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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มี ความมุ่งหมายเพือพัฒนาและประเมินประสิ ทธิ ภาพหลักสู ตรฝึ กอบรมเพือเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ เชิ ง
จริ ยธรรม สําหรับครู ผชู ้ ่วยโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โดยมีวิธีดาํ เนิ นการ 4 ขันตอน กับกลุ่มเป้ าหมาย จํานวน 35 คน ใช้
ระยะเวลาทดลอง 5 วัน โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบหนึ งกลุ่ม ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง การวิ เคราะห์ขอ้ มูลทัวไปใช้
สถิ ติพืนฐาน และข้อมูลคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) ทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้ การทดสอบค่าที One
Sample t-test และการทดสอบค่าที t- test for Dependent Sample ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการสํารวจและสังเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน พบว่า ผูเ้ กียวข้องต้องการให้พฒั นาคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ เชิ ง
จริ ยธรรมสําหรับครู ผชู ้ ่ วย ระดับมาก โดยต้องการให้พฒั นา 5 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความไว้วางใจ การ
ให้บริ การ และการติ ดต่อสื อสาร
2. ผลการออกแบบและสร้างหลักสู ตรฝึ กอบรม พบว่า ทุกองค์ประกอบของหลักสู ตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก โดยแต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้องกัน
3. ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรม พบว่า ด้านความรู ้ครู ผชู ้ ่ วย มี ค่าเฉลียความรู ้ภาวะผูน้ าํ
เชิ งจริ ยธรรมภายหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 ด้านความพึงพอใจต่อการใช้
หลักสู ตรฝึ กอบรม มี ค่าเฉลียโดยรวมระดับมาก โดยมีค่าเฉลี ยระดับความพึงพอใจแตกต่างจากค่าเฉลี ยที เป็ นค่าเกณฑ์ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05และพบว่าด้านพฤติกรรม ครู ผชู ้ ่วยมีค่าเฉลี ยพฤติกรรมภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรมผ่านเกณฑ์ทีกําหนด
ทุกคน โดยมี ค่าเฉลียพฤติกรรมภาวะผูน้ ําเชิ งจริ ยธรรมแตกต่างจากค่าเฉลียที เป็ นค่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
4. ผลการประเมิ นและปรับปรุ งหลักสู ตรฝึ กอบรม พบว่า ได้ปรับปรุ งแก้ไขภาษาที ใช้ ในการเขี ยนหลักสู ตร
ปรับแก้เวลาจัดกิจกรรมหน่วยที 6 จาก 12 ชัวโมงเป็ น 16 ชัวโมง และนําวิทยากรมาเสริ ม รวมทังจัดเพิ มสื อประกอบการฝึ ก
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อบรม ปรับปรุ งสื อคลิปวีดีโอหน่ วยที 4 และหน่วยที 5 ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการประเมินให้มีการประเมินผลแบบย้อนกลับ
โดยให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมนําเสนอแนวทางและวิธีการขยายผล และปรับแก้แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะภาวะผูน้ ํา เชิ ง
จริ ยธรรมของครู ผชู ้ ่วย ก่อนนําไปใช้ให้เหมาะสมมากขึน
คําสํ าคัญ: ภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรม, หลักสู ตรฝึ กอบรม, ครู ผชู ้ ่ วยโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
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
ผูป้ ฏิบตั ิ หน้าที ครู จะต้องจัดให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จ ากประสบการณ์ กิจกรรม และการทํางาน อันนําไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้ครบทุกด้าน ทังทางกาย ทางจิ ตหรื ออารมณ์ ทางสังคม ทางสติปัญญา รวมไปถึงพัฒนาการทางจิ ตวิญญาณด้วย ซึ งลักษณะ
งานสายงานสอนโดยทัวไป เป็ น งานทีปฏิบตั ิ เกียวกับการทําหน้าที หลักด้านการจัดการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย มี การศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพือพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ โดยเน้นความสําคัญทังความรู ้ คุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิ ยมทีดี งาม ดังนันครู จึงต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างทีดี ทังกาย วาจา และจิ ตใจ ต้องมีวินยั ในตนเอง
พัฒนาตนเองด้านวิชาชี พ บุคลิ กภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทนั ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมื อง[1]การ
ปฏิ บตั ิและการแสดงออกทางพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของครู จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรี ยนและพฤติกรรมอัน พึง
ประสงค์ของผูเ้ รี ยน อาชี พครู จึงจัดได้วา่ เป็ นกลุ่มผูน้ าํ ทางสังคมที มีความสําคัญอาชี พหนึ ง
ครู ซึงเป็ นผูน้ ําบุคลากรของสังคมในอนาคต จึงจําเป็ นจะต้องเป็ นผูน้ าํ ทีมี จริ ยธรรมเป็ นพืนฐานของการนํา โดยมีภาวะ
ของผูน้ าํ ทีมีจริ ยธรรม หรื อเป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ ําเชิ งจริ ยธรรม หมายความว่า เป็ นผูน้ ําที สามารถเป็ นต้นแบบในการทํางานได้เป็ น
อย่างดี โดยภาวะผูน้ ําเชิ งจริ ยธรรมนันจะเน้นการพัฒนาจรรยาบรรณ จิตวิญญาณ คุณภาพของอารมณ์ พัฒนาไตรสิ กขาสู่ การ
เสริ มสร้างทางปัญญา [2] ครู ผชู ้ ่ วยคือบุคคลซึงได้รับการบรรจุแต่งตังให้ปฏิบตั ิ การสอน สองปี แรกของการรับราชการต้องผ่าน
การเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งครู โดยการประเมินการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มนัน จะต้องประเมินครู ผชู ้ ่วยเป็ นระยะ ๆ ทุกสามเดื อน เมื อครบเวลาสองปี โรงเรี ยนจึงสรุ ปผลการประเมิ นเสนอขอให้
ดํารงตําแหน่ งครู ต่อไป [3] ดังนันครู ผชู ้ ่ วยจึงจําเป็ นต้องมี การพัฒนาปรับปรุ งตนเองอย่างต่อเนื อง โดยมีโรงเรี ยนเป็ นผูส้ ่ งเสริ ม
สนับสนุนทรัพยากรการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครู ผชู ้ ่ วย
การฝึ กอบรมครู ผชู ้ ่วยจึ งเป็ น วิธีการหนึ งทีจะช่วยพัฒนาความรู ้ ทักษะ ความสามารถของบุ คลากรเป็ นการช่วยปรับปรุ ง
ให้บุคลากรมี คุณสมบัติทีจําเป็ นต่อการทํางานดี ขึนกว่าเดิม ซึ งจะส่ งให้ผลผลิ ตเพิ มสู งขึนทังในด้านปริ มาณและคุณภาพการ
ฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบเพือพัฒนาเปลียนแปลงแก้ไขทัศนคติ ความรู ้ หรื อความชํานาญงานให้ดี
ขึน โดยผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในเรื องใดเรื องหนึ งจนถึงสามารถเปลียนพฤติ กรรมได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้การฝึ กอบรมเป็ นสิ งทีสําคัญและเป็ นการพัฒนาบุคลากรอย่างหนึ ง ทีจะช่วยให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานได้ดียิ งขึน [4]ในการพัฒนาภาวะผูน้ ําเชิ งจริ ยธรรมมี การกําหนดรู ปแบบการฝึ กอบรมให้เกิด
ประสิ ทธิ ผลเป็ นขันตอน คือ กําหนดเป้ าหมาย จุดมุ่งหมายของการฝึ กอบรมให้ชัดเจนกําหนดเนื อหาและกิจกรรมที ชัดเจน
การจัดลําดับเนื อหาและกิ จกรรมที เหมาะสมการผสมผสานวิธีการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมประเมินผลการฝึ กอบรมทีเหมาะสม
กับเวลาการเพิ มความมันใจในตัว เองให้กับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและมีกิจกรรมแลกเปลียนเรี ยนรู ต้ ิดตามผลอย่างเหมาะสม
[5]ทังนี ความมุ่งหมายของการพัฒนาครู ผชู ้ ่วย ก็เพือให้การปฏิบัติหน้าที ของครู ผชู ้ ่วยเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มีความรู ้ความ
เข้าใจเกี ยวกับการประพฤติและการปฏิบตั ิ งานวิชาชี พและเป็ นแบบอย่างสําหรั บนักเรี ยนได้
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จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่ าว จะเห็นได้ว่าภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรมสําหรับครู เป็ นสิ งจําเป็ นทีผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ครู ตอ้ งมี เนื องด้วยระบบการศึ กษาทีมีประสิ ทธิ ภาพต้องสามารถปลูกฝังเยาวชนให้มีทงความรู
ั
้ความสามารถ และจิ ตสํานึ กที ดี
ได้โดยมี ครู ผูซ้ ึ งเป็ นต้นแบบทีดี ทงด้
ั านความรู ้และพฤติ กรรมดังนันจึงควรส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้มีความรู ้ มี ภาวะผูน้ าํ เชิ ง
จริ ยธรรม ด้วยกระบวนการฝึ กอบรมทีเน้น กิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ เพือพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมอย่างจริ งจังใน
ผูค้ นทุกระดับชันผูว้ ิจยั จึงสนใจที จะศึ กษาและพัฒนาประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตรฝึ กอบรมเพือเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรม
สําหรับครู ผชู ้ ่ วยโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โดยพัฒนาหลักสู ตรที มี ประสิ ทธิ ภาพสามารถนําไปใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ผลได้จริ ง
เพือใช้เป็ น เครื องมือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรมของครู ผชู ้ ่วยซึ งจะส่ งผลดี ต่อไปยังผูเ้ รี ยนทีเป็ น
ประชากรของประเทศในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครังนีมี วตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี
1. เพือพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเพือเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรมสําหรับครู ผชู ้ ่ วยโรงเรี ยนระดับมัธยมศึ กษา
2. เพือประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมเพือเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรมสําหรับครู ผชู ้ ่ วยโรงเรี ยน
ระดับมัธยมศึ กษา
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั โดยใช้รูปแบบการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) การดําเนิ นการวิจยั มี4
ขันตอน ดังนี คื อขันตอนที 1 การศึ กษา สํารวจ และสังเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน ขันตอนนี เป็ นการศึกษา สํารวจ ความต้องการใน
การฝึ กอบรม และสังเคราะห์ขอ้ มูลคุณลักษณะภาวะผูน้ ําเชิ งจริ ยธรรมของครู ผชู ้ ่ วยเพือกําหนดข้อมูลพืนฐานที ต้องการ ผูว้ ิจยั
สังเคราะห์ขอ้ มูลที เกี ยวกับภาวะผูน้ ําเชิ งจริ ยธรรมจากเอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง ได้คุณลักษณะภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรม
จํานวน 16 ด้านต่อจากนันนําคุณลักษณะทีได้ มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นกับผูเ้ กียวข้องจํานวน 200 คน ได้แก่
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน จํานวน 50 คน รองผูอ้ ํานวยการโรงเรี ยน จํานวน50 คน และครู ผชู ้ ่วย จํานวน 100 คน ขันตอนที 2
ออกแบบและสร้างหลักสู ตรฝึ กอบรม ผูว้ ิจยั นําข้อมูลทีได้จากขันตอนที 1 มาใช้ร่างหลักสู ตรฝึ กอบรมพร้อมทังจัดทําเครื องมื อ
วิจยั ผูว้ ิจยั จัดทําโครงร่ างหลักสู ตรฝึ กอบรมและเครื องมือการวิจยั ต่อจากนันดําเนิ นการตรวจสอบโครงร่ างหลักสู ตรฝึ กอบรม
โดยผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน12คน ด้วยวิธีการจัดกลุ่มสนทนา(Focus GroupDicussion) และใช้แบบประเมินโครงร่ างหลักสู ตร
ฝึ กอบรมเพือตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่ างหลักสู ตรขันตอนที 3ผูว้ ิจยั นําหลักสู ตรไปทดลองใช้กบั
กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ ครู ผชู ้ ่วยโรงเรี ยนบางกะปิ จํานวน 35คนใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design วัด
ความรู ้ภาวะผูน้ ําเชิ งจริ ยธรรมของครู ผชู ้ ่ วยทัง 5 ด้าน ก่อนการทดลองด้วยแบบทดสอบวัดความรู ้ ช่ วงระหว่างและหลังการ
ทดลองมีการสังเกตพฤติกรรมภาวะผูเ้ ชิ งจริ ยธรรมของครู ผชู ้ ่ วยด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม และมีการวัดความรู ้หลังการทดลอง
ด้วยแบบทดสอบวัดความรู ้พร้อมทังประเมิ นความพึงพอใจของครู ผชู ้ ่วยทีมี ต่อการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรม ด้วยแบบสอบถามความ
พึงพอใจและขันตอนที 4 การประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตรฝึ กอบรม ผูว้ ิจยั ประเมินภาพรวมการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมโดย
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ประมวลผลข้อมูลทีได้จากการทดลองรวมกับข้อมูลทีได้จ ากการสังเกตและสัมภาษณ์ของผูว้ ิจยั ขณะดําเนิ นการพัฒนาหลักสู ตร
มาใช้ประกอบในการปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตรฝึ กอบรม ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และมีความสมบูรณ์ยิ งขึน สถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณใช้สถิ ติพืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี ย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ทดสอบความแตกต่างของค่ าเฉลี ยใช้การทดสอบค่ าที One Sample t-test และการทดสอบค่ าที t- test for Dependent Sample
ส่ วนข้อมูลเชิ งคุณภาพวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) รายละเอียดขันตอนการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
ฝึ กอบรมเพือเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรม สําหรับครู ผชู ้ ่วยโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการสํารวจและสังเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน พบว่าผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
และครู ผชู ้ ่ วยโรงเรี ยนระดับมัธยมศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษามัธยมศึ กษากรุ งเทพมหานคร สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มี ความต้องการให้พฒั นาคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรมสําหรับครู ผชู ้ ่วยโรงเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาในระดับมากต้องการให้พ ฒ
ั นาคุณลักษณะภาวะผูน้ ําเชิ งจริ ยธรรมสําหรับครู ผชู ้ ่วย 5 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ ความ
ยุติธรรม ความไว้วางใจ การให้บริ การและการติ ดต่อ สื อสาร
2. ผลการออกแบบและสร้างหลักสู ตรฝึ กอบรม พบว่าผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็นว่า ทุกองค์ประกอบของหลักสู ตรมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยแต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้องกัน
3. ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรม พบว่า
3.1 ด้านความรู ้ ครู ผชู ้ ่ วยมีค่าเฉลียคะแนนความรู ้ภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรมภายหลังการทดลองใช้สูงกว่าก่อนการ
ทดลองใช้หลักสู ตรฝึ กอบรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05
3.2 ด้านความพึงพอใจต่อการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรม มีค่าเฉลี ยโดยรวมระดับมาก เมือพิจารณารายด้านพบว่ามี
ค่าเฉลียในระดับมากทุกด้าน เรี ยงลําดับค่ าเฉลี ยจากมากไปน้อยดังนี ด้านวิธีการอบรมด้านเนื อหาของการฝึ กอบรม ด้าน
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมด้านสถานที การฝึ กอบรม ด้านระยะเวลาที ใช้ในการฝึ กอบรมด้านวิทยากร ด้านโสตทัศนูปกรณ์
และด้านเอกสารการอบรม โดยมีค่าเฉลียระดับความพึงพอใจของครู ผชู้ ่วยทีมีต่อการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรม แตกต่ างจากค่าเฉลีย
ทีเป็ นค่ามาตรฐาน อย่างมี นยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3.3 ด้านพฤติกรรม ครู ผชู ้ ่วยมี ค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมภาวะผูน้ ําเชิ งจริ ยธรรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานที กําหนดทุกคน
โดยมี ค่าเฉลียคะแนนพฤติกรรมภาวะผูน้ ําเชิ งจริ ยธรรมแตกต่างจากค่าเฉลียที เป็ นค่ ามาตรฐาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
.05
4. ผลการประเมิ นและปรับปรุ งหลักสู ตรฝึ กอบรม พบว่าได้ปรับปรุ งแก้ไขภาษาที ใช้ในการเขี ยนหลักสู ตรและคู่มือ
การใช้หลักสู ตร ปรับแก้เวลาการจัดกิ จกรรมในหน่วยที 6 จาก 12 ชั วโมงเป็ น 16 ชัวโมง นําวิทยากรมาเสริ มในหน่วยที6 ได้แก่
กิจกรรมสานสัมพันธ์ทีมงาน กิจกรรม walk rally ให้เหมาะสมกับปริ มาณงาน ปรับปรุ งสื อคลิปวีดีโอในหน่ วยที 4 การ
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ให้บริ การ และหน่ วยที 5 การติ ดต่อสื อสาร จัดเพิ มสื อประกอบการฝึ กในหน่วยที 6 ปรับปรุงแก้ไขให้มีการประเมินผลแบบ
ย้อนกลับ โดยให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมนําเสนอแนวทางและวิธีการขยายผล ปรับแก้แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ
เชิ งจริ ยธรรมของครู ผชู ้ ่ วย ก่อนนําไปใช้ให้เหมาะสมมากขึน
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ดังกล่ าว สามารถอภิ ปรายผลได้ดงั นี
1. จากผลการวิจยั ทีพบว่าผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็นว่าทุกองค์ประกอบของหลักสู ตรมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก โดยแต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้องกัน ทังนี อาจเป็ นเพราะว่าผูว้ ิจยั ใช้การพัฒนาหลักสู ตรซึ งสอดคล้องกับ
แนวคิ ดการพัฒนาหลักสู ตรของเซเลอร์และอเล็กเซนเดอร์ [6] ทีได้กาํ หนดกระบวนการพัฒนา 4 ขันตอน คื อ ขันที 1 กําหนด
เป้ าหมาย จุดประสงค์และขอบเขตความรู ้ โดยสํารวจข้อมูลพืนฐานทีเกียวข้อ ง ขันที 2 การออกแบบหลักสู ตร โดยขันตอน
ต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับเป้ าหมาย จุดประสงค์และขอบเขตของความรู ้ขนที
ั 3 การนําหลักสู ตรไปใช้และขันที 4 การ
ประเมินหลักสู ตร เป็ นการตัดสิ นใจเลื อกเทคนิ ควิธีการประเมินผล เพือเป็ นการตัดสิ นใจในคุณภาพและความสําเร็ จของ
หลักสู ตร ผูว้ ิจยั ใช้หลักการพัฒนาภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรมทีสอดคล้องกับพิล[7] ซึ งกล่าวถึงการพัฒนาภาวะผูน้ ําเชิงจริ ยธรรมว่า
ต้องกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาให้ชัดเจนสอดคล้อ งกับความจําเป็ นมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการ
พัฒนา กําหนดหัวข้อในการสัมมนา อภิปรายแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้เปิ ดใจในการปรับปรุ งพัฒนาจริ ยธรรมนําแนวทางในการส่ งเสริ ม
ไปปฏิบตั ิ ให้เกิดเป็ นรู ปธรรมรวมทังมี การกําหนดบทบาทให้ชดั เจนในการลงมือปฏิบตั ิและติดตามผลด้านการจัดหลักสู ตรได้
ออกแบบและจัดหลักสู ตรสอดคล้องกับ ธํารง บัวศรี [8] ทีกล่าวถึงการออกแบบและจัดหลักสู ตรว่า การกําหนดเนื อหาวิชา
จะต้องเรี ยงลําดับจากง่ ายไปหายาก จากสิ งที เป็ นรู ปธรรมไปสู่ สิ งที เป็ นนามธรรมควรจัดระเบียบหรื อโครงสร้างให้เป็ นหมวดหมู่
มีความสัมพันธ์เกี ยวเนื องกัน ประสบการณ์ ทีจัดต้องพิจารณาถึ งความต่อ เนื อง และให้เป็ นประสบการณ์ ทีสร้างความพึงพอใจแก่
ผูเ้ รี ยนและต้องสอดคล้องกับพัฒนาการทางปัญญาของผูเ้ รี ยน โดยจัดเนื อหาวิชาและประสบการณ์ ทีกําหนดไว้ในหลักสู ตรเป็ น
กลุ่มย่อย ๆ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้ างมโนทัศน์เกี ยวกับสิ งที เรี ยนเป็ นเรื อง ๆ ไป การจัดประสบการณ์ในหลักสู ตรควรให้ผูเ้ รี ยน
ประสบความสําเร็ จด้วยตนเองเป็ นขัน ๆ ไปสามารถนําเอาประสบการณ์ทีเคยได้รับมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อ การเรี ยนรู ้ต่อไป
ด้วย ซึ งเป็ นการเสริ มแรงให้ผเู ้ รี ยนเปลียนแปลงพฤติกรรมและเรี ยนรู ้ได้ดีขึน
2. จากผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมเพือเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรม
สําหรับครู ผชู ้ ่ วยโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาทีพบว่า
2.1 ครู ผชู ้ ่ วยมีค่าเฉลียคะแนนความรู ้ภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรมภายหลังการทดลองใช้ สู งกว่าก่อนการทดลองใช้
หลักสู ตรฝึ กอบรม อย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05เป็ นไปตามสมมติ ฐาน ทังนี เนื องด้วยการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ผวู้ ิจยั เน้น
การเรี ยนรู ้ทีเกิ ดจากการปฏิบตั ิ เป็ นหลัก ซึ งสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้เพือจัดหลักสู ตรของ จอห์นดิวอี [9] ทีสรุ ปว่า การเรี ยนรู ้เกิด
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จากการทีผู้เรี ยนได้ลงมื อปฏิ บตั ิและฝึ กฝนด้วยตนเองขึนอยูก่ บั การฝึ กสติ ปัญญาให้เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนจะได้จาก
ประสบการณ์ของตัวเองมากกว่าจากภายนอกและเมือผูเ้ รี ยนฝึ กสติ ปัญญาเพือเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ จะได้รับความคิดใหม่ ซึ ง
จะเป็ นพืนฐานในการเอาชนะอุปสรรคอื น ๆ ต่อไป ทําให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในแต่ละแขนงวิชา และสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางขึน
2.2 ครู ผชู ้ ่ วยมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก นอกจากนี จากผลการวิจยั ยังพบว่า
ค่าเฉลียระดับความพึงพอใจของครู ผชู ้ ่ วยที มีต่อการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรม แตกต่างจากค่าเฉลียที เป็ นค่ามาตรฐาน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05ทังนี อาจเนื องมาจาก การจัดฝึ กอบรมมีกระบวนการดําเนิ นการชัดเจน มีการประเมินความจําเป็ น
กําหนดวัตถุประสงค์การฝึ กอบรม มี เทคนิ คการฝึ กอบรมทีเหมาะสมและมีโปรแกรมการดําเนิ นงานประกอบอย่างชัดเจน รวมทัง
การประเมิ นผลจะประเมินจากปฏิกิริยาการเรี ยนรู ้ พฤติ กรรม หรื อผลทีเกิ ดขึน [10] อีกทังการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมจะคํานึ งถึ ง
หลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ เนื องด้วยครู ผชู ้ ่วยมีลกั ษณะเป็ นผูใ้ หญ่ลกั ษณะการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ตอ้ งการให้จดั ประสบการณ์ ตรง
กับความต้องการ บรรยากาศในการเรี ยนและสถานการณ์การเรี ยนรู ้ทีเป็ นกันเอง สภาพการณ์ทางกายภาพทัวไปควรเป็ นทีพึง
พอใจสําหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม การได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ รวมทังได้เรี ยนรู ้ตามระดับความสามารถของตนเอง โดยผูใ้ ห้การ
ฝึ กอบรมควรรู ้เนื อหาวิชาทีสอนเป็ นอย่างดี และมีแผนงานทียืดหยุ่นได้ [11]
2.3 ครู ผชู ้ ่ วยมีค่าเฉลียคะแนนพฤติ กรรมภาวะผูน้ ําเชิ งจริ ยธรรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดทุกคนโดยมีค่าเฉลีย
คะแนนพฤติ กรรมภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรมแตกต่ างจากค่าเฉลี ยที เป็ นค่ามาตรฐาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทังนี น่าจะ
มีสาเหตุมาจากการฝึ กอบรมทีครู ผชู ้ ่ วยได้รับ เนื องด้วยการฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการในการเปลียนแปลงพฤติกรรม การให้
ความรู ้ทีเป็ นระบบรวมถึงการจูงใจพนักงานทีมีอยู่ในปัจจุบนั เพือที จะปรับปรุ งตนเองให้ดีขึนและมีคุณสมบัติตามทีต้องการใน
งาน[12] สาเหตุอีกประการหนึ งน่าจะเป็ นเพราะว่าครู ผชู ้ ่ วยมีระดับวัยทีใกล้เคียงกัน กล่าวคื อนักศึกษาผูใ้ หญ่ส่วนมากจะมีสิ ง
เหล่านี ติ ดตัวมาด้วยคือ ประสบการณ์ต่าง ๆ ความเข้าใจต่อสถานการณ์การเรี ยนรู ้ และความต้องการในการเรี ยนรู ้ ดังนันเมื อ
ได้รับวิธีการจัดการสอนทีเหมาะสมคื อ ผูใ้ ห้ความรู ้ใช้ประสบการณ์ ของผูร้ ับการฝึ กอบรมให้เป็ นประโยชน์ในการสอน โดย
สร้างระบบความเข้าใจทีมีอยูแ่ ล้วให้ดีขึน ด้วยการบูรณาการความรู ้เข้าด้วยกัน และใช้วิธีการช่วยเหลื อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมใน
การเรี ยนเพือการประยุกต์มากกว่าการสอน ก็จะช่วยให้การเรี ยนรู ้ เกิ ดประสิ ทธิ ผลมากขึน [13]
ข้ อเสนอแนะ
จากการดําเนิ นการวิจยั ทังสองขันตอนทีผ่านมาควรมี การศึกษาและดําเนิ นการเพิ มเติมดังนี

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรฝึ กอบรมเพือเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ
เชิ งจริ ยธรรม ควรมีกิจกรรมครอบคลุมทุกด้านในแต่ ละหน่วยการเรี ยนรู ้
1.2 ครู สามารถนําหลักสู ตรนี ไปปรับใช้ ในการอบรมคุณ ลักษณะภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรม
สําหรับนักเรี ยนได้
1.3 ผูเ้ กี ยวข้องกับการผลิ ตครู และพัฒนาครู สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลพืนฐาน
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ในการวิจยั และพัฒนาคุณลักษณะด้านอืน ๆ สําหรับครู หรื อนักศึกษาได้
1.4 หน่ วยงานที เกียวข้องกับการพัฒนาครู สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลพืนฐาน
ในการกําหนดนโยบายด้านการพัฒนาครู ผชู ้ ่วย

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
2.1 ควรมี การพัฒนาหลักสู ตรเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรม สําหรับครู ผชู ้ ่วยโดยเพิ ม
คุณลักษณะอื นเช่น ความซื อสัตย์ ความมีวินยั ความมี เหตุผล ฯลฯ
2.2 ควรมี การวิจยั พัฒนาหลักสู ตรเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ เชิ งจริ ยธรรม กับครู กลุ่มอืนหรื อ
นักเรี ยนในระดับชันต่าง ๆ
2.3 ควรมี การศึกษาวิจยั พัฒนาเสริ มสร้างสมรรถนะด้านอืนให้แก่ครู ผชู ้ ่วย
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บรรยากาศองค์การและการทํางานเป็ นทีมทีส่ งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือ1) ศึกษาระดับบรรยากาศองค์การ การทํางานเป็ นทีมและคุณภาพการบริ การ
ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง บรรยากาศ
องค์การและการทํางานเป็ นทีม กับคุณภาพการบริ การของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 3) ศึกษาบรรยากาศองค์การ และการทํางานเป็ นทีม ทีส่ งผลต่อคุณภาพการบริ การของโรงเรี ยน ในสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ครู จากสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จํานวน 357 คน ซึ งได้มาจากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี และมอร์ แกน (Krecie & Morgan. 1970: 608-609) สุ่ มจํานวนโรงเรี ยน 30% จากโรงเรี ยนทังหมด 67 โรงเรี ยน
ยกเว้นโรงเรี ยนขนาดเล็กทีมีจาํ นวน 4 โรงเรี ยน ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างทังหมด ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified
Random Sampling) โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นชัน หน่วยการสุ่ มคือโรงเรี ยน และใช้วิธีจบั สลาก เครื องมือทีใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครังนีเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ งมีค่าความเทียงตรงเท่ากับ
.80-1.00 ค่าความเชือมัน (α) ของบรรยากาศองค์การ เท่ากับ.93 การทํางานเป็ นทีม เท่ากับ .96 และคุณภาพการบริ การ
เท่ากับ .94 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการ
ถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple Regression Analysis- Enter Method)
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ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านค่าตอบแทนและด้านสัมพันธภาพภายในหน่วยงาน
2. ระดับการทํางานเป็ นทีมของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านความร่ วมมือ ด้านการมีเป้ าหมายร่ วมกันและด้านการติดต่อสื อสาร
3. ระดับคุณภาพการบริ การของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านความเชือถือและไว้วางใจได้ ด้านกระบวนการบริ การและด้านการ
ตอบสนอง
4. บรรยากาศองค์การและการทํางานเป็ นทีมมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริ การของโรงเรี ยนในสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์
(r) =.152 และ .331 แสดงว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริ การของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในระดับตํา และการทํางานเป็ นทีมมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริ การของ
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในระดับปานกลาง
5. บรรยากาศองค์การและการทํางานเป็ นทีมส่ งผลต่อคุณภาพการบริ การของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01โดยบรรยากาศองค์การและการทํางานเป็ นทีม
ทุกด้านร่ วมกันพยากรณ์คุณภาพการบริ การของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ได้
ร้อยละ 13.20 โดยการทํางานเป็ นทีมมีอาํ นาจการพยากรณ์สูงสุ ด รองลงมา ได้แก่ บรรยากาศองค์การ
คําสํ าคัญ: บรรยากาศองค์การ การทํางานเป็ นทีม คุณภาพการบริ การ
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 analysisenter 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
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และทีแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 3) พุทธศักราช 2553
กําหนดให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยอย่างมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความ
หลากหลายในการปฏิบตั ิ มีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษาดังปรากฏในมาตรา 37 ความว่า
“การบริ หารและการจัดการศึกษาขันพืนฐานและอุดมศึกษาระดับตํากว่าปริ ญญาให้ยดึ เขตพืนทีการศึกษา โดยคํานึงถึง
ปริ มาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอืนด้วย เพือให้เป็ นไปตามความในมาตรา 37
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แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ซึ งแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื องกําหนดเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเมือวันที17 สิ งหาคม 2553 โดยมีการแบ่งเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
จํานวน 42 เขต เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประกอบด้วยท้องที เขตพญาไท บางซื อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุม
วัน ราชเวที พระนคร ป้ อมปราบศัตรู พ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์ บูรณะ จอมทอง คลองสาน
ธนบุรี ภาษีเจริ ญ ตลิ งชัน ทวีวฒั นา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่และหนองแขม
การจั ด การศึ ก ษาขั นพื นฐานเพื อให้ ค นไทยได้รั บ การพัฒ นาให้ เ ป็ นมนุ ษ ย์ที สมบู ร ณ์ เป็ นคนดี มี
ความสามารถ และดํารงชีวิ ตอยู่ใ นสั งคมอย่างมีค วามสุ ข และบรรลุเ ป้ าหมายตามภารกิ จ อย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ จึ ง
จําเป็ นต้องมีการกระจายอํานาจและให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม ซึ งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 39 ทีกําหนดไว้ว่าให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาทัง
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพืนที
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาโดยตรง เพือให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีความอิสระ และมีความ
เข้มแข็ง[1]
โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาเป็ นหน่วยงานภาครัฐทีให้บริ การทางด้านการศึกษา มีหน้าทีจัดการด้านการเรี ยน
การสอนให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพ แต่จากผลการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ผลการประเมินพบว่ามีโรงเรี ยนทีไม่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพจาก
สํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษา จํานวน 2,119 แห่ ง คิดเป็ นร้ อยละ 30.09 ซึ งเรื องทีต้อ ง
ปรั บปรุ งอย่างเร่ งด่วน คือ ประสิ ทธิ ผ ลการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสําคัญและการส่ งเสริ มเพื อพัฒนา
สถานศึกษาเพือยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศทีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา [2] โดยเฉพาะ
ปัญหาคุณภาพการบริ การทางการศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดภาครัฐทียังไม่เป็ นทีพอใจแก่สังคม สาเหตุประการหนึ ง
เนืองมาจากการบริ การทางการศึกษาของสถาบันทางการศึกษาไม่สามารถตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการของ
นักเรี ยนและผูป้ กครองได้ดีพอ จากข้อมูลสถิติการศึกษา ปี การศึกษา 2558 พบว่า จํานวนสถานศึกษาทังเอกชนและ
นานาชาติเพิ มขึนทุกปี และมีอตั ราเพิ มขึนอย่างรวดเร็ ว เนื องจากผูป้ กครองทีมีรายได้สูงนิ ยมส่ งบุตรหลานไปเรี ย น
เพราะเชือมันในมาตรฐานคุณภาพและการบริ การทางการศึกษาของเอกชนและต่างประเทศ [3]
จากปั ญหาที กล่ า วมาสะท้อ นให้เ ห็ น ถึงความสํา คัญในการศึ ก ษาคุณ ภาพการบริ ก ารของโรงเรี ย น ซึ ง
สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 – พ.ศ.
2555) ทีกําหนดให้หน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนสํารวจความพึงพอใจในการให้บริ การ เพือพัฒนาและปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิภาพในการบริ การให้เป็ นทียอมรับแก่ผมู ้ ารับบริ การ[4] ดังนันโรงเรี ยนจึ งต้องดําเนิ นการสํารวจคุณภาพการ
บริ การของโรงเรี ยนอย่างต่อเนือง
ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาบรรยากาศองค์การและการทํางานเป็ นทีมทีส่ งผลต่อคุณภาพการบริ การของโรงเรี ยน
ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้วยเหตุผลทีว่า โรงเรี ยนเป็ นหน่ วยงานทีให้บริ การทางด้าน
การศึกษา การยกระดับการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนจึ งมีความสําคัญ ซึ งจะสามารถส่ งมอบคุณค่าทีดีในการบริ การ
ให้แก่ผรู ้ ับบริ การ ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มาทําการวิจัย
โดยใช้เครื องมือวัดทีผูว้ ิจยั สร้ างขึนตามแนวคิดทฤษฎีคุณภาพการบริ การ รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของบรรยากาศ
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องค์การและการทํางานเป็ นทีมทีส่ งผลเพือให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้องสามารถนําผลการศึกษานี ไปใช้ใน
การปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการบริ การของโรงเรี ยน เพือยกระดับและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาของประเทศ
ไทยในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือศึกษาระดับคุณภาพการบริ การ บรรยากาศองค์การ และการทํางานเป็ นทีมของโรงเรี ยนในสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง บรรยากาศองค์การและการทํางานเป็ นทีม กับคุณภาพการบริ การของ
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3. เพือศึกษาบรรยากาศองค์การ และการทํางานเป็ นทีม ทีส่ งผลต่อคุณภาพการบริ การของโรงเรี ยน ใน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนีได้แก่ ครู จากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 จาก 67 โรงเรี ยน จํา นวน 4,750 คนกลุ่ มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย ครั งนี ได้แก่ ครู จากสถานศึ กษาในสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จํานวน 357 คน ได้มาจากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และ
มอร์ แกนจากนันทําการสุ่ มแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) โดยให้ขนาดโรงเรี ยนเป็ นชัน และทําการสุ่ ม
อย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) ด้ว ยวิ ธี จั บ สลาก เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จั ย ครั งนี เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ผ่านการหาคุณภาพของเครื องมือจากผูเ้ ชียวชาญ
ทัง 5 ท่าน มีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ .80-1.00 ค่าความเชือมัน (Reliability) ของบรรยากาศองค์การ เท่ากับ.93
การทํางานเป็ นทีม เท่ากับ .96 และคุณภาพการบริ การ เท่ากับ .94 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบน
มาตรฐานและวิ เคราะห์ค วามสัมพันธ์ ระหว่า งบรรยากาศองค์ก าร การทํางานเป็ นที ม และคุณภาพการบริ การของ
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
(Pearson Product Moment Correlation) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ด้วยวิธี Enter
ผลการวิจัย
1. ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
โครงสร้างองค์การ ด้านค่าตอบแทนและด้านสัมพันธภาพภายในหน่วยงาน
2. ระดับการทํางานเป็ นทีมของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ความร่ วมมือ ด้านการมีเป้ าหมายร่ วมกันและด้านการติดต่อสื อสาร
3. ระดับคุณภาพการบริ การของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ภาพลักษณ์ทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านความเชือถือและไว้วางใจได้ ด้านกระบวนการบริ การและด้านการ
ตอบสนอง
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4. บรรยากาศองค์การและการทํางานเป็ นทีมมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริ การของโรงเรี ยนในสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์
(r) =.152 และ .331 แสดงว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริ การของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในระดับตํา และการทํางานเป็ นทีมมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริ การของ
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในระดับปานกลาง
5. บรรยากาศองค์การและการทํางานเป็ นทีมส่ งผลต่อคุณภาพการบริ การของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01โดยบรรยากาศองค์การและการทํางานเป็ นทีม
ทุกด้านร่ วมกันพยากรณ์คุณภาพการบริ การของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ได้
ร้อยละ 13.20 โดยการทํางานเป็ นทีมมีอาํ นาจการพยากรณ์สูงสุ ด รองลงมา ได้แก่ บรรยากาศองค์การ ดังตารางด้านล่าง
ตัวพยากรณ์
1. บรรยากาศองค์การ(X1)

B
.160

Β
.151

SEb
.054

t
2.955**

P
.003

2. การทํางานเป็ นทีม(X2)
R= .363
R2 =.132

.300
SEest = .399
a = 2.444

.330

.046
F = 25.321**

6.463**

.000

**มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
6. สมการพยากรณ์ได้ดงั นี
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
= .330 (Z2) + .151 (Z1)
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
= 2.444 + .300 (X2) + .160 (X1)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการวิจัยเกียวกับบรรยากาศองค์การและการทํางานเป็ นทีมทีส่ งผลต่อ
คุณภาพการบริ การของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต1ผูว้ ิจัยได้นาํ ประเด็นต่างๆที
สําคัญมาอภิปรายโดยรวมและรายด้านดังนี
1. ระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต1โดยรวมอยู่
ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
โครงสร้างองค์การ ด้านค่าตอบแทนและด้านสัมพันธภาพภายในหน่ วยงานทีเป็ นเช่นนี อาจเนื องจากสภาพแวดล้อมมี
ผลต่อการปฏิบตั ิงานซึ งสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติค่านิยมของคนในองค์การทีแสดงออกมาจากความรู ้ สึกหรื อการรั บรู ้
ทังทางตรงและทางอ้อ มของมวลสมาชิ ก ในองค์ก ารที มีต่ อ องค์ก ารพฤติ ก รรมของเพื อนร่ ว มงานและผู ้บ ริ ห ารที
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันในลักษณะหรื อมิติต่างๆซึ งมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของบุคคล[5] รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยทัวไป
และความสําคัญโดยรอบตัวงานทีทําและผูป้ ฏิบตั ิงานซึ งรวมกันแล้วมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมขององค์การโครงสร้ าง
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องค์การและกระบวนการขององค์การทังทางตรงและทางอ้อม[6] สอดคล้องกับงานวิจัยของสุ ชานุ ช พันธนี ยะ[7] ได้
ทําการศึกษาวิจยั เรื องบรรยากาศองค์การทีส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู พบว่าระดับความคิดเห็น
ของข้าราชการครู ต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมากทุกด้านและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชาต
เชียงสง[8] ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานของโรงเรี ยนคาทอลิกอัค รสังฆมณฑลกรุ งเทพฯเขต 4 ผลการวิจัย พบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรี ย น
คาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯเขต 4 ทัง 6 ด้านอยูใ่ นระดับมาก
2. ระดับการทํางานเป็ นทีมของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต1 โดยรวมอยู่
ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ความร่ วมมือ ด้านการมีเป้ าหมายร่ วมกันและด้านการติดต่อสื อสารทีเป็ นเช่นนีอาจเนืองจากการทํางานเป็ นทีมเป็ นการ
ทีบุ ค คลตังแต่ 2 คนขึนไปมาปฏิ บ ัติงานร่ ว มกัน เพือให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์หรื อ เป้ าหมายขององค์การโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ทีดีต่อกันมีการติดต่อสื อสาร ประสานงาน ตัดสิ นใจการดําเนิ นการต่างๆร่ วมกันเพือให้งานนันบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพ การทํางานเป็ นทีมนับว่ามีความสําคัญ เพราะคนเรามีความรู ้ ความสามารถแตกต่าง
กันเราควรนําจุดเด่นจุดดีของแต่ละบุคคลในทีมมาช่วยให้งานทีทําบรรลุเป้ าหมายการทํางานเป็ นส่ วนๆย่อมได้ผลดี ไม่
เท่ากับการทํางานทีร่ วมมือกันและความสําเร็ จของการทํางานเป็ นทีมขึนอยู่กบั สมาชิกในทีมเป็ นสําคัญ[9] สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของพัชราภรณ์ เย็นมนัส[10] ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทํางานเป็ นทีมกับ
การบริ ห ารงานทั วไปของสถานศึ ก ษาสั งกัด สํา นัก งานเขตพืนที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุธ ยาเขต1
ผลการวิ จั ย พบว่ า การทํา งานเป็ นที ม ของสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรี อยุธยาเขต 1 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับแต่ละด้านจากมากไปน้อยดังนี ด้านการ
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ด้านการมีส่วนร่ วม ด้านการสื อสารและด้านการสร้างความไว้วางใจ
3. ระดับคุณภาพการบริ การของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต1 โดยรวมอยู่
ในระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยคือ ด้าน
ภาพลัก ษณ์ ท างกายภาพ ด้า นบุ ค ลากร ด้า นความเชื อถื อ และไว้ว างใจได้ ด้า นกระบวนการบริ ก ารและด้า นการ
ตอบสนอง ทีเป็ นเช่นนีอาจเนืองจากการบริ การของบุคลากรในโรงเรี ยนทีตอบสนองความต้องการของผูม้ ารั บบริ การ
จนเกิดความพึงพอใจต่อบริ การทีได้รับเป็ นระดับความสามารถของการบริ การในการบําบัดความต้องการของลูกค้า
และระดับความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากได้รับบริ การไปแล้ว[11] คุณภาพการบริ การเป็ นการรั บรู ้ ของลูกค้าเกียวกับ
คุณภาพการบริ การทีขึนอยูก่ บั ความคาดหวังของลูกค้าเองแม้ว่าลูกค้าจะไม่เคยรั บบริ การมาก่อน ต่อมาเมือธุ รกิจเชิญ
ชวนลูกค้าให้มารับบริ การ ลูกค้าจะทบทวนการรับรู ้คุณภาพการบริ การใหม่และทุกครังทีลูกค้าเข้ามารับบริ การและเกิด
การทบทวนการรับรู ้เกียวกับคุณภาพการบริ การไปเรื อยๆการทบทวนการรับรู ้คุณภาพของการบริ การจะพัฒนาไปสู่ การ
ตังใจซือบริ การของลูกค้าในอนาคตได้[12] สอดคล้องกับงานวิจยั ของสาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรั ง[13]
ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื องความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการให้บริ การด้านการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติจงั หวัดตรั งผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการให้บริ การด้า น
การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติจงั หวัดตรังนักศึกษาระดับปริ ญญาโทมีความ
พึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและเมือพิจารณาเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
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4. บรรยากาศองค์การและการทํางานเป็ นทีมมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริ การของโรงเรี ยนในสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต1อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.01โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์(r)
=.152 และ.331 แสดงว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริ การของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต1 ในระดับตําและการทํางานเป็ นทีมมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริ การของโรงเรี ยน
ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต1ในระดับปานกลางทีเป็ นเช่นนี อาจเนื องจากบรรยากาศองค์การ
จะมีอิทธิพลต่อการกําหนดพฤติกรรมและทัศนคติของผูป้ ฏิบตั ิงานทังทางตรงทางอ้อมบรรยากาศทีพึงประสงค์ย่อม
ส่ งผลดีต่อการทํางานของบุคลากรในองค์การและจะเป็ นการสนับสนุ นการจู งใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ งขึน[14] สอดคล้องกับแนวคิดของอัจฉรา เฉลยสุ ข [15] กล่าวถึงองค์การทีมีบรรยากาศในการ
ทํางานทีดีจะส่ งผลให้พนักงานในองค์การส่ งมอบการบริ การทีมีคุณภาพจนผูร้ ั บบริ การรู ้ สึกได้ตลอดจนการทํางาน
ร่ วมกันเป็ นทีมมีการสร้างทีมงานอันแข็งแกร่ งเพือเน้นให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมซึ งจะ
ส่ งผลให้การทํางานนันบรรลุว ตั ถุ ประสงค์ข ององค์การอย่า งมีประสิ ทธิ ผลและมีป ระสิ ท ธิ ภาพ[16] สอดคล้องกับ
แนวคิดของวีร ะชัยทองภู[17] กล่ าวถึงการทํางานเป็ นทีมจะสร้ างความไว้ใจช่วยเหลือ กันก่อให้เกิดบรรยากาศการ
ทํางานทีดีทาํ ให้สมาชิกมีความรู ้สึกสบายใจพอใจและเพลิดเพลินกับการทํางานก่อให้เกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน
ช่วยให้เกิดผลงานทีมีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ
5. บรรยากาศองค์การและการทํางานเป็ นทีมส่ งผลต่อคุณภาพการบริ การของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต1อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.01โดยบรรยากาศองค์การและการทํางานเป็ นทีม
ทุกด้านร่ วมกันพยากรณ์คุณภาพการบริ การของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต1ได้ร้อย
ละ13.20 โดยการทํางานเป็ นทีมมีอาํ นาจการพยากรณ์สูงสุ ด รองลงมา ได้แก่ บรรยากาศองค์การผลวิจยั ทีเป็ นเช่นนี อาจ
เนืองจากบรรยากาศองค์การจะช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบต่อหน้าทีต่างๆของคนในองค์การทังความสามารถในการ
ผลิตและความผูกพันองค์การช่วยให้มีการศึกษากระบวนการบริ หารโดยเฉพาะอย่างยิงรู ปแบบต่างๆของการบริ การทีมี
ต่อคน พฤติกรรมองค์การและสุ ขภาพองค์การ[14] บรรยากาศองค์การเป็ นตัวแปรสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของ
สมาชิกทุกคนในองค์การเพราะความสําเร็ จขององค์การส่ วนหนึงย่อมขึนอยูก่ บั บรรยากาศขององค์การซึ งมีส่วนในการ
สนับสนุนทีสําคัญเป็ นอย่างยิ งทีจะทําให้องค์การมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของสุ ชานุ ช พันธนี ยะ [7] ได้
ทําการศึกษาวิจยั เรื องบรรยากาศองค์การทีส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู จากการศึกษาวิจัยพบว่า
ปัจจัยบรรยากาศองค์การด้านโครงสร้ างองค์การ ด้านการสนับสนุ นและด้านความเป็ นอันหนึ งอันเดียวกันส่ งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู ตลอดจนการทํางานเป็ นทีมคือการรวมตัวของคนหลายคนซึ งปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันอย่างสมําเสมอในช่วงเวลาใดเวลาหนึงเพียงแต่ตอ้ งการจะเน้นให้เห็นเด่นชัดว่าเป็ นกลุ่มทํางานซึ งสมาชิ กทุกคนมี
ภารกิจ ทีต้อ งทํางานประสานกัน ตามบทบาทของตนและบรรลุเป้ าหมายร่ ว มกัน ของกลุ่ม [18] เป็ นการทีบุ คคลมา
รวมกลุ่มกันเพือร่ วมมือกันในการกระทําสิ งหนึ งสิ งใดให้สําเร็ จลุล่วงด้วยดีโดยการร่ วมมือกันประสานงานกันมุ่งดึง
ศักยภาพทีมีจากบุ คคลแต่ ละคนภายในกลุ่ มออกมาช่วยในการดําเนิ นกิจกรรมให้บ รรลุเป้ าหมาย[9] สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของขวัญชัย พูลวิวฒั น์ชยั การ[19]ได้ทาํ การศึกษาวิจัยเรื องระบบการทํางานและการทํางานเป็ นทีมทีส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลของการทํางานของพนักงานระดับปฎิบตั ิการ (ย่านสี ลม) ผลการศึกษาพบว่า ระบบการทํางานและการ
ทํางานเป็ นทีมส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของการทํางานของพนักงานระดับปฎิบตั ิการ (ย่านสี ลม)

วารสารบริ หารการศึกษา มศว
–

ปี ที 13 ฉบับที 25 กรกฎาคม –ธันวาคม 2559
ข-18

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 สมควรมีการเสริ มสร้ างบรรยากาศองค์การของโรงเรี ยนด้านสัมพันธภาพภายในหน่ วยงานให้ดี
ยิงขึนโดยการสร้างสภาพแวดล้อมทีมีผลต่อการปฏิบตั ิงานซึ งสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติค่านิ ยมของคนในองค์การที
แสดงออกมาจากความรู ้ สึกหรื อการรั บรู ้ ทงทางตรงและทางอ้
ั
อมเพราะบรรยากาศองค์การเป็ นตัวแปรสําคัญในการ
กําหนดพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในองค์การเพราะความสําเร็ จขององค์การส่ วนหนึ งย่อมขึนอยู่กบั บรรยากาศของ
องค์การซึ งมีส่วนในการสนับสนุนทีสําคัญเป็ นอย่างยิงทีจะทําให้องค์การมีประสิ ทธิภาพ
1.2 สมควรมี การเสริ มสร้ างการทํา งานเป็ นที มของโรงเรี ยนด้า นการติ ดต่ อสื อสารให้ดี ยิ งขึนโดย
ผูบ้ ริ หารต้องสร้างแรงจูงใจเพือสร้างความไว้วางใจกัน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผรู ้ ่ วมงาน ทําให้สามารถทํางานบรรลุ
ความสําเร็ จได้โดยอาศัยหลักธรรมชาติของมนุ ษย์ในการทํางานร่ วมกันทําให้การทํางานประสบผลสํา เร็ จได้โดยใช้
หลักการติดต่อสื อสารกระบวนการถ่ายทอดหรื อแลกเปลียนข่าวสารข้อมูลข้อเท็จจริ งข้อคิดเห็นความรู ้ สึกหรื อทัศนคติ
เพือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันและนํามาซึ งการปฏิบตั ิงานของบุคคลทีเกียวข้อง
1.3 สมควรมีการเสริ มสร้างคุณภาพการบริ การของโรงเรี ยนด้านการตอบสนองให้ดียิ งขึนโดยมุ่งเน้น
การให้บริ การของเจ้าหน้าทีครู และผูบ้ ริ หารด้วยความเต็มใจถูกต้องพร้อมทีจะเสี ยสละเวลาเพือให้รับบริ การด้วยความ
รวดเร็ วปฏิบตั ิต่อผูร้ ับบริ การเป็ นอย่างดีและตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทันทีทนั ใดทําให้ผูร้ ั บบริ การเกิดความ
ประทับใจในการบริ การมากกว่าคู่แข่งขันทีมีอยูไ่ ด้
1.4 สมควรมีการเสริ มสร้างบรรยากาศองค์การและการทํางานเป็ นทีมเพราะมีผลต่อคุณภาพการบริ การ
ของโรงเรี ยน
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ในครังต่อไป
2.1 ควรศึกษาบรรยากาศองค์การและการทํางานเป็ นทีมทีส่ งผลต่อคุณภาพการบริ การของโรงเรี ยน
จากกลุ่มตัวอย่า งในระดับอื นๆและเขตพืนที การศึกษาอื นๆ เพือเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โอกาสต่อไป
2.2 ควรทําวิจยั ในรู ปแบบต่างๆ เช่น กรณี ศึกษา วิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นต้น
2.3 ควรใช้ตวั แปรอืนในการศึกษา เช่น นโยบายการบริ หาร ภาวะผูน้ าํ เป็ นต้น
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ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารทีส่ งผลต่อการทํางานเป็ นทีมของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต4.
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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นิ สิตการศึ กษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2
ทีปรึ กษาหลัก อาจารย์ประจําภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3
ทีปรึ กษาร่ วม อาจารย์ประจําภาควิชาการบริ หารการศึ กษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

บทคัดย่ อ
การวิ จ ัยครั งนี มี ว ตั ถุประสงค์เพื อ 1) ศึ กษาระดับภาวะผูน้ ํ าการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสั งกัด สํานักงานเขตพื นที
การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 4 2) ศึกษาระดับการทํางานเป็ นที มของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึ กษามัธยมศึกษาเขต 4
3) ศึกษาความสั ม พันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารกับการทํางานเป็ นที มของครู สังกัดสํานักงานเขตพื นที
การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 4

4) ศึก ษาภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผู ้บริ ห ารที ส่ งผลต่ อการทํา งานเป็ นที ม ของครู สั งกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึ กษาเขต 4 กลุ่ ม ตัว อย่างทีใช้ในการวิ จยั ครั งนี ได้แก่ ครู จ ากสถานศึ กษาในสังกัด สํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จํานวน 346 คน ซึ งได้มาจากตารางการกําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างของเครจซี และมอร์ แกน
จากนั นทําการสุ่ มแบบแบ่ งชัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรี ยนเป็ น ชั น (Strata) แล้ว ทําการสุ่ ม อย่างง่า ย
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจบั สลาก เครื องมือที ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครังนี เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ งมี ค่าความเทียงตรงตังแต่ 0.60-1.00 ค่าความเชื อมัน (α) ของภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
เท่ากับ .962 และค่าความเชื อมั น (α) ของการทํางานเป็ นที มของครู เท่ากับ .956 สถิ ติทีใช้ในการวิ เคราะห์ ขอ้ มู ล ได้แก่ ค่าเฉลี ย
ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ สหสั ม พัน ธ์ แบบเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
สหสัมพันธ์พหุ คูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุ คูณ แบบวิ ธีการคัดเลื อ กเข้า (Multiple Regression AnalysisEnter Method)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสังกัดสํ านักงานเขตพืนที การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี ยจากมากไปหาน้อย คื อ ด้านการมี อิทธิ พลอย่าง
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มีอุดมการณ์ ด้านการเป็ นแบบอย่างทีเหมาะสม ด้านการคํานึ งถึ งการเป็ นปั จเจกบุ คคล ด้า นการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการ
กระตุน้ ทางปั ญญา
2. ระดับการทํา งานเป็ นที ม ของครู สั งกัดสํ า นักงานเขตพื นที การศึ ก ษามัธยมศึ กษาเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื อ
พิจ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่ าเฉลี ยจากมากไปหาน้อย คื อ ด้านการมี ส่ วนร่ ว มในการ
ทํางาน ด้านภาวะผูน้ ําในการทํางาน ด้านการปรับตัวในการทํางาน และด้านแรงจูงใจในการทํางาน
3. ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์ กบั การทํางานเป็ นที ม ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึ กษา
มัธยมศึ กษาเขต 4 อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 โดยมี ค่าสั มประสิ ทธิ สหสัมพัน ธ์ (r) =.858 แสดงว่าตัว แปรทังสองมี
ความสัมพันธ์ในระดับสู ง
4. ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารส่ งผลต่อการทํางานเป็ นที มของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษามัธยมศึ กษา
เขต 4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ.01โดยภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารทุ กด้านร่ วมกันการพยากรณ์ การทํางาน
เป็ นที มของครู สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึ กษามัธยมศึกษาเขต 4 ได้ร้อยละ 73.90 โดยภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
ด้านการกระตุน้ ทางปัญญามี อาํ นาจการพยากรณ์ สูงสุ ด รองลงมาได้แก่ การสร้ างแรงบันดาลใจ การมี อิทธิ พลอย่างมี อุดมการณ์
การเป็ นแบบอย่างทีเหมาะสมและการคํานึ งถึงการเป็ นปัจเจกบุคคล ตามลําดับ
คําสํ าคัญ : ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง การทํางานเป็ นทีม
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
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ.2555 - 2559)ซึ งได้วางกรอบและยุทธศาสตร์ การดําเนิ นงานที
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ.2552 - 2559) ที กําหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ 3 ประเด็น คื อ การพัฒนา
คนอย่างรอบด้านและสมดุล สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ รวมทังพัฒนาสภาพแวดล้อมของสั งคม เพื อให้การ
จัดการศึ กษาครอบคลุมและพัฒนาคุณภาพชี วิต มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปการศึ กษาทังระบบ ทังในเรื องโครงสร้ างการบริ หารจัดการ
และระดมทรัพยากรเพือการปรับปรุ งการบริ หารจัดการศึกษา ตังแต่ระดับการศึกษาขันพืนฐานจนถึ งระดับอุ ดมศึ กษา การพัฒนา
ครู ตลอดจนส่ งเสริ มการกระจายอํานาจให้ทุกภาคส่ ว นได้เข้ามามี ส่ วนร่ วมในการจัดการศึ กษา เพือนําไปสู่ เป้ าหมายคุณภาพ
การศึ กษา[1]
พระราชบัญญัติการศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ให้ความสํ าคัญต่อครู เพราะ
เชื อว่าครู เป็ นปัจจัยสําคัญทีทําให้การจัดการศึ กษาประสบความสําเร็ จ ตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ งได้กําหนดผูป้ ระกอบ
วิช าชี พครู ต้องมี ม าตรฐานการปฏิ บตั ิ งานที สํา คัญด้านหนึ งคื อ การร่ ว มมื อ กับผู ้อืนในสถานศึ กษาอย่างสร้า งสรรค์ โดยการ
ตระหนักถึ งความสําคัญ รับฟังความคิ ดเห็น ยอมรั บในความรู ้ความสามารถ ให้ความร่ วมมื อในการปฏิ บตั ิ กิ จกรรมต่าง ๆ ของ
เพือนร่ วมงานด้วยความเต็มใจ เพือให้บรรลุเป้ าหมายของสถานศึกษา [2]ในด้านสถานศึ กษาเป็ นหน่ วยงานที รับผิดชอบด้านการ
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จัด การศึ ก ษาให้ ก ับประชาชนโดยตรง จะต้อ งมี การพัฒ นาองค์ก ารให้ก้าวหน้า ทันต่ อการเปลี ยนแปลง สามารถบริ หารการ
เปลียนแปลงได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมต่อบริ บทในสังคม ซึงการบริ หารงานวิชาการถือได้ว่าเป็ นภาระงานสําคัญที สุ ดในการ
บริ หารสถานศึกษา เนื องจากงานวิช าการเป็ นงานที เกี ยวข้องกับกิ จ กรรมทุกชนิ ดของสถานศึ กษาและเป็ นงานที สร้างทักษะให้
นักเรี ยนได้ค วามรู ้ ค วามสามารถ มี คุณ ธรรม จริ ยธรรมและปรับตัว อยู่ในสังคมได้อ ย่า งมี ความสุ ข [3]การบริ หารงานต่า ง ๆ
เหล่านี นับว่ามีความยุง่ ยากและซับซ้อ น ดังนันรู ปแบบการทํางานเป็ นที ม (Teamwork)จึ งเป็ นเรื องสํ าคัญมากที ควรนํามาปฏิ บ ัติ
ในการพัฒนาโรงเรี ยนให้มีศกั ยภาพสามารถช่ วยตนเองให้เจริ ญก้าวหน้าท่ามกลางข้อจํากัดต่าง ๆ ได้ จึ งจําเป็ นอย่างยิ งที จะต้อง
ระดมสรรพกําลัง และอาศัยความร่ วมมื อร่ ว มใจของบุ คลากรทุ กฝ่ ายให้เข้ามามี ส่ วนร่ วมในการทํางานร่ วมกันในลักษณะการ
ทํางานเป็ นที มเพราะความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสิ งแวดล้อมของโรงเรี ยน ตลอดจนกฎระเบี ย บที มี การปรั บปรุ ง
ตลอดเวลามี ผลทําให้ โรงเรี ยนต้องอาศัยสติ ปัญญา ความรู ้ ความสามารถ และความเชี ยวชาญของบุ คลากรต่ าง ๆ มาช่ วยกัน
ทํางานจึ งจะประสบความสําเร็ จ [4]
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 4 ภายใต้การบริ หารของสํานักงานเขตพื นที การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 4 มีการบริ หารจัดการศึกษาขันพืนฐานที มี ความแตกต่างกันทางด้านการจัดการศึ กษาให้มีคุณภาพเท่ าเที ยมกัน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 4 พบว่า
มีจุดอ่อนอยูท่ ีครู ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน และในโรงเรี ยนไม่มีการสร้ างค่านิ ยมในการทํางานร่ วมกันให้แก่บุคลากร
[5] นอกจากนี ยังพบปั ญหาจากการทํางานร่ วมกันของครู ในโรงเรี ยน คือ การทํางานในโรงเรี ยนเป็ นลักษณะที ต่างคนต่างทํา ขาด
การยอมรับความสามารถ และบุคลากรมี ทศั นคติ ไม่ดีต่อการทํางานเป็ นที ม การทํางานในที มที จัดตังไว้มีส มาชิ กเพียงจํานวน
หนึ งเท่านันที มีบทบาทในการทํางาน อีกส่ ว นหนึ งเป็ นสมาชิ กที อยู่ในที มแต่ ไม่ได้มีส่ว นร่ ว มในการทํางานของที มนัน ๆ ความ
แตกต่างระหว่างบุ คคลในทัศนะคติ และความรู ้ความสามารถ ทําให้เกิ ดปั ญหาในการทํางานร่ ว มกัน อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ จาก
ปัญหาการทํางานเป็ นที มของโรงเรี ยนข้างต้น ส่ งผลให้เกิดความล่าช้าต่ อการพัฒนาโรงเรี ยน เนื องจากการทํางานเป็ นที มของครู
มีความสําคัญทีส่ งผลให้การดําเนิ นงานของโรงเรี ยนบรรลุตามเป้ าหมายที ตังไว้
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็น ว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเป็ นหัว ใจในการบริ หารจัดการสถานศึ กษา โดยเฉพาะ
การเป็ นผูน้ าํ ที คอยสนับสนุ นส่ งเสริ ม และกระตุน้ การทํางานเป็ นที ม ยิ งในยุคสมัยที มี การเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที มีภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงจึ งมีความสําคัญอย่างยิ งต่อการบริ หารจัดการการศึกษา เพือให้สถานศึ กษามี การพัฒนา
แต่การจะกระตุน้ ให้บุคลากรทุกคนเกิดความรู ้สึกอยากเปลียนแปลง เป็ นการกระทําทียากยิ ง เพราะโดยปกติ แล้วมนุ ษ ย์เราทุ กคน
มักจะชอบอยู่ในอาณาเขตสุ ขสบายของตนเอง (Comfort Zone) ดังนัน ผูบ้ ริ หารที จะทําการเปลี ยนแปลงได้น ัน นอกจากจะต้อ ง
ศึกษาสภาพแวดล้อมทีจะเปลียนแปลงและหาทางกระตุน้ ให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนักและเห็น ความสํ าคัญของการ
ทํางานเป็ นทีมแล้ว ยังต้องดําเนิ นการให้เกิดเป็ นรู ปธรรม ตามแนวคิดดังกล่าว ผูว้ ิ จยั ในฐานะครู จึงมี ความสนใจที จะศึ กษา ภาวะ
ผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 5 ด้าน คื อ1. การเป็ นแบบอย่างที เหมาะสม 2. การกระตุน้ ทางปั ญญา 3. การมี
อิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ 4. การคํานึ งถึ งความเป็ นปัจเจกบุคคล 5. การสร้างแรงบันดาลใจ ที ส่ งผลต่ อ การทํางานเป็ นที ม 4 ด้าน
คือ 1. การมี ส่วนร่ วมในการทํางาน 2. การปรับตัว ในการทํางาน 3. ภาวะผูน้ ําในการทํางาน และ 4. แรงจู งใจในการทํางาน ของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 4 ตามความคิ ดเห็น ของครู เพือเป็ นข้อ มูลในการพัฒนาภาวะผูน้ ําแห่ งการ
เปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาทีส่ งผลต่อการทํางานของครู ให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึ กษาระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 4
2. เพือศึ กษาระดับการทํางานเป็ นทีมของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4
3. เพื อศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่างภาวะผูน้ ํ า การเปลี ยนแปลงของผู้บ ริ หารกั บการทํา งานเป็ นที ม ของครู สั งกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4
4. เพือศึ กษาภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารที ส่ งผลต่อ การทํางานเป็ นที ม ของครู สั งกัดสํ านักงานเขตพื นที
การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 4
สมมติฐานในการวิจัย
1. ภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารมี ค วามสัม พัน ธ์ กับการทํา งานเป็ นที ม ของครู สัง กัดสํ านัก งานเขตพื นที
การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 4
2. ภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสามารถพยากรณ์ การทํางานเป็ นที ม ของครู สั ง กัดสํ านั ก งานเขตพื นที
การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 4
วิธีการดําเนิน การวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ครู สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 4 จาก 42 โรงเรี ยน จํานวน
3,069 คน กลุ่ ม ตัวอย่างในการวิ จ ัยครังนี คื อ ครู สังกัดสํ านักงานเขตพืนที การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต4จํานวน 346 คนโดยการ
กําหนดตามตารางเครจซี และมอร์ แกน [6] จากนันทําการสุ่ มแบบแบ่ งชัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรี ยน
เป็ นชัน (Strata) แล้ว ทําการสุ่ มแบบอย่างง่ าย(Simple Random Sampling) ด้วยวิ ธีจับฉลาก เครื องมื อ ที ใช้ในการวิจ ัยครั งนี เป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale ผ่านการหาคุณภาพเครื องมื อจากผูเ้ ชี ยวชาญ
จํานวน 5 คนด้วยการตรวจสอบความเที ยงตรงด้านเนื อหา (Content Validity) พบว่ามี ค่าดัช นี ความสอดคล้อง(IOC)เท่ากับ0.801.00 ค่าความเชื อมั น (Reliability) ของแบบสอบถามภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร เท่ ากับ .962 และค่ าความเชื อมั น
ของการทํางานเป็ นที มของครู เท่ากับ .956 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพัน ธ์
แบบเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และสมการถดถอยพหุ คูณแบบวิ ธีการคัดเลื อกเข้า (Multiple
Regression Analysis- Enter Method)
ผลการวิจัย
1. ระดับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 4 โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่าอยู่ ในระดับมากทุ กด้าน โดยเรี ย งลํา ดับ ค่ าเฉลี ยจากมากไปหาน้ อ ย คื อ ด้านการมี
อิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการเป็ นแบบอย่างทีเหมาะสม ด้านการคํานึ งถึ งการเป็ นปั จเจกบุคคล ด้านการสร้ างแรงบันดาลใจ
และด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา
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2. ระดับการทํางานเป็ นทีมของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากเมือ
พิจ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่ าเฉลี ยจากมากไปหาน้อย คื อ ด้านการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ทํางาน ด้านภาวะผูน้ ําในการทํางาน ด้านการปรับตัวในการทํางาน และด้านแรงจูงใจในการทํางาน
3. ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์กบั การทํางานเป็ นที มของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 4 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ (r) =.858 แสดงว่าตัวแปรทัง
สองมี ความสัมพันธ์ในระดับสู ง
4. ภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารส่ งผลต่ อ การทํา งานเป็ นที ม ของครู สั งกัด สํ า นั กงานเขตพื นที การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 4 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01โดยภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารทุ กด้านร่ ว มกันพยากรณ์ การ
ทํางานเป็ นทีมของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 4 ได้ร้อยละ 73.90 โดยภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารด้านการกระตุ ้นทางปั ญญามี อ ํานาจการพยากรณ์ สู งสุ ด รองลงมาได้แก่ การสร้างแรงบัน ดาลใจ การมี อิ ทธิ พ ลอย่างมี
อุดมการณ์ การเป็ นแบบอย่างที เหมาะสมและการคํานึงถึงการเป็ นปัจเจกบุคคล ตามลําดับ

ตัวพยากรณ์
1. การเป็ นแบบอย่างทีเหมาะสม(X1)
2 การกระตุน้ ทางปัญญา (X2)
3. การมี อิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (X3)
4. การคํานึ งถึงการเป็ นปัจเจกบุคคล(X4)
5. การสร้างแรงบันดาลใจ (X5)
R= .860
R2 = .739
** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01

B

Β

SEb

t

p

.127

.176

.032

3.984**

.000

.218
.143
.090
.165
SEest= .19143
a = 1.037

.266
.216
.114
.219

.049
.029
.035
.034
F = 186.76**

4.493**
4.953**
2.583**
4.921**

.000
.000
.010
.000

อภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 4 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่ าอยู่ในระดับมากทุ กด้าน โดยเรี ยงลํา ดับ ค่าเฉลี ยจากมากไปหาน้อ ย คื อ ด้านการมี
อิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการเป็ นแบบอย่างทีเหมาะสม ด้านการคํานึ งถึงการเป็ นปั จเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
และด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา เป็ นเช่ นนี อาจเนื องจากการที จะบริ หารองค์การไปสู่ ความสําเร็จ ตามเป้ าหมายนัน ผูบ้ ริ หารควรมี
ภาวะผูน้ ํา เป็ นผูท้ ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี ความคิ ดริ เริ มสร้ างสรรค์ สามารถใช้สติ ปัญญาคิ ดหาแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาองค์การ
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และแก้ไขปัญหา บริ หารทรัพยากรที มี อย่างจํากัดภายใต้ส ภาวะการณ์ ทีเปลี ยนแปลงไปให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ภาวะผูน้ ําการ
เปลี ยนแปลงมี ความสําคัญต่ อ องค์ก ารโดยจะปลุ ก จิ ต สํานึ ก ให้มี อุด มการณ์ ค่ า นิ ย มที มี คุ ณธรรม[7] กระตุ ้นให้ผูต้ ามมี ความ
ต้องการทีสู งขึน สํานึกในความสําคัญ คุณค่ าของจุ ดหมายและวิ ธีทีจะทําให้บรรลุ จุดมุ่ งหมาย ให้คํานึ งถึ ง ผลประโยชน์ ของที ม
องค์ก าร นโยบายมากกว่ า ผลประโยชน์ ส่ วนตนและยกระดับความต้ อ งการให้ สู งขึ น [8]ตลอดจนนํ า พาให้ ผ รู้ ่ ว มงานมี
ความสามารถในการปฏิ บัติ หน้ า ที อย่างเต็ม ความสามารถมากกว่า ที ตังใจไว้แต่ ต้น ส่ ง ผลให้ อ งค์ก ารได้รั บการพัฒ นาอยู่
ตลอดเวลาทันตามการเปลี ยนแปลงของสัง คม ประเทศและโลก [9]สอดคล้องกับงานวิ จัยของศุ ภกิ จ สานุ สั ตย์ [10] ได้
ศึกษาวิจ ัยเรื องภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับความพึงพอใจในการปฏิ บัติง านของครู ผสู ้ อนในโรงเรี ย น
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษาจังหวัดขอนแก่ น พบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตาม
ความคิ ด เห็ น ของครู ผ ู ้ส อน โดยภาพรวมและรายด้า นอยู่ ในระดั บ มาก เช่ น เดี ยวกับคํา นึ ง ผุดผ่อ ง[11] ได้ศึ กษาวิ จ ัยเรื อง
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งภาวะผูน้ ํ า การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารกับองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องโรงเรี ยน สั ง กัดสํ านัก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน ในเขตพื นที พัฒนาชายฝั งทะเลตะวันออก พบว่า ระดับภาวะผู ้นํา การเปลี ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน ในเขตพืนที พัฒนาชายฝั งทะเลตะวัน ออก โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับ มากและงานวิ จยั ของธวัช ชัย หอมยามเย็น [12] ได้ศึ กษาวิจ ัยเรื องภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพื นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษาหนองคาย เขต 2 พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี ระดับภาวะ
ผูน้ ําการเปลี ยนแปลงอยู่ในระดับมาก เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี ภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลงตาม
ระดับความคิ ดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู ้ อนอยูใ่ นระดับมาก
2. ระดับการทํางานเป็ นที มของครู สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื อ
พิจ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่ าเฉลี ยจากมากไปหาน้อย คื อ ด้านการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ทํางาน ด้านภาวะผูน้ าํ ในการทํางาน ด้านการปรับตัวในการทํางาน และด้านแรงจูงใจในการทํางาน เป็ นเช่ นนี อาจเนื องจากการ
ดําเนิ นงานทุกอย่างต้องอาศัยความร่ วมมื อ ร่ วมใจของสมาชิ กทุกคน มี การประสานงานกัน ร่ วมมือร่ วมใจกันด้วยความสามัคคี มี
เป้ าหมายร่ วมกัน ไว้วางใจกัน [13] สร้างทีมงาน กระบวนการตัดสิ นใจในกลุ่ม การใช้ทรัพ ยากรของกลุ่ม ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
และการผสมผสานสมาชิ กกลุ่ม [14] การทํางานเป็ นทีม การสร้างความสัมพันธ์ทีดี ต่อ กันจะเป็ นพลังสร้างสรรค์แห่งความสําเร็ จ
ในภารกิ จต่าง ๆ ขององค์การโดยส่ วนรวมเพือให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ขององค์การสอดคล้อ งกับงานวิจ ัยของพรชัย
คํารพ [15] ได้ศึกษาวิ จ ัยเรื องลักษณะการทํางานเป็ น ที ม ที มี ประสิ ทธิ ภาพตามความคิ ดเห็น ของผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึ กษาตราด ผลการวิจยั พบว่า ความคิ ดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนมัธยมศึ ก ษาที มี
ต่อลักษณะการทํางานเป็ นที มทีมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากเช่ นเดี ยวกับนพภัส สร โกสิ นทรจิ ตต์ [16]
ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ประสิ ทธิ ผ ลการทํางานเป็ นที มของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา สํ านั กงานเขตพืนที การศึ กษา
ชลบุรี เขต 1 พบว่า ประสิ ทธิ ผลการทํางานเป็ นทีม โดยรวมและรายด้านคื อ การกําหนดวัตถุประสงค์ การกําหนดกลยุทธ์ ภาวะ
ผูน้ ํา การตัดสิ นใจหรื อการวินิจฉัยสั งการ การเสริ มความไว้วางใจ การติ ดต่อสื อสารทีสมบู รณ์ แบบ ทักษะในการทํางานเป็ นที ม
การแก้ไขความขัดแย้ง อํานาจอิสระของทีมงาน การพัฒนาสมาชิ กที มงาน และการประเมินตนเอง อยูใ่ นระดับมากและงานวิจัยนี
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของประพันธ์ คําสามารถ [17]ได้ศึ กษาวิจ ัยเรื องการทํางานเป็ นที มของบุคลากรในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื นที การศึ กษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 ผลการศึ กษาพบว่ า การทํางานเป็ นที ม ของบุคลากรในโรงเรี ยนสังกัด

วารสารบริ หารการศึกษา มศว
–

ปี ที 13 ฉบับที 25 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559
28

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และงานวิ จ ยั ของอภิ ชาติ ไตรธิ เลน
[18]ได้ศึกษาวิจยั เรื อง สภาพการทํางานเป็ นที มตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผูส้ อน สั งกัดสํานักงานเขตพื นที
การศึ กษาสกลนคร เขต 1 พบว่า สภาพการทํางานเป็ นทีมตามความคิ ดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อน สังกัดสํ านักงาน
เขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการกําหนดวัตถุ ประสงค์ของ
ที ม ด้านการเสริ ม สร้ างบรรยากาศของที ม ด้านการมี ส่ว นร่ ว ม ด้านการสื อสารแบบเปิ ด ด้านการสร้ างความไว้ว างใจและการ
ยอมรั บนับถื อ ด้านการกําหนดบทบาทหน้า ที ด้านภาวะผูน้ ํา ด้านการมี ม นุ ษยสัมพัน ธ์ ด้านการประเมิ น ตนเอง ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก
3. ภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลงของผู ้บริ หารมี ความสัม พัน ธ์ กบั การทํางานเป็ นที มของครู สัง กัดสํา นัก งานเขตพืนที
การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 4 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 โดยมี ค่าสัม ประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ (r) =.858 แสดงว่าตัวแปรทัง
สองมี ความสัมพันธ์ในระดับสู งทีเป็ นเช่นนี อาจเนื องจากการเป็ นผูน้ าํ ในการเปลี ยนแปลงทีสําคัญ ให้เกิ ดขึ นกับองค์การ เป็ น การ
ผลักดัน ให้อ งค์การเกิ ดการเปลี ยนแปลงไปสู่ วิ สัยทัศน์และเป้ าหมาย โดยการแปลงวิ สั ยทัศน์ นโยบายและเป้ าหมายไปสู่ การ
ปฏิ บตั ิ ทังการสื อสารวิสยั ทัศน์ จัดทําแผนงานต่ าง ๆ และแผนปฏิ บตั ิ การ ตลอดจนผลักดันให้เกิ ดการทํางานเป็ นที ม เพื อทําให้
เกิดการเปลียนแปลงทีมีพลังภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงส่ งเสริ มให้การทํางานเป็ นที มเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ โดยผูน้ ําจะเป็ นผูก้ าํ หนด
เป้ าหมายของทีมงาน [19] ผูน้ ําที มี บทบาทจะต้องมี ภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลง รู ้ถึงบทบาทของสมาชิ ก มี ทกั ษะในการสื อสาร
ผูน้ ําจะสามารถสร้ างความสั มพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ภาพของที มงาน [20]สอดคล้องกับงานวิจ ัยรุ่ งฤดี อัปมาตย์ [21] ได้
ศึกษาวิจยั เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารกับการสร้ า งที มงานในโรงเรี ยนเอกชนในจังหวัด
อุดรธานี หนองคายและหนองบัวลําภู ตามความคิ ดเห็ น ของครู หัวหน้ากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ผลการวิจยั พบว่ า ภาวะผูน้ ําการ
เปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสร้างทีมงานในโรงเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 และส่ ว น
ใหญ่มี ความสัมพันธ์ ในระดับค่ อนข้างสู งมี บางส่ ว นเท่ านันที มี ความสั มพันธ์ อยู่ในระดับปานกลางและงานวิ จ ยั ของธนัณฎา
ประจงใจ [22]ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ความสัม พันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงกับการทํางานเป็ นที มตามความคิ ดเห็นของ
ครู ผสู ้ อนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษาประถมศึ กษาตราด ผลการศึ กษาพบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลง
ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับการทํางานเป็ นทีมตามความคิ ดเห็นของครู ผสู ้ อนในสถานศึ กษา สังกัดสํ านักงานเขตพืนที การศึ กษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01
4. ภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารส่ งผลต่อ การทํางานเป็ นที ม ของครู สั งกัดสํานักงานเขตพื นที การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 4 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01โดยภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารทุ กด้านร่ ว มกันพยากรณ์ การ
ทํางานเป็ นทีมของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 4 ได้ร้อยละ 73.90 โดยภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารด้านการกระตุ ้นทางปั ญญามี อ ํานาจการพยากรณ์ สู งสุ ด รองลงมาได้แก่ การสร้างแรงบัน ดาลใจ การมี อิ ทธิ พ ลอย่างมี
อุดมการณ์ การเป็ นแบบอย่างที เหมาะสมและการคํานึ งถึงการเป็ นปัจเจกบุคคล ตามลําดับ ผลวิจัยที เป็ นเช่ น นี อาจเนื องจากภาวะ
ผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารจะส่ งผลทังด้านการพัฒนาความสามารถของนักเรี ยน ส่ งผลต่ อการปรับเปลี ยนและพัฒนา
โรงเรี ยน สามารถแก้ปัญหาการทํางานเป็ นที มภายในโรงเรี ยนได้ [23] หลักการทํางานเป็ นทีม เป็ นสิ งสําคัญ ซึ งเป็ นการบริ หาร
จัดการโดยให้สมาชิ กในทีมมีส่วนร่ วม ยึดหลักความร่ วมมือ สมาชิ กทุกคนของทีมรับรู ้นโยบาย จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ใน
การทํางานอย่างทัวถึ งด้วยความเข้าใจตรงกัน [24]สอดคล้องกับงานวิจ ัยของเรี ยมใจ คู ณสมบัติ [25] ได้ศึ กษาวิ จ ยั เรื องภาวะผูน้ ํา
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การเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารทีส่ งผลต่อวัฒนธรรมองค์การทีพึงประสงค์ของสถานศึ กษา อําเภอคลองหลวง สั งกัดสํานักงานเขต
พืนที การศึ กษาประถมศึ กษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิ จยั พบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารที ส่ งผลต่ อ วัฒนธรรม
องค์การที พึงประสงค์ของสถานศึ กษา อําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษาปทุ มธานี เขต 1 ได้แก่ ด้านการ
คํานึ งถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล ด้านการมี อิ ทธิ พลอย่างมี อุดมการณ์ หรื อการสร้างบารมี ด้านสร้ างแรงบันดาลใจ และด้านการ
กระตุน้ การใช้ปัญญาและงานวิจยั ของธนิ ต ทองอาจ [26] ได้ศึกษาวิ จยั เรื อง ภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารที ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษามุกดาหาร ผลการวิจ ยั พบว่ า องค์ประกอบของภาวะผู น้ ําการ
เปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ท ธิ ผลของโรงเรี ยนมี ความสัม พัน ธ์กันเชิ งบวก องค์ประกอบของภาวะผูน้ ําการ
เปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทีสามารถพยากรณ์ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนโดยรวม อย่างมี น ัยสํ าคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 มี
3 ด้าน คือ ด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญาของผูบ้ ริ หาร ด้านการสร้างบารมีของผูบ้ ริ หาร และด้านการคํานึงถึ งปั จเจกบุคคล
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากข้อค้น พบของการวิ จ ัย ภาวะผูน้ ํ าการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารด้า นการกระตุ ้น ทางปั ญญาในข้อ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใช้วิธีการตังคําถามกับผูร้ ่ วมงานเพือนําไปสู่ การแสดงความคิ ดเห็ นมี ค่าเฉลี ยตําสุ ด ดังนันผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ต้องคํานึ งการกระตุน้ และสนับสนุนให้ผรู ้ ่ วมงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จูงใจให้ผรู ้ ่วมงานคิ ดวิ ธีใหม่ๆ ใน
การแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้วิ ธีการตังคําถามกับผูร้ ่ วมงานเพื อกระตุ ้นการใช้ปัญญา ยั วยุให้ผ ตู้ ามแก้ปญ
ั หาด้วยวิธีการแบบ
ใหม่ๆ กระตุ ้นการสร้างระบบความคิ ดเรี ยนรู ้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส่ งเสริ มให้ผู ้ตามรู ้ จักคิ ด และวิ เคราะห์ปัญหา
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
1.2 จากข้อค้นพบของการวิจยั ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารด้านการเป็ นแบบอย่างที เหมาะสมใน
ข้อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นผูท้ ีมี คุณธรรมและจริ ยธรรมมี ค่าเฉลียตําสุ ด ดังนันผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้อ งประพฤติ ตนเป็ นแบบอย่าง
กระตุ ้น และจู ง ใจให้ผ ูร้ ่ ว มงานยอมรั บเชื อถื อศรัทธาและปฏิ บัติต ามอย่างถู กต้อ ง ผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ี คุณ ธรรมและจริ ยธรรม มี
บุคลิกภาพดี สง่างาม เป็ นบุคคลที น่านับถือ น่ายกย่อง
1.3 จากข้อค้นพบของการวิจยั ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารด้านการมีอิทธิ พลอย่างมี อุดมการณ์ ใน
ข้อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้อิสระในการตัดสิ นใจแก่ผรู ้ ่ วมงานมากกว่ายึดกฎระเบี ยบมี ค่าเฉลียตําสุ ด ดังนันผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้อ ง
มีวิสัยทัศน์ทีมีเป้ าหมายชัดเจนในการปฏิ บตั ิงาน กล้าที จะทําในสิ งใหม่ ๆ โดยมี ความเป็ นมิ ตร จริ งใจ มี จริ ยธรรมในการทํางาน
โดยหลีกเลี ยงการใช้อาํ นาจเพือประโยชน์ส่ว นตน กระทําตนเพื อให้ประโยชน์ แก่ส่ วนรวม เป็ นแบบอย่างที ดี ของครู ผสู ้ อนใน
เรื องค่านิ ยม สร้างความรู ้สึกเป็ นอันหนึ งอันเดี ยวกันเพือบรรลุเป้ าหมายทีต้องการ ให้อิส ระในการตัดสิ นใจแก่ผูร้ ่ ว มงานมากกว่า
ยึดกฎระเบี ยบ
1.4 จากข้อค้นพบของการวิจยั ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารด้านการคํานึ งถึ งการเป็ นปั จเจกบุคคล
ในข้อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลมี ค่าเฉลี ยตําสุ ด ดังนันผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้อ งสามารถทําความ
เข้าใจในความแตกต่ างระหว่างบุคคลได้ มอบหมายงานให้ผรู ้ ่ วมงานตามความรู ้ความสามารถของแต่ ละคน ตอบสนองความ
ต้อ งการของผูร้ ่ วมงานแต่ ล ะคน รั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูร้ ่ ว มงานแต่ ละบุ คคล และมุ่ง สร้า งความสั ม พัน ธ์กบั ผูร้ ่ ว มงานเป็ น
รายบุคคล
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1.5 จากข้อค้นพบของการวิจ ยั ภาวะผูน้ ําการเปลี ยนแปลงของผูบ้ ริ หารด้านการสร้างแรงบัน ดาลใจในข้อ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้กาํ ลังใจ ยกย่อง ชมเชย ผูร้ ่ วมงานอย่างสมําเสมอมี ค่าเฉลี ยตําสุ ด ดังนันผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องให้กําลังใจ
ยกย่อ ง ชมเชยผูร้ ่ ว มงานอย่างสมําเสมอ เปิ ดโอกาสให้ผูร้ ่ วมงานแสดงความสามารถ สร้ างเจตคติ ทีดี แ ละการคิ ดในแง่ บวก
สนั บสนุ น ความคิ ดริ เริ มสร้า งสรรค์ในการทํา งาน ทุ่ม เทความพยายามในการทํา งาน อย่างเต็ม ศักยภาพ คอยให้กําลังใจแก่
ผูร้ ่ วมงาน เมือต้อ งเผชิ ญ กับปั ญ หาอุ ปสรรคสร้า งความเชื อมันแก่ ผูร้ ่ วมงานที อุ ทิศ ตนให้กับงานว่ าจะได้รั บการตอบแทนที
เหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ในครังต่อไป
2.1 ควรศึ กษาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารที ส่ งผลต่อ การทํางานเป็ นที มของครู จากกลุ่ มตัวอย่าง
ในระดับอื นๆ และเขตพืนทีการศึ กษาอืนๆเพือเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาในโอกาสต่อไป
2.2 ควรหาตัวแปรภาวะผูน้ ํารู ปแบบอืนเช่ น ภาวะผูน้ าํ เชิ งวิสัยทัศน์ ที ส่งผลต่อการทํางานเป็ นทีมของครู
2.3 ควรทําวิจยั ในรู ปแบบต่ างๆ เช่ น กรณี ศึกษา วิจยั เชิ งคุณภาพ เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาระดับการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ศึกษาระดับการบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
สั งกัด สํา นัก งานเขตพืนที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างการบริ หารกิ จการที ดี ของผู ้บริ หาร
สถานศึกษากับการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และศึกษาการ
บริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ทีส่ งผลต่อการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึ กษา เขต 1 จํานวน 351 คน ซึ งได้มาจากตารางกํา หนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างของเครจซี และมอร์ แ กน (Krejcie &
Morgan. 1970: 608-609) นํา ไปสุ่ มแบบแบ่ งชัน (Stratified Random Sampling) โดยกํา หนดให้รุ่ น ของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลเป็ นชัน (Strata) จากนันนําไปสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก เครื องมือทีใช้
ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั งนีเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ งมีค่าความเทียงตรงเท่ากับ
0.60-1.00 มีค่าความเชือมันของการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล เท่ากับ .88 และมีค่าความเชือมันของการ
บริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ ห ารสถานศึกษา เท่ ากับ .96 สถิติที ใช้ในการวิเ คราะห์ขอ้ มูล ได้แ ก่ ค่าเฉลีย ส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)ค่าสหสัมพันธ์
พหุ คูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุ คูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple Regression Analysis-Enter
Method)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านการนําองค์กร ด้านการมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
ด้านผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้นการดําเนินการ และด้านการมุ่งเน้นบุคลากรตามลําดับ
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2. ระดับการบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึ กษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 1โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมือพิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า อยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้าน โดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักนิ ติธรรม ด้านหลักความรั บผิดชอบทีตรวจสอบได้
ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักความคุม้ ค่าและด้านหลักความโปร่ งใสตามลําดับ
3. การบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ก ับการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ (r)
=.77 แสดงว่าตัวแปรทังสองมีความสัมพันธ์ในระดับสู ง
4. การบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ งผลต่อการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยการบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หาร
สถานศึก ษาทุก ด้า นร่ วมกัน พยากรณ์ การบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึ กษา เขต 1 ได้ร้อยละ74.30 โดยการบริ หารกิ จการที ดีข องผู ้บริ หารสถานศึก ษาด้า นหลักนิ ติธ รรมมีอ าํ นาจการ
พยากรณ์สูงสุ ด รองลงมา ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส และด้านหลักการมีส่วนร่ วม ตามลําดับ
คําสํ าคัญ: การบริ หารกิจการทีดี การบริ หารจัดการ โรงเรี ยนมาตรฐานสากล

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.

ภูมหิ ลัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐานเห็น ความจําเป็ นทีต้องพัฒนาทักษะและความสามารถต่าง ๆ ของ
นักเรี ยน เพือให้เป็ นพืนฐานในการจะเติบโตเป็ นคนไทยทีมีความคิดเป็ นสากล มีความสามารถทํางานแข่งขันกับนานาชาติได้
ช่วยให้ประเทศไทยสามารถดํารงอยูใ่ นเวทีนานาชาติได้อย่างรู ้ เท่าทัน สมศักดิศรี เคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ถูกเอารั ดเอาเปรี ยบ มี
คุณภาพชีวิตทีดี ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ ถ้อยทีถอ้ ยอาศัย และช่วยเหลือซึ งกันและกัน ดังนั น เมือปี การศึกษา
2553 จึงได้ริเริ มโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School Project) ขึนมา โดยคัดเลือกโรงเรี ยนทีมีความ
พร้ อมสู งทังในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาให้เข้าร่ วมโครงการจํานวน 500 โรงเรี ยน [1] ต่อมาเมือปี การศึกษา
2555 กําหนดให้มีรุ่นที 2 อีกจํานวน 150 โรงเรี ยน รวมทังสิ น 650 โรงเรี ยน โรงเรี ยนมาตรฐานสากลมุ่งบริ หารจัดการศึกษา
เพื อยกระดับ คุ ณ ภาพให้ สู ง ขึ น มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนและการบริ ห ารด้ว ยระบบคุ ณ ภาพ (Quality System
Management: QMS)โดยการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเอืออํานวยให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต มี
นิสัยใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดริ เริ มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม รักความเป็ นไทย
และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล[2]ซึ งสอดคล้องกับเสริ มศักดิ วิศาลาภรณ์ [3] ทีอธิบายไว้ว่าการจัดการศึกษาสําหรั บ
ศตวรรษที 21 ต้องเปลียนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศน์แ บบดังเดิม (Tradition Paradigm)ไปสู่ ก ระบวนทัศน์ใ หม่ (New
Paradigm) ทีให้โลกของนักเรี ยนและโลกของความเป็ นจริ งเป็ นศูนย์กลางกระบวนการเรี ยนรู ้ เรี ยนรู ้ แบบง่าย ๆพัฒนา
ตนเองด้านทักษะและทัศนคติเชิงบวก และมีความสามารถใช้ความรู ้อย่างสร้างสรรค์
นอกจากนี การจัดการศึกษาในอนาคตยังต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วย ทีต้องการให้มีการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เทียบเท่ากับนานาประเทศ และรองรั บการพัฒนาประเทศภายใน 3-5 ปี ปรั บเปลียน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรื อเศรษฐกิจทีขับเคลือนด้วยนวัตกรรม เปลียนการผลิตสิ นค้าโภคภัณฑ์ไปสู่
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สิ นค้าเชิ งนวัตกรรม เปลี ยนจากการขับเคลือนด้วยอุตสาหกรรมไปสู่ การขับเคลื อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรมเน้นภาคการผลิตสิ นค้าไปสู่ ภาคบริ การให้มากขึนบนพืนฐานความเชือทีว่า จําเป็ นต้องจัดการศึกษาเพือพัฒนาขีด
ความสามารถของคนไทย[4] อย่างไรก็ตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ยึดหลักการบริ หารกิจการทีดี
(Good Governance) ตามทีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กําหนดให้ทุกส่ วนราชการถือปฏิบตั ิ ซึ ง สพฐ.
มอบหมายให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดยึดถือปฏิบตั ิโดยยึดหลักการบริ หารกิจการทีดี ประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่ งใส 4) หลักการมีส่วนร่ วม5) หลักความรั บผิดชอบทีตรวจสอบได้ และ
6) หลักความคุม้ ค่า[1] ซึ งหลักการบริ หารกิจการทีดีได้รับการยอมรับว่าเป็ นหลักการทีมีประโยชน์ต่อการบริ หารโรงเรี ยน [5],
และเป็ นปั จจัยสําคัญทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผ ล [6] ซึ งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
กําหนดให้โรงเรี ยนมาตรฐานสากลบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพซึ งปรับปรุ งมาจากระบบการบริ หารจัดการภาครั ฐแนว
ใหม่ (PMQA) และได้กาํ หนดเป็ นเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(Office of Basic
Education Commission Quality Award: OBECQA) ของโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลเพือองค์ก รทีเป็ นเลิศ โดย
พิจารณาจาก1) การนําองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นนักเรี ยน 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู ้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการดําเนินการ 7) ผลลัพธ์ โดยคํานึงถึงผลลัพธ์ 4 มิติ คือ มิติดา้ นประสิ ทธิ ผล
มิติดา้ นคุณภาพการให้บริ การ มิติดา้ นประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิราชการ และมิติดา้ นการพัฒนาองค์กร ทังนี เพือมุ่งพัฒนา
นักเรี ยนให้มีคุณภาพในระดับสากล บนพืนฐานความเป็ นไทย [7]
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานกําหนดให้มีการประเมินคุณภาพในระดับสถานศึกษา (ScQA)
แล้วให้พฒั นาคุณภาพสู่ ระดับ OBECQA และพัฒนาสู่ คุณภาพระดับ TQA ตามลําดับ โดยเมือปี พ.ศ.2558 พบว่าผลการ
ประเมินคุณภาพโรงเรี ยนทีเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาจํานวน 529 โรงเรี ยน พบว่า ผ่าน
การประเมิ น ระดับ OBECQA เพี ย ง 62 โรงเรี ย นเท่ า นัน และยังไม่ มีโ รงเรี ย นใดผ่ า นการประเมิน รางวัลระดับ ชาติ
(TQA)[8]นอกจากนีผลการนิเทศติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโรงเรี ยนในโครงการในหัวข้อสําคัญคือ1) การพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษา 2) การจัดการเรี ยนรู ้ 3) การบริ หารระบบคุณภาพ และ 4) คุณภาพนักเรี ยนโดยใช้แบบ Tracking
System ได้แก่ A1- A4 คือ A1 หมายถึงขันตระหนัก (Awareness) สร้างความรู ้ความเข้าใจ A2 หมายถึง กําลังมุ่งมันปฏิบตั ิ
(Attempt) A3 หมายถึง ประสบผลสําเร็ จ (Achievement) และ A4 หมายถึง มีความต่อเนืองและยังยืน (Accredited System)
พบว่าโรงเรี ยนมาตรฐานสากลส่ วนมากมีความก้าวหน้าในระดับ A1 - A2 เท่านัน[9]ซึ งบ่งชีให้เห็นว่าการบริ หารจัดการ
ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลยังไม่ประสบผลสําเร็ จตามทีคาดหวังไว้ ดังนันสภาพปัญหาคือโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการ
ยังไม่ผ่านการประเมินระดับ OBECQA มีจาํ นวนมากถึง 467 โรงเรี ยนซึ งไม่สอดรั บกับยุทธศาสตร์ ปฏิรูปการศึกษาขัน
พืนฐาน พ.ศ. 2558-2563 ในยุทธศาสตร์ ที 3 คือ ปฏิรูปการเรี ยนการสอน [10]อี ก ด้ว ย ดังนันผูว้ ิจัยจึ งสนใจวิจัยการบริ หาร
กิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ งผลต่อการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล เพือนําผลมาพัฒนาการบริ หารงานใน
สถานศึกษาให้เกิดประสิ ทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือศึกษาระดับการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
2. เพือศึกษาระดับการบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับการบริ หารจัดการในโรงเรี ยน
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มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
4. เพื อศึ ก ษาการบริ หารกิ จ การที ดี ข องผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาที ส่ ง ผลต่ อ การบริ หารจั ด การในโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วิธีดําเนินการวิจยั
ประชากรในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ปี การศึกษา 2559 รุ่ นที 1 จํานวน 28 โรงเรี ยนและรุ่ นที 2 จํานวน 11 โรงเรี ยน รวม 39 โรงเรี ยน จําแนก
เป็ นครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล รุ่ นที 1 จํานวน 2,918 คน และรุ่ นที 2 จํานวน 824 คน รวมประชากร จํานวน 3,742 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึ กษามัธยมศึกษา
เขต 1 จํา นวน 351 คน ซึ งได้มาจากตารางกํา หนดขนาดกลุ่ มตัว อย่า งของเครจซี แ ละมอร์ แ กน นําไปสุ่ มแบบแบ่งชัน
(Stratified Random Sampling) โดยกําหนดให้รุ่นของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลเป็ นชัน (Strata) หลังจากนันนําไปสุ่ มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับสลาก เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีค่าความเทียงตรงด้านเนือหา (IOC) เท่ากับ 0.60 - 1.00 ค่าความ
เชือมันของการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลเท่ากับ .88และมีค่าความเชือมันของการบริ หารกิจการทีดีของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเท่ากับ .96 ตามลําดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย (Mean) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และสมการถดถอย
พหุคูณด้วยวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple Regression Analysis - Enter Method)

สรุ ปผลการวิจยั
1. ระดับการบริ ห ารจัดการในโรงเรี ย นมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึก ษามัธยมศึกษา เขต1
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านการนําองค์กร ด้านการมุ่งเน้น นักเรี ยน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการวัด การวิ เคราะห์ และการจัดการ
ความรู ้ ด้านผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้นการดําเนินการ และด้านการมุ่งเน้นบุคลากรตามลําดับ
2. ระดับการบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึ กษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 1 โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมือพิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า อยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้าน โดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักนิ ติธรรม ด้านหลักความรั บผิดชอบทีตรวจสอบได้
ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักความคุม้ ค่า และด้านหลักความโปร่ งใสตามลําดับ
3. การบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ก ับการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์
(r) = .77 แสดงว่าตัวแปรทังสองมีความสัมพันธ์ในระดับสู ง
4. การบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ งผลต่อการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยการบริ หารกิจการทีดีของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกด้านร่ วมกันพยากรณ์การบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ร้อยละ 74.30 ซึ งการบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาด้านหลักนิติธรรม มีอาํ นาจ
การพยากรณ์สูงสุ ด รองลงมาได้แก่ หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม ตามลําดับ

อภิปรายผล
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ผูว้ ิจยั ได้นาํ ประเด็นต่าง ๆ ทีสําคัญมาอภิปรายดังนี
1. ระดับการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านการนําองค์กร ด้านการมุ่งเน้น นักเรี ยน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการวัดการวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู ้ ดา้ นผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้นการดําเนิ นการ และด้า นการมุ่งเน้นบุคลากร ตามลําดับ อาจเนื องมาจากผูบ้ ริ หารมี
เป้ าหมายเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริ มให้โรงเรี ยนเป็ นองค์กรทีเป็ นเลิศ ซึ งต้องใช้การบริ หารจัดการด้วยวิธี
พิเศษทีเรี ยกว่า การบริ หารจัด การระบบคุณภาพ โดยยึดหลักการมีส่ วนร่ ว มในการทํางานในโรงเรี ยน ตามบริ บ ทของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลแต่ละแห่ง มีการกระตุน้ การพัฒนาระบบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม มีการกระจายอํานาจ และ
เปิ ดโอกาสให้ผูป้ ฏิบตั ิงานได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ เพือลดขันตอนการปฏิบตั ิงาน และสร้ างแรงจู งใจให้เ กิดความ
กระตือรื อร้นในการทํางานให้บรรลุผลสําเร็ จ โรงเรี ยนมาตรฐานสากลจึ งควรมีการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และ
การบริ หารระบบคุณภาพเป็ นการดําเนินการตามวงจร PDCA ประกอบด้วยการวางแผนระบบ การดําเนิ นการตามระบบ
การประเมินทบทวน และการปรับปรุ งพัฒนาระบบ การบริ หารคุณภาพเป็ นแนวทางทีใช้ในการสร้างคุณภาพซึ งเข้าไปอยู่
ในทุกๆ กระบวนการขององค์กร โดยเกียวข้องกับวงจรคุณภาพ และทีมงานปรั บปรุ งคุณภาพ[11] สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปาณิ สรา สิ งหพงษ์ [12] ทีศึกษาวิจัยเรื องการบริ หารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่ งชาติทีส่ งผลต่อการเป็ นโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ทังการบริ หาร
ตามแนวทางรางวัล คุณ ภาพแห่ งชาติแ ละการเป็ นโรงเรี ย นมาตรฐานสากล ในภาพรวมมี การปฏิบ ัติอ ยู่ใ นระดับมาก
เช่นเดียวกันกับ ปทิตตา ทนันไชย [13] ทีได้ทาํ การศึกษาวิจัยเรื องการศึกษาการบริ หารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ซึ งผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การบริ หารจัดการ
ระบบคุณภาพของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 อยูใ่ นระดับมาก
2. ระดับการบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึ ก ษามัธยมศึ ก ษา เขต 1 โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมือพิจ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่า อยู่ใ นระดับ มากทุก ด้าน โดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความรั บผิดชอบทีตรวจสอบได้
ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักความคุม้ ค่า และด้านหลักความโปร่ งใส ตามลําดับ อาจเนื องจากการบริ หารกิจการทีดี
เป็ นแนวทางในการจัดระเบียบเพือให้สังคมสามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสงบสุ ข และตังอยู่ในความถูกต้องเป็ นธรรม เป็ น
เครื องมือหรื อกลไกในการบริ หารจัดการเพื อให้บ รรลุจุ ดมุ่งหมายในการพัฒนา อีก ทังการบริ ห ารกิจ การที ดีเป็ นความ
โปร่ งใส ความเป็ นธรรม ความถูกต้องในการดําเนิ นงาน นํามาซึ งการตรวจสอบได้[14] นอกจากนี ยังเป็ นกลยุทธ์สําคัญที
ต้องดําเนินการอย่างต่อเนืองเพือให้การพัฒนาสามารถบรรลุได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นหลักของความรั บผิดชอบ ความโปร่ งใส
และการมี ส่ วนร่ วม สามารถตรวจสอบได้ เพื อป้ องกันการประพฤติ มิชอบตลอดจนช่ ว ยกํา กับ ทิ ศ ทางการพัฒนาให้เ อือ
ประโยชน์ต่อการยกระดับคุณ ภาพชีวิตอีกด้วย [15]การบริ หารกิจการทีดี เป็ นสิ งทีสําคัญทีโรงเรี ยนมาตรฐานสากลต้อ ง
ตระหนักและยึดถือเป็ นหลักในการบริ หารจัดการเพือมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศอย่างสง่างามและยังยืน โดยการบริ หารกิจการทีดี
ส่ งผลในทางบวกต่อการบริ หารสถานศึ กษา ซึ งสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ นิ ก ร นวโชติร ส [16] ทีศึกษาวิ จัยเรื องการ
บริ หารงานตามหลักการบริ ห ารกิ จการทีดีของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น พบว่าความคิด เห็นต่ อการ
บริ หารด้วยหลักการบริ หารกิจการทีดี ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตามนโยบายคณะผูบ้ ริ หารเทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากในทุกองค์ประกอบ เช่นเดียวกันกับ ยุทธนา ชุดทองม้วน [17] ทีได้ศึกษาวิจัยเรื อง
การใช้หลักการบริ หารกิจการทีดีในการบริ หารของคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาโปลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ผลจาก
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การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้หลักการบริ หารกิจการทีดีของคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา โปลิเทคนิ คลานนา
เชียงใหม่ โดยรวมมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
3. การบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กบั การบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r) =.77
แสดงว่าตัวแปรทังสองมีความสัมพันธ์ในระดับสู ง อาจเนื องจากทีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานกําหนด
เกณฑ์การประเมินคุณภาพโรงเรี ยนมาตรฐานสากลทีเกียวข้องกับการบริ หารจัดการทีดี เป็ นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทีทําให้มนใจว่
ั าโรงเรี ยนมีการปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรมและทําหน้าทีพลเมืองดี นับเป็ นประเด็น สําคัญ เพราะว่ า
การนํา หลัก การบริ ห ารกิจการทีดีซึงเป็ นหลักการบริ หารองค์กรสมัยใหม่ทีเชือว่ามีประโยชน์มาใช้ในการบริ หารจัดการ
องค์กร ทําให้มีการออกกฎระเบียบในการอยูร่ ่ วมกันเป็ นหมู่คณะ มีการติดตาม ควบคุม ดูแล และเมือเกิดความขัดแย้งขึนก็
สามารถระงับความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมและเทียงธรรม [18] ส่ วนหลักการมีส่วนร่ วม มีการเน้นการมีส่วนร่ วม ปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ วมกัน มีการจัดประชุมเป็ นประจําและยังเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการดําเนิ นงานต่างๆ อันจะทําให้การ
ปฏิบตั ิงานต่างๆ เกิดประสิ ทธิ ผลมากขึน มีการบริ หารงานด้วยความรั บผิดชอบต่อหน้าที มีการวางแผนการดําเนิ นงาน
โครงการต่ า ง ๆ อย่า งเหมาะสม โดยให้ ค วามสนใจและใส่ ใ จต่ อ ปั ญหาต่ า ง ๆ เป็ นอย่ า งดี และมี ก ารจั ด การด้า น
สภาพแวดล้อมทีดี เช่น จัดให้มีสาธารณูปโภคขันพืนฐาน การติดตังระบบความปลอดภัยภายในอย่างทัวถึง และมีการนํา
หลักความคุม้ ค่ามาบริ หารจัดการด้วย โดยให้มีการใช้ทรั พยากรและงบประมาณทีมีอยู่อย่างจํา กัดแต่ก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด [19] สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาญชัย พิงขุนทด [20] ทีได้ศึกษาวิจยั เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารงาน
ตามหลักการบริ หารกิจการทีดีในสถานศึกษากับความพึงพอใจทีมีต่อการบริ หารงานสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษานครราชสี มา เขต 1-7 ตามทัศนะของครู ซึ งผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารงานตามหลักการ
บริ หารกิจการทีดีในสถานศึกษา กับความพึงพอใจทีมีต่อการบริ หารงานสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสู ง และงานวิจยั ของ มีชยั โสกันทัต[21] ทีได้ศึกษาวิจยั เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักการบริ หารกิจการ
ทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับความผูกพันต่อสถานศึกษาของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเลย เขต 1
ซึ งผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักการบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันของครู ต่อสถานศึกษาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
4. การบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ งผลต่อการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพืนที การศึ กษามัธ ยมศึก ษา เขต 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยการบริ หารกิ จการทีดีของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกด้า นร่ วมกันพยากรณ์ การบริ ห ารจัด การในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานัก งานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ร้อยละ 74.30 โดยการบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้านหลักนิ ติธรรมมี
อํานาจการพยากรณ์สูงสุ ด รองลงมา ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส และหลักการมีส่วนร่ วมตามลําดับ ทังนี อาจ
เนืองมาจากการบริ หารจัดการด้านต่าง ๆ ทีโรงเรี ยนต้องดําเนิ นการสะท้อนให้เห็นถึงการบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล ต้องดําเนินการในเรื องการกํากับดูแลโรงเรี ยนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนันการบริ หารกิจการที
ดีจึงนับเป็ นปัจจัยทีสําคัญโดยเฉพาะหลักคุณธรรม ความโปร่ งใสและการมีส่วนร่ วมจะช่วยให้คณะบุคคลมีความยุติธรรม
มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และการบริ หารจัดการโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึนอย่างต่อเนื อง การมีส่วนร่ วมจะ
นําไปสู่ การตัดสิ นใจอย่างมีคุ ณค่าและชอบธรรม [22] โดยผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ฏิบ ัติงานมีส่ วนร่ วมในการเสนอ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพือประกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
และให้ขอ้ เสนอแนะในการดําเนินงานของโรงเรี ยน [23]ซึ งทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาเพือยกระดับคุณภาพ
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การจัดการศึกษา โดยผลจากการเข้ามามีส่วนร่ วมในการติดตามตรวจสอบมีผลทําให้การจัดการศึกษาดีขึน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปริ ญญา สมัครการ [24] ทีได้ศึกษาวิจยั เรื องการบริ หารโดยใช้หลักการบริ หารกิจการทีดี ซึ งส่ งผลกระทบต่อ
ประสิ ทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ข้าราชการครู และประธานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต
2 โดยผลการวิจัย พบว่า อํานาจการพยากรณ์ ระดับ การบริ หารสถานศึกษา โดยใช้ห ลักการบริ หารกิจ การทีดีทีส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิผลของสถานศึกษาโดยรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 พบว่า มี 5 ตัวแปร ได้แก่ หลักนิ ติธรรม หลัก
ความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า
โดยเฉพาะการบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาด้านหลักนิติธรรม นับว่ามีความสําคัญส่ งผล
ต่อการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในระดับสู งสามารถพยากรณ์ได้ในระดับสู งสุ ด อาจเนื องมาจากผูบ้ ริ หาร
ใช้อาํ นาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริ หารอย่างเคร่ งครั ดด้วยความเป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยมี
การทบทวนปรับปรุ งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการให้ทนั กับสถานการณ์ ทีเปลียนแปลงอย่างรั ดกุมและรวดเร็ ว
สอดคล้องกับ ปิ ติเทพ อยูย่ นื ยง [25] ทีสรุ ปว่า หลักนิติธรรมเป็ นการใช้กฎหมายต่าง ๆ อย่างเทียงตรงและยุติธรรม สามารถ
บังคับใช้กฎหมายกับทุกคนได้เสมอกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ซึ งสอดคล้องกับ ชนะศักดิ ยุวบูรณ์ [26] ทีสรุ ปไว้ว่า หลักนิ ติ
ธรรมเป็ นการตรากฎหมายและข้อบังคับให้ทนั สมัยเป็ นธรรมเป็ นทียอมรับของสังคม อันจะทําให้สังคมยินยอมพร้อมใจกัน
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านัน
ด้านหลักคุณธรรม ก็นับว่าเป็ นการบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทีส่ งผลต่อการบริ หาร
จัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารได้บริ หารจัดการอย่างตรงไปตรงมาบนพืนฐานของ
ศีลธรรมและจริ ยธรรม ยึดมันในความถูกต้องดีงาม มีความซื อสัตย์สุจริ ต เป็ นพลเมืองดี มุ่งมันกล้าหาญทีจะกระทําความ
ดีทงกายและใจ
ั
ปลอดจากการทุจริ ต ปลอดจากการกระทําผิดวินัย โดยเลือกกระทําแต่ สิ งทีดีงาม เพือนําไปสู่ การเกิ ด
แรงจูงใจในการทํางานภายในองค์กร สอดคล้องกับ พระปรเมศวร์ ป ฺ ญาวชิโร (แจ่ มแจ้ง) [27] ทีสรุ ปว่าหลักคุณธรรม
เป็ นหลักปฏิบตั ิในการทําในสิ งทีถูกต้อง ด้วยความซื อสัตย์ จริ งใจ ยึดมันในความถูกต้อง ดีงาม บนพืนฐานของศีลธรรม
จริ ยธรรม ภายใต้ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ด้านหลักความโปร่ งใส นับว่าเป็ นการบริ หารกิจการทีดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ งผลต่อการบริ หาร
จัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ทีเป็ นเช่นนี อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารบริ หารจัดการโดยใช้กระบวนการเปิ ดเผยอย่า ง
ตรงไปตรงมา ผูเ้ กียวข้องได้ทราบความเคลือนไหว เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก และสามารถตรวจสอบได้ มีความ
โปร่ งใสในการตัดสิ นใจ ในการบริ หารงาน เงินและคน สอดคล้องกับ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺ มจิตฺโต) [28]
ทีสรุ ปว่าความโปร่ งใสมีกติกาตรงไปตรงมา ไม่มีทุจริ ตคอรัปชัน จ่ายอะไรตรวจสอบได้หมด

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ต้อ งตระหนัก ในความสํา คัญของการบริ ห าร
กิจการทีดี มุ่งเน้นด้านหลักนิ ติธรรมโดยบริ หารจัดการด้วยความถูกต้องเป็ นธรรม
1.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ต้อ งตระหนัก ในความสํา คัญของการบริ ห าร
กิจการทีดีดา้ นหลักคุณธรรม ต้องบริ หารจัดการอย่างตรงไปตรงมาบนพืนฐานของศีลธรรมและจริ ยธรรม มุ่งมันปฏิบตั ิใน
สิ งทีถูกต้อง ด้วยความซื อสัตย์และจริ งใจ
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1.3 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ต้องตระหนัก ในความสํา คัญของการบริ ห าร
กิจ การที ดีดา้ นหลักความโปร่ งใส คุม้ ค่ า และมี ความรั บ ผิดชอบที ตรวจสอบได้ ต้อ งใช้กระบวนการทีเปิ ดเผย รวมทัง
บริ หารทรัพยากรอย่างประหยัด โปร่ งใส และคุม้ ค่า
1.4 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ต้องตระหนัก ในความสํา คัญของการบริ ห าร
กิจการทีดีดา้ นหลักการมีส่วนร่ วม ต้องเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กียวข้องมีส่วนร่ วมในการรั บรู ้ เสนอความเห็น และมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ในครังต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจยั ประเด็นสําคัญอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ใน
ระดับอืนๆ และหรื อเขตพืนทีการศึกษาอืน
2.2 ควรทําวิจยั ในรู ปแบบอืนๆ เช่น การวิจยั และพัฒนา และวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การวิ จัยนี มี วตั ถุป ระสงค์เพือ 1) ศึกษาระดับประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริ หารส่ ว น
จัง หวัด ชัย ภู มิ 2) ศึ ก ษาปั จ จัย ระดับ ผู ้บ ริ หาร ระดับ ครู ผู ้ส อนและระดับ นัก เรี ย นที ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิและ 3) สร้างโมเดลพหุระดับของปัจจัยระดับผูบ้ ริ หาร ระดับครู ผูส้ อน
และระดับ นัก เรี ย นที ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา ในสั ง กัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ชัย ภู มิ กลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ หาร ครู ผูส้ อนในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 นักเรี ยนในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 และ
ชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 6 โรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษาในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ หารส่ วนจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ จํ า นวน 26 โรงเรี ยน ปี
การศึกษา 2555 จํานวน 1,797 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร 55 คน ครู ผสู ้ อน 416 คน และนักเรี ยน 1,326 คน โดยใช้การสุ่ มแบบ
หลายขันตอน (Multi-Stage Sampling) เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม จํา นวน 3 ฉบับ ได้แ ก่ ฉบับ ที 1
แบบสอบถามผู ้บ ริ ห าร มี ค่ า ดัชนี ค วามสอดคล้อ งอยู่ร ะหว่ า ง 0.60-1.00 ค่ า การจํา แนกระหว่ า ง.45 - .84 ค่ า ความเชื อมั น
ระหว่าง .86 - .95 ฉบับที 2 แบบสอบถามครู ผสู ้ อน มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00 ค่าการจําแนกระหว่าง .50 .82 ค่าความเชือมันระหว่าง .85 - .91ฉบับที 3 แบบสอบถามนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 และนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00 ค่าการจําแนกระหว่าง .53 - .79 ค่าความเชือมันระหว่าง.81 - .87 สถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์พหุระดับ
ผลการวิจยั พบว่า
1. ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมินักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3
และชันมัธยมศึกษาปี ที 6 มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน โดยรวมมีคะแนนเฉลียตํากว่าร้ อยละ 50 รายวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษามี
คะแนนเฉลียร้อยละสู งทีสุ ด ร้อยละ 52.64และ 54.67 ตามลําดับ ส่ วนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ มีคะแนนเฉลียร้ อยละตําทีสุ ด ร้ อย
ละ 20.65 และ15.04 ตามลําดับ และครู มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับมาก
2. ปัจจัยระดับผูบ้ ริ หาร พบว่าความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารส่ งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิ ทธิผลของ
โรงเรี ยนรายโรงเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และพฤติกรรมการบริ หารการเปลียนแปลงกับพฤติกรรมผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หารส่ งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนรายโรงเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สําหรับ
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อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การบริ หารและวัฒนธรรมโรงเรี ยนไม่ส่งผลต่อค่าเฉลียประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิรายโรงเรี ยน
3. ปั จจัยระดับครู ผูส้ อน พบว่า คุณภาพการสอนของครู ส่งผลทางบวกต่อค่า เฉลียประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนราย
ห้องเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และพฤติกรรมการสอนของครู กบั แรงจูงใจในการทํางานของครู ส่งผลทางบวก
ต่อค่าเฉลียประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนรายห้องเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สําหรั บการได้รับการสนับสนุ นทาง
สังคมของครู ไม่ส่งผลต่อค่าเฉลียประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนรายห้องเรี ยน
4. ปัจจัยระดับนักเรี ยน พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนส่ งผลทางบวกต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนอย่างมี
นัยสํา คัญทางสถิติที ระดับ .01 และเจตคติต่อ การเรี ย นของนัก เรี ยน กับ ส่ งเสริ มการเรี ย นของผูป้ กครองส่ งผลทางบวกต่ อ
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สําหรั บระดับการศึกษาของผูป้ กครองกับฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผูป้ กครองไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน
5. โมเดลพหุ ระดับ พบว่า ปั จ จัย ระดับ ผูบ้ ริ ห าร ปั จจัยระดับครู ผู ้สอนและปั จ จัย ระดับ นัก เรี ยนสามารถอธิ บาย
ค่าเฉลียประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ ดังนี ปั จจัยระดับผู บ้ ริ หาร ร้ อยละ
48.7 ระดับครู ผสู ้ อนร้อยละ 54.3 และระดับนักเรี ยนร้อยละ 60.3
คําสํ าคัญ : ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน ปัจจัยระดับผูบ้ ริ หาร ปัจจัยระดับครู ผสู ้ อน ปัจจัยระดับนักเรี ยน
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
การศึ กษาเป็ นเครื องมือสําคัญในการพัฒนา ความรู ้ ค วามคิ ด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่า นิ ยมและคุ ณธรรมของ
บุค คล เพื อให้เ ป็ นพลเมื อ งดีมีคุ ณ ภาพและประสิ ทธิ ภ าพ ซึ งจะเป็ นกําลัง สํา คัญ ในการพัฒนาประเทศ รั ฐบาลจึ งได้ตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และทีแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553
[1] ขึนเพือเป็ นกฎหมายแม่บทในการบริ หารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยี และกําหนดให้องค์การปกครองส่ วนท้องถิ นมีสิทธิทีจะจัดการศึกษาและเข้าไปมีส่วนร่ วมจัดการศึกษา
จากกฎหมายการกระจายอํานาจและการประเมิ นความพร้ อมขององค์ก ารปกครองส่ วนท้องถิ นที มีความพร้ อมในการจัด
การศึกษา องค์ก ารบริ หารส่ ว นจังหวัดชัย ภูมิจึ งรั บถ่า ยโอนสถานศึกษาโดยความสมัค รใจ จากโรงเรี ยนทีสั งกัด เขตพืนที
การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จํานวน 26 โรงเรี ยน ซึ งการบริ หารงานโรงเรี ยนประสบปั ญหาและมีขอ้ จํากัดจํานวน
มาก ทําให้คุณภาพนักเรี ยนอยูใ่ นระดับทีไม่เป็ นทีน่าพอใจ รายงานของสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา[2] พบว่า ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ขาดความรู ้และทักษะในการเป็ นผูน้ าํ การใช้หลักสู ตรไม่กล้าตัดสิ นใจเปลียนแปลงหรื อทําสิ งใหม่ๆ ขาด
ความรู ้ และทักษะในการบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนครู ขาดความรู ้ ความเข้าใจในการจัดทําหลักสู ตรและขาด
ทักษะการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ การใช้สื อเทคโนโลยีเ พือการศึกษา ขาดแคลนสื ออุ ปกรณ์ ก ารเรี ย นการสอนและ
เทคโนโลยีเพือการศึกษาทีเหมาะสม นอกจากนียังขาดการนิเทศอย่างเป็ นระบบ ทัวถึงและต่อเนื อง ด้านนักเรี ยนส่ วนใหญ่มี
ความรู ้ ทักษะไม่เพียงพอและไม่อาจตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลทีดีเพียงพอ จากการประเมินผลสัมฤทธิ ด้านความรู ้
ความสามารถของนัก เรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 6 ปี การศึ ก ษา 2554 คะแนนส่ ว นใหญ่ จะตํากว่า ครึ งหนึ งของคะแนนเต็ม
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ปี การศึกษา 2554 ตํากว่าปี การศึกษา 2553 เกือบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ยกเว้น วิชา
ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี [3]
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โร งเ รี ย น เ ป็ นอ งค์ ก าร ห รื อ สถ า บั น ที มี บ ท บา ท ห น้ า ที ใ น ก าร อ บ รมสั งส อน ใ ห้ นั ก เ รี ย น เป็ น ค น มี
ความรู ้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและปรั บเปลียนพฤติกรรมให้เหมาะสม นับว่าเป็ นประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน ซึ ง
ปัจจัยทีเกียวข้อง ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ประสิ ทธิ ผลอยู่ในระดับทีสามารถตอบสนองต่อจุ ดประสงค์หรื อความต้องการและ
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับโรงเรี ยนได้คือการทีโรงเรี ยนสามารถผลิตนักเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนสู งและสามารถพัฒนานักเรี ยนให้มีทศั นคติทางบวกและสามารถปรั บตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทังภายในและ
ภายนอก รวมทังสามารถแก้ไขปัญหาภายในโรงเรี ยนทําให้เกิดความพึงพอใจในงาน [4] ประกอบกับแนวคิดโครงสร้ างข้อมูล
ทางการศึกษา ทีมีโครงสร้างเป็ นแบบพหุระดับ ทีนงลักษณ์ วิรัชชัย[5] สรุ ปว่าข้อมูลระดับนักเรี ยนเป็ นข้อมูลระดับบุคคลที
เป็ นหน่วยเล็กทีสุ ด จะได้รับอิทธิพลจากคุณลักษณะตัวแปรในระดับครู หรื อชันเรี ยนซึ งเป็ นระดับชันของข้อมูลทีสู งกว่าและ
เป็ นหน่ วยวัด ทีใหญ่ กว่ า ขณะเดีย วกันข้อ มูล ระดับ ครู ก็จ ะได้รั บอิ ทธิ พลจากคุ ณลัก ษณะตัวแปรเกี ยวกับ ผูบ้ ริ ห าร ซึ งเป็ น
ระดับชันข้อมูลทีสู งกว่าระดับครู และสู งกว่าระดับนักเรี ยน นอกจากนี พบว่า ปัจจัยด้านชีวสังคมของครู พฤติกรรมการบริ หาร
พฤติกรรมการสอนของครู ประสบการณ์ ความสามัคคีของครู การได้รับการสนับสนุ นทางสังคม พฤติกรรมด้านการเรี ยน
การศึกษา และฐานะเศรษฐกิจของผูป้ กครอง วัฒนธรรมองค์การ ความจงรักภักดี แรงจูงใจ วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หาร ปั จจัยต่างๆ
เหล่านี มีอิทธิพลส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน ทังทางตรงและทางอ้อม และยังเป็ นปัจจัยทีใช้พยากรณ์ประสิ ทธิผลได้ [6]
ซึ งตรง แนวคิ ด ของฮอ ยและมิ สเกล[4] ที สรุ ปว่ า ตั ว บ่ งชี ประ สิ ทธิ ผล ของสถ านศึ ก ษ าหรื อค วามสํ า เร็ จใ น
สถานศึกษา ประกอบด้วยพฤติกรรมทางการเรี ยนของนักเรี ยน สถานศึกษาทีมีชือเสี ยงและครู มีความพึงพอใจในงาน โดยที
ปัจจัยดังกล่าว สามารถทีจะจําแนกเป็ นกลุ่มของปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน คือ กลุ่มปัจจัยด้านนักเรี ยน ด้าน
ครู และปัจจัยด้านผูบ้ ริ หาร
การศึกษาครั งนี จึ งเป็ นการศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนในสัง กัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ชัยภูมิ เพือประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารงานและเสริ มสร้างแรงจูงใจในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนให้
มีประสิ ทธิภาพสู งขึนเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพและจัดการศึกษาได้บรรลุเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือศึกษาระดับประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ
2. เพือศึกษาปัจจัยระดับผูบ้ ริ หาร ระดับครู ผสู ้ อนและระดับนักเรี ยนทีส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ
3. เพือสร้างโมเดลพหุระดับของปัจจัยระดับผูบ้ ริ หาร ระดับครู ผสู ้ อน และระดับนักเรี ยน ทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ
วิธดี ําเนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู ผูส้ อนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 และชันมัธยมศึกษาปี ที 6 และนักเรี ยนระดับชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 และชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 26
โรงเรี ยน ปี การศึกษา 2555 จํานวน 4,996 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร 55 คน ครู 751 คน และนักเรี ยน 4,190 คน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 และชันมัธยมศึกษาปี ที 6 และ นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 และชัน
มัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 26 โรงเรี ยน ปี การศึกษา 2555
จํานวน 1,797 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร 55 คน ครู 416 คนและนักเรี ยน 1,326 คน สุ่ มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคแบบหลาย
ขันตอน (Multi-Stage Sampling) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ แบบสอบถาม จํานวน 3 ฉบับ ฉบับที 1 แบบสอบถาม
ผูบ้ ริ หาร มีทงหมด
ั
5 ตอน มีค่าความเชือมันระหว่าง .86 - .95 ฉบับที 2 แบบสอบถามครู มีทงหมด
ั
6 ตอน มี ค่าความเชือมัน
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ระหว่าง .85 - .91 ฉบับที 3 มีทงหมด
ั
4 ตอน แบบสอบถามนักเรี ยน มีค่าความเชือมันระหว่าง.81 - .87 สถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์พหุระดับ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ สรุ ป
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี
1. ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ
1.1 ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยน โดยใช้คะแนนเฉลียจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 และนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 พบว่าภาพรวม คะแนนเฉลียตํากว่าร้อยละ 50
เมือพิจารณาเป็ นรายวิชา พบว่า รายวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษามีคะแนนเฉลียร้อยละสู งทีสุ ด ร้อยละ 52.64 และ
54.67 ตามลําดับ ส่ วนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ มีคะแนนเฉลียร้อยละตําทีสุ ด ร้อยละ 20.65 และ 15.04 ตามลําดับ
1.2 ความพึงพอใจในงานของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจกับ
เพือนครู หลังจากทีได้ทาํ งานร่ วมกันมีค่าเฉลียสู งสุ ด รองลงมา พึงพอใจในวิธีการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และความ
พึงพอใจทีมีความรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในโรงเรี ยนมีค่าเฉลียตําสุ ด
2. ปั จจัย ระดับ ผูบ้ ริ ห าร ระดับครู ผูส้ อนและระดับนักเรี ย นทีส่ งผลต่อ ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธ ยมศึก ษา ใน
สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ
2.1 ปัจจัยระดับผูบ้ ริ หาร ความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารส่ งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยนรายโรงเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และพฤติกรรมการบริ หารการเปลียนแปลงกับพฤติกรรมผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ ห ารส่ งผลทางบวกต่ อ ค่ า เฉลี ยประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นรายโรงเรี ย นอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิติ ที ระดับ .05 สํา หรั บ
อายุ ระดับ การศึ ก ษา ประสบการณ์ ก ารบริ ห ารและวัฒ นธรรมโรงเรี ย นไม่ ส่ งผลต่ อ ค่ า เฉลี ยประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิรายโรงเรี ยน นอกจากนียังพบว่าความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
ส่ งผลทางบวกต่ อ ค่า สั มประสิ ท ธิ การส่ งผลของคุณ ภาพการสอนของครู ทีมี ผ ลต่ อ ค่า เฉลี ยประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรี ยนราย
ห้องเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สําหรั บอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ การบริ หาร พฤติกรรมผูน้ าํ ความ
เป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ วัฒนธรรมโรงเรี ยนและพฤติกรรมการบริ หารการเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารไม่ส่งผลต่อค่าสัมประสิ ทธิ
การส่ งผลของคุณภาพการสอนของครู ทีมีผลต่อค่าเฉลียประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนรายห้องเรี ยน
2.2 ปัจจัยระดับครู คุณภาพการสอนของครู ส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนรายห้องเรี ยน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และพฤติกรรมการสอนของครู กบั แรงจู งใจในการทํางานของครู ส่งผลทางบวกต่ อ
ค่าเฉลียประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนรายห้องเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สําหรับการได้รับการสนับสนุ นทางสังคม
ของครู ไม่ส่งผลต่อค่าเฉลียประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนรายห้องเรี ยน นอกจากนียังพบว่า คุณภาพการสอนของครู ส่งผลทางบวก
ต่อค่าสัมประสิ ทธิการส่ งผลของพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนทีผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 สําหรับแรงจูงใจในการทํางาน การได้รับการสนับสนุ นทางสังคม และพฤติกรรมการสอนของครู ไม่ส่งผลต่อค่า
สัมประสิ ทธิการส่ งผลของพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนทีส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน
2.3 ปัจจัยระดับนักเรี ยน พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนส่ งผลทางบวกต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และเจตคติต่อการเรี ยนของนักเรี ยนกับการส่ งเสริ มการเรี ยนของผูป้ กครองส่ งผลทางบวกต่อ
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สําหรั บระดับการศึกษาของผูป้ กครองกับฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผูป้ กครองไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน
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3. โมเดลพหุ ระดับ พบว่า ปั จจัยระดับผูบ้ ริ หาร ปั จจัยระดับครู และปั จ จัยระดับนักเรี ยน สามารถอธิ บายค่าเฉลี ย
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ ดังนี ปัจจัยระดับผูบ้ ริ หาร ร้ อยละ 48.7 ระดับ
ครู ร้อยละ 54.3 และระดับนักเรี ยนร้อยละ 60.3 ดังภาพที 1

QUA / EFF class _ slope

EFF class

2

2





BEL / EFF _ slope



2

EFF class

2



EFF

ภาพที 1 โมเดลพหุระดับของปัจจัยระดับผูบ้ ริ หาร ปัจจัยระดับครู ปัจจัยระดับ นักเรี ยน ทีส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ
จากโมเดลสรุ ปได้ดงั นี ปั จจัยระดับนักเรี ยนพบว่า พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนส่ งผลทางบวกต่อประสิ ทธิ ผล
ของโรงเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และเจตคติต่อการเรี ยนของนักเรี ยน การส่ งเสริ มการเรี ยนของผูป้ กครอง
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ส่ งผลทางบวกต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สําหรั บระดับการศึกษาของผูป้ กครองกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้ กครองไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน และยังพบว่าพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนทีส่ งผล
ต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ย นมีความแปรปรวนมากพอที จะสามารถนําไปเป็ นตัวแปรตามในการวิเ คราะห์ระดับทีสองได้
ดังนันตัวแปรตามระดับ ทีสองจึ งมี 2 ตัว แปรได้แก่ ค่า เฉลียประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ยนรายห้อ งเรี ยน
และค่ า
สัมประสิ ทธิการส่ งผลของพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
ปั จจัย
ระดับครู พบว่าคุณภาพการสอนของครู ส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนรายห้องเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ .01 และพฤติกรรมการสอนของครู กบั แรงจู งใจในการทํางานของครู ส่งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ย นรายห้อ งเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สําหรั บการได้รับ การสนับ สนุ นทางสังคมของครู ไม่ ส่งผลต่ อ
ค่าเฉลียประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนรายห้องเรี ยนและคุณภาพการสอนของครู ส่งผลทางบวกต่อค่าสัมประสิ ทธิ การส่ งผลของ
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนทีส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สําหรั บแรงจู งใจใน
การทํางาน การได้รั บการสนับสนุ น ทางสังคม และพฤติ กรรมการสอนของครู ไ ม่ส่งผลต่อ ค่าสั มประสิ ทธิ การส่ งผลของ
พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนทีผลต่อประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรี ยน และยังพบว่า คุณภาพการสอนของครู ทีมีผ ลต่อค่าเฉลี ย
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนรายห้องเรี ยนมีความแปรปรวนมากพอทีจะสามารถนําไปเป็ นตัวแปรตามในการวิเคราะห์ระดับที
สามได้ ดังนันตัวแปรตามระดับทีสามจึ งมี 2 ตัวแปร ได้แก่ ค่าเฉลียประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนรายโรงเรี ยน
และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ การส่ ง ผลของคุ ณ ภาพการสอนของครู ที มี ผ ลต่ อ ค่ า เฉลี ยประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ยนรายห้อ งเรี ย น
และปั จ จัยระดับผู ้บ ริ หาร พบว่ า ความเป็ นผู ้นาํ ทางวิ ชาการของผู ้บริ ห ารส่ งผลทางบวกต่ อ
ค่าเฉลียประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนรายโรงเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และพฤติกรรมการบริ หารการเปลียนแปลง
กับพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารส่ งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนรายโรงเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที
ระดับ .05 สําหรับอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การบริ หาร และวัฒนธรรมโรงเรี ยนไม่ส่งผลต่อค่าเฉลียประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิรายโรงเรี ยนและความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารส่ งผล
ทางบวกต่อค่าสัมประสิ ทธิ การส่ งผลของคุณภาพการสอนของครู ทีมีผลต่อค่าเฉลียประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนรายห้องเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สําหรับอายุระดับการศึกษา ประสบการณ์การบริ หาร พฤติกรรมผูน้ าํ ความเป็ นผูน้ าํ ทาง
วิชาการ วัฒนธรรมโรงเรี ยนและพฤติกรรมการบริ หารการเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารไม่ส่งผลต่อค่าสัมประสิ ทธิ การส่ งผลของ
คุณภาพการสอนของครู ทีมีผลต่อค่าเฉลียประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนรายห้องเรี ยน
อภิปรายผล
1. ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษาในสั ง กั ด องค์ การบริ ห ารส่ วนจัง หวั ดชั ยภู มิมีเ กณฑ์ใ นการประเมิ น 2
ประการ ดังนี
1.1 ผลสั มฤทธิทางการเรี ยนของนั กเรี ยน โดยดูจากคะแนนเฉลียร้ อยละจากการสอบ O-NET ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 และชันมัธยมศึกษาปี ที 6 พบว่า คะแนนเฉลียร้ อยละทัง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ตากว่
ํ า ร้ อยละ 50 ทังนี
เนืองจาก ผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่างๆ ทีนักเรี ยนได้รับเกิดจากการสอนของครู ทีมุ่งเน้นด้านความจํา โดยละเลยการพัฒนา
ด้านอืนๆ ของนักเรี ยน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความเชือมันในตนเอง ซึ งในการออกข้อสอบ O-NET ไม่ได้ออกด้านความจํา
อย่างเดี ยว แต่ เป็ นการออกข้อ สอบทีวัดทักษะที หลากหลายกอปรกับวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที จัดลําดับ ขันตอนการสอน
เนือหาจากง่ายไปหายาก แต่ละเนือหามีความสัมพันธ์กนั เป็ นลูกโซ่ ความรู ้ทีได้รับจากการเรี ยนครั งทีผ่านมาแล้วต้องนํามาใช้
เป็ นส่ ว นหนึ งในกระบวนการเรี ย นรู ้ ข องปั จ จุ บ ัน เมื อนัก เรี ย นมี ค วามรู ้ พืนฐานเดิ มด้า นคณิ ตศาสตร์ ไ ม่ ดี ก็จ ะส่ งผลให้
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ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ตาไปด้
ํ วย ส่ วนวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษาทีมีค่ าเฉลียร้ อยละสู งสุ ด เนื องจากเป็ นวิชาที
เน้นปฏิบตั ิและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันโดยตรงอยูต่ ลอดเวลาจึ งทําให้นักเรี ยนซึ มซับ จนเกิดความเคยชินและเรี ยนรู ้ ได้เอง
โดยอัตโนมัติ นอกจากนีเนือหาวิชาก็ไม่ได้ยากจนเกินไปจึงส่ งผลให้นกั เรี ยนทําข้อสอบ O-NET ได้ดีและผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนสู ง สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮอยและมิสเกล[4] และ ฐิญตา คําภูแก้ว[7] ทีพบว่าความรู ้ พืนฐานเดิม เจตคติต่อการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ และความตังใจเรี ยน มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยน
1.2 ความพึงพอใจในงานของครู พบว่า มีความพึงพอใจในงานของครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ น
รายข้อ ทุกข้อมีความพึงพอใจในงานของครู อยู่ในระดับมาก โดยความพึงพอใจกับเพือนครู หลังจากทีได้ทาํ งานร่ วมกัน มี
ค่าเฉลี ยสู งสุ ด ทังนี เนื องจาก การจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนครู ตอ้ งมี ปฏิสัมพันธ์กบั เพือนครู ดว้ ยกัน และได้รับการ
ยอมรับจากเพือนครู เพือสร้างกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ ร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของเจกและบริ ทต์ [8] ทีว่าบุคคลมี
ความพึงพอใจเมือรู ้สึกว่าได้รับความสําเร็ จในผลงาน รู ้สึกว่าได้รับการยกย่องและรู ้สึกว่ามีโอกาสก้าวหน้าในงาน
2. ปั จจั ยระดั บผู้บริ ห าร ระดับ ครู แ ละระดับ นั กเรี ยนที ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิผ ลของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ในสั ง กั ด
องค์การบริหารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ
2.1 ปัจจัยระดับผู้บริหาร
2.1.1 ความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารส่ งผลทางบวกต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 ทังนีเนืองจากผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าํ ในการดําเนิ นกิจกรรม
ในโรงเรี ยน เพือการบรรลุเป้ าหมายของโรงเรี ยนจึ งต้องมีความรู ้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นทักษะทางด้าน
เทคนิค ทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิงทักษะและความรู ้ดา้ นการศึกษาและการจัดการเรี ยนการสอนนัน จะ
ทํา ให้ผู ้บ ริ ห ารจะเป็ นผู ้น ํา ทางวิ ชาการแก่ ค รู ไ ด้เ ป็ นอย่า งดี ซึ งจะนํา ไปสู่ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น โดยเฉพาะอย่า งยิ ง
ประสิ ทธิผลในด้านผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนและยังเป็ นปัจจัยทีสามารถพัฒนานักเรี ยนให้มีทศั นคติในทางบวกต่อ
การเรี ยนได้อีกและสอดคล้องกับแนวคิดของ บลัมเบิร์กและกรี นฟิ ลด์[9] ทีสรุ ปว่า ความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ เป็ นการกระทําที
ผูบ้ ริ ห ารปฏิ บ ัติดว้ ยความตังใจ เพื อให้เ กิ ด สภาพที เอือต่ อ การทํา งานของครู แ ละการเรี ยนรู ้ ข องนัก เรี ยนอัน จะส่ งผลต่ อ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยน สอดคล้องกับจําเนี ยร แจ่ มอําพร[10] ทีพบว่า ปั จจัยระดับโรงเรี ยนความเป็ นผูน้ าํ ทาง
วิชาการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความรู ้พืนฐานเดิมของนักเรี ยน
2.1.2 พฤติกรรมการบริ หารการเปลียนแปลง ส่ งผลทางบวกต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
สั งกัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ชัย ภู มิ อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติที ระดับ .05 ทังนี เนื องจากผู ้บ ริ ห ารเป็ นผู ้น ํา ในการ
ปรับเปลียนสิ งต่างๆ ในโรงเรี ยน นําวิธีการใหม่ๆ มาปรับปรุ งการบริ หารงานเพือความก้าวหน้าของโรงเรี ยน ถ่ายทอดความคิด
ในการปรับปรุ งเปลียนแปลงให้ครู และผูเ้ กียวข้องทราบ ส่ งเสริ มครู และกระตุน้ ให้คิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบตั ิงานเพือ
จะนําไปสู่ การเปลียนแปลงสู่ สิ งใหม่ทีแตกต่างจากเดิม แต่ยงั คงรั กษาสิ งเดิมทีดีอยู่ให้คงไว้ นําสิ งใหม่มาแก้ไขจุ ดบกพร่ อง
เพือให้โรงเรี ยนเกิดประสิ ทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของ อัมพวัน ภัทรลิขิต[11] สรุ ปว่า ทักษะการบริ หารการเปลียนแปลง
เป็ นสิ งทีจําเป็ นสําหรั บยุทธศาสตร์ การปฏิบตั ิตามวิสัยทัศน์ให้บงั เกิดผลและสอดคล้องกับสุ วฒ
ั น์ วิวฒ
ั นานนท์[12] พบว่ า
พฤติกรรมการบริ หารการเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของครู
2.1.3 พฤติกรรมผู้นํา ส่ งผลทางบวกต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดชัยภูมิ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทังนีเนืองจากผูน้ าํ มีความหมายและความสําคัญต่อองค์การมากเพราะจะนํา
องค์การไปสู่ ความสําเร็ จ ตามสนับสนุนและสร้างขวัญกําลังใจแก่ครู และบุคลากรทีเกียวข้อง กํากับติดตามการปฏิบตั ิงานและ
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ให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา เพือแก้ไขข้อบกพร่ องทีจะทําให้งานไม่บรรลุตามเป้ าหมายทีตังไว้ สอดคล้องกับแนวคิ ดของพรเทพ
ทัศนสุ วรรณ[13] ทีสรุ ปว่า พฤติกรรมผูน้ าํ เป็ นผูท้ ีมีหลักการบริ หารทีดี มีความสามารถในการบริ หาร จัดระบบบริ หาร มีความ
รอบรู ้ มีความยุติธรรม มีมนุ ษยสัมพันธ์ทีดี เป็ นแบบอย่างทีดี เป็ นผูใ้ ห้คุณ และให้โ ทษ ช่วยลดสิ งผิดพลาดทีเกิดขึนเพือให้
โรงเรี ยนมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลตามเป้ าหมายที ได้ว างไว้ สอดคล้อ งกับ มนู ญ เชื อชาติ [14] ที วิ จัย พบว่ า ปั จ จัย ระดับ โรงเรี ยน
พฤติกรรมการบริ หารด้านการเป็ นผูน้ าํ มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2.2 ปัจจัยระดับครู
2.2.1 คุณภาพการสอนของครู ส่ งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนรายห้องเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .01 ทังนี เนื องจากการทีครู ได้แ สดงความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ย นการสอนด้วยการ
อธิบาย การกระตุน้ ให้คิด การเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้ซักถาม การชีแนะ การให้นักเรี ยนมีส่วนร่ วมและเรี ยนด้วยการกระทํา
ด้วยตนเองในขณะทําการสอนมีการเสริ มแรงให้กบั นักเรี ยนโดยมีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับและแก้ไขข้อบกพร่ อง สอดคล้องกับ
สมจิ ต อุดม[15] ทีอธิ บายว่า ถ้าให้ผูเ้ รี ย นประสบความสําเร็ จ ควรคํานึ งถึง คุณภาพการสอนของครู และพบว่า ปั จจัยระดับ
ห้องเรี ยน ได้แก่ คุณภาพการสอนของครู เป็ นปัจจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ.01 สอดคล้องกับราชันย์ บุญธิ มา[16] สรุ ปว่าคุณภาพการสอนของครู มีอิทธิ พลต่อความสนใจในการเรี ยนของนักเรี ยน
และมีอิทธิพลส่ งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
2.2.2 พฤติกรรมการสอนของครู ส่ งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนรายห้องเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทังนีเนืองจากพฤติกรรมการเรี ยนเป็ นการกระทําทีเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู เพือ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการให้ความรัก ความเมตตา ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ ดูแล อย่างเต็มกําลังความสามารถ
เพือช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพ์อร สดเอียม[6] ที
สรุ ปว่า การสอนทีช่วยให้นกั เรี ยนประสบผลสําเร็ จ คือ การเตรี ยมการสอน กําหนดจุดประสงค์ เลือกเนือหา เลือกกิจกรรม ที
เน้นการสอนจริ งตามแผนทีวางไว้ และมีเครื องมือทีเหมาะสมในการวัดประเมินผล และสอดคล้องกับสุ วฒั น์ วิวฒั นานนท์[12]
ทีพบว่า พฤติกรรมการสอนของครู มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนและมีอิทธิ พลทางอ้อมเชิงบวกต่อ
คุณธรรม จริ ยธรรมของนักเรี ยน
2.2.3 แรงจูงใจในการทํางานของครู ส่ งผลทางบวกต่อค่าเฉลียประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนรายห้องเรี ยนอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทังนีเนืองจากแรงจู งใจในการทํางานของครู เป็ นพลังกระตุน้ ให้ครู ในการปฏิบตั ิงาน ซึ งได้
จากผูบ้ ริ หารและเพือนร่ ว มงานโดยเฉพาะผู ้บริ ห ารทีมีค วามสามารถในการสร้ า งแรงจู งใจในการทํางานให้ก ับครู ได้ จะ
ก่อให้เกิดการทํางานทีประสบผลสําเร็ จอย่างสู ง เมือครู ได้รับแรงจู งใจในการทํางานแล้ว จะทําให้ครู สามารถทีจะปฏิบตั ิการ
สอนได้ดี มีความตังใจในการปฏิบตั ิการสอนอย่างเต็มที เพือก่อให้เกิดผลต่อนักเรี ยนอย่างสู งสุ ด ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ
ทีสู งขึน โรงเรี ยนมีประสิ ทธิภาพมากขึน สอดคล้องกับแนวคิดของอารี รัตน์ หิรัญโร[17] ทีสรุ ปว่า แรงจู งใจในการทํางานเป็ น
พลังกระตุน้ ให้บุค คลทํางานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้อ งกับ สมจิ ต อุ ดม[15] ทีพบว่า ความพึงพอใจในการ
ทํางานของครู ส่งผลต่อความสําเร็ จในการบริ หาร
2.3 ปัจจัยระดับนักเรียน
2.3.1 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนส่ งผลทางบวกต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .01 ทังนีเนืองจากพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน เป็ นความสนใจใฝ่ รู ้ และการเอาใจใส่ ต่อบทเรี ยน เชือฟั งครู ผูส้ อน

วารสารบริ หารการศึกษา มศว
ปี ที 13 ฉบับที 25 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559
53
ร่ วมมือในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน แลกเปลียนเรี ยนรู ้ กบั เพือนนักเรี ยน แสดงออกเป็ นพฤติกรรมให้เห็นถึงความ
กระตือรื อร้น ความสนใจ ความตังใจ ความรับผิดชอบและสามารถรู ้จกั วางแผนการเรี ยนตลอดจนวิธีการเรี ยน สอดคล้องกับ
แนวคิด ของ ราชันย์ บุ ญธิ มา[16] ทีสรุ ป ว่า พฤติ กรรมของนักเรี ยน คือ ความสนใจใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน กระตื อรื อ ร้ น ตังใจในการ
เรี ยน เชือฟังคําสั งสอนของครู อาจารย์ รู ้จกั วางแผนการเรี ยนและให้ความร่ วมมือกับการจัดกิจกรรมและพบว่า พฤติกรรมการ
เรี ย นของนัก เรี ย นมี ค วามสั มพัน ธ์ก ับ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ยนและเป็ นปั จ จัย ที เอือต่อ การนํา หลัก สู ตรไปใช้ใ ห้ประสบ
ผลสําเร็ จโดยตรง
2.3.2 เจตคติต่อการเรียนของนักเรียน ส่ งผลทางบวกต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05 ทังนีเนืองจากเจตคติเป็ นความรู ้ สึกหรื อความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อเนือหาวิชา การเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน การ
สอนของครู และประโยชน์ทีนักเรี ยนได้รับจากโรงเรี ยน หากนักเรี ยนมีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนก็จะส่ งผลให้นักเรี ยนมีความ
สนใจ ความรู ้สึกทีดีต่อการเรี ยนวิชานัน ชอบวิธีการสอนของครู ทาํ ให้นักเรี ยนมีความตังใจเรี ยน ขยัน มีความรั บผิดชอบต่อ
วิชาเรี ยน ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทีสู งขึน สอดคล้องกับแนวคิดของจําเนี ยร แจ่ มอําพร[10] พบว่า เจตคติ
ต่อการเรี ยนของนักเรี ยน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยน
2.3.3 การส่ งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง ส่ งผลทางบวกต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05 ทังนีเนืองจากการทีบิดามารดา หรื อผูป้ กครอง ให้การสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนซึ งจะช่วยให้นักเรี ยน
ประสบความสําเร็ จในการเรี ยน การทีบิดามารดาให้การส่ งเสริ ม ให้กาํ ลังใจ ให้คาํ แนะนําในการเรี ยนของนักเรี ยน ทําให้
นักเรี ยนมีกาํ ลังใจในการเรี ยน และผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งขึน สอดคล้องกับแนวคิดของ เพ็ญศรี ชินตาปั ญญากุล [18] ที
สรุ ปว่า การทีผูป้ กครองจัดหาอุปกรณ์ การเรี ยนให้ ให้ความช่วยเหลือ ให้ความเอาใจใส่ ติดตามผลการเรี ยน ให้กาํ ลังใจแก่
นักเรี ยน จะช่วยให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสู งขึน สอดคล้องกับรุ่ งทิพย์ พรหมศิริ [19] ทีพบว่าการส่ งเสริ มการเรี ยน
ของผูป้ กครองมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการวิจัย
1.ควรมีนโยบายทีให้ความสําคัญในการเสริ มสร้างภาวะความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพการสอนของ
ครู โดยกํา หนดมาตรการในการพัฒนาภาวะความเป็ นผู ้น ําทางวิ ชาการให้ก ับ ผูบ้ ริ หารและพัฒนาคุ ณภาพการสอนหรื อ
ปรับเปลียนพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ดว้ ยวิธีการทีหลากหลายรู ปแบบ เช่น การอบรมพัฒนา การศึกษาดูงาน การ
สร้ างเครื อ ข่ายการพัฒนาสถานศึ กษาทังในสั งกัดและระหว่างสังกัด เป็ นต้น เพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ และเพิ ม
ศักยภาพให้สถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ
2.ควรส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนให้ความสนใจ กํากับดูแลพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดและจริ งจัง
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยในครังต่ อไป
1. การวิ จัย นี ศึ กษาเฉพาะโรงเรี ยนมัธ ยมศึก ษาในสั งกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภู มิเท่ านัน ดังนันควรมี
การศึกษาในเขตอืนๆ หรื อทําการศึกษาในโรงเรี ยนอืน
2. การวิ จัย ครั งต่ อ ไปน่ า จะศึ ก ษาปั จ จัย อื นเพิ ม เช่ น ขนาดโรงเรี ย น ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ มและปั จ จัย ด้า น
งบประมาณ เป็ นต้น
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3. ควรทําการวิจยั เปรี ยบเทียบประเด็นเดียวกัน โดยเปรี ยบเทียบระหว่างโรงเรี ยนของสังกัดองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดชัยภูมิกบั โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เพือนําข้อค้นพบทีได้มาพัฒนา ปรั บปรุ งปั จจัยต่างๆ ให้ตรง
กับหน่วยงานและเพือเป็ นข้อมูลในการจัดการศึกษาระดับนโยบาย
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ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงทีส่ งผลต่ อสมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึ กษา สั งกัดสํ านั กงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2.
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาระดับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ศึกษาระดับสมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ การ
เปลียนแปลงกับสมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 และศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงทีส่ งผลต่อสมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 357 คน โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางสําเร็ จรู ปของศิริชยั กาญจนวาสี ทวีวฒั น์ ปิ ตยานนท์ และดิเรก ศรี สุโข ทีระดับความเชือมัน 95% และค่าความ
คลาดเคลือน 5% แล้วดําเนินการสุ่ มแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรี ยนเป็ นชัน
แล้วจึงทําการสุ่ มอย่างง่าย เครื องมือ ทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครังนีเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ งมีค่าดัชนีความสอดคล้องตังแต่ 0.60-1.00 ค่าความเชือมัน (α) ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง
เท่ากับ .95 และค่าความเชือมัน (α) สมรรถนะการบริ หารงานวิชาการเท่ากับ .95 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า
(Multiple Regression Analysis- Enter Method)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมาก
ไปหาน้อย คือ ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา ด้านการสร้ างบารมี และด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ
2. ระดับสมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับ
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ค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการนิเทศการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา ด้านบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้ ด้านพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษา และด้านการส่ งเสริ มให้มีการวิจยั เพือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้
3. ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงมีความสัมพันธ์กบั สมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสํานัก งานเขตพืนที การศึก ษามัธยมศึ กษา เขต 2 อย่างมี นัย สํา คัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมี ค่า สัมประสิ ท ธิ
สหสัมพันธ์ (r) = .64 แสดงว่าตัวแปรทังสองมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
4. ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงส่ งผลต่อสมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงทุก
ด้านร่ วมกันพยากรณ์สมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ได้ร้อยละ 44.20 โดยภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงด้านการคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคลมีอาํ นาจการ
พยากรณ์สูงสุ ด รองลงมา ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ และการกระตุน้ ทางปัญญา ตามลําดับ
คําสํ าคัญ : ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง สมรรถนะการบริ หารงานวิชาการ
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
ปัจจุบนั โลกมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี อันเป็ นผลมา
จากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลียนโครงสร้างเศรษฐกิจ การเมืองมีผลทําให้ประเทศต่างๆ ต้อง
พึงพาอาศัย ซึ งกันและกัน และมี ความเชือมโยงระหว่า งกัน มากขึน อีก ทังยังต้อ งพยายามปรั บเปลี ยน และดําเนิ น
นโยบายให้เท่าทันกระแสของการเปลียนแปลง เพือให้ประเทศของตนสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกอย่างมี ศกั ดิศรี
คุณภาพของประชากรเป็ นปัจจัยสําคัญทีจะสนับสนุนการขับเคลือนนโยบายไปสู่ ความสําเร็ จ และสามารถแข่งขันกับ
นานาชาติได้ [1]
สภาพทีเป็ นจริ งจะเห็นว่าผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถบริ หารสถานศึกษาไปสู่ มาตรฐานทีกําหนดไว้ได้
อย่างชัดเจน ผูบ้ ริ หารจึงต้องมีความสามารถหรื อสมรรถนะในการบริ หารงานวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ได้แก่ การบริ หารการจัดการการเรี ยนรู ้ การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา และ
การส่ งเสริ มให้มีการวิจัยเพือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ เพือนําโรงเรี ยนไปสู่ เป้ าหมายดังกล่าว [2] อีกทังการที
สมรรถนะในการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารจะประสบผลสําเร็ จได้นันจําเป็ นทีผูบ้ ริ หารจะต้องมีภาวะผูน้ าํ การ
เปลี ยนแปลง เพราะภาวะผู ้น ําการเปลี ยนแปลงเป็ นกระบวนการ ที ผู ้นาํ มี อิท ธิ พ ลต่ อ ผูร้ ่ ว มงานและผู ้ตาม พัฒนา
ความสามารถของผูร้ ่ วมงานหรื อผูต้ ามสู่ ระดับทีสู งขึนและมีศกั ยภาพมากขึน โดยพฤติกรรมสําคัญของภาวะผูน้ าํ การ
เปลียนแปลงมี 4 ประการ คือ การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้ างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญา และการ
คํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
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สํา นัก งานเขตพืนที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 2 ซึ งเป็ นองค์ก ารที มี อ าํ นาจหน้า ที และรั บ ผิ ด ชอบจั ด
การศึกษาในระบบให้เป็ นไปตามสาระบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ มเติม
(ฉบับที 2) พ.ศ.2545 หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2544 รวมทังการจัดการศึกษาตามนโยบายและการกํากับดูแล
ของสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ริเริ มให้โรงเรี ยนมีความสามารถในการบริ หารจัดการด้วย
ตนเองมีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการศึกษาได้สอดคล้องตามความต้องการของนักเรี ยนและชุมชนอย่างต่อเนื อง
ซึ งปัจจัยต่างๆ ทีจะนําไปสู่ ความสําเร็ จดังทีกล่าวนัน ประกอบด้วยสถานทีมีบรรยากาศทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ เอือต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้ มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สวยงาม มีวสั ดุอุปกรณ์ การเรี ยนทีมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรี ยน มีบุคลากรทีมีความรู ้ความสามารถทังด้านการจัดการเรี ยนรู ้ และระบบการบริ หารจัดการทีดีมีคุณภาพในการ
จัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สภาพปัญหาการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่ให้ความสนใจและขาดความเอาใจใส่ ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคลากรใน
สถานศึกษาของตนให้รับทราบถึงเป้ าหมายและแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงาน ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนยังไม่บรรลุเป้ าหมาย การช่วยเหลือ ระบบดูแลนักเรี ยน ปรับไม่ทนั กระแสความเปลียนแปลงทางสังคมทําให้
เกิดช่องว่างระหว่างครู และนักเรี ยนอย่างรวดเร็ วและมีแนวโน้มเพิ มมากขึน ขาดสื อนวัตกรรมทีทันสมัย ขาดงานวิจยั
เพือพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน [3]
จากเหตุ ผลที กล่า วมาข้างต้น ผูว้ ิ จัยในฐานะที เป็ นข้า ราชการครู ในสั งกัด สํา นักงานเขตพืนทีการศึ กษา
มัธ ยมศึ กษา เขต 2 จึ งมี ค วามสนใจภาวะผู ้น ําการเปลี ยนแปลงที ส่ งผลต่ อ สมรรถนะการบริ ห ารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ซึ งผลจากการวิจัยหวังว่าจะนําไปใช้เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ มี
ความสามารถและสมรรถนะบริ หารงานวิชาการ จนเกิดการเปลียนแปลงในองค์การทุกแห่ งในยุคปฏิรูปการศึกษาและ
ปฏิรูปการเรี ยนรู ้ เพือรองรับการเปลียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
การพัฒนาการศึกษาของประเทศ ให้มีประสิ ทธิภาพและสู่ มาตรฐานสากลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือศึกษาระดับสมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. เพือศึกษาระดับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงกับสมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4. เพื อศึ ก ษาภาวะผู ้น ํา การเปลี ยนแปลงที ส่ งผลต่ อ สมรรถนะการบริ ห ารงานวิ ชาการของผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนีได้แก่ ครู จากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 จาก 52 โรงเรี ย น จํานวน 4,938 คน กลุ่ มตัว อย่า งที ใช้ใ นการวิจัย ครั งนี ได้แ ก่ ครู จ ากสถานศึ กษาในสังกัด
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สํานักงานเขตพืนทีการศึก ษามัธยมศึกษาเขต 2 จํานวน 357 คน สุ่ มจํานวนโรงเรี ยน 50% จากโรงเรี ยนทังหมด 52
โรงเรี ยน ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) โดยให้ขนาดโรงเรี ยนเป็ นชัน (Strata) และใช้
วิธีจบั สลากโรงเรี ยนให้ได้จาํ นวนครู ผสู ้ อนตามขนาดกลุ่มตัวอย่า ง เครื องมือทีใช้ในการวิจัยครั งนี เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ผ่านการหาคุณภาพเครื องมือจากผูเ้ ชียวชาญทัง 5
ท่าน ตรวจสอบความเทียงตรงด้านเนือหา (Content Validity) มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ .60-1.00 ค่าความเชือมัน
(α) ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงเท่ากับ .95 และค่าความเชือมัน (α) สมรรถนะการบริ หารงานวิชาการเท่ากับ .95
วิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยหาค่า เฉลี ย ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์แบบเพี ยร์ สัน (Pearson Product
Moment Correlation) และการสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ด้วยวิธี Enter
ผลการวิจัย
1. ระดับ สมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการนิเทศการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา ด้านบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้ ด้านพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษา และด้านการส่ งเสริ มให้มีการวิจยั เพือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้
2. ระดับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมาก
ไปหาน้อย คือ ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา ด้านการสร้ างบารมี และด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ
3. ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงมีความสัมพันธ์กบั สมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 2 อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่ าสั มประสิ ท ธิ
สหสัมพันธ์ (r) = .64 แสดงว่าตัวแปรทังสองมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
4. ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงส่ งผลต่อสมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึก ษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงทุก
ด้านร่ วมกันพยากรณ์สมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ได้ร้อยละ 44.20 โดยภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงด้านการคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคลมีอาํ นาจการ
พยากรณ์สูงสุ ด รองลงมา ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ และการกระตุน้ ทางปัญญา ตามลําดับ ปรากฏดังตาราง
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ตาราง ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยทีส่ งผลต่อสมรรถนะการบริ หารงาน
วิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็ นตัวแปรเกณฑ์ โดยวิธี Enter
ตัวพยากรณ์
1. การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (X1)
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (X2)
3. การกระตุน้ ทางปั ญญา (X3)
4. การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (X4)
R= .665
R2 = .442

b
-.056
.254
.123
.297
SEest= .24097
a=1.642

Β
-.058
.262
.156
.371

t
SEb
.054
-1.037
.070
3.648**
.043
2.846**
.051
5.775**
F= 63.432**

p
.300
.000
.005
.000

** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ข ้อ มู ลและสรุ ป ผลการวิจัย เกียวกับภาวะผู ้น ํา การเปลี ยนแปลงทีส่ งผลต่ อ สมรรถนะการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผูว้ ิจยั ได้นาํ ประเด็น
ต่างๆทีสําคัญมาอภิปรายโดยรวมและรายด้านดังนี
1. ระดับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมาก
ไปหาน้อย คือ ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เป็ นเช่นนี อาจเนืองจากสภาพแวดล้อมทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขัน
เพือชิงความเป็ นเลิศ ดังนัน วิธีทีจะทําให้ผบู ้ ริ หารประสบความสําเร็ จสู งสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารต้องเปลียนแปลงตนเอง ทําให้
ผูร้ ่ วมงานสามารถปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเต็มความสามารถมากกว่าทีตังใจไว้ตงแต่
ั ตน้ ส่ งผลให้องค์ก ารมีการพัฒนาทัน
ความเปลียนแปลงของสังคมโลก [4] มีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทําให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถ
แสดงพลังแห่งความมุ่งมัน จริ งจัง จริ งใจ เต็มศักยภาพของแต่ละคน มุ่งหวังให้ได้ผลการปฏิบตั ิงานทีมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลในระดับสู ง [4] เกิดการตระหนักรู ้ในภารกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์การ จู งใจให้ผูร้ ่ วมงานและผูต้ าม
มองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของตน ไปสู่ ประโยชน์ของกลุ่มหรื อองค์การหรื อสังคม [5] สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จินตนา คําก้อน [6] ได้ศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามทรรศนะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมและราย
ด้านมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของสันติ หอมทวีโชค [7] ได้ศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง
กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีองค์ประกอบย่อยอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของนิรันดร์ ตันจ้อย[8] ได้ศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษานครนายก ผลการวิจยั พบว่า ระดับภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก
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2. ระดับสมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการนิเทศการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา ด้านบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้ ด้านพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษา และด้านการส่ งเสริ มให้มีการวิจยั เพือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นเช่นนี อาจเนื องจาก
ผูบ้ ริ หารเป็ นเสาหลักทีมีความสําคัญยิง ต่อหน่วยงาน ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและต่อผลงานอันเป็ นส่ วนรวม คุณภาพและ
บทบาทของผูบ้ ริ หาร มีความสําคัญอย่างใกล้ชิดกับคุณภาพของสถานศึกษา รวมทังมีผลสะท้อ นต่อผลงานและวิ ธี
ปฏิบ ัติข องสถานศึก ษาแต่ ละแห่ งเป็ นอัน มาก [9] ผูบ้ ริ ห ารมีความรู ้ ความสามารถ ทัก ษะ ทัศนคติ ซึ งเป็ นสิ งที
เชือมโยงจากวิสัยทัศน์ ภารกิจเป้ าหมาย และกลยุทธ์ทางธุ รกิจ [10] สมรรถนะของผูบ้ ริ หารวิชาการเป็ นดัชนี บ่งชี
ความสําเร็ จของการบริ หาร การทีผูบ้ ริ หารได้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีของการบริ หารสถานศึกษา จะเป็ นสิ งที
ช่วยให้การจัดการศึกษาสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ส่ งผลให้เกิดความสําเร็ จตามมาตรฐานหรื อสู งกว่ามาตรฐาน ทีองค์ก าร
ได้กาํ หนดไว้สอดคล้องกับงานวิจยั ของต้องตา กรวดนอก [11] ได้ศึกษาวิจยั เรื อง การศึกษาความคิดเห็นของครู ทีมีต่อ
สมรรถนะการบริ ห ารงานวิ ชาการของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ กษาโรงเรี ย นในกลุ่ มเขตพืนที กรุ งเทพฯ สํานัก การศึก ษา
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนในกลุ่มเขต
พืนทีกรุ งเทพฯ สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เช่นเดียวกับวิเชียร ควรประกอบกิจ [12] ได้ศึกษาวิจัยเรื อง สมรรถนะการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารงาน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู จําแนก
ตามขนาดโรงเรี ยนและประสบการณ์ในการทํางานมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
โดยส่ ว นรวม 3 ด้า น คื อ ทัก ษะด้า นเทคนิ ค วิ ธี ทัก ษะด้า นมนุ ษ ย์สั มพัน ธ์ และทัก ษะด้า นความคิ ด รวบยอดของ
หน่วยงานอยูใ่ นระดับสู ง
3. ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงมีความสัมพันธ์กบั สมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ (r) = .64 แสดงว่าตัวแปรทังสองมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ทีเป็ นเช่นนี อาจเนืองจากภาวะผูน้ าํ การ
เปลียนแปลงให้ความสําคัญต่อการเปลียนแปลง ดังนันผูน้ าํ ต้องสามารถทําให้องค์การเกิดการเปลียนแปลงในทางทีดี
ผูบ้ ริ หารคือผูท้ ีทํางานประจําให้ถูกต้อง ในขณะทีผูน้ าํ คือ ผูท้ ีทําให้เกิดการสร้างนวัตกรรมโดยการตัดสิ นใจเลือกในสิ ง
ทีควรก่อให้เกิดการเปลียนแปลงและจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผตู ้ าม ให้เกิดการเริ มต้นและยืนหยัดมุ่งทุ่มเท
ความพยายามปฏิบตั ิงาน[13] ผูน้ าํ แสดงให้เห็นพฤติกรรมในการทํางานเป็ นกระบวนการทีผูน้ าํ มีอิทธิพลต่อผูร้ ่ วมงาน
และผูต้ าม โดยเปลียนแปลงความพยายามของผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามให้สูงกว่าความพยายามทีคาดหวัง พัฒนา
ความสามารถของผูร้ ่ วมงานหรื อผูต้ ามไล่สู่ระดับทีสู งขึนและมีศกั ยภาพมากขึน ซึ งต้องใช้สมรรถนะในการบริ หาร
จัดการ สอดคล้องกับงานวิจยั ของศศิวิมล สุ ขทนารักษ์ [14] ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในเขตคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 เช่น
เดียวกับณัฐพงศ์ บุณยารมย์ [15] ได้ศึกษาวิจยั เรื องภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทีส่ งผลต่อ ประสิ ทธิผลการ
บริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนทีเปิ ดสอนช่วงชันที 3–4 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่า
ความสัมพันธ์ อํานาจพยากรณ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิผลการบริ หารงานวิชาการ ของ
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โรงเรี ยนทีเปิ ดสอนช่วงชันที 3–4 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาในจังหวัดนครพนม มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของกนกวรรณ เชือบ้านเกาะ [16] ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารทีส่ งผลต่อการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงของผูบ้ ริ หาร และการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 ทัง 12 ด้าน มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
4. ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงส่ งผลต่อสมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงทุก
ด้านร่ วมกันพยากรณ์สมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ได้ร้อยละ 44.20 โดยภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงด้านการคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลมีอาํ นาจ
พยากรณ์สูงสุ ด รองลงมาได้แก่การสร้ างแรงบันดาลใจ และการกระตุน้ ทางปั ญญา ตามลําดับผลวิจัยทีเป็ นเช่นนี อาจ
เนืองจากสมรรถนะ หรื อความสามารถและคุณลักษณะของบุคคลเป็ นสิ งสําคัญทีแสดงออกเป็ นวิธีคิดและพฤติกรรมใน
การทํางานอันจะส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิงานของแต่ล ะบุคคล และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อง อันจะส่ งผลให้เกิ ด
ความสําเร็ จตามมาตรฐานหรื อสู งกว่ามาตรฐานทีองค์ก ารกําหนดไว้ เป็ นคุณลักษณะหรื อความสามารถของบุคคลที
ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานใดงานหนึ งให้บรรลุเป้ าหมายในระดับทีแตกต่างกัน ความรู ้ ความสามารถ พฤติกรรม ทักษะ
และทัศนคติของบุคคลทีมีผลทําให้เกิดความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายของงาน [17] โดยสมรรถนะ
ของผูบ้ ริ หารวิชาการเป็ นดัชนีบ่งชีความสําเร็ จของการบริ หาร การทีผูบ้ ริ หารได้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีของการ
บริ หารสถานศึกษา จะเป็ นสิ งทีช่วยให้การจัดการศึกษาสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญตา เกือกูล
รัฐ [18] ได้ศึกษา ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงทีส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อําเภอโพธาราม สังกัด
สํา นัก งานเขตพืนทีการศึ ก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิ จัย พบว่ า ภาวะผูน้ ํา การเปลี ยนแปลงส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อําเภอโพธาราม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ในภาพรวม มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
โดยเฉพาะด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคคลนับว่าเป็ นภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงทีสําคัญส่ งผลต่อสมรรถนะการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ทีเป็ นเช่นนีเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารคํานึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดูแล เอา
ใจใส่ ผรู ้ ่ วมงานเป็ นรายบุคคล อย่างใกล้ชิด ส่ งเสริ มสนับสนุน ให้กาํ ลังใจ เป็ นทีปรึ กษาให้ผรู ้ ่ วมงานได้พฒั นาศักยภาพ
ของตนเองให้สูงขึนตามความต้องการความสนใจ โดยใช้สมรรถนะและคุณลักษณะของบุคคลโดยการแสดงออกเป็ น
วิธีคิดและพฤติกรรมในการทํางานทีจะส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคลสอดคล้องกับปราชญา กล้าผจัญ และ
พอตา บุตรสุ ทธิวงศ์ [19] สรุ ปว่า คุณลักษณะทีเป็ นพืนฐานของปัจเจกบุคคลทีมีส่วนในการทํานายผลการปฏิบตั ิงานที
ดี และ/หรื อตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในงาน ขีดความสามารถดังกล่าวประกอบด้วยความรู ้ ทักษะ การรับรู ้ตนเอง บทบาท
ทางสังคมและแรงจูงใจในการประเมินขีดความสามารถ มุ่งประเมินเพือให้ทราบว่า จะต้องทําอย่างไรทีจะให้กบั
พนักงานบรรลุเป้ าหมาย สอดคล้องกับปัทมา เพชรไพริ นทร์ [17] สรุ ปว่าความรู ้ความสามารถ พฤติกรรม ทักษะและ
ทัศนคติของบุคคลทีมีผลทําให้เกิดความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายของงาน
อีกทังด้านการสร้ างแรงบันดาลใจนับว่า เป็ นภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงทีสําคัญส่ งผลต่อสมรรถนะการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ทีเป็ นเช่นนีเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารกระตุน้ จูงใจให้ผรู ้ ่ วมงานเกิดแรงบันดาลใจ
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ตระหนัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าของเป้ าหมาย สร้างเจตคติทีดีการคิดในแง่บวก และสร้ างสื อความหวังทีต้องการอย่าง
ชัดเจน โดยใช้การบูรณาการความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะส่ วนบุคคลมาใช้ได้ดีในบทบาทนัน ๆ จนกระทัง
เกิดผลงานทีมีคุณค่าสู งสุ ด หรื อมีประสิ ทธิภาพมากทีสุ ด สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ [5] สรุ ปว่า การสร้ างแรง
บันดาลใจ เป็ นการทีผูน้ าํ ประพฤติในทางจูงใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจกับผูร้ ่ วมงานโดยการสร้ างแรงบันดาลใจ การให้
ความหมายและท้าทายในเรื องงานต่อผูร้ ่ วมงาน สอดคล้องกับประนอม แมนมาศวิหค [20] สรุ ปว่าการสร้ างแรง
บันดาลใจว่าเป็ นพฤติกรรมทีผูน้ าํ ประพฤติในการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจให้กบั ผูต้ าม โดยการสร้ างแรงบันดาลใจ
ภายใน การท้าทายในงานของผูต้ าม และผูน้ าํ จะกระตุน้ จิตวิญญาณของทีมงานให้ปฏิบตั ิงานด้วยความกระตือรื อร้น
รวมถึงด้านการกระตุน้ ทางปั ญญานับว่ าเป็ นภาวะผู ้นาํ การเปลียนแปลงทีสํา คัญส่ งผลต่อสมรรถนะการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ทีเป็ นเช่นนี เป็ นเพราะผูบ้ ริ หารกระตุน้ ให้ผูร้ ่ วมงานตระหนักรู ้ เข้าใจ
ปัญหาทีเกิดขึน และทําให้ผรู ้ ่ วมงานมีความต้องการหาแนวทางวิธีการใหม่ๆมาใช้ในการแก้ปัญหา ตลอดจนส่ งเสริ ม
สนับสนุน ให้กาํ ลังใจผูร้ ่ วมงานในการแก้ปัญหาในแง่มุมต่างๆ ด้วยการคิดวิเคราะห์ และเหตุผลต่างๆ ร่ วมกัน โดยใช้
ความสามารถทีประกอบด้วยความรู ้ ความคิด เจตคติ และการปฏิบตั ิทีบุคคลพึงมีในการทีจะปฏิบตั ิ หรื อจัดทําสิ งใดสิ ง
หนึงให้ประสบผลสําเร็ จบรรลุตามจุดประสงค์ทีกําหนด สอดคล้องกับขวัญชัย จะเกรง [21] สรุ ปว่า การกระตุน้ ทาง
ปัญญาเป็ นพฤติกรรมทีผูบ้ ริ หารกระตุน้ ให้ผูร้ ่ วมงานตระหนักรู ้ เข้าใจปั ญหาทีเกิดขึน และทําให้ผูร้ ่ ว มงานมีความ
ต้องการหาแนวทางวิธีการใหม่ๆมาใช้ในการแก้ปัญหา
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 การวิจยั ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงด้านการคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล ในข้อผูบ้ ริ หารสร้าง
บรรยากาศในองค์การให้ครู มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้แก่ จัดสัมมนานอกสถานที ศึกษาดูงานมีค่าเฉลียตําสุ ด ดังนัน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องคํานึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยความสัมพันธ์ เอาใจใส่ ครู เป็ นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด
ส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษาดูงานเพือให้ครู ได้พฒั นาศักยภาพของตนเองให้สูงขึนตามความต้องการความสนใจ ให้
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ใหม่ๆด้วยบรรยากาศการสนับสนุนครู แต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน
1.2 การวิจยั ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงด้านการสร้ างแรงบันดาลใจ ในข้อผูบ้ ริ หารเน้นให้ครู เห็นถึง
ความสําคัญของการปฏิบตั ิงานตามภารกิจร่ วมกัน มีค่าเฉลียตําสุ ด ดังนันผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องกระตุน้ จู งใจให้ครู เกิด
แรงบันดาลใจ กระตือรื อร้น ตระหนัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าของเป้ าหมาย สร้างความเชือมัน ความเข้าใจ ให้กาํ ลังใจ
ทําให้ครู เห็นถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิงานตามภารกิจร่ วมกัน
1.3 การวิจยั ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงด้านการกระตุน้ ทางปัญญาในข้อ ผูบ้ ริ หารให้กาํ ลังใจแก่ครู เสมอ
ในการวิ เ คราะห์ ปั ญหาและแก้ปั ญหาของสถานศึ ก ษามี ค่ า เฉลี ยตําสุ ด ดังนันผู ้บริ ห ารโรงเรี ย นต้อ งกระตุน้ ให้ค รู
ตระหนักรู ้ เข้า ใจปั ญหาทีเกิดขึน และทําให้ค รู มีความต้องการหาแนวทางวิ ธีก ารใหม่ ๆมาใช้ใ นการแก้ปัญหา ให้
กําลังใจแก่ครู ในการแก้ปัญหาในแง่มุมต่างๆ ด้วยการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและเหตุผลต่างๆ ร่ วมกัน
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ในครังต่อไป
2.1 ควรศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงทีส่ งผลต่ อสมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึก ษาจากกลุ่ มตัวอย่า งในระดับ อืนๆ และเขตพืนที การศึ ก ษาอืนๆเพือเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาในโอกาสต่อไป
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2.2 ควรหาตัว แปรภาวะผู ้น ํารู ป แบบอื น เช่น ภาวะผู ้น ําเชิ งสร้ า งสรรค์ ที ส่ งผลต่ อสมรรถนะการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.3 ควรทําวิจยั ในรู ปแบบต่างๆ เช่น กรณี ศึกษา วิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นต้น
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The Development of a Model for Learning Management towards ASEAN Community of
Schools under Office of Basic Education Commission
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Saran sabangban Nipa Sripairot Marasri Suthaniti
นักศึกษาหลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ทีปรึ กษาหลัก อาจารย์ประจําหลักสู ตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ทีปรึ กษาร่ วม อาจารย์ประจําหลักสู ตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนารู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และเพือตรวจสอบรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่
ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานด้านความเหมาะสมและด้านความ
เป็ นไปได้ วิธีการดําเนินการวิจยั มี 4 ขันตอน ได้แก่ ขันตอนที 1 การศึกษาแนวทางในการสร้างรู ปแบบการบริ หารการ
จัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยการวิเคราะห์
เอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง และการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ขันตอนที 2 การสร้างรู ปแบบการบริ หารการ
จัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงเนือหาของรู ปแบบ โดยผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 5 คน ขันตอนที 3 การพัฒนารู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
สู่ ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และตรวจสอบความเหมาะสม
ของรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาโดยสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของรู ปแบบ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน และขันตอนที 4 การประเมินความ
เป็ นไปได้ของรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน โดยใช้แบบสอบถามรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาฝ่ ายวิชาการและครู วิชาการ จํานวน 94 คน สถิติที
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย ( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือหา (Content
Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนหลักสู ตร 2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้านการ
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จัดกิจกรรมของสถานศึกษา 4) ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ 5) ด้านการนิเทศ และ 6) ด้านการวัดและประเมินผล โดยมี
รายละเอียดทังหมด 62 ข้อ จําแนกในแต่ละด้านดังนี 1) ด้านการวางแผนหลักสู ตร 11 ข้อ 2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
12 ข้อ 3) ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 12 ข้อ 4) ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ 9 ข้อ 5) ด้านการนิเทศ 10 ข้อ และ
6) ด้านการวัดและประเมินผล 8 ข้อ
2. ผลการตรวจสอบรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่า
2.1 รู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน มีความเหมาะสมโดยมีความถูกต้องสอดคล้องกับหลักการแนวคิด ทฤษฎี มีความสมบูรณ์และเชือเถือได้
2.2 รู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน มีความเป็ นไปได้ทงโดยรวมและรายด้
ั
าน อยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี ด้านการ
จัดกิจกรรมของสถานศึกษา ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการวางแผนหลักสู ตร ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการ
นิเทศ และด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ โดยมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ในสถานการณ์จริ ง
คําสํ าคัญ : การพัฒนารู ปแบบ ;การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ ; ประชาคมอาเซี ยน
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
การศึกษานับเป็ นเครื องมือทีสําคัญทีสุ ดในการสร้างคนให้เป็ นทรัพยากรบุคคลทีมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้กาํ หนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิตภายในปี พ.ศ. 2561 จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ และมีการกําหนดกรอบแนวทางใน
การปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครู ยคุ ใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่และการพัฒนาคุณภาพบริ หารจัดการยุคใหม่ จะเห็นได้ว่า การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสองนีให้ความสําคัญกับการสร้างคนโดยทีผูบ้ ริ หารและบุคลากรทางการศึกษาเป็ นผูข้ บั เคลือนกระบวนการ
ทางการศึกษา [1] จากกระแสโลกาภิวตั น์ทาํ ให้เกิดการตืนตัวครังใหญ่สู่โลกตะวันออก เกิดการรวมตัวของกลุ่มประเทศ
ในซี กโลกตะวันออกก้าวสู่ ยคุ ของบูรพาภิวตั น์ จนมีการประกาศปฏิญญาอาเซี ยนทีกรุ งเทพ เมือวันที 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2510
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โดยประกาศให้ก่อตังสมาคมเพือความร่ วมมือแห่งภูมิภาคสําหรับประเทศแห่งเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยใช้ชือว่า
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) และคําว่า ประชาคมอาเซี ยน(ASEAN Community) การเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Community) เป็ นเป้ าหมายของการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซี ยน10 ประเทศ ทีมีการ
พัฒนาความร่ วมมือกันให้มากขึน เพือให้เกิดการรวมตัวและความร่ วมมือกันอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย 3 ประชาคม
เปรี ยบเสมือน 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซี ยน (ASEAN Political and Security Community:
APSC) [2] ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน
(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)) [2]
ปัจจุบนั ความสามารถการแข่งขันในด้านการศึกษาของประเทศไทยนันถูกสะท้อนภาพของคุณภาพการจัด
การศึกษาทีตกตําลงทุกปี จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศกลุ่มอาเซี ยนในงานเวิลด์อีคอนอมิกฟอรั ม (World
Economic Forum : WEF) ทีเจนีวาพบว่าการศึกษาขันพืนฐานของไทยอยูล่ าํ ดับที 6 ตามหลังสิ งคโปร์ มาเลเซี ย บรู ไน
อินโดนีเซี ยและเวียตนามส่วนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอยูล่ าํ ดับที 8 ตามหลังฟิ ลิปปิ นส์ และกัมพูชา สถาบันวิจยั
ของสํานักพิมพ์ตารา Pearson ได้จดั อันดับการศึกษาของไทยอยูใ่ นกลุ่มสุ ดท้ายซึ งเป็ นกลุ่มทีมีคะแนนตําทีสุ ดทีอยูใ่ นภาวะ
วิกฤติและตํากว่าเกณฑ์มาตรฐานแทบทุกตัว [3] อีกทังจากการปฏิรูปการศึกษา ครู ผูบ้ ริ หารและบุคลากรทางการศึกษา
ของไทยส่ วนใหญ่ยงั ขาดความข้าใจการปฏิรูปการศึกษาทีแท้จริ ง เพือให้เกิดการเปลียนแปลงทีดีขึนและแตกต่างไปจาก
เดิมทังการเปลียนแปลงวิธีคิด แต่การศึกษาของไทยในรอบ 7-8 ปี ทีผ่านมากลับเป็ นการเปลียนแปลงโครงสร้างการบริ หาร
และวิธีการทํางานของครู อาจารย์ ตามกฎหมาย นโยบาย คําสั ง และคําชีแนะต่าง ๆ จากบนลงล่าง [4]
จากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจทีจะศึกษาการพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยน
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพือให้ได้รูปแบบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคม
อาเซี ยนทีสมบูรณ์ เพือนําไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานเป็ นสถานศึกษาทีมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา พัฒนาครู ให้มีคุณภาพ
เพือทีจะยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี ยนในยุคประชาคมอาเซี ยนให้สูงขึน อีกทังยังทําให้ผบู ้ ริ หารเห็นความสําคัญและ
บริ หารจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนให้มีประสิ ทธิภาพอย่างยังยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือพัฒนารู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
2. เพือตรวจสอบรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานด้านความเหมาะสม และความเป็ นไปได้
วิธีการดําเนินการวิจัย
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การวิจยั ครังนีเป็ นการพัฒนารู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และศึกษาความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่
ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการวิจยั 4
ขันตอน ดังนี ขันตอนที 1 การศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยน โดยศึกษา
และวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ รวมทังแนวคิด
ของการพัฒนารู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ในลักษณะต่าง ๆ เพือนํามากําหนดเป็ นองค์ประกอบของรู ปแบบการ
บริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความรู ้เกียวกับการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยน
ประกอบด้วย นักวิชาการ และผูบ้ ริ หารในกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 5 คน และผูว้ ิจยั นําผลทีได้จากการวิเคราะห์
เอกสารและการสัมภาษณ์มาสรุ ปผลและได้แนวทางในการร่ างรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยน
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ขันตอนที 2 การสร้างรู ปแบบการบริ หารการจัดการ
เรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยการตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงเนือหาของร่ างรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยให้ผเู ้ ชียวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบค่าความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content
Validity Index: CVI) พิจารณาความสอดคล้องระหว่าง ข้อคําถามของร่ างรู ปแบบกับนิยามปฏิบตั ิการและเนือหาสาระ
ต่อจากนันนําข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญกลับไปปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ยงขึ
ิ น ขันตอนที 3 การพัฒนารู ปแบบการ
บริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดย
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน เพือตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของ
รู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน โดยวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) ผูว้ ิจยั ทําการบันทึกเทปและจดบันทึก หลังจากนันผูว้ ิจยั นําข้อเสนอแนะ
จากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) การรายงานค้นพบ (Descriptive Methodology) การ
ตีความหมาย (Interpretative Methodology) และการวิเคราะห์วจิ ารณ์ (Critical Methodology) พบว่า ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน
10 คน เห็นว่ามีความเหมาะสมทุกด้าน และขันตอนที 4 การประเมินความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการบริ หารการจัดการ
เรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยใช้แบบสอบถามกับ
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการและครู วิชาการ จํานวน 94 คน และนําผลทีได้มาหาค่าเฉลีย (Mean : X ) และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : SD) เพือทีจะทําให้รูปแบบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ให้มีความสมบูรณ์และเป็ นประโยชน์ต่อการนํารู ปแบบการบริ หาร
การจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
สรุปผลการวิจัย
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การวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ได้ผลการวิจยั ดังนี
1.การพัฒนารู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มี 4 ขันตอน คือ 1) การศึกษาแนวทางในการสร้างรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
สู่ ประชาคมอาเซี ยน 2) การสร้างรู ปแบบจําลองการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 3) การพัฒนารู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 4) การประเมินความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการบริ หารการ
จัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่า รู ปแบบการ
บริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนหลักสู ตร 2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้านการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา 4) ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ 5) ด้านการนิเทศ และ 6) ด้านการวัดและประเมินผล
ผลจากการสร้างรู ปแบบด้วยการวิเคราะห์และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5
คน พบว่า ร่ างรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการวางแผนหลักสู ตร (2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน (3) ด้าน
การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา(4) ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ (5) ด้านการนิเทศ (6) ด้านการวัดและประเมินผล โดยมี
รายละเอียดทังหมด 62 ข้อ จําแนกในแต่ละด้าน ดังนี 1) ด้านการวางแผนหลักสู ตร มี 11 ข้อ 2) ด้านการจัดการเรี ยนการ
สอน มี 12 ข้อ 3) ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา มี 12 ข้อ 4) ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ มี 9 ข้อ 5) ด้านการนิเทศ มี
10 ข้อ 7) ด้านการวัดและประเมินผล มี 8 ข้อ
2.การตรวจสอบรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ด้านความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ พบว่า
2.1 ด้านความเหมาะสม รู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 10
ท่าน พบว่า ผูท้ รงคุณวุฒิทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกันว่าองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่
ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานมีความเหมาะสมทุกด้าน
2.2 ด้านความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานโดยรวมมีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียมากไปน้อย ดังนี ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้าน
การวางแผนหลักสู ตร ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการนิเทศ และด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
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การอภิปรายผล
ผูว้ ิจยั ได้อภิปรายผลการวิจยั ดังต่อไปนี
1.การพัฒนารู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่า รู ปแบบนันประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนหลักสู ตร 2) ด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 4) ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ 5) ด้านการนิเทศ และ6)
ด้านการวัดและประเมินผล ผลจากการสร้างรู ปแบบโดยพิจารณาจากรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคม
อาเซี ยนของสถานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานโดยการศึกษาแนวคิด หลักการ และ องค์ประกอบ
ของการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนจากนักวิชาการ นํามาสังเคราะห์พบว่า
องค์ประกอบทีนักวิชาการให้ความสําคัญสอดคล้องกัน ทังนีอาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลทีสําคัญในการบริ หาร
จัดการสถานศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน มีการส่ งเสริ มทางด้านการวางแผนหลักสู ตรอาเซี ยนโดยจัดตังคณะกรรมการพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษาและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาทุกฝ่ าย ตังแต่รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระ ครู นักเรี ยน ซึ งผูบ้ ริ หารสามารถสร้างความตระหนักได้หลายวิธี เช่น การจัดเวทีสนทนา การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เสี ยงตามสาย และเสื อเกียวกับอาเซี ยน การจัดนิทรรศการ [5]
2.การตรวจสอบรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ปรากฏดังนี
2.1 รู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน มีความเหมาะสมทังนีอาจเป็ นเพราะการสร้างรู ปแบบตามแนวคิดของผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชียวชาญ และ
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา ซึ งถือว่าเป็ นการจัดทํามาตรฐานสําหรับการตัดสิ นคุณภาพการ
ประเมินทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านมาตรฐาน ด้านความเหมาะสม (Appropriate standard) มาตรฐานด้านความเหมาะสม
มีจุดเน้นเกียวข้องกับจริ ยธรรมทางด้านการประเมิน เพือเป็ นหลักประกันว่าการดําเนินกิจกรรมการประเมินจะเห็นได้วา่
รู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนทีได้จากการวิจยั ครังนี มีองค์ประกอบทีสําคัญ คือ การวางแผน
หลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ การนิเทศ การวัดและ
ประเมินผล นับว่าเป็ นองค์ประกอบทีครบถ้วนและเหมาะสมอย่างยิง ซึ งได้มาจากกระบวนการและขันตอนการวิจยั มี
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องโดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับผูท้ รงคุณวุฒิ เพือกําหนด
กรอบแนวคิดการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคม การประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบจากผูท้ รงคุณวุฒิ จนทําให้
ได้รูปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐานทีเหมาะสมกับการนําไปประยุกต์ใช้เพือพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาต่อไป
2.2 รู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน มีความเป็ นไปได้ในการนํารู ปแบบไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

วารสารบริ หารการศึกษา มศว
ปี ที 13 ฉบับที 25 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559
74

การศึกษาขันพืนฐาน มีค่าเฉลียโดยรวมของระดับความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ น
ระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา การจัดการเรี ยนการสอน
การวางแผนหลักสู ตร การวัดและประเมินผล การนิเทศ และการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ทีเป็ นเช่นนี อาจเป็ นเพราะ การ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาทีเน้นการปฏิบตั ิจริ ง ตอบสนองความ
ถนัดและความสนใจของเด็ก การสร้างองค์ความรู ้และค้นพบความสามารถของตนเองโดยเปิ ดโอกาสให้เด็กได้เรี ยนรู ้
ตามความถนัดและตามความสนใจของตนเอง มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั สิ ร้างความตระหนักและเกิดองค์ความรู ้ ตลอดจน
สร้างสรรค์ผลงานทีมีคุณค่าต่อตนเองและผูอ้ ืนรวมทังการเรี ยนรู ้ทกั ษะอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ืนในสังคมอย่างมีความสุ ข
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเดลลา [6] ได้ศึกษาพัฒนาการในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชันประถมศึกษารัฐนิวเจอร์ ซี ทีเรี ยน
โปรแกรมนําร่ อง ภายหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้โดยเข้าใจสมอง ผลการวิจยั
พบว่า นักเรี ยนทีได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยเข้าใจสมองมีพฒั นาการในการเรี ยนรู ้ทีดีขึน ด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนมีความเป็ นไปได้ในระดับมากในการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยน ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เป็ นบุคคลสําคัญในการส่ งเสริ มสนับสนุนและช่วยเหลือครู โดยเน้นสถานศึกษาให้ครู เริ มจากการ
วิเคราะห์หลักสู ตรสถานศึกษา จัดทําหน่วยการเรี ยนรู ้และเขียนแผนจัดการเรี ยนรู ้ทีพัฒนานักเรี ยนให้มีความตระหนัก
ความรู ้ ความเข้าใจและเจตคติทีดี พร้อมทีจะปรับเปลียน โดยการจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนสู่ อาเซี ยนทีหลากหลาย
ทังวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบร่ วมมือ การสอนแบบทักษะ
กระบวนการคิด การสอนแบบ Active Learning (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน.2554:19) [7],[8] ซึ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ กฤษณา คิดดี [9] ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการประเมินการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผลการวิจยั พบว่า 1) ตัวบ่งชีการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญประกอบ ด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ สภาพแวดล้อม ปัจจัยเบืองต้นของการเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้และ ผลผลิตของการเรี ยนรู ้ 2) รู ปแบบการประเมิน
การจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญประกอบด้วยเป้ าหมายของการประเมิน สิ งทีประเมิน วิธีการประเมิน และวิธีการ
ตัดสิ น ด้านการวางแผนหลักสู ตรมีความเป็ นได้ในระดับมาก ในการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยน เพราะการ
วางแผนหลักสู ตรสถานศึกษา เป็ นกระบวนการทีต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของฝ่ ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ ายบริ หาร ครู ผสู ้ อน
ผูป้ กครอง ชุมชน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เป็ นบุคคลสําคัญในการส่ งเสริ มสนับสนุนและช่วยเหลือครู โดยเน้นให้ครู เริ มจาก
การวิเคราะห์หลักสู ตรสถานศึกษาและหลักสู ตรอาเซี ยน จัดทําหน่วยการเรี ยนรู ้และเขียนแผนจัดการเรี ยนรู ้ทีพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีความตระหนัก ความรู ้ ความเข้าใจและเจตคติทีดี ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ปรารี ด ไชยพันธ์ [10] ได้ศึกษา
การพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้หลักสู ตรท้องถิ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
เขต 22 จังหวัดนครพนม ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้หลักสู ตรท้องถิ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 3 ขันตอน ได้แก่ 1) การวางแผนการบริ หาร
การจัดการเรี ยนรู ้หลักสู ตรท้องถิ นในโรงเรี ยน 2)การปฏิบตั ิการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้หลักสู ตรท้องถิ นในโรงเรี ยน และ
3)การประเมินผลการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้หลักสู ตรท้องถิ นในโรงเรี ยน
ข้ อเสนอแนะ
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1. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ควรนํารู ปแบบการ
บริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานไปใช้ใน
การกําหนดรู ปแบบการบริ หารการจัดการของสถานศึกษาและเป็ นแนวในการบริ หารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
1.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ควรนํารู ปแบบทีผูว้ ิจยั ได้
สร้างขึนไปประยุกต์ใช้กบั การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนให้มีประสิ ทธิภาพมากขึน
1.3 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา และผูบ้ ริ หารสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ควรมีการขยายรู ปแบบการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนในรู ปแบบกระจายอํานาจการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
ให้มีรูปแบบและวิธีการทีหลากหลายเพือให้สอดคล้องกับความถนัดความสนใจ และความต้องการของผูเ้ รี ยน เพือให้การ
จัดการศึกษามีคุณภาพ
2. ข้อเสนอแนะการวิจยั ในครังต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาตัวบ่งชีรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานแต่ละองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ อย่างลึกซึง
2.2 ควรสร้างรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดอืน ๆ
2.3 ควรศึกษาปัจจัยทีส่ งผลต่อการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยนของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
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บทคัดย่อ
การศึกษาครังนีมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี 1) เพือศึกษาสมรรถนะหลักของครู โรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จังหวัดนนทบุ รี 2) เพือศึกษาประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จังหวัดนนทบุรี 3) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
หลักของครู กบั ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จังหวัด
นนทบุ รี 4) เพื อศึ ก ษาค่ า นํา หนัก ความสํา คัญของสมรรถนะหลัก ของครู ที ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
ประถมศึ กษาสังกัดสํานัก งานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐานจังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานจังหวัดนนทบุรี ปี การศึกษา 2558 จํานวน 346 คน เครื องมือทีใช้ใน
การวิจยั คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ วัดสมรรถนะหลัก 5 ด้าน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ ใน
การปฏิบตั ิงาน การบริ การทีดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็ นทีม และการยึดมันในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู มีค่าความเชือมัน .76 , .85, .80 , .90 , .86 ตามลําดับ และวัดประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลผลิต ด้านการพัฒนาทัศนคติทางบวก ด้านการปรั บตัว และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา มีค่าความ
เชือมัน .70 , .91, .78 , .62 ตามลําดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม (Multivariate Multiple Regression Analysis : MMR) และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม (Univariate Multiple Regression Analysis : MR)
ผลการวิจัยพบว่ า
1. สมรรถนะหลักของครู โ รงเรี ย นประถมศึ กษาสังกัด สํา นักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากในสมรรถนะการทํางาน
เป็ นทีม การบริ ก ารทีดี การมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิ บตั ิงาน และการพัฒนาตนเอง ตามลํา ดับ ส่ วนการยึดมันใน
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
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2. ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จังหวัด
นนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
ทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านการปรับตัว และด้านผลผลิต ตามลําดับ
3. สมรรถนะหลักของครู ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิบตั ิงาน การบริ การที ดี การพัฒนาตนเอง
การทํางานเป็ นทีมและการยึดมันในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพครู กับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน ได้แก่ ด้าน
ผลผลิต ด้านการพัฒนาทัศนคติทางบวก ด้านการปรับตัว และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าวิลค์แลมป์ ดา (  ) เท่ากับ .420 และค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์
พหุคูณระหว่างสมรรถนะหลักของครู กบั ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านผลผลิต ด้านการพัฒนา
ทัศนคติทางบวก ด้านการปรั บตัว และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา มีค่าเท่ากับ .438, .431, .387 และ .363
ตามลําดับ ซึ งมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
4. ค่านําหนักความสําคัญของสมรรถนะหลักของครู ทีส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน พบดังนี
4.1 สมรรถนะหลัก ของครู ที ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผลของโรงเรี ย นด้า นผลผลิ ตในทางบวกอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สู งทีสุ ด ได้แก่ การพัฒนาตนเอง และมีค่านําหนักความสําคัญมาตรฐานเท่ากับ .219
รองลงมาคือ การมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิบตั ิงาน และการทํางานเป็ นทีมมีค่านําหนักความสําคัญมาตรฐานเท่ากับ
.208 และ.134 ตามลําดับ ส่ วนด้านการบริ การทีดี และการยึดมันในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน ด้านผลผลิต โดยตัวแปรสมรรถนะหลักของครู สามารถร่ วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน ด้านผลผลิต ได้ร้อยละ 19.2
4.2 สมรรถนะหลักของครู ทส่ี งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนด้านการพัฒนาทัศนคติทางบวก ใน
ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สู งทีสุ ด ได้แก่ การทํางานเป็ นทีมมีค่านําหนักความสําคัญมาตรฐาน
เท่ากับ.279 รองลงมาคือ การมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบตั ิงานมีค่านําหนักความสําคัญมาตรฐานเท่ากับ .260 ส่ วน การ
บริ การทีดี การพัฒนาตนเอง และการยึดมันในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยนด้านการพัฒนาทัศนคติทางบวก โดยตัวแปรสมรรถนะหลักของครู สามารถร่ วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนด้านการพัฒนาทัศนคติทางบวก ได้ร้อยละ 18.6
4.3 สมรรถนะหลักของครู ทส่ี งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนด้านการปรั บตัว ในทางบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ได้แก่ การทํางานเป็ นทีม มีค่านําหนักความสําคัญมาตรฐานเท่ากับ.123 ส่ วน การมุ่ง
ผลสัมฤทธิในการปฏิบตั ิงาน การบริ การทีดี การพัฒนาตนเอง และการยึดมันในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนด้านการปรั บตัว โดยสมรรถนะหลักของครู สามารถอธิ บายความแปรปรวนของ
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนด้านการปรับตัว ได้ร้อยละ 15.0
4.4 สมรรถนะหลักของครู ทส่ี งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ในทางบวกอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .05 สู งทีสุ ดได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิ บตั ิงานมี ค่านําหนัก
ความสําคัญมาตรฐานเท่ากับ.184 รองลงมาคือ การทํางานเป็ นทีม มีค่านําหนักความสําคัญมาตรฐานเท่ากับ .133
ส่ ว นการบริ ก ารที ดี การพัฒนาตนเอง และการยึด มั นในจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ครู ไม่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนด้านความสามารถในการแก้ปัญหา โดยตัว แปรสมรรถนะหลักของครู สามารถร่ วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนด้านความสามารถใน การแก้ปัญหาได้ร้อยละ 13.2
คําสํ าคัญ : สมรรถนะหลักของครู ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนประถมศึกษา
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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, Selfdevelopment, 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.
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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
การส่ งเสริ มการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ของเด็กให้มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ บรรลุตามจุ ดมุ่งหมายหลักของ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ งมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ทีจะ
ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ท ักษะ
ชีวิ ต และการใช้เทคโนโลยี และมีคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ งประสงค์ตามที หลัก สู ตรกํา หนด โดยส่ งเสริ มให้ผู ้เ รี ย นมี
พัฒ นาการด้า นร่ างกาย จิ ต ใจและอารมณ์ ด้า นสั ง คม และด้า นสติ ปั ญ ญา เน้น การฝึ กปฏิ บ ัติจ ริ ง ตอบสนอง
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน มีส่ ว นร่ ว มในการลงมื อปฏิ บตั ิ การสร้ า งองค์ค วามรู ้ การ
สร้างสรรค์ผลงานทีมีคุณค่าต่อตนเองและผูอ้ ืน รวมทังการเรี ยนรู ้ทกั ษะ การอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ืน[1] เพือให้สอดคล้อง
กับการเปลียนแปลงทีเกิดขึน หลายองค์การจึ งได้ให้ความสําคัญและนําแนวคิดสมรรถนะ (Competency) มาใช้ใน
การเพิ มขีดความสามารถในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์ เพราะสมรรถนะเป็ นปั จจัย ช่วยให้พ ัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพือให้ส่งผลไปสู่ การพัฒนาองค์การ [2]
สมรรถนะเป็ นเครื องมือทีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารจัดการระบบบริ หารงานบุคลากรใน
องค์การ [3] ครู คือ บุคลากรทางการศึกษาทีจะต้องอยูก่ บั ผูเ้ รี ยนตลอดเวลา เพือให้มีคุณภาพ มีความสามารถเหมาะ
กับเป็ นครู ยคุ ใหม่ [4] สมรรถนะของครู อนั แสดงถึงความรู ้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะทีจําเป็ นของครู ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และส่ งผลให้สถานศึกษาประสบความสําเร็ จได้ [5] และปั จจัยทีมีอิทธิ พล
ต่อประสิ ทธิผลขององค์การมากทีสุ ดอย่างหนึงก็คือ ต้องมีผนู ้ าํ สมรรถนะสู งรั บผิดชอบการทํางานต่างๆ จนประสบ
ความสําเร็ จด้วยดี มีความสามารถ สติปัญญาดีและมีประสบการณ์ในการทํางาน เพือให้การทํางานเป็ นไปด้วยความ
ราบรื น เรี ยบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน [6] โดยเฉพาะอย่างยิ ง ปั จจุ บนั มีความเคลือนไหวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
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เกิดขึนแทบทัวทุกมุมโลก และพัฒนาคนเพื อสามารถพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าทันต่อการเปลียนแปลงใน
ประชาคมโลกได้ [7]
สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสําคัญในการศึกษาสมรรถนะหลักของครู และประสิ ทธิ ผล
ของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จังหวัดนนทบุรีว่าเกิดประสิ ทธิ ผลใน
การเรี ยนรู ้ เป็ นอย่างไร และสมรรถนะหลักของครู ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนหรื อไม่ จึ งทํา การวิจัยเรื อง
สมรรถนะหลักของครู ทีส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน จังหวัด นนทบุ รี เ พื อเป็ นแนวทางไปกํา หนดนโยบายในการดํา เนิ น งาน ให้มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิ ทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั มีดงั นี
1. เพือศึกษาสมรรถนะหลักของครู โรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน จังหวัดนนทบุรี
2. เพือศึกษาประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
จังหวัดนนทบุรี
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของครู ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิบตั ิงาน การ
บริ ก ารที ดี การพัฒนาตนเอง การทํา งานเป็ นที ม และการยึด มั นในจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ครู ก ับ
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน ได้แก่ ด้านผลผลิต ด้านการพัฒนาทัศนคติทางบวก ด้านการปรั บตัว และความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
4. เพือศึกษาค่านําหนักความสําคัญของสมรรถนะหลักของครู ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิบตั ิงาน
การบริ การทีดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็ นทีม และการยึดมันในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทีส่ งผล
ต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลผลิต ด้านการพัฒนาทัศนคติทางบวก ด้านการปรับตัว และด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิเคราะห์คาํ นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
3. นําแบบสอบถามทีสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเสนอผูเ้ ชียวชาญจํานวน 5 ท่านเพือตรวจสอบความเทียงตรง
(Validity) หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามและตรงกับประเด็นทีต้องการวัด แก้ไขปรับปรุ ง
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพือหาค่าความเชือมัน (Reliability) โดยคํานวณจากสู ตรสัมประสิ ทธิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) [9]
5. นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุปผลการวิจัย
1. สมรรถนะหลักของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากใน
สมรรถนะการทํางานเป็ นทีม การบริ การทีดี การมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิบตั ิงาน และการพัฒนาตนเอง ตามลําดับ
ส่ วนการยึดมันในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
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2. ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จังหวัด
นนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
ทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านการปรับตัว และด้านผลผลิต ตามลําดับ
3. สมรรถนะหลักของครู กบั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .01 โดยมีค่าวิลค์แลมป์ ดา (  ) เท่ากับ .420 และค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์พหุ คูณระหว่างสมรรถนะหลัก
ของครู กบั ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ยนในแต่ล ะด้าน ได้แ ก่ ด้านผลผลิ ต ด้านการพัฒนาทัศ นคติท างบวก ด้านการ
ปรับตัว และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา มีค่าเท่ากับ .438, .431, .387 และ .363 ตามลําดับ ซึ งมีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
4. การศึกษาสมรรถนะหลักของครู ทีส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน พบว่ามี 3 สมรรถนะทีส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิ บตั ิงาน การ
พัฒนาตนเอง และการทํางานเป็ นทีม ส่ วนการบริ การทีดี และการยึดมันในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน
การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลประเด็นสําคัญได้ดงั นี
1. สมรรถนะหลัก ของครู โ รงเรี ย นประถมศึก ษาสั งกัด สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน
จังหวัดนนทบุรี อยูใ่ นระดับมาก ทังนีอาจเป็ นเพราะครู ตอ้ งปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน
ให้ได้ผลงานทีมีประสิ ทธิภาพ ตามเป้ าหมายทีโรงเรี ยนต้องการ ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจัย ของเชาวนี นาโควงศ์
[10] พบว่าสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ มีสมรรถนะด้านการบริ การทีดีอยู่ในระดับ
มาก
2. ประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรี ยน ด้า นผลผลิ ต ด้า นการพัฒนาทัศ นคติ ทางบวก ด้า นการปรั บ ตัว และด้า น
ความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก ทังนี เพราะโรงเรี ยนได้ให้ความสําคัญกับการผลิตนักเรี ยนให้มี
คุณภาพ เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุ ขในการดํารงชีวิตประจําวันได้ ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของวันวิภา เทียน
ขาว สิ ทธิพร นิยมศรี สมศักดิ และสมโภชน์ อเนกสุ ข [11] พบว่า ผลการปรั บตัวของสถานศึกษา มีผลต่อทัศนคติ
ของครู ทีต้องเปลียนแปลงพฤติกรรมการสอน และผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทีเชือมโยงกับสภาพชีวิตจริ งได้
3. สมรรถนะหลักของครู สัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน ทังนี เพราะสมรรถนะหลักของครู เป็ นตัว
ขับเคลือนทีจะทําให้เกิดความสําเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยนซึ งมีความสําคัญอย่างยิงสอดคล้องกับแนวคิดของเทเรซา
[12] ทีสรุ ปว่าสมรรถนะของครู ช่วยพัฒนาประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน
4.สมรรถนะหลักของครู ทีส่ งผลต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน พบว่ามี 3 สมรรถนะทีส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิ บตั ิงาน การ
พัฒนาตนเอง และการทํางานเป็ นทีม ทีเป็ นเช่นนี เพราะสมรรถนะหลักของครู ทงสามด้
ั
านเป็ นสมรรถนะทีสําคัญ
โดยเฉพาะการมุ่งผลสัมฤทธิช่วยทําให้งานประสบผลสําเร็ จ การพัฒนาตนเองทําให้ครู ปรั บปรุ งตนเองอยู่เสมอ อีก
ทังการทํางานเป็ นทีมทําให้ระดมความคิดมาปรั บปรุ งประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน สอดคล้องกับแนวคิดของอัลเบิร์ต
[13] ยุทธศักดิ ประเสริ ฐ [14] ทีสรุ ปว่าสมรรถนะหลักของครู โดยเฉพาะการทํางานเป็ นทีมช่วยทําให้งานประสบ
ผลสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิผล
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะหลักทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรี ยนคือ การมุ่งผลสัมฤทธิ ใน
การปฏิบตั ิงาน การพัฒนาตนเอง และการทํางานเป็ นทีม ควรจะพัฒนาสมรรถนะทัง 3 สมรรถนะนี ให้โดดเด่น คือ
การพัฒนาการทํางานทีเป็ นทีม ให้ครู ตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานเป็ นทีม ให้มีการช่วยเหลือซึ งกันและกัน
ส่ งเสริ มให้ครู พฒ
ั นาตนเองและควรตังเป้ าของผลสั มฤทธิ เพื อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน ถ้าสมรรถนะหลักทัง 3
สมรรถนะนีถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากขึน ประสิ ทธิผลทัง 4 ด้านก็จะได้รับการพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิงขึน
1.2 สําหรับสมรรถนะการบริ การทีดี และการยึดมันในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของครู ทีไม่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนในผลงานวิจยั ฉบับนี ผูว้ ิจยั เห็นว่า สมรรถนะทัง 2 สมรรถนะนี อาจจะเป็ นตัวแปรทีช่วย
ส่ งเสริ มให้สมรรถนะทัง 3 สมรรถนะได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ ในการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาตนเอง และการทํางาน
เป็ นทีม ควรปรับปรุ งให้เหมาะสม เพือให้มีความเป็ นเลิศมากยิงขึน
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครังต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาตัว แปรที เกี ยวข้อ งกับ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในลัก ษณะของการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Modeling : SEM)
2.2 ควรมีการศึกษาคุณภาพของเครื องมือทีใช้วดั ปั จจัยสมรรถนะหลักของครู ทีมีต่อประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยนโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA: Confirmatory Factor Analysis) เพือตรวจสอบคุณภาพของ
เครื องมือว่าวัดได้ตรงตามทฤษฎีและเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกียวกับตัวแปรอืน ทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานเพือจะได้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ เพือพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขัน
พืนฐาน สังกัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเมินประสิ ทธิ ภาพหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคล
แห่งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการ
วิจยั และพัฒนา 4 ขันตอน คือ ขันตอนที 1 การศึกษาข้อมูลพืนฐานมีวิธีการวิจยั ได้แก่ สัมภาษณ์ เพือสํารวจความคิดเห็นเรื องความ
ต้องการและความจําเป็ นในการฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึ กษาขันพืนฐาน และการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยทีเกียวข้อง ขันตอนที 2 การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมมีวิธีการศึกษาได้แก่ การเขียนโครงร่ างหลักสู ตร และการประเมิน
โครงร่ างหลักสู ตร ขันตอนที 3 การตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมมีวิธีการดําเนิ นการวิจัย ได้แก่ การทดลองใช้
หลักสู ตร การประเมินความรู ้ พฤติกรรม และเจตคติและขันตอนที 4 การประเมินและปรั บปรุ งหลักสู ตร สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า
1. การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าครู มีความต้องการและจําเป็ นในการฝึ กอบรมการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ หลักสู ตร
ฝึ กอบรมทีผูว้ ิจัยสร้ างขึนมีองค์ประกอบของหลักสู ตรได้แก่ ความเป็ นมาของหลักสู ตรฝึ กอบรม แนวคิดพืนฐานในการ
พัฒนาหลักสู ตร จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรฝึ กอบรม เป้ าหมายของหลักสู ตรฝึ กอบรม โครงสร้ างของหลักสู ตร เนือหาวิชา
และแผนการฝึ กอบรม และโครงร่ างของหลักสู ตรฝึ กอบรมโดยการพิจารณาความสอดคล้องในแต่ละองค์ประกอบของโครงร่ าง
หลักสู ตร ผลการประเมินของผูเ้ ชียวชาญได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 0.60-1.00 รวมทังผลการประเมินความเหมาะสม
ถูกต้องของโครงร่ างหลักสู ตรฝึ กอบรมพบว่า โครงร่ างหลักสู ตรฝึ กอบรมมีความเหมาะสมถูกต้องสมควรทีจะนําไปทดลองใช้
ในการฝึ กอบรมครู
2.ผลการตรวจสอบประสิ ทธิภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขันพืนฐาน
สังกัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าคะแนนหลังฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนฝึ กอบรมอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ .01 รวมทังผลการประเมินพฤติกรรมการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ และเจตคติต่อหลักสู ตรการฝึ กอบรมของครู มี
คะแนนค่าเฉลียแตกต่างกับเกณฑ์ทีตังไว้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
คําสํ าคัญ:หลักสู ตรฝึ กอบรมบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
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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
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545(ฉบับที 3)พ.ศ.2553
มาตรา 52ได้มีบทบัญญัติให้กระทรวงศึ กษาธิ การส่ งเสริ มให้มีระบบกระบวนการผลิ ตการพัฒนาครู คณาจารย์แ ละบุค ลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสมกับ การเป็ นวิชาชีพชันสู งโดยการกํากับและประสานให้สถาบันทีทํา
หน้าที ผลิ ตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทังบุค ลากรทางการศึก ษาให้มีค วามพร้ อ มและมีค วามเข้มแข็ง ในการเตรี ย ม
บุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจําการอย่างต่อเนืองโดยรัฐพึงจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ[1]และมาตรา 80
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 ยังได้ระบุให้มีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งบางวิทยฐานะเพือเพิ มพูนความรู ้ ทักษะ เจตคติทีดี คุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพทีเหมาะสมในอันทีจะทําให้การปฏิบตั ิหน้าทีราชการเกิดประสิ ทธิภาพ มีประสิ ทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ[2]
นอกจากนันในสังคมยุคโลกาภิวตั น์สิ งทีต้องคํานึงถึงคือการเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอก
องค์การโดยทีการบริ หารงานในองค์การต่างๆทีต้องมีความมุ่งเน้น ความรู ้ ทกั ษะความชํานาญและความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรเป็ นสําคัญในการปรั บตัวให้ทนั กับสภาพแวดล้อ มทีเปลียนแปลงการนําเทคโนโลยีหรื อวิทยากร
สมัยใหม่ๆเข้ามาปรับใช้เพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพ การจะนําความรู ้ ใหม่ๆเข้ามาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้นันจําเป็ นต้องพัฒนา
บุคลากรในองค์การให้มีความพร้อมรับความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความรู ้ ใหม่ๆ การทีองค์การจะสามารถอยู่
รอดและสามารถแข่งขันกับองค์การอืนๆได้องค์การจะต้องเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นอันดับแรก
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เพราะเป็ นกระบวนการเพิ มพู นความรู ้ ทกั ษะและความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์ก าร[3]ซึ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของการพัฒนาองค์การของสเวียริ งและเวียสมา (Swieringaand Wierdsma) [4] ในการพัฒนาองค์การให้เป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้พบว่าทรัพยากรมนุษย์ในฐานะทีเป็ นทรัพยากรทีมีคุณค่าของหน่วยงานโดยเน้นทีการพัฒนาศักยภาพของบุคคลซึ งเป็ น
พืนฐานในการพัฒนาองค์การและถือว่าการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้
จากแนวคิดเกียวกับ“องค์การแห่งการเรี ยนรู ้” เป็ นแนวคิดการบริ หารทีนําไปใช้เป็ นพืนฐานให้กา้ วไปสู่ ความสําเร็ จ
ขององค์การได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ นภาคธุรกิจ ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ต่างนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการบริหารรู ปแบบอืนๆ
เพือพัฒนาองค์การให้กา้ วหน้าอย่างไม่หยุดยังและบรรลุผลสําเร็ จในภาพรวมขององค์การ[5]โดยเฉพาะแนวคิดของ ฮอยและ
มิสเกล (Hoy and Miskel)[6]ได้กล่าวถึง องค์การแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์การทีสมาชิกได้ขยายขีดความสามารถของตนเพือการสร้าง
งาน และการบรรลุเป้ าหมายของงานอย่างต่อเนือง ในฐานะทีโรงเรี ยนเป็ นองค์การทีผูกพันกับเรื องการสอนและการเรี ยนรู ้ เป็ น
หลัก ดังนันในบรรดาองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ประเภทต่างๆ โรงเรี ยนจึงควรเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้มากกว่าองค์การประเภทใดๆ
และยังได้สรุ ปว่า องค์ประกอบทีสําคัญทีจะพัฒนาโรงเรี ยนไปสู่ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้นนั โรงเรี ยนต้องจัดโครงสร้ างขององค์การให้
ส่ งเสริ มต่อการสอน การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง พัฒนาวัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การให้เป็ นแบบเปิ ด แบบมีส่วนร่ วม เปิ ดกว้าง
ยอมรับการเปลียนแปลง มีภาวะเป็ นผูน้ าํ แห่งการเปลียนแปลง มีการสื อสารทีเปิ ดกว้าง และมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ นอกจากนี
องค์ประกอบสําคัญทีจะทําให้โรงเรี ยนเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ได้นัน ผูบ้ ริ หารต้องมองโรงเรี ยนเป็ นระบบขององค์การ
(Organizational System) ซึ งส่ วนต่างๆ ต้องเชือมโยงและส่ งผลซึ งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื องของขนาดหรื อความซับซ้อนของ
องค์การ การตัดสิ นใจ วัฒนธรรมในองค์การ การติดต่อสื อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรในโรงเรี ยน
จากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ เมือวันที 4 มกราคม พ.ศ.2547 ส่ งผลกระทบในหลายๆด้าน
โดยเฉพาะการศึกษาขันพืนฐาน การแก้ปัญหาของความไม่สงบนันทัวโลกต่างก็ให้ความสําคัญและพยายามค้นหาวิธีทีดีทีสุ ด
สําหรับการจัดการกับความไม่สงบเหล่านีมีอีกวิธีหนึงทีสามารถสร้างความเข้าใจและลดความไม่สงบได้โดยอาจจะถือได้ว่าเป็ น
การแก้ปัญหาทีต้นเหตุนนคื
ั อการศึกษา ซึ งในปี พุทธศักราช 2549 กระทรวงศึกษาธิ การได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ นในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีแนวทางการดําเนิ นงานทีมุ่ง
พัฒนาสถานศึกษาของรัฐให้มีมาตรฐานคุณภาพสู ง ซึ งนโยบายดังกล่าวมีเป้ าหมายเพือพัฒนาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และในปี 2552 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ได้ระบุถึง ปั ญหา
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 3 เรื อง ได้แก่ 1) เรื องของคุณภาพการศึกษา 2) เรื องโอกาสทางการศึกษา และ 3) เรื องปัญหา
สวัสดิภาพ สวัสดิการครู โดยสถานการณ์ความไม่สงบในพืนที ทําให้ครู ไม่สามารถปฏิบตั ิการเรี ยนการสอนได้เต็มทีเนื องจากมี
การลอบทําร้ายครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นรายวัน สถานศึกษาต้องปิ ดการเรี ยนการสอนบ่อยครัง ขาดความต่อเนื องในการ
เรี ยนการสอนมีผลให้นกั เรี ยนมีเวลาเรี ยนน้อยกว่าปกติ นักเรี ยนขาดโอกาสการพัฒนาทางการศึกษาให้ทดั เทียมกับนักเรี ยนภาค
อื นๆ และในการให้บริ ก ารด้านสวัส ดิ การครู ควรจะมี การนิ เทศ ติ ดตาม และประเมิ น ผลในการปฏิ บ ัติงานของครู ให้ มี
ประสิ ทธิภาพมากขึน[7]
จากทีกล่าวมาข้างต้น เพือให้ขา้ ราชการครู ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความรู ้ความเข้าใจทักษะเจตคติคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทีเหมาะสม จึ งสมควรทีจะฝึ กอบรมให้ครู เป็ นบุคคลแห่ ง
การเรี ยนรู ้ (Personal Mastery) ซึ งสอดคล้องกับแนวคิด “บุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ” ของเซงเก้ (Senge) [8]ลักษณะการเป็ นบุคคล
แห่งการเรี ยนรู ้ เป็ นวินัยหนึ งทีจําเป็ นในการสร้ างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยอยู่บนพืนฐานของการเรี ยนรู ้ ระดับบุคคลเพราะ
องค์การจะไม่เกิดการเรี ยนรู ้จนกว่าสมาชิกในองค์การเริ มต้นทีจะเรี ยนรู ้ องค์ประกอบหลักของลักษณะการเป็ นบุคคลแห่ งการ
เรี ยนรู ้คือบุคลากรทุกคนจะต้องพยายามกําหนดวิสัยทัศน์ทีต้องการของแต่ละคนและทุกคนต้องยอมรั บความเป็ นจริ งเพือหา
หนทางทีจะทําให้บรรลุวิสัยทัศน์นนๆ
ั บุคลากรทีสามารถฝึ กฝนตนให้มีลกั ษณะการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้จะมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็ นระบบโดยนําเหตุผลและการนําจิตสํานึกของตนมาประยุกต์ใช้ร่วมกันสามารถคิดอย่างเป็ นระบบระหว่างสิ ง
รอบๆตัวให้มีความสัมพันธ์กนั และมองเห็นความสําคัญของตนต่อสิ งแวดล้อมนันจึ งทําให้ระบุได้ชดั เจนว่าในทุกระดับของ

วารสารบริ หารการศึกษา มศว
ปี ที 13 ฉบับที 25 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559
88

องค์การจําเป็ นต้องเกิดการเรี ยนรู ้ในทุกระดับ ซึ งองค์การจะเกิดการเรี ยนรู ้ได้ตอ้ งอาศัยพลังจากการเรี ยนรู ้ระดับบุคคลของทุกคน
ในองค์การและแนวคิดของ ฮองและเยฮูดะ (Hong and Yehuda) [9]ได้อธิบายรู ปแบบทีเหมาะสมของการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
ว่าจําเป็ นต้องมีคุณลักษณะดังนี ได้แก่ 1. บุคคลทีมีความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน2. บุคคลทีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 3. บุคคลทีมีแรงบันดาลใจ
4. บุคคลทีพัฒนาตนรอบด้าน และ5. บุคคลทีปรั บตัวเข้ากับสังคมพหุ วฒ
ั นธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ด้วยเหตุ ผล ดังกล่ าวนี ผู ้วิ จัยมี ความสนใจที จะพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ใน
สถานศึกษาขันพืนฐานสังกัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาครู ให้เป็ นบุคคลแห่ง
การเรี ยนรู ้และเพือนําผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพือประเมินประสิ ทธิ ภาพหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั มีการดําเนินการวิจยั โดยดําเนินการแบ่งเป็ น 4 ขันตอนดังนี
ขันตอนที 1 การศึกษาข้ อมูลพืนฐาน
เพือศึกษาและรวบรวมข้อมูลพืนฐานความต้องการและความจําเป็ นในการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู ให้เป็ นบุคคลแห่ ง
การเรี ยนรู ้ และศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ หลักสู ตรและการฝึ กอบรม มีการดําเนินการ 2 ขัน ดังนี
ขันที 1 ศึกษาความต้องการและความจําเป็ นในการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู ให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ ด้วยการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผรู ้ ับผิดชอบงานวิชาการ 16 คน
ขันที 2. ศึกษาแนวคิดเกียวกับการสร้างหลักสู ตรฝึ กอบรมบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง
ผู้ให้ ข้อมูลในการสั มภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จํานวน 8 คน และ ครู ผูร้ ั บผิดชอบงานวิชาการ จํานวน 8 คน ของ
โรงเรี ยนสังกัดเครื อข่ายตลิ งชันสะกอม สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึ กษาสงขลาเขต 3 จํานวน 8โรงเรี ยน โดยใช้การเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวนทังสิ น 16 คน
ขันตอนที 2 การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม
การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรม มีขนดํ
ั าเนินการ 2 ขัน ดังนี
ขันที 1 การเขียนโครงร่ างของหลักสู ตร
ขันที 2 การประเมินโครงร่ างหลักสู ตร
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม
ผู้ให้ ข้อมูลในการสั มภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน ซึ งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
ขันตอนที 3 การตรวจสอบประสิ ทธิภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรม
เพื อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมครู โดยมี การทดสอบวัดความรู ้ ก่ อนและหลังการทดลองใช้
หลักสู ตร ประเมินพฤติกรรมและเจตคติต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมแบ่งเป็ น 3 ขัน ดังนี
ขันที 1 การทดสอบวัดความรู ้
เครืองมือทีใช้ ในการทดลอง ได้แก่ แบบวัดความรู ้เกียวกับการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
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กลุ่มตัวอย่างการวิจัยทีใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นครู สังกัดเครื อข่ายตลิ งชัน
สะกอม สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 จํานวน 36 คน โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ขันที 2 การประเมินพฤติกรรมของครู
เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ของครู
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยทีใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นครู สังกัดเครื อข่ายตลิ งชันสะกอม
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 จํานวน 36 คน โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ขันที 3การประเมินเจตคติต่อหลักสู ตรฝึ กอบรม
เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้แก่ แบบประเมินเจตคติต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ทีใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นครู สังกัดเครื อข่ายตลิ งชันสะกอม
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 จํานวน 36 คน โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ขันตอนที 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสู ตร
เป็ นการนําผลที ได้จากการทดลองใช้ห ลักสู ตรฝึ กอบรมครู มาประเมิ นและปรั บปรุ งแก้ไขเพื อให้หลักสู ตรมี ความ
สมบูรณ์มากยิ งขึนใน 3 ระยะ คือ ขันก่อนการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรม ขันการนําไปใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมและขันหลังการใช้หลักสู ตร
ฝึ กอบรม ผูว้ ิจยั ใช้การสังเกต การสอบถามจากผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องในการดําเนินการฝึ กอบรม ทังผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู เพือนําปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะมาปรั บปรุ งหลักสู ตรฝึ กอบรมการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิ จ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ งขึน และเหมาะสมกับการนําไปใช้ในสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในหน่ วยงาน
สถานศึกษาอืนๆต่อไป
สรุปผลการวิจัย
1.ผลการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าความต้องการและความจําเป็ นในการฝึ กอบรมหลักสู ตรการเป็ นบุคคลแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ยการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารและครู
พบว่าครู มีความต้องการและความจําเป็ นในฝึ กอบรมการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ ทัง 5 ด้าน ได้แก่ 1. บุคคลทีมีความใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ยน 2. บุคคลทีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 3. บุคคลทีมีแรงบันดาลใจ 4. บุคคลทีพัฒนาตนรอบด้าน 5. บุคคลทีปรั บตัวเข้ากับ
สังคมพหุวฒั นธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ งแนวคิดเกียวกับการสร้างหลักสู ตรฝึ กอบรมจากตํารา
หนังสื อและงานวิจยั ทําให้ผวู ้ ิจยั ร่ างหลักสู ตรฝึ กอบรมโดยมีองค์ประกอบของหลักสู ตรได้แก่ ความเป็ นมาของหลักสู ตร
ฝึ กอบรม แนวคิ ดพืนฐานในการพัฒนาหลัก สู ตร จุ ดมุ่ งหมายของหลัก สู ตรฝึ กอบรม เป้ าหมายของหลัก สู ตรฝึ กอบรม
โครงสร้างของหลักสู ตร เนือหาวิชา กิจกรรมการอบรม สื อการอบรม วิธีการวัดและประเมินผล และแผนการฝึ กอบรม
พบว่า การประเมินความสอดคล้องของโครงร่ างหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื อง การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่ ง
การเรี ยนรู ้ โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าตังแต่ 0.60-1.00 และผลการประเมินความเหมาะสมถูกต้องของโครงร่ าง
หลักสู ตรฝึ กอบรมเรื อง การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการสนทนากลุ่ม ผูท้ รงคุณวุฒิพบว่าโครงร่ างหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื อง การ
พัฒนาหลัก สู ตรฝึ กอบรมครู ก ารเป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู ้ มีความเหมาะสมถูกต้อง สมควรทีจะนําไปทดลองใช้ในการ
ฝึ กอบรมครู
2. ผลการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ใน
สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า
2.1 ค่าเฉลียของคะแนนหลังการอบรม สู งกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
2.2 ค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ แตกต่างกับเกณฑ์ทตัี งไว้ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .01
2.3 ค่าเฉลียของคะแนนเจตคติต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ แตกต่างกับเกณฑ์ทตัี ง
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ไว้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
อภิปรายผล
1. การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า
การศึ ก ษาข้อ มู ลพืนฐานเพือศึ กษาความคิด เห็น เกี ยวกับความต้อ งการและความจํา เป็ นในการฝึ กอบรม
หลักสู ตรการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
พบว่าครู มีความต้องการและความจําเป็ นในการฝึ กอบรมการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ ทัง 5 ด้าน ได้แก่ 1. บุคคลทีมีความ
ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน 2. บุคคลทีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 3. บุคคลทีมีแรงบันดาลใจ 4. บุคคลทีพัฒนาตนรอบด้าน 5. บุคคลทีปรั บตัวเข้า
กับสังคมพหุวฒั นธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีเป็ นเช่นนีเป็ นเพราะการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้จะ
มีท ัศ นคติ ที ดี ต่อ การแสวงหาความรู ้ รู ้ จัก ควบคุ มจิ ตใจและพฤติ ก รรมของตน เรี ย นรู ้ อ ยู่เสมอ ยอมรั บ ความเป็ นจริ งที
เปลี ยนไปตามกระแสโลก ใช้ค วามรู ้ น ํา การกระทํา และการตัด สิ น ใจ รู ้ วิ ธี เ ข้า หาความรู ้ แ ละประมวลความรู ้ มี ค วาม
กระตือรื อร้น แสวงหาความรู ้ชอบศึกษาค้นคว้าใฝ่ รู ้ มีความรู ้ ดีทนั สมัยทันเหตุการณ์ เป็ นสากล มีวิสัยทัศน์กว้างไกลหมัน
ทบทวนวิสัยทัศน์ของตนเองเป็ นประจําสมําเสมอส่ งเสริ มการพัฒนาตนเองสู่ความเป็ นเลิศ [10] อีกทังช่วยให้ครู มีวิสัยทัศน์
กว้างไกลเป็ นพลังแห่ งอํานาจเพือให้เกิด แรงบันดาลใจไปสู่ การทํา งานที ดีกว่า ในอนาคตและจากการวิจัยของ ไคเซอร์
(Kaiser) [11]ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การกําหนดแผนการสู่ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ พบว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ตอ้ ง
ประกอบด้วยการสนับสนุนต่อเนืองจากผูน้ าํ วัฒนธรรมองค์การ พันธกิจ และกลยุทธ์และโครงสร้ างทีอธิ บายให้สมาชิกเข้าใจ
การเรี ยนรู ้ วิธีการบริ หาร บรรยากาศ และแรงจูงใจเป็ นปัจจัยรองลงมา ระบบบริ หารองค์การมีความสําคัญน้อยทีสุ ด การเรี ยนรู ้
ส่ งผลสําคัญต่อนวัตกรรม และการประสานกับภายนอกองค์การ
การศึกษาแนวคิดเกียวกับการสร้างหลักสู ตรฝึ กอบรม พบว่ามีองค์ประกอบของหลักสู ตรได้แก่ ความเป็ นมา
ของหลักสู ตรฝึ กอบรม แนวคิดพืนฐานในการพัฒนาหลักสู ตร จุ ดมุ่งหมายของหลักสู ตรฝึ กอบรม เป้ าหมายของหลักสู ตร
ฝึ กอบรม โครงสร้างของหลักสู ตร เนือหาวิชา กิจกรรมการอบรม สื อการอบรม วิธีการวัดและประเมินผล และแผนการ
ฝึ กอบรม องค์ประกอบของหลัก สู ตรช่ว ยให้ก ารฝึ กอบรมประสบผลสํา เร็ จ เพราะมี แนวทางในการอบรมอย่างชัด เจน
โดยเฉพาะจุ ดมุ่งหมาของหลักสู ตร โครงร่ างของหลักสู ตรตลอดจนแผนการฝึ กอบรม สอดคล้องกับโอลิวา ( Oliva) [12]สรุ ป
ความสําคัญขององค์ประกอบของหลักสู ตร ว่ามีการออกแบบหลากหลาย มีเป้ าหมาย มีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง ช่วยทําให้เป็ น
แนวทางในการเลื อกและจัดระบบเนื อหา รู ปแบบการเรี ยนการสอน สื อการสอน รวมถึงการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพสอดคล้องกับโซเวลล์ (Sowell ) [13]ได้สรุ ปว่า องค์ประกอบของหลักสู ตรทีครบถ้วนเป็ นแนวทางในการจัดประสบการณ์
เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทําให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมายทีกําหนด
การประเมินความสอดคล้องของโครงร่ างหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื อง การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ น
บุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดเขตพัฒนาพิเ ศษเฉพาะกิ จจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย ดัชนี ความ
สอดคล้อง (IOC) พบว่าผูเ้ ชียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกียวกับองค์ประกอบของหลักสู ตรกับเนือหาสาระในทุกหัวข้อ
โดยมีค่าIOC ตังแต่ .60-1.00 ทีเป็ นเช่นนี เป็ นเพราะผู ้วิจัยศึกษาแนวทางในการสร้ างหลักสู ตรจากเอกสาร ตํารา และงานวิ จัยอย่าง
ครบถ้วน มีการร่ างและทบทวนประเด็นหัวข้อต่างๆให้เป็ นตามหลักวิชาการ และปรั บปรุ งตามข้อคิดเห็ นจากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนและครู เพือให้สอดคล้องกับต้องการและความจําเป็ นของผูร้ ับการอบรม
การประเมินความเหมาะสมของโครงร่ างหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื อง การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ น
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการสนทนากลุ่ม
ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 10 คน พบว่าโครงร่ างหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื อง การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ในสถานศึก ษาขันพืนฐาน สังกัด เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิ จจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ความเหมาะสมทีจะนําไป
ทดลองใช้ในการฝึ กอบรมครู ทีเป็ นเช่นนี เป็ นเพราะหลักสู ตรฝึ กอบรมการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขัน
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พืนฐาน สังกัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูท้ รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็ นหลักสู ตรทีเป็ น
ประโยชน์และมีคุณค่าเหมาะสมกับการนําไปใช้ในการฝึ กอบรมครู อีกทังครู ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดโอกาสในการอบรม
เพราะมีปัญหาความไม่สงบอย่างต่อเนืองจึงทําให้ผทู ้ รงคุณวุฒสิ ่ วนใหญ่เห็นว่าหัวข้อหรื อประเด็นต่างๆในองค์ประกอบของ
หลักสู ตรเป็ นส่ วนเติมเต็มและยกระดับคุณภาพของครู
2.การตรวจสอบประสิ ทธิภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขันพืนฐาน
สังกัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า
2.1 ด้านความรู ้และความเข้าใจเกียวกับการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้พบว่าคะแนนหลังฝึ กอบรมสู งกว่าก่อน
ฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความสนใจและกระตือรื อร้ น
ในการอบรมสมําเสมอ ทุกคนตังใจในการอบรมเป็ นอย่างดี และกิจกรรมการฝึ กอบรมมีการผสมผสานทังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิเข้าด้วยกันโดยผ่านกิจกรรมการฝึ กอบรมทีหลากหลายและการได้รับความรู ้โดยตรงจากวิทยากร นอกจากนี ผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมได้แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองและมีการเปลียนเรี ยนรู ้กบั กลุ่มเพือนจึงทําให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในเนือหา
อย่า งแท้จริ งสอดคล้อ งกับงานวิ จัย ของเทวี กลี สัน [14]ได้ศึก ษาการพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู ชาวต่า งประเทศสอน
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาสถานภาพของ
องค์ประกอบครู ชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษระดับมัธ ยมศึก ษาในประเทศไทยตามมาตรฐานวิ ชาชีพ ครู เพื อสร้ า ง
หลัก สู ตรฝึ กอบรมและเพือประเมินผลการทดลองใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมตามมาตรฐานวิชาชี พครู ที กําหนดพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท.05
ี โดยทีหลังการฝึ กอบรมมีค่าเฉลียสู งกว่า
2.2 ด้านพฤติกรรมการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ พบว่าค่าเฉลียของคะแนนพฤติกรรมการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้
แตกต่างกับเกณฑ์ทตัี งไว้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ทีผูว้ ิจัยตังไว้ ทีเป็ นเช่นนี อาจเนื องมาจาก
สาเหตุต่างๆ เช่น ก่อนการจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสอบถามข้อมูลพืนฐานทีจําเป็ นในการพัฒนาหลักสู ตร ซึ งผลของการ
เก็บรวมรวมข้อมูลนีมีประโยชน์ในการออกแบบหลักสู ตรฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ เป็ นอย่างมาก เพราะทํา
ให้ทราบถึงความจําเป็ นและความต้องการทีแท้จริ งของผูท้ ีต้องเข้ารั บการอบรม ทําให้ผูว้ ิจัยสามารถกําหนดจุ ดประสงค์
เป้ าหมาย และวิ ธีก ารดํา เนิ น กิ จ กรรมในหลัก สู ตรได้อ ย่า งชัด เจน อี ก ทังกิ จ กรรมที ดํา เนิ น ในหลักสู ตรฝึ กอบรมครู
ประกอบด้วยการบรรยาย (Lecture) การศึกษาด้วยตนเอง (Self – Study) การศึกษาเป็ นกลุ่ม (Group Discussion) การระดม
สมอง (Brain Storming) ทีเน้นการทํากิจกรรมในบรรยากาศทีผ่อนคลาย ไม่ตึงเครี ยดเหมือนบรรยากาศในห้องเรี ยน มีการ
ใช้เพลง เกม และกิจกรรมเพือนันทนาการต่างๆ เพือช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้และกระบวนการฝึ กอบรมครู มีความคล้ายคลึงกับ
กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่ วมทําให้เกิดการช่วยเหลือพึงพาส่ งผลให้เกิดผลดีต่อการเรี ยนรู ้ ซึ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของคลาร์ ก [15] ทีกล่าวถึง การฝึ กอบรมครู ควรพิจารณาหรื อเริ มต้นจากปัญหาและความต้องการของครู เอง โดยเฉพาะอย่าง
ยิงปัญหาและความต้องการทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงานประจําวันของครู เพือครู จะได้นาํ ความรู ้ ความสามารถทีได้รับจาก
การฝึ กอบรมไปใช้ในการแก้ปัญหาและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของตนเองให้มีประสิ ทธิภาพยิงขึน
2.3 ด้านเจตคติต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ของครู พบว่า ค่าเฉลียของคะแนนเจตคติ
ต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ แตกต่างกับ เกณฑ์ทีตังไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทีเป็ น
เช่นนีอาจเป็ นเพราะ หลักสู ตรฝึ กอบรมทีสร้างขึนมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและมีเนือหาทีเกียวข้องและมีความจําเป็ นต่อครู ผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรม มีกิจกรรมการฝึ กอบรมทีเป็ นรู ปธรรม ได้ศึกษาเรี ยนรู ้ ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ งและมีการจุ ดประกายให้ครู ผูเ้ ข้า
รั บการอบรมมีค วามตระหนักและเห็น ความสําคัญของการจัดทํา หลักสู ตรฝึ กอบรมการเป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ทําให้เกิ ด
ความรู ้สึกเชิงบวกซึ งเป็ นไปตามกระบวนการเปลียนแปลงเจตคติ ได้แก่ การเลียนแบบ การยินยอม การเปลียนแปลงอัน
เนืองจากความต้องการอยากเปลียนแปลง ซึ งสอดคล้องกับแนวคิด ของ เดวิส (Davis)[16] ทีกล่าวถึง การมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้ในบรรยากาศทีเป็ นกันเอง มีการปรึ กษาหารื อแลกเปลียนความคิดเห็น และความรู ้สึกซึ งกันและกัน มีการให้คาํ ชีแนะ
จะช่วยเสริ มสร้างเจตคติทีดี ซึ งหลักสู ตฝึ กอบรมครู การเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ เน้นความสําคัญของการปฏิบตั ิจริ ง การ
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แลกเปลียนเรี ยนรู ้ การช่วยเหลือซึ งกันและกัน และปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ ง คือ ครู สมัครใจเข้ารั บการอบรมทําให้เกิด
ความกระตือรื อร้น สนใจ ตังใจ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมมีความรั บผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม จนทําให้เกิดการเปลี ยนแปลง
เจตคติได้ง่าย
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
1. สถานศึกษาขันพืนฐาน สั งกัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนําผลการวิจัยไป
กําหนดเป็ นแนวนโยบายเพือส่ งเสริ มการพัฒนาครู ให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
2. ครู ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรมีการเตรี ยม
ความพร้อมด้านเวลาและสถานทีและเข้าใจรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ก่อนทําการฝึ กอบรมทุกครัง
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครังต่ อไป
1. ควรทําการศึกษาวิจยั ถึงปัจจัยทีส่ งเสริ มให้บุคคลเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ในหน่ วยงานต่างๆทังภาครั ฐ
และเอกชนเพือเป็ นการส่ งเสริ มการเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ให้เกิดเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ต่อไป
2. ควรทําการศึก ษาบทบาทของผู ้บริ หารในการพัฒนาครู ใ ห้เป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ใ นสถานศึ กษาขัน
พืนฐาน สังกัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเชิงลึ กตามแนวคิ ดการพัฒนาครู ให้เป็ นบุ คคลแห่ งการ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มี วตั ถุประสงค์ เพือสร้างองค์ประกอบและตัวบ่งชี ภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน เพือวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี ภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนและเพือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้ างเชิ งเส้นองค์ประกอบและตัวบ่ งชี ภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึ กษาเอกชนที พัฒนาขึนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการวิจยั สามขันตอน ได้แก่ ขันตอนที 1สร้างองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี ภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนขันตอนที 2 เพือ
วิเคราะห์อ งค์ประกอบและตัวบ่งชี ภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน และขันตอนที 3 ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้นองค์ประกอบและตัวบ่งชี ภาวะผูน้ าํ เชิ ง
บวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนทีพัฒนาขึนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
เครื องมือที ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ดและแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า แบบสอบถามมี ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ตังแต่ .60-1.00 และค่าความเชื อมันเท่ากับ 92.30 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยค่าเฉลี ย (Mean) ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)วิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) และวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis :CFA) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรู ปผลวิจยั สรุ ปได้ ดังนี
1. ผลการสร้างองค์ประกอบและตัว บ่งชี ภาวะผูน้ ําเชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสํา นักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึ กษาเอกเอกชน พบว่าภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษา
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เอกชน มี 4 องค์ประกอบ 45 ตัวบ่ งชี ได้แก่ องค์ป ระกอบด้านบรรยากาศเชิ ง บวก มี จ ํานวน 11 ตัว บ่ งชี องค์ประกอบด้า น
ความสัมพันธ์เชิงบวกมีจาํ นวน 11 ตัว บ่งชี องค์ประกอบด้านการสื อสารเชิ งบวก มี จาํ นวน 11 ตัวบ่งชี และองค์ประกอบด้าน
ความหมายเชิ งบวกมีจาํ นวน 12 ตัวบ่งชี
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีภาวะผูน้ ําเชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนพบว่า ตัวบ่งชี จํานวน 45 ตัวบ่งชี ทุกตัวมี ค่านําหนักผ่านเกณฑ์ โดยมี ค่านําหนักตังแต่ .642 - .948 โดย
องค์ประกอบด้านความหมายเชิ ง บวกมี จํานวน 12 ตัว บ่ งชี องค์ ประกอบด้านบรรยากาศเชิ ง บวก มี จ ํา นวน 11 ตัว บ่ ง ชี
องค์ประกอบด้านการสื อสารเชิ งบวก มีจาํ นวน 12 ตัวบ่งชี และองค์ประกอบด้านความสัมพันธ์เชิ งบวกมี จาํ นวน 10 ตัวบ่งชี
3. ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิ งเส้ นองค์ประกอบและตัว บ่ งชี ภาวะผูน้ ําเชิ ง
บวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนที พัฒนาขึ นกับข้อ มู ลเชิ งประจักษ์ พบว่า
โมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้างเชิ งเส้น องค์ประกอบและตัวบ่งชี ภาวะผูน้ ําเชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสํ านักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนทีพัฒนาขึนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์มีความสอดคล้องกัน โดยมี ค่าดัชนี ผ่านเกณฑ์ (0.178)
2

ค่าดัช นี  / df ผ่านเกณฑ์ (1.05) ค่าดัชนี GFI ผ่านเกณฑ์ (0.94) ค่าดัชนี AGFI ผ่านเกณฑ์ (0.87) ค่า ดัชนี IFI ผ่านเกณฑ์
(1.00) ค่าดัชนี RFI ผ่านเกณฑ์ (0.98) ค่าดัชนี CFI ผ่านเกณฑ์(1.00) ค่าดัชนี NNFI ผ่านเกณฑ์ (1.00) ค่าดัชนี NFI ผ่านเกณฑ์
(0.99) ค่าดัชนี SRMR ผ่านเกณฑ์(0.04) ค่าดัชนี RMSEA ผ่านเกณฑ์ (0.013)
คําสํ าคัญ องค์ประกอบตัวบ่งชีภาวะผูน้ าํ เชิ งบวก สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
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 openended interviews and 5 point-rating scale questionnaires. IndexofItem)IOC - (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
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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 (  2 ) passing criteria
2

(0.178), relative chi-square (  / df ) 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
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยยังคงยึดหลักการ
ปฏิ บตั ิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื อนให้บงั เกิดผลในทางปฏิ บตั ิ ทีชัดเจนยิ งขึนในทุกภาคส่ วน ทุ กระดับ ยึด
แนวคิ ดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็ นองค์รวมทีมีคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา มีการเชื อมโยงทุกมิ ติของการพัฒนาอย่าง
บูรณาการ ทังมิ ติตวั คน สังคม เศรษฐกิจ สิ งแวดล้อมและการเมือง เพือสร้างภูมิคมุ ้ กันให้พร้อมเผชิ ญการเปลียนแปลงที เกิ ดขึน
ทังในระดับปั จเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันให้ความสําคัญกับการมี ส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนใน
สังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ การกําหนดทิ ศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที 11 จึ งเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันในมิติต่าง ๆ เพือให้การพัฒนาประเทศสู่ ความมันคงและยังยืน โดยนําทุนของประเทศที มี
ศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกือกูลกัน พร้อมทังเสริ มสร้างให้แข็งแกร่ งเพือเป็ นรากฐานการพัฒนาประเทศที
สําคัญได้แก่ การเสริ มสร้างทุนสังคม ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน และสังคมไทยสู่ สังคมคุณภาพ ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ประเทศเพือให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุ ข เศรษฐกิจเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณค่ าและยังยืน ภายใต้กระแสการเปลียนแปลง
ทังภายในและภายนอกประเทศที ปรับเปลียนอย่างรวดเร็ว มีการคาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ งขึน การพัฒนาในระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 ทีมันคงและยังยื น ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทีสําคัญคื อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของชาติ สร้างจิ ตสํานึ กให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิ ทธิ มนุ ษยชน การพัฒนาบุคลากรมุ่ง
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ให้เกิดการเรี ยนรู ้ มีนิสัยใฝ่ รู ้ และสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ทีมีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที ก่อให้เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชี วิต
ส่ งเสริ มและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง[1]
จากแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการศึกษาเอกชน พ.ศ.2556-2560 ได้รายงานถึงผลการจัดการศึกษาทีผ่านมา พบว่า
คุณภาพทางการศึกษาเอกชนที ผ่านมายังไม่เป็ นทีพอใจของสังคม โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาของโรงเรี ยนขาดการพัฒนา
อย่างต่อ เนื อง ความสัมพันธ์กบั บุคลากรยังขาดความใกล้ชิด ผูน้ ําส่ วนใหญ่ใช้พระเดชมากกว่าพระคุณ และเป็ นเจ้าของกิ จการ
จึงมีอาํ นาจในการบริ หารจัดการได้อย่างเด็ดขาด ทําให้บุคลากรเกิดความเกรงกลัวในการทํางาน ศักยภาพของบุคลากรจึงไม่
สามารถนํามาใช้ได้เต็มศักยภาพ เป็ นผลทําให้สถานศึกษาเอกชนขันพืนฐานยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.) [2]
จากปั ญหาทีกล่ าวมาแล้ว ผูว้ ิจยั จึ งศึ กษาภาวะผูน้ าํ เชิ งบวก (Positive Leadership) โดยใช้แนวคิ ดของแคมเมรอน [3]
โดยภาวะผูน้ าํ เชิ งบวก (Positive Leadership) มีองค์ประกอบอยู่ดว้ ยกัน 4 ด้าน ดังนี คือ ด้านบรรยากาศเชิ งบวก ด้าน
ความสัมพันธ์เชิงบวก ด้านการสื อสารเชิ งบวก และด้านความหมายเชิ งบวก ซึ งภาวะผูน้ ําเชิ งบวกเป็ นลักษณะของผูน้ าํ ทีมีการ
บริ หารเพือการพัฒนาอย่างยังยืน เหมาะสมกับสภาวะทีมีการแข่งขันทางด้านการศึ กษา บุคลากรมี ความผูกพันกับองค์การ มี
บทบาทสําคัญในคุณภาพชี วิตการทํางานของบุคลากรยังให้ความช่วยเหลื อ แนะนํา เป็ นโค้ชให้กบั บุคลากร เป็ นผลทําให้การ
ทํางานเกิดผลสัมฤทธิ สู ง [4] นอกจากนี ภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกช่วยให้บุคลากรรู ้สึกสะดวกสบาย สามารถพูดคุยเกียวกับเรื องใดๆได้
ไม่วา่ จะเกี ยวข้องกับการทํางานหรื อส่ วนบุคคล สร้างสภาพแวดล้อมทีปลอดภัย มีความสัมพันธ์ทีแท้จริ งกับบุคลากร มีการ
ทํางานกับวัฒนธรรมแนวใหม่ [5]
ผูว้ ิจยั เห็นว่าการบริ หารสถานศึ กษาในปัจจุบนั ต้องใช้ความรู ้ความสามารถของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา หากผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษามี ภาวะผูน้ าํ ทีมีคุณสมบัติทีเหมาะสมแล้ว โอกาสที จะประสบความสําเร็จก็จะสู งขึน และการทีผูว้ ิจยั ได้เลื อกภาวะ
ผูน้ ําเชิ งบวก (Positive Leadership) ของ แคมเมรอน [3] ยังสอดคล้องกับ วิโรจน์ สารรั ตนะ[6] ทีกล่าวถึงผูบ้ ริ หารในยุคสมัย
ปัจจุบนั จะมีบทบาทหน้าที เกียวพันกับการเสริ ม สร้างสิ งต่าง ๆ ขึนในสถานศึกษา อย่างน้อยในประเด็น ต่าง ๆ ดังนี คื อ การ
เสริ มสร้างการติ ดต่อสื อสารทีมีประสิ ทธิ ภาพ การเสริ มสร้างแรงจูงใจเพือการสร้างสรรค์ การเสริ มสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศองค์การในทางบวก การเสริ มสร้างกระบวนการการบริ หารเพือการเปลียนแปลงและนวัตกรรม และการเสริ มสร้าง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด ดังนัน แนวคิดภาวะผูน้ าํ เชิ งบวก (Positive Leadership) จึง
สามารถเป็ นจุดเริ มต้นในการเปลี ยนแปลงสถานศึกษาเอกชนสู่ การสร้างสรรค์งานให้เกิดประสิ ทธิ ผลอย่างมี คุณภาพและใน
ขณะเดียวกันก็สามารถรักษามาตรฐานประสิ ทธิ ภาพที เกิดขึนนันให้เกิดความยังยืนต่อไปได้ ทังนี แนวคิด ภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกไม่
เพียงแต่จะเกิ ดประโยชน์กบั การบริ หารงานสถานศึกษาเพียงอย่างเดี ยว แต่ยงั สามารถนําไปใช้ในการดําเนิ นงานหน่วยงาน
การศึ กษาอืนๆได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพือสร้างองค์ประกอบภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษา
เอกชน
2.เพือวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึ กษาเอกชน

วารสารบริ หารการศึกษา มศว
ปี ที 13 ฉบับที 25 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559
98

3. เพือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งเส้นองค์ประกอบและตัวบ่งชี ภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนทีพัฒนาขึนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการวิจยั สามขันตอน ได้แก่ ขันตอนที 1 สร้างองค์ประกอบและตัวบ่งชี องค์ประกอบและตัวบ่งชี ภาวะผูน้ าํ
เชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนโดยผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั
เกียวกับภาวะผูน้ าํ เชิ งบวก สัมภาษณ์ผ เู ้ ชี ยวชาญจํานวน 5 คน และนําข้อมูลมาร่ างองค์ประกอบภาวะผูน้ ําเชิ งบวกของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ตลอดจนตรวจสอบความเทียงตรงเชิ งเนื อหาของร่ างองค์ประกอบภาวะผูน้ ําเชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ขันตอนที 2 เพือวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี ภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ในกรุ งเทพและปริ มณฑลจํานวน 360 คนการคัดเลื อกจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ของแฮร์และคณะ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 8 เท่าของตัวบ่งชี โดยทีตัวบ่งชี ภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษามี จาํ นวน 45 ตัวบ่งชี จึ งได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 360 คน ต่อจากนันผูว้ ิจยั นําไปสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ด้วยวิธีจบั สลาก เครื องมือเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิ งสํารวจ (Exploratory Factor Analysis :EFA) และขันตอนที 3 ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้ างเชิ งเส้นองค์ประกอบและตัวบ่ งชี ภาวะผูน้ ําเชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ทีพัฒนาขึนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเดี ยวกันกับกลุ่มขันตอนทีสอง แต่กลุ่มตัวอย่างจะไม่ซํากัน เครื องมือเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับทีมีการปรับแก้ไขตามผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสํารวจ และนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis :CFA)
ผลสรุ ปของการวิจัย
1.ผลการสร้ างองค์ประกอบและตัวบ่ งชี องค์ประกอบและตัว บ่ง ชี ภาวะผูน้ ําเชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สั งกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกเอกชน ผูว้ ิจ ัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร และงานวิจัยที เกี ยวข้องกับ
ภาวะผูน้ ําเชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาทังในและต่างประเทศและสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 5 คน และนําข้อมูลจาก
การศึ กษาเอกสารและการสัมภาษณ์มากําหนดเป็ นองค์ประกอบและตัวบ่งชี ภาวะผูน้ ําเชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ผลวิจ ยั
ในตอนนี พบว่าองค์ประกอบและตัวบ่งชี ภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา มี จ ํานวน 4 องค์ประกอบ 50 ตัวบ่งชี โดย
ทีองค์ประกอบด้านบรรยากาศเชิ งบวกมี 13 ตัวบ่งชี องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์เชิ งบวกมี 13 ตัว บ่งชี องค์ประกอบด้านการ
สื อสารเชิ งบวกมี 11 ตัวบ่งชี และองค์ประกอบด้านความหมายเชิ งบวก มี 13 ตัวบ่งชี
2.ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี ภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ ม การศึ กษาเอกชนโดยการวิเคราะห์อ งค์ประกอบเชิ งสํ ารวจ (Exploratory factor analysis) พบว่า ตัว บ่งชี จํานวน 45 ตัว
บ่งชี ทุกตัวขององค์ประกอบภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน
มีค่านําหนักผ่านเกณฑ์ โดยมีค่านําหนักตังแต่ .50 ขึนไป โดยตัวบ่งชี ส่ วนใหญ่ยังจัดอยู่ในกลุ่ มองค์ประกอบเดิ ม มี เพียงตัว บ่งชี
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสามารถสร้างเครื อข่ ายด้านการบริ หารงานการศึ กษาที มี ความแข็งแกร่ งกับบุค ลากรภายในและภายนอก
สถานศึ กษา ด้านความสั ม พัน ธ์ เชิ งบวกได้เข้า ไปอยู่ ในองค์ ประกอบด้านการสื อสารเชิ งบวกเพี ยงตัวบ่ ง ชี เดี ยวเท่ า นัน โดย
องค์ประกอบแต่ละด้านมี ค่านําหนักของตัวบ่งชี ดังนี
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2.1 องค์ ประกอบด้า นความหมายเชิ ง บวกมี ตัว บ่ งชี จํานวน 12 ตัว บ่ งชี และเมื อพิ จ ารณาค่ านําหนั ก
องค์ประกอบ พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสร้างความรู ้สึกผูกพันต่อสถานศึ กษากับบุคลากรในสถานศึ กษา โดยเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรได้เป็ นตัวแทนของโรงเรี ยนในการทํากิ จกรรมภายนอกสถานศึกษา มุ่งเน้นความสําเร็ จ ต่อ ส่ วนรวม (0.948) มีค่านําหนัก
องค์ประกอบสู งสุ ด ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจในการทํางาน โดยให้ของขวัญ ของกํานัล รางวัลต่ างๆ เป็ น การสร้างแรง
กระตุ ้น แรงขับเคลื อนเพือการปฏิ บตั ิ ง านอย่า งต่อเนื องและเต็ม ใจ (0.942) มี ค่านําหนั กองค์ประกอบรองลงมา และผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาเน้นให้บุคลากรทุกคนปฏิบตั ิ งานอย่างมีความสุ ข (0.698) มีค่านําหนักองค์ประกอบตําสุ ด
2.2 องค์ประกอบด้านบรรยากาศเชิ ง บวก มี ตัว บ่ งชี จํานวน 11 ตัว บ่ งชี และเมื อพิ จ ารณาค่ านําหนั ก
องค์ประกอบ พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษารู ้สึกเห็นอกเห็นใจบุคลากรในสถานศึ กษาเมื อพบกับปั ญหาส่ วนตัวที ไม่อ าจแก้ไขได้
(0.933) มีค่านําหนักองค์ประกอบสู งสุ ด ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้โอกาสบุคลากรในสถานศึ กษาช่ว ยกันคิ ดช่ วยกันทําในทุ กๆเรื อง
ทีเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยน (0.920) มีค่านําหนักองค์ประกอบรองลงมา และผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจัดสิ งแวดล้อมในสถานศึ กษา
ให้มีความปลอดภัยต่อการปฏิบตั ิ งานของบุคลากร (0.800) มีค่านําหนักองค์ประกอบตําสุ ด
2.3 องค์ประกอบด้านการสื อสารเชิ ง บวก มี ตัว บ่ งชี จํานวน 12 ตัว บ่ งชี และเมื อพิ จ ารณาค่ านําหนั ก
องค์ประกอบ พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสื อสารกับบุคลากรในสถานศึ กษาด้ว ยภาษาที ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา(0.945)
มี ค่านําหนักองค์ประกอบสู ง สุ ด ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาใช้วิธีสือสารที มี ความเหมาะสมกับระดับของบุ คลากรในสถานศึ กษา
(0.917) มีค่านําหนักองค์ประกอบรองลงมา และผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสามารถสร้างเครื อข่ายด้านการบริ หารงานการศึ กษาที มี
ความแข็งแกร่ งกับบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา (0.642) มีค่านําหนักองค์ประกอบตําสุ ด
2.4 องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์เชิ งบวกมีตวั บ่งชี จํานวน 10 ตัวบ่งชี และเมือพิจารณาค่านําหนัก
องค์ประกอบ พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามีความปรารถนาดี หวังให้บุคลากรทุกคนมี ความก้าวหน้าโดยประสบความสําเร็ จใน
การปฏิบตั ิ งาน (0.908) มีค่านําหนักองค์ประกอบสู งสุ ด ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใส่ ใจในรายละเอี ยด ลักษณะทีโดดเด่นของบุคลากร
แต่ละคนในสถานศึกษา (0.892) มีค่านําหนักองค์ประกอบรองลงมา และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสามารถเป็ นทีปรึ กษาทังพร้อมให้
ความช่วยเหลือ ในเรื องการปฏิ บตั ิงานและเรื องส่ วนตัวตามโอกาสอันสมควร (0.720) มีค่านําหนักองค์ประกอบตําสุ ด
3. ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิ งเส้ นตัว บ่งชี ภาวะผูน้ ําเชิ งบวกของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาสั งกัดสํ า นั กงานคณะกรรมการส่ ง เสริ มการศึ ก ษาเอกชนที พัฒ นาขึ นกับข้อ มู ลเชิ ง ประจั กษ์ พบว่ า โมเดล
ความสัมพัน ธ์โครงสร้ างเชิ งเส้ นตัว บ่งชี ภาวะผูน้ ํา เชิ ง บวกของผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
2

2

การศึ กษาเอกชนที พัฒนาขึนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์มีความสอดคล้องกัน โดยมี ค่าดัชนี  ผ่านเกณฑ์ (0.178) ค่าดัชนี  / df
ผ่านเกณฑ์ (1.05) ค่าดัชนี GFI ผ่านเกณฑ์ (0.94) ค่าดัชนี AGFI ผ่านเกณฑ์ (0.87) ค่าดัชนี IFI ผ่านเกณฑ์ (1.00) ค่าดัช นี RFI
ผ่านเกณฑ์ (0.98) ค่าดัชนี CFI ผ่านเกณฑ์(1.00) ค่ าดัชนี NNFI ผ่านเกณฑ์ (1.00) ค่าดัชนี NFI ผ่านเกณฑ์ (0.99) ค่าดัช นี
SRMR ผ่านเกณฑ์(0.04) ค่าดัชนี RMSEA ผ่านเกณฑ์ (0.013)
อภิปรายผล
1. ผลการสร้างองค์ประกอบและตัวบ่งชี องค์ประกอบและตัวบ่งชี ภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถาน
ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกเอกชน พบว่ามีจาํ นวน 4 องค์ประกอบ 45 ตัวบ่งชี จะเห็นว่าภาวะเชิ ง
บวกเป็ นผูน้ าํ ทีมีความสามารถพัฒนาตนเองและบุคลากรเพือความเป็ นเลิ ศใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนทางทฤษฎี และ
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หลักการเหตุผ ลที จะช่ ว ยให้ผ ูน้ ําเติ บโตอย่า งต่ อเนื อง เพิ มผลผลิ ตและผลกําไรส่ งเสริ มคุ ณภาพชีวิ ตการทํางานและช่ ว ยการ
เจริ ญเติบโตให้องค์การ [7] ช่ ว ยให้บุคคลและให้อ งค์การบรรลุ ศ กั ยภาพสู งสุ ด มี ความเจริ ญในการทํางาน ยกระดับผลสัมฤทธิ
และบรรลุ เป้ าหมาย[8]ส่ งเสริ มให้ เกิ ดการปรั บตัวในองค์การ และทําให้เกิ ดการมุ่ งเน้น ความถูกต้อ ง และดี ทีสุ ดของบุ คลากร
[3]รวมทังสร้างความสัมพันธ์ให้ทีมงานมีประสิ ทธิ ภาพสู งและช่วยในการเติ บโตของบุคลากร หมายถึ ง การเลื อ กที จะมุ่ งเน้นใน
สิ งทีทํางานได้ดีและจุดแข็งมากกว่าการแก้ไขจุดอ่อนของบุคลากร [9]
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี ภาวะผูน้ ําเชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ ม การศึ กษาเอกชนผลการวิ เคราะห์อ งค์ประกอบเชิ งสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) พบว่า ตัว บ่งชี จํานวน 45 ตัว
บ่งชี ทุกตัวขององค์ประกอบภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนมี
ค่านําหนักผ่านเกณฑ์ โดยมีค่านําหนักตังแต่ .50 ขึนไป โดยตัวบ่งชี ส่ วนใหญ่ยงั จัดอยู่ในกลุ่ ม องค์ประกอบเดิ ม มีเพียง ตัว บ่งชี
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสามารถสร้างเครื อข่ ายด้านการบริ หารงานการศึ กษาที มี ความแข็งแกร่ งกับบุค ลากรภายในและภายนอก
สถานศึ กษา ด้านความสัมพัน ธ์ เชิ งบวกได้เข้าไปอยู่ในองค์ประกอบด้านการสื อสารเชิ งบวกเพียงตัวบ่ งชี เดี ยวเท่านัน โดยมี
องค์ประกอบและ ตัวบ่งชี ภาวะผูน้ าํ เชิ งบวก ดังนี
2.1 องค์ ประกอบด้า นความหมายเชิ ง บวกมี ตัว บ่ งชี จํานวน 12 ตัว บ่ งชี และเมื อพิ จ ารณาค่ านําหนั ก
องค์ประกอบ พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสร้างความรู ้สึกผูกพันต่อสถานศึ กษากับบุคลากรในสถานศึ กษา โดยเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรได้เป็ น ตัวแทนของโรงเรี ยนในการทํากิ จกรรมภายนอกสถานศึ กษา โดยมุ่งเน้น ความสําเร็ จต่อส่ ว นรวม (0.948) มี ค่า
นําหนักองค์ประกอบสู งสุ ด ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจในการทํางาน โดยให้ของขวัญ ของกํานัล รางวัลต่ างๆ เป็ น การ
สร้ างแรงกระตุน้ แรงขับ เคลื อนเพือการปฏิ บตั ิ งานอย่างต่อเนื องและเต็ม ใจ (0.942) มี ค่ านําหนักองค์ประกอบรองลงมา และ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเน้น ให้บุคลากรทุ กคนปฏิ บัติงานอย่างมี ความสุ ข มี ค่านําหนักองค์ประกอบตําสุ ด ที เป็ นอย่างนี อาจเป็ น
เพราะองค์ประกอบด้านความหมายเชิ งบวกเป็ นเรื องเกียวกับความรู ้สึก เป็ นเรื องเกียวกับจิ ตใจของผูบ้ ริ หารที มี พ ฤติ กรรมในการ
กระตุ ้นให้บุคลากรมี ความผูกพันต่อโรงเรี ยน สร้างความสุ ขและความพึงพอใจแก่บุคลากรทําให้ทุ่มเทเสี ยสละในการทํางาน
อย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะตัวบ่งชี ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสร้างแรงจู งใจในการทํางาน โดยให้ของขวัญ ของกํานัล รางวัล
ต่า งๆ เป็ นการสร้ างแรงกระตุ ้น แรงขับเคลื อนเพื อการปฏิ บ ัติงานอย่า งต่ อ เนื องและเต็ม ใจนับว่ าเป็ น ภาวะผู ้ นําที สํ าคัญที ใช้
แรงจูงใจในการกระตุน้ บุคลากรในการทํางาน สอดคล้องกับแนวคิ ดของ เทพ เมื อ งแมน[10] ให้ความสําคัญของการสร้ างความ
พึงพอใจในงานทําให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจหรื อภาวะของการมี อารมณ์ ในทางบวก ซึ งเป็ นส่ วนสําคัญที จะให้มีชีวิตอยู่รอด
หรื อสมบูรณ์มากน้อยเท่าใดด้วย
2.2 องค์ประกอบด้านบรรยากาศเชิ ง บวก มี ตัว บ่ งชี จํานวน 11 ตัว บ่ งชี และเมื อพิ จ ารณาค่ านําหนั ก
องค์ประกอบ พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษารู ้สึกเห็นอกเห็นใจบุคลากรในสถานศึ กษาเมื อพบกับปั ญหาส่ วนตัวที ไม่อ าจแก้ไขได้
(0.933) มีค่านําหนักองค์ประกอบสู งสุ ด ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้โอกาสบุคลากรในสถานศึ กษาช่ว ยกันคิ ดช่ วยกันทําในทุ กๆเรื อง
ทีเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยน (0.920) มีค่านําหนักองค์ประกอบรองลงมา และผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจัดสิ งแวดล้อมในสถานศึ กษา
ให้มี ความปลอดภัย ต่ อ การปฏิ บัติง านของบุ ค ลากร (0.800) มี ค่า นํา หนั ก องค์ ประกอบตําสุ ด ที เป็ นเช่ น นี อาจเป็ นเพราะ
องค์ประกอบด้านบรรยากาศเชิ งบวกเป็ นเรื องเกี ยวกับผูบ้ ริ หารสร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื อต่อ การบริ หารจัดการ
เพือทําให้โรงเรี ย นมี ส ภาพแวดล้อ มที เหมาะสม และปลอดภัย โดยเฉพาะตัวบ่ งชี ผู ้บริ หารสถานศึ กษารู ้สึ กเห็น อกเห็ นใจ
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บุคลากรในสถานศึกษาเมื อพบกับปั ญหาส่ วนตัว ทีไม่อาจแก้ไขได้ มี ค่านําหนักองค์ประกอบสู งสุ ด เป็ นเพราะบุคลากรตระหนัก
ถึงความสําคัญของภาวะผูน้ าํ ที มีความใกล้ชิ ดสนิ ทสนมแสดงความเห็นอกเห็นใจแก่บุคลากรทําให้บุคลากรเกิ ดกําลังใจในการ
ทํางาน สอดคล้องกับสุ ธรรม รัตนโชติ [11] สรุ ปว่าผูบ้ ริ หารในระดับต่าง ๆ ที เป็ นผูน้ ํานันจะต้องเก่งงาน เก่งคน เก่งคิ ด และเก่ง
ในการดําเนิ นชี วิตจากประสบการณ์ ทีผ่านมานัน หัวหน้าผูบ้ ริ หารระดับต่ าง ๆ นันจะต้องเข้าใจความรู ้สึกของบุ คลากร และมี
ความเห็นอกเห็นใจบุคลากรในโรงเรี ยน
2.3 องค์ประกอบด้านการสื อสารเชิ งบวก มีตวั บ่งชี จํานวน 12 ตัวบ่งชี และเมื อพิ จ ารณาค่านําหนัก
องค์ประกอบ พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสื อสารกับบุคลากรในสถานศึ กษาด้ว ยภาษาที ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา(0.945)
มี ค่านําหนักองค์ประกอบสู ง สุ ด ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาใช้วิธีสือสารที มี ความเหมาะสมกับระดับของบุ คลากรในสถานศึ กษา
(0.917) มีค่านําหนักองค์ประกอบรองลงมา และผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสามารถสร้ างเครื อข่ายด้านการบริ หารงานการศึ กษาที มี
ความแข็งแกร่ งกับบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึ กษา (0.642) มี ค่านําหนักองค์ประกอบตําสุ ดเป็ นเช่ นนี อาจเป็ น เพราะ
องค์ประกอบด้านการสื อสารเชิ งบวก เป็ นเรื องที มี ความสําคัญ การสื อสารทําให้บุคลากรในองค์การสามารถติ ดต่อสื อสารได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะตัวบ่ งชี ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสื อสารกับบุคลากรในสถานศึ กษาด้ว ยภาษาที ชัดเจน เข้า ใจง่ า ย
ตรงไปตรงมามี ค่านําหนักสู งสุ ด เป็ นเพราะการสื อสารกับบุคลากรด้วยภาษาที ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมาทํา ให้บุคลากรรั บรู ้
ข่า วสารได้อ ย่า งรวดเร็ ว ไม่ ต้อ งตี ความ ทําให้เข้า ใจได้ทัน ที บุ ค ลากรเกิ ด ความมั นใจในการปฏิ บัติ งาน เป็ นผลทํา ให้การ
ปฏิ บตั ิ งานบรรลุเป้ าหมายอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ สอดคล้องกับแนวคิ ดของนริ นทร์ ชัย พัฒนาพงศา [12] กล่ าวถึ งการสื อสารที
ตรงไปตรงมา เข้าใจง่ายทําให้เกิดผลในการรับรู ้ หรื อเปลียนทัศ นคติ หรื อให้เปลี ยนพฤติ กรรมอย่างใดอย่างหนึ งหรื อหลายอย่าง
2.4 องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์เชิ งบวกมีตวั บ่งชี จํานวน 10 ตัวบ่งชี และเมือพิจารณาค่า
นํา หนักองค์ประกอบ พบว่า ผู ้บริ ห ารสถานศึ ก ษามี ความปรารถนาดี หวังให้บุคลากรทุ ก คนมี ค วามก้า วหน้าโดยประสบ
ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิ งาน (0.908) มีค่านําหนักองค์ประกอบสู งสุ ด ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาใส่ ใจในรายละเอี ยด ลักษณะที โดด
เด่นของบุคลากรแต่ละคนในสถานศึ กษา (0.892) มี ค่านําหนักองค์ประกอบรองลงมา และผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสามารถเป็ นที
ปรึ กษาทังพร้ อ มให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ในเรื องการปฏิ บัติง านและเรื องส่ วนตั ว ตามโอกาสอัน สมควร (0.720) มี ค่ านําหนั ก
องค์ประกอบตําสุ ด ทีเป็ นเช่ นนี อาจเป็ นเพราะองค์ประกอบความสัมพันธ์เชิ งบวก เป็ นเรื องที มี ความสําคัญเพราะเป็ นหลักการ
ของผูบ้ ริ หารทีสอดคล้องกับหลักของมนุ ษ ยสั มพันธ์ มี ผ ลด้านจิ ตวิทยา เกิ ดความสนิ ทสนมใกล้ชิ ดกับบุ คลากร โดยเฉพาะตัว
บ่งชี ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี ความปรารถนาดี หวังให้บุคลากรทุกคนมี ความก้าวหน้าโดยประสบความสําเร็ จในการปฏิ บตั ิ งาน
นับว่าเป็ นพฤติกรรมของผูน้ ําทีมี ประสิ ทธิ ภาพเพราะความหวังดี และปรารถนาดี เป็ นสิ งสําคัญเพราะทําให้บุคลากรทํางานด้ว ย
ความสุ ข ไม่เคร่ งเครี ยดกับงาน มี ผบู ้ ริ หารให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื อง สอดคล้องกับแนวคิ ดของโอบี [13] สรุ ปว่าภาวะผูน้ ํา
ในเชิ งบวก มี ความปรารถนาต่อผูอ้ ืน แบ่ งปั นความเป็ นผูน้ ํา ยกระดับที มงานเพือประสิ ทธิ ภาพการทํางานและมี ความสุ ขที มาก
ขึนและทําให้เกิ ดความก้าวหน้าอย่างมั นคง สอดคล้องกับเจนนิ เฟอร์[14] ได้ส รุ ปความสําคัญของภาวะผูน้ ําเชิ งบวกช่ ว ยสร้าง
ความสัมพันธ์ทีดีกบั บุคลากร ตังเป้ าหมายให้บุคลากรทํางานด้วยความก้าวหน้าตามบทบาทหน้าที ของตน สร้างความหวังและ
ความปรารถนาให้บุคลากรทํางานอย่างมี เป้ าหมายเพือให้เกิดการยอมรับและได้รับการยกย่อง
3. ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งเส้นองค์ประกอบและตัวบ่ งชี ภาวะผูน้ าํ เชิ ง
บวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนทีพัฒนาขึนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ พบว่า
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โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งเส้นองค์ประกอบและตัวบ่งชี ภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนทีพัฒนาขึนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์มีความสอดคล้องกัน ถึงแม้ว่าภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน จะเป็ นงานวิจยั ทีจัดอยู่วา่ เป็ นงานวิจยั เชิ งบุกเบิก
เพราะเป็ นงานวิจยั เล่มแรกในประเทศไทยทีต้องอาศัยการค้นคว้าแนวคิดจากต่างประเทศ แต่เนื องจากการทําวิจยั มีวิธีการ
ดําเนิ นงานวิจยั เพือสร้างความเชื อมันหลายขันตอน มี ทงการศึ
ั
กษาเอกสารจากต่างประเทศ การสนทนาแลกเปลี ยนความรู ้กบั
เจ้าของแนวคิ ดโดยตรง ตลอดจนการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี ยวชาญ รวมทังการหาคุณภาพเครื องมือด้วยวิธีการต่ างๆ เป็ นผลให้โมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งเส้นองค์ประกอบและตัวบ่งชี ภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนทีพัฒนาขึนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์มีความสอดคล้องกัน สอดคล้องกับผลวิจยั ของวสันต์
สัตยคุณ [15] ได้พฒั นาตัวบ่งชี การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน โดยใช้แบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จากกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 382 แห่ ง
ผลการวิจยั พบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างตัวบ่งชี การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ และสอดคล้องกับผลวิจยั ของนิ กญ
ั ชลา
ล้นเหลือ[16] ได้ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าํ เชิ งวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 958
คน ผลการวิจยั สรุ ปว่าโมเดลสมการโครงสร้ างภาวะผูน้ ําเชิ งวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน ทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึนมีความ
สอดคล้องกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรสร้ างความรู ้สึ กผูกพัน ต่อ สถานศึ ก ษากับบุค ลากรในสถานศึ กษา โดยเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรได้เป็ นตัวแทนของโรงเรี ยนในการทํากิ จกรรมภายนอกสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นความสําเร็ จต่อส่ วนรวม
1.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรรู ้สึกเห็นอกเห็นใจบุคลากรในสถานศึ กษาเมือพบกับปัญหาส่ ว นตัวทีไม่อาจแก้ไขได้
1.3 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรสื อสารกับบุคลากรในสถานศึกษาด้วยภาษาที ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา
1.4 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีความปรารถนาดี ส่ งเสริ ม ให้บุคลากรทุ กคนมี ความก้าวหน้าโดยประสบความสําเร็ จใน
การปฏิบตั ิ งาน
1.5 สํ า นักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม การศึ กษาเอกชนควรนําภาวะผูน้ ํ าเชิ งบวกไปวางแผนพัฒนาฝึ กอบรมให้ ก ับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต่อไป
2.ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่ อไป
2.1 ควรมี การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกในหน่วยงานอื น อาทิ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขันพืนฐาน สังกัดกรุ งเทพมหานคร หรื อองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เป็ นต้น
2.2 ควรมี การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกในหน่วยงานสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษา
เอกชน รวมทังหน่ วยงานอืนๆ อาทิ สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน สั งกัดกรุ งเทพมหานคร หรื อองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด เป็ นต้น
2.3 ควรมี การศึกษาภาวะผูน้ าํ เชิ งบวกในรู ปงานวิจยั อืนๆ อาทิ การหาความสัมพันธ์ หรื อการศึกษาเป็ นรายกรณี เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื องกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี มีวตั ถุประสงค์ของการ
วิจยั เพือ 1) ศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี 2) สร้ างกลยุทธ์การบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี และ 3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของกลยุทธ์การบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี วิธีการดําเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที 1 ศึกษาสภาพการ
บริ ห ารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศ ทางดนตรี โดยการศึ กษา วิเ คราะห์ สังเคราะห์ เ อกสาร และงานวิจัย ที
เกียวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจํานวน 24 คน ตอนที 2 สร้ างกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการทํา SWOT Matrix Analysis การกําหนด
ทิ ศ ทางสถานศึ ก ษา และการสร้ า งกลยุท ธ์ ตรวจสอบกลยุท ธ์ โ ดยจั ด สนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion)
ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 14 คน ตอนที 3 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของกลยุทธ์ก ารบริ หารจัดการโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี โดยใช้แบบสอบถาม ซึ งมี ค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ 0.70 กลุ่มตัวอย่างเกียวกับ
ความเหมาะสม คือผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จํานวน 21 คน กลุ่มตัวอย่างเกียวกับความเป็ นไปได้ คือครู ทีสอนวิชาดนตรี
จํานวน 42 คน จากโรงเรี ยนทีมีผลงานปรากฏในตัวผูเ้ รี ยนด้านดนตรี เป็ นทีประจักษ์
ผลการวิจัย สรุ ปได้ดงั นี
1. สภาพปัจจุบนั ของการบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม พบว่ามีจุดแข็ง 34 ข้อ จุดอ่อน 36 ข้อ โอกาส 20 ข้อ อุปสรรค 26 ข้อ
2. กลยุทธ์ทสร้
ี างขึนประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และได้กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ เพือนําไปบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี
3. ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ โดยภาพรวมพบว่ากลยุทธ์การบริ หาร
จัดการโรงเรี ย นส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี มีความเหมาะสม ส่ วนความเป็ นไปได้ โดยภาพรวมพบว่า มี ความ
เป็ นไปได้ในระดับมาก
คําสํ าคัญ : กลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยน โรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี
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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
การศึกษาเป็ นเครื องมือและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู ้ ความสามารถและคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ เนืองจากการได้รับการศึกษาจะช่วยให้มนุษย์ได้พฒั นาตนเอง สามารถดํารงชีวิต และประกอบอาชีพได้อย่างมี
ความสุ ข รู ้เท่าทันการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีต่าง ๆ ทีมีการพัฒนาไม่หยุดยัง การจัดการศึกษาต้องพัฒนาคนไทยให้
เป็ นพลเมืองดีของชาติ ให้เป็ นบุคคลทีสมบูรณ์ทงทางกาย
ั
วาจา จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม
ทีเหมาะสมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข แนวทางการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยน
ทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุ ดในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
และมุ่ งให้ผู ้เ รี ย นเกิ ด การพัฒนาเต็มศัก ยภาพตามที รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที 3) พ.ศ.2553กําหนดไว้ ซึ งได้บทบัญญัติ
เกียวกับหลักในการจัดการศึ กษาและความมุ่งหมาย เพือพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์ ทงทางร่
ั
างกาย จิ ตใจ
สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
โดยยึดหลักการการศึกษาตลอดชีวิตสําหรั บประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและ
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กระบวนการเรี ยนรู ้ ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื อง และในมาตรา 27 ได้กาํ หนดให้สถานศึกษาขันพืนฐานกําหนดหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน เพือความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพือการศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขันพืนฐานมีหน้าทีจัดทําสาระของหลักสู ตรในส่ วนทีเกียวกับสภาพปั ญหาใน
ชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ น ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลทังในด้านความสามารถ ความสนใจ ความถนัด
และความในใจของผูเ้ รี ยน [1]
ด้วยเหตุทีมนุษย์มีความแตกต่างกันเป็ นธรรมชาติ ขณะทีคนส่ วนใหญ่มีความสามารถในระดับปกติ จะมีคน
ส่ วนหนึงทีมีความสามารถสู งกว่าคนปกติทวไป
ั ด้วยพรสวรรค์ทีติดตัวมาแต่กาํ เนิ ด ถือว่าเป็ นบุคคลทีมีความสามารถ
พิเศษ ซึ งความสามารถพิเศษนันจะคงอยู่เจริ ญงอกงามและนําไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้าของสังคมได้อย่างมหาศาล ถ้า
บุคคลนันๆได้รับการอบรมเลียงดูและได้รับการศึกษาทีถูกต้องเหมาะสมกับศักยภาพของเขาเหล่านัน และสนับสนุ นให้
นําความสามารถไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ แก่ ประเทศและสั งคมโดยรวม [2] ด้ว ยเหตุผ ลดังกล่ าว สิ ท ธิ ข องบุ คคลที มี
ความสามารถพิเศษ จึงถูกระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที 3) พ.ศ.
2553 ในหลายมาตรา ทังรู ปแบบการจัดการศึกษา หลักสู ตร การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ
ทังนีเพือให้เกิดความเสมอภาค เป็ นธรรมและทัวถึง ทุกกลุ่มประชากรของประเทศ [3] อย่างไรก็ตามสังคมไทยยังไม่ได้
ส่ งเสริ มบุคคลที มีความสามารถพิเศษด้า นต่ าง ๆ ให้แสดงศักยภาพและได้รับการส่ งเสริ มศักยภาพให้ถึงขี ดสุ ด ของ
ความสามารถเหล่านัน และระบบการศึกษาไทยยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของผูท้ ีมีความสามารถพิเศษได้เท่าทีควร
เด็กและเยาวชนทีมีความสามารถพิเศษซึ งมีอยู่จาํ นวนไม่น้อย ประมาณร้ อยละ 3 ของแต่ละด้าน/สาขา ได้หายไปจาก
ระบบ รวมทังเด็กทีมีความสามารถพิเศษสู งกว่าคนทัวไปอย่างมาก [4]
บุคคลทีมีความสามารถทางดนตรี เป็ นผูท้ ีมีความสามารถพิเศษและแสดงออกถึงพฤติกรรมและสะท้อนตาม
คุณลักษณะดังนีคือ ชอบดนตรี เป็ นชีวิตจิตใจ กระตือรื อร้นทีจะเข้าร่ วมกิจกรรมทางดนตรี ชอบศึกษาติดตามประวัติและ
ผลงานของนักดนตรี ทีมีชือเสี ยง ชอบใช้เวลาว่างให้กบั ดนตรี (อาจเป็ นการร้อง การเล่นดนตรี หรื อแต่งเพลง) อยากแสดง
ดนตรี ไม่ว่าจะเป็ นการร้องเพลงหรื อเล่นเครื องดนตรี ติดตามรายการแสดงดนตรี และเข้าร่ วมฟั งทุกครั งทีมีโอกาส ชอบ
คบหาพูดคุยกับคนทีมีความสนใจทางดนตรี สนใจทีจะศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เกียวกับดนตรี เพิ มขึนด้วยตนเอง ฝึ กซ้อม
เล่นดนตรี หรื อร้องเพลงเป็ นประจํา สนใจทีจะประกอบอาชีพทางดนตรี เช่น เป็ นนักร้ อง นักดนตรี นักแต่งเพลง ฯลฯ
รับรู ้ความแตกต่างของเสี ยงดนตรี ได้อย่างละเอียดทังระดับเสี ยง ความดังและจังหวะ รู ้ว่าตนเองมีความสามารถทางดนตรี
ด้านใดเป็ นพิเศษ [5] ซึ งบุคคลทีมีความสามารถพิเศษทางดนตรี เหล่านี บางส่ วนจะได้รับการส่ งเสริ มผ่านการเรี ยนการ
สอนในโรงเรี ยนวัตถุประสงค์พิเศษทางดนตรี ในโรงเรี ยนมัธยมสังคีตวิทยา กรุ งเทพมหานคร เพือให้นักเรี ยนได้รับการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาศัก ยภาพทางดนตรี สู ง สุ ด ซึ งเป็ นโรงเรี ย นมัธ ยมดนตรี ข องรั ฐ เพี ย งแห่ ง เดี ย วในประเทศไทย
นอกจากนีแล้วรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาํ หนดแผนยุทธศาสตร์ เพือพัฒนาเด็กและเยาวชนทีมีความสามารถ
พิเศษด้านต่ าง ๆ อย่างต่ อเนื อง [6] โดยกลุ่ มเด็กและเยาวชนผูม้ ี ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ศิ ลปะ เป็ นอีกกลุ่มที
กําหนดแนวทางการส่ งเสริ มพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ เพือพัฒนาเด็กและเยาวชนทีมีความสามารถ
พิเศษ เพือให้ผูส้ ํา เร็ จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อทางดนตรี ในระดับทีสู งขึน หรื อประกอบอาชีพในวงการดนตรี
ธุรกิจดนตรี ครู อาจารย์ผสู ้ อนดนตรี และอุตสาหกรรมเพลงและดนตรี บนั เทิง สามารถประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัวทาง
ดนตรี และการแสดง ดัง นันผู ้ที มี ค วามรู ้ ความสามารถทางดนตรี เ มื อได้รั บ การส่ ง เสริ มศัก ยภาพสู งสุ ด แล้ว จะมี
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพและดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุ ข
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โรงเรี ยนมัธยมสังคีตวิทยา กรุ งเทพมหานคร เป็ นโรงเรี ยนวัตถุประสงค์พิเศษทีส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี
ซึ งจัดตังตามพระราชประสงค์ข องสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีต้องการส่ งเสริ ม ฟื นฟู และ
อนุรักษ์การดนตรี ซึ งกระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศจัดตังเมือวันที 7 เมษายน พ.ศ. 2536 [7] เพือสนองพระราชดําริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีทรงส่ งเสริ ม สนับสนุ นและอนุ รักษ์ดนตรี ไทย เปิ ดหลักสู ตร
การเรี ยนการสอนสายสามัญ ทีมุ่งเน้นความเป็ นเลิศทางดนตรี โดยเฉพาะ นับเป็ นโรงเรี ยนมัธยมแห่งแรกในประเทศไทย
ทีเปิ ดสอนหลักสู ตรทีมุ่งเน้นทางดนตรี ไปพร้อม ๆ กับเข้มงวดในวิชาสามัญ รับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาทังชายและหญิง
ไม่จาํ กัดพืนทีจากทัวประเทศ โดยมีว ัตถุป ระสงค์ของการจัด ตังโรงเรี ยนดังนี 1) เพือสนองพระราชดําริ ข องสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีทรงฟื นฟูและอนุ รักษ์ดนตรี ไทย 2) เพือส่ งเสริ มทักษะและความเป็ นเลิศ
ทางดนตรี ของนัก เรี ย นในระดับชันมัธ ยมศึ กษา และ 3) เพือให้ไ ด้ตน้ แบบของการจัด การโรงเรี ย นมัธ ยมศึ กษาเพื อ
ส่ งเสริ มศักยภาพทางดนตรี ทังนีมีแนวคิดให้นกั เรี ยนได้มีการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี ทังทางด้านวิชาการและทักษะ
ทางดนตรี ไทยและดนตรี สากล โดยไม่ลดความรู ้ ตามหลักสู ตรมัธยมศึกษาเพือเป็ นพืนฐานในการประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อ อย่างไรก็ตามจากการดําเนินงานทีผ่านมา พบว่ายังมีขอ้ จํากัดหลายด้าน และอุปสรรคการดําเนิ นงานทีส่ งผลให้
การพัฒนาโรงเรี ยนยังไม่ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ [8] การสร้างความตระหนักรู ้และการมีส่วนร่ วมของ
ผูท้ ีเกียวข้อง การพัฒนาระบบการศึกษา การผลิตและพัฒนาบุคลากร การสร้ างและการถ่ายทอดองค์ความรู ้ การพัฒนา
ผูเ้ รี ยนทีมีความสามารถพิเศษระดับสู ง และการสร้างความเป็ นเลิศในด้านต่างๆ ให้กบั นักเรี ยนของโรงเรี ยนมัธยมสังคีต
วิทยา กรุ งเทพมหานคร ให้เป็ นทียอมรับและมีชือเสี ยงทางดนตรี ให้กบั ประเทศชาติมากทีสุ ดต่อไป ซึ งต้องอาศัยกลยุทธ์
การบริ ห ารจัด การที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การขับ เคลื อนภารกิ จ ไปใช้ใ นการบริ หารจัด การภายใต้บ ริ บ ทและความ
เปลียนแปลงทีส่ งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในปั จจุ บนั ซึ งการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์มีความเหมาะสมต่อการ
บริ หารจัดการดังกล่าว [9]
ปัจจุบนั เป็ นยุคการเปลียนแปลงของศตวรรษที 21 ซึ งส่ งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในทุกระดับ [10] และ
การบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ได้เพิ มบทบาทและมีความสําคัญต่ อการบริ หารองค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ นองค์ก ร
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อองค์กรทีไม่แสวงหากําไร หากจะต้องบริ หารองค์กรเหล่านีท่ามกลางความเปลียนแปลงอยู่เสมอ
การบริ หารดังเดิมทีไม่คาํ นึ งถึงสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ งสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กรจะทําให้องค์กรไม่
สามารถอยู่รอดได้ ดังนันทุก องค์ก รจะต้องนําหลักการของการบริ ห ารจัดการเชิงกลยุทธ์มาใช้ใ นการบริ ห ารจัดการ
องค์กร เพือนําพาองค์กรให้พน้ ภาวะวิกฤติและประสบผลสําเร็ จ [11] กลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความ
เป็ นเลิศทางดนตรี จึงเป็ นเครื องมือสําคัญในการนําไปสู่ การแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ งจะต้องมีทิศทางดําเนิ นการอย่างเป็ น
ระบบ [12] และสามารถเป็ นต้นแบบของการปฏิ บตั ิตามกลยุทธ์ต่างๆ ทีได้รั บคําตอบจากการวิจัย เพือที จะเป็ นการ
นําไปสู่ ก ระบวนการสร้ างบุคลากรของประเทศชาติ ทีมีประสิ ทธิ ภาพให้สมบู รณ์ ซึ งแนวโน้มบริ บ ทของการพัฒนา
โรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี ต้องเพิ มศักยภาพทางการบริ หารจัดการให้สูงขึน โดยต้องคํานึ งถึงกลยุทธ์การ
บริ หารจัดการ ตามกรอบแนวคิดการบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพแบบ 7S ของ McKinsey และกรอบการวางแผนแบบ
C-PEST สํา หรั บใช้เป็ นกรอบกลยุท ธ์ก ารพัฒนาโรงเรี ย นดังกล่า วและสถานศึก ษาอืน ที มีบริ บทพืนฐานในลัก ษณะ
ใกล้เคียงกันให้ประสบผลสําเร็ จในการบริ หารจัดการเพือส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี อีกทังยังเป็ นกลวิธีในการมุ่งสู่
ความสําเร็ จและปรับปรุ งการปฏิบตั ิดว้ ยความเข้าใจในองค์ประกอบหรื อปัจจัยสําคัญของการจัดการประสิ ทธิภาพองค์กร
ด้วยการกําหนดวิธีการทีดีทีสุ ดเพือเป็ นกลยุทธ์สาํ คัญในการออกแบบการพัฒนาทีมุ่งเน้นคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพ
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การปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับภารกิจของหน่ วยงาน [13] ให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด
สอดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ การพัฒนาเด็ก และเยาวชนผูม้ ี ค วามสามารถพิ เศษ (พ.ศ.2560-2564) [14] สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ของประเทศ ซึ งได้กาํ หนดความจําเป็ นว่าต้องเพิ มศักยภาพในการแข่งขัน การจัดการภายในและการพัฒนา
สังคม การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมันคง และเสริ มสร้างการพัฒนาทียังยืน
ดังนันผูว้ ิจัยจึ งเล็งเห็น ความสํา คัญและประโยชน์ ของการวิ จัยครั งนี ว่า กลยุทธ์ก ารบริ หารจัด การโรงเรี ย น
ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี ทีได้จากการวิจัยในครั งนี โดยผูว้ ิจัยศึกษาข้อมูล สัมภาษณ์ เ ชิงลึกจากครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรี ยนมัธยมสังคีตวิทยา กรุ งเทพมหานคร ซึ งเป็ นโรงเรี ยนวัตถุประสงค์พิเศษส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทาง
ดนตรี ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนครู และบุคลากรทางการศึกษา มีประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยนการ
สอน มีความรู ้ความเข้าใจในธรรมชาติของผูเ้ รี ยน ทีแตกต่างจากโรงเรี ยนทัวไป พิจารณาผลการวิจัยโดยผูบ้ ริ หารและ
ครู ผสู ้ อนวิชาดนตรี จากโรงเรี ยนทีมีผลงานปรากฏในตัวผูเ้ รี ยนด้านดนตรี เป็ นทีประจักษ์ทวประเทศ
ั
ดังนันผลการวิจัยที
ได้ สามารถเป็ นประโยชน์ต่อทุกโรงเรี ยนในประเทศ เพราะทุกโรงเรี ยนจะมีการจัดการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี เป็ นสาระ
หนึงในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ และมีกลุ่มผูเ้ รี ยนทีมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ทีพร้อมพัฒนาศักยภาพสู่ ความเป็ น
เลิศได้ นอกจากนียังสามารถเป็ นต้นแบบของการบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี ให้กบั โรงเรี ยน
หรื อสถาบันการศึกษาอืนโดยทัวไป ได้ศึกษาเป็ นแนวทางเพือการพัฒนาผูเ้ รี ยน ดํารงไว้ซึงความเป็ นเอกลักษณ์ ของชาติ
รวมทังเป็ นข้อมูลพืนฐานทีจะช่วยให้ผเู ้ กียวข้องได้มีความรู ้ ความเข้าใจ มองเห็นความสําคัญในการเอาใจใส่ ดูแล และ
ส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนทีมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี อย่างเต็มที เป็ นการเตรี ยมกําลังคนในการพัฒนา
ประเทศ ตลอดจนเป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผูบ้ ริ หารกระทรวงศึกษาธิ การทุกระดับ ให้เข้าใจความแตกต่างของ
การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี เพือการส่ งเสริ ม สนับสนุนทีแตกต่างจากโรงเรี ยนทัวไป ซึ ง
จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในอนาคตอย่างยังยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี
2. เพือสร้างกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี
3. เพือศึกษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความ
เป็ นเลิศทางดนตรี
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื องกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศด้านดนตรี ผูว้ ิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและ
พัฒนา (Research And Development) แบ่งวิธีดาํ เนินการวิจยั ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 การศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี โดยการศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยทีเกียวข้อง และการสัมภาษณ์ เชิงลึก เกียวกับสภาพปั จจุ บนั ปั ญหา การบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี ตลอดจนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกียวกับกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มความเป็ นเลิ ศทางดนตรี กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึ งเป็ นฝ่ ายบริ หารและบุคลากรหลัก ของโรงเรี ยนมัธ ยมสังคี ตวิทยา
กรุ งเทพมหานคร ซึ งเป็ นโรงเรี ยนวัตถุประสงค์พิเศษส่ งเสริ มความเป็ นเลิศด้านดนตรี โดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
จัดตังให้เป็ นโรงเรี ยนนําร่ องจัดการศึกษามุ่งเน้นความเป็ นเลิศทางดนตรี แยกเป็ นฝ่ ายบริ หารจํานวน 2 คน หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ จํานวน 8 คน หัวหน้าระดับ จํานวน 6 คน หัวหน้าเครื องมือดนตรี ไทย จํานวน 4 คน หัวหน้าเครื องมือ
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ดนตรี สากล จํานวน 4 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทังสิ น จํานวน 24 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที
ผ่านการตรวจพิจารณาความสอดคล้องด้วยการหาค่าดัชนีความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity Index : CVI) จาก
ผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 5 ท่าน พบว่ามีค่า CVI เท่ากับ 0.95 ดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็ นรายบุคคล วิเคราะห์ขอ้ มูลทีอยู่ใน
รู ปแบบการบันทึกเสี ยงและการจดบันทึก รวมกับผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้อง แล้ว
วิเคราะห์เนือหาข้อมูล (Content Analysis) วิเคราะห์ความถีของข้อมูล รวบรวมจัดหมวดหมู่ตามกรอบ C-PEST และ 7s
ของ Mckinsey ซึ งจะได้ขอ้ มูลเกียวกับสภาพปัจจุบนั ปัญหา การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี
รวมทังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกียวกับกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี
ตอนที 2 การสร้างกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี โดยดําเนินการออกเป็ น 3
ขัน ดังนี
ขันที 1 การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั เกียวกับแนวปฏิบตั ิทีดีในการสร้างกลยุทธ์
จากการบริ หารกลยุทธ์ขององค์กรของนักกลยุทธ์และนักการศึกษา จํานวน 19 ท่าน และเลือกใช้แนวคิดของเซอร์ โต
และปี เตอร์ (Certo; & Peter) [15] ใน 3 ขันตอนคือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการทํา SWOT Matrix Analysis
2) การกําหนดทิศทางของสถานศึกษาขันพืนฐาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 3) การสร้ างกลยุทธ์ และการตรวจสอบ
กลยุทธ์ดว้ ยการสอบถามความคิดเห็นเกียวกับความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี
ขันที 2 การสร้างกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี ตามขันตอนที 13 ในขันที 1 โดยบูรณาการกับผลการวิจยั ในตอนที 1 แล้วนําเสนอคณะกรรมการทีปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ เพือพิจารณา
ตรวจแก้ไข แล้วปรั บปรุ งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทีปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ จะได้ร่างกลยุทธ์การบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี
ขันที 3 จัดประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ ดว้ ยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื อพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นเกียวกับกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี โดยเป็ นผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการจัดทํา
กลยุท ธ์ ด้า นการกําหนดนโยบายและแผน ด้า นการส่ งเสริ มวิ ชาการและมาตรฐานการศึก ษา ด้า นการส่ งเสริ มผู ้มี
ความสามารถพิเศษ และด้านการบริ หารจัดการสถานศึกษา จํานวน 14 ท่าน โดยในขันนี จะได้ร่างกลยุทธ์การบริ หาร
จัด การโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิ ศ ทางดนตรี ที ผ่ า นการพิ จ ารณา แสดงความคิ ด เห็ น ให้ ข ้อ เสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ตอนที 3 การศึกษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
ความเป็ นเลิศทางดนตรี โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับ โดยดําเนินการออกเป็ น 2 ขัน ดังนี
ขันที 1 การศึกษาความเหมาะสมของกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี ใช้
แบบสอบถามฉบับ ที 1 ซึ งเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด ทีมี ค าํ ตอบ 2 ทางเลื อกคือ เหมาะสม กับ ไม่เ หมาะสม ทังนี
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเทียงตรงของแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิ คการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) จากผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 5 ท่าน พบว่าคําถามทุกข้อ
มีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.80-1.00 และหาค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการทดสอบวิธีสัมประสิ ทธิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) [16] ได้ค่าความเชือมั นเท่ ากับ 0.70 สอบถามความคิ ดเห็ น
เกียวกับความเหมาะสม ของกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี โดยกลุ่มตัวอย่างได้มา
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จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive Sampling) เป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ทีมีผลงานปรากฏในตัวผูเ้ รี ยนด้านดนตรี เป็ น
ทีประจักษ์ โดยพิจารณาจากผลการประกวดแข่งขันดนตรี โลก (World Music Contest : WMC) การประกวดแข่งขันวง
ดนตรี ระดับนานาชาติ การประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานฯ ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
การประกวดแข่งขันทักษะความสามารถด้านดนตรี งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 21 โรงเรี ยน (คน) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยบริ การไปรษณี ยด์ ่วนพิเศษ (EMS : Express Mail
Service) โดยก่อนส่ งแบบสอบถามได้โทรศัพท์ติดต่อประสานแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 21
ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ขันที 2 การศึกษาความเป็ นไปได้ของกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี ใช้
แบบสอบถามฉบับที 2 ซึ งเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ทังนี แบบสอบถามผ่านการ
ตรวจสอบความเทียงตรงของแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิคการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) จากผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 5 ท่าน พบว่าคําถามทุกข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.80-1.00 และหาค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการทดสอบวิธีสัมประสิ ทธิ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชือมันเท่ากับ 0.70 สอบถามความคิดเห็นเกียวกับความเป็ นไปได้ ของ
กลยุทธ์การบริ หารจัด การโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี โดยกลุ่มผูใ้ ห้ข ้อมูลเป็ นครู ผูส้ อนวิชาดนตรี จาก
โรงเรี ยนทีมีผลงานปรากฏในตัวผูเ้ รี ยนด้านดนตรี เป็ นทีประจัก ษ์ โดยพิจารณาจากผลการประกวดแข่งขันดนตรี โลก
(World Music Contest : WMC) การประกวดแข่ งขัน วงดนตรี ระดับนานาชาติ การประกวดวงโยธวาทิตชิ งถ้ว ย
พระราชทานฯ ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา การประกวดแข่งขันทักษะความสามารถด้านดนตรี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 42 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้ว ยบริ การไปรษณี ย ์ด่วนพิเ ศษ (EMS : Express Mail Service) โดยก่อนส่ งแบบสอบถามได้โทรศัพท์ติดต่ อ
ประสานแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า ได้รับ แบบสอบถามกลับคื นมา 42 ฉบับ คิด เป็ นร้ อ ยละ 100 วิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป
สรุปผลการวิจัย
ตอนที 1 ผลการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี พบว่าปัจจัยทีมี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานของสถานศึกษาทังในด้านบวกและด้านลบ ในส่ วนของสภาพแวดล้อมภายนอก จากการ
วิเคราะห์ C-PEST ประกอบด้วยปั จจัยด้า นผูร้ ั บบริ การ (Customer : C) พบว่าเป็ นโอกาส 3 ข้อ อุปสรรค 3 ข้อ ด้า น
การเมืองและกฎหมาย (Political : P) พบว่าเป็ นโอกาส 2 ข้อ อุปสรรค 2 ข้อ ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) พบว่าเป็ น
โอกาส 5 ข้อ อุปสรรค 7 ข้อ ด้า นสังคม และวัฒนธรรมสิ งแวดล้อม (Social-Cultural : S) พบว่ าเป็ นโอกาส 6 ข้อ
อุปสรรค 9 ข้อ ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) พบว่าเป็ นโอกาส 4 ข้อ อุปสรรค 2 ข้อ ในส่ วนของสภาพแวดล้อม
ภายใน จากการวิเคราะห์ McKinsey 7S ประกอบด้วย ด้านโครงสร้ างองค์กร (Structure : S1) พบว่าเป็ นจุ ดแข็ง 2 ข้อ
จุดอ่อน 2 ข้อ ด้านระบบการดําเนินงาน (System : S2) พบว่าเป็ นจุ ดแข็ง 13 ข้อ จุ ดอ่อน 3 ข้อ ด้านบุคลากร (Staff : S3)
พบว่าเป็ นจุดแข็ง 4 ข้อ จุดอ่อน 7 ข้อ ด้านทักษะ ความรู ้ ความสามารถ (Skill : S4) พบว่าเป็ นจุดแข็ง 6 ข้อ จุดอ่อน 11 ข้อ
ด้านยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy : S5) พบว่าเป็ นจุ ดแข็ง 2 ข้อ จุ ดอ่อน 4 ข้อ ด้านแบบแผนหรื อพฤติกรรมในการ
บริ หาร (Style : S6) พบว่าเป็ นจุดแข็ง 5 ข้อ จุดอ่อน 4 ข้อ ด้านวิสัยทัศน์/ค่านิ ยมร่ วมในหน่ วยงาน (Shared Values :S7)
พบว่าเป็ นจุดแข็ง 2 ข้อ จุดอ่อน 4 ข้อ สรุ ปเมือพิจารณาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาพรวมพบว่า เป็ นโอกาส 20 ข้อ
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อุป สรรค 26 ข้อ และเป็ นจุ ดแข็ง 34 ข้อ จุ ด อ่อ น 36 ข้อ หลังจากนันนํา ผลที ได้ไปดํา เนิ นการจัด ทํา SWOT Matrix
Analysis เพือสร้างกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี ต่อไป
ตอนที 2 ผลการสร้ างกลยุท ธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ย นส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และการทํา SWOT Matrix Analysis นําไปสู่ การกําหนดทิศทางสถานศึกษาขันพืนฐาน ซึ งประกอบด้วย
การกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ได้ขอ้ มูลเพือจัดสร้ างกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทาง
ดนตรี ยืนยันโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 14 คน ได้ผลการวิจยั ดังนี
วิสัยทัศน์ (Vision) : โรงเรี ยนเฉพาะทางด้านดนตรี ทีมีศกั ยภาพ เป็ นศูนย์กลางทางการศึกษา
ด้านดนตรี ของประเทศและภูมิภาคอาเซี ยน
พันธกิจ (Missions) :
1) พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ
มาตรฐานสากล
2) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู ้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
3) เป็ นศูนย์พฒั นาศักยภาพและศูนย์การเรี ยนรู ้ดา้ นดนตรี ให้บริ การแก่สังคมและชุมชน
4) พัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นนักดนตรี ทีมีคุณภาพ มีความเป็ นเลิศด้านดนตรี
กลยุทธ์ (STRATEGIES) :
1) ปรับเปลียนระบบการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน โดยให้ความสําคัญ
กับโครงการ กิจกรรม ทีส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนสู่ ความเป็ นเลิศทางดนตรี
2) ส่ งเสริ มการประกวดแข่งขัน และการแลกเปลียนศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ทังใน
ระดับประเทศและระดับโลก
3) พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผลให้มี
คุณภาพสู่ มาตรฐานสากลบนพืนฐานความเป็ นไทย
4) เปลียนแปลงสถานะโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนประจํา และระบบการคัดเลือกนักเรี ยนทีมี
ความสามารถพิเศษด้านดนตรี จากทัวประเทศ
5) สร้างภาคีเครื อข่ายจากทุกภาคส่ วน ทุกระดับ เพือการศึกษาต่อ เพือการมีงานทํา และเพือ
ความเป็ นเลิศทางดนตรี
6) กําหนดรู ปแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรใหม่ ทังการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดตังโรงเรี ยนและธรรมชาติของผูเ้ รี ยนทีมีความสามารถพิเศษด้า น
ดนตรี
ตอนที 3 ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
ความเป็ นเลิศทางดนตรี
ผลการศึกษาความเหมาะสมของกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทาง
ดนตรี ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสม กลยุทธ์ทีมีความเหมาะสมมากทีสุ ด ได้แก่ กลยุทธ์ที 1 ปรั บเปลียนระบบการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน โดยให้ความสําคัญกับโครงการ กิจกรรม ทีส่ งเสริ ม พัฒนาศักยภาพ
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ผูเ้ รี ยนสู่ ความเป็ นเลิศทางดนตรี และกลยุทธ์ที 5 สร้างภาคีเครื อข่ายจากทุกภาคส่ วน ทุกระดับ เพือการศึกษาต่อ เพือการ
มีงานทํา และเพือความเป็ นเลิศทางดนตรี กลยุทธ์ทีมีความเหมาะสมน้อยทีสุ ด ได้แก่ กลยุทธ์ที 2 ส่ งเสริ มการประกวด
แข่งขัน และการแลกเปลียนศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ทังในระดับประเทศ และระดับโลก
ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ของกลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี
ในภาพรวมพบว่า มีความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมาก กลยุท ธ์ทีมีค วามเป็ นไปได้มากทีสุ ด ได้แก่ กลยุทธ์ ที 3 พัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผลให้มีคุณภาพ สู่ มาตรฐานสากลบนพืนฐาน
ความเป็ นไทย กลยุทธ์ทีมีความเป็ นไปได้น้อยทีสุ ด ได้แก่ กลยุทธ์ที 1 ปรั บเปลียนระบบการจัด สรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน โดยให้ความสําคัญกับโครงการ กิจกรรม ทีส่ งเสริ ม พัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ
ทางดนตรี
อภิปรายผลการวิจัย
1. กลยุทธ์ ปรับเปลียนระบบการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน โดยให้ความสําคัญกับ
โครงการ กิจกรรม ทีส่ งเสริ ม พัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนสู่ ความเป็ นเลิศทางดนตรี ซึ งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกคน คิดตรงกัน
ว่ามีความเหมาะสม ด้วยการบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี จําเป็ นต้องใช้งบประมาณเพือการ
สร้างผูเ้ รี ยนทีมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ให้มีความเป็ นเลิศ อาทิ อาคารสถานที อาคารประกอบ ห้องปฏิบตั ิการทาง
ดนตรี ฯลฯ ทีแตกต่างจากโรงเรี ยนทัวไป เครื องมือดนตรี ทังดนตรี ไทยและดนตรี สากล ทีมีคุณภาพรองรั บการฝึ กซ้อม
และรองรั บการประกวดแข่งขันในเวทีระดับโลก ตลอดจนรองรั บการแลกเปลียนศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
ค่าตอบแทนศิลปิ นแห่งชาติ วิทยากรหรื อนักดนตรี ทีมีความเชียวชาญเฉพาะเครื องมือทังในประเทศและต่างประเทศ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ซึ งสอดคล้องกับแนวทางการบริ หารจัดการงบประมาณแบบใหม่ตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน [17] และวิธีการจัดการศึกษาสําหรั บผูม้ ีความสามารถพิเศษ ในศตวรรษที 21 [18]
ทังนีโรงเรี ยนจําเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนในการระดมทรั พยากร ทังจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน องค์ก ร องค์ก รวิ ชาชี พ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน สั งคมอื น และจาก
ต่างประเทศ ตลอดจนการเก็บเงินบํารุ งการศึกษาเพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ งมุ่งเน้นหลักสู ตรทีมี
เนือหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วยบุคลากรพิเศษ การสอนด้วยรู ปแบบหรื อวิธีการทีแตกต่างจากการเรี ยนการสอน
ปกติ ภายใต้กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิทกระทรวงศึ
ี
กษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐานกําหนดให้สามารถดําเนินการได้ [19]
2. กลยุทธ์ สร้างภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่ วน ทุกระดับ เพือการศึกษาต่อ เพือการมีงานทํา และเพือความเป็ นเลิศ
ทางดนตรี ซึ งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกคนคิดตรงกันว่ามีความเหมาะสม เป็ นการประกันคุณภาพของสถานศึกษาทีดีทีสุ ด
ด้วยจะทําให้ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และประชาชนทัวไปมองเห็นความมันคงในอนาคต เกิดความเชือมันในการทีจะส่ งบุตร
หลานเข้ามาเรี ยน สอดคล้องกับแนวคิดของ [20] ทีกล่ าวถึงการสร้ างภาคีเครื อข่าย เป็ นส่ วนหนึ งของการบริ หารเชิ ง
คุณภาพยุคใหม่ ทีเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ย เข้ามาร่ วมรั บผิดชอบความเป็ นไปของสถานศึกษา และหากได้มี
การประชาสัมพันธ์ให้มองเห็นถึงเส้นทางในอนาคตทังการศึ กษาต่อ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนประสานความ
ร่ วมมือจากทุกระดับเพือการส่ งต่อผูเ้ รี ยนทีมีศกั ยภาพเหมาะสม [21] ย่อมเป็ นประกันคุณภาพของสถานศึกษาได้เป็ น
อย่างดี
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3. กลยุทธ์ พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผล ให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล บนพืนฐานความเป็ นไทย ซึ งครู ผูส้ อนวิชาดนตรี มีความคิดเห็นว่ามีความเป็ นไปได้มากทีสุ ด ด้วยเป็ น
เรื องของการบริ ห ารงานวิ ชาการ ซึ งเป็ นเรื องที ได้รั บ การกระจายอํา นาจจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและสํา นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ให้สถานศึกษาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม ทีเรี ยกว่าหลักสู ตรสถานศึกษา จึ ง
เป็ นความรับผิดชอบโดยตรงของสถานศึกษา [22] สอดคล้องกับข้อเสนอของ [23] ทีว่าการออกแบบโครงสร้างหลักสู ตร
และจัดการเรี ยนการสอนควรเน้นการบูรณาการ เชือมโยงองค์ความรู ้ ประยุกต์ใช้ดนตรี ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน
ขันตอนที เหมาะสม ตลอดจนการจัด กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ตร ที ส่ งเสริ มความเป็ นเลิ ศ ทางดนตรี เพื อตอบสนอง
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนทีมีความสามารถพิเศษ ทีมีลกั ษณะของการสร้ างความรู ้ ดว้ ยตนเอง ชอบค้นหาความท้าทาย มี
แรงจูงใจภายใน มีความมันใจในตนเอง และมีการกํากับตนเองทีดี [24]
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. โรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี ควรจัดเตรี ยมข้อมูลให้ครบถ้วน รอบด้าน นําเสนอกลยุทธ์ที
ได้ เป็ นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพือให้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาความสามารถด้าน
ดนตรี อันเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ โดยมีขอ้ เสนอเชิงนโยบายทีเร่ งด่วน ดังนี
1.1 ควรมีการเปลียนแปลงระบบการจัดสรรงบประมาณแบบเดิมจากต้นสังกัด ให้เหมาะสม เพียงพอ
ครอบคลุมทุกองค์ประกอบทีเกียวข้องกับการบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี โดยการเสนอให้
เป็ นมติคณะรัฐมนตรี
1.2 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในฐานะต้นสังกัดที
รั บผิดชอบโดยตรง ควรกําหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิทีชัดเจน ในการให้การสนับสนุ นโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทาง
ดนตรี จัดตังหน่วยงานกลาง/องค์กรระดับชาติ เพือทําหน้าทีกําหนดทิศทางหรื อแนวทางในการส่ งเสริ มการศึกษาสําหรั บ
ผูม้ ีความสามารถพิเศษทางดนตรี และทําหน้าทีเป็ นตัวกลางในการประสานความร่ วมมือกับหน่ วยงานต่างๆ ทังภาครั ฐ
และเอกชนเพือให้เกิดความเป็ นเอกภาพในการกําหนดนโยบาย มิให้เกิดความซําซ้อน
1.3 ควรมีการเปลียนแปลงระบบการสรรหาผูบ้ ริ หาร และการกําหนดกรอบอัตรากําลังครู ดา้ นดนตรี
ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ตลอดจนวางแผนการผลิตบุคลากรด้านดนตรี ทีตอบสนองต่อความต้องการ
ของหน่วยงาน
2. โรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี หรื อโรงเรี ยนอืนทีมีความสนใจและมีความพร้อม สามารถนํา
กลยุทธ์การบริ หารจัดการ จากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการขับเคลือนตามนโยบายด้านการศึกษาทีต้นสังกัดกําหนด
ปรับใช้ให้เข้ากับบริ บท สภาพแวดล้อม โดยการจัดทําแผนกลยุทธ์ หรื อแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบตั ิ
การประจําปี ทีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ โดยการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
3. ครู ผสู ้ อนวิชาเฉพาะทางดนตรี หรื อครู ผสู ้ อนวิชาสามัญทัวไป ในโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทาง
ดนตรี หรื อโรงเรี ยนทัวไป สามารถนําข้อค้นพบในงานวิจัยนี ไปเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ โดยปรับใช้ให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจัยครังต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เพือการติดตามและประเมินผลการนํากลยุทธ์การบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความ
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เป็ นเลิศทางดนตรี ไปใช้ในการบริ หารจัดการสถานศึกษาต่อไป
2. ควรมีการวิจยั หรื อศึกษาการสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัวทีเหมาะสมกับโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศ
ทางดนตรี โรงเรี ยนวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศด้านอืนๆ
3. ควรมีการวิจยั หรื อศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี ทีประสบ
ผลสําเร็ จจากโรงเรี ยนเฉพาะทางด้านดนตรี ในต่างประเทศ
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อาจารย์ประจําหลักสูตรการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื องภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ทีส่ งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4 มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาระดับการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4 เพือศึกษาระดับภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4 เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้กบั
การจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4 และเพือศึกษาภาวะ
ผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ทีส่ งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
มัธยมศึกษา เขต 4 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 จํานวน 312 คน ซึ งได้มาจากตารางการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์ แกน
จากนันทําการสุ่ มแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรี ยนเป็ นชัน (Strata) แล้วทําการสุ่ ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจบั สลาก เครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครังนีเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ งมีค่าความเทียงตรงตังแต่ 0.60-1.00 ค่าความเชือมัน (α) ของ
การจัดการคุณภาพโดยรวม เท่ากับ .945 และค่าความเชือมัน (α) ภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้เท่ากับ .953 สถิติทีใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple Regression
Analysis- Enter Method) ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี
1.ระดับการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านการเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการทํางานเป็ นทีม และด้านการเพิ มพลังอํานาจในการทํางาน
2. ระดับภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ด้านบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ และ
ด้านการสอนงาน
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3.ภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์ในระดับสู งเชิงบวกกับการจัดการคุณภาพโดยรวมของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r) = .911
4. ภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีมัธยมศึ กษา เขต 4 อย่า งมีนัยสําคัญทางสถิ ติที ระดับ .01 โดยภาวะผู ้นาํ แห่ งการเรี ยนรู ้ ทุ กด้านร่ ว มกัน
พยากรณ์การจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4 ได้ร้อยละ
84.0 โดยภาวะผูน้ าํ แห่ งการเรี ยนรู ้ ดา้ นการสอนงานมีอาํ นาจการพยากรณ์ สูงสุ ด รองลงมาได้แก่ ด้านการมุ่ ง
ผลสัมฤทธิของงาน ด้านบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ และด้านการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ ตามลําดับ
คําสํ าคัญ : ภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ การจัดการคุณภาพโดยรวม สํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา 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
โลกปัจจุบนั เป็ นยุคกระแสโลกาภิวตั น์ เป็ นโลกไร้พรมแดน เน้นการติดต่อสื อสารอย่างรวดเร็ วโดยใช้
เทคโนโลยีทางการสื อสาร ทําให้องค์การมีการปรับเปลียนกระบวนทัศน์ดา้ นบริ หารองค์การ จากเดิมไปสู่ กระบวน
ทัศน์ใหม่ เช่น จากแนวคิดแบบยุคอุตสาหกรรม ไปสู่ ยคุ สารสนเทศ จากเดิมองค์การเน้นความมันคงไปสู่ มุ่งเน้นให้
เกิดการเปลียนแปลง จากทีเคยใช้วิธีควบคุมทีศูนย์อาํ นาจ ไปสู่ การมุ่งกระจายอํานาจความรับผิดชอบในการ
ตัดสิ นใจ จากแนวคิดขององค์การทีมุ่งการแข่งขัน ไปเป็ นการมุ่งแสวงหาความร่ วมมือ จากทีเคยให้ความสําคัญของ
วัตถุเป็ นหลักไปเป็ นการยึดความสําคัญของคน และความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน เป็ นต้น [1] ดังนันคนไทยและ
สังคมไทยเริ มตืนตัวกับการเปลียนแปลงของประเทศชาติอย่างใกล้ชิด เห็นได้จากมีเสี ยงเรี ยกร้องให้มีการปรับปรุ ง
คุณภาพของการศึกษามากขึน และเร่ งรี บให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนา
กระบวนการจัดการให้มีคุณภาพ โดยเน้นการปรับปรุ งอย่างต่อเนืองเพือให้มนุษย์เป็ นบุคคลทีสมบูรณ์แบบและ
พร้อมจะไปเป็ นพลเมืองดีของชาติในโอกาสต่อไป [2]
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้กาํ หนดทิศทางและยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาประเทศ โดยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริ บทของการเปลียนแปลง
ต่างๆ ทีอาจก่อให้เกิดความเสี ยงทังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิ ดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทาย
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผูส้ ู งอายุ การเกิดภัยธรรมชาติทีรุ นแรง ประกอบกับสภาวการณ์ดา้ นต่างๆ ทัง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบนั ทียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน
เช่น ปัญหาความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลือมลําทางสังคม ด้านบุคลากรและการบริ หาร
จัดการ ขาดความรู ้ดา้ นภาษา ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี ด้านการเรี ยนรู ้ ขณะทีคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับตํา
สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนขันพืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลียตํากว่าร้อย
ละ50 ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 จึงจําเป็ นต้องยึดกรอบแนวคิด
และหลักการในการวางแผนทีสําคัญ คือ การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นคน
เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่ วม การสนับสนุนและส่งเสริ มแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนา
สู่ ความมันคง มังคัง [3]
จากการสํารวจปั ญหาการบริ ห ารจัดการในโรงเรี ย น พบว่ าการบริ หารยังขาดความชัด เจนในด้านการ
ตอบสนองความต้อ งการของนักเรี ย นเท่ าที ควร ครู ย งั ไม่ไ ด้รับ การพัฒนาตามความต้อ งการและความจํา เป็ น
โดยเฉพาะอย่างยิงขาดการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการทํางาน การบริ การไม่ทนั ใจและค่อนข้างล่าช้า ผูป้ กครอง
ยังไม่พึงพอใจเท่าทีควร จากปัญหาดังกล่าวนับว่าจําเป็ นอย่างยิงทีต้องนําระบบการบริ หารงานทีมีประสิ ทธิ ภาพมา
ใช้ใ นการแก้ปั ญหาและพัฒนาในเรื องดังกล่ า ว ดังนันการจัด การคุ ณภาพโดยรวมจึ ง เป็ นหลัก การบริ ห ารที มี
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ความหมายและสามารถบูรณาการเข้ากับทุกส่ วนขององค์การ เพือแก้ปัญหา สร้ างคุณค่าเพิม การควบคุมต้นทุน
การปรับโครงสร้างองค์การการจัดการคุณภาพโดยรวมเป็ นทางเลือกและแนวทางในการปฏิบตั ิเพือช่วยให้องค์การ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันและก้าวไปข้างหน้า เป็ นการจัดระบบการทํางานเพือป้ องกันความผิดพลาดเสี ยหาย และมุ่ง
สร้างคุณค่าในกระบวนการทํางานทุก ๆ ขันตอน โดยทีทุกคนในโรงเรี ยนต้องมีส่วนร่ วม ซึ งจะทําให้เป็ นปั จจัย
สําคัญในการก้าวไปสู่ ความเป็ นเลิศ ทังในด้านการบริ หารโรงเรี ยน การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ ของนักเรี ยน
วัตถุประสงค์สาํ คัญทีสุ ดของการจัดการคุณภาพโดยรวม คือ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศกั ยภาพของตนเอง
ได้อย่างเต็มทีด้วยการมีส่วนร่ วมในการปรั บปรุ งงานและปรั บปรุ งคุณภาพนักเรี ยน อันจะเป็ นผลให้คุณภาพชีวิต
ของบุคลากรทุกคนดีขึนอย่างต่อเนือง รวมทังทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและบริ การเพือให้ลูกค้าพึง
พอใจสู งสุ ด เป็ นการทําให้โรงเรี ยนมีศกั ยภาพในการแข่งขัน มีความได้เปรี ยบในการแข่งขันอย่างยังยืน [4],[5]
ดังนันผูน้ ําจึ งต้องใช้การจัดการคุณ ภาพโดยรวมในการดําเนิ น งาน โดยสร้ า งวิ สัย ทัศ น์แ ละสามารถ
วางแผนกระจายวิสัยทัศน์ไปยังคนอืนๆ เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ตลอดจนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความ
ต้องการของบุคลากรในองค์การ สร้ างบรรยากาศในองค์การแบบมิตรภาพ สร้ างสรรค์ความคิดใหม่ และมีความ
มุ่งมันในการทํางาน [6] เป็ นการจัดการทีมุ่งหวังให้องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถในการ
สร้ า งความสั มพันธ์ ก ับ คนในองค์การ สามารถปรั บ ปรุ งและเปลี ยนแปลงการทํา งานได้อ ย่า งเหมาะสม [7]
นอกจากนีการจัดการคุณภาพโดยรวมยังเป็ นทฤษฎีทีเกียวข้องกับการบริ หารและการจัดการทีเน้นคุณภาพการศึกษา
เป็ นสําคัญ อีกทังยังใช้หลักของการเพิ มพลังอํานาจให้เกิดขึนกับบุคลากร กระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือและมีความ
จริ งใจในการปฏิบตั ิงาน สร้ างทีมงาน และปรั บปรุ งคุณภาพการทํางานอย่างต่อเนื อง เน้นความสําคัญของลูกค้า
อย่างทัวถึง [8]
การจัดการคุณภาพโดยรวมนับว่ามีความสําคัญเพราะช่วยทําให้การสื อสารในองค์การมีความชัดเจน และ
ประหยัดงบประมาณ ก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพของงานสู ง ทําให้งานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือง ปรั บปรุ งทัศนคติ
ในทางบวก ปรับปรุ งยุทธศาสตร์ ในการทํางาน สนับสนุ นให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการทํางานมากขึน ทําให้เกิด
การระดมความคิด เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทําให้บรรลุเป้ าหมายการศึกษา รวมทังใช้วิธีการบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมกับบุคลากรในองค์การและชุมชน ซึ งนับว่าสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาทีเน้นการพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์เป็ นสําคัญ [9] ดังนันในการดําเนิ นงานปฏิรูปการศึกษาเพือให้ไปสู่ เป้ าหมายปลายทางอย่างมีคุณภาพ จึ ง
สมควรสนับสนุ นให้องค์การต่างๆ นําการจัดการคุณภาพโดยรวมมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับ เพราะการ
จัดการคุณภาพโดยรวมจะครอบคลุมทังด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ การเน้น
นักเรี ยนเป็ นสําคัญ การทํางานเป็ นทีม การวางแผนกลยุทธ์และการเพิ มพลังอํานาจในการทํางาน
การจัดการคุณภาพโดยรวมให้ประสบผลสําเร็ จในโรงเรี ยน บุคคลสําคัญทีเป็ นผูข้ บั เคลือนกลไกไปสู่
เป้ าหมาย ได้แก่ ผูน้ าํ ซึ งต้องอาศัยการใช้อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพือให้การบริ หารงานไปสู่ การ
บรรลุเป้ าหมาย [10] โดยเฉพาะผูน้ าํ ทีมีภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้นบั ว่ามีความสําคัญ โดยเฉพาะองค์การทีประสบ
ผลสําเร็ จในคริ สต์ศตวรรษที 21 จําเป็ นต้องมีผนู ้ าํ ทีมีความสามารถเพือนําองค์การไปสู่ เป้ าหมาย และสามารถ
แข่งขันกับองค์การอืนได้ ภายใต้โลกข่าวสารทีไร้พรหมแดน กุญแจสําคัญของผูน้ าํ ได้แก่ ความมีชือเสี ยง ความคิด
เชิงระบบ เป็ นผูเ้ ปลียนแปลง เน้นการบริ การ เป็ นผูน้ าํ เทคโนโลยี ทีสําคัญมุ่งมันและเน้นการเรี ยนรู ้ ภาวะผูน้ าํ
แห่งการเรี ยนรู ้จึงนับว่ามีความสําคัญในยุคปัจจุบนั [11] และจําเป็ นต้องพัฒนาผูน้ าํ ให้มีภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้
ก่อนจะไปสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ [12] ภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้จะเน้นการทํางานทีมุ่งผลสัมฤทธิ โดยเน้น
การวางแผนกลยุทธ์ การใช้ความคิดกลยุทธ์เพือยกระดับผลสัมฤทธิของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้ โดยมุ่งพัฒนา
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โรงเรี ยนไปสู่ โรงเรี ยนทีมีประสิ ทธิผลหรื อคุณภาพ มีการปรับปรุ งเปลียนแปลงบทบาทของผูน้ าํ จากการกํากับ
ควบคุมประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนสู่ การให้การสนับสนุน อํานวยความสะดวก เน้นการบริ หารและการสอนงาน
นิเทศงานแก่บุคลากร เพือแสวงหาความรู ้มาพัฒนางานอยูเ่ สมอ [13] เป็ นบุคคลแห่งเรี ยนรู ้ พัฒนาศักยภาพภาวะ
ผูน้ าํ ให้เข้มแข็ง พัฒนาการเรี ยนรู ้อย่างมืออาชีพ ใช้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจและทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์ มีการ
พัฒนาตนเองด้วยการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนืองโดยมีรูปแบบและกลยุทธ์ในการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย ทีสําคัญมุ่งมัน
และเน้นการเรี ยนรู ้ [14] ดังนันภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้จึงนับว่ามีความสําคัญในยุคปัจจุบนั เกียวข้องกับการเป็ น
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ การสอนงาน การมุ่งผลสัมฤทธิของงาน และการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ ผูว้ ิจยั จึง
สนใจการทําวิจยั เรื องภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ทีส่ งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือศึกษาระดับการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา
เขต 4
2. เพือศึกษาระดับภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา
เขต 4
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้กบั การจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4
4. เพือศึกษาภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ทีส่ งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4
วิธีการดําเนินงานวิจัย
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 มีจาํ นวน
ทังสิ น 3,069 คน โดยแยกเป็ นสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวน 194 คน ขนาดกลางจํานวน 590 คน และสถานศึกษา
ขนาดใหญ่จาํ นวน 1,249 คน และขนาดใหญ่พิเศษจํานวน 1,036 คน รวม 42 โรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั
ครังนี ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 346 คน โดยการเปิ ดตารางการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์ แกน
(Krejcie & Morgan, 1970 : 608) จากนันทําการสุ่ มแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาด
สถานศึกษาเป็ นชันในการสุ่ ม (Strata) และสุ่ มอย่างง่ายด้วยวิธีจบั สลาก (Simple Random Sampling) เครื องมือทีใช้
ในการรวบรวมข้อ มู ลในการวิ จัย ครั งนี เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ ซึ งมี ค่า ความ
เทียงตรงตังแต่ 0.60-1.00 ค่าความเชือมัน (α) ของการจัดการคุณภาพโดยรวม เท่ากับ .945 และค่าความเชือมัน (α)
ภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้เท่ากับ .953 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และสมการถดถอย
พหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple Regression Analysis- Enter Method)
สรุปผลวิจัย
1.ระดับการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านการเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการทํางานเป็ นทีม และด้านการเพิ มพลังอํานาจในการทํางาน
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2. ระดับภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ด้านบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ และ
ด้านการสอนงาน
3.ภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์ในระดับสู งเชิงบวกกับการจัดการคุณภาพโดยรวมของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r) = .911
4. ภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีมัธยมศึ กษา เขต 4 อย่า งมีนัยสําคัญทางสถิ ติที ระดับ .01 โดยภาวะผู ้นาํ แห่ งการเรี ยนรู ้ ทุ กด้านร่ ว มกัน
พยากรณ์การจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4 ได้ร้อยละ
84.0 โดยภาวะผูน้ าํ แห่ งการเรี ยนรู ้ ดา้ นการสอนงานมีอาํ นาจการพยากรณ์ สูงสุ ด รองลงมาได้แก่ ด้านการมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ ของงาน ด้านบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ และด้านการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ ตามลําดับ ดังตาราง
ด้านล่าง
ตัวพยากรณ์
1. ด้านบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ (X1)

B
.178

β
.203

SEb
.031

t
5.764**

P
.000

2. ด้านการสอนงาน (X2)
.321
.382
3. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิของงาน (X3)
.275
.305
4. ด้านการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ
.116
.136
(X4)
R= .916
SEest=. 238
2
R = .840
a = .403
** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ผูว้ ิจยั นํามาสร้างเป็ นสมการพยากรณ์ได้ดงั นี
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน

.034
.035
.032

9.433**
7.855**
3.658**

.000
.000
.000

F= 401.912**

= .382(Z2) + .305 (Z3) + .203 (Z1) + .136 (Z4)
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
= .403 + .321 (X2) + .275(X3) + .178 (X1) + .116 (X4)
อภิปรายผล
1.ระดับการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านการเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการทํางานเป็ นทีม และด้านการเพิ มพลังอํานาจในการทํางาน ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ น
เพราะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการส่ งเสริ มโรงเรี ยนให้จดั การศึกษาเน้นผลสัมฤทธิของ
นักเรี ยน นับว่าสอดคล้องกับการจัดการคุณภาพโดยรวมทีใช้เทคนิ ควิธีการในการจัดการองค์การสู่ ความเป็ นเลิศ ซึ ง
ยึดความต้องการของนักเรี ยนเป็ นสําคัญ โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมปรับปรุ งกระบวนการและสภาพแวดล้อม
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อย่างต่อเนือง เพือบรรลุวตั ถุประสงค์ในการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและมีผลประกอบการทีเป็ นเลิศ โดยมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย อันเป็ นการสร้างคุณค่าแก่องค์การและสังคมโดยรวม สอดคล้องกับแนวคิดของ
สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี [15] สรุ ปว่าการจัดการคุณภาพโดยรวมเป็ นระบบบริ หารจัดการในทุกกระบวนการที
เน้นคุณภาพ โดยทุกคนในองค์การมีส่วนร่ วมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู ง มีนโยบายการจัดการทีชัดเจน
มีการกระจายนโยบาย มีกลยุทธ์ในการผลิต การบริ การ มีแผนยุทธศาสตร์ ทีติดตามผลได้ โดยบูรณาการจากผลลัพธ์
ของการจัดการในด้านต่าง ๆ จากความพอใจของผูเ้ กียวข้อง รวมทังมีแผนในอนาคตด้วย อีกทังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิลเลียม [16] นิยามว่าการจัดการคุณภาพโดยรวม เป็ นความผูกพันทังหมดต่อคุณภาพและทัศนคติที
แสดงออกมาโดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในกระบวนการปรับปรุ งผลสัมฤทธิและบริ การอย่างต่อเนือง รวมทัง
การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทีเป็ นนวัตกรรมใหม่ โดยเฉพาะด้านการเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญนับว่าเป็ นสิ งสําคัญ
เพราะนักเรี ยนถือว่าเป็ นลูกค้าคนสําคัญทีต้องดูแลเอาใจใส่ เป็ นพิเศษ เพือตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึง
พอใจและประทับใจมากทีสุ ด สอดคล้องกับแนวคิดของโกทช์และเดวิด [17] การเน้นลูกค้าควรจัดระบบบริ การให้ดี
พัฒนากระบวนการขันตอนให้รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพเน้นการอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้อย่างเพียงพอ
อีกทังด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นด้านทีสําคัญทีช่วยให้การบริ หารจัดการประสบผลสําเร็ จตาม
เป้ าหมาย มีความสําคัญต่อการบริ หารและการจัดการ เพราะช่วยลดปัญหาและข้อผิดพลาดและค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน
ได้โดยทีผลผลิตและบริ การยังคงที เป็ นการดําเนินการปรับปรุ งอย่างต่อเนื อง มีการวางแผนการทํางานและแก้ไข
ปัญหาอยูต่ ลอดเวลา จากจุดหนึงไปสู่ อีกจุดหนึง โดยเน้นผลสัมฤทธิ ของงานให้สามารถดํา เนิ นงานก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนือง [18] มีการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนืองเน้นการเปลียนแปลงการบริ การหรื อผลสัมฤทธิ ทีมีความหมาย
และดีทีสุ ดเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยนมากทีสุ ด ทีสําคัญเน้นการตรงต่อเวลา (just-in-time ; JIT) [19] นอกจากนี ด้าน
การวางแผนกลยุท ธ์ ช่ วยตอบสนองโลกาภิว ัตน์ เพราะมีผ ลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะการตอบสนองความ
ต้องการและความจําเป็ นของนักเรี ยน การตระหนักถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็ นสิ งจําเป็ นสําหรั บการวางแผน
กลยุท ธ์ทาํ ให้องค์การประสบความสําเร็ จ จึ งต้อ งทํา ความเข้า ใจกับสิ งที กําลังเปลียนแปลง โดยเฉพาะปั ญหาที
เกิดขึนเพือป้ องกันให้องค์การมีความเข้มแข็งและอยู่รอดปลอดภัย [20] โดยเฉพาะกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ช่วยทําให้บุคลากรมีความมันใจต่อคุณภาพและการบริ การทีดี สอดคล้องกับผลวิจยั ของชิป [21] ได้ศึกษาเกียวกับ
การจัดการคุณภาพโดยรวมในโรงเรี ยน ผลวิจัย สรุ ปว่า การจัด การคุณภาพโดยรวมจะเกียวข้อ งกับการวางแผน
กลยุทธ์ โดยเน้นระบบการประกันคุณภาพ สอดคล้องกับผลวิจยั ของฟรานซ์ [22] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการ
จัดการคุณภาพโดยรวมกับการปรับปรุ งคะแนนอย่างต่อเนืองของนักเรี ยนจากแบบทดสอบผลงานวิจัยสรุ ปว่า การ
จัดการคุณภาพโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั การปรับปรุ งคะแนนอย่างต่อเนืองของนักเรี ยนจากแบบทดสอบ
2. ระดับภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ด้านบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ และ
ด้านการสอนงาน ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะองค์การทีประสบผลสําเร็ จในคริ สต์ศตวรรษที 21 จําเป็ นต้องมีผนู ้ าํ ทีมี
ความสามารถเพือนําองค์การไปสู่ เป้ าหมาย และสามารถแข่งขันกับองค์การอืนได้ ภายใต้โลกข่าวสารทีไร้พรหม
แดน กุญแจสําคัญของผูน้ าํ ได้แก่ มุ่งผลสัมฤทธิของงาน การแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนืองเพือนําแนวคิดใหม่ๆมา
พัฒนาองค์การให้เจริ ญก้าวหน้า ภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้จึงนับว่ามีความสําคัญในยุคปัจจุบนั และจําเป็ นต้อง
พัฒนาผูน้ าํ ให้มีภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ก่อนจะไปสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
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อีกทังภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ใช้การสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจให้บุคลากรพัฒนาความรู ้
ประสบการณ์และความสามารถเพือนําโรงเรี ยนไปสู่ คุณภาพ โดยมุ่งพัฒนาให้บุคลากรมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง
ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองด้วยการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนืองโดยมีรูปแบบและกลยุทธ์ในการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะด้านการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการช่วยสนับสนุนองค์การให้พร้อมเพรี ยงทังด้านสิ ง
อํานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและสวัสดิการ สวัสดิภาพให้บคุ ลากรมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ีดี ปลอดภัยใน
โรงเรี ยน รวมทังเหมาะสม สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ [23] นอกจากนีด้านการมุ่งผลสัมฤทธิช่วยปรับปรุ ง
เปลียนแปลงบทบาทของผูน้ าํ จากการกํากับควบคุมประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนสู่ การให้การสนับสนุน อํานวยความ
สะดวก เน้นการบริ หารและการสอนงานนิเทศงานแก่บุคลากร เพือแสวงหาความรู ้มาพัฒนางานอยูเ่ สมอ เป็ นบุคคล
แห่งการเรี ยนรู ้ พัฒนาศักยภาพภาวะผูน้ าํ ให้เข้มแข็ง พัฒนาการเรี ยนรู ้อย่างมืออาชีพ ใช้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจและ
ใช้ทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์ [24] ทีสําคัญด้านบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจให้
บุคลากรพัฒนาความรู ้ ประสบการณ์และความสามารถเพือนําโรงเรี ยนไปสู่ คุณภาพ โดยมุ่งพัฒนาให้บุคลากรมีการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง ตลอดชีวิต มีการพัฒนาตนเองด้วยการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนืองโดยมีรูปแบบและกลยุทธ์ในการ
เรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย[25]
3.ภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์ในระดับสู งเชิงบวกกับการจัดการคุณภาพโดยรวมของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทีเป็ นเช่นนีอาจ
เป็ นเพราะภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้เป็ นภาวะผูน้ าํ ทีเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของบุคลากรในองค์การเป็ นสําคัญ
เน้นการยกระดับและพัฒนาผลสัมฤทธิของนักเรี ยนซึ งสอดคล้องกับการจัดการคุณภาพโดยรวมทีเน้นการพัฒนา
คุณภาพนักเรี ยนเป็ นสําคัญ ตลอดจนเน้นการตอบสนองและบริ การนักเรี ยนให้เกิดความประทับใจ สอดคล้องกับ
ผลวิจยั ของ ฟโค แอนโทนิโอและลุยส์ [26] ศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการคุณภาพโดยรวมกับการปฎิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หาร พบว่า พฤติกรรมของมุ่งการเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารสัมพันธ์กบั การจัดการคุณภาพโดยรวม สอดคล้องกับ
ผลวิจยั ของวิลเลียม [27] ได้ศึกษาการจัดการคุณภาพโดยรวม การปรับปรุ งอย่างต่อเนือง และการปฏิบตั ิงาน
ผลงานวิจยั สรุ ปว่า ตัวแปรทีมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ การสนับสนุนภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
4. ภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.01 โดยภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ทุกด้านร่ วมกัน
พยากรณ์การจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีมัธยมศึกษา เขต 4 ได้ร้อยละ
84.0 โดยภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นการสอนงานมีอาํ นาจการพยากรณ์สูงสุ ด รองลงมาได้แก่ ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิของงาน ด้านบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ และด้านการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ ตามลําดับ ทีเป็ นเช่นนี
เพราะการสอนงานเป็ นเทคนิคสําคัญของผูน้ าํ ทีช่วยให้บุคลากรเกิดการยอมรับและวางใจ เชือมันศรัทธาในตัวผูน้ าํ
พร้อมทีจะปฏิบตั ิงานตาม บุคลากรมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผูบ้ ริ หาร ทํางานอย่างมีทิศทาง เป็ นผลทําให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านมีประสิ ทธิภาพเป็ นทียอมรั บทุกฝ่ าย การสอนงานนับว่ามีความสําคัญต่อการบริ หารจัดการ ผูน้ าํ ต้อง
แนะนําให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนือง ผลวิจยั สอดคล้องกับ ฟาติส เมห์เมทและเทซ
แคน [28] ศึกษาการปฏิบตั ิงานของการจัดการคุณภาพโดยรวมในประเทศตุรกี พบว่า ภาวะผูน้ าํ ทีเน้นการมุ่ง
ผลสัมฤทธิของงานและการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งการสอนงานช่วยให้การปฏิบตั ิงานของการจัดการคุณภาพ
โดยรวมประสบผลสําเร็ จ สอดคล้องกับผลวิจยั ของไฮรทส์ [29] ศึกษาภาวะผูน้ าํ ทีส่ งผลต่อการจัดการคุณภาพ
โดยรวมพบว่า ภาวะผูน้ าํ ทีมุง่ ผลสัมฤทธิของงาน และเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนืองส่ งผลการปฏิบตั ิงาน
ของการจัดการคุณภาพโดยรวมในองค์การ
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มการจัดการคุณภาพโดยรวมด้านการเพิ มพลังอํานาจในการทํางานแก่
บุคลากร โดยเน้นการสร้างความรู ้สึกความเป็ นเจ้าขององค์การแก่ครู
1.2 ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มภาวะผูน้ าํ แห่ งการเรี ยนรู ้ ดา้ นการสอนงาน โดยการสร้ างความเป็ น
กันเองกับบุคลากร ให้เกิดความอบอุ่น คุน้ เคย และสนับสนุนทรัพยากรและสิ งอํานวยความสะดวกอย่างครบถ้วน
1.3 ผูบ้ ริ หารในระดับต่างๆ ทังในโรงเรี ยน เขตพืนทีการศึกษา ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการ
ควรจัดฝึ กอบรมผูบ้ ริ หารให้มีภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้เพือเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสื บไป
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ในครังต่อไป
2.1 ควรศึกษาภาวะผูน้ าํ แห่งการเรี ยนรู ้ทีส่ งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมจากกลุ่มตัวอย่าง
ในระดับอืนๆ และเขตพืนทีการศึกษาอืนๆเพือเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป
2.2 ควรศึกษาภาวะผูน้ าํ แห่ งการเรี ยนรู ้ ทีส่ งผลต่ อคุณภาพของโรงเรี ยนจากกลุ่มตัว อย่างใน
ระดับอืนๆ และเขตพืนทีการศึกษาอืนๆเพือเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป
2.3 ควรหาตัวแปรภาวะผูน้ าํ รู ปแบบอืน เช่น ภาวะผูน้ าํ เชิงวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ าํ สมดุลทีส่ งผลต่อ
ต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมในระดับอืนๆ และเขตพืนทีการศึกษาอืนๆ รวมทังหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ เช่น
กรุ งเทพมหานคร หรื อองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เป็ นต้น
2.4 ควรทําวิจยั ในรู ปแบบต่างๆ เช่น กรณี ศึกษา วิจยั เชิงคุณภาพ หรื อปัจจัยพหุระดับ เป็ นต้น
หนังสื ออ้ างอิง
[1] Brah, Shaukat. A., and Lim, Hua. Ying. (2006, June). The Effects of Technology and TQM on the
Performance of Logistics Companies. International Journal of Physical Distribution & Logistics
Management. 36(3):192-209.
[2] วิฑูรย์ สิ มะโชคดี. (2550). TQM คู่มือสู่ องค์ กรคุณภาพยุค 2000. กรุ งเทพฯ: WPS (Thailand).
[3] สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). ทิ ศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที 12 (2560-2564). ถ่ายเอกสาร.
[4] ทองทิพภา วิริยะพันธุ.์ (2551). การบริ หารที มงานและการแก้ ปัญหา (พิมพ์ครังที 2). กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
สหธรรมิก.
[5] รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ. (2550). การบริ หารงานวิ ชาการสถานศึ กษาขันพื นฐาน .กรุ งเทพฯ: ศูนย์หนังสื อ
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
[6] Sorenson, Dean. and Machell, James. (1996). Quality Schools Through Quality Leadership. London:
Heineman.
[7] Scott, G. (2001,February). Customer Satisfaction: Six Strategies for Continuous Improvement. Healthcare
Management. 46 (2):382-386.
[8] Sallis, Edward. (2002). Total Quality Management in Education. 3rd Edition. London: Kogan Page Limited.
[9] Oakland, J. S. (2003). Total Quality Management. 3rd Edition. Oxford: Butterworth-Heinemann.
[10] Nelson, D.L., & Quick, J.C. (1997). Organizational Behavior : Foundations Realities, and Challenges.
New York : West Publishing Company.

วารสารบริ หารการศึกษา มศว
ปี ที 13 ฉบับที 25 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559
125

[11] Marquardt, Michael J. (2000). Action learning and leadership. Learning Organization.7 (5) : 233 – 241.
[12] Vana, Prewitt. (2003). "Leadership Development for Learning Organizations. Leadership & Organization
Development Journal. 24(2) :58 – 61.
[13]Trefz, M. K. (1998). Responses to Executive Coaching Experience. Unpublished Manuscript, The Ohio State
University at Columbus.
[14]Brown, Lillas M. & Posner, Barry Z. (2001). Exploring the Relationship Between Learning and
Leadership. Leadership & Organization Development Journal. 22(6) :274 – 280.
[15] สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่ น). (2554). รางวัลคุณภาพคาโน. กรุ งเทพฯ: แผนกส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม.
[16] Williams, Richard L. (1994). Essentials of Total Quality Management. New York: Amacom.
[17] Goetsch, Davis. L. and David, Stanley. B. (2010). Quality Management for Organization Excellence
Introduction to Total Quality Management. New Jersey: Prentice Hall.
[18] Bounds, G. and Others. (1994). Beyond Total Quality Management : Toward the Emerging Paradigm.
New York: McGraw-Hill.
[19] Rijnders, S. and Boer, H. (2004, July). A Typology of Continuous Improvement Implementation
Processes. Knowledge and Process Management. 11 (4): 283–296.
[20] Soutar, Geoffrey. and Mcneil, Magaret. (1996, November). Measuring Service Quality in A Tertiary
Institution. Educational Administration.34 (1): 72-82.
[21] Shipe, Denise. A. (1998, July). A Case Study About Total Quality Management in A School District.
Leadership. 59 (1):46-54.
[22] Franz, Cheryl. (2004, March). A Cross-Cultural Study of Employee Empowerment and Organization.
Business Journals. 65 (4): 2132.
[23] Bass,Bernard M. (2013).The Future of Leadership in Learning Organizations. Retrieved 12 October 2016,
from jlo.sagepub.com.
[24] Deborah ,King. (May 2002).The Changing Shape of Leadership. Educational Leadership. 59 (8) :61-63.
[25] Brown, Lillas M. & Posner. Barry Z. (2001). Exploring the Relationship Between Learning and
Leadership. Leadership & Organization Development Journal .22(6) :274 – 280.
[26] Fco. Javier Montes, Antonio Verdú Jover, Luis Miguel Molina Fernández. (2003). Factors Affecting the
Relationship between Total Quality Management and Organizational Performance. International
Journal of Quality & Reliability Management. 20 (2):189 – 209.
[27] Williams, Nathan. (2010). Implementing Total Quality Management Implementing. Retrieved 11 October
2016, from http://www.scribd.com/doc/7742544/Implemention..
[28] Fatih, Töremen,; Mehmet Karaku,& Tezcanm, Yasan. (2009). Total Quality Management Practices in
Turkish Primary Schools. Quality Assurance in Education. 17 (1):30 – 44.
[29] Hirtz Paul D.(2015).The Effects of Leadership on Quality University of Missouri-Rolla. The International
Journal of Human Resource Management. 2 (3): 22-27.

วารสารบริ หารการศึกษา มศว
ปี ที 13 ฉบับที 25 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559
บทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณีศึกษา ฯพณฯอาศิส พิทักษ์ คุมพล
Chief of The Muslim in Thailand Role in Educational Administration
: A Case Study of His Excellency AZIZ PHITAKKUMPON
ศิริพร อนุสภา1, ผศ.ดร.วรกาญจน์ สุ ขสดเขียว2,ผศ.ดร.ประเสริ ฐ อินทรักษ์3,ผศ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์4
Siriporn Anusapha1, Vorakarn Suksodkew2, Prasert Intarak3, Julispong Jularat4
1

นิสิตการศึกษาดุษฎีบณั ฑิต ภาควิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

2

ทีปรึ กษาหลัก รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3

ทีปรึ กษาร่ วม หัวหน้าภาควิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

4

ทีปรึ กษาร่ วม หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือทราบบทบาทในการบริ หารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณี ศึกษาฯพณฯ อาศิส
พิทกั ษ์คุมพล เป็ นการรวบรวมข้อมูลโดยพหุวิธีและครอบคลุมเรื องการศึกษาประวัติชีวิต การวิเคราะห์เอกสาร การศึกษา
หลักฐานหรื อข้อมูลทีมีอยู่ตามสภาพปกติ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์
เนือหา และการวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุ ป แล้วนําเสนอโดยวิธีพรรณนา ผลวิจยั พบว่า
1.ทีมาของบทบาทในการบริ หารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี เกิดจากการสั งสมประสบการณ์ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา
ในช่วงการดําเนินชีวิต มีองค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ ความรู ้ ความสามารถ ความประพฤติและบุคลิกภาพ และคุณสมบัติส่วนตัว
รวมทังการให้ความสําคัญทางด้านการศึกษา
2.การใช้บทบาทในการบริ หารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี สรุ ปได้ 5 ด้าน ดังต่อไปนี
2.1 บทบาทด้านโรงเรี ยน ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาในระบบโรงเรี ยนอย่างเป็ นทางการให้มีคุณภาพและทัวถึง มี
บทบาทสําคัญในการบริ หารโรงเรี ยนทังโรงเรี ยนตาดีกา โรงเรี ยนปอเนาะ โดยสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญศึกษา ท่านมีหน้าที
บริ หารและดูแลหลักสู ตรเพือให้อยูใ่ นกรอบคําสอนของศาสนาอิสลาม
2.2 บทบาทด้านมุสลิม เป็ นผูท้ ีนับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่ งครัด เป็ นแบบอย่างแก่มุสลิมโดยทัวไป
2.3 บทบาทด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม และมีภาวะผูน้ าํ เชิงจริ ยธรรม
2.4 บทบาทด้า นศาสนา เป็ นผูน้ ํากิจ การศาสนาอิ สลามในประเทศไทย โดยให้คาํ ปรึ ก ษาและความเห็นต่ อทาง
ราชการเกียวกับศาสนาอิสลาม แต่งตังผูท้ รงคุณวุฒิเพือให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับบัญญัติศาสนาอิสลาม ประกาศผลการดูดวงจันทร์
เพือกําหนดวันสําคัญทางศาสนา ออกประกาศเกียวกับวินิจฉัยตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม เป็ นประธานอํานวยการจัดงาน
เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
2.5 บทบาทด้านเทคโนโลยี ประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพือช่วยในการทํางานหรื อแก้ปัญหาต่างๆ ทัง
ด้านการติดต่อสื อสารเพือให้สะดวกรวดเร็ ว รวมทังสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมให้กบั เยาวชนทุกระดับในการใช้เ ทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
คําสํ าคัญ : จุฬาราชมนตรี บทบาทในการบริ หารการศึกษา
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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 ” เป็ นผูน้ าํ กิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย และเป็ นตําแหน่ งฝ่ ายมุสลิมให้ขอ้ ปรึ กษาด้านศาสนา
อิสลามแก่รัฐบาลไทย โดยเฉพาะแก่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัฒนธรรม มีประวัติมาแต่ครังกรุ งศรี อยุธยา ในทําเนี ยบ
ศักดินาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทําเนียบตําแหน่งขุนนาง ซึ งในชันหลังเรี ยกว่า "กรมท่าขวา" มี "พระจุ ลาราชมนตรี "
เป็ นหัวหน้าฝ่ ายแขก คู่กบั "หลวงโชฎึกราชเศรษฐี" หัวหน้าฝ่ ายจีน หลังเปลียนแปลงการปกครองตําแหน่งจุฬาราชมนตรี ได้มี
การเปลียนแปลงไปจากเดิมทีเคยแต่งตังโดยพระมหากษัตริ ยแ์ ละเป็ นคนในสายสกุลเฉกอะหมัดทีนับถือนิกายชีอะหฺ ตามลําดับ
เปลียนมาเป็ นการเลือกตังโดยตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและผูท้ ีได้รับเลือกเป็ นผูน้ บั ถือนิกายสุ หนีซึ งเป็ นชน
ส่ วนใหญ่ของมุสลิมในประเทศไทย เริ มแรกในรัฐบาลของนายปรี ดี พนมยงค์ ได้รือฟื นตําแหน่งจุฬาราชมนตรี เมือ พ.ศ. 2488
โดยให้เป็ นทีปรึ กษาราชการขององค์พระมหากษัตริ ย ์ ในด้านกิจการศาสนาอิสลาม จนกระทัง พ.ศ. 2491 รั ฐบาลของจอมพล
ป.พิบูลสงคราม ได้เปลียนให้จุฬาราชมนตรี เป็ นทีปรึ กษากรมการศาสนาในกระทรวงศึกษาธิ การ อย่างไรก็ดีหลังจาก ทีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริ หารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายนี ว่า จุ ฬาราชมนตรี เป็ น
ผูน้ าํ กิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ซึ งมีหน้าทีดังต่อไปนี 1. ให้คาํ ปรึ กษา และความเห็น ต่อทางราชการเกียวกับศาสนา
อิสลาม 2. แต่งตังผูท้ รงคุณวุฒิเพือให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับบัญญัติศาสนาอิสลาม 3. ประกาศผลการดูดวงจันทร์ เพือกําหนดวัน
สําคัญทางศาสนา 4. ออกประกาศเกียวกับวินิจฉัยตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และ 5. เป็ นประธานอํานวยการจัดงานเมาลิด
กลางแห่งประเทศไทย [1]
กฎหมายฉบับนี ยังให้มีการจัดตังคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้เป็ นกิจลักษณะ โดยมีจุฬาราชมนตรี
เป็ นประธานและกรรมการอืนจากผูแ้ ทนของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและกรรมการทีจุฬาราชมนตรี เสนอชือ ซึ งจะ
มีบทบาทในด้านการบริ หารองค์กรศาสนาอิสลาม ขณะทีสํานักจุฬาราชมนตรี นนเป็
ั นหน่วยธุรการของจุฬาราชมนตรี หลังจาก
ประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวไม่นาน นายประเสริ ฐ มะหะหมัดจุฬาราชมนตรี ในขณะนันได้ถึงแก่อนิจกรรม และผูท้ ีได้รับเลือก
ให้เป็ นจุฬาราชมนตรี คนต่อมาคือ นายสวาสดิ สุ มาลยศักดิ ขณะมีอายุได้ 82 ปี เศษ ซึ งเป็ นจุ ฬาราชมนตรี คนแรกทีได้รับการ
เลือกตังตามกฎหมายฉบับนี โดยดํารงตําแหน่ งจนถึงแก่อนิ จกรรมเมือวันที 24 มีนาคม 2553 และวันที 16 พฤษภาคม พ.ศ.
2553 ทีประชุมคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทัวประเทศได้มีมติให้นายอาศิส พิทกั ษ์คุมพลเป็ นผูส้ มควรดํารงตําแหน่ ง
จุ ฬาราชมนตรี ต่อจากนายสวาสดิ สุ มาลยศัก ดิ และได้รับ โปรดเกล้าฯ แต่ งตังให้เป็ นจุ ฬาราชมนตรี ค นที 18 เมื อวันที 6
มิถุนายน พ.ศ. 2553 [2]
ระบบการศึกษาในทัศนะของอิสลามไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์ หรื อทักษะจากชนรุ่ นหนึ งไปยังชน
อีกรุ่ นหนึง แต่ในอิสลามการศึกษามีความหมายทีกว้างและครอบคลุมทุกด้าน เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ทีสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีศกั ยภาพในทุกๆ ด้าน อีกทังเป็ นการอบรมและบ่มเพาะสติปัญญา ร่ างกายและจิตวิญญาณ เพือผลิตมนุ ษย์
ทีสมบูรณ์ [9] การนําหลักคําสอนของศาสนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาจึ งมีความสําคัญอย่างยิ ง การบริ หารการศึกษาของ
ประเทศไทยจึงมี “ศาสนา” เป็ นหลักการทีสําคัญ ประเทศไทยซึ งเป็ นทีรวมของศาสนาต่างๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริ สต์ ศาสนาพราหมณ์ ขงจือ เต๋ า ซิ กข์ หรื อแม้กระทังความเชือดังเดิมทีเกียวกับการนับถือผีสางเทวดา การบูชาบรรพ
บุรุษและความเชือเรื องไสยศาสตร์ กต็ าม ถึงอย่างไรก็ดีไม่ปรากฏว่าในระยะเวลายาวนานของการเป็ นชาติ ความขัดแย้งทาง
ศาสนาจะเกิ ดขึนและขยายตัว ลุกลามจนเกินความสามารถในการแก้ไขของคนในชาติ ทีเป็ นเช่ นนี อาจเนื องมาจากการที
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยทรงเป็ นเอกอัครศาสนูปถัมภ์ ทีทรงเกือหนุนอุปถัมภ์ให้ความสงเคราะห์แก่ศาสนาและศาสนิ กชนทัวไป
อย่างเสมอภาค รวมทังคนไทยเองก็ดาํ รงตนอยูใ่ นความเป็ นผูป้ ราศจากวิหิงสาด้วยการไม่เบียดเบียนซึ งกันและกัน ดังนันความ
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เชือและหลักคําสอนในศาสนาต่างๆ จึงสามารถเผยแพร่ และได้รับการยอมรับจากประชาชนคนไทยอย่างเสรี จนมีการยอมรั บ
กันโดยทัวไป ถึงกระนันก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยทังหลายไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามก็ยงั คงให้ความสําคัญกับโชคลาง
เวทมนต์คาถาอยูไ่ ม่นอ้ ย ลักษณะทีเป็ นเช่นนีจึงทําให้คนไทยหลอมรวมกันจนทําให้มีกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจนมีโลก
ทัศน์ ชีวทัศน์และมโนทัศน์ตรงกันอย่างน่าประหลาด [3]
“ศาสนาอิสลาม” เป็ นคําในภาษาอาหรับมีความหมายทางศาสนาว่า การยอมตายและจงรั กภักดีต่ออัลเลาะห์พระเจ้าองค์
เดียว แต่เนืองจากคําว่าอิสลามมีทีมาจากคําว่า สะลาม ซึ งหมายความว่า สันติ ดังนัน จึงมีผแู ้ ปลอิสลามว่า สันติ เพียงอย่างเดียว
ซึ งอันทีจริ งไม่ใช่คาํ แปลทีสมบูรณ์ทีสุ ดนัก เพราะสันติเป็ นเพียงจุดมุ่งหมายในบรรดาจุ ดมุ่งหมายทังหลายของอิสลามเท่านัน
ผูท้ ีนับถือศาสนาอิสลามเรี ยกว่า “มุสลิม” คือ ผูท้ ียอมตายตามและจงรักภักดีต่อพระเจ้าองค์เดียว คือ พระอัลเลาะห์ อิสลามเป็ น
ศาสนาของพระเจ้าไม่ได้เป็ นศาสนาของศาสดาใดศาสดาหนึง แม้ศาสดามูฮมั หมัดเองก็เป็ นเพียงศาสนฑูตของพระเจ้าเท่านัน
เฉกเช่นที อับราฮีม (อิบรอฮีม) โมเซส (มูซา) และเยซูคริ สต์ (อีซา) เคยเป็ นมาก่อน ศาสดามูฮมั หมัด ประสู ตรเมือวันจันทร์ ที 12
เดือนรอบีอลุ ้ เอาวัล ราวปลายปี ค.ศ. 570 ทีนครเมกกะ เป็ นบุตรคนเดียวของนายอับดุลเลาะห์และนางอามีนะฮ์ในตระกูลฮาชีม
บิดาเสี ยชีวิตเมือศาสดามูฮมั หมัดอยูใ่ นครรภ์มารดา ครั งมีอายุ 6 ขวบมารดาก็สิ นชีวิตไปอีก ศาสดามูฮัมหมัดจึ งตกอยู่ในการ
ปกครองของปู่ และอาบูตอเล็บผูเ้ ป็ นลุงตามลําดับ แม้ท่านศาสดามูฮมั หมัดจะเป็ นเด็กกําพร้ าแต่ลุงก็ให้การดูแ ลเป็ นอย่างดีและ
ยุติธรรม จนศาสดามูฮัมหมัดเป็ นเด็กทีแข็งแกร่ งอดทนและสู ้ชีวิต ศาสดามูฮัมหมัดมีชีวิตครอบครั วกับนางคอดียะฮ์ ธนบดี
หม้ายผูม้ ีอายุมากกว่าท่านศาสดามูฮัมหมัดถึง 15 ปี และมีบุตรด้วยกัน 6 คน เป็ นชาย 3 คน และหญิง 3 คน แต่ลว้ นเสี ยชีวิต
ตังแต่เยาว์วยั ทังสิ นเมืออายุยา่ งเข้า 40 ปี ศาสดามูฮมั หมัดเริ มใคร่ ครวญถึงสภาพสังคมทียําแย่และเหตุการณ์ ต่างๆ ทีทําให้เศร้ า
ใจและรันทดอย่างลึกซึง รวมทังปลีกเวลาไปใช้ชีวิตในถําเขาฮีรอตซึ งอยู่ห่างจากเมกกะไปทางเมืองมาดีนะฮ์ประมาณ 3 ไมล์
จวบจนศาสดามูฮมั หมัดได้รับการแจ้งให้รู้ความจริ งหรื อ “วาฮี” (คําสั งของพระเจ้า) ในวันหนึงและเริ มเผยแพร่ ศาสนาอิสลาม
ของพระเจ้า ผ่านคัมภีร์อลั กุรอานตังแต่วนั นัน ชีวิตของท่านศาสดามูฮมั หมัดอวสานลงด้วยอาการประชวร ในวันจันทร์ ที 12
ค.ศ. 633 ปี ฮิจเราะห์ที 11 สิ ริรวมอายุได้ 63 ปี [1] สําหรั บหลักการสําคัญของอิสลามนัน คือ การให้ความสําคัญอันทัดเทียม
ระหว่างชีวิตในโลกปัจจุบนั กับชีวิตในโลกอนาคต แต่เน้นการสะสมความดีและห่างไกลความชัวทังหลาย และสอนให้มนุ ษย์
มีความรับผิดชอบต่อสิ ทธิส่วนรวม อิสลาม เน้นหลักการสําคัญ คือ หลักศรั ทธา ประกอบด้วยหลัก 6 ประการคือ ศรั ทธาใน
เอกภาพของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ศรัทธาในเทวฑูตของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ศรัทธาในพระคัมภีร์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ศรั ทธาในศาสนฑูตและ
ศาสดาต่างๆ ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ศรั ทธาต่อวันสุ ดท้ายและวันเกิดใหม่ และศรั ทธาในพระลิขิตของพระผูเ้ ป็ นเจ้า หลักปฏิบตั ิ
ประกอบด้วยหลัก 5 ประการ คือ การปฏิญาณตนและประกาศศรัทธา การบําเพ็ญนมัสการการถือศิลอด การบริ จาคทาน (ซะ
กาต) ตามเกณฑ์ที กําหนด และการเดินทางไปบําเพ็ญฮัจย์ หลักคุ ณธรรมจริ ยธรรม ประกอบด้วยวิธีทางดําเนิ นชีวิ ต หลัก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันไว้เป็ นแบบอย่างให้ยึดถือปฏิบตั ิ เพือการเป็ นมุสลิมทีดี
อีกหลายประการ [4]
การพิจารณาเลือกสรรบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งจุฬาราชมนตรี นนั พระราชบัญญัติการบริ หารองค์กรศาสนาอิสลามได้
กําหนดทีมาของจุฬาราชมนตรี ไว้ตามมาตรา 6 ซึ งบัญญัติว่า “พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตังจุฬาราชมนตรี คนหนึง เพือเป็ นผูน้ าํ
กิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ให้นายกรัฐมนตรี นาํ ชือผูท้ ีจะดํารงตําแหน่งจุฬาราชมนตรี ซึ งได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการอิสลามจังหวัดทัวประเทศขึนทูลเกล้าฯ ถวายภายในกําหนด 30 วัน เพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตังเป็ น
จุฬาราชมนตรี ” [5]
ในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึงประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม ดังนันการจัดการศึกษาจึ งต้องเริ มต้นด้วย
การเรี ยนรู ้อลั กุรอานเพือใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติเพราะการศึกษาในอิสลามเป็ นการสร้ างคน
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ให้มีความสมบูรณ์และมีความสําเร็ จตามความประสงค์ของอัลลอฮฺ โดยให้ทุกคนสามารถปฏิบตั ิตนเพือทําหน้าทีเป็ นตัวแทน
(เคาะลีฟะห์) ของอัลลอฮฺ การศึกษาในอิสลามจึ งเป็ นการสร้ างความงอกงามและความเจริ ญให้แก่มนุ ษย์เพือให้เป็ นมนุ ษย์ที
สมบูรณ์ในทุกๆด้านทังร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยปรั ชญาการศึกษาในอิสลามเป็ นความพยายามทีจะให้
มนุษย์มีความศรัทธาในปรัชญาชีวิตทีได้กล่าวมาข้างต้นโดยอาศัยสติปัญญาและสัญชาติญาณอันดังเดิมของมนุ ษย์เป็ นเครื องมือใน
การตัดสิ นหรื อกล่าวอีกนัยหนึ งปรั ชญาการศึกษาในอิสลามเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ทีสอนให้มนุ ษย์รู้จักตัวเองก่อนทีจะทํา
ความเข้าใจกับสิ งรอบข้าง เป็ นทีน่าเสี ยดายอย่างยิงว่าระบบการศึกษาปั จจุ บนั มุ่งเพียงสั งสอนให้มนุ ษย์มีความเชียวชาญและ
เข้า ถึงในทุก สิ งทุก อย่างยกเว้น ตัว มนุ ษย์เอง [6] จุ ฬาราชมนตรี จึ งมี บทบาทสํา คัญในการพัฒนาการศึ กษาของไทยให้
เจริ ญก้าวหน้าอย่างต่อเนือง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี ผูว้ ิจยั มีความสนใจทีจะศึกษาบทบาทในการบริ หารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณี ศึกษา
ฯพณฯอาศิส พิทกั ษ์คุมพล เพือนําผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพือทราบบทบาทในการบริ หารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณี ศึกษา ฯพณฯอาศิส พิทกั ษ์คุมพล
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์จุฬาราชมนตรี ผูเ้ ชียวชาญ รวมถึงผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับบทบาทในการบริ หารการศึกษาของ
จุฬาราชมนตรี จาํ นวน 12 คน เครื องมือเป็ นแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และใช้วิธีการสังเกต จดบันทึกการสัมภาษณ์และลง
ภาคสนามเพือนําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ สังเกต มาสรุ ปด้วยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และนํามาเขียนเป็ น
ความเรี ยงประกอบการพรรณนา
สรุปผลการวิจัย
ตอนที 1 ทีมาของบทบาทในการบริ หารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณี ศึกษา ฯพณฯอาศิส พิทกั ษ์คุมพล
ผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี
จากการศึกษาประวัติชีวิตของฯพณฯอาศิส พิทกั ษ์คุมพลเกียวกับบทบาทในการบริ หารการศึกษาของจุ ฬาราชมนตรี
เห็นได้ว่าบทบาทในการบริ หารต่างๆ ของฯพณฯ อาศิส พิทกั ษ์คุมพลทังทีอยูใ่ นกรอบทฤษฎีของนาเดลและเฮอร์ เซย์
&บลัน ชาร์ ด และที อยู่น อกเหนื อ จากกรอบทฤษฎี ข องนัก วิ ชาการได้เ ริ มพัฒนาขึนโดยลํา ดับ ในลัก ษณะของการสั งสม
ประสบการณ์ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาในช่วงชีวิต สรุ ปได้ 4 ประการคือ ความรู ้ ความสามารถ ความประพฤติและบุคลิกภาพ
และคุณสมบัติส่วนตัว องค์ประกอบทีสําคัญของบทบาทในการบริ หารการศึกษา คือ การให้ความสําคัญทางด้านการศึกษา
ตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทําให้ ฯพณฯ อาศิส พิทกั ษ์คุมพลมีบทบาทในการบริ หารการศึกษา และเพือให้เกิดประโยชน์ในการ
บริ หารงานด้านการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพต่อไป ทีมาของบทบาทในการบริ หารการศึกษา มีดงั นี 1) ด้าน
ความรู ้ พบว่ า ฯพณฯ อาศิส พิทกั ษ์คุมพลเป็ นบุค คลที มีความรู ้ ดี เฉลีย วฉลาด โดยท่านจะศึ กษาสายสามัญและยังศึกษา
ทางด้านศาสนาในประเทศแล้วท่านยังไปศึกษาต่อทางด้านศาสนาทีประเทศซาอุดิ อารเบีย 2) ด้านความสามารถ เป็ นผู ้มี
ความสามารถหลากหลายทังด้านการพัฒนาทางการศึกษา การศาสนา และการเมือง จนได้รับการแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งต่างๆ
เป็ นสมาชิกวุฒิสภาสัดส่ วนผูน้ าํ ศาสนาอิสลาม นอกจากนันแล้วยังเป็ นทีปรึ กษากระทรวงศึกษาธิ การในการจัดทําหลักสู ตร
อิสลามศึกษาเพือใช้ในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับแต่งตังให้เป็ นกรรมการอิสระเพือความสมานฉันท์แห่ งชาติ
(กอส.) เพือศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาตใต้และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว และได้รับการ
คัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่ งจุ ฬาราชมนตรี 3)ด้า นความประพฤติ เป็ นผูม้ ี ความประพฤติเรี ยบร้ อยสมควรเป็ นแบบอย่างแก่
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ประชาชนโดยทัวไป อยูใ่ นกรอบศีลธรรมและคุณธรรมอย่างดีมาโดยตลอด อีกทังช่วยเหลืองานสาธารณะประโยชน์อืนอีก
มากมาย จนเป็ นที ประจักษ์กบั บุคคลทั วไป และ4) บุค ลิกภาพและคุณสมบัติส่วนตัว เป็ นคนสุ ภาพเรี ย บร้ อยอ่อ นโยน น่ า
เลือมใสศรัทธา และมีอธั ยาศัยไมตรี ดี
ตอนที 2 การใช้บทบาทในการบริ หารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณี ศึกษา ฯพณฯอาศิส พิทกั ษ์คุมพล สรุ ปได้
ดังต่อไปนี
การใช้บทบาทในการบริ ห ารการศึกษาของฯพณฯ อาศิส พิทกั ษ์คุมพลได้รับ การยอมรั บจากชุมชนซึ งเป็ นผลมาจาก
การศึกษาเล่าเรี ยน การค้นคว้า การสังเกต รวมทังประสบการณ์ ความสามารถเชิงปฏิบตั ิและทักษะ หรื อจากสื อต่ างๆ การเป็ น
ผูน้ าํ แบบบอกทุกอย่าง ทังผูน้ าํ แบบขายความคิด ผูน้ าํ แบบเน้นการทํางานแบบมีส่วนร่ วม และผูน้ าํ แบบมอบหมายงานให้ทาํ
นอกจากนีการใช้บทบาทในการบริ หารการศึกษาทีสําคัญของจุฬาราชมนตรี สรุ ปได้ ดังนี
1) โรงเรี ยน ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาในระบบโรงเรี ยนอย่างเป็ นทางการให้มีคุณภาพและทัวถึง มีบทบาทสําคัญใน
การบริ หารโรงเรี ยนทังโรงเรี ยนตาดีกา โรงเรี ยนปอเนาะ โดยสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญศึกษา ท่านมีหน้าทีบริ หารและดูแล
หลักสู ตรเพือให้อยูใ่ นกรอบคําสอนของศาสนาอิสลาม
2) มุสลิม เป็ นผูท้ ีนับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่ งครัด เป็ นแบบอย่างแก่มุสลิมโดยทัวไป
3) คุณธรรมจริ ยธรรม ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม มีภาวะผูน้ าํ เชิงจริ ยธรรม โดยตระหนักรู ้ ถึงคุณค่าความเป็ น
บุคคล และความเชือขันพืนฐานเกียวกับสิ ทธิหน้าที และเป้ าหมายของบุคคล ยอมรับความคลุมเครื อความไม่แน่นอนว่าจะต้อง
เป็ นส่ วนหนึ งของการตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรม ยอมรั บผลทางด้านลบทีเกิดขึนจากการตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรมถึงแม้ว่าจะใช้
วิธีการค้นหาและแก้ปัญหา ตลอดจนการตัดสิ นใจสั งการทีมีคุณภาพแล้วก็ตาม แสดงให้เห็นถึงความเสี ยงในการตัดสิ นใจเชิง
จริ ยธรรม เป็ นแบบอย่างทีดีในการตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรมให้สอดคล้องกับหลักจริ ยธรรม และมีการสื อสารทีกระจ่ าง โปร่ งใส
เป็ นไปตามความคาดหวังทางด้านพฤติกรรมและจริ ยธรรม
4) ศาสนา เป็ นผูน้ าํ กิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยให้คาํ ปรึ กษาและความเห็นต่อทางราชการเกียวกับ
ศาสนาอิสลาม แต่งตังผูท้ รงคุณวุฒเิ พือให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับบัญญัติศาสนาอิสลาม ประกาศผลการดูดวงจันทร์ เพือกําหนดวัน
สําคัญทางศาสนา ออกประกาศเกียวกับวินิจฉัยตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม เป็ นประธานอํานวยการจัดงานเมาลิดกลางแห่ง
ประเทศไทย
5) เทคโนโลยี ประยุก ต์น วัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เ พือช่วยในการทํา งานหรื อแก้ปัญหาต่างๆ ทังด้านการ
ติดต่อสื อสารเพือให้สะดวกรวดเร็ ว รวมทังสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมให้กบั เยาวชนทุกระดับในการใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
อภิปรายผล
1. ทีมาของบทบาทในการบริ หารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณี ศึกษา ฯพณฯอาศิส พิทกั ษ์คุมพล
ผูว้ ิจยั อภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี
1. ด้ านความรู้ พบว่า ฯพณฯ อาศิส พิทกั ษ์คุมพลเป็ นบุคคลทีมีความรู ้ดี เฉลียวฉลาด โดยท่านจะศึกษาสาย
สามัญและยังศึ ก ษาทางด้า นศาสนาในประเทศแล้ว ท่ า นยังไปศึ ก ษาต่ อ ทางด้า นศาสนาที ประเทศซาอุ ดิ อ ารเบี ย 2) ด้า น
ความสามารถ เป็ นผูม้ ีความสามารถหลากหลายทังด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และการเมือง จนได้รับการแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งต่างๆ เป็ นสมาชิกวุฒิสภาสัดส่ วนผูน้ าํ ศาสนาอิสลาม นอกจากนันแล้วยังเป็ นทีปรึ กษากระทรวงศึกษาธิการในการ
จัด ทํา หลัก สู ตรอิ สลามศึ ก ษาเพื อใช้ใ นสถานศึ ก ษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้รั บ แต่ งตังให้เ ป็ นกรรมการอิ ส ระเพื อความ
สมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เพือศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
และได้รั บการคัด เลือ กให้ด าํ รงตํา แหน่ งจุ ฬาราชมนตรี 3)ด้า นความประพฤติ เป็ นผู ้มีค วามประพฤติ เรี ย บร้ อ ยสมควรเป็ น
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แบบอย่า งแก่ ป ระชาชนโดยทั วไป อยู่ใ นกรอบศี ล ธรรมและคุ ณ ธรรมอย่า งดี มาโดยตลอด อี กทังช่ ว ยเหลื อ งานสาธารณะ
ประโยชน์อืนอีกมากมาย จนเป็ นทีประจักษ์กบั บุคคลทัวไป และ 4) บุคลิกภาพและคุณสมบัติส่วนตัว เป็ นคนสุ ภาพเรี ยบร้ อย
อ่อนโยน น่าเลือมใสศรัทธา และมีอธั ยาศัยไมตรี ดี โดยองค์ประกอบของทีมาทังสี ด้านเกิดจากการหล่อหลอม ปลูกฝั งจากการ
อบรมเลียงดูทางบ้านในสภาพแวดล้อมทีดี จากการใฝ่ เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองสะสมเป็ นประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ ความ
ประพฤติ และบุคลิกภาพ และคุณสมบัติส่วนตัวนัน ค่อนข้างจะสอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการส่ วนใหญ่ มีนักวิชาการ
หลายท่านได้เสนอเกียวปัจจัยในการเข้าสู่ บทบาทการบริ หารการศึกษา ได้แก่ การบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ให้เกิดประสิ ทธิ ผลตามที
คาดหวัง ยังต้องอาศัยเงือนไขสําคัญ ทังด้านการปลูกฝังอบรม การเลียงดู [7], [8]
2. การใช้บทบาทในการบริ หารการศึกษาของฯพณฯ อาศิส พิทกั ษ์คุมพล พบว่า มีการใช้บทบาท 5 ด้าน ดังนี
1) บทบาทด้านโรงเรี ยน ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาในระบบโรงเรี ยนอย่างเป็ นทางการให้มีคุณภาพและทัวถึง มี
บทบาทสําคัญในการบริ หารโรงเรี ยนทังโรงเรี ยนตาดีกา โรงเรี ยนปอเนาะ โดยสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญศึกษา รวมทัง
บริ หารและดูแลหลักสู ตรเพือให้อยูใ่ นกรอบคําสอนของศาสนาอิสลาม
2) บทบาทด้านมุสลิม เป็ นผูท้ ีนับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่ งครั ด เป็ นแบบอย่างแก่ผูน้ ับถือศาสนาอิสามและชาว
มุสลิมโดยทัวไป
3) บทบาทด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม มีภาวะผูน้ าํ เชิงจริ ยธรรม โดยตระหนักรู ้ ถึง
คุณค่าความเป็ นบุคคล และความเชือขันพืนฐานเกียวกับสิ ทธิหน้าที และเป้ าหมายของบุคคล ยอมรั บความคลุมเครื อความไม่
แน่นอนว่าจะต้องเป็ นส่ วนหนึงของการตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรม ยอมรับผลทางด้านลบทีเกิดขึนจากการตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรม
ถึงแม้ว่าจะใช้วิธีการค้นหาและแก้ปัญหา ตลอดจนการตัดสิ นใจสั งการทีมีคุณภาพแล้วก็ตาม แสดงให้เห็นถึงความเสี ยงในการ
ตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรม เป็ นแบบอย่างทีดีในการตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรมให้สอดคล้องกับหลักจริ ยธรรม และมีการสื อสารที
กระจ่าง โปร่ งใส เป็ นไปตามความคาดหวังทางด้านพฤติกรรมและจริ ยธรรม
4) บทบาทด้านศาสนา เป็ นผูน้ าํ กิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยให้คาํ ปรึ กษาและความเห็นต่อทางราชการ
เกียวกับศาสนาอิสลาม แต่งตังผูท้ รงคุณวุฒิเพือให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับบัญญัติศาสนาอิสลาม ประกาศผลการดูดวงจันทร์ เพือ
กําหนดวันสําคัญทางศาสนา ออกประกาศเกียวกับวินิจฉัยตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม เป็ นประธานอํานวยการจัดงานเมา
ลิดกลางแห่งประเทศไทย
5) บทบาทด้านเทคโนโลยี ประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพือช่วยในการทํางานหรื อแก้ปัญหาต่างๆ ทัง
ด้านการติดต่อสื อสารเพือให้สะดวกรวดเร็ ว รวมทังสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมให้กบั เยาวชนทุกระดับในการใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
โดยทีบทบาทด้านโรงเรี ยนเป็ นบทบาทสําคัญเพราะเป็ นการสร้างคนและพัฒนาสังคมทีสําคัญยิง “อิสลาม” ได้ให้
ความสําคัญต่อการศึกษาโดยตระหนักว่าการจัดการศึกษาทีถูกต้องนันจะต้องเป็ นการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของมนุษย์ไป
พร้อมกับการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม เพราะปรัชญาอิสลามยําเตือนเสมอว่า การศึกษาเป็ นหน้าทีของมนุษย์ทุกคน และเป็ น
กระบวนการทีต้องดําเนินไปตลอดชีวิต ดังฮะดีษของท่านศาสดามุฮมั มัด (ซล.) กล่าวว่า “การศึกษาเป็ นหน้าทีของมุสลิมทุกคน”
และท่านศาสดามุฮมั มัด (ซล.) ได้เสนอแนะอีกว่า “จงศึกษาตังแต่อยูใ่ นเปลจนถึงหลุมฝังศพ” รายงานโดยตัรมีซี และใช้หลัก
ปฏิบตั ิตามคําสั งของท่านศาสดามุฮมั มัด (ซล.) ทีกล่าวไว้วา่ “ให้ศึกษาทังทางโลกและทางธรรม” โรงเรี ยนคือ สถานทีสําหรับ
ฝึ กสอนนักเรี ยนภายใต้การดูแลของครู หรื ออาจารย์ มีระบบการศึกษาอย่างเป็ นทางการ ส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาภาคบังคับ
หลักธรรม“โรงเรียน” นับเป็ นสถาบันทีทําหน้าทีในการสร้างคนและพัฒนาสังคมทีสําคัญยิง “อิสลาม” ได้ให้ความสําคัญต่อ
การศึกษาโดยตระหนักว่า การจัดการศึกษาทีถูกต้องนันจะต้องเป็ นการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของมนุษย์ไปพร้อมกับการ
พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม เพราะปรัชญาอิสลามยําเตือนเสมอว่า การศึกษาเป็ นหน้าทีของมนุษย์ทุกคน และเป็ นกระบวนการที
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ต้องดําเนินไปตลอดชีวิต และท่านศาสดามุฮมั มัด (ซล.)ได้กล่าวอีกว่า “พวกเจ้าจงให้เกียรติลูกๆของพวกเจ้า และจงให้การอบรม
สั งสอนทีเช่นกัน ครู อาจารย์กเ็ ป็ น พ่อแม่คนทีสองของศิษย์กจ็ ะต้องจัดการศึกษาให้เพียงพอกับศิษย์ทงทางโลกและทางธรรม
ั
เพือเขาจะได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างสมบูรณ์” และท่านศาสดายังได้กาํ ชับให้เราศึกษา ถึงแม้ว่าความรู ้นนจะอยู
ั
แ่ สนไกล ความว่า
“จงแสวงหาความรู ้เถิด ถึงความรู ้นนจะอยู
ั
ถ่ ึงเมืองจีน”ท่านบีส่งเสริ มให้ขวนขวายแสวงหาความรู ้ ถึงแม้จาํ ต้องเดินทางใน
ดินแดนทีแสนไกลเพือให้ได้มาซึ งการศึกษา เราทีเป็ นครู กเ็ ช่นกันความรู ้นนถึ
ั งจะอยูไ่ กลแสนไกลแค่ไหนก็ตอ้ งขวนขวายทีจะ
หาเพือทีจะได้เพิ มพูนความรู ้และสอนบรรดาลูกศิษย์ให้เขาได้รู้จกั ใช้ชีวิตทีถูกต้อง[9]
บทบาทด้านมุสลิม นับว่าสําคัญเพราะผูท้ ีนับถือศาสนาอิสลามเป็ นผูร้ ั กสงบผูร้ ั บใช้พระเป็ นเจ้า เป็ นผูท้ ียอมตายตาม
และจงรั กภักดี ต่อพระเจ้าองค์เ ดียว คื อ พระอัล เลาะห์ [10] การนําหลักคําสอนของศาสนามาประยุก ต์ใ ช้ในการศึก ษาจึ งมี
ความสําคัญอย่างยิง การบริ หารการศึกษาของประเทศไทยจึงมี “ศาสนา” เป็ นหลักการทีสําคัญ
บทบาทด้านคุณธรรมจริ ยธรรม นับว่าเป็ นบทบาทสําคัญของจุฬาราชมนตรี เพราะคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นคุณงามความ
ดีทีกระทําลงไปด้วยความมีสํานึ กดีในจิ ตใจ โดยได้ยึดถือปฏิบตั ิจนเป็ นความเคยชินกันมายาวนาน อันเป็ นลักษณะนิ สัยทีพึง
ประพฤติ ป ฏิ บตั ิ จ นเป็ นที ยอมรั บ ว่า เป็ นสิ งที ดีงามถู กต้อ งตามจารี ตประเพณี ของตนเองผูอ้ ื นและสั งคมโดยรวม คุณ ธรรม
จริ ยธรรม มีองค์ประกอบทีสําคัญทัง 3 ข้อ คือ 1. ตัรบียะฮ์ หมายถึง การอบรม การขัดเกลาจิ ตใจ 2. ตะอ์ลีม หมายถึง การ
ถ่ายทอดความรู ้ ท างศาสนาและความรู ้ ท างโลก และ 3. ตะอ์อีบ หมายถึ ง การอบรมบ่ มนิ สัย ให้มีคุณ ธรรม จริ ยธรรมและมี
ระเบียบวินัยซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ [11] อี กทังท่า นมีภ าวะผูน้ ําเชิ งจริ ยธรรมเพราะเป็ นผูน้ ําที มีความน่ าไว้ว างใจจะ
ประกอบด้วยความซื อสัตย์ ยึดมันคุณธรรม และความถูกต้อง เป็ นบุคคลน่าเชือถือ มีความจงรั กภักดี (Loyalty) มีความตังใจและ
ความเต็มใจทีจะปกป้ องและรักษาหน้าบุคคลอืน และเป็ นคนเปิ ดเผย (Openness) [12]
บทบาทด้า นศาสนา ท่านเป็ นผู ้นาํ กิจ การศาสนาอิส ลามในประเทศไทย โดยให้ค าํ ปรึ กษาและความเห็นต่ อทาง
ราชการเกียวกับศาสนาอิสลาม แต่งตังผูท้ รงคุณวุฒิเพือให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับบัญญัติศาสนาอิสลาม ประกาศผลการดูดวงจันทร์
เพือกําหนดวันสําคัญทางศาสนา ออกประกาศเกียวกับวินิจฉัยตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม เป็ นประธานอํานวยการจัดงาน
เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ทีเป็ นเช่นนีเพราะท่านเป็ นบุคคลทีได้รับการยอมรั บ รวมทังได้จัดวางระบบการบริ หารงานที
ชัด เจน มี โครงสร้ า งการบริ ห ารเป็ นกรรมการกลางอิ สลามแห่ งประเทศไทย กรรมการกลางอิส ลามประจํา จังหวัด และ
กรรมการกลางอิสลามประจํามัสยิด และใช้หลักการทํางานแบบมีส่วนร่ วม เปิ ดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาศาสนาอย่างต่อเนืองเป็ นผลทําให้ได้รับการยอมรับในการเป็ นผูน้ าํ ศาสนาอิสลาม
บทบาทด้านเทคโนโลยี ประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพือช่วยในการทํางานหรื อแก้ปัญหาต่างๆ ทังด้าน
การติดต่อสื อสารเพือให้สะดวกรวดเร็ ว รวมทังสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมให้กบั เยาวชนทุกระดับในการใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ทีเป็ นเช่นนีเป็ นเพราะปัจจุบนั เทคโนโลยีได้เป็ นทีสนใจของคนทัวไปทุกสาขา เทคโนโลยี
จึงเป็ นทีแพร่ หลายและนํามาใช้ในการทํางานและในชีวิตประจําวัน ท่านจึงให้ความสําคัญของเทคโนโลยี เพือนํามาใช้ในการ
ทํางานหรื อแก้ปัญหาต่างๆ ทังด้านการติดต่อสื อสารเพือให้สะดวกรวดเร็ ว ซึ งสอดคล้องกับแนวความคิดทีสรุ ปว่าเทคโนโลยี
ช่วยให้เกิดความคิดและโครงการใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองหรื อองค์ก ร รวมทังด้านศาสนา เพือสร้ างบรรยากาศแห่ งการ
เรี ยนรู ้ พัฒนาอาคารสถานที และสิ งอํานวยความสะดวกให้ค วามพร้ อมเพรี ยง เพือให้สามารถแสวงหาความรู ้ ได้ทุกที ทุ ก
โอกาส [13] ซึ งเป็ นลักษณะของผูบ้ ริ หารการศึกษาทีประสบความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานต้องนําเทคโนโลยีมาช่วยในการ
บริ หารงาน[14] สรุ ปได้ว่าบทบาทในการบริ หารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณี ศึกษา ฯพณฯ อาศิส พิทกั ษ์คุมพล มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ เ พราะ ฯพณฯอาศิส พิ ทกั ษ์คุ มพล มีบ ทบาทในการที จะพัฒนาการศึก ษาเพื อปลูก ฝั งคุณ ธรรม
จริ ยธรรมให้กบั เยาวชนทุกระดับได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ดังแผนภาพด้านล่าง
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