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วตัถปุระสงค ์
1. เป็นแหล่งเผยแพร่การค้นคว้า การทดลอง และการ

วจิยัของคณาจารย ์นักวชิาการ ศษิย์เก่า ศษิยปั์จจุบนั
ทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน ในเชิงวิชาการด้าน
การบรหิารการศกึษาและสาขาการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง

2. เป็นสื่อกลางในการติดต่อทางวิชาการระหว่างภาค
วชิาการบรหิารการศกึษาและการอุดมศกึษา ศษิยเ์ก่า
และผูส้นใจทัว่ไป

3. สง่เสรมิและพฒันาวชิาการดา้นการบรหิารการศกึษา
และสาขาการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในรปูแบบของการ
เขยีนบทความวชิาการ และบทความวจิยั

** บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสาร
บรหิารการศึกษา มศว ฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นเฉพาะ
ผู้เขียนบทความแต่ละท่านกองบรรณาธิการวารสาร
บรหิารการศึกษา มศว เปิดเสรีด้านความคิดและไม่ถือ
เป็นความรบัผดิชอบของกองบรรณาธกิาร ** 
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ของภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิใ์นการคัดลอกบทความ     
แต่ใหอ้า้งองิแสดงทีม่า** 
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บรรณาธิการ 

 

ปัจจุบนัโลกยงัไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 

หรอื โควดิ -19 ในเดอืนเมษายน 2564 ประเทศไทยเกดิการแพร่ระบาดของโควดิ - 19 อกีครัง้ สาเหตุมา

จากสถานบันเทิงการเคลื่อนย้ายของประชาชน และเชื้อโควิด - 19 ที่กลายพันธุ์ ท าให้รฐับาลต้องมี

มาตรการที่เขม้ขน้มากยิง่ขึน้ตามล าดบัเพื่อยบัยัง้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัดงักล่าว ความร่วมแรงร่วม

ใจ ความมวีนิัยในตนเองและความรบัผดิชอบต่อสงัคมของคนไทยทุกคนจะเป็นเครื่องมอืส าคญัที่จะท าให้

ประเทศชาตสิามารถผ่านพน้วกิฤตนี้ไปได ้ในท านองเดยีวกนัเครื่องมอืส าคญัหนึ่งของผูบ้รหิารคอื งานวจิยั 

ซึง่ตอ้งมกีารชีว้ดัและขบัเคลื่อนดว้ยขอ้มลูตวัเลข สถติ ิและขอ้เทจ็จรงิ เพือ่การตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ อาท ิ

การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์การวางแผนกลยุทธ ์รวมถงึการบรหิารจดัการสถานศกึษาหรอืหน่วยงาน

ของตนเอง ดงันัน้ การวิจยัทางด้านการบรหิารการศึกษาจึงเป็นเรื่องท้าทายความรู้ความสามารถของ

ผูบ้รหิารเป็นอย่างยิง่ในการศกึษางานวจิยัทีต่อบโจทยข์องตนเองได ้หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า วารสารฉบบันี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิารและผูส้นใจทุกระดบัในการน าความรูไ้ปพฒันาหน่วยงานและพฒันาตนเองต่อไป 

 

 

 

           ดร.สมบูรณ์ บูรศริริกัษ์ 

      บรรณาธกิารวารสารบรหิารการศกึษา มศว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ฉ วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่18 ฉบบัที ่34 เดอืนมกราคม-มถิุนายน 2564 

 

บรรณาธิการแถลง 
 

 ภาควชิาการบรหิารการศึกษาและการอุดมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ได้จดัท าวารสารบรหิารการศึกษา มศว โดยออกปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบนัการด าเนินการจดัท าวารสารมาถึงปีที ่ 
18 แล้ว โดยที่วารสารฉบบันี้เป็นปักษ์แรก ฉบบัที่ 34 มกราคม - มถิุนายน 2564 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็น
แหล่งคน้ควา้หาความรูข้องนกัวชิาการ ศษิยเ์ก่า ศษิยปั์จจุบนั ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนัในเชงิวชิาการดา้น
การบรหิารการศกึษาและสาขาวชิาการศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้ง อกีทัง้เป็นสื่อกลางในการตดิต่อทางวชิาการ ระหว่าง
คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจทัว่ไป ขณะเดยีวกนัเปิดโอกาสให้นักวชิาการ บุคลากรต่างๆ จากภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั น าเสนอรปูแบบของการเขยีนบทความวชิาการและบทความวจิยั ทุกบทความไดผ้่านการ
กลัน่กรองจากคณะกรรมการกลัน่กรองพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มชีื่อเสยีงทางด้านการบรหิาร
การศกึษา  
 กองบรรณาธิการวารสารบรหิารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งบทความลงวารสารเพื่อพจิารณากลัน่กรอง ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒทิุกท่านที่
เสยีสละเวลาในการพจิารณากลัน่กรองบทความเพือ่ใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ รวมทัง้ คณาจารยแ์ละบุคคลต่าง ๆ ทีส่ง่ค า
ตชิมมายงักองบรรณาธกิาร เพื่อให้ปรบัปรุงวารสารให้มคีุณภาพยิง่ขึ้น รวมทัง้ขอขอบคุณ คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่ดส้นบัสนุนงบประมาณในการจดัพมิพว์ารสารฉบบันี้เป็นอย่างสงู 
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การวิจยันี้ มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจดัการเชิงสมดุลของผู้บริหารสถานศึกษา 

เอกชน 2) เพื่อพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการเชิงสมดุลของผู้บรหิารสถานศกึษาเอกชนและ 3) เพื่อประเมิน 
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เหมาะสมของรูปแบบด้วยการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 คน และขัน้ตอนที ่3 การประเมนิ ความ
เป็นไปได้ และการน าไปใช้ประโยชน์ของ รูปแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผู้บรหิารสถานศกึษา เอกชน 
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ผลการวจิยั พบว่า 
1. รปูแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุล ของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรม การ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชนทีส่รา้งขึน้ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการเงนิ 2) ดา้นการเน้นลูกคา้ เป็นส าคญั 
3) ดา้นการจดักระบวนการภายใน และ 4) ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

2. รปูแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชนทีพ่ฒันาขึน้นัน้ ประกอบดว้ย ดา้น
ที่ 1 ด้านการเงนิ จ านวน 10 ข้อ ด้านที่ 2 ด้านการเน้นลูกค้าเป็นส าคญั จ านวน 11 ข้อ ด้านที่ 3 ด้าน การจดั
กระบวนการภายใน จ านวน 12 ขอ้ และดา้นที ่4 ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาจ านวน 12 ขอ้ รวมทัง้สิน้ 45 ขอ้ 
ซึง่ทุกดา้นมคีวามถูกตอ้งและมคีวามเหมาะสม 

3. ผลการประเมนิความเป็นไปไดแ้ละการน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบการบรหิารจดัการ เชงิ
สมดุลของผู้บรหิารสถานศกึษาเอกชนโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ ใน
ระดบัมากทีสุ่ดทุกด้าน ส าหรบัผลการประเมนิความเป็นไปได้สามารถเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื 
ด้านการเงนิ ด้านการจดักระบวนการภายใน ด้านการเรยีนรู้และการพัฒนาและด้านการเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ 
ส าหรบัผลการน ารูปแบบไปใชป้ระโยชน์สามารถเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ดา้นการเน้นลูกคา้เป็น
ส าคญั ดา้นการจดักระบวนการภายใน ดา้นการเงนิ และดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 
 

ค าส าคญั: การพฒันารปูแบบ, รปูแบบ, การบรหิารจดัการเชงิสมดุล 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to create balanced scorecard model for private school 
administrators under Office of the Private Education Commission; 2) to develop the balanced scorecard 
model for private school administrators under Office of the Private Education Commission; and 3) to 
evaluate the feasibility and utilization of balanced scorecard model for private school administrators 
under Office of the Private Education Commission (OPEC). The researcher conducted 3 steps of 
research as following: Step 1 Creating balanced scorecard model for private school administrators under 
Office of the Private Education Commission (OPEC) by studying relevant documents and research and 
interviewing 7 experts. Step 2 Develop the balanced scorecard model for private school administrators 
under Office of the Private Education Commission by analyzing content validity to find Item - Objective 
Congruence Index (IOC), valued from 0.60 - 1.00. Also, find the validity and suitability of the model with 
focus group discussion by 11 experts. Step 3 Evaluate the feasibility and utilization of balanced 
scorecard model for private school administrators under Office of the Private Education Commission. 
Research instruments including 5 points rating scale questionnaire. The sample group was 49 private 
school administrators. The data was analyzed by percentage, mean and standard deviation. 

The findings: 
1. The results of creating balanced scorecard model for private school administrators under 

Office of the Private Education Commission were found that balanced scorecard model for private school 
administrators under Office of the Private Education Commission consisted of four aspects: 1) financial 
aspect, 2) customer focus aspect, 3) internal process management aspect, and 4) learning and 
development aspect. 
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2. The results of develop the balanced scorecard model for private school administrators under 
Office of the Private Education Commission were found the accuracy and suitability in all aspects 
consisted of Aspect 1 financial aspect, 10 items. Aspect 2 customer focus aspect, 11 items. Aspect 3 
internal process management aspect, 12 items; and Aspect 4 learning and development aspect, 12 
items. All in the total of 45 items. 

3. The results of evaluate the feasibility and utilization of balanced scorecard model for private 
school administrators under Office of the Private Education Commission were found as a whole was at 
the highest level. When considering each individual aspect, the research found to be at the highest level 
in all aspects. For the results of evaluate the feasibility by descending order of the average as follow; 
financial aspect, internal process management aspect, learning and development aspect; and customer 
focus aspect. And for the results of evaluate the utilization by descending order of the average as follow; 
customer focus aspect, internal process management aspect, financial aspect; and learning and 
development aspect. 
 

Keywords: Model Development, Model, Balanced Scorecard  
 

ภมิูหลงั 
ปัจจุบนักระแสโลกาภิวตัน์ และการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกดิขึน้อย่างรวดเรว็ ทัง้ดา้นวทิยาการ สงัคม

เศรษฐกจิ และเทคโนโลย ีท าใหห้ลายประเทศพฒันาระบบการศกึษาใหเ้จรญิกา้วหน้าและตอ้งเตรยีม คนรุ่นใหม่ที่
มีทกัษะและสามารถปรบัตัวให้มีคุณลกัษณะส าคญัในการด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ได้อย่างรู้เท่าทัน สงบ สนัติ   
มคีวามสุข มคีุณภาพชวีติทีด่ใีหก้า้วทนักบัสิง่ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงของโลกปัจจุบนั [1]     

สภาพปัจจุบนั ยงัมปัีญหาดา้นการพฒันาคุณภาพการศกึษาให้ได้มาตรฐานสากล และ ส่งเสรมิให้  คน
ไทยมคีวามใฝ่รูเ้พิม่ขึน้ เน่ืองจากผลคะแนนสอบ PISA ของนักเรยีนไทยในแต่ละวชิาทัง้ คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
และการอ่าน ยงัต ่ากว่า 500 คะแนน และมแีนวโน้มลดลงในทุกวชิาโดยคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ ลดลงจาก 427 
คะแนนในปี 2555 เป็น 415 คะแนนในปี 2558 คะแนนเฉลีย่วทิยาศาสตร ์ลดลง จาก 444 คะแนน ในปี 2555 เป็น 
421 คะแนนในปี 2558 ส่วนผลคะแนนการอ่านลดลง จาก 441 คะแนนในปี 2555 เป็น 409 คะแนนในปี 2558 ผล
คะแนนสะท้อนให้เหน็ว่า ต้องเร่งพัฒนาใหเ้ด็กไทยมคีวามรู้ และ ความเขา้ใจ รบัรูถ้งึความสมัพนัธ์และมุมมองที่
แตกต่าง ตลอดจนมีทกัษะการคิดวเิคราะห์ และ การคดิแบบมวีจิารณญาณ สามารถด ารงชีวติอยู่ในสงัคมไทย
สงัคมโลกได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่มคีวามใฝ่รู้ หรอื สนใจเรยีนรู้ลดลง ซึ่งไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนพฒันา ฯ ฉบบัที ่12 พจิารณาจากสดัส่วนการใช ้อนิเทอรเ์น็ตเพื่อการอ่านหาความรูม้แีนวโน้ม
ลดลงต่อเน่ืองนับตัง้แต่ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 เป็นต้นมา โดยลดลงจากร้อยละ 34.55 ในปี 2556 เหลอื
รอ้ยละ 30.71 ในปี 2559 และเหลอืรอ้ยละ 29.80 ในปี 2560 ประกอบกบัคนไทยอ่านหนังสอืน้อยลงโดยสดัส่วน
การอ่านของคนไทยลดลงจากร้อยละ 81.8 ในปี 2556 เหลือ ร้อยละ 77.7 ในปี 2558 ส่วนใหญ่คนไทยใช้
อนิเทอรเ์น็ตหรอืเล่นมอืถอืเพื่อสนัทนาการ [2] 

นอกจากจะเป็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาที่นักเรยีนมีผลสมัฤทธิต์ ่าแล้ว ปัญหาด้านการบริหาร 
จดัการที่ยงัคงเน้นการบรหิารอาคารสถานที่ และการจดับรรยากาศสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา ซึ่งยงัไม่ได ้
เน้นที่ตวันักเรยีนหรอืลูกคา้เป็นส าคญั อกีทัง้ปัญหาดา้นความหวาดระแวงของครู  และบุคลากรทางการศกึษา ที่
กลวัการเปลี่ยนแปลง ถ้าผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารน าแนวคดิการบรหิารจดัการใหม่ๆ  มาใช้ในสถานศกึษา เป็น
เหตุท าให้ครูต่อต้าน เพราะเหน็ว่า หากให้สถานศกึษามกีารเปลี่ยนแปลงสภาพมาบรหิารจดัการมาเป็น รูปแบบ
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ใหม่ เกรงว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษาจะใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม และตนเองจะได้รบัผลกระทบต่อ การ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในอนาคต [3]                                  

ขณะเดยีวกนัมปัีญหาดา้นระบบบรหิารการจดัการศกึษา ยงัคงเป็นการบรหิารแบบราชการรวมศูนย์ อยู่ที่
ส่วนกลาง และ วธิกีารท างานตามขอ้บงัคบั ค าสัง่ ระเบยีบการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน ทีเ่น้นงานเชงิ ปรมิาณ
และการท างานถูกระเบยีบไม่ไดน้ าไปสู่การบรหิารทีด่ี ในแงเ่พื่อเพิม่สมัฤทธิผ์ลของนักเรยีน ขาดระบบ ตรวจสอบ
ดูแลความรบัผดิชอบ (Accountability) อย่างมปีระสทิธภิาพ ผูบ้รหิารไม่เน้นการพฒันาคุณภาพของนักเรยีนให้มี
ผลสมัฤทธิท์ีม่ปีระสทิธผิล การส่งเสรมิใหค้รู และบุคลากรให้เกดิการเรยีนรู้ และการพฒันายงัไม่ทัว่ถงึ เมื่อเทยีบ
กบัประเทศอื่นทีม่กีารกระจายการบรหิารทรพัยากรอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม [4]  

ดงันัน้ ผู้บรหิารสถานศกึษาควรเป็นผู้น าในด้านการพฒันาตนเองสู่การเป็นนวตักรด้านการศกึษา โดย
เป็นผู้น าในการริเริ่มสร้างสรรค์  นวัตกรรมทางการศึกษา รวมทัง้ปลูกฝังให้ครูเป็นนวัตกร เพื่อสร้างสรรค์ 
นวตักรรม เทคโนโลย ีและน าระบบดจิติอลมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศกึษา เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิท์าง การ
เรยีนของนักเรยีน ดงันัน้การบรหิารจดัการที่ทนัสมยัเหมาะสมกบัโลกศตวรรษที ่21 ที่ผูบ้รหิารควรน ามา ในการ
บรหิารจดัการในสถานศกึษา ไดแ้ก่ “การบรหิารจดัการเชงิสมดุล” เพราะการบรหิารจดัการเชงิสมดุลม ีความส าคญั
ต่อการบรหิารจดัการในสถานศกึษาเป็นอย่างยิง่ เพราะช่วยสรา้งขดีความสามารถของบุคลากรใน องค์กร โดยมี
การวางแผนในระยะยาวเพื่อสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้รวมถงึพฒันาผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนให ้สงูขึน้ [5] ช่วยให้
ผู้บริหารวางแผนงาน และปรบัปรุงผลปฏิบตัิงาน ท าให้เกิดความเชื่อมโยงในการท างานของ บุคลากรอย่างมี
เหตุผล ยกระดบัของการสื่อสารให้เกิดประสิทธภิาพยิง่ขึ้นมีอิทธิพลต่อการบรหิารงานในครสิต์  ศตวรรษที่ 21 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ ท าใหอ้งค์กรเกดิคุณภาพ [6] นอกจากนี้ ยงัเป็น เครื่องมอืหนึ่งที่ช่วย
ในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิ ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง การบรหิาร การประเมิน ผลกบักลยุทธ์ของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ ท าให้การประเมินผลมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน  [7] ที่ส าคัญส่งเสริมการ พัฒนาการจัด
กระบวนการภายในอย่างเป็นระบบ ส่งเสรมิใหค้รนู านวตักรรม และเทคโนโลย ีมาใชใ้นการจดั การเรยีนรูเ้พื่อจงูใจ
ใหน้ักเรยีนสนุกสนานในการเรยีนรู ้ควบคู่ไปกบั การพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมในการเรยีน การสอน [8]     

ผูว้จิยัจงึวจิยั เรื่อง การพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดั
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เพื่อให้ได้รูปแบบการบรหิารจดัการเชิงสมดุล ของ ผู้บรหิาร
สถานศึกษาเอกชน สงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอย่างเป็นระบบ และ สามารถน า
รูปแบบที่ได้ไปพัฒนาสถานศึกษาเอกชน สงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตลอดจน 
สามารถน าผลวจิยัไปปรบัประยุกตใ์ชเ้พื่อการพฒันาการบรหิารสถานศกึษาใหเ้กดิประสทิธผิลสบืไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั    
1. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเชิงสมดุลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงสมดุลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สงักัดส านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน      
3. เพื่อประเมนิความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุล  ของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
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วิธีด าเนินการวิจยั    
ผู้วจิยัด าเนินการวจิยั 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที่ 1 การสรา้งรูปแบบการบรหิารจดัการเชิงสมดุลของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน โดยการศกึษาเอกสาร และ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และ สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 7 คน วเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) ขัน้ตอนที่ 2 การพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผู้บรหิารสถานศึกษา เอกชน สงักัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน โดยหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ดว้ยการหา
ค่าดชันีความสอดคล้อง (Item – Objective Congruence Index : IOC) มคี่าตัง้แต่   0 .60 - 1.00 นอกจากนี้หา
ความถูกต้อง และเหมาะสม ของรปูแบบด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 11 คน วเิคราะห์ผลการสนทนากลุ่มดว้ยการวเิคราะห์เนื้อหา และ วธิ ีฉันทานุมต ิขัน้ตอนที ่3 การประเมนิ
ความเป็นไปได ้และการน าไปใชป้ระโยชน์ของรปูแบบการบรหิารจดัการ เชงิสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน 
สงักดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เครื่องมอื ทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร สถานศกึษาเอกชน จ านวน 49 คน ไดม้าจากการสุ่มอย่าง
งา่ย (Simple Random Sampling) แบบมสีดัส่วน เพื่อประเมนิความเป็นไปได้ และการใชป้ระโยชน์ ของรปูแบบ
การบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผู้บรหิาร สถานศกึษาเอกชน สงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษา
เอกชนจากนัน้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 

สรปุผลการวิจยั  
1. รปูแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรม การ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชนทีส่รา้งขึน้ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการเงนิ 2) ดา้นการเน้นลูกคา้ เป็นส าคญั 
3) ดา้นการจดักระบวนการภายใน และ 4) ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

2. รปูแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชนทีพ่ฒันาขึน้นัน้ ประกอบดว้ย ดา้น
ที่ 1 ด้านการเงนิ จ านวน 10 ข้อ ด้านที่ 2 ด้านการเน้นลูกค้าเป็นส าคญั จ านวน 11 ข้อ ด้านที่ 3 ด้าน การจดั
กระบวนการภายใน จ านวน 12 ขอ้ และดา้นที ่4 ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาจ านวน 12 ขอ้ รวมทัง้สิน้ 45 ขอ้ 
ซึง่ทุกดา้นมคีวามถูกตอ้งและมคีวามเหมาะสม 

3. ผลการประเมนิความเป็นไปไดแ้ละการน ารูปแบบไปใชป้ระโยชน์ ของรูปแบบการบรหิารจดัการ เชงิ
สมดุลของผู้บรหิารสถานศกึษาเอกชนโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ ใน
ระดบัมากทีสุ่ดทุกด้าน ส าหรบัผลการประเมนิความเป็นไปได้สามารถเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื 
ดา้นการเงนิ ดา้นการจดักระบวนการภายใน ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา และ ดา้นการเน้นลูกคา้เป็น ส าคญัและ
ส าหรบัผลการน ารปูแบบไปใชป้ระโยชน์สามารถเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ดา้นการ เน้นลูกคา้เป็น
ส าคญั ดา้นการจดักระบวนการภายใน ดา้นการเงนิ และ ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 
 

อภิปรายผล 
1. ผลการสร้างรูปแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผู้บรหิารสถานศึกษาเอกชน สงักัดส านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า รูปแบบการบรหิารจดัการเชิงสมดุลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการเงนิ 2) ดา้นการเน้นลูกคา้เป็นส าคญั 3) ดา้นการจดักระบวน การ
ภายใน และ 4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จใน 
ครสิต์ศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องมีผู้น าที่มีความสามารถ เพื่อน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย และสามารถแข่งขนักับ 
องคก์รอื่นได ้ผูน้ าจงึตอ้งมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์จนิตนาการ เน้นการบรกิารลูกคา้ และตอบสนองความ ตอ้งการ
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ของลูกคา้ มกีารจดักระบวนการภายในอย่างเป็นระบบโดยใชน้วตักรรม และเทคโนโลยใีนการบรหิาร จดัการ น า
ความแปลกใหม่มาสู่การพัฒนาองค์กร กระตุ้นให้บุคลากรพัฒนางานให้เกิดความก้าวห น้าเพื่อสร้าง ความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั พฒันาบุคลากรใหม้คีุณภาพสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างต่อเนื่อง ทีส่ าคญัผูบ้รหิาร สถานศกึษา
เอกชน จ าเป็นต้องบรหิารการเงนิอย่างชาญฉลาดเพื่อช่วยเสรมิสรา้งประสทิธผิลขององค์กร  มุ่งสู่ ความเป็นเลศิ 
ดงันัน้ จ าเป็นต้องเลอืกสรรการบรหิารจดังานมาใช้ให้เหมาะกบัสถานการณ์ปัจจุบนั โดยเฉพาะ ปัจจุบนัที่มกีาร
แพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ซึ่งการบรหิารจดัการสมดุล จงึนับว่าสอดคล้องกับสถานศึกษา เอกชน เนื่องจาก
หลกัการของการบรหิารจดัการเชงิสมดุลจะเน้นการบรหิารการเงนิให้เกิดประสทิธิภาพ โดย ให้ความส าคญัแก่
ลูกคา้ ปรบักระบวนการจดัการภายในใหท้นัสมยั โดยใชเ้ทคโนโลย ีและระบบดจิติอลที่ หลากหลายจากการสรา้ง
รูปแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุลประกอบด้วย 4 ด้าน ไดแ้ก่ 1) ดา้นการเงนิ 2) ด้าน การเน้นลูกค้าเป็นส าคญั 3) 
ดา้นการจดักระบวนการภายใน และ 4) ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา นับว่า สอดคล้องกบัแนวคดิของ แคปแลน 
(Kaplan) [9] กล่าวถึงองค์ประกอบของการบรหิารจดัการเชงิสมดุล มอีงค์ประกอบ 4 มุมมอง ได้แก่ 1) มุมมอง
ทางดา้นการเงนิ 2) มุมมองทางดา้นลูกคา้ 3) มุมมองทาง ดา้นการจดักระบวนการภายใน และ 4) มุมมองทางดา้น
การเรยีนรูแ้ละการพฒันา สอดคล้องกบัผลวจิยัของ ฟาร์ม ิและซอร์ดา (Fahmi & Saudah) [10] ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง
การบรหิารจดัการเชงิสมดุลในสถาบนั การศกึษามวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสภาพปัญหา และ ผลกระทบของการ
บรหิารจดัการเชงิสมดุลในองค์กร ผลพบว่าการบรหิารจดัการเชงิสมดุลประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การเงนิ 2) ดา้นการเน้นลูกคา้ เป็นส าคญั 3) ดา้นการจดักระบวนการภายใน และ 4) ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 
การบรหิารจดัการ เชงิสมดุล สามารถใช้ในการบรหิารงานเพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย และวสิยัทศัน์ 
รวมทัง้ใชเ้ป็น เครื่องมอื เพื่อตรวจสอบประสทิธภิาพในการบรหิารงาน และช่วยใหส้ามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความ
ทา้ทาย ทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลมาจากการน ากลยุทธท์ีส่ าคญัมาใชใ้นองคก์ร 

2. ผลการพฒันารปูแบบ การบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านัก งาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนพบว่ารูปแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษา เอกชน 
สงักดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน มคีวามถูกต้องและเหมาะสมทุกดา้น ประกอบ ดว้ยดา้นที ่
1 ด้านการเงิน จ านวน 10 ข้อ ด้านที่ 2 ด้านการเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ จ านวน 11 ข้อ ด้านที่ 3 ด้านการจัด
กระบวนการภายใน จ านวน 12 ขอ้ ด้านที่ 4 ด้านการเรยีนรูแ้ละการพฒันาจ านวน 12 ขอ้ ที่เป็น เช่นนี้อาจเป็น
เพราะ การบรหิารจดัการเชิงสมดุลนับว่าถูกต้อง และเหมาะสมกับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนที่ เน้นผลก าไร
ทางด้านการเงนิ เพื่อน ามาเป็นปัจจยัในการสนับสนุนบุคลากร และสถานศกึษาให้เกิดความเจรญิ ก้าวหน้าและ
ความมัน่คงสามารถทดัเทยีมกบัสถานศกึษาอื่น ๆ การบรหิารจดัการเชิงสมดุลจะเกี่ยวขอ้งกบัทุก คนส่งผลต่อ
ขวญั และก าลงัใจของบุคลากร โดยทีผู่บ้รหิารควรใหก้ารสนับสนุน และอ านวยความสะดวก แก่ บุคลากรในการน า
การบรหิารจดัการเชงิสมดุลมาใชใ้นองค์กร การบรหิารงานเน้นความสมดุลในมติทิัง้ 4 ด้าน มกีารปรบัปรุง และ
ทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอีกทัง้จัดสรร งบประมาณให้
ครอบคลุมทุกฝ่าย และงานอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จ าเป็นที่ผู้บรหิาร
สถานศึกษาต้องเรยีนรู้และพฒันาอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบด้านการเรยีนรู้  และการพฒันา จงึนับว่ามีความ
ถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบันด้านการจดักระบวนการภายในนับว่าถูกต้อง และเหมาะสมกับ
สถานศกึษาเอกชนทีต่อ้งการการแขง่ขนักบัสถานศกึษาอื่นๆ ผูบ้รหิารจงึควรส่งเสรมิใหค้รู เขา้มามส่ีวนร่วมในการ
ออกแบบกระบวนการท างานโดยน านวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติ งานส่งเสริมการจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้เอื้อต่อการท างานของครู สรา้งวฒันธรรมองค์กร สู่ความเป็นเลศิ เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิานใหเ้กดิคุณภาพ อกีทัง้การเน้นลูกคา้เป็นส าคญั นับว่าเป็น องคป์ระกอบทีถู่กตอ้งและ
เหมาะสม สอดคล้องกบัการบรหิารจดัการสมยัใหม่ที่เน้นคุณภาพของผลผลติ และ การบรกิาร ผู้บรหิารจึงต้อง
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สรา้งความพงึพอใจแก่บุคลากรทัง้นักเรยีน และผูป้กครองท าใหเ้กดิความประทบัใจ ทีส่ าคญัสรา้งภาพลกัษณ์ของ
สถานศกึษาเพื่อดงึดูดผู้ปกครองและนักเรยีนให้เกดิความประทบัใจสอดคล้องกบั แนวคดิของกมับสั (Gumbus) 
[11] กล่าวถงึการบรหิารจดัการเชงิสมดุล นับว่าสอดคล้องเหมาะสมกบัโลกที่ ก าลงัเปลีย่นแปลงซึ่งเป็นยุคขา่วสาร 
จ าเป็นทีผู่บ้รหิารสถานศกึษา ควรน ามาใชใ้นการบรหิารจดัการสถาน ศกึษา ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ และประทับใจ อีกทัง้ยงัสอดคล้อง กับผลวิจยัของ สุนันทา สงัขทศัน์ [12] ได้
ท าการศกึษาวจิยัเรื่องการพฒันารปูแบบการบรหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการอาชวีศกึษาโดยใช้
แนวคิด  Balanced Scorecard (BSC) ผลวิจัยพบว่า รูปแบบ การบริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชวีศกึษา โดยใช้แนวคดิ Balanced Scorecard (BSC) ประกอบ ด้วย 4 มติิ ได้แก่ 1) มิติด้าน
ลูกค้า 2) มติิดา้นการจดักระบวนการภายใน 3) มติิด้านการเงนิ และ 4) มติิดา้นการเรยีนรู้ และการพฒันา และ
รปูแบบทัง้ 4 องค์ประกอบ มคีวามเหมาะสม และสามารถน าไป ใชไ้ด ้สอดคลอ้งกบัผลวจิยั ของจมิ (Jim) [13] ได้
วจิยัเรื่องการบรหิารจดัการเชงิสมดุลในสถาบนัอุดมศกึษา การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาการประยุกตใ์ช้
การบรหิารจดัการเชงิสมดุล เป็นเครื่องมอืการจดัการ ภายในหน่วยงานในมหาวทิยาลยัเวอรจ์เินียโดยตรวจสอบ
วิธีการบรหิารจดัการเชงิสมดุล โดยให้ความส าคัญ เป็นพิเศษกับมุมมองทัง้สี่ด้าน ได้แก่  การเงนิ การจดั
กระบวนการภายใน การเรยีนรู้และการพฒันา และ ลูกค้า ผลวจิยัพบว่า การน าการ บรหิารเชงิสมดุลน ามาใช้
ในองค์กรนับว่าเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ที่เน้นความรวดเร็วและการตรงต่อเวลา ช่วยเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ขององคก์ร สมควรน าไปประยุกตใ์ช ้อย่างกวา้งขวางกบับุคลากรทุกคน ในองคก์ร 

3. ผลการประเมนิความเป็นไปได้ และการน ารปูแบบไปใชป้ระโยชน์ ของรปูแบบการบรหิารจดัการ เชงิ
สมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนสรุปผลดงันี้ 
                3.1 ผลการประเมนิความเป็นไปได้ พบว่า ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารจดัการเชงิ สมดุล
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชนโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้น 
โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ด้านการเงนิ ดา้นการจดักระบวนการภายใน ดา้น การเรยีนรูแ้ละ
การพฒันา และดา้นการเน้นลูกคา้เป็นส าคญั ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผูบ้รหิารสถานศกึษา เอกชน ตระหนักถงึ
ความส าคญัของการบรหิารการเงนิ โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกจิไม่สูด้ี มกีารเกดิโรคระบาด ท าใหช้วีติความเป็นอยู่
ของนักเรียน และผู้ปกครองล าบาก บางคนต้องจ ากัดค่าใช้จ่ายบางครอบครวัก็น าบุตร หลานลาออกไปเรยีน
โรงเรยีนของรฐับาล เพื่อประหยดัค่าใชจ้่าย จ าเป็นทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมแีผนการ บรหิารการเงนิ แต่ละดา้น
แต่ละโครงการเพื่อให้การด าเนินงานเกิดความรอบคอบรดักุมที่สุด โดยไม่เพิ่มภาระ ให้กับผู้ปกครอง มีการ
จดัล าดบัความส าคญัการใชจ้่ายการเงนิอย่างเหมาะสมกบัภารกจิของสถานศกึษาอกีทัง้ มโีครงการเพื่อลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของนักเรยีน และผู้ปกครองตลอดจนค่าใช้จ่ายของโรงเรยีน ท าให้สามารถ ประหยดังบประมาณของ
สถานศึกษาได้ ผู้บรหิารสถานศึกษามีการจดัโครงการหารายได้ให้กบันักเรยีนรวมทัง้ ปลูกฝังให้นักเรยีนรู้จ ัก
ประหยัด และเก็บออมอย่างสม ่าเสมอ ส่วนด้านการจดักระบวนการภายใน ผู้บริหาร สถานศึกษาเอกชนให้
ความส าคญัเช่นกนั ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะด้านการจดักระบวนการภายใน มีความ เป็นไปได้ ในการน าไป
ปฏบิตัไิดจ้รงิ ไม่ว่าในเรื่องการส่งเสรมิใหค้รอูอกแบบกระบวนการท างาน โดยน า นวตักรรม และเทคโนโลยใีหม่ๆ 
มาใช้ในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้ทนักบัโลกที่ก าลงัเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ ยุคดจิติอล อีกทัง้การจดัสภาพแวด 
ลอ้มและบรรยากาศในการท างาน ใหเ้อื้อต่อการท างานของครูนับว่าส าคญั เพื่อ ส่งเสรมิขวญัก าลงัใจ ใหค้รูท างานอย่าง
มีความสุข มีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร ช่วยสร้างสมัพนัธภาพที่ดีกับ ผู้บรหิารท าให้ครูทุ่มเทเสียสละเวลาในการ
ท างาน อย่างเตม็ก าลงัความสามารถ นอกจากนี้การจดักระบวนการ ภายในที่ผูบ้รหิารใชน้วตักรรมและเทคโนโลยมีา
สรา้งสรรค์กระบวนการด าเนินงานดว้ยวธิกีารใหม่ๆ จะส่งเสรมิ ใหก้ารด าเนินงานของสถานศกึษา บรรลุผลส าเรจ็
และมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหค้วามส าคญัผล การประเมนิมี
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ความเป็นไปได้ อยู่ในระดบัมากที่สุดเช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้  อาจเป็นเพราะผู้บรหิารมองว่า องค์ประกอบของการ
บรหิารจดัการเชงิสมดุล ดา้นการเรยีนรู ้และการพฒันา มคีวามเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัิ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
จดัระบบการเป็นพีเ่ลีย้ง และใหค้ าปรกึษาแก่ครใูน การปฏบิตังิานเพราะจะช่วยแนะน าใหค้วามรูแ้ก่ครแูละบุคลากร
ให้พฒันาความรู้ทกัษะที่จ าเป็นการปฏิบตัิงาน ท าให้ครูเกิดขวญั ก าลงัใจ ต่อการปฏิบตัิงาน จากการอภิปราย
เกี่ยวกบั ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบ การบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผู้บรหิารสถานศึกษาเอกชน สงักัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา เอกชนไปปฏิบตัิจรงิ นับว่าสอดคล้องกบัแนวคดิของ แม (Mae) [14] 
สรุปว่า การน าการบรหิารจดัการ เชงิสมดุลมคีวามเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัจิรงิ และช่วยสรา้งความไดเ้ปรยีบ
ในการแข่งขนัส่งเสรมิจรยิธรรม ในการบรหิารงาน ช่วยใหผู้บ้รหิารวางแผนงาน และปรบัปรุงกระบวนการจดัการ
ภายในให้คล่องตวัรวดเร็ว ท าให้เกิดความเชื่อมโยง ในการท างานของบุคลากรอย่างมเีหตุผลมอีิทธพิลต่อการ
บรหิารจดัการ ในครสิต์ ศตวรรษที่ 21 ตอบสนองคุณภาพด้านวิชาการของโรงเรียนท าให้องค์กรเกิดคุณภาพ 
โดยเฉพาะสามารถ วางแผนการเงนิไดอ้ย่างรอบคอบรดักุม ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ใหเ้กดิความ พงึพอใจ สอดคล้องกบัผลวจิยัของซลัยารฟี (Al-Zwyalif) [15] ไดว้จิยัเรื่อง ความเป็นไปไดใ้นการน า 
การบรหิารจดัการเชงิสมดุลไปใช้ในมหาวทิยาลยัเอกชนของจอร์แดนการศึกษานี้  ม ีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษา 
ความเป็นไปได้ ในการน าการบรหิารจดัการเชงิสมดุลไปปฏบิตั ิและ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน รวมถงึ การ
ก าหนดความสามารถของมหาวทิยาลยั ในการน าการบรหิารจดัการเชงิสมดุล ไปใชเ้กบ็รวบรวมแบบ สอบถาม
จากมหาวทิยาลยัเอกชนของจอรแ์ดน ผลวจิยัพบว่า มหาวทิยาลยัเอกชนของจอรแ์ดน ตระหนักถงึ ความเป็นไปได ้
และให้ความส าคญัของการใช้การบรหิารจดัการเชงิสมดุล ในการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน ยงัแสดงใหเ้ห็นถึง
ความเป็นไปได้ในการน าองค์ประกอบทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงนิ ด้านการจดักระบวน การภายใน ด้านการ
เรยีนรูแ้ละการพฒันา และดา้นลูกคา้ ไปใชใ้นการบรหิาร และประเมนิผล รวมถงึ บุคลากร ตระหนักว่า การบรหิาร
จดัการเชงิสมดุลเป็นสิง่จ าเป็นในมหาวทิยาลยัเอกชนของจอรแ์ดน  
               3.2 ผลการประเมนิการน าไปใชป้ระโยชน์ พบว่าการน าไปใชป้ระโยชน์ของรปูแบบการบรหิาร จดัการ
เชงิสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นอยู่ใน ระดบัมาก
ทีสุ่ดทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ดา้นการเน้นลูกคา้เป็นส าคญั ดา้นการ จดักระบวนการ
ภายใน ด้านการเงิน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาให้การยอมรบัว่า การน าไปใช้
ประโยชน์ของรูปแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน ด้านการเน้น ลูกคา้เป็นส าคญั 
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เป็นอนัดบัแรก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ การน ารูปแบบการบรหิาร จดัการเชงิสมดุลไปใช้
ประโยชน์ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะต้องมกีารรบัฟังทัง้ลูกคา้ในอดตี และลูกค้าในอนาคต ขอ้มูลทีไ่ด้จากการรบัฟัง
เสียง อาจรวมข้อมูลการร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้  ประโยชน์ในการปรบัปรุง
กระบวนการท างาน ตลอดจนการพฒันาคุณภาพของนักเรยีน ใหเ้ป็นที่ยอมรบัแก่ ผูป้กครอง และชุมชน ส าหรบั
การจดักระบวนการภายใน ผูบ้รหิารสถานศกึษาใหก้ารยอมรบัว่าการน าไปใช ้ประโยชน์อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดเช่นกนั 
ทีเ่ป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก ผูบ้รหิารสถานศกึษา มุ่งเน้นทีค่วามคล่องตวั การลดต้นทุนและการลดเวลา รวมถงึให้มี
ความสามารถในการปรบัตวัหรอืการตอบสนองอย่างรวดเรว็ยดืหยุ่น เน้นประสทิธผิล และประสทิธภิาพสามารถ
น าไปใชก้บับุคลากรทุกระดบัในสถานศกึษา โดยยดึวตัถุประสงค์ หรอืเป้าหมายในการท างานเป็นหลกั และอาศยั
บุคลากรร่วมมือร่วมใจจึงจะประสบผลส าเร็จ อีกทัง้การน าการจดักระบวนการภายในไปใช้ประโยชน์  เพื่อมุ่ง
ผลส าเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนดภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ จัดเตรียมรายละเอียดของงาน
ความสมัพนัธ์ของกิจกรรมต่างๆ และจดัท าเป็นโครงสร้าง ขององค์กรให้ชดัเจนมีผู้รบัผิดชอบตามสายงาน 
โดยเน้นทิศทางในการท างาน ส่วนดา้นการเงนิ ผูบ้รหิาร สถานศกึษาใหก้ารยอมรบัว่า การน าไปใชป้ระโยชน์ของ
รูปแบบอยู่ในระดบัมากที่สุดเช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจ เป็นเพราะการน าระบบการบรหิารการเงนิไปใช้ประโยชน์ 
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เพื่อให้เกิดประสทิธภิาพนัน้ ผู้บรหิารสถานศกึษา ต้องมกีารวางแผนการบรหิารการเงนิ มกีารตรวจสอบการใช้ 
และจดัท าบญัชใีหเ้ป็นระบบ และเป็นปัจจุบนั มกีารทบทวนและจดัท าโครงสรา้งแผนงาน ใหส้มบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อ
ขจดัความซ ้าซ้อนของงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน แผนงาน จดัเรียงล าดบัความส าคญัของโครงการ รวมทัง้ปรบัปรุง 
ทบทวน แกไ้ข ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีล่า้สมยัใหท้นัสมยัมปีระสทิธภิาพ และ เอือ้ต่อการท าระบบการเงนิ   

จากผลวจิยัทีส่รุปว่ารูปแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุลผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารน าไปใชป้ระโยชน์ ใน
ระดบัมากที่สุดนับว่าสอดคล้องกับผลวิจัยของรุจา รอดเข็ม [16] ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมิน 
ประสทิธผิลองค์การของวทิยาลยัใน สงักดักระทรวงสาธารณสุขประยุกต์ ตามแนวทางการประเมนิองค์การ แบบ
สมดุล ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ตัวชี้วดัผลการด าเนินงาน (KPIs : Key Performance Indicators) ตามแนวคิด 
Balanced Scorecard (BSC) : กรณี ศกึษาบรษิัท ทโีอเอ เคมคิอล อนิดสัตรสี์ จ ากดั ผลวจิยั พบว่า รูปแบบการ
ประเมินประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยมีความเหมาะสม และการน าไปใช้ประโยชน์ อยู่ใน ระดบัมากที่สุด 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของครปิป์และโฮแกน (Cribb & Hogan) [17] สรุปว่าการน าการบรหิาร จดัการเชงิสมดุลไปใช้
ใหเ้กดิประโยชน์นัน้ ช่วยใหผ้ลการด าเนินงานขององค์กรประสบผลส าเรจ็ ท าใหบุ้คลากร ในองคก์รใหค้วามส าคญั
ต่อการบรหิารงานการประเมนิผลและการจดัท ากลยุทธข์ององคก์รบุคลากรเกดิการรบัรูแ้ละเขา้ใจวา่งาน ทุกอย่างมี
ความส าคญัต่อผลด าเนินงานขององค์กร สอดคล้องกบัผลวจิยัของฮลดัเชนโก (Hladchenko) [18] ไดว้จิยัเรื่อง
การบรหิารจดัการเชงิสมดุล-ระบบการจดัการเชงิกลยุทธข์องสถาบนัอุดม ศกึษา วตัถุประสงค์ของการวจิยันี้ คอื 
การมุ่งเน้นไปทีก่ารวเิคราะห์เปรยีบเทยีบการบรหิารจดัการเชงิสมดุล ของสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ 4 ผลงานวจิยั 
พบว่า การบรหิารจดัการเชงิสมดุล ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นระบบ การจดัการเชิงกลยุทธ์ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในองค์กรอย่างมปีระสทิธผิล สามารถตอบสนองความ ต้องการของลูกคา้ ท าใหเ้กดิความพงึพอใจ และ
เกดิประสทิธภิาพ  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

            1. ผู้บรหิารสถานศกึษาเอกชนสงักดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ควรน าผล การ
ประเมนิความเป็นไปได ้และ การน ารปูแบบไปใชป้ระโยชน์ ของรปูแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุลของ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาเอกชนไปใชใ้นการพฒันาการบรหิารจดัการในสถานศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นการ เน้นลูกคา้
เป็นส าคญั ด้านการจดักระบวนการภายใน ด้านการเงนิ และ ด้านการเรยีนรู้และการพัฒนา  ตามที่ปรากฎใน
ผลการวจิยัเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีด่ยีิง่ขึน้ในการบรหิารจดัการสถานศกึษา  
            2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสามารถจดั งาน / โครงการ ฝึกอบรมผู้บรหิาร 
สถานศกึษาเอกชนต่างๆ ทัว่ประเทศโดยน ารูปแบบที่ผู้วจิยัสรา้งขึ้นจากการวจิยัในครัง้นี้ ไปใช้เป็นองค์ความรู ้
เน้ือหาสาระและขอ้มูล ประกอบการฝึกอบรมและสมัมนาเพื่อพฒันาศกัยภาพและยกระดบัความรู ้รวมถงึแนว คดิ
ในการบรหิารสถานศกึษาเอกชนของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชนสงักดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ ศกึษา
เอกชน  
            3. ผู้บรหิารในสงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถก าหนดนโยบาย ให ้
บุคลากรในองค์กรน ารูปแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผู้บรหิารสถานศกึษาเอกชน ไปใช้ในองค์กรอย่าง 
แพร่หลายในหลากหลายวธิกีาร เช่น การจดัการประชุมทางวชิาการ การจดัการฝึกอบรมสมัมนา หรอืการจดั ท า
หลกัสูตรการฝึกอบรมผูบ้รหิารสถานศกึษา หรอื หวัหน้างาน หรอื การจดัท าเป็นสื่อวดีทิศัน์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น 
เพื่อเผยแพร่รูปแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผู้บรหิารสถานศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการ พฒันา
บุคลากร และสถานศกึษาใหเ้กดิประสทิธผิลต่อไป 
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            4. หน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ ทัง้ของภาครฐั และเอกชน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เขตการ 
ปกครองพเิศษกรุงเทพมหานคร ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) หรอื 
สมศ. เป็นตน้ สามารถน ารปูแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน ทีผู่ว้จิยั สรา้งขึน้จาก
การวจิยัในครัง้นี้ไปใชเ้ป็นองค์ความรูเ้นื้อหาสาระและขอ้มูลวชิาการ ประกอบการจดัการฝึกอบรม และสมัมนากบั
ผู้บรหิารสถานศึกษา ผู้บรหิารการศกึษา นักการศกึษา นักวิชาการด้านการศึกษา ตลอดจน บุคลากรอื่นๆ ใน
สงักดัของตน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารวจิยัเชงิทดลองในการน ารปูแบบการบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพหรือทดลองในสงักัด หน่วย งาน
ทางการศกึษาอื่นๆ ทัง้ของภาครฐัและเอกชน เช่น กระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานคณะกรรมการ     การศกึษา
ขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เขตการปกครองพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) หรอื สมศ. เป็นตน้ 

2. ควรมีการวจิยัในรูปแบบงานวิจยัเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับ การบรหิารจดัการเชิงสมดุลของผู้บริหาร 
สถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชงิลกึ และได้ราย 
ละเอยีดในแต่ละองคป์ระกอบ เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาการบรหิารจดัการใหเ้กดิคุณภาพทีด่ยีิง่ขึน้ต่อไป 

3. ควรมกีารวจิยัเชงิปรมิาณ เกีย่วกบั การบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีม่ ีอทิธพิล
ต่อคุณภาพโรงเรียนหรือประสิทธิผลของโรงเรียนในรูปแบบของการวิเคราะห์เส้นทาง  (Path Analysis)  
การวเิคราะห์พหุระดบั (Multi Levels Analysis) หรอื สมการเชงิโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) 
เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
            การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมนิผลการด าเนินโครงการชุมชนคุณธรรมขบัเคลื่อนดว้ยพลงับวร 
(2)  ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลงับวร และ (3) เสนอแนวทางการขบัเคลื่อนชุมชน
คุณธรรมดว้ยพลงับวรท่ีสอดคลอ้งกบับรบิท สภาพสงัคม วฒันธรรม สภาพแวดลอ้มและวถิชีวีติของชุมชน    
           กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คอื  1) กลุ่มตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนคุณธรรม จ านวน 416 คน ได้แก่ (1) ผู้แทนคณะกรรมการวัด/ศาสนสถานทัง้
ส่วนกลาง (กทม.) และส่วนภูมภิาค 160 คน (2) ผู้แทนชาวบ้านในชุมชน 160   คน (3) ผู้แทนส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดั  76 คน  และ (4) ผูแ้ทนเจา้หน้าทีก่รมการศาสนา 20 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน และ 2) กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ ไดแ้ก่ ประชาชนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชุมชนคุณธรรม จ านวน 49 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม มคี่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่ .80-1.00 แบบสอบถามมี
ความเทีย่ง (Reliability) เท่ากบั .98 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การวเิคราะหถ์ดถอยพหคูณู และการวเิคราะหเ์น้ือหา 
           ผลการวจิยัพบว่า (1) ผลการด าเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขบัเคลื่อนดว้ยพลงับวร   โดยภาพรวม
และรายดา้นไดแ้ก่ คุณภาพชวีติของคนในพืน้ทีชุ่มชนคุณธรรม และ พฤตกิรรมของคนในพืน้ทีชุ่มชนคุณธรรมอยู่
ในระดบัมาก (2) ปัจจยัที่มีผลต่อการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลงับวร เรียงตามล าดบั ได้แก่ ปัจจยัด้าน
สื่อมวลชน (X5) ปัจจยัดา้นความพรอ้มของทรพัยากร (X6)  ปัจจยัดา้นโรงเรยีน/หน่วยงานภาครฐั/ภาคเอกชน (X3) 
ปัจจยัดา้นวดั/ศาสนสถาน (X2) ปัจจยัดา้นชุมชน (X4)  และปัจจยัดา้นบา้น/ครอบครวั (X1)    สามารถเขยีนสมการ
พยากรณ์ได้ดงันี้   Y =  0.229 X5 + 0.216 X6  +0.211X3 + 0.210 X2 + 0.207 X4 + 0.171 X1  (3) แนวทางการ
ขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลงับวร ไดแ้ก่ รฐัควรรณรงค์เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวัใหก้าร
อบรมเลีย้งด ูความรกั ความอบอุ่น เป็นแบบอย่างทีด่ตี่อกนัเพื่อใหเ้ดก็/เยาวชนเป็นคนด ีมคีุณภาพและเป็นสมาชกิ
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ทีด่ขีองสงัคม และมกีารพฒันาเศรษฐกจิโดยใชฐ้านภูมปัิญญาทอ้งถิน่ วสัดุอุปกรณ์ /ปัจจยัการผลติในทอ้งถิน่เพื่อ
กระจายรายไดใ้หชุ้มชน ทอ้งถิน่เพื่อสนับสนุนการด าเนินการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรม 
 

ค าส าคญั : การประเมนิโครงการ, ชุมชนคุณธรรม, พลงับวร 
 

Abstract 
           The objective of this research were to (1)  evaluate the implementation of the moral community 
project driven by the power of the Baworn; (2)  study factors affecting the moral community driven by the 
power of the Baworn; and (3)  propose guidelines for driving the moral community by the power of the 
Baworn that is consistent with the context of the society, culture, environment and way of life of the 
community.            
         The sample group used in the research was divided into 2 groups : 1) The sample of questionnaire 
group consisted of 416 people related to the moral community, obtained by multi-stage sampling, divided 
into 4 sub-groups as follows: (1) representatives of temples / religious institutions, both central (Bangkok) 
and regional areas of 160 people (2)  representatives of villagers in the community, including community 
leaders, school administrators, community members and 160 private sector government agencies (3) 
representatives from the Provincial Cultural Office in the amount of 76 persons and (4) representatives of 
the Religious Affairs Department officials, including the administrators of the religious department, operators 
and 20 persons involved, and 2) The sample groups used in the interview consisted of 49 persons related 
to the moral community.  The research instrument were the interview form and questionnaire with the index 
of item-objective congruence ( IOC) from .80-1.00, and .98 level of reliability.  The statistics used in data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, multiple regression analysis and content analysis. 
           The results of the research showed that (1)  the Overall and each aspect of the operation of the 
moral community project driven by the power of Baworn was at the high level.  They could be ranked as 
follows : quality of life of people in moral community, and behavior of people in the moral community ; (2) 
Factors affecting the moral community driven by the power of Baworn were the media factors (X5) , 
Resource availability factor (X6) , School /  Government /  Private Factors (X3) , Temple /  religious factors 
(X2) Community factors (X4), and Home / family factors (X1).; the regression equation could be written as 
shown below: Y = 0.229 X5 + 0.216 X6 + 0.211 X3 + 0.210 X2 + 0.207 X4 + 0.171 X1. (3) Guidelines for 
driving the moral community with the power of Baworn were the state should campaign the strength of the 
family institution that provides parenting, love, and warmth as a good example for each child / youth to be 
a good quality and a good member of society and have economic development by using local knowledge 
bases, equipment materials /  Local production factors to distribute income to the community Local to 
support the implementation of the moral community. 
 

Keywords:  Project Evaluation, Moral Community, Power of Baworn 
 

ภมิูหลงั 
           รฐับาลจดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ  ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) [1] เป็นยุทธศาสตร์
ชาติฉบบัแรกของประเทศไทย ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ที่ต้องน าไปสู่การปฏิบตัิเพื่อใหป้ระเทศไทย
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บรรลุวสิยัทศัน์ “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแล้ว ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง” โดยยกระดบัศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมติ ิโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาตทิี ่3 ดา้น
การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มเีป้าหมายการพฒันาทีส่ าคญัเพือ่พฒันาคนในทุกมติแิละในทุกชว่งวยัใหเ้ป็นคนด ีเก่ง 
และมคีุณภาพ โดยคนไทยมคีวามพรอ้มทัง้กาย ใจ สตปัิญญา มพีฒันาการทีด่รีอบดา้นและมสุีขภาวะทีด่ใีนทุกช่วง
วยั มีจิตสาธารณะ รบัผิดชอบต่อสงัคมและผู้อื่น มธัยสัถ์อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รกัษาศีลธรรม และเป็น
พลเมอืงดขีองชาต ิมหีลกัคดิทีถู่กตอ้ง มทีกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 มทีกัษะสื่อสาร ภาษาองักฤษและภาษาที่
สาม และอนุรกัษ์ภาษาทอ้งถิน่ มนีิสยัรกัการเรยีนรู้และการพฒันาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ สู่การเป็นคน
ไทยที่มทีกัษะสูง เป็นนวตักร นักคดิ ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ  โดยมสีมัมาชพีตามความถนัดของ
ตนเอง มีการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) [2] โดยมี หลกัการ
ส าคญัของแผนพฒันาฯ ดงันี้ 1) ยดึ “หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” โดยมุ่งเน้นการพฒันาคนใหม้คีวามเป็น
คนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มี
ความสุข และอยู่ร่วมกนัอย่างสมานฉนัท ์2) ยดึ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” มุ่งสรา้งคุณภาพชวีติและสุขภาวะที่
ดสี าหรบัคนไทย 3) ยดึ “วสิยัทศัน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวสิยัทศัน์ประเทศไทย แผน
พฒันาฯ ฉบบัที ่12 มวีตัถุประสงค์ในการวางรากฐานใหค้นไทยเป็นคนทีส่มบูรณ์ มคีุณธรรมจรยิธรรม มรีะเบยีบ 
วนิัย ค่านิยมทีด่ ีมจีติสาธารณะ และมคีวามสุข โดยมสุีขภาวะและสุขภาพทีด่ ีครอบครวัอบอุ่น ตลอดจน เป็นคน
เก่งที่มทีกัษะความรูค้วามสามารถและพฒันาตนเองไดต้่อเนื่องตลอดชวีติ มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม  
ดงันัน้ เพื่อสนองนโยบายรฐับาลดงักล่าว ท าให้เกิดแผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาต ิฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 
2564) สาระส าคญัของแผน คอื การส่งเสรมิ ให้คนในสงัคมไทยเป็นคนมคีุณธรรม มคีวามรกัชาตมิคีวามศรทัธา
และยดึมัน่ในหลกัธรรมทางศาสนา มคีวามเคารพ เทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์และส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน โดยด าเนินตามยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปีและโมเดลประเทศไทย 4.0 
เพื่อสรา้งความเขม้แขง็จากภายในใหคุ้ณธรรมน าการพฒันา ท าให้สงัคมไทยมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื และ
เป็นสงัคมแห่งคุณธรรม [3] 
           กระทรวงวฒันธรรมได้จดัท ากรอบทิศทางยุทธศาสตร์ด้านวฒันธรรมระยะ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมในระดับนานาชาติ มีภาพลักษณ์ 
ความสมัพนัธท์ีด่ ีและไดร้บัการยอมรบัในเวททีางวฒันธรรมระดบัสากล ผลกัดนัสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งคนด ีมี
คุณธรรม จรยิธรรม เอื้ออาทร มคีวามปรองดองสมานฉันทเ์พิม่มากขึน้ รวมทัง้ส่งเสรมิสนับสนุนใหป้ระเทศไทยมี
รายได้และความมัง่คัง่จากอุตสาหกรรม สร้างสรรค์และบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น ภายใต้แนวคิด 
“วฒันธรรมสรา้งคนด ีสงัคมด ีสรา้งรายได ้สรา้งภาพลกัษณ์ และเกยีรตภิูมปิระเทศไทยในเวทโีลก” [4] 
           ดงันัน้เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงวฒันธรรม แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรม
แห่งชาต ิการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืในการส่งเสรมิคุณธรรม และรฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิน าแนวพระราชด าร ิ
“บวร” (บ้าน วดั ศาสนสถาน โรงเรยีน และราชการ)  ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มา
เพิม่เตมิบทบาทวดัใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ์ทีม่ชีวีติในการส่งเสรมิใหเ้ดก็ เยาวชน  และประชาชนไดเ้รยีนรูด้า้นศลีธรรม 
คุณธรรม จรยิธรรม วฒันธรรม ด ารงตนตามหลกัธรรมทางศาสนา หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง รวมทัง้ให้
ทุกศาสนาร่วมสร้างค่านิยมหลกัคนไทย 12 ประการ แก่ประชาชนทุกระดบั ประกอบกบักระทรวงวฒันธรรมมี
นโยบายส่งเสรมิใหค้นไทยมคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามภาคภูมใิจในความเป็นไทย ร่วมสรา้งสงัคมคุณธรรมทีเ่อื้อ
อาทร สมานฉันท์ และส่งเสรมิใหม้กีารขยายเครอืข่ายชุมชนคุณธรรมไปทัว่ประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2557   ถึงปี
ปัจจุบนั (2560) กรมการศาสนาได้ร่วมกบัคณะสงฆ์ องค์การศาสนา น าพลงั “บวร” และนโยบาย “ประชารฐั” เป็น
กลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนน ามติทิางศาสนา หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง วถิีวฒันธรรมไทยที่ดงีามมา
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พฒันาประชาชนทุกกลุ่มวยัและทุกระดบัใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ีโดยส่งเสรมิใหป้ระชาชนยดึมัน่ในหลกัธรรมทางศาสนาที่
ตนเคารพนับถือ น้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนวิถีประเพณี วฒันธรรมอนัดีงามของไทย และใน
ปีงบประมาณ 2561 กรมการศาสนาเห็นความส าคญัของการประเมนิ จงึก าหนดให้มกีารประเมนิโครงการชุมชน
คุณธรรมขบัเคลื่อนด้วยพลงับวร เพื่อต้องการทราบผลการด าเนินการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมที่ผ่านมาว่ามี
ผลสมัฤทธิเ์ป็นอย่างไร ปัจจยัใดบา้งทีม่ผีลต่อการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรม และมแีนวทางใดบา้งในการขบัเคลื่อน 
ชุมชนคุณธรรมทีส่อดคลอ้งกบับรบิทสภาพสงัคม วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม และวถิชีวีติของชุมชนทีจ่ะส่งเสรมิให้
มกีารขยายเครอืขา่ยชุมชนคุณธรรมใหป้ระสบความส าเรจ็ต่อไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
           1. เพื่อประเมนิผลการด าเนินโครงการชุมชนคุณธรรมขบัเคลื่อนดว้ยพลงับวร 
   2. เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลงับวร 
   3. เพื่อเสนอแนวทางการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวรที่สอดคล้องกับบริบท  สภาพสงัคม 
วฒันธรรม สภาพแวดลอ้มและวถิชีวีติของชุมชน 
              ผูว้จิยัสงัเคราะหแ์นวคดิจากเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิ การขบัเคลื่อนคุณธรรม ปัจจยัทีม่ี
ผลต่อการขบัเคลื่อนคุณธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาตฉิบบัที ่1 (พ.ศ. 2559-2564) และใชรู้ปแบบการประเมนิเชงิระบบ 
น ามาเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการประเมนิโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินโครงการชุมชนคณุธรรมขบัเคล่ือนด้วยพลงับวร 

การประเมินปัจจยัน าเข้า (I) 
 - ปัจจยัดา้นบา้น/ครอบครวั      
 - ปัจจยัดา้นวดั/ศาสนสถาน 
 - ปัจจยัดา้นโรงเรยีน/หน่วยงาน 
   ราชการ/เอกชน                           
 - ปัจจยัดา้นชุมชน 
 - ปัจจยัดา้นสื่อมวลชน  
 - ปัจจยัดา้นความพรอ้มของ 
   ทรพัยากร 
    

การประเมินกระบวนการ (P) 
- การด าเนินงานโครงการ   
  ชุมชนคุณธรรมขบัเคลื่อนดว้ย 
   พลงับวร  
- การจดักจิกรรมขบัเคลื่อน 
  ชุมชนคุณธรรม 

การประเมินผลผลิต (O) 
- พฤตกิรรมของคนในพืน้ที ่ 
  ชุมชนคุณธรรม   
- คุณภาพชวีติของคนใน   
   พืน้ทีช่มุชนคุณธรรม 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
         ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัชมุชนคุณธรรม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คอื 1) กลุ่มผูแ้ทนคณะกรรมการ
วดั/ศาสนสถาน ทัง้ส่วนกลาง (กทม.) และส่วนภูมภิาค  2) กลุ่มผูแ้ทนชาวบา้นในชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชน ผูบ้รหิาร
โรงเรยีน สมาชกิในชุมชน และหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัชุมชน 3) ผูแ้ทนส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดั  76 จงัหวดั และ 4 ) ผูแ้ทนเจา้หน้าทีก่รมการศาสนาไดแ้ก่  ผูบ้รหิารกรมการศาสนา ผูป้ฏบิตังิาน และผูม้ี
ส่วนเกีย่วขอ้ง  
         กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชนคุณธรรม  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
         กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนคุณธรรม จ านวน 416 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเรจ็รูปของยามาเน (Yamane) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95%  กลุ่มตวัอย่าง
ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน กลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย ผูแ้ทนคณะกรรมการวดั/ศาสนสถานทัง้ส่วนกลาง 
(กทม.) และส่วนภูมภิาค จ านวน 160 คน ผู้แทนชาวบ้านในชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้บรหิารโรงเรยีน สมาชกิใน
ชุมชน และหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัชุมชน จ านวน 160 คน ผู้แทนส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดั  จ านวน 76 คน และผูแ้ทนเจา้หน้าทีก่รมการศาสนา ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารกรมการศาสนา ผูป้ฏบิตังิาน และผูม้ี
ส่วนเกีย่วขอ้ง จ านวน 20 คน 
           กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สมัภาษณ์ ได้แก่ ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนคุณธรรม จากทุกภูมิภาค ๆ ละ  
2 จงัหวดั แต่ละจงัหวดัแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คอื 1) กลุ่มผูแ้ทนคณะกรรมการวดั/ศาสนสถาน 2) กลุ่มผูแ้ทนชาวบ้านใน
ชุมชน 3) ผูแ้ทนส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั  และ 4 ) ผูแ้ทนเจา้หน้าทีก่รมการศาสนา จ านวน 49 คน ไดม้าโดยการ
เลือกแบบเจาะจงจากจงัหวดัที่มีผลการด าเนินงานชุมชนคุณธรรมประสบความส าเร็จ (Best practice) ได้แก่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง สุราษฏรธ์านี ตรงั อุบลราชธานี สกลนคร พษิณุโลก จนัทบุร ีสงิหบ์ุร ีและกรุงเทพมหานคร 
              เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ 
           แบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถามเกี่ยวกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรม กระบวนการ
ด าเนินงาน และการจดักิจกรรมของชุมชนคุณธรรมขบัเคลื่อนด้วยพลงับวร และ แนวทางการขบัเคลื่อนชุมชน
คุณธรรมทีส่อดคล้องกบับรบิทสภาพสงัคม วฒันธรรม สภาพแวดล้อม และวถิชีวีติของชุมชน ขอ้ค าถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ แบบเติมขอ้ความ และแบบมาตรประเมนิค่า แบบสอบถาม มคีวามตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มีค่าตัง้แต่ .80 ถึง 1.00 ความเที่ยง (Reliability) วิเคราะห์โดย
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค มคี่าเท่ากบั .98     
           แบบสมัภาษณ์ ใชส้มัภาษณ์ผู้บรหิารชุมชนคุณธรรมที่ประสบความส าเร็จ (Best practice) ในประเดน็
เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลตอ่การขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรม  กระบวนการด าเนินงาน การจดักจิกรรมของชุมชนคุณธรรม
ขบัเคลื่อนดว้ยพลงับวร   พฤตกิรรมของบุคคลในหน่วยงาน   คุณภาพชวีติของบุคคลในหน่วยงาน  และแนวทาง
การขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทีส่อดคล้องกบับรบิทสภาพสงัคม วฒันธรรม สภาพแวดล้อม และวถิชีวีติของชุมชน
คุณธรรม  แบบสมัภาษณ์ มคีวามตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยดชันีความสอดคล้อง (IOC) มคี่าตัง้แต่ 
.80 ถงึ 1.00 
          การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
           1. น าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง แล้วติดตามรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง ได้ข้อมูล
กลบัมาจ านวน 416 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100   
           2. สมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบักลุ่มตวัอย่าง 49 คน ตามประเดน็ทีก่ าหนด  
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             การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ขอ้มูลเชงิปรมิาณ วเิคราะห์โดยค านวณรอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์ วิเคราะห์โดยการ
วเิคราะหเ์น้ือหา                      
 

สรปุผลการวิจยั 
           1. ผลการประเมินโครงการชุมชนคุณธรรมขบัเคลื่อนด้วยพลงับวร ประกอบด้วย 1) การประเมนิ
ปัจจยัน าเขา้ (Input) 2) การประเมนิกระบวนการ (Process) และ 3) การประเมนิผลผลติของโครงการ (Output)/ 
ผลการประเมนิ สรุปไดด้งันี้ 
              1.1 ดา้นปัจจยัน าเขา้ พบว่าปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลงับวร 
โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และ เรยีงตามล าดบัดงันี้ ปัจจยัดา้นครอบครวั/บา้น ปัจจยัดา้นวดั/ศาสน
สถาน ปัจจยัดา้นโรงเรยีน/หน่วยราชการภาครฐั/ภาคเอกชน ปัจจยัดา้นชุมชน ปัจจยัดา้นสื่อมวลชน และปัจจยัดา้น
ความพรอ้มของทรพัยากร รายละเอยีดดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 ปัจจยัน าเขา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลงับวร 
 

ปัจจยัน าเข้า M SD ความหมาย 
1. ปัจจยัดา้นครอบครวั/บา้น                 4.41 0.36 มาก 

2. ปัจจยัดา้นวดั/ศาสนสถาน 4.26 0.45 มาก 

3. ปัจจยัดา้นโรงเรยีน/หน่วยราชการภาครฐั/ภาคเอกชน 4.19 0.45 มาก 
4. ปัจจยัดา้นชุมชน 4.14 0.44 มาก 
5. ปัจจยัดา้นสื่อมวลชน 4.00 0.49 มาก 
6. ปัจจยัดา้นความพรอ้มของทรพัยากร 3.99 0.46 มาก 
รวม 4.17 0.35 มาก 

 

1.2 ดา้นกระบวนการ พบว่าการด าเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขบัเคลื่อนดว้ยพลงับวร  
โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรยีงตามล าดบั ไดแ้ก่ การปฏบิตัติามหลกัธรรมค าสอนของศาสนา การ
รกัษาสบืสานวฒันธรรมไทย การน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏบิตั ิการด าเนินงาน การปรบัปรุงและ
พฒันา การตรวจสอบ และการวางแผน รายละเอยีดดงัตาราง 2 
 

ตาราง 2 กระบวนการด าเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขบัเคลื่อนดว้ยพลงับวร 
 

กระบวนการด าเนินงาน ฯ M SD ความหมาย 

1. การวางแผน 3.76 0.52 มาก 

2. การด าเนินงาน 3.82 0.57 มาก 

3. การตรวจสอบ 3.79 0.57 มาก 
4. การปรบัปรุงและพฒันา 3.82 0.54 มาก 
5. การปฏบิตัติามหลกัธรรมค าสอนของศาสนา 4.19 0.56 มาก 
6. การน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏบิตั ิ 3.94 0.69 มาก 
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กระบวนการด าเนินงาน ฯ M SD ความหมาย 

7. การรกัษาสบืสานวฒันธรรมไทย 4.19 0.53 มาก 
รวม 3.93 0.45 มาก 

 

1.3 ดา้นผลผลติ พบว่า ผลการด าเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขบัเคลื่อนดว้ยพลงับวร   โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัดงันี้ คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม และ 
พฤตกิรรมของคนในพืน้ทีชุ่มชนคุณธรรม รายละเอยีดดงัตาราง 3 

 

ตาราง 3 ผลการด าเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขบัเคลื่อนดว้ยพลงับวร  
 

          ผลการด าเนินงานโครงการชุมชนคณุธรรม           M SD ความหมาย 
1. พฤตกิรรมของคนในพืน้ทีชุ่มชนคุณธรรม 
2. คุณภาพชวีติของคนในพืน้ทีชุ่มชนคุณธรรม 

3.82 
3.89 

0.53 
0.55 

มาก 
มาก 

รวม 3.85 0.50 มาก 
                

                2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัเคลื่อนโครงการชุมชนคณุธรรมขบัเคลื่อนด้วยพลงับวร 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการขบัเคลื่อนชมุชนคุณธรรมดว้ยพลงับวร ม ี6 ปัจจยั เรยีงจากมากไปหาน้อยดงันี้ 

ปัจจยัดา้นสื่อมวลชน ( = .229) ดา้นความพรอ้มของทรพัยากร  (  = .216) ดา้นโรงเรยีน/หน่วยงานภาครฐั/
ภาคเอกชน (  = .211) ดา้นวดั/ศาสนสถาน (  = .210) ดา้นชุมชน (  = .207)  และดา้นครอบครวั (  = 
.171) รายละเอยีดดงัตาราง 4 และสามารถเขยีนสมการพยากรณ์ไดด้งันี้   
                      Y =  0.229 X5 + 0.216 X6  +0.211X3 + 0.210 X2 + 0.207 X4 + 0.171 X1   

 

  ตาราง 4 สมัประสทิธิถ์ดถอยพหุคณูต่อปัจจยัทีม่ผีลต่อการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลงับวร  
 

ตวัแปร B SEB   t Sig 
1. ปัจจยัดา้นครอบครวั/บา้น(X1)  .167 .058 .171 4.812 .000 
2. ปัจจยัดา้นวดั/ศาสนสถาน (X2)  .114 .057 .210 4.830 .000 
3. ปัจจยัดา้นโรงเรยีน/ภาครฐั/ภาคเอกชน (X3) 
4. ปัจจยัดา้นชุมชน (X4) 
 5. ปัจจยัดา้นสื่อมวลชน (X5) 
6. ปัจจยัดา้นความพรอ้มของทรพัยากร (X6) 

.265 

.180 

.206. 

.129 

.058 

.056 

.058 

.033 

.211 

.207 

.229 

.216 

4.756 
4.915 
4.801 
4.935 

.000 

.000 

.000 

.000 
ค่าคงที ่ .679 .169  5.809 .000 
R = 0.679, R2

adj.
  = .461,    F = 165.57 

สมการพยากรณ์ คอื    Y =   0.229 X5 + 0.216 X6  + 0.211 X3 + 0.210 X2 + 0.207 X4 + 0.171 X1  
             
             3. แนวทางการขบัเคลื่อนชุมชนคณุธรรมด้วยพลงับวร พบว่า แนวทางการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรม
ดว้ยพลงับวร ไดแ้ก่ การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวั ใหก้ารอบรมเลี้ยงดู ความรกั ความอบอุ่น 
เป็นแบบอย่างทีด่ตี่อกนัเพื่อใหเ้ป็นคนด ีมคีุณภาพ และเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมมคี่าเฉลี่ยสูงสุด และมกีารพฒันา
เศรษฐกจิโดยใชฐ้านภูมปัิญญาทอ้งถิน่ วสัดุอุปกรณ์ /ปัจจยัการผลติในทอ้งถิน่เพื่อกระจายรายไดใ้หชุ้มชน ทอ้งถิน่
เพื่อสนับสนุนการด าเนินการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรม  
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จากการสมัภาษณ์ ไดแ้นวทางการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลงับวร ดงันี้ 
                3.1 การมีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลงับวรจากทุกภาคส่วนระดบักระทรวง 
ระดบักรม ระดบัอ าเภอ ระดบัชุมชน ในการก าหนดนโยบาย และแผน การน าแผนไปใช ้การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมนิผลการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมของแต่ละหน่วยงาน  
                3.2 การเสรมิสร้างความเขม้แข็งของสถาบนัครอบครวัให้มคีวามรกั ความอบอุ่น ความผูกพนัของ
ครอบครวั พ่อ แม่ ปู่  ย่า ตา ยาย ญาตพิีน้่อง ผูป้กครอง ควรปลูกฝัง อบรมคุณธรรมใหเ้ดก็ตัง้แต่เดก็เลก็จนโตเป็น
ผูใ้หญ่  

3.3 การขยายบทบาทของวดั/ศาสนสถาน ในการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลงับวร วดัควรมี
บทบาทเป็นแกนน าในการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลงับวรจากทุกภาคส่วน เป็นศูนย์รวมยดึเหนี่ยวทาง
จติใจ  

3.4 โรงเรยีนมบีทบาท ในการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลงับวรดว้ยการจดักจิกรรม ส่งเสรมิให้
นักเรยีนมกีจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม ผ่านกจิกรรมของโรงเรยีน  

3.5 หน่วยราชการภาครัฐ ภาคเอกชน มีระบบกลไกสนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ขา้ราชการ/เจ้าหน้าที่/บุคลากร   มกีารจดัสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสรมิคุณธรรม สร้างและ
พฒันาบุคคลหรอืองค์กรเครือข่ายให้เป็นแบบอย่างในการขบัเคลื่อนงานส่งเสรมิคุณธรรม   สนับสนุนให้มีการ  
ยกย่องเชดิชบูุคคล หรอืองคก์รทีป่ระพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ ี 

3.6 การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีการปรับตัวทางเศรษฐกิจ และมีการปรับตัวทางสังคมและ
วฒันธรรม ชาวบ้านใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัติามจารตี ประเพณี ในการด าเนินชวีติ และมกีารท ากิจกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิคุณธรรม  

3.7 การเสรมิสร้างพฒันาเศรษฐกิจชุมชน มกีารด าเนินงานพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงในชุมชนนัน้ การจดัสรรเงนิทุนที่ได้รบัความช่วยเหลอืจากรฐัมาจดัตัง้เป็นกองทุนต่าง ๆ ควบคู่กบัการ
ระดมเงนิออมจากสมาชกิในกลุ่มย่อยเพื่อมาจดัสรรท ากจิกรรมตามความสนใจ  

3.8 การเสรมิสรา้งพฒันาสาธารณสุขชุมชน เป็นการสรา้งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัและควบคุมโรค 
การรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ และการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วย  

3.9 การเสรมิสรา้งและพฒันาสื่อสรา้งสรรค์ สื่อทีม่อียู่ในยุคปัจจุบนัเป็นสื่อสมยัใหม่ ทัง้สื่อวทิยุ สื่อ
โทรทศัน์ สื่อสิง่พมิพ ์สื่อวดีทิศัน์ ภาพยนตร์ และสื่อสงัคม 
 

อภิปรายผล 
ผูว้จิยัไดน้ าประเดน็ส าคญัทีพ่บมาอภปิรายผล ดงันี้ 
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัน าเข้าที่เกี่ยวข้องกับการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เรยีงตามล าดบั ดงันี้ ปัจจยัด้านครอบครวั/บ้าน ปัจจยัด้านวดั/ศาสนสถาน ปัจจยัด้าน
โรงเรยีน/หน่วยราชการภาครฐั/ภาคเอกชน ปัจจยัดา้นชุมชน ปัจจยัดา้นสื่อมวลชน และปัจจยัดา้นความพรอ้มของ
ทรพัยากร จากผลการวิจยัมีประเด็นอภิปรายดงันี้ 1) ปัจจยัด้านครอบครวั/บ้าน มสีภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
คุณธรรม มคีรอบครวัอบอุ่นเกื้อหนุนคุณธรรม การอบรมเลี้ยงดูปลูกฝังให้มคีุณธรรมตัง้แต่วยัเด็ก การมพี่อแม่ 
ผู้ปกครอง สมาชิกครอบครวัประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดีตามแนวคิดของ ช าเลือง วุฒิจนัทร์ [17] ได้กล่าวถึง
สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งปลูกฝังและหล่อหลอม คุณธรรมจรยิธรรมแก่เด็กนักเรยีน ดงันี้  1) บดิามารดา บ้าน 
หรอืสถาบนัครอบครวั เป็นแหล่งแรกทีท่ าหน้าทีป่ลูกฝังและ หล่อหลอม ตลอดจนถ่ายทอดลกัษณะอนัทรงคุณธรรม
และจรยิธรรมแก่สมาชกิในครอบครวั และต้องท าหน้าที่นี้ต่อไป แม้เด็กจะเขา้ไปรบัการศกึษาอบรมในโรงเรยีน
ระดบัต่าง ๆ อยู่แลว้กต็าม นักการศกึษาไดศ้กึษาผลกระทบของการเลีย้งดเูดก็แบบต่าง ๆ ต่อความมคีุณธรรมและ 
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จรยิธรรมของเดก็ ปรากฏว่าเดก็ทีไ่ดร้บัความรกัจากการเลีย้งดมูาก มลีกัษณะความรบัผดิชอบ วนิัยทางสงัคมและ
ความเอือ้เฟ้ือ สงูกว่าเดก็ทีไ่ดร้บัความรกัจากบดิามารดา หรอืผูป้กครองน้อย เดก็ทีถู่กเลีย้งดแูบบควบคุมมากจะมี
ลกัษณะเชื่อฟัง สุภาพ เอื้อเฟ้ือ แต่มลีกัษณะ ขี้อาย เก็บตวั ใจน้อยและชอบพึ่งพาผูใ้หญ่ ส่วนเด็กที่เลี้ยงดูแบบ
ควบคุมน้อย จะไม่เชื่อฟัง ไม่มคีวามรบัผดิชอบ และขาดสมาธ ิเด็กที่เลี้ยงดูแบบใหเ้หตุผล เป็นเด็กทีไ่ม่ก้าวรา้ว 
รู้จกัรบัผดิชอบชัว่ด ีรู้สกึละอายเมื่อท าผดิ 2) ญาติผู้ใหญ่และสมาชกิอื่น ๆ ในครอบครวั เป็นผู้มอีิทธพิลต่อการ
ปลูกฝัง และหล่อหลอมจรยิธรรมใหแ้ก่เดก็ในครอบครวัเช่นเดยีวกนั โดยปกตเิดก็จะเรยีนรูเ้จตคตเิชงิจรยิธรรมจาก
ผู้ใหญ่ด้วยการสงัเกตและเลียนแบบมากกว่าที่จะได้จากการฟังค าสัง่ของผู้ใหญ่โดยตรง ถ้าหากผู้ใหญ่เป็นผู้มี
ลกัษณะเด่นเป็นทีย่กย่องแก่เดก็มาก เดก็จะมแีนวโน้มเลยีนแบบพฤตกิรรมของผูใ้หญ่มากขึน้เท่านัน้และสอดคลอ้ง
กบัสุรยิา อรญัเฉวยีง[18]ไดว้จิยัการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรยีนโรงเรยีน
วดัศรพีโลทยั สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบุรเีขต 1 ผลการวจิยั พบว่า 1) การมส่ีวนร่วม
ของผู้ปกครองโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณารายด้าน เรยีงล าดบัค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยใน 3 
อนัดบัแรกไดแ้ก่ ดา้นความซื่อสตัยสุ์จรติ ดา้นความสุภาพ และดา้นความสะอาด 2) เปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมของ
ผูป้กครองจ าแนกตามระดบัชัน้ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นความประหยดั ดา้น ความสามคัค ี
และดา้นความมนี ้าใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่.05 โดยทีผู่ป้กครองนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ที่4-6 จะมส่ีวนร่วมมากกว่าผูป้กครองนักเรยีนระดบัชัน้นักเรยีนป ระถมศกึษาปีที่1-3 3) เปรยีบเทยีบการมส่ีวน
ร่วมของผูป้กครองจ าแนกตามวุฒกิารศกึษาโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี.่05 ไดแ้ก่ 
ดา้นความซื่อสตัยสุ์จรติ ดา้นความมวีนิัย ดา้นความสุภาพ ดา้นความสะอาด ดา้นความสามคัค ีและดา้นความมน้ีา 
ใจ ยกเวน้ดา้นความขยนั และดา้นความประหยดัไม่แตกต่างกนั โดยผูป้กครองทีม่วีุฒกิารศกึษามธัยมศกึษา จะมี
ส่วนร่วมมากกว่าผูป้กครองครองทีม่วีุฒกิารศกึษาประถมศกึษาในทุกดา้น 4) การมส่ีวนร่วมของผูป้กครองจ าแนก
ตามอาชพีไม่แตกต่างกนั 2) ปัจจยัด้านวดั/ศาสนสถาน ที่มบีรรยากาศ สภาพแวดล้อม เหมาะกบัการเป็นแหล่ง
เรยีนรูแ้ละเขา้ไปปฏบิตัิกจิกรรมทางศาสนา การปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที่ดขีองผูน้ าทางศาสนา การสรา้งความ
ตระหนักใหค้นในชุมชนเรยีนรูห้ลกัศาสนาและวถิชีวีติความเป็นอยู่ในปัจจุบนั การมสีื่อธรรมะส่งเสรมิการใชช้วีติที่
น าหลกัธรรมมาประยุกต์ใช้ในชวีติประจ าวนั และการเป็นศูนย์รวมจติใจของชุมชนจดักิจกรรมทางศาสนา และ
วฒันธรรม  พระสงฆ์ หรอืผู้น าทางคุณธรรมและจรยิธรรมในหมู่บ้าน ต าบล หรอือ าเภอหรอื ท้องถิ่นที่เด็กหรอื
นักเรยีนอยู่นัน้ เป็นทีเ่คารพนับถอืของผูใ้หญ่ในสงัคมนัน้ จะเป็นผูอ้บรมสัง่สอนดา้นจรยิธรรมแก่ประชาชนทัง้เดก็
และผู้ใหญ่ การปฏิบตัิดปีฏิบตัิชอบของพระสงฆ์ และหรอืผู้น าทางศาสนาในท้องถิ่น จะมอีิทธพิลต่อการปลูกฝัง
คุณธรรมและจรยิธรรมแก่เดก็ หรอืนักเรยีน นักศกึษาในทอ้งถิน่ดว้ย  ซึง่สอดคลอ้งกบัอโรชา ทองลาว[19]) ไดถ้อด
บทเรยีนรูปแบบการท างานของ “บวร” ของบ้านโนนมะเขอื ต าบลกาบนิ อาเภอกุดขา้วปุ้น จงัหวดัอุบลราชธานี
พบว่าการบรหิารจดัการชุมชนในรูปแบบของ “บ้าน วดั รฐั” โดยมวีดัโนนมะเขอืเป็นศูนยก์ลางคอยขบัเคลื่อน เป็น
ศูนย์กลางจติใจและเป็นสถานทีอ่บรมบ่มคุณธรรมใหแ้ก่คนในบา้น ท าหน้าทีเ่ป็นแกนหลกัในการขบัเคลื่อนชุมชน
ปลอดเหล้า โดยเป็นผู้รเิริม่ออกกติกาต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกนัอย่างไร้สุรา ให้ชาวบ้านลงประชามต ิเสาะหาและ
ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารเลกิเหลา้ และประโยชน์จากการเลกิเหลา้ รวมถงึรบับ าบดัผูต้ดิสุราโดยใชน้ ้ายา
สมุนไพรสูตรพเิศษ นอกจากนี้ยงัท าหน้าทีป่ระสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานจากภาครฐั และภาคกีารพฒันาต่าง 
ๆ ทีต่้องการสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการนี้ ชาวชุมชนบ้านโนนมะเขอืท าหน้าทีห่ลกั ๆ ในการลงมอืท า 
คอืมส่ีวนร่วม สนับสนุน ออกความคดิเหน็ ลงประชามติและปฏบิตัติามกฎกตกิาต่าง ๆ  ของชุมชน นอกจากนี้ยงัท า
หน้าทีส่อดส่องดูแลไม่ใหผู้ใ้ดในชุมชนท าผดิกฎกตกิาทีต่ัง้ไว ้สุดทา้ย รฐั ซึ่งในทีน่ี้หมายถงึ อบต.กาบนิ ทีใ่หค้วาม
ช่วยเหลอืในเรื่องงบประมาณ การจดักจิกรรมต่าง ๆ และสนับสนุนการขยายเครอืขา่ยความร่วมมอืไปยงัเขตพืน้ที่
ชุมชนอื่นๆ และ ศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนต าบลกาบนิ ซึง่รบับทบาทในการร่วมสนับสนุนการด าเนินการ โดยให้



 21 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่18 ฉบบัที ่34 เดอืนมกราคม-มถิุนายน 2564 

ความช่วยเหลือในด้านของบุคลากรที่มาช่วยงาน และประชาสมัพนัธ์โครงการในวงกว้าง   ผลการด าเนินงาน 
พบว่าปัญหาทะเลาะววิาทโดยเฉพาะในครอบครวัทีล่ดลง รวมถงึฐานะความเป็นอยู่ของชาวบน้ดขีึน้ ความสมัพนัธ์
ชองผูค้นในชุมชนยิง่แน่นแฟ้นขึน้ ชาวบา้นไดเ้ขา้มามส่ีวนร่วมมากขึน้ในกระบวนการตดัสนิใจของชุมชน ทา้ยทีสุ่ด 
ชุมชนปลอดเหลา้แห่งนี้ยงัไดว้ทิยาทานในการเป็นตน้แบบของการขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ในละแวกใกลเ้คยีงกนั
อกีดว้ย 3) ปัจจยัดา้นโรงเรยีน / หน่วยงานภาครฐั/เอกชน  มสีถานที ่ แหล่งเรยีนรูท้ีเ่อื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรม 
การประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ขีองผูน้ าดา้นคุณธรรม จรยิธรรม การประพฤตตินของสมาชกิตามหลกัคุณธรรมใน
วชิาชพี การยกย่องเชดิชเูกยีรต ิผูป้ระพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ดีา้นคุณธรรม การส่งเสรมิใหบุ้คคล เยาวชน 
ครอบครวั เป็นชุมชนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง และการมเีครอืข่ายส่งเสรมิสนับสนุนการจดักจิกรรมการขบัเคลื่อน
ชุมชนคุณธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับวีระพงศ์ ถิ่นแสนดี [20]  ได้วิจยัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดย 
กระบวนการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ โรงเรยีนสงิหส์ะอาด อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดั กาฬสนิธุ์ พบว่า นักเรยีน
ขาดคุณธรรมเป็นจ านวนมาก กลุ่มผู้ร่วมวจิยัได้วเิคราะห์ปัญหาและก าหนดกรอบการพฒันาคอื การสร้างความ
ตระหนักในปัญหาและสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนแบบบูรณาการแก่ครูผู้
ปฏบิตักิารสอน โดยการประชุมและการอบรมเชงิปฏบิตักิารและการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมนักเรยีน  4 ดา้น คอื 
ความซื่อสตัยสุ์จรติ ความประหยดั ความกตญัูญ ูและความรบัผดิชอบ โดย กระบวนการเรยีนการสอนแบบบูรณา
การและการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานพบว่า การประชุมและการอบรมเชงิปฏิบตัิการท าให้ครูผู้
ปฏบิตักิารสอนส่วนมากเกิดความตระหนักในปัญหาด้านคุณธรรมจรยิธรรมและเกิดความรูค้วามเขา้ใจ เกี่ยวกบั
แนวทางในการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมของนักเรยีนมากขึน้ มคีวาม
กระตอืรอืรน้ในการบรหิารจดัการเรยีนการสอน และมคีวามตอ้งการในการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมนักเรยีนอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถด าเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบบูรณาการไดเ้หมาะสมกบับรบิท ซึ่งท าใหพ้ฤตกิรรมความ
มคีุณธรรมจรยิธรรมของนักเรยีนพฒันาขึน้อยู่ในระดบัพงึพอใจในทุกดา้น โดยภาพรวมนักเรยีนแสดงออกถงึความ
มคีุณธรรมจรยิธรรมดขีีน้ ซึ่ง 4) ปัจจยัด้านชุมชน มผีู้น าที่ดมีคีุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดขีองชุมชน การรณรงค์
ส่งเสรมิใหค้นในชุมชนยดึหมัน่ในหลกัธรรมทางศาสนาทีต่นเคารพนับถือ  การเสรมิสร้างใหค้นในชุมชนมคีวาม
สมคัรใจในการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรม การเสริมสร้างให้คนในชุมชน  มีความเขา้ใจในการขบัเคลื่อนชุมชน
คุณธรรม การมส่ีวนร่วมรบัรู้ ร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมรบัผลประโยชน์ของคนในชุมชนในการพฒันาชุมชนคุณธรรม 
และการเสรมิสรา้งชุมชนคุณธรรมต้นแบบเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบัอาแว มะแส [21]  ไดศ้กึษาเรื่อง
บทบาทของชุมชนในการพฒันาคุณธรรมในสงัคมชนบทไทย เป็นงานวจิยัทีมุ่่งท าความเขา้ใจกบัการด ารงอยู่ของ
คุณธรรมในชุมชนชนบท  และกระบวนการพฒันาอนัมส่ีวนส่งเสรมิการพฒันาคุณธรรมในชุมชนชนบท กษาเฉพาะ
กรณีของชุมชนที่ประสบผลส าเร็จในการพฒันาไปสู่ความเป็นชุมชนเขม้แขง็ กระจายอยู่ตามภูมภิาคต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย จ านวน 5 ชุมชน ผลการศกึษาพบว่า วถิชีวีติของคนในชุมชนชนบทไทยมกัจะผูกพนักบัศาสนาและ
ความเชื่อ ทอ้งถิน่ ซึง่สะทอ้นออกมาในรปูของการจดังานประเพณีและพธิกีรรมในวาระต่าง ๆ ทีเ่ชื่อมโยงกบัความ
เชื่อ อนัมนีัยของการท าความด ีและมกัจะถอืว่าเป็นการท าบุญดว้ยจงึเป็นการส่งเสรมิการรกัษาคุณธรรมใหด้ ารง
อยู่ในชุมชนชนบท คนในชุมชนทีพ่ฒันาจนเป็นชุมชนเขม้แขง็ มกัจะปรบัตวัในเรื่องการด าเนินชวีติ รวมทัง้การ
ด ารงชพีโดยค านึงถงึคุณธรรม การพฒันาคุณธรรมในชุมชนชนบทมกัจะมเีป้าส าคญัในการฟ้ืนฟูและยกระดบัความ
มีคุณธรรมที่มีอยู่แล้วในแต่ละท้องถิ่นแต่อาจถูกละเลยบ้างในยามวิกฤต  คนในชุมชนอาจทดลองปฏิบตัิตาม
แนวทางใหม่ทีเ่กดิจากการร่วมคดิ ทบทวน เรยีนรู ้และตดัสนิใจทีจ่ะใช ้การขบัเคลื่อนการพฒันาจากภายในดว้ย
การหวนกลบัไปคดิถงึวถิชีวีติเดมิ ๆ และมติขิองความดทีีคุ่น้เคย จะเหน็ไดจ้ากมคีวามพยายามฟ้ืนฟูการกระท า
ความดทีีเ่ดมิถูกละเลย รวมทัง้วถิกีารด ารงชพีแลว้น ามาปฏบิตัใิหม่ พรอ้มกบัยกระดบัใหส้งูขึน้ดว้ยการเชื่อมต่อกบั
แนวคดิใหม่ ๆ  บางส่วนทีส่อดคล้องกนั ซึ่งส่งผลให้เกิดการปรบัเปลี่ยนวถิีการด ารงชพีที่มคีุณธรรมมากขึน้ แต่
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แตกต่างกนับ้างในรายละเอยีด ตามบรบิทของแต่ละทอ้งถิน่  5) ปัจจยัดา้นสื่อมวลชน มกีารใชส้ื่อสรา้งสรรค์ของ
สื่อมวลชนปลูกฝังคุณธรรมแก่สงัคม การสร้างสื่อคุณธรรมเป็นต้นแบบในการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมการมี
จิตส านึกที่ด ีในการน าเสนอของสื่อมวลชนเกี่ยวกับกิจกรรมการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรม การเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบัหลกัธรรมของศาสนาในสื่อทีห่ลากหลาย การเสรมิสรา้งช่องทางการตดิต่อสื่อสารดว้ยสื่อสงัคมออนไลน์
ระหว่างเครือข่ายชุมชนคุณธรรม และการเผยแพร่ข้อมูลของสื่อมวลชนเกี่ยวกับกิจกรรมการขบัเคลื่อนชุมชน
คุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกบักฤชณทั แสนทว ีและ ชชัฎา อคัรศรวีร นากาโอคะ [22] ไดศ้กึษาอทิธพิลของปัจจยัดา้น
หลกัจรยิธรรมในกจิการกระจายเสยีงและ กจิการโทรทศัน์ ผลการวจิยั พบว่า  1) ปัจจยัสิง่ทีค่วรท าในรายการขา่ว
ที่สามารถพยากรณ์หลกัการจรยิธรรมขององค์กรกิจการ กระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ที่ดทีี่สุด คอื (1) ให้
ความส าคญัในการน าเสนอข่าวท้องถิ่น (2) ตรวจสอบและ กลัน่กรองข้อมูลจากแหล่งข่าวอย่างรอบคอบก่อน
น าเสนอ และเคารพสทิธส่ิวนบุคคลของผู้เป็นแหล่งข่าว ปัจจยัสิง่ที่ควรท าในรายการละครที่สามารถพยากรณ์
หลกัการจรยิธรรมขององคก์รกจิการกระจายเสยีงและกจิการ โทรทศัน์ทีด่ทีีสุ่ด คอื (1) แสดงเรตติ้งก ากบัรายการ
ละครใหต้รงกบัเนื้อหาดา้นในอย่างถูกต้อง (2) ส่งเสรมิละครทีม่กีารน าเสนอภาพเชงิบวกของกลุ่มบุคคลต่าง (3) 
ผลติรายการละครทีส่่งเสรมิการเรยีนรู้ จรยิธรรม คุณธรรม ทกัษะชวีติ การอยู่ร่วมกนัอย่างหลากหลายในสงัคม 
และความรกัความสมัพนัธ์ในครอบครวั สามารถพยากรณ์หลกัการ จริยธรรมขององค์กรกจิการกระจายเสยีงและ
กจิการโทรทศัน์ 3) ปัจจยัสิง่ทีค่วรท าในรายการโฆษณาทีส่ามารถพยากรณ์หลกัการจรยิธรรมขององค์กรกิจการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ทีด่ทีีสุ่ด คอื (1) น าเสนอโฆษณาทีค่งไวซ้ึง่วฒันธรรมอนัด ีเคารพต่อศกัดิศ์รคีวาม
เป็นมนุษย์เชื้อชาต ิศาสนา และความเชื่อของสงัคมนัน้ ๆ (2) บอกเลขทีใ่บอนุญาตสนิคา้และเลขทีส่นิคา้ที่ได้รบั
อนุญาตโฆษณา (3) โฆษณาเฉพาะสนิคา้ทีผ่่านการอนุญาตตามกฎหมาย 6) ปัจจยัดา้นความพรอ้มของทรพัยากร  
การมบีุคลากรทุกภาคส่วนเขา้ร่วมจดักจิกรรมการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรม มงีบประมาณเพยีงพอ มวีสัดุอุปกรณ์ 
อาคารสถานที่เพยีงพอและเหมาะสม มีฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทนัสมยั เหมาะสม  มีการประสานงาน   
ความร่วมมอืทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ และการขยายเครอืข่ายคุณธรรมจากความร่วมมอืทุกภาคส่วนในการจดั
กิจกรรมการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับอโรชา ทองลาว [23] ได้ถอดบทเรียนรูปแบบการ
ด าเนินงาน “บวร” บา้น วดั และโรงเรยีนของชุมชนบา้นขาม ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตัุรสั จงัหวดัชยัภูม ิพบว่า เดมิ
ชุมชนบา้นขามเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามแหง้แลง้ คนในชุมชนเป็นหนี้นอกระบบ ต่างคนต่างอยู่ มคีวามสามคัคกีนัเฉพาะ
ในกลุ่มเครอืญาต ิและขาดผูน้ าทีมุ่่งมัน่ในการท างานท าใหส้ภาพสงัคมสมยันัน้เป็นสงัคมแบบพึง่พานายทุนน ามา
ซึ่งภาระหนี้สนิครอบครวัต้องส่งบุตรหลานไปท างานต่างถิน่  ความไม่เป็นธรรมขึน้ในสงัคมโดยเฉพาะเรื่องวงเงนิ
ในการพจิารณากูย้มืเงนิของสมาชกิกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน จนกระทัง่ผูใ้หญ่ประจวบ แต่งทรพัย ์ผูน้ าชุมชนทีม่คีวาม
เสยีสละได้ระดมสมาชกิในชุมชนประกอบด้วย ครวัเรอืน ส่วนราชการ และสถาบนัทางศาสนามาร่วมมอืในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการรวบรวมกองทุนต่าง ๆ จ านวน 13 กองทุน ประกอบด้วย กลุ่มออมทรพัย์ 
กองทุนหมู่บา้น กองทุนชุมชน กองทุนยา ธนาคารขา้ว กลุ่มแม่บ้าน กองทุนสวสัดกิาร กองทุนประปา กองทุนปุ๋ ย 
ฌาปนกิจหมู่บ้าน กองทุนเยาวชน กองทุนผู้สูงอายุ และกองทุนต ารวจอาสา ซึ่งแยกกนัอยู่กระจดักระจายน ามา
รวมเขา้เป็นกองทุนเดยีวกนัเกิดเป็น “กองทุนบูรณาการ” ซึ่งแนวคดิการพฒันาชุมชนและการบูรณาการกองทุน
ชุมชนบา้นขาม อยู่บนหลกัของการพฒันาโดยอาศยัความร่วมมอืของ บา้น วดั โรงเรยีน และส่วนราชการ กล่าวคอื 
บ้านหรือชุมชน เป็นแกนหลกัในการพฒันา ท าหน้าที่คิดผ่านเวทีประชาคม แบบหามติความเห็นชอบร่วมกนั 
ยอมรบัในกตกิาทีก่ าหนด และน าขอ้ตกลงทีส่รา้งร่วมกนัไปปฏบิตัโิดยไม่มกีารครอบง าทางความคดิ โรงเรยีน เป็น
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมทัง้แลกเปลี่ยนการศกึษาดูงานจากเครอืข่ายอื่นๆ วดั เป็นสถาบนัที่หลอมรวมพลงั
ศรทัธา และท าหน้าทีก่ระตุน้และเสรมิสรา้งกระบวนการคดิของคนในชุมชนผ่านการท างานเชงิรุก ไดแ้ก่ การอบรม
คุณธรรมจรยิธรรมแก่เดก็ เยาวชน การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ผลการด าเนินงานตามแนวทาง “บวร” ท าให้
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ชุมชนบ้านขามเกดิพลงัความรกัความสามคัคขีองคนในชุมชน มเีวทปีระชาคมทีเ่ขม้แขง็ทีม่ที ัง้ผูน้ า ชาวบ้าน และ
พระสงฆ ์ชุมชนสามารถบรหิารจดัการทรพัยากรของชุมชนเองได ้มโีรงส ีลานรบัซื้อผลผลติทางการเกษตร ศูนย์
ศกึษาและพฒันากลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลติบ้านขาม และมตีลาดเพื่อกระจายผลผลติ ความส าเรจ็ของการสรา้ง
กองทุนบูรณาการนับเป็นความภาคภูมใิจร่วมกันของคนในชุมชน ท าให้คนในชุมชนมปัีจจยัการผลติ มรีายได้
เพิม่ขึ้น เนื่องจากกองทุนบูรณการของชุมชนบ้านขามไม่ไดเ้น้นการปล่อยกู้เพยีงอย่างเดยีว แต่เน้นที่ปัจจยัการ
ผลติ คอืใหส้มาชกิมอีาชพี มรีายได ้และมเีงนิออม ท าใหส้มาชกิช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัก่อใหเ้กดิความสมคัรสมาน
สามคัคี ความเอื้ออาทร ความสมัพนัธ์ฉันท์พี่น้อง เป็นห่วงกันมากยิง่ขึ้น วฒันธรรมที่ถูกลืมไปเริ่มกลบัคนืมา
โดยเฉพาะความมนี ้าใจ ความเมตตากรุณา สามารถเปลี่ยนวธิคีดิจากคนทีไ่ดร้บัอย่างเดยีวมาเป็นผูใ้หซ้ึง่สามารถ
ทลายความเหน็แก่ตวัมาเป็นการเหน็แก่ประโยชน์ส่วนนรวมมากยิง่ขึน้ เศรษฐกิจชุมชนดขีึน้ คนในชุมชน มเีงนิ
ออม รูจ้กัแยกแยะเหตุและผลในการใชจ้่าย อกีทัง้สามารถเพิม่จ านวนตน้ไมข้ึน้ในชุมชนกวา่ 800 ตน้ซึง่เป็นผลจาก
ข้อตกลงของการท าสญัญากู้ยมืเงนิกองทุนของชุมชนจุบนัน้ีคนในชุมชนมคีุณภาพชวีติที่ดขี ึ้น บุตรหลานเริม่กลับ 
คืนถิ่น ทรัพยากรชุมชนอุดมสมบูรณ์ และปัจจยัส าคัญประการหนึ่งที่ชุมชนบ้านขามเน้นย ้าอยู่เสมอคือ การ
ปรบัเปลี่ยนวธิคีดิและทศันคติของคนในชุมชนให้เห็นความส าคญัของการออมเงนิ และช่วยเหลอืสงัคมซึ่งผลที่
เกดิขึน้คอืชุมชนบา้นขามมทีุนชุมชนทีส่ามารถหลอมรวมคนในชุมชนใหเ้ป็นพลงัเดยีวกนัไดส้ าเรจ็ 
           2. ผลการวเิคราะห ์กระบวนการด าเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขบัเคลื่อนดว้ยพลงับวร โดยใชว้งจร 
 เดมงิ (Deming Cycle) [24] ประกอบดว้ยการวางแผนการด าเนินงาน (P) การลงมปืฏบิตั ิ(D) การตรวจสอบ (C) 
และการปรบัปรุง(A)  น ามาใชเ้ป็นกระบวนการด าเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขบัเคลื่อนดว้ยพลงับวร   การน า
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏิบตั ิและการรกัษาสบืสานวฒันธรรมไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะรฐับาลใหทุ้กหน่วยงานใชแ้ผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาต ิฉบบัที ่1 (พ.ศ.2559 - 2564) 
เป็นแผนแม่บท (Master Plan) เป็นกรอบ และทศิทางในการปฏบิตัิการในการส่งเสรมิคุณธรรมของทุกหน่วยงาน 
โดยกระบวนการขบัเคลื่อน แผนแม่บทฯ ใชก้ลไกภาคเีครอืขา่ยในภาครฐั ภาคธุรกจิเอกชน ภาคประชาสงัคม ภาค
วชิาชพี ภาควชิาการ ภาคสื่อมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการทัง้แนวราบและแนวดิง่ เพื่อขบัเคลื่อนการ
ส่งเสรมิคุณธรรมในสงัคมไทยดงันี้   1) สร้างความรู ้ความเขา้ใจในแผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาต ิโดยจดั
ประชุมสมัมนา หรอื การประชุมเชงิปฏบิตักิาร  2) สรา้งความเชื่อมโยงกระบวนการมส่ีวนร่วมระหว่างแผนแม่บท
ส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาต ิฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และแผนระดบัอื่น ๆ 3) สรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการ
ขบัเคลื่อนแผนของภาคเีครอืขา่ยต่าง ๆ  4) การเพิม่ความรบัผดิชอบและการยอมรบับรรจุเป็นงานส าคญั 5) จดัท า
แผนงาน โครงการ / กิจกรรมรองรบัแผนส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาติภายใต้งบประมาณของหน่วยงาน [25] และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของแก้วตา พึง่ตนเอง [26] วจิยัสภาพการบรหิารโรงเรยีนคุณธรรมชัน้น าในภาคตะวนัออก 
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวจิยัสรุปได ้ดงันี้ สภาพการบรหิารโรงเรยีนคุณธรรม
ชัน้น าในภาคตะวนัออก สงักดัส านักงานคณะกรรมการ การศกึษาขัน้พื้นฐาน พจิารณาในภาพรวม พบว่าการ
วางแผน (P-Plan) การปฏบิตัติามแผน (D-Do) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (C-Check) และการปรบัปรุงให้
เหมาะสมตามผลการประเมนิ (A-Act) มกีารปฏบิตัใินระดบัมากทีสุ่ด ส าหรบัค่าเฉลี่ยสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการปฏบิตัิ
ตามแผน รองลงมา ดา้นการวางแผน และดา้นการปรบัปรุง ใหเ้หมาะสมตามผลการประเมนิ ส่วนค่าเฉลี่ยต ่าสุด 
ได้แก่ ด้านการตรวจสอบผลการด าเนินงาน เมื่อพิจารณาแต่ละด้านในภาพรวมพบว่าด้านการวางแผน มีการ
วางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรยีนที่ค านึงถงึหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงควบคู่คุณธรรม รองลงมาคอื โรงเรยีนมกีาร
วางแผนยุทธศาสตร์ในการปลูกฝังคุณธรรมไว้อย่างชดัเจน และแผนของโรงเรยีนมกีารก าหนดยุทธศาสตร์การ
ท างานตามหลกัธรรมาภิบาลตามล าดบั  ด้านการปฏิบตัิตามแผน โดยพิจารณาตามด้านการปฏิบตัิตามแผน
โรงเรยีนคุณธรรมชัน้น าพบว่า มกีารปฏบิตัติามแผนมาตรฐานดา้นการปลูกฝังคุณธรรม รองลงมาคอืมาตรฐานดา้น
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เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่คุณธรรม และมาตรฐานด้านหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามล าดบั ด้านการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน มกีารตรวจสอบการด าเนินงานโรงเรยีน มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานการปลูกฝัง
คุณธรรมเพื่อการพฒันาตนอย่างชดัเจน และโรงเรยีนมกีารประเมนิผลการท างานตามหลกัธรรมภบิาลอย่างชดัเจน 
ตามล าดบั ด้านการปรบัปรุง มกีารปรบัปรุงให้เหมาะสมตามผลการประเมนิ น าผลมาพฒันาและปรบัปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การปลูกฝังคุณธรรมเพื่อพฒันาการท างานอย่างต่อเนื่อง  และโรงเรียนน าข้อบกพร่องที่ค้นพบมา
พฒันา และปรบัปรุงโครงการและกจิกรรมการใชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีงควบคู่คุณธรรมอย่างต่อเนื่องตามล าดบั   
             3. ผลการด าเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมเคลื่อนดว้ยพลงับวร  ไดแ้ก่ คุณภาพชวีติของคนในพื้นที่
ชุมชนคุณธรรม และ พฤตกิรรมของคนในพืน้ทีชุ่มชนคุณธรรม   โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ
คนในชุมชนได้รับความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทัว่ถึง ได้แก่ ไฟฟ้า น ้ าประปาฯลฯ รวมทัง้มี
ความสมัพนัธ์ทีด่ใีนชุมชน มกีจิกรรมร่วมท าดว้ยกนัในวนัส าคญัของชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์  มกีารเขา้ร่วม
กจิกรรมเพื่อแกปั้ญหาเศรษฐกจิครวัเรอืน และชุมชน เช่น กลุ่มออมทรพัย ์กลุ่มพฒันาอาชพีในชุมชน กลุ่มแม่บา้น
เศรษฐกจิ กลุ่มการแสดงพืน้บา้น กองทุนสวสัดกิารชุมชน ฯลฯ ท าใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้ เกบ็ออมเงนิไดม้ากขึน้ มกีาร
ท าผิดกฎหมายลดลง มีกลุ่มอาสาสมคัรหมู่บ้านดูแลสุขภาพ และกลุ่มดูแลความปลอดภัยชุมชนท าให้มีความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  
 

ข้อเสนอแนะ 
           ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
             1. รฐัควรรณรงค์ใหป้ระชาชนเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวัใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพราะพ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลในครอบครวั เป็นสถาบนัแรกที่ช่วย
อบรม ปลูกฝังคุณธรรม ประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ด ีใหก้บัสมาชกิของครอบครวั ตัง้แต่วัยเดก็จนเจรญิเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งสมาชกิในครอบครวั ควรมคีวามสมัพนัธ์ที่ดตี่อกนั มคีวามรกัความอบอุ่น มคีวามสามคัค ีมเีวลา  
มพีืน้ที ่และมกีจิกรรมท าร่วมกนั   
           2. รฐัสนับสนุนส่งเสริมให้วดั/ศาสนสถาน มีบทบาทส าคญัเป็นแกนน าความร่วมมอืกับทุกภาคส่วนที่
เกีย่วขอ้งในการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรม  
           3. รฐัสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลงับวรใหก้บัประชาชนทุกวยั และ
ทุกภาคส่วน      
           4. รฐัรณรงค์สนับสนุนใหม้ชีุมชนคุณธรรมเพิม่ขึน้ทุกพืน้ที ่ทุกภาคส่วน มกีารประชาสมัพนัธ ์และยกย่อง
ชมเชย บุคคลส าคญัทีม่ชีื่อเสยีง กลุ่มผูน้ าชุมชนและสงัคมทุกระดบั ทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ใีนการด ารงชวีติ 
           5. รฐัควรมมีาตรการใหส้ื่อมวลชนมบีทบาทในการส่งเสรมิและถ่ายทอดคุณธรรมทัง้ดา้นคดิด ีท าด ีและ
พดูดจีากชุมชนคุณธรรมเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะโทรทศัน์  
           6. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งที่เป็นหน่วยงานหลกัประกอบด้วยกระทรวงวฒันธรรม กระทรวงศกึษาธกิาร 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ควรส่งเสรมิ
สนับสนุนการประสานความร่วมมอืในการจดัท านโยบายและแผนคุณธรรม การน านโยบายและแผนคุณธรรมไป
ปฏบิตั ิและตดิตามประเมนิผล 
           7. กรมการศาสนาประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวงวฒันธรรม ในการจดัท าแผนงาน 
โครงการ และการจดักจิกรรมการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลงับวรไปปฏิบตัใินระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั 
อ าเภอ และชุมชน        
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           8. กรมการศาสนาควรจดังบประมาณ บุคลากรเพิม่ขึน้ในระดบัอ าเภอเพื่อสนับสนุนการจดักจิกรรมการ
ขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลงับวร 
           9. กรมการศาสนาประกาศยกย่อง ชมเชย ใหเ้กยีรตบิตัร หรอืใหข้วญั ก าลงัใจแก่เครอืขา่ยชุมชนคุณธรรม
ในการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลงับวรอย่างต่อเนื่อง       
           10. ครอบครวัประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีไม่เกี่ยวขอ้งกบัอบายมุข มคีวามสมัพนัธท์ีด่ใีนครอบครวั มี
การอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังใหม้คีุณธรรม และจดัสภาพแวดล้อมทีส่นับสนุนคุณธรรม และปฏบิตักิจิกรรมทางศาสนา
ร่วมกนัในวถิกีารด าเนินชวีติประจ าวนัของครอบครวั  
           11. วดั/ศาสนสถานควรมกีารปฏิบตัิเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น าทางศาสนา และให้ความส าคญัในการ
พฒันาจติใจ เป็นศูนยร์วมยดึเหนี่ยวทางจติใจของประชาชน ต่อเนื่อง และจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมในวนัส าคญั
ของชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ์ 
           12. โรงเรียนควรเป็นแกนน าสนับสนุนจัดกิจกรรมสนับสนุนการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ปลูกฝัง
คุณธรรมให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนด ีมคีุณธรรม ผู้บรหิาร ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดขีองนักเรยีน 
ผูป้กครอง  
           13. ชุมชนมีผู้น าที่ดีมคีุณธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน มีเครือข่ายความร่วมมอืจดั
กจิกรรมส่งเสรมิส่งเสรมิคุณธรรมในวนัส าคญัของชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ์ 
           14. สื่อมวลชนควรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมเพิ่มขึ้นทางการ
ตดิต่อสื่อสารดว้ยสื่อสงัคมออนไลน์ ระหว่างเครอืขา่ยชุมชนคุณธรรม เช่น การจดัตัง้กลุ่มไลน์ กลุ่มเฟซบุ๊ก ฯลฯ ใช้
สื่อสร้างสรรค์ปลูกฝังคุณธรรมแก่สงัคม สร้างสื่อคุณธรรมเป็นต้นแบบในการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรม มีการ
เพิม่พูนความรูเ้กี่ยวกบัหลกัธรรมของศาสนาใน รายการวทิยุ โทรทศัน์ และอนิเทอร์เน็ต รวมทัง้มจีติส านึกทีด่ใีน
การน าเสนอขา่วเกีย่วกบักจิกรรมการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลงับวร    
             ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
           1. ควรศกึษาเชงิลกึเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลงับวร                                                                                                                            
           2.  ควรมกีารศกึษาบทบาทของสื่อมวลชนในการขบัเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดว้ยพลงับวร 
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพคร ู
ตามความคิดเหน็ของครใูนโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ROLES OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN PROMOTING PROFESSIONAL 
LEARNING COMMUNITY BY TEACHERS IN EXTANDED OPPORTUNITIES IN 
SCHOOLS UNDER KANCHANABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 3 
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บทคดัย่อ  

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิ
ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีครูตามความคดิเห็นของครูในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศกึษา ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ครผููส้อน
ในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 3 จ านวน 309 คน โดย
การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified random sampling) เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.96 สถิตทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคอื รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที่กลุ่ม
ตวัอย่างอสิระกนั (t-test for Independent Sample) 

ผลการวจิยั พบว่า 
1. บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีคร ูตามความคดิเหน็

ของครูในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา ประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 3 ในภาพรวม  
มีการปฏิบัติอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรยีงตามค่าเฉลี่ย คือ  
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ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี รองลงมา คอื ดา้นภาวะผูน้ าร่วม ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม ดา้นชุมชนกลัยาณมติร 
ดา้นโครงสรา้งสนับสนุนชุมชน และดา้นทมีร่วมแรงร่วมใจ  

2. ผู้บรหิารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีบทบาทในการ
ส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีครู ตามความคดิเหน็ของครใูนโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 3 โดยภาพรวม มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม ดา้นทมีร่วมแรงร่วมใจ ดา้นภาวะผู้น าร่วม ดา้นการเรยีนรูแ้ละการ
พฒันาวชิาชพี และดา้นโครงสรา้งสนับสนุนชุมชน มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ดา้นชุมชน
กลัยาณมติร ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยสถานศกึษาขนาดใหญ่ ผูบ้รหิารสถานศกึษามี
บทบาทในการส่งเสรมิในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีครู มากกว่าสถานศกึษาขนาดกลาง 

 

ค าส าคญั: บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา, การส่งเสรมิชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีครู 
 
Abstract 

This research was to study and compare the roles of school administrators in promoting 
professional learning community by teachers in extanded opportunities in schools under kanchanaburi 
primary educational service area 3, classified by work experience and school size.  The sample used in 
the research was teachers in educational institutions. Under the Office of kanchanaburi primary 
educational service area 3, 309 people by simple random sampling. The instrument used in this research 
was a 5 level rating scale questionnaire with content validity between 0.67-1.00 and With confidence 
equal to 0.96 The statistics used for data analysis were percentage, average. Standard deviation Type 
and t-test for independent sample. 
 The findings: 

1. Roles of school administrators in promoting professional learning community by teachers in 
extanded opportunities in schools under kanchanaburi primary educational service area 3 overall practice 
was at a high level. when considering each aspect, it was found that it was at a high level in all aspects. 
sorted by average, namely learning and professional development, followed by co-leadership. vision joint 
kalyanamit community community support structure and the team that joined forces. 

2. School administrators working in large and medium educational institutions Play a role in 
promoting learning communities in the profession of teachers Based on the opinions of the teachers in 
the school expand opportunities. Under the Kanchanaburi Primary Educational Service Area 3, overall 
there were statistically significant differences at a level of 0.01. The team joined forces Co-leadership In 
learning and professional development And the community support structure There was a statistically 
significant difference at level 0.01 in the Kalyanamit community. The difference was statistically 
significant at 0.05, that is, large educational institutions. School administrators play a role in promoting 
the learning community in the profession of teachers. More than a medium-sized educational institution. 

 

Keywords: Roles of school administrators, Promoting professional learning community by teachers 
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ภมิูหลงั 
การศกึษาถอืเป็นหนึ่งในนโยบายทีส่ าคญัที่สุดโดยรฐับาลเลง็เหน็ว่าการศกึษาเป็นรากฐานของการผลติ

ทรพัยากร มนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นอนาคตที่ส าคญัของชาติและเป็นรากฐานของการสร้างสงัคมที่เข้มแข็ง  
มีคุณภาพและคุณธรรม โดยเชื่อว่าการศึกษาสามารถสร้างสังคมที่แข็งแกร่งด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  
ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงศกึษาธกิาร ภาครฐั และภาคเอกชน ได้ร่วมมอืกนัในการ
พฒันาคุณภาพคนไทยดว้ยกบัการใหก้ารศกึษา การปฏริูปการศกึษาเป็นสาขาหนึ่งในการปฏริูปประเทศ ส าหรบั
เป้าหมายการศกึษาเพื่อปวงชนที่ว่าด้วยการตอบสนอง ความต้องการการเรยีนรู้และการพฒันาทกัษะชีวติของ
เยาวชนและผูใ้หญ่นัน้ ประเทศไทยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมแห่งการเรยีนรู้ ตลอดชวีติ โดยส่งเสรมิ
การจดัการศกึษาต่อเนื่องส าหรบัผูเ้รยีน   ทุกวยั เพื่อยกระดบัการอ่านออกเขยีนไดข้องผูใ้หญ่ ในขณะเดยีวกนัยงั
ไดมุ้่ง ปรบัปรุงคุณภาพของอาชวีศกึษาอกีดว้ย ประเทศไทยยงัมนีโยบายต่าง ๆ เพื่อพฒันาความสามารถในการ
อ่านและเขียนของคนไทย เพื่อสร้าง ความสามารถพื้นฐานด้านการค านวณ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยสี าหรบัน าไปใช้ในชวีติประจ าวนั และเพื่อสรา้งหลกัประกนั  ด้านความเสมอภาคทางการศกึษา ดงันัน้
เน้ือหาของหลกัสูตรและการเรยีน การสอนจงึไดร้บัการทบทวนอยู่เสมอโดยค านึงถงึขอ้แตกต่างของแต่ละบุคคล
และเพศสภาพ เพื่อตอบสนองต่อความสนใจและขดีความสามารถ ของผูเ้รยีนแต่ละคน ดงันัน้การพฒันาวชิาชพีครู
และบุคลากรทางการศกึษา เป็นประเด็นที่ส าคญัเกี่ยวกบัแนวนโยบายการพฒันาวชิาชพีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สอดคล้องกันในแต่ละรฐับาล นอกจากนี้ได้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานเพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศกึษา ซึ่งการจดัการศกึษาในประเทศไทยต้องไดร้บัการพฒันาเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สู่ระบบ
เศรษฐกจิโลกในศตวรรษนี้และเพื่อการพฒันาประเทศ โดยการผลติประชากรทีม่ทีกัษะการแข่งขนัสงู ในโลกทีป่ระสบกบั
การเปลีย่นแปลงในดา้นต่าง ๆ ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ซึ่งถอืว่าเป็นแนวทางเชงิยุทธศาสตรส์ าหรบัการจดัการ
การเรยีนรู้ได้ให้ความส าคญัในเรื่ององค์ความรูท้กัษะ ความเชี่ยวชาญ และศกัยภาพของผู้เรยีนที่สามารถน ามาใช้ใน
ชวีติประจ าวนัได ้[1]   

ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีคอื “การรวมตวักนัของบุคคลทุกฝ่าย ที่เกี่ยวขอ้งในการจดัการศกึษา
โดยรวมพลงักนัเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการปฏิบตัิงานทางวชิาชพีของตนและของทุก ๆ คนในองค์การนัน้ เพื่อให้เกิด
คุณภาพอย่างมคีุณค่า และเกดิประโยชน์สรา้งสรรค์ต่อทุกคนและสงัคม” ส าหรบัชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี
เพื่อพฒันาการศกึษา หมายถงึ “การรวมตวักนัของคร ูผูบ้รหิารสถานศกึษา นักการศกึษา และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย
โดยร่วมมือรวมพลงักันเรียนรู้สู่การพัฒนาการปฏิบัติงานการจดัการศึกษา  ของโรงเรยีนอย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรยีนแต่ละคนและทุก ๆ คนเจรญิก้าวหน้าอย่างเต็มศกัยภาพตรงตามความสนใจและครบ
มาตรฐานหลกัสตูร รวมทัง้ครแูละผูบ้รหิารทุกคนในสถานศกึษาไดเ้พิม่ความเชีย่วชาญทางวชิาชพีไปพรอ้ม ๆ กนั 
[2] ซึ่งผูว้จิยัใชก้รอบแนวคดิของส านักงานพฒันาครแูละบุคลากรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [3] ตามกระบวนการชุมชน
การเรยีนรูท้างวชิาชพี ในระดบัสถานศกึษาหรอืระดบัผูป้ระกอบวชิาชพี ซึง่ประกอบดว้ย 6 ดา้น คอื ดา้นวสิยัทศัน์
ร่วม ดา้นทมีร่วมแรงร่วมใจ ดา้นภาวะผูน้ าร่วม ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี ดา้นชุมชนกลัยาณมติร และ
ดา้นโครงสรา้งสนับสนุนชุมชน ดงันัน้กระทรวงศกึษาธกิารจงึใหโ้รงเรยีนด าเนินการสรา้งชุมชนการเรยีนรู ้ซึ่งเป็น
การเริม่ต้นในการพฒันาครูในรปูแบบใหม่ทีค่รูทุกคนจะตอ้งด าเนินการเริม่พฒันาวชิาชพีในโรงเรยีน โดยการสรา้ง
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีทีม่กีารด าเนินการในแต่ละเขตพืน้ที ่จะต้องด าเนินการในรูปแบบตามความต้องการ
ของโรงเรยีนนัน้ ๆ เพื่อแก้ปัญหาการจดัการเรยีนรูข้องครูในการจดัการศกึษาแก่ผูเ้รยีน จากการเรยีนการสอนใน
ปัจจุบนัอาจจะพบว่าเกี่ยวกับครูมภีาระงานที่มาก ความคลุมเครอืของระบบการสรา้งชุมชนการเรยีนรู้ สถานที่
ท างานทีค่วรมผีูน้ าทีส่รา้งวฒันธรรมการสรา้งชุมชนการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึ้นในองคก์ร เพราะหวัใจความส าเรจ็ของการ
ชุมชนการเรยีนรู้ คอื ครูจะต้องมคีวามตัง้ใจที่จะเรยีนรูเ้พิม่เติม อีกทัง้การพฒันามขีอ้จ ากดัด้วยบรรทดัฐานและ
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กฎเกณฑ์ทางสงัคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเริม่น ากระบวนการสรา้งชุมชนการเรยีนรูม้าใช้ในการพฒันายงัมขีอ้ควร
พฒันาและปัญหาที่จะต้องน ามาพัฒนาซึ่งประเทศไทยได้ขบัเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมชนการเรยีนรู้ในการ
พฒันาครเูช่นกนั 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ท าให้ผู้วจิยัมีความสนใจศกึษาบทบาทของผู้บรหิาร
สถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพี ตามความคดิเห็นของครูในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดั
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 3 ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัท าใหท้ราบว่านอกจากการส่งเสรมิ
การสรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี จะมคีวามส าคญัดา้นการบรหิารจดัการ ทัง้ต่อผูบ้รหิารและบุคคลอื่น ๆ ใน
องค์การเป็นอย่างมากแล้ว ยงัมีผลต่อการจูงใจในการปฏิบตัิงานและความพึงพอใจในงานที่ได้รบัมอบหมายด้วย 
ดงันัน้ผู้บริหารยุคนี้ควรจะต้องให้ความส าคญักับ ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ประโยชน์จากการท า ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี และส่งเสรมิหรอืรเิริม่ใหค้รูและบุคลากรทางการศกึษามคีวามใส่ใจ 
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี ในสถานศกึษา และผู้บรหิารน่าจะมบีทบาทในการส่งเสรมิชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
ในบรบิทสถานศกึษา กจ็ะท าใหอ้งค์การนัน้มคีวามยดืหยุ่น ท าใหเ้กดิผลดตี่อผูป้ฏบิตังิานกบัผูบ้รหิารทีท่ างานร่วมกนั 
โดยต่างฝ่ายต่างรูถ้ึงความต้องการและความพงึพอใจต่อกนั ท้ายสุดย่อมท าให้เป้าหมายขององค์การสมัฤทธิผ์ลได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาบทบาทของผู้บรหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีครู ตาม

ความคดิเหน็ของครใูนโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 3 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีครู

ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุร ี  
เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศกึษา 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 520 คน จากโรงเรียน 21 
โรงเรยีน  

 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คือ ครูผู้สอนในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 3 ประจ าปีการศกึษา 2563 โดยก าหนดขนาดตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั
โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน [4] ทีร่ะดบัค่าความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 โดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูม ิ
(Stratified random sampling) จ าแนกตามขนาดสถานศกึษา ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 309 คน   

2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ คอื เพศ ขนาดสถานศกึษา วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการท างาน จ านวน 4 ขอ้  
 ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัสภาพการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีครู ซึ่งม ี6 ด้าน 

ได้แก่ด้านวสิยัทศัน์ร่วม ด้านทีมร่วมแรงร่วมใจ ด้านภาวะผู้น าร่วม ด้านการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี ด้าน
ชุมชนกลัยาณมติร และดา้นโครงสรา้งสนับสนุนชุมชน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
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(rating scale) ชนิด 5 ระดบั จ านวน 36 ขอ้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมคี่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาเท่ากบั 0.67-
1.00 และมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.96 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูโดย 
 3.1 น าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากงานบัณฑิตศึกษา ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 3 เพื่อใหผู้ว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลู  

 3.2 ผูว้จิยัด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณียแ์ลประสานงานทางโทรศพัท ์ในการตดิตามเกบ็
แบบสอบถามจากโรงเรยีนส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 3 ดว้ยตนเอง โดยผูว้จิยัส่ง
แบบสอบถามไปยงัตวัอย่าง จ านวน 309 ชุด โดยก าหนดเวลาในการตอบแบบสอบถามและกลบัคนืผูว้จิยัภายใน 
7-15 วนั ทางไปรษณีย์และผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลเอง ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมาจ านวน 309 ฉบบั คดิเป็น
รอ้ยละ 100 

4. การวเิคราะหข์อ้มลู  
 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามฉบบัทีส่มบูรณ์มาจ าแนกตามขนาดของสถานศกึษาแล้ววเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหา

ค่าทางสถติดิว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู วเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนดงันี้ 
 4.1 น าแบบสอบถามที่ได้รบัตอบคนืจากโรงเรยีนในสงักดั มาตรวจสอบความถูกต้อง จดัระเบียบ

ขอ้มลู ลงรหสั และท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเครื่องคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติิ 
 4.2 วเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และ

รอ้ยละ 
 4.3 วเิคราะห์บทบาทของผู้บรหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีครู

ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ากาญจนบุร ี 
เขต 3 โดยน ามาหาค่าเฉลีย่ (mean หรอื x̅) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation หรอื S.D.) จ าแนก
เป็นรายขอ้ รายดา้น และรวมทุกดา้น ผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑป์ระเมนิค่าของเบสท ์[5] ดงันี้ 

   ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถงึ มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
  ค่าเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถงึ มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัน้อย 
  ค่าเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถงึ มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถงึ มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก 
  ค่าเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถงึ มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
 4.4 วเิคราะห์เปรยีบเทยีบบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้าง

วชิาชพีครู ตามความคดิเห็นของครูในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบทีก่ลุ่มตวัอย่างอสิระกนั (t-test for Independent Sample) 

  

สรปุผลการวิจยั 
จากการวจิยัเรื่อง บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีครตูาม

ความคดิเหน็ของครูในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 3 
สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 
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1. ผลการศกึษาบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีคร ูตาม
ความคดิเหน็ของครใูนโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 3  
ตาราง 1 บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีครู ตามความคดิเห็น

ของครใูนโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 3 ใน
ภาพรวมและรายดา้น 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพคร ูตามความคิดเหน็ของครใูนโรงเรียนขยาย

โอกาส ในภาพรวม 
x  S.D. 

ระดบั 
การปฏิบติั 

1. ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม 4.24 0.52 มาก 
2. ดา้นทมีรว่มแรงร่วมใจ 4.16 0.53 มาก 
3. ดา้นภาวะผูน้ าร่วม 4.29 0.36 มาก 
4. ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 4.31 0.45 มาก 
5. ดา้นชมุชนกลัยาณมติร 4.23 0.52 มาก 
6. ดา้นโครงสรา้งสนับสนุนชุมชน 4.22 0.38 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.24 0.31 มาก 
 

จากตาราง 1 พบว่า บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีครู ตาม
ความคิดเห็นของครูในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 3 ใน
ภาพรวม มกีารปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ย
มากกว่าดา้นอื่น ๆ คอื ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี รองลงมา คอื ดา้นภาวะผูน้ าร่วม ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม ดา้น
ชุมชนกลัยาณมติร ด้านโครงสรา้งสนับสนุนชุมชน และด้านทมีร่วมแรงร่วมใจ ตามล าดบั โดยแต่ละด้านมขีอ้สรุปการ
วจิยั ดงันี้ 

 1.1 บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีครู ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มกีารปฏิบตัิมากกว่าด้านอื่นๆ 3 ล าดบัแรก คอื ท่าน
ได้รบัการยอมรบัในความรู้ความสามารถและการยกย่องจากผู้บริหาร ให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้อย่างเป็น
ขัน้ตอน รองลงมาคือ ผู้บรหิารมกีารส่งเสรมิให้ครูยอมรบัในความรู้ความสามารถของกันและกนั และผู้บรหิารครูและ
ชุมชนมส่ีวนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของโรงเรยีน ส่วนขอ้ทีม่ีการปฏิบตัิน้อยที่สุด คอื ผู้ปกครองและชุมชนใหก้าร
ยอมรบัในดา้นการจดัการเรยีนการสอนของสถานศกึษา  

 1.2 บทบาทของผู้บรหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีครู ด้านทมีร่วมแรง
ร่วมใจ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ทีม่กีารปฏบิตัมิากกว่าดา้นอื่น ๆ 3 ล าดบัแรก คอื 
ผูบ้รหิารและเพื่อนครมูกีารใหเ้กยีรต ิยกย่องชมเชยใหก้ าลงัใจใหแ้ก่กนัในโอกาสทีเ่หมาะสม รองลงมาคอื ผูบ้รหิารมกีาร
สรา้งเครอืข่ายในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้เพื่อการพฒันาโรงเรยีน และผูบ้รหิารใหค้วามไว้วางใจในการปฏิบตังิานของครู
ในสถานศกึษา ส่วนขอ้ทีม่กีารปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด คอื ผูบ้รหิารแบ่งหน้าทีใ่หแ้ก่ครูไดอ้ย่างชดัเจนและมอบหมายงานในทมี
ไดอ้ย่างเหมาะสมตามความสามารถ 

 1.3 บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีคร ูดา้นภาวะผูน้ าร่วม 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีการปฏิบัติมากกว่าด้านอื่น ๆ 3 ล าดับแรก คือ 
ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้รูในโรงเรยีนมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็เพื่อพฒันางานอยู่เสมอ รองลงมาคอื ผูบ้รหิารมกีารติ
ชมและแนะน าเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการแสดงออกของครูอยู่เสมอ และโรงเรยีนมแีหล่งสบืคน้ขอ้มูล ให้ครูสามารถคน้คว้า
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หาความรูท้างวชิาชพีใหม่ ๆ ทีเ่พยีงพอต่อความต้องการของครู ส่วนขอ้ทีม่กีารปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด คอื ผูบ้รหิารสนับสนุน
ใหม้กีารประชุม/กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูต้่าง ๆ เพื่อใหค้รไูดพ้ดูคุยสนทนาในเรื่องการพฒันาวชิาชพีอยู่เสมอ  

 1.4 บทบาทของผู้บรหิารสถานศึกษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีครู ด้านการเรยีนรู้
และการพฒันาวชิาชพี เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ทีม่กีารปฏบิตัมิากกว่าดา้นอื่น ๆ 3 
ล าดบัแรก คอื ผูบ้รหิารเป็นแบบอย่างและมกีารสนับสนุนใหค้รูด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง รองลงมา
คอื ผูบ้รหิารมกีารใหร้างวลัแก่ผูท้ีท่ าดแีละมบีทลงโทษทีเ่หมาะสมเมื่อครปูระพฤตผิดิจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี 
และครูได้รบัการยกย่องเชิดชูเมื่อประสบความส าเร็จในวิชาชีพ ส่วนข้อที่มีการปฏิบตัิน้อยที่สุด คือ โรงเรยีนมีการ
อ านวยความสะดวกในการใชส้ื่อนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอน  

 1.5 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ด้านชุมชน
กลัยาณมติร เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ที่มกีารปฏิบตัิมากกว่าดา้นอื่น ๆ 3 ล าดบั
แรก คอื ผู้บรหิารมคีวามสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างเพื่อนครู รองลงมาคอื ผู้บรหิารให้ความส าคญัในการสอดแทรกคุณธรรม
จรยิธรรมในการจดัการเรยีนรูแ้ก่นักเรยีนของครู และชุมชนมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัผู้บรหิารและคณะครู ส่วนขอ้ที่มกีาร
ปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด คอื ผูบ้รหิารรบัฟังความคดิเหน็ของคร ู

 1.6 บทบาทของผู้บรหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีครู ด้านโครงสร้าง
สนับสนุนชุมชน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยข้อที่มีการปฏิบตัิมากกว่าด้านอื่น ๆ 3 
ล าดบัแรก คอื ผูบ้รหิารมกีารส่งเสรมิใหชุ้มชนมส่ีวนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและการพฒันาโรงเรยีน รองลงมาคอื 
ผู้บรหิารจดัให้มีการจดักิจกรรมให้ครูพบปะพูดคุยกบัผู้ปกครองอย่างสม ่าเสมอ เช่น การประชุมผู้ปกครอง การเยี่ยม
บา้นนักเรยีน และผูบ้รหิารสนับสนุนใหค้รใูนโรงเรยีนมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอยู่เสมอ ส่วนขอ้ทีม่ี
การปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด คอื ผูบ้รหิารมกีารสนับสนุน เมื่อครตูอ้งการวทิยากรจากในชุมชนมาใหค้วามรูก้บันักเรยีน  

2. ผลการเปรยีบเทยีบบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี
คร ูตามความคดิเหน็ของครใูนโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ี
เขต 3 
ตาราง 2  ผลการเปรยีบเทยีบบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีคร ู

ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
กาญจนบุร ีเขต 3 ในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขนาดสถานศกึษา  

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพคร ู

ขนาดสถานศึกษา 
t Sig. ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่

x  S.D. x  S.D. 
1. ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม 4.13 0.53 4.38 0.47 4.17** 0.000 
2. ดา้นทมีรว่มแรงร่วมใจ 4.04 0.52 4.31 0.49 4.72** 0.000 
3. ดา้นภาวะผูน้ าร่วม 4.23 0.35 4.36 0.36 3.19** 0.002 
4. ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี 4.25 0.51 4.39 0.36 2.62** 0.009 
5. ดา้นชมุชนกลัยาณมติร 4.18 0.52 4.30 0.52 1.99* 0.047 
6. ดา้นโครงสรา้งสนับสนุนชุมชน 4.14 0.40 4.33 0.34 4.43** 0.000 

รวมเฉล่ีย 4.16 0.30 4.34 0.30 5.27** 0.000 
** ระดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
* ระดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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จากตาราง 2 พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรู้
ทางวิชาชีพครู ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุร ีเขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศกึษา พบว่า โดยภาพรวม มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 นัน่คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาขนาดใหญ่ มบีทบาทมากกว่าผูบ้รหิารสถานศกึษาขนาดกลาง เมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม ดา้นทมีร่วมแรงร่วมใจ ดา้นภาวะผูน้ าร่วม ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี และ
ดา้นโครงสรา้งสนับสนุนชุมชน มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ดา้นชุมชนกลัยาณมติร ความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บรหิารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีบทบาทมากกว่าผู้บริหาร
สถานศกึษาขนาดกลาง 

 

อภิปรายผล 
จากการศกึษาเรื่องบทบาทของผู้บรหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีครู

ตามความคดิเหน็ของครูในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 
3  สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีคร ูตามความคดิเหน็
ของครูในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 3 ในภาพรวม มี
การปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 3 เป็นแบบอย่างทีด่แีละสนับสนุนใหค้รดู าเนินชวีติตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการให้รางวัลแก่ครูท าดีและมีบทลงโทษที่เหมาะสมเมื่อครูประพฤติผิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชพี เพื่อยกย่องเชดิชคูรเูมื่อประสบความส าเรจ็ในวชิาชพี ดงัที ่บงัอร มธุรสสุวรรณ [6] ไดก้ล่าวว่า 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา คือ การปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายให้เป็นไปตาม
นโยบายและระเบยีบแบบแผนของทางราชการ รวมทัง้มคีวามประพฤตมิกีารวางตวัใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่
ดว้ยเพื่อใหง้านส าเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายและตามทีส่งัคมตอ้งการ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพสิมยั รบชนะชยั และ
คณะ [7] ไดศ้กึษาเรื่อง แนวทางพฒันาปัจจยัทีส่่งผลต่อการสรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า ในภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก 
และสอดคล้องกับนันท์นภัส ชยัสงคราม [8] ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง การเสรมิสร้างชุมชนการเรยีนรู้วชิาชพีทางการ
ศกึษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุร ีเขต 1 ผลการวจิยั
พบว่า ในภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากเช่นกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน สามารถอภปิรายผลเป็นรายดา้น
ไดด้งันี้ 

 1.1 ด้านวิสยัทศัน์ร่วม โดยภาพรวม มกีารปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ผู้บรหิาร
สถานศกึษาในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 3 ไดก้ าหนด
กระบวนการพัฒนาและการได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ร่วมกันโดยผ่านระบบค่านิยมและความเชื่อในโรงเรียน โดยมี
ศูนย์กลางอยู่ที่การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องและความเชื่อที่มรี่วมกนัว่านักเรยีนทุกคนสามารถเรยีนรู้ได้โดยครูและมี
ความสนใจร่วมกนัและมองไปในทศิทางเดยีวกนัในการสรา้งเป้าหมายของโรงเรยีนเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนรูข้องนักเรยีน ดงัที ่อ านาท เหลอืน้อย [9] กล่าวว่า การมวีสิยัทศัน์ร่วม หมายถงึ ผู้บรหิาร ครูและบุคลากร
ร่วมกนัสรา้งภาพ ความเชื่อมโยงและทศิทางร่วมไปสู่โรงเรยีนชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีตระหนักถงึคุณค่า
ของ ตนเองและของงานบรหิารจดัการ มวีสิยัทศัน์เชงิอุดมการณ์ของชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี  สอดคล้อง
กบังานวจิยัของพสิมยั รบชนะชยั และคณะ [10] ไดศ้กึษาเรื่อง แนวทางพฒันาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสรา้งชุมชน
แห่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า 
ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวจิยัของศรสวรรค ์เพชรม์ ี[11] 
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ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อความเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 จงัหวดัตาก ผลการวจิยัพบว่า ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ใน
ระดบัมากเช่นกนั 

 1.2 ดา้นทมีร่วมแรงร่วมใจ โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะว่า ผูบ้รหิาร
และครูมีการให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย ให้ก าลงัใจครูและผู้ร่วมงานแก่กันในโอกาสที่เหมาะสม พร้อมทัง้สร้าง
เครอืข่ายในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพื่อการพัฒนาโรงเรยีน และให้ความไว้วางใจในการปฏิบตัิงานของครูใน
สถานศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากกลุ่มที่ท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ลกัษณะการท างานร่วมกันแบบมี
วสิยัทศัน์ คุณค่า เป้าหมาย และพนัธกิจร่วมกนั จนเกิดเจตจ านงในการท างานร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้
บรรลุผลทีก่ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดงัทีว่าสนา ทองทวยีิง่ยศ [12] กล่าวว่า ทมีร่วมแรงร่วมใจ หมายถงึ ผูบ้รหิารและ
ครูผู้สอนร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ ทัง้ด้านนโยบายการปฏิบัติ การ
ตัดสนิใจร่วมกันหรอืการปรบัปรุงสถานศึกษา สนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ผู้บรหิาร
สนับสนุนครูในการพฒันาวิชาชีพและเพิ่มพูนความรู ้สอดคล้องกบังานวจิยัของนันท์นภสั ชยัสงคราม [13] ได้
ศกึษาวจิยัเรื่อง การเสรมิสรา้งชุมชนการเรยีนรูว้ชิาชพีทางการศกึษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุร ีเขต 1 ผลการวจิยัพบว่า ดา้นทมีร่วมแรงร่วมใจ โดยภาพรวม มกีาร
ปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวจิยัของขจรศกัดิ ์เขยีวน้อย และคณะ [14] ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันา
แบบวดัพฤตกิรรมการสรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีในสถานศกึษา ผลการวจิยัพบว่า ดา้นทมีร่วมแรงร่วม
ใจ โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากเช่นกนั 

 1.3 ด้านภาวะผู้น าร่วม โดยภาพรวม มกีารปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ผู้บรหิาร
เปิดโอกาสใหค้รูในโรงเรยีนมกีารแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เพื่อพฒันางานอยู่เสมอ มกีารตชิมและแนะน าเกี่ยวกบั
พฤติกรรมการแสดงออกของครูอยู่เสมอ  และโรงเรยีนมีแหล่งสบืค้นข้อมูลให้ครูสามารถค้นคว้าหาความรู้ทาง
วชิาชพีใหม่ ๆ ทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของครู ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารพฒันาการจดัการเรยีนรู้ โดยยดึหลกั
แนวทางชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีใชข้อ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศในการก ากบั  ตดิตามและประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี น าเสนอผลการดาเนินการชุมชนแห่งการเรยีนรู้
ทางวชิาชพี ดงัที ่อ านาท เหลอืน้อย [15] ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้ าผูส้รา้งใหเ้กดิการน าร่วมเป็นผู้น าทีส่ามารถท าให้
สมาชกิใน PLC เกดิการเรยีนรูเ้พื่อการเปลี่ยนแปลงทัง้ ตนเองและวชิาชพี จนสมาชกิเกดิภาวะผูน้ าในตนเองและ
เป็นผูน้ าร่วมขบัเคลื่อน PLC ไดโ้ดยมผีลมาจากการเสรมิพลงัอ านาจจากผูน้ าทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยเฉพาะ
การเป็นผูน้ าทีเ่ริม่จากตนเองก่อนดว้ยการลงมอืท างานอย่างตระหนักรู้ และใส่ใจใหค้วามส าคญักบัผูร้่วมงานทุก ๆ 
คน สอดคล้องกับงานวจิยัของศรสวรรค์ เพชร์มี [16] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อความเป็นชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 จงัหวดัตาก ผลการวจิยั
พบว่า ดา้นภาวะผูน้ าร่วม โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของขจรศกัดิ ์เขยีว
น้อย และคณะ [17] ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันาแบบวดัพฤติกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศกึษา ผลการวจิยัพบว่า ดา้นภาวะผูน้ าร่วม โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากเช่นกนั 

 1.4 ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี โดยภาพรวม มกีารปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก ที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่า ผูบ้รหิารเป็นแบบอย่างและมกีารสนับสนุนใหค้รดู าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มกีารให้
รางวลัแก่ผูท้ี่ท าดแีละมบีทลงโทษที่เหมาะสมเมื่อครูประพฤติผดิจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี และครูไดร้บั
การยกย่องเชิดชูเมื่อประสบความส าเร็จในวชิาชพี เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ การจดัการชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทาง
วชิาชพี พฒันาการบรหิารจดัการชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีโดยใชก้ารวจิยัสื่อ นวตักรรมเพื่อพฒันาผูเ้รยีน
ให้เกดิการเรยีนรูว้ชิาชพีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยดึการเรยีนรูข้องผู้เรยีนเป็นส าคญั สรา้งบรรยากาศที่เป็นพืน้ทีชุ่มชน
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แห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีและพฒันาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ในการจดัการ
เรียนการสอน พัฒนาหลกัสูตรเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันกับนานาชาติเพื่อให้สามารถ
เทยีบเคยีงมาตรฐานสากลร่วมกนักบัครู ดงัที ่ขจรศกัดิ ์เขยีวน้อย และคณะ [18] ได้กล่าวว่า การเรยีนรูแ้ละการ
พฒันาวชิาชพี หมายถึง การยดึถอืกระบวนการต่าง ๆ ในการร่วมกนัวางแผน ค้นหา พูดคุย และแบ่งปันความรู ้
ทกัษะ กลวธิ ีนวตักรรมใหม่ ๆ มาปฏบิตัเิพื่อพฒันาตนเองหรอืเพิม่วุฒภิาวะความเป็นครใูหเ้ป็นครทูีส่มบูรณ์โดยมี
นัยส าคญั คอื การเรยีนรู้ตนเอง การรูจ้กัตนเองของครู เพื่อทีจ่ะเขา้ใจมติขิองผูเ้รยีนทีม่ากกว่าความรู ้จงึสามารถ
มองเหน็ธรรมชาตขิองศษิย์ตนเองอย่างถ่องแทจ้นสามารถสอนหรอืจดัการเรยีนรูโ้ดยยดึการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็น
ส าคญัได ้รวมถงึการเรยีนรูร้่วมกนัของสมาชกิในชุมชนทีต่้องอาศยัการตระหนักรู ้สต ิการฟัง การใคร่ครวญ เป็น
ต้น สอดคล้องกับงานวจิยัของศรสวรรค์ เพชร์มี [19] ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อความเป็นชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 จงัหวดัตาก ผลการวจิยั
พบว่า ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของวาสนา ทองทวียิง่ยศ [20] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูใน
สถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาวชิาชพี โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัิ
อยู่ในระดบัมากเช่นกนั 

 1.5 ด้านชุมชนกัลยาณมิตร โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่า 
ผู้บรหิารสถานศกึษา ครู และบุคลากร มคีวามศรทัธาร่วมกันตามหลกัปฏิบตัิงานการจดัการเรยีนรู้ทางวชิาชีพ
ร่วมกนัสรา้งความรูส้กึ ความผูกพนัให้บุคลากรตระหนักถึงประโยชน์ของการจดัการศกึษาชุมชนแห่งการเรยีนรู้
ทางวิชาชีพสร้างนักเรยีนที่มีคุณภาพต่อการพฒันาโรงเรยีนและสงัคม มีวถิีและวฒันธรรมการอยู่ร่วมกนั และ
ร่วมกันท างานแบบอุทิศตนเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ใช้ความเป็น
กลัยาณมติรเชงิวชิาการต่อกนั เพื่อลดความโดดเดีย่วระหว่างปฏบิตังิานสอนของครู ยดึหลกัพรหมวหิาร 4 (เมตตา 
กรุณา มุฑติา อุเบกขา) เป็นชุมชนทีย่ดึหลกัวนิัยเชงิบวก และมุ่งเน้นความเป็นชุมชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีทีม่ี
ความสุขรวมทัง้การท างาน และการอยู่ร่วมกันตามวฒันธรรมแบบเปิดเผย โดยการบริหารจดัการองค์กรให้
ความรูส้กึปลอดภยัหรอืปลอดการใชอ้ านาจกดดนัตามแนวทางการจดัการชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี ดงัที ่
อ านาท เหลือน้อย [21] กล่าวว่า ชุมชนกัลยาณมิตร หมายถึง การยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบรหิาร  มีความ
ศรทัธาร่วม มอีตัลกัษณ์ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในการน าไปใช้ในการด าเนินงาน และปฏิบตัิ  ตามจรรยาบรรณ
วชิาชพีของผู้บรหิาร ครู และบุคลากร สอดคล้องกับงานวจิยัของศรสวรรค์ เพชร์มี [22] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่
ส่งผลต่อความเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 38 จงัหวดัตาก ผลการวจิยัพบว่า ด้านชุมชนกลัยาณมติร โดยภาพรวม มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของขจรศกัดิ ์เขยีวน้อย และคณะ [23] ไดศ้กึษาเรื่อง  การพฒันาแบบวดัพฤตกิรรมการสรา้ง
ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีในสถานศกึษา ผลการวจิยัพบว่า ด้านชุมชนกลัยาณมติร โดยภาพรวม มกีาร
ปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากเช่นกนั 

 1.6 ดา้นโครงสรา้งสนับสนุนชุมชน โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะว่า 
ผูบ้รหิารมกีารส่งเสรมิใหชุ้มชนมส่ีวนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและการพฒันาโรงเรยีน ผูบ้รหิารจดัใหม้กีารจดั
กจิกรรมใหค้รูพบปะพูดคุยกบัผูป้กครองอย่างสม ่าเสมอ เช่น การประชุมผูป้กครอง การเยีย่มบ้านนักเรยีน และ
ผูบ้รหิารสนับสนุนใหค้รใูนโรงเรยีนมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอยู่เสมอ ดงัที ่อ านาท เหลอืน้อย 
[24] กล่าวว่า โครงสรา้งการพฒันาชุมชน หมายถงึ โครงสรา้งองคก์ารชุมชน แห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีแบบมส่ีวน
ร่วมเน้น รูปแบบทมีงานเป็นหลกัเน้นความคล่องตวั ในการด าเนินการใช้รูปแบบการสื่อสารด้วยใจ และมุ่งความ
ยัง่ยนืแบบชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกบังานวจิยัของนันทน์ภสั ชยัสงคราม [25] ได้
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ศกึษาวจิยัเรื่อง การเสรมิสรา้งชุมชนการเรยีนรูว้ชิาชพีทางการศกึษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุร ีเขต 1 ผลการวจิยัพบว่า ดา้นโครงสรา้งสนับสนุนชุมชน โดยภาพรวม 
มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวจิยัของขจรศกัดิ  ์เขยีวน้อย และคณะ [26] ไดศ้กึษาเรื่อง การ
พัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
โครงสรา้งสนับสนุนชุมชน โดยภาพรวม มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากเช่นกนั 

2. การเปรยีบเทยีบบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชพีคร ู
ตามความคดิเหน็ของครูในโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 
3 จ าแนกตามขนาดสถานศกึษา พบว่า โดยภาพรวม มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ จงึเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้นัน่คอื สถานศกึษาขนาดใหญ่ ผู้บรหิารสถานศกึษามบีทบาทในการส่งเสรมิในการส่งเสรมิชุมชน
แห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีครู มากกว่าสถานศกึษาขนาดกลาง ทัง้นี้อาจเนื่องจากสถานศกึษาแต่ละขนาดได้มกีาร
ส่งเสรมิเพื่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจของครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อ
พฒันาการเรยีนรูท้างวชิาชพี โดยมุ่งผลสมัฤทธิไ์ปทีผู่เ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
ผ่านการวางแผน การมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั การแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั จนเกดิเป็นวฒันธรรม หรอืชุมชนของ
การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในโรงเรยีน ดงัที่ ฮอร์ด [27] กล่าวถึงแนวคดิชุมชนการเรยีนรู้ทางวชิาชพีว่าเป็นวธิกีารที่
ผูบ้รหิาร ผู้ร่วมงาน และคณะครู ร่วมมอืกนัเพื่อแก้ปัญหาและพฒันาการจดัการเรยีนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รยีน เพื่อใหบ้รรลุ
ตาม เป้าหมายทางการศึกษาที่ก าหนดไว้ ด้วยวิธกีารที่มีข ัน้ตอน มีขอ้ตกลงร่วมกันของสมาชิก อนัจะน าไปสู่
ผลประโยชน์ทีน่ักเรยีน ครู ผูบ้รหิาร และองคก์รหรอืโรงเรยีนจะไดร้บัอย่างมปีระสทิธภิาพ ดว้ยการสนับสนุนของ
ผูบ้รหิาร โรงเรยีน ผูป้กครอง ชุมชน ภาคธุรกจิทีใ่หทุ้นสนับสนุนการจดัการศกึษาเป็นการพฒันาผูเ้รียนและตวัครู
เอง ภายใต้ขอ้มูลทางการศกึษาทีเ่กบ็มาอย่างครบถ้วน ดว้ยการสบืเสาะ การวเิคราะห์เป็นวสิยัทศัน์ วตัถุประสงค ์
เป้าหมายของการจัดการศึกษา สาระวิชา อนัจะน าไปสู่ผลประโยชน์ของผู้เรียนโดยตรง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนันท์นภัส ชัยสงคราม [28] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษาใน
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุร ีเขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 
จ าแนกตามขนาดสถานศกึษา โดยภาพรวม มคีวามแตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของอ านาจ เหลอืน้อย 
[29] ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง รูปแบบการบรหิารจดัการชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของ  โรงเรยีนมาตรฐานสากล 
ผลการวจิยัพบว่า จ าแนกตามขนาดสถานศกึษา โดยภาพรวม มคีวามแตกต่างกนัเช่นกนั 

  

ข้อเสนอแนะ 
       ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
          จากการศกึษาวจิยับทบาทของผู้บรหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีคร ู
ตามความคดิเห็นของครูในโรงเรยีนขยายโอกาส ด้านทีม่คี่าเฉลี่ยน้อย 3 ล าดบัสุดท้าย จงึน ามาสู่ประเดน็ที่จะให้
ขอ้เสนอแนะดงันี้     

1. ดา้นทมีร่วมแรงร่วมใจ ผูบ้รหิารและครูควรร่วมมอืร่วมแรงท าภารกจิการส่งเสรมิใหชุ้มเรยีนรูเ้กี่ยวกบั
การเสรมิสรา้งอาชพีใหส้อดคล้องกบัการเรยีนการสอน และแบ่งหน้าทีใ่หแ้ก่ครไูดอ้ย่างชดัเจน มกีารอบหมายงาน
ในทมีไดอ้ย่างเหมาะสมตามความสามารถของครผููร้บัผดิชอบงานนัน้ ๆ เช่น มกีารจดัท าแผนพฒันาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐานสากลร่วมกัน  และมีผู้รบัผิดชอบร่วมกันอย่างชัดเจน  และมีความ
รบัผดิชอบในการพฒันาวชิาชพีเพื่อผูเ้รยีนร่วมกนัของครู 

2. ดา้นโครงสรา้งสนับสนุนชุมชน ผูบ้รหิารควรมกีารส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาและชุมชนใหม้ส่ีวนร่วมในการ
พฒันากิจกรรมของโรงเรยีน และให้ความรู้กบันักเรยีนเพื่อสร้างการเรยีนรู้ที่เป็นรูปธรรมและได้ผลจรงิ  เช่น มี
ระบบสารสนเทศของชุมชนเพื่อการเป็นโรงเรยีนชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีทีส่มบูรณ์ 
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3. ด้านชุมชนกลัยาณมิตร ผู้บรหิารร่วมรบัฟังความคิดเห็นของครู และสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัชุมชน
เพื่อให้ชุมชนไดเ้รยีนรูง้านทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง เช่น เปิดโอกาสให้ทุกคนมเีสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น
ของตนเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชพีมีความไว้วางใจครู  และบุคลากร เคารพซึ่งกันและกนัในการ
ด าเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี 

4. จากการเปรยีบเทยีบผู้บรหิารสถานศกึษาขนาดกลาง ควรมกีารส่งเสรมิเพื่อให้เกิดการร่วมมอืร่วมใจ
ของครู ผู้บรหิารโรงเรยีน ผู้เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพฒันาการเรยีนรู้ทางวชิาชีพ โดยมุ่ง
ผลสมัฤทธิไ์ปที่ผู้เรยีน เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถพฒันาการเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมวีสิยัทศัน์
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวฒันธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
โรงเรยีน  

ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรศกึษาขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อความเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของสถานศกึษา 

สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  
2. ควรศกึษาทีเ่กี่ยวกบัเรื่อง การบรหิารการเรยีนการสอนของครโูดยการใชก้ระบวนการชุมชนการเรยีนรู้

ทางวชิาชพี สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  
3. ควรศกึษาทีเ่กี่ยวกบัเรื่อง แนวทางพฒันาปัจจยัที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน 

สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  
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แนวทางการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองคก์รแห่งความสขุ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
PROPOSED GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF HAPPY ORGANIZATION  
THE NONTHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
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บทคดัย่อ  
การวิจยัครัง้นี้ม ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศ ึกษาสภาพปัจจุบนัก ับสภาพที่พ ึงประสงค์ในการพ ัฒนา

สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ของโรงเร ียนสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต1 และ 2) เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ของโรงเรียน
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 302 
คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์  
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดชันีความต้องการจ าเป็น และ
การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพปัจจุบนัของการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และสภาพที่พ ึงประสงค์ของการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านระบบการจดัการ มีค่าดชันีความต้องการจ าเป็นอยู่ใน
อนัดบัสูงสุด รองลงมาคือ ด้านสุขภาพกายและใจ ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ท างาน และด้าน
กระบวนการสร ้างส ุข  ตามล าดบั  2) แนวทางการพฒันาสถานศ ึกษาให ้เ ป็นองค ์กรแห ่งความสุข 
ประกอบด้วย หลกัการ วตัถุประสงค์ แนวทางการพฒันา และเงื่อนไขความส าเร็จ โดย (1) หลกัการมีห้า
ด้าน คือ หลกัความยุติธรรม หลกัการสร้างเสริมสุขภาพ หลกัวฒันธรรมองค์กรแบบครอบครวั   หลกัการมี
ส่วนร่วม และหลกัคุณค่าของงาน (2) วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (3) 
แนวทางการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ระบบการจดัการ 
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สุขภาพกายและใจ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ท างาน กระบวนการสร้างสุข และลกัษณะของ
งาน  ส่วน (4) เงื่อนไขความส าเร็จ ประกอบด้วย แรงจูงใจในการท างาน สมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

 

ค าส าคญั:  องคก์รแห่งความสุข การประเมนิความตอ้งการจ าเป็น  
 

Abstract  
The purposes of this research were to: 1) study happy organization in schools under the 

Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1; and 2) propose guidelines for development 
of happy organization in the schools under the Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 
1.  A sample of 302 was randomly drawn from teachers of these schools, plus five experts.   The 
tools were a questionnaire and an interview schedule, constructed by the researcher.   The data 
were analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation, prioritized need index (PNI modified), 
and content analysis. 

The results of this research were as follows.  1. The overall existing happy organization in 
the schools was at the moderate level, while the overall desirable was at the very high.  All four 
aspects of happy organization in the schools were ranked form the top based on their priority need 
index as: management, health, atmospheres and environment, happiness creation process, and 
happiness creation process. 2. Guidelines for development of happy organization in these schools 
consisted of principles, objective, guidelines, and conditions for success. 1) Five principles were: 
that of justice, of health promotion, of family organization, of participation and of work values; 2) 
the objective was to develop a happy organization in the school; 3) five  guidelines for development 
of a happy organization in the school were that of management, of physical and mental health, of 
atmosphere and environment, of happiness creation process, and work activities, 4) conditions for 
success were: work motivation, balanced work-life, administrator leadership, and effective 
communication. 
 

Keywords:  Happy Organization, Need Assessment 
 

ภมิูหลงั  
ในโลกปัจจุบ ันนี้เราทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกว ันนี้เ ป็นยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ม ีการ

แข่งขนัอย่างเข้มข้น ท าให้องค์กรต่าง ๆ  ต้องเข้าสู่สนามแข่งขนักัน เพื่อให้สามารถอยู่รอดในพื้นที่ของ
ตนเอง หลายองค์กรจึงได้ให้ความส าคัญกับการเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ความคุ้มค่า อันจะเห็นได้
จากการบริหารทรัพยากรมนุษย์รูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้เน้นการพัฒนาผลงาน  เช่น BSC MBO KPIs OKRs 
ซึ่งส่งผลทางบวกอย่างช ัดเจนในการพัฒนางานและการยกระดับผู้ปฏิบัติให้มีทักษะในการท างานสูงขึ้น 
แต่ในทางตรงกันข้ามก็ส่งผลทางลบต่อบรรยากาศในการท างานและความเครียดของพนักงาน ท าให้แวด
วงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เริ่มหันกลับมาให้ความส าคัญกับการ
สร ้างองค ์กรให ้เป็นองค ์กร แห่งสุขภาวะ (Healthy Workplace)  หร ือองค ์กรแห่งความสุข  (Happy 
Organization) โดยแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข จะช่วยให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรที่
ส่ง เสร ิมให้ คนท างานม ีความสุข ที่ท างานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ เก ิดความสุขในที่ท างานกับ
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บุคลากรอย่างยัง่ยืน ช่วยจัดสมดุลระหว่างภาระงาน พนักงาน และองค์กร ยังผลไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
ว ิส ัยท ัศน์ พ ันธก ิจ ขององค ์กรที ่ว า ง ไว ้ แนวค ิด  “องค ์กรแห ่งความสุข ” จ ึงถ ูกพ ัฒนาขึ ้น เพื ่อ เป็น 
เข็มทิศขององค์กรที่มีเป้าหมาย พันธกิจ  วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานร่วมกัน [1][2][3] 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและส ังคมแห่งชาติ ฉบ ับที่ 12 ได้ก าหนดว ัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนในประเทศมีความอยู่เย ็นเป็นสุข  ทัง้ในด้านการมีสุขภาวะในระด ับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเป็นธรรม  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์สมดุล สังคมมี
ความเป็นประชาธ ิปไตย ที ่ม ีธรรมาภิบาล  มุ ่งสร ้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม
สอดคล้องกับคิด จึงได้มีการประเมินผลกระทบของการพัฒนาประเทศ  โดยใช้ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคมไทยเป็นตัวชี้ว ัด ซึ่งจากการส ารวจดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย พบว่า 
สังคมไทยมีความอยู่เย ็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลาง [4] แสดงให้เห็นถึงระดับความสุขของคน
ไทยที่ยังต้องได้รับการพัฒนายกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อยู่ในพื้นที่ที่ได้รบั
การสนับสนุนมีและมีความพร้อม อันจะเห็นได้จากงบประมาณจัดสรรในการสนับสนุนครูอัตราจ้าง และ
ครูชาวต่างประเทศจากทางองค์การท้องถิ่น ยังผลให้เป็นเขตพื้นที่ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชาติ 
ทัง้การทดสอบ O-NET, NT, RT สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเกือบทุกปี [5] ซึ่งการทุ่มเทรักษามาตรฐาน
ให้ยัง่ยืน ส่งผลต่อความเครียดและความกดดันให้กับผู้บริหารและครู รวมถึงบริบทพื้นที่จ ังหวัดนนทบุรี มี
การแข่งขนัทางการศึกษาสูง มีโรงเรียนสังกัดเอกชนที่มีชื่อเสียงเป็นจ านวนมาก โรงเรียนในพื้นที่จึงต้อง
มีการพัฒนาอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้มีการขอย้ายในอัตราที่สูง  ทัง้นี้การบริหารองค์กรให้เกิด
ความสุขนัน้ บุคลากรในองค์กรจะรู้สึกผูกพันและอยู่ในองค์กรได้อย่างยืนยาว เกิดความร่วมมือและความ
ต้องการในการท างานร่วมกัน  

ผู ้ว ิจ ัย เห ็นถ ึงความส าค ัญด ังกล่าวข ้างต ้น  จ ึงสนใจท า การว ิจ ัย เรื ่อง  แนวทางการพ ัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข เพื่อศ ึกษาสภาพปัจจุบ ันและสภาพที่พ ึงประสงค์ของการเป็น
องค ์กรแห่งความสุข  น ามาประเม ินความต้องการจ า เป็น เพื่อจ ัดล าด ับความต้องการจ า เป็นตาม
ความส าคัญ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กร และจัดท า
นโยบายที่จะตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในองค์กร ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถจ ัด
สมดุลในชีว ิตและการท างานได้ ท าให้ครูม ีความพร้อมทัง้ทางร่างกาย จ ิตใจ สามารถประสานความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างยัง่ยืนต่อไป 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  
1. เพื่อศกึษาสภาพปัจจุบนักบัสภาพทีพ่งึประสงคใ์นการพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุข

ของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบุร ีเขต 1 
2. เพื่อน าเสนอแนวทางในการพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุขของโรงเรยีนสงักดัส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบุร ีเขต 1 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
ผูว้จิยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวกบัองค์กรแห่งความสุข น ามาวเิคราะห์ความถี่และ

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบขององคก์รแห่งความสุข 7 องคป์ระกอบ โดยมกีรอบแนวคดิการวจิยั ดงันี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

วิธีด าเนินการวิจยั  
 ขัน้ตอนท่ี 1 สภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการเป็นองคก์รแห่งความสขุ ของโรงเรียน
สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 1. ประชากรในการวจิยั เป็นครูผูส้อนโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบุร ี
เขต 1 จ านวน 1,395 คน จากทัง้หมด 32 โรงเรยีน กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั คอื ครูผูส้อน จ านวน 302 คน โดยใช้
วธิกีารสุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified 
Random Sampling) ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเรจ็รูปของเครจซี่และมอร์แกน  ทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่ 95% [6] โดยใชข้นาดของสถานศกึษาเป็นชัน้ในการสุ่มและก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างตามสดัส่วน  
 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแห่ง
ความสุข แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย  

    ตอนที ่1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์สอน และต าแหน่งความรบัผดิชอบในปัจจุบนั  

    ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบนัและสภาพที่พึงประสงค์ของสถานศกึษาในการเป็นองค์กรแห่งความสุข มี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคดิของ Likert (1961) [7] โดยใช้รูปแบบของการให้ตอบ
ข้อมูลแบบตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) จ านวน 45 ข้อค าถาม ตามองค์ประกอบขององค์กรแห่ง
ความสุขทัง้ 7 ดา้น แต่ละขอ้ประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ส่วน คอื สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ของการพฒันา
สถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุข  

    ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองค์กรแห่งความสุข มลีกัษณะ
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) 

 
 

แนวทางการพฒันา
สถานศกึษา 

ให้เป็นองคก์รแห่งความสขุ 
 

    - หลกัการ 
    - วตัถุประสงค ์
    - แนวทางการพฒันา 
    - เงื่อนไขความส าเรจ็ 

 

สภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์อง
องคก์รแห่งความสขุ 

องคป์ระกอบที ่1 ระบบการจดัการ 
องคป์ระกอบที ่2 ลกัษณะของงาน 
องคป์ระกอบที ่3 บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 
                      ในทีท่ างาน 
 องคป์ระกอบที ่4 กระบวนการสรา้งสุข 
องคป์ระกอบที ่5 สุขภาพกายและใจ 
องคป์ระกอบที ่6 คุณค่าวฒันธรรมองคก์ร 
องคป์ระกอบที ่7 ผลลพัธข์ององคก์ร 

ความตอ้งการจ าเป็น 
ในการพฒันา

สถานศกึษาใหเ้ป็น 
องคก์รแห่งความสุข 
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 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื  
ผู้วจิยัสรา้งแบบสอบถามโดยเสนอความเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ แล้วจงึน าเสนอต่อ

ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) พบว่าขอ้ค าถามทุกขอ้มี
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (index of item-objective congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ผูว้จิยัไดท้ าการ
ปรบัปรุงขอ้ค าถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ จดัท าเป็นเครื่องมอืฉบบัทดลองใช ้ผ่านความเหน็ชอบจาก
อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ แล้วแบบสอบถามไปทดลองใช้กบัครูผู้สอนในโรงเรยีนที่ไม่จดัไว้ในกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืด้านความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ในส่วนของสภาพปัจจุบันเท่ากับ 0.946 และสภาพที่พึง
ประสงค์เท่ากบั 0.972 แสดงใหเ้หน็ว่าแบบสอบถามมคีุณภาพเครื่องมอืดา้นความเชื่อมัน่ (Reliability) สามารถน า
เครื่องมอืไปใชไ้ด ้[8] 
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ผูว้จิยัไดส่้งหนังสอืขออนุญาตเกบ็ขอ้มลูจาก สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไป
ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ทัง้หมด 29 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ร่วมมือในการแจกจ่าย
แบบสอบถามไปสู่ครูผู้ให้ข้อมูล ในระหว่างวนัที่ 14 มกราคม 2564 ถึง 5 กุมภาพนัธ์ 2564 และเมื่อครบตาม
ก าหนด ไดท้ าการตดิต่อโรงเรยีนทีย่งัไม่ไดร้บัการตอบกลบัเป็นรายโรงเรยีน ท าใหไ้ดร้บัแบบสอบถามคนืครบถว้น 
คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 5. การวเิคราะหข์อ้มลู  
 ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม น ามาวเิคราะหข์อ้มลูสถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถาม เกี่ยวกบั เพศ อายุ วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์สอน และต าแหน่งความรบัผดิชอบในปัจจุบนั 
โดยใชส้ถติแิจกแจงความถีแ่ละหาค่ารอ้ยละ ส่วนขอ้มลูเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบนักบัสภาพทีพ่งึประสงค์ในการพฒันา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการหาค่าดชันีความต้องการจ าเป็น (Modified Priority Need Index) ซึ่งในการจดัล าดบัความ
ต้องการจ าเป็น ก าหนดเกณฑ์ในการประเมนิค่าดชันีความต้องการจ าเป็น PNImodified ทีม่คี่าตัง้แต่ 0.30 ขึน้ไปถอื
เป็นความตอ้งการจ าเป็น ส่วนการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในแต่ละดา้นใชก้ารเรยีงล าดบัจาก
ค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นจากมากไปหาน้อย [9] 
 ขัน้ตอนท่ี 2 แนวทางการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองคก์รแห่งความสุขของโรงเรียนสงักดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 หลงัจากผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลขัน้ตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงก าหนดข้อค าถามในแบบ
สมัภาษณ์ทีจ่ะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุข ผ่านความเหน็ชอบของอาจารย์
ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์โดยมผีูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน ทีม่คีุณวุฒ ิประสบการณ์ เป็นทีย่อมรบั ตรงตามเกณฑใ์น
การคดัเลอืกผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามเหมาะสม ท าการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล แล้วจงึน าขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรยีบเรยีง วเิคราะห์ความถี่ บรรยายเป็นความเรยีง ร่วมกบัการสงัเคราะห์แนว
ทางการพฒันาตามทฤษฎีการพฒันารูปแบบ เพื่อพฒันาเป็นแนวทางในการพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองค์กรแห่ง
ความสุข ซึง่ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์แนวทางการพฒันา และเงือ่นไขความส าเรจ็ 
 

สรปุผลการวิจยั  
 ผลจากการวิจยัเรื่อง แนวทางการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบุร ีเขต 1 กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 302 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิ (รอ้ยละ 83.11) มวีุฒกิารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 71.19) มตี าแหน่งครผููส้อน (รอ้ยละ 83.77) มี
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อายุระหว่าง 30-40 ปี และมีประสบการณ์สอน 10 ปีขึ้นไป (ร้อยละ44.37 และร้อยละ 31.46 ตามล าดบั) โดย
ผลการวจิยั พบว่า 
 1. ผลการวจิยัจากแบบสอบถามเกีย่วกบัการพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุข พบว่า  
     1.1 สภาพปัจจุบนัในการพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุข ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
(X̅ = 3.28, S.D. = 1.32) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า สภาพปัจจุบนัของการพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์ร
แห่งความสุขที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื คุณค่าวฒันธรรมองค์กร (X̅ = 3.73, S.D. = 1.07) รองลงมา คอื ผลลพัธ์ของ
องค์กร (X̅ = 3.69, S.D. = 1.04) และสภาพปัจจุบนัของการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มี
ค่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด คอื ระบบการจดัการ (X̅ = 2.97, S.D. = 1.41)  
     1.2 สภาพทีพ่งึประสงคใ์นการพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุข ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด  (X̅ = 4.56, S.D. = 0.65) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า การพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุข
ทีพ่งึประสงค์ทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน (X̅ = 4.65, S.D. = 0.56) รองลงมา 
คอื ผลลพัธ์ขององค์กร (X̅ = 4.61, S.D. = 0.58) และสภาพทีพ่งึประสงคข์องการพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์ร
แห่งความสุขทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด คอื สุขภาพกายและใจ (X̅ = 4.49, S.D. = 0.75) 
     1.3 เมื่อพิจารณาล าดับความต้องการจ าเป็น (Modified Priority Needs Index: PNIModified) ในการ
พฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแหง่ความสุข ในภาพรวมมคี่า PNIModified = 0.390 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ระบบการจดัการ (PNIModified = 0.522) มคี่าดชันีความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด รองลงมา คอื สุขภาพกายและใจ 
PNIModified = 0.487) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ท างาน (PNIModified = 0.462) กระบวนการสร้างสุข 
(PNIModified = 0.435) ลกัษณะของงาน (PNIModified = 0.421) ผลลพัธ์ขององค์กร (PNIModified = 0.249) และคุณค่า
วฒันธรรมขององคก์ร (PNIModified = 0.231) ตามล าดบั ดงัตาราง 1 
ตาราง 1 สภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่งึประสงคแ์ละความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแห่ง    
               ความสุข 

(n=302) 

ข้อ รายการ 
สภาพปัจจบุนั สภาพท่ีพึงประสงค์ 

PNI อนัดบั 
X̅ S.D. อนัดบั ระดบั X̅ S.D. อนัดบั ระดบั 

1. ระบบการจดัการ 2.97 1.41 7 ปานกลาง 4.52 0.68 6 มากทีสุ่ด 0.522 1 
2. ลกัษณะของงาน 3.18 1.43 4 ปานกลาง 4.52 0.66 5 มากทีสุ่ด 0.421 5 
3. บรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้ม 
ในทีท่ างาน 

3.18 1.39 3 ปานกลาง 4.65 0.56 1 มากทีสุ่ด 0.462 3 

4.   กระบวนการสรา้งสุข 3.17 1.44 5 ปานกลาง 4.55 0.69 4 มากทีสุ่ด 0.435 4 
5.   สุขภาพกายและใจ 3.02 1.47 6 ปานกลาง 4.49 0.75 7 มาก 0.487 2 
6. คุณค่าวฒันธรรม

องคก์ร 
3.73 1.07 1 ปานกลาง 4.59 0.60 3 มากทีสุ่ด 0.231 7 

7. ผลลพัธข์ององคก์ร 3.69 1.04 2 ปานกลาง 4.61 0.58 2 มากทีสุ่ด 0.249 6 
 เฉล่ีย 3.28 1.32 - - 4.56 0.65 - - 0.390 - 

  

2. ผลจากการวจิยัแนวทางการพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุข พบว่า แนวทางการพฒันา
สถานศกึษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย หลกัการ วตัถุประสงค์ แนวทางการพฒันา และเงื่อนไข
ความส าเรจ็ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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     2.1 หลกัการขององคก์รแห่งความสุข 
           2.1.1 หลกัความยุติธรรม คอื หลกัเกี่ยวกบัความถูกต้องตามศลีธรรม บนพืน้ฐานของจรยิธรรม 

ความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมสอดคล้องกบักฎหมาย ศาสนา ความเที่ยงธรรมและความเป็นธรรมโดยการ
สรา้งนโยบายในการประเมนิผลงานทีช่ดัเจน โปร่งใส ยดึตามภาระงานของผูถู้กประเมนิ ส่งเสรมิความกา้วหน้าใน
วชิาชพีของคร ูและสนับสนุนสวสัดกิารใหก้บัครทูุกคนอย่างเท่าเทยีม  

           2.1.2 หลกัการสร้างเสริมสุขภาพ คอื หลกัเกี่ยวกบัการมกีระบวนการสรา้งเสรมิ สนับสนุนดา้น
สุขภาพ โดยให้บุคคลมีการปฏิบตัิและพฒันาสุขภาพ ตลอดจนจดัการสิ่งแวดล้อมและปัจจยัที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพเพื่อให้บรรลุการมสุีขภาพที่ดทีัง้ทางด้านร่างกาย จติใจ สงัคม สติปัญญา สามารถอยู่ในสงัคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถจดัการความเครียดและจดัสมดุลระหว่างชวีิตการท างานและชีวติส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม 
เพื่อใหบุ้คคลมคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ 

           2.1.3 หลกัวฒันธรรมองค์กรแบบครอบครวั คอื หลกัในการบรหิารจดัการทีเ่น้นการส่วนร่วม
ในการพฒันา พรอ้มทีจ่ะรองรบัการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเน้นความต้องการของพนักงาน ใหส้รา้งบรรยากาศ
องคก์รแบบครอบครวั สามารถครองตน ครองคน ครองงานไดอ้ย่างเหมาะสม ผูบ้รหิารเปรยีบเสมอืนพ่อแม่ ผูเ้ลีย้ง
ดู เพื่อน หรอืพีน้่อง เน้นความร่วมมอื การเอาใจใส่ เอื้ออาทร ผูน้ าจะยดึมัน่ความเป็นธรรมและปฏบิตัิตามค ามัน่
สญัญาอย่างเคร่งครดั ดูแลรบัผดิชอบสวสัดภิาพและความเป็นอยู่ที่ดใีหก้บัสมาชกิ โดยการจดัสรรทรพัยากร สิง่
อ านวยความสะดวก บุคลากรมคีวามเตม็ใจในการร่วมมอืกนัท างาน สามารถสื่อสารกนัไดอ้ย่างไวเ้นื้อเชื่อใจ ท าให้
เกดิการยอมรบัใหเ้กยีรตซิึง่กนั ไม่นิยมการวพิากษ์วจิารณ์ 

           2.1.4 หลกัการมีส่วนร่วม คอื หลกัการบรหิาร ทีส่่งเสรมิและเปิดโอกาสใหค้รูทุกคนเขา้มามส่ีวน
ร่วมในการน าเสนอความคดิเหน็ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมนิผลกจิกรรมสรา้งสุข ซึ่งจะส่งผลต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม ความเต็มใจการท างาน และท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสทิธผิล 
            2.1.5 หลกัคุณค่าของงาน คอื ผูบ้รหิารควรยดึหลกัคุณค่าของงานในการพฒันาสถานศกึษาให้
เป็นองคก์รแห่งความสุข โดยผูบ้รหิารควรส่งเสรมิครรูบัรูถ้งึคุณค่าของงาน เหน็ถงึเป้าหมายในการท างานทีช่ดัเจน 
มคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจที่จะท างานด้วยตนเอง ภายใต้ความสมัพนัธ์อนัดใีนองค์กรและความร่วมมอืกนั 
เป็นงานทีส่่งเสรมิใหเ้กดิความพฒันาตนเอง ทัง้ความรูค้วามสามารถ รวมทัง้สมัพนัธ์กบัความกา้วหน้าในวชิาชพี 

     2.2 วตัถปุระสงคข์องแนวทางพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองคก์รแห่งความสุข 
          เพื่อพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุข  
     2.3 แนวทางการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองคก์รแห่งความสุข  

             2.3.1 แนวทางการพฒันาด้านระบบการจดัการ ประกอบดว้ย 1)ผูบ้รหิารควรมนีโยบายในการ
ประเมนิผลงานทีช่ดัเจน สอดคล้องกบัผลงานตามสภาพจรงิและมคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้2)ผูบ้รหิาร
ควรให้การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการสนับสนุนให้ครูพัฒนาวิทยฐานะอย่างเท่าเทียมกัน 3) 
ผูบ้รหิารควรจดัใหม้สีวสัดกิารทีช่่วยเหลอืครใูนการท างานอย่างเท่าเทยีม 
             2.3.2 แนวทางการพฒันาด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ  ประกอบด้วย 1)ผู้บริหารควร
ก าหนดนโยบายที่ส่งเสรมิให้ครูออกก าลงักาย มีการจดัสถานที่ออกก าลงักายที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
บรบิทของโรงเรยีน 2)ผูบ้รหิารควรจดัใหม้กีจิกรรมสนัทนาการ กจิกรรมเลี้ยงสงัสรรค์ เพื่อช่วยใหค้รูสามารถผ่อน
คลายความเครยีดจากการท างาน รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ครูสร้างสมัพนัธ์ไมตรทีี่ดตี่อกนั 3)ผู้บรหิารควร
ส่งเสรมิใหค้รสูามารถจดัสมดุลระหว่างชวีติการท างานและชวีติส่วนตวัไดอ้ย่างเหมาะสม 
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             2.3.3 แนวทางการพฒันาด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน ประกอบดว้ย 1)
ผู้บรหิารควรยดึหลกัการสร้างบรรยากาศองค์กรแบบครอบครวั เป็นแบบอย่างที่ดทีัง้ในการครองคน ครองตน 
ครองงาน สร้างมติรภาพทีด่ใีนองค์กรใหเ้กิดการยอมรบัและใหเ้กียรตซิึ่งกนัและกนั 2)ผู้บรหิารควรจดัใหม้พีืน้ที่
พกัผ่อนหย่อนใจ ใหเ้ป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถใชง้านร่วมกนั เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การสื่อสาร และสร้างสรรค์
ความสุขร่วมกัน 3)ผู้บริหารควรสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานให้กับครูอย่าง
ครบถว้น เพื่อลดความวติกกงัวลในการท างาน 
             2.3.4 แนวทางการพฒันาด้านกระบวนการสร้างสุข ประกอบดว้ย 1)ผูบ้รหิารควรจดัพืน้ทีใ่ห้
ครูทุกคนได้มส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเห็น ร่วมวางแผน ด าเนินงาน และประเมนิผลการพฒันาองค์กร 2)
ผู้บริหารควรจดัให้มีกระบวนการส่งเสริมสวสัดิการของครู ภายใต้สารสนเทศที่เกิดจากความต้องการของครู
โดยตรง 3)ผูบ้รหิารควรสนับสนุนส่งเสรมิการสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บัครอูย่างหลากหลายและเท่าเทยีม 
             2.3.5 แนวทางการพฒันาด้านลกัษณะงาน ประกอบดว้ย 1)ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิใหค้รูรบัรูถ้งึ
คุณค่าของงาน และเหน็ถงึเป้าหมายในการท างานทีช่ดัเจน 2)ผูบ้รหิารควรมอบหมายงานใหต้รงกบัความรู ้ความ
ถนัดของครแูละมกีารพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 3)ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิใหค้รอูสิระในการตดัสนิใจในการท างาน 
ภายใตก้ารก ากบัตดิตามทีเ่ป็นระบบ 

     2.4 เง่ือนไขความส าเรจ็  
           เงื่อนไขความส าเรจ็ เป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะท าใหบ้รรลุความส าเรจ็ในการพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็น

องค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย แรงจูงใจในการท างาน สมดุลระหว่างชวีติกบัท างาน ภาวะผู้น าของผูบ้รหิาร 
การสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ มรีายละเอยีดดงันี้ 

           2.4.1 แรงจูงใจในการท างาน เป็นเงื่อนไขความส าเรจ็ทีเ่กดิจากการส่งเสรมิ จูงใจ กระตุ้นใหค้รู
สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการท าให้ครูรู้สึกถึงคุณค่าของงาน ความส าคัญของงานที่ได้รบั
มอบหมาย ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม นโยบายในการ
ประเมนิผลงาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมไปถึงการจดัสภาพแวดล้อมและอ านวยความสะดวกใหค้รู
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่

           2.4.2 สมดุลระหว่างชีวิตกบัท างาน เป็นเงื่อนไขความส าเร็จโดยการส่งเสรมิใหค้รูสามารถจดั
สมดุลในชวีติและการท างานได้อย่างมคีวามสุข มสุีขภาพร่างกายที่แขง็แรง มจีติใจที่แจ่มใสเบกิบาน สามารถ
ก าหนดเป้าหมายในชวีติไดอ้ย่างเหมาะสม บรหิารสดัส่วนการใชช้วีติทีเ่หมาะสมส าหรบังาน ครอบครวั สงัคมและ
ตนเอง ซึง่ส่งผลผลกัดนัใหเ้กดิความส าเรจ็ ความมัน่คงและความกา้วหน้าขององคก์ร 

           2.4.3 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร เป็นเงื่อนไขความส าเร็จทีเ่กดิจากความสามารถของผู้บรหิารใน
การน าพาผูต้ดิตามหรอืสมาชกิในโรงเรยีนใหส้ามารถด าเนินงานไดป้ระสบผลส าเรจ็ตามทีค่าดหวงัไว ้ภายใต้การ
ตดัสนิใจทีด่ ีวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน มนีโยบาย กลยุทธใ์นการด าเนินงานร่วมกนั 

           2.4.4 การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นเงื่อนไขความส าเรจ็ทีเ่กดิจากการการสรา้งความเขา้ใจ 
การสรา้งวฒันธรรมขององคก์ร ตลอดจนสามารถสรา้งความมัน่คงใหก้บัองคก์รเป็นช่องทางทีท่ าใหเ้กดิศูนยร์วมใน
การท างานร่วมกันผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ได้อย่างมเีหมาะสม บุคลากรเขา้ใจและเขา้ถึงกระบวนการการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลและระดบัองคก์ร ดว้ยความเป็นกลัยาณมติร มกีารสะทอ้นขอ้มลูในการสื่อสาร 
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โดยมรีายละเอยีดดงัแผนภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แนวทางการพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุข 
 

อภิปรายผล  
 การอภปิรายผลครัง้นี้ เป็นการอภปิรายผลตามล าดบัดชันีความตอ้งการจ าเป็นของการพฒันาสถานศกึษา
ใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุข ดงันี้ 
 1. ผลการวจิยัพบว่า ดา้นระบบการจดัการ มคี่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นสูงเป็นอนัดบัแรก โดยประเดน็
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ เป็นประเด็นที่มคี่าดชันีความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด อาจเป็นเพราะ 
มนุษย์ทุกคนมคีวามต้องการปัจจยัในการด ารงชวีติ ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความสามารถ ถอืเป็นสิง่จ าเป็นที่
ช่วยใหส้ามารถด าเนินชวีติไดอ้ย่างมคีวามสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสถานการณ์เศรษฐกจิในปัจจุบนั และแนวโน้ม
ค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมให้ครูได้รบัการพฒันาวิทยฐานะอย่างเหมาะสม ส่งเสริม
ความก้าวหน้าในอาชพี จงึเป็นอกีแนวทางหนึ่งทีจ่ะส่งเสรมิสนับสนุนใหค้รูเกดิความสุข ซึ่งสอดคล้องกบั Maslow 
(Maslow,  1970) ที่กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการล าดับขัน้  (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) โดย
ค่าตอบแทน วทิยฐานะ สวสัดกิารทีไ่ดร้บัจากองค์กร ถอืเป็นความต้องการขัน้แรกของความต้องการทางร่างกาย 
(Physiological needs) [10] และสอดคลอ้งกบัขอ้มลูดา้นสถานภาพผูใ้หข้อ้มลูทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ครสู่วนใหญ่กวา่3ใน
4ส่วนยงัมอีายุไม่เกนิ 40 ปีท าใหม้เีงนิเดอืนทีย่งัค่อนขา้งน้อยแต่อยู่ในพืน้ทีท่ีม่คี่าครองชพีสูง และเป็นไปแนวทาง
เดยีวกบั อุมาวรรณ วาทกิจ (2560) ได้ท าการสรุปแนวทางในการเป็นองค์กรแห่งความสุขในโรงแรมระดบั 4-5 
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ดาว เกี่ยวกบัระบบการจดัการไวว้่า องค์กรต้องมกี าหนดนโยบายการเป็นองคก์รแห่งความสุขทีใ่หค้วามส าคญักบั
การมรีะบบการประเมนิการท างานทีเ่ป็นธรรม และมคีวามมัน่คงก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน [11] ซึ่งสอดคล้องกบั 
Sinjindawong (2012) ที่ท าการสงัเคราะห์ความรู้เกี่ยวกบัการจดัการที่ท างานแห่งความสุข โดยได้กล่าวถึงมติิ
เกีย่วกบัความสุขของการจดัการทีด่ ีประกอบดว้ย การจดัใหม้สีวสัดกิารต่าง ๆ เช่น เงนิกูด้อกเบีย้ต ่า ทุนการศกึษา
ส าหรบับุตรหลาน เงนิช่วยเหลอืงานแต่งงาน คลอดบุตร เงนิช่วยเหลอืงานศพ และสวสัดกิารอื่นทีน่อกเหนือจาก
เงนิ เช่น สหกรณ์กองทุนส ารอง อาหารกลางวนัฟร ีรถรบัส่ง เครื่องแบบ ทีพ่กั น ้าดื่มสะอาด การลาพเิศษเพื่อเลีย้ง
ดูบุตรหรอืการแต่งงาน รวมไปถงึการพฒันาความรู ้เช่น หอ้งสมุด การฝึกอบรม จดัท าศูนย์ฝึกอบรม การแบ่งปัน
ความรู ้และการศกึษาต่อ [12] อกีทัง้ สุวณีา ไชยแสนย์ (2558) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการจดัสวสัดิการไว้ว่า 
ควรเพิม่สวสัดกิารใหแ้ก่บุคลากรภายใน และควรจดัสวสัดกิารแก่บุคลากรดว้ยความเสมอภาค นอกจากนัน้ยงัควร
พฒันาการจดัสรรงบประมาณส าหรบัการพฒันาบุคลากร [13] นอกจากนี้ ก้านทอง  บุหร่า (2560) กล่าวถึงการ
ประเมนิผลปฏบิตังิานควรมกีารท าความเขา้ใจร่วมกนัของผูป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิ การประเมนิมคีวามเป็น
ระบบ มีความเหมาะสมกับลักษณะขององค์กร โดยการสร้างความยอมรับร่วมกันของบุคลากร การบริหาร
ค่าตอบแทนควรมีความเป็นธรรม สร้างแรงจูงใจและบรรยากาศการท างานร่ วมกัน การฝึกอบรมต้องจดัให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ [14] 
 2. ผลการวจิยัพบว่า ดา้นสุขภาพกายและใจ มคี่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นสงูเป็นอนัดบัสอง โดยประเดน็ 
การออกก าลงักายเป็นประจ า เป็นประเดน็ทีม่ค่ีาดชันีความตอ้งการจ าเป็นสงูทีสุ่ด อาจเป็นเพราะ ในการท างานให้
เกดิประสทิธภิาพสงูสุดนัน้ สุขภาพกายและสุขภาพใจถอืเป็นสิง่ส าคญั การบรหิารจดัการความเครยีดทีม่าจากการ
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จะช่วยลดขอ้ผดิพลาด และความวติกกงัวลในการปฏบิตังิาน ส่งผลต่ออตัราการยา้ย 
การลาออกทีล่ดลง ช่วยเพิม่คุณภาพของผลงานใหด้ยีิง่ขึน้ ประกอบกบัพื้นทีข่องจงัหวดันนทบุร ีเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวาม
แข่งขนัทางการศกึษาสูง มคีวามแออดัของประชากรเป็นอนัดบัสองของประเทศ ปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ ทัง้จากการ
ปฏิบตัิงานภายใต้สภาวะกดดนัของครู ปัญหาจากการเดนิทาง การใช้ชวีติประจ าวนั ค่าครองชพีทีสู่งและปัญหา
ครอบครวั จงึส่งผลต่อสภาพร่างกายและจติใจของคร ูซึง่ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพใจสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
การท างานและผลงานโดยตรง สอดคล้องกบั ชาญวทิย์  วสนัต์ธนารตัน์ (2559) ที่กล่าวถึง องค์กรแห่งความสุข 
ต้องประกอบดว้ยคนท างานมคีวามสุข ทีท่ างานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ ซึ่งการทีค่นท างานจะมคีวามสุขนัน้
ต้องเริม่ต้นจากตนเอง การเป็นผูท้ีม่สุีขภาพด ีดูแลตนเองไม่ใหเ้ป็นภาระของผูอ้ื่น คอื มสุีขภาพทีแ่ขง็แรงทัง้ทาง
ร่างกายและจติใจ ใชช้วีติอย่างมคีวามสุขซึ่งเกดิจากการรูจ้กัใชช้วีติรูจ้กักนิ รูจ้กันอน [1] สอดคล้องกบั ศกลวรรณ  
วงษ์แจง้ (2561) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง ความสุขในการท างานของบุคลากรทางการศกึษา พบว่าความสุขในการ
ท างานของบุคลากรทางการศกึษาด้านสุขภาพด ีมนี ้าใจ การผ่อนคลาย อยู่ในระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า 
บุคลากรทางการศกึษาตอ้งใหค้วามส าคญักบัสุขภาพกายและสุขภาพใจ [15] สอดคลอ้งกบัเด่นชยั อาทติยเ์จรญิชยั 
(2558) ทีก่ล่าวถงึสภาพองค์กรแห่งความสุขของโรงเรยีนศรบีุณยานนท์ ซึ่งพบว่า สภาพองค์กรแห่งความสุขทีม่ี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดบัสุดทา้ย คอื ดา้นสุขภาพด ีเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ออกก าลงักายไม่สม ่าเสมอ แมจ้ะเขา้ใจ
ถงึความส าคญัของการออกก าลงักาย แต่เนื่องจากภาระงานทีร่บัผดิชอบมากมาย ตลอดจนการเสยีสละและอุทศิ
เวลาใหก้บัทางราชการ ท าใหไ้ม่มเีวลาในการดูแลสุขภาพมากเท่าทีค่วร รวมถงึความเครยีดจากการท างาน และ
เวลาทีไ่ม่เพยีงพอต่อการจดัสรรใหแ้ก่ครอบครวั นอกจากนี้บุคลากรยงัมทีศันะว่า บุคลากรมสุีขภาพดเีพราะการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง [16] เป็นไปในแนวเดยีวกบั กญัยาภกัษณ์ พะระนะพนัธ์ (2556) ทีท่ าการศกึษาเรื่อง การ
เป็นองค์กรแห่งความสุขกบัการจดัการความรู้และการมส่ีวนร่วมทีม่อีิทธพิลต่อการเป็นองค์การแห่งเรยีนรู้ ของ
บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหดิลพบว่า สภาพการเป็นองค์กรแห่งความสุขภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และมผีล
การประเมนิดา้นสุขภาพกายมผีลอยู่ในระดบัมากเช่นกนั [17] 
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 3. ผลการวจิยัพบว่า ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน มคี่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นสงูเป็น
อนัดบัสาม โดยประเด็นการไดร้บัการยอมรบั การให้เกียรตซิึ่งกนัและกนั เป็นประเด็นที่มคี่าดชันีความต้องการ
จ าเป็นสูงทีสุ่ด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะปัจจุบนัมคีรูบรรจุใหม่เป็นจ านวนมาก และมคีวามต้องการความเคารพซึ่งกนั
และกัน ทัง้ในความเป็นส่วนตวัและการท างาน เมื่อมีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน จะเกิดมติรภาพที่ดที าให้การ
ท างานเป็นไปดว้ยความราบรื่น สามารถสื่อสาร ประสานงานและช่วยเหลอืกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การส่งเสรมิ
มิตรภาพในโรงเรียน จึงจะช่วยให้เกิดความสุขในองค์กรด้วยความร่วมมอืซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ พบว่า การรับฟังความคิดเห็นและให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความถี่สูงที่สุด และการ
สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเห็นว่า ผู้บริหารควรสร้างสงัคม การอยู่ร่วมกันของบุคลากร แบบครอบครัว 
สอดคลอ้งกบั Isa (2019) ทีก่ล่าวไวว้่า ผูบ้รหิารทีม่ภีาวะผูน้ าจะส่งผลต่อการก าหนดระดบัความสุขของผูป้ฏบิตังิาน  
โดยการจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มใหพ้รอ้มกบัการท างาน ส่งเสรมิใหเ้กดิการเคารพซึง่กนัและกนั ใหค้วามส าคญักบั
สวสัดกิารและท าใหผู้ป้ฏบิตังิานรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร ผูป้ฏบิตัิงานจงึรูส้กึเชื่อมัน่ในตวัผูน้ าและเกดิความสุข
ในการท างาน ยงัผลต่อการพฒันาคุณภาพการปฏิบตัิงานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นขององค์กร [18] 
เป็นไปในแนวทางเดยีวกบั Isharat (2013) ได้กล่าวถึงการออกแบบที่ท างานแห่งความสุขส าหรบัพฒันาผลงาน
ของพนักงาน ซึ่งการออกแบบที่ท างานที่มีความสุขนัน้จะต้องอาศยัความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างหวัหน้างานและ
มติรภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน องค์กรแห่งความสุขนัน้ต้องการผูน้ าที่มทีกัษะทางสงัคม สามารถบรหิารจดัการ
บุคลากรไดอ้ย่างเหมาะสมดว้ยการใหร้างวลั การชื่นชม รูถ้งึจุดแขง็และจุดอ่อนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สามารถสรา้ง
ความศรทัธาดว้ยยุตธิรรม โปร่งใส [19] สอดคลอ้งกบัทฤษฎลี าดบัขัน้ความตอ้งการของ Maslow (Maslow,  1970) 
ขัน้ความต้องการดา้นสงัคม (Social Needs) ไดแ้ก่ ความรกัใคร่นับถอื ความผูกพนั ความเป็นมติร และความรกั 
ซึง่ตอ้งอาศยัการสนับสนุนจากกลุ่มหรอืทมีงาน และขัน้ความตอ้งการดา้นศกัดิศ์ร ี(Esteem Needs) ทีต่อ้งการการ
ยอมรบันับถอืทัง้จากตนเองและบุคคลอื่น การตอบสนองดา้นการไดร้บัการยอมรบั ท าใหรู้ส้กึถงึความเชื่อมัน่ การ
ปฏบิตังิานจงึสามารถท าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและส่งผลต่อสภาพขององคก์รแห่งความสุข [10] 
 4. ผลการวจิยัพบว่า ดา้นกระบวนการสรา้งสุข มคี่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นสงูเป็นอนัดบัสี ่โดยประเดน็
การไดร้บัการสนับสนุนเงนิช่วยเหลอืในโอกาสส าคญั เป็นประเดน็ทีม่คี่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นสงูทีสุ่ด ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะ ในปัจจุบนัค่าครองชีพถือเป็นส่วนส าคญัในการใช้ชีวติ โรงเรียนจึงควรจดัให้มกีารสนับสนุนความ
ช่วยเหลือในโอกาสส าคญั เพื่อแบ่งเบาภาระครูในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งเสริมให้ครูเกิดความศรทัธา มี
ความรูส้กึทีด่ตี่อผูบ้รหิาร ต่อองค์กรในเชงิจติวทิยา รวมทัง้สรา้งการรบัรูถ้งึการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จากการ
ได้รับโอกาสในการวางแผน ด าเนินงาน และประเมินผล สอดคล้องกับ  Sinjindawong (2012) ที่ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข ในด้านความสุขเกี่ยวกับกระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุข ซึ่ง
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื ส่วนที ่1 ความสุขเกี่ยวกบักระบวนการขององค์กรแห่งความสุข ม ี2 ดา้น คอื ดา้นที ่1 
กิจกรรมสร้างสุข เช่น กิจกรรมส่งเสริมความสุขในวนัส าคญัต่าง ๆ อาทิ วนัสงกรานต์ วนัปีใหม่ การประกวด
โครงงาน เกม การรอ้งเพลง งานเทศกาล และการประชาสมัพนัธท์ีเ่ป็นประโยชน์ และดา้นที ่2 การสรา้งจติส านึก 
เช่น การร่วมกันลดใช้พลงังาน การลดการสร้างขยะ  [12] เป็นไปในแนวทางเดียวกันกบั อุมาวรรณ  วาทกิจ 
(2560) สรุปองค์ประกอบของการเป็นองค์กรแห่งความสุขในมุมมองของบุคลากร ได ้3 องค์ประกอบ คอื สุขดว้ย
การจดัการ สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข และสุขด้วยผลลพัธ์ขององค์กร โดยกระบวนการสร้างสุขประกอบดว้ย
ปัจจยั 9 ปัจจยั ได้แก่ การมนีโยบายสร้างสุขในองค์กร มกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบ จดักิจกรรมสร้างมติรภาพทีด่ ี
กิจกรรมเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรทุกระดบัร่วมกิจกรรม มีช่องทางการสื่อสาร มีการประเมิน
กระบวนการ มสีวสัดกิารดา้นสุขภาพและการสรา้งบรรยากาศการมส่ีวนร่วม ในทศิทางเดยีวกนั [11] 
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 5. ผลการวจิยัพบว่า ดา้นลกัษณะงาน มคี่าดชันีความต้องการจ าเป็นสูงเป็นอนัดบัหา้ โดยประเดน็การมี
อสิระในการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารพฒันาผูเ้รยีน เป็นประเดน็ทีม่คี่าดชันีความต้องการจ าเป็นสูงทีสุ่ด ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะ ครถููกจ ากดัทางเลอืกในการพฒันานักเรยีนจากนโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั ตวัชีว้ดัและการประเมนิทีม่ี
เป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให้ไม่สามารถพฒันานักเรียนได้ตรงตามบริบทของสถานศกึษา และความต้องการของ
ผูเ้รยีน รวมทัง้ตลาดแรงงาน ทัง้นี้หากตอ้งการใหค้รเูกดิความสุขจากลกัษณะของงานทีท่ า จ าเป็นตอ้งสรา้งใหเ้กดิ
การรบัรู้ถึงคุณค่าและความหมายของงาน มอีิสระในการตดัสนิใจ สามารถเลอืกทาง มเีป้าหมายในการท างานที่
ชดัเจน ส่งเสรมิให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถตามความถนัดของตนเอง ภายใต้การก ากบัติดตามที่เป็นระบบ
สอดคล้องกบั Isharat (2013) ที่กล่าวถึงการออกแบบทีท่ างานทีม่คีวามสุขส าหรบัยกระดบัผลงานของพนักงาน 
โดยกล่าวว่า งานต้องเป็นงานที่มีความหมาย ซึ่งหมายถึงงานที่มีความเป็นอิสระ มีความซับซ้อน เปิดโอกาส
พนักงานไดแ้สดงความคดิโดยมคีวามสมัพนัธก์บัค่าตอบแทนทีไ่ดร้บั [19] เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบั Knowles 
(2019) ทีก่ล่าวถงึ ความพงึพอใจงาน เกดิจากลกัษณะของงาน การเสรมิแรง ความรบัผดิชอบ และการไดร้บัความ
ยอมรบั โดยลกัษณะงานที่มีความส าคญัจะท าให้พนักงานเกิดความสุขและความพึงพอใจในการท างาน [20] 
สอดคล้องกับ Wesarat (2015) ที่กล่าวถึงกรอบแนวคิดความสุขในที่ท างาน ว่า ลกัษณะของงานที่ก่อให้เกิด
ความสุขในองค์กร คอื งานทีด่ าเนินการจากผูป้ฏบิตังิาน ผูป้ฏบิตังิานรบัรูถ้งึความส าคญัและความหมายของงาน 
จะก่อใหเ้กดิความสุขในการท างาน [21] นอกจากนี้ Mohammed (2013) ยงักล่าวว่า หากผูป้ฏบิตังิานเกดิความพงึ
พอใจในงาน จะท าใหผ้ลงานดขีึน้ ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานในภาพรวม [22] เป็นไปในทางเดยีวกบั ภทัร
ดนัย  ใตไ้ธสง (2561) พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างองค์ประกอบทีก่่อใหเ้กดิความสุขในการท างานกบัลกัษณะงาน 
มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัค่อนขา้งสูง [23] และสรินิทร แซ่ฉัว่ (2553) ทีพ่บว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสุขอนั
เกดิจากปัจจยัภายในองคก์ารสงูทีสุ่ดคอื ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของงาน [24]  
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจยั  

 1. จากการวจิยัพบว่า ดา้นระบบการจดัการ มคีวามต้องการจ าเป็นสูงเป็นอนัดบัแรก และเมื่อพจิารณา
รายประเดน็พบว่า ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความสามารถ มคี่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาเป็น การได้รบัสวสัดิการอย่างเหมาะสม เพียงพอ ดงันัน้ผู้บริหารควรยึดหลกัความยุติธรรมในการ
ประเมนิผลงานเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการท างาน ก าหนดนโยบายในการประเมนิผลงานทีช่ดัเจน โปร่งใส ยดึตาม
ภาระงานของครู สอดคล้องกบัสภาพการปฏบิตังิานจรงิ ดว้ยเกณฑ์การประเมนิที่เป็นมาตรฐาน เปิดโอกาสใหค้รู
ตรวจสอบผลการประเมนิการปฏบิตังิานของตนเอง ส่งผลใหค้รูรบัรูแ้ละยอมรบัในผลการประเมนิ อกีทัง้มนีโยบาย
ทีส่่งเสรมิความกา้วหน้าในวชิาชพีของครูและสนับสนุนสวสัดกิารใหก้บัครทูุกคนอย่างเท่าเทยีม 

2. จากการวจิยัพบว่า ดา้นสุขภาพกายและใจ มคีวามต้องการจ าเป็นสูงเป็นอนัดบัสอง และเมื่อพจิารณา
รายประเดน็พบว่า การออกก าลงักายเป็นประจ า มคี่าดชันีความต้องการจ าเป็นมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัแรก รองลงมา 
คอื การพกัผ่อนไดอ้ย่างเพยีงพอ ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึควรยดึหลกัการเสรมิสรา้งสุขภาพ โดยมนีโยบายส่งเสรมิใหจ้ดั
กจิกรรมการออกก าลงักาย จดัใหม้สีถานทีอ่อกก าลงักายทีเ่หมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษา ผูบ้รหิาร ครู และ
นักเรยีนมส่ีวนร่วมในการท ากิจกรรมตามปฏิทนิทีก่ าหนด มกีิจกรรมสนัทนาการ กิจกรรมสงัสรรค์ที่ช่วยในการ
ผ่อนคลายความเครยีดจากการท างาน รวมถงึเป็นการเปิดโอกาสใหค้รูสรา้งสมัพนัธไ์มตรทีีด่ตี่อกนั อกีทัง้ส่งเสรมิ
ให้ครูสามารถจดัสมดุลระหว่างการท างานและชีวติส่วนตวัได้อย่างเหมาะสม ยงัผลไปสู่ความพร้อมของครูทัง้
ทางดา้นร่างกายและจติใจ ต่อยอดไปสู่การจดัการเรยีนรูแ้ละการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
 3. ผลจากการวจิยัพบว่า ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน มคีวามต้องการจ าเป็นสูงเป็น
อนัดบัสาม และเมื่อพจิารณารายประเด็นพบว่า การยอมรบั การให้เกียรติซึ่งกนัและกนั มคี่าดชันีความต้องการ
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จ าเป็นมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คอื ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเป็นต้นแบบทีด่ใีนการท างานของท่าน ดงันัน้
ผูบ้รหิารจงึควรยดึหลกัการวฒันธรรมองค์กรแบบครอบครวั โดยการเป็นแบบอย่างทีด่ที ัง้ในการครองคน ครองตน 
ครองงาน สรา้งเสรมิบรรยากาศองคก์รทีท่ าใหเ้กดิมติรภาพทีด่ใีนองคก์ร ใหเ้กดิการยอมรบัและใหเ้กยีรตซิึง่กนัและ
กนั  ควรบรหิารจดัการใหม้พีืน้ทีส่เีขยีว พืน้ทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ มุมกาแฟ มุมอ่านหนังสอื ทีเ่ปิดเป็นพืน้ทีใ่หก้บัครู
ทุกคนสามารถใชง้านร่วมกนัอย่างเท่าเทยีม ส่งผลใหค้รสูามารถผ่อนคลายความเครยีดไปพรอ้มกบัการแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้การพูดคุยสื่อสาร และสรา้งสรรคค์วามสุข ส่งเสรมิใหค้รูรูส้กึถงึการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและเป็นพืน้ทีท่ี่
ครูผู้ใหญ่สามารถถ่ายทอดวฒันธรรมองค์กรทีด่งีามใหก้บัครูรุ่นใหม่ในโรงเรยีน นอกจากนี้ผู้บรหิารยงัควรมกีาร
จดัสรรงบประมาณในการสนับสนุน ส่งเสรมิใหม้ทีรพัยากรและสิง่อ านวยความสะดวกในการท างานใหก้บัครอูย่าง
ครบถว้น เหมาะสม ทัง้การจดัใหม้กีารดแูลความปลอดภยั ทีจ่อดรถทีเ่พยีงพอ ความพรอ้มของสุขา การดแูลรกัษา
ความสะอาด พืน้ทีท่ างานทีม่อีากาศถ่ายเทสะดวก จุดบรกิารน ้าดื่ม อนิเทอรเ์น็ต รวมไปถงึวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอนใหเ้กดิคุณภาพ เพื่อช่วยใหค้รลูดความวติกกงัวลและลดภาระของครใูนการท างาน 
 4. ผลจากการวิจยัพบว่า ด้านกระบวนการสร้างสุข มีความต้องการจ าเป็นสูงเป็นอันดับสี่ และเมื่อ
พจิารณารายประเด็นพบว่า การสนับสนุนเงนิช่วยเหลอืในโอกาสส าคญั มคี่าดชันีความต้องการจ าเป็นมากทีสุ่ด
เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดักิจกรรมส่งเสริมความสุขในโรงเรียน ดงันัน้
ผู้บรหิารจงึควรยดึหลกัการมส่ีวนร่วม โดยเปิดโอกาสใหค้รูทุกคนไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็ ทัง้การวางแผน 
การด าเนินการและการประเมนิผลการจดักจิกรรม มนีโยบายในการจดังบประมาณ เพื่อสนับสนุนเงนิช่วยเหลอืครู
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน และการแสดงความยนิดเีน่ืองในโอกาสต่าง ๆ ก่อใหเ้กิดความรูส้กึทาง
จติวทิยาเชงิบวกตอ่ผูบ้รหิาร ครรููส้กึถงึความส าคญัของตนจากการเขา้ร่วมกจิกรรม รูส้กึถงึการมส่ีวนร่วมในองคก์ร
และการเป็นน ้าหนึ่งอนัเดียวกันในการจดักิจกรรมเสริมสร้างความสุข อนัจะส่งผลให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดใีน
องคก์รทีจ่ะพฒันาสู่การเป็นองคก์รแห่งความสุขต่อไป 
 5. ผลจากการวจิยัพบว่า ดา้นลกัษณะของงาน มคีวามต้องการจ าเป็นสูงเป็นอนัดบัหา้ และเมื่อพจิารณา
รายประเด็นพบว่า การมอีิสระในการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารพฒันาผู้เรยีน มคี่าดชันีความต้องการจ าเป็นมากทีสุ่ด
เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื การไดร้บัมอบหมายงานทีเ่หน็เป้าหมายชดัเจน ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรเปิดโอกาสใหค้รู
สามารถตดัสนิใจในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างอสิระ ตามความรู ้ความสามารถและความถนัดของคร ูโดยสอดคลอ้งกบั
สภาพบรบิทของสถานศกึษา  ส่งเสรมิใหค้รูรบัรูถ้งึคุณค่าของงาน และเหน็ถงึเป้าหมายในการท างานที่ชดัเจน มี
การพฒันางานอย่างต่อเนื่อง งานทีไ่ดร้บัมอบหมายเกดิประโยชน์อย่างแทจ้รงิต่อผูเ้รยีนและสถานศกึษา ภายใต้
การก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ ทีเ่ป็นระบบและต่อเน่ือง 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป  
 1. ควรมีการวจิยัในประเด็น แนวทางการพฒันาระบบประเมนิผลงานของครู เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รบั
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความสามารถ 
 2. ควรมกีารวจิยัในประเด็น ปัจจยัที่ส่งผลต่อการมสุีขภาพกายและสุขภาพใจที่ดขีองครู เพื่อเป็นการ
เสรมิสรา้งสุขภาพกาย สุขภาพใจทีด่ใีหก้บัคร ูส่งผลใหค้รมูคีวามพรอ้มในการท างาน 
 3. ควรมกีารวจิยัในประเดน็ การพฒันากลยุทธใ์นการสรา้งบรรยากาศองคก์รของสถานศกึษา เพื่อท าให้
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มขององคก์รมคีวามเหมาะสม ส่งผลต่อผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 4. ควรมกีารวจิยัในประเด็น แนวทางการพฒันากลยุทธ์ทีส่่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของครูในสถานศกึษา 
เพื่อพฒันากลยุทธ์ทีจ่ะส่งเสรมิใหค้รูเขา้มามส่ีวนร่วมในการวางแผน การด าเนินงาน และการประเมนิผลการจดั
กจิกรรม เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอื รูส้กึถงึความเป็นเจา้ขององคก์รร่วมกนั  
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 5. ควรมกีารวจิยัในประเดน็ รปูแบบการพฒันากลยุทธใ์นการท างานของครใูนสถานศกึษา เพื่อส่งเสรมิให้
สถานศกึษาพฒันากลยุทธท์ีจ่ะส่งเสรมิใหค้รูรบัรูคุ้ณค่าของงานและมอีสิระในการด าเนินงาน  
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัเรื่องภาวะผูน้ าสมดุลส่งผลต่อการบรหิารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาการบรหิาร
การเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน  2) เพื่อศกึษาภาวะผูน้ าสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน  
3) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าสมดุลกบัการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน 
และ 4) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าสมดุลส่งผลต่อการบรหิารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาเอกชนสงักดัส านักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 248  คน  ไดม้าจากการก าหนดขนาดตารางเครจซีแ่ละ
มอร์แกน (Krejcie  & Morgan, 1970: 608) และท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified  Random  Sampling)  โดยใช้
ขนาดของสถานศกึษาเป็นชัน้ (Strata)  ต่อจากนัน้ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวธิจีบั
ฉลาก  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลครัง้นี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตาม
แนวคิดของลิเคิร์ต (Likert)  แบบสอบถามมีค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence :  
IOC ) ระหว่าง .60-1.00   ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามของภาวะผูน้ าสมดุลเท่ากบั 0.87  ส าหรบัค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามของการบรหิารการเปลี่ยนแปลงเท่ากบั  0.92   ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่าย  (Simple  Correlation)  สมัประสทิธิ ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ  (Multiple  Correlation)  และสมการถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 
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ผลการวจิยั พบว่า 
1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สงักัดส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดงันี้ การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ การพฒันาองค์การ การพฒันา
นวตักรรมและเทคโนโลยแีละการพฒันาวฒันธรรมองคก์าร   
 2. ภาวะผูน้ าสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดงันี้  วิสยัทศัน์   การจดัสภาพแวดล้อมเชงิบวก   การคิดสร้างสรรค์ การ
ประนีประนอม และการใหค้วามเสมอภาคแก่บุคลากร 

3. ภาวะผู้น าสมดุลมีความสัมพันธ์ในระดับสูงเชิงบวกกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษา ในกรุงเทพมหานคร 

4. ภาวะผูน้ าสมดุลส่งผลต่อการบรหิารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยภาวะ
ผูน้ าสมดุลดา้นวสิยัทศัน์มอี านาจการพยากรณ์สูงสุด รองมาไดแ้ก่ ดา้นประนีประนอม ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม
เชงิบวก ดา้นการใหค้วามเสมอภาคแก่บุคลากรและ ดา้นการคดิสรา้งสรรค์   ตามล าดบั ภาวะผูน้ าสมดุลทุกดา้น
ร่วมกนัพยากรณ์การบรหิารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 88.25 
 

ค าส าคญั : ภาวะผูน้ าสมดุล  การบรหิารการเปลีย่นแปลง 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) study change management of private school 

administrators 2) study balance leadership of private school administrators 3) study relationship between 
balance leadership and change management of private school administrators, and 4) study balance 
leadership affecting change management of private school administrators. The sample group used in this 
research was 248 private school administrators under Office of the Private Education Commission in 
Bangkok by using Krejcie & Morgan (1970: 608). The stratified random sampling was applied by using 
school size as strata and simple random sampling by lottery. Research instruments including 5 points 
rating scale questionnaire. The index of item - objective congruence (IOC) was valued between 0.60-1.00. 
The reliability of balance leadership was 0.87 and the reliability of change management was 0.92. The 
data was analyzed by mean, standard deviation, simple correlation, multiple correlation and stepwise 
multiple regression analysis. The research results were found as following; 

1. Change management of private school administrators under Office of the Private Education  
Commission in Bangkok as 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 follow; human 
resource development aspect, organization development aspect, innovation and technology development 
aspect, and organization culture development aspect.  

2. Balance leadership of private school administrators as a whole was at high level. When   
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considering each individual aspect, the research found to be at high level in all aspects by descending 
order of the average as follow; vision aspect, positive environment management aspect, creative thinking 
aspect, compromising aspect, and equality of persons aspect.  

3. There was a high positive correlation between balance leadership and change management of  
private school administrators under Office of the Private Education Commission in Bangkok. 

4. Balance leadership affecting change management of private school administrators under Office of  
the Private Education Commission in Bangkok at .05 level of significance. Balance leadership in aspect of 
vision had the highest value of predictive power followed by compromising, positive environment 
management, equality of persons, and creative thinking aspect respectively. All aspects of balance 
leadership were mutually predict change management of private school administrators under Office of the 
Private Education Commission in Bangkok with the predictive power was at 88.25 percent.  
 

Keywords: Balance leadership, Change management 
 

ภมิูหลงั 
 ในศตวรรษที ่21 นี้  เศรษฐกจิระบบเทคโนโลยดีจิติอลเกดิการพฒันาอย่างต่อเนื่องดว้ยอตัราความเรว็สูง  
องค์การต่างๆมคีวามจ าเป็นต้องมบีุคลากรทีม่ฝีีมอืระดบัสูง (High  Performance  Employees) จ านวนมาก  ทุน
ทางปัญญา หรอื Intellectual  Capital  จงึกลายเป็นทรพัยากรส าคญัทีสุ่ดขององค์การและของประเทศชาต ิ ชาติ
ใดทีทุ่่มเทในการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละใหค้วามส าคญัสูงในการจดัการศกึษาอย่างมคีุณภาพ  ย่อมประกนัได้
ว่าชาตนิัน้จะมรีะดบัความส าเรจ็ทางเศรษฐกจิสูงอย่างแน่นอน  ดงันัน้ภาวะทา้ทายต่อผูน้ าทางการศกึษาจงึตอ้งมี
การพฒันาการบรหิารจดัการเพื่อตอบสนองยุคศตวรรษที ่21  ให้ทนักบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 
การตดิต่อสื่อสารจงึควรมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูเ้พื่อท าใหเ้กดิกระบวนการเปลี่ยนแปลงดา้นการจดัองคก์าร สงัคม 
วฒันธรรม และเทคโนโลย ีสภาพแวดล้อมการเมอืงและบรบิทต่างๆทางการศกึษาโดยเฉพาะด้านการบรหิารจดั
การศึกษาที่ช่วยในการขบัเคลื่อนการพฒันาในด้านต่างๆจงึต้องมกีารปรบัแผนการจดัการศึกษาให้ทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกดงักล่าว  ท าใหผู้บ้รหิารซึ่งเป็นผูบ้รหิารจดัการศกึษาโดยตรงตอ้งมกีารปรบัตวัใหก้้าวทนัต่อ
สภาพแวดลอ้มทีเ่กดิจากผลของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผูบ้รหิารจะตอ้งตดัสนิใจว่าควรมกีารปรบัเปลี่ยนกระบวนการ
บรหิารจดัการใหท้นัสมยัทนัต่อ 
โลกาภวิตัน์ ดงักล่าว [1] 
 ดงันัน้องค์การต่างๆจ าเป็นตอ้งปรบัตวัเพื่อความอยู่รอดโดยเฉพาะกระแสโลกาภวิตัน์ของยุคสารสนเทศ
ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อองค์ประกอบด้านต่างๆ ขององค์การให้ต้องมกีารเปลี่ยนแปลงขึ้น ได้แก่ ด้าน
โครงสรา้ง (Structure) มลีกัษณะเปลี่ยนไปเป็นแบบแนวนอนมากขึน้ เกดิรูปแบบโครงสรา้งใหม่ๆมกีารเน้นการใช้
ทมีงาน เกิดจรยิธรรมใหม่ของการท างาน เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยม ในการท างานมากขึ้น  องค์การให้
ความส าคญักับบุคลากรที่เป็นผู้มคีุณวุฒิและมคีวามรู้สูงขึ้น  เปลี่ยนไปเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ทีทุ่กคนต้องเรยีนรูต้ลอดเวลา เพื่อสามารถเท่าทนัการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ีเกดิวธิกีารใหม่ๆ ที่
มปีระสทิธภิาพในการเขา้ถึง การใช้สารสนเทศร่วมกนัได้รวดเร็วมากขึ้นเน้นเรื่องการประนีประนอมและความ
ยืดหยุ่น และการให้ความเสมอภาคของบุคลากรในการท างานเพื่อให้การบริหารจดัการเกิดประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเป้าหมาย [2] 
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 โดยเฉพาะด้านการศกึษาจะพบปัญหาเกี่ยวกบัการบรหิารการศกึษาในปัจจุบนั เช่น สถานศกึษาขาด
ปัจจยัสนับสนุน ด้านบุคลากร  ทัง้การพฒันาทรพัยากรมนุษย์  การพฒันาระบบนวตักรรมและเทคโนโลยมีา
สนับสนุนในการด าเนินงาน  รวมทัง้ปัญหาด้านวฒันธรรมองค์การทัง้ด้านการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม ขาดการ
ท างานเป็นทมี  ขาดระเบยีบวนิัยของนักเรยีน  และขาดการทุ่มเทเสยีสละในการท างานของบุคลากร [3]  ปัญหาที่
ส าคญัอกีประการหนึ่งคอืการบรหิารงานทีไ่ม่ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ และการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิ
วตัน์ ท าให้บุคลากรในองค์การขาดศกัยภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ในการท างาน รวมทัง้คุณภาพของบุคลากรสู้
ต่างชาตไิม่ได ้จงึท าใหเ้กดิการเสียเปรยีบทางการแข่งขนั นอกจากนี้ด้านบุคลากรและการบรหิารจดัการยงัขาด
ประสทิธภิาพ  ตลอดจนบุคลากรยงัขาดความรูแ้ละทกัษะเฉพาะดา้นทีต่รงต่อความตอ้งการของอุตสาหกรรม เช่น 
ความรูด้า้นภาษา ความรูด้า้นเทคโนโลย ีเป็นตน้ [4] 
 การบรหิารการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารจงึมคีวามจ าเป็นและส าคญัในยุคปัจจุบนั  เราจะเห็นว่าไม่มี
องค์การใดที่สามารถอยู่รอดและด าเนินการแบบเดมิได ้โดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัตวั เนื่องจากองค์การ
ต้องการปรบัตวัและพฒันาตนเองอยู่ตลอด  เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่ องและเหมาะสม ท่ามกลาง
กระแสพลวตั (Dynamic) ของสิง่แวดลอ้ม ผูบ้รหิารจงึตอ้งปรบัปรุงหน่วยงานของตนใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ย่าง
เหมาะสมกบัสถานการณ์และสิง่แวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป [5]การบรหิารการเปลี่ยนแปลงจงึเป็นปัจจยัส าคญัใน
การบรหิารงานใหป้ระสบความส าเรจ็ ช่วยพฒันาองค์การใหท้นัสมยั ตอบสนองความต้องการของบุคลากร ลูกคา้
และชุมชน สรา้งโอกาสในการพฒันาบุคลากร เป็นแนวคดิทีม่คีวามจ าเป็นส าหรบัผูบ้รหิารองค์การเพื่อน าไปใชใ้น
การเตรยีมความพรอ้มใหเ้หมาะสมกบับรบิทขององค์การ อกีทัง้ช่วยปรบัปรุงการปฏบิตังิานดว้ยการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งของงาน ปรบัปรุงระบบบรหิารใหเ้กดิคุณภาพ [6] 

จากความส าคญัของการบรหิารการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว ที่จะท าให้สถานศกึษาสามารถด ารงอยู่และ
แขง่ขนักบัองคก์ารอื่นๆได ้ ผูบ้รหิารจงึตอ้งน าความรูม้าใชใ้นการบรหิารอยา่งเหมาะสม  ขณะเดยีวกนัปัจจยัส าคญั
ทีช่่วยใหก้ารบรหิารการเปลี่ยนแปลงประสบผลส าเรจ็ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษา เนื่องจาก
ภาวะผู้น าสมดุลเป็นรูปแบบของภาวะผู้น าที่สอดคล้องกบัยุคปัจจุบนัที่เน้นหลกัของการประนีประนอมและการ
ยดืหยุ่น การใหค้วามเสมอภาคและเป็นธรรมแก่บุคลากร  [7] เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการประพฤตตินใหเ้ป็นทีย่อมรบั
ในสังคม ใช้อิทธิพลเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเพื่อให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย  ทีส่ าคญัผูน้ าจะเน้นวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน   สามารถแก้ปัญหาไดต้รงประเดน็  และเป็นผูน้ าทีใ่ชห้วัใจและ
สตปัิญญาในการสรา้งสรรค์ผลงานใหม่ๆในการบรหิาร หลุดพน้จากกระบวนทศัน์เก่า  ช่วยท าใหส้ามารถปรบัปรุง
สถานศกึษาใหเ้กดิความกา้วหน้า ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลกาภวิตัน์ [8] 

ผูว้จิยัจงึท าวจิยัเรื่องภาวะผูน้ าสมดุลส่งผลต่อการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน 
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลวจิยัมาปรบัปรุงพฒันา
ระบบการบรหิารงานในสถานศกึษา รวมทัง้พฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาสถานศกึษาเอกชนเพื่อใหเ้กดิสภาพคล่อง
ในการบรหิารสถานศกึษาและเพื่อให้ผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชนน าไปใช้เกดิประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการพฒันา
ตนเองและพฒันาสถานศกึษาใหเ้กดิความเจรญิกา้วหน้าสบืไป 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 การวจิยัเรื่องภาวะผูน้ าสมดุลส่งผลต่อการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานครก าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี้ 

1. เพื่อศกึษาการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
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 2. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ าสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิ
การศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ าสมดุลกบัการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษา ในกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ าสมดุลส่งผลต่อการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 

สมมุติฐานการวิจยั 
1. ภาวะผูน้ าสมดุลมคีวามสมัพนัธก์บัการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดั

ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษา ในกรุงเทพมหานคร 
2. ภาวะผูน้ าสมดุลส่งผลต่อการบรหิารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงาน

คณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงาน

คณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานครจ านวน 248  คน  ไดม้าจากการก าหนดขนาด
ตารางเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) และท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified  Random  Sampling)  โดย
ใชข้นาดของสถานศกึษาเป็นชัน้ (Strata)  ต่อจากนัน้ท าการสุ่มอย่างงา่ย (Simple Random Sampling) ดว้ยวธิจีบั
ฉลาก  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลครัง้นี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตาม
แนวคดิของ   ลเิคริ์ต (Likert)  แบบสอบถามมคี่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence :  
IOC) ระหว่าง .60-1.00   ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามของภาวะผู้น าสมดุลเท่ากบั 0.87  และค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามของการบริหารการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ  0.92   ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่าย  (Simple  Correlation)  สมัประสทิธิ ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ  (Multiple  Correlation)  และสมการถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 

 

สรปุผลวิจยั 
1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สงักัดส านักงานคณะกรรมการการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ การพฒันาองค์การ การพฒันา
นวตักรรมและเทคโนโลยแีละการพฒันาวฒันธรรมองคก์าร   
 2. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ าสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิ
การศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดงันี้  วิสยัทศัน์   การจดัสภาพแวดล้อมเชิงบวก   การคิดสร้างสรรค์                 
การประนีประนอม และการใหค้วามเสมอภาคแก่บุคลากร 

3. ภาวะผู้น าสมดุลมีความสัมพันธ์ในระดับสูงเชิงบวกกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษา ในกรุงเทพมหานคร 

4. ภาวะผูน้ าสมดุลส่งผลต่อการบรหิารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยภาวะ
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ผูน้ าสมดุลดา้นวสิยัทศัน์มอี านาจการพยากรณ์สูงสุด รองมาไดแ้ก่ดา้นประนีประนอม ดา้นการจดัสภาพแวดล้อม
เชงิบวก ดา้นการใหค้วามเสมอภาคแก่บุคลากรและ ดา้นการคดิสรา้งสรรค์   ตามล าดบั ภาวะผูน้ าสมดุลทุกดา้น
ร่วมกนัพยากรณ์การบรหิารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 88.25 
 

อภิปรายผล  
       1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สงักัดส านักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดงันี้ การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ การพฒันาองคก์าร การพฒันา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีและการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ  ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงนับว่ามคีวามส าคญัต่อองค์การ ท าใหอ้งค์การอยู่รอดปลอดภยัจากสิง่ต่างๆทีม่ากระทบ ช่วยพฒันา
องค์การให้ทนัสมยั ท าให้องค์การมคีวามยดืหยุ่นในการบรหิารงาน ท้าทายบุคลากรในการท างานเชงิรุก สร้าง
โอกาสในการพฒันาบุคลากร  เพิม่ทกัษะขดีความสามารถของบุคลากร ท าใหก้ารบรหิารงานขององค์การมคีวาม
ต่อเนื่องไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุคสมัย โดยเน้นการปรับปรุงโครงสร้างองค์การและ
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการการเปลีย่นแปลงของลูกคา้ทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร  และผูน้ า
สามารถเตรยีมความพรอ้มใหเ้หมาะสมกบับรบิทขององค์การ สอดคล้องกบัแนวคดิของเนตร์พณัณา  ยาวริาช [9] 
กล่าวถึงความส าคญัของการบรหิารการเปลี่ยนแปลงช่วยท าใหอ้งค์การปรบัตวัในการตอบสนองต่อสิง่แวดล้อม 
เช่น ความตอ้งการของลูกคา้ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป การใชเ้ทคโนโลยตี่าง ๆ ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ท าใหผู้บ้รหิารทุกคนใน
องค์การตดัสนิใจเลอืกการปรบัเปลี่ยนทีเ่หมาะสมและสามารถน าแนวทางมาใชไ้ด้อย่างถูกต้อง ท าให้องค์การมี
ความยดืหยุ่นและเปลีย่นแปลงไปในแนวทางทีด่ขี ึน้  เพราะการปรบัเปลีย่นคอืพืน้ฐานส่วนหนึ่งของการอยู่รอดของ
องคก์ร  สอดคลอ้งกบัแนวคดิของซาโบ (Sabau) [10] กล่าวถงึความส าคญัของการบรหิารการเปลีย่นแปลงว่าช่วย
พฒันาองค์การให้ทนัสมยั ตอบสนองความต้องการของบุคลากร ลูกค้าและชุมชน  สร้างโอกาสในการพฒันา
บุคลากรและผูน้ า เพิม่ทกัษะขดีความสามารถของบุคลากร  

โดยเฉพาะการพฒันาทรพัยากรมนุษย์เป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาสิง่ทัง้ปวง เพราะทรพัยากรมนุษย์
เป็นสิง่ทีม่คี่า ถ้าสามารถพฒันาคนไดก้ารพฒันาสิง่อื่นๆจะตามมา  การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ช่วยใหบุ้คลากรมี
ความสามารถเหมาะสมกบังานทีป่ฏบิตั ิเพิม่ทกัษะในการท างานใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานพรอ้มทัง้การเพิม่และปรบัปรุง
วธิกีารท างาน ระบบงานใหส้อดคลอ้งกบันวตักรรมและเทคโนโลย ี อกีทัง้ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมขีวญั และก าลงัใจใน
การปฏบิตังิาน เสรมิสรา้งความมัน่คงแก่องค์การ  สอดคล้องกบัแนวคดิของจุฑา เทยีนไทย [11] สรุปว่าการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัส าคญัในการบรหิารการเปลีย่นแปลงยุคใหม่ช่วยใหบุ้คลากรมคีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะ
ปฏิบตัิงานอย่างมปีระสทิธผิล  ส่งเสรมิขวญัก าลงัใจและท าให้เกิดความเชื่อมัน่ในการปฏิบตัิงาน สอดคล้องกบั
แนวคดิของเบริน์ส ์(Bernes )  [12]  ใหค้วามส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์เป็นสิง่ส าคญัและเป็นประโยชน์
ต่อการบรหิารงาน ช่วยใหบุ้คลากรมขีวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน  เกดิความสามคัคกีลมเกลยีว  อกีทัง้ยงัท า
ใหม้กีารปรบัตนเองใหท้นักบัสถานการณ์ปัจจุบนั การเปลีย่นแปลงของสงัคมและโลกอกีดว้ย 

การพฒันาองคก์ารนับว่าเป็นปัจจยัส าคญัของการบรหิารการเปลีย่นแปลง ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะการ
พฒันาองค์การช่วยใหก้ารท างานของบุคลากรประสบความส าเร็จอย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล  มกีาร
ก าหนดงานและผู้รบัผดิชอบไว้อย่างชดัเจนตามวตัถุประสงค์และแผนต่าง ๆ ขององค์การ ช่วยลดความซ ้าซ้อน  
ความสิน้เปลอืงของงาน ท าใหบุ้คลากรมขีวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน  เพราะมคีวามชดัเจนเกีย่วกบังานในหน้าที่
ความรบัผดิชอบของตน บุคลากรทราบแนวทางปฏบิตัิงาน นอกจากนัน้ยงัช่วยใหบุ้คลากรไดท้ราบขอบเขตของ
งาน ท าให้การติดต่อประสานงานกันมีความสะดวกขึ้นจึงท าให้ผู้บริหารสามารถตดัสินใจได้อย่างถูกต้องและ
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รวดเรว็  สอดคล้องกบัแนวคดิของนิสดารก ์ เวชยานนท ์ [13]  สรุปว่าการพฒันาองค์การช่วยป้องกนัความสบัสน
ในการปฏิบัติงาน และท าให้งานที่ท านัน้ไม่ซ ้าซ้อนกันหรือเกิดความขดัแย้งกันของบุคลากรในการท างาน 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของแจลลสินั (Jellison) [14] สรุปการพฒันาองคก์ารทีม่ปีระสทิธผิลช่วยก าหนดบทบาทความ
รบัผิดชอบของบุคลากรให้ตรงกับความรู้ความสามารถและความช านาญในแต่ละคน ท าให้การปฏิบตัิงานไม่
ซ ้าซ้อนมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนช่วยท าให้บุคลากรมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และองค์การบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้       

อกีทัง้การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี เป็นปัจจยัส าคญัของการบรหิารการเปลี่ยนแปลงทีเ่ป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะระบบนวตักรรมและเทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืส าคญัของผูบ้รหิาร  ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
บรหิารงานใหเ้กิดความคล่องตวั ช่วยในการปรบัปรุงกระบวนการท างาน ทัง้ระบบการบนัทกึการตดิต่อและการ
ให้บรกิาร  ก่อให้เกดิประโยชน์ดา้นการประหยดัเวลา ก าลงัคน และค่าใชจ้่าย   อีกทัง้ส่งเสรมิบรรยากาศในการ
ท างานของบุคลากรใหม้ชีวีติชวีา ให้ทนัสมยัต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ ช่วย
แก้ไขปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนน ามาประยุกต์ใชใ้นระบบการบรหิารจดัการช่วยส่งเสรมิการเรยีนรูข้อง
บุคลากรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  รกิกี ้(Ricky) [15] สรุปว่าการพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยีเป็นปัจจยัที่จ าเป็นส าหรบัการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดประสิทธิผล  ช่วยปรบัปรุงระบบการ
บรหิารงานและอ านวยความสะดวกแก่ผูบ้รหิารใหต้อบสนองความทา้ทายในยุคโลกาภวิตัน์ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สมยัใหม่ช่วยพฒันาความสามารถของบุคลากร  พฒันาวฒันธรรมองค์การและระบบการบริการแก่บุคลากรให้
สะดวกรวดเรว็  

2. ภาวะผูน้ าสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดย
เรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดงันี้  วสิยัทศัน์   การจดัสภาพแวดล้อมเชงิบวก   การคดิสร้างสรรค์  การ
ประนีประนอม  และการให้ความเสมอภาคแก่บุคลากร ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะภาวะผู้น าสมดุลของผู้บรหิาร
สถานศึกษาเอกชนเป็นภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับโลกใน
ศตวรรษที่ 21  เป็นภาวะผู้น าทีเ่ป็นแบบอย่างที่ดใีนการประพฤตตินใหเ้ป็นที่ยอมรบัในสงัคม ใช้อิทธพิลเพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเพื่อให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยผู้น าจะเน้น
วสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน  เน้นการบรหิารการเปลีย่นแปลง   เป็นผูน้ าทีด่ ีใชห้วัใจและสตปัิญญาในการสรา้งสรรค์ผลงาน
ใหม่ๆในการบรหิาร ใหห้ลุดพน้จากกระบวนทศัน์เก่าหรอืประเพณีแบบดัง้เดมิ เน้นความเสมอภาค และความเป็น
ธรรม และมกีารจดัสิง่แวดล้อมเชงิบวก  อกีทัง้มอีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน  ทีส่ าคญักระตุ้น
ใหส้ามารถปฏบิตังิานดว้ยความเสยีสละทุ่มเทเพื่อใหอ้งคก์ารเกดิความกา้วหน้า ทนัต่อการเปลีย่นแปลง ของสงัคม
และโลก สอดคล้องกบัแนวคดิของ วอเตอร์และคาแมรอน (Waters & Cameron)  [8] สรุปว่าภาวะผูน้ าสมดุลเป็น
รูปแบบใหม่ของผู้น าที่เป็นแบบอย่างของบุคลากรในการบรหิารงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ช่วยให้
บุคลากรเกิดความภักดีต่อองค์การ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
สอดคล้องกบัแนวคดิของกูวนิและ คาแมรอน  (Goowin & Cameron )  [7] สรุปว่าภาวะผูน้ าสมดุลใชอ้ทิธพิลจงูใจ
ใหบุ้คลากรปฏบิตัติามดว้ยความเตม็ใจ ทุ่มเทเสยีสละ  ใชก้ารคดิสรา้งสรรค์สรา้งผลงานใหม่ๆในการบรหิารงาน
เพื่อกระตุน้ใหบุ้คลากรปฏบิตังิานอย่างมชีวีติชวีาตื่นเตน้เรา้ใจ 
 โดยเฉพาะวสิยัทศัน์ เป็นปัจจยัส าคญัของภาวะผู้น าสมดุลของผู้บรหิารสถานศกึษายุคใหม่เพราะท าให้
ผูบ้รหิารสามารถมองภาพอนาคต ขององคก์ารไดอ้ย่างชดัเจน สามารถถ่ายโอนวสิยัทศัน์ไปสู่การปฏบิตังิานทีเ่ป็น
จริงได้ รวมทัง้สามารถก าหนดวสิยัทศัน์จุดประสงค์และพนัธกิจร่วมกันกับบุคลากรได้ โดยผู้บริหารกระตุ้นให้
บุคลากรร่วมกนัน าพนัธกิจไปใช้ในการพฒันาองค์การได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถในการวางแผนระยะยาว  
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(Long -Term Planning) ได้อย่างเหมาะสม และที่ส าคัญ ปรับปรุงสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้าและอยู่รอด
ปลอดภยัสามารถต้านทานต่อวกิฤตการณ์ทีม่ากระทบไดอ้ย่างมัน่คง อกีทัง้วสิยัทศัน์ ยงัช่วยก าหนดทศิทางทีจ่ะ
ด าเนินชวีติหรอืกจิกรรมองค์การ โดยมจีุดหมายปลายทางทีช่ดัเจนท าใหส้มาชกิทุกคนรูว้่าแต่ละคนมคีวามส าคญั
ต่อการมุ่งไปสู่จุดหมาย ปลายทาง  ยงักระตุน้ใหบุ้คลากรทุกคนมคีวามรูส้กึผกูพนั มุ่งมัน่ ปฏบิตัติามดว้ยความเตม็
ใจ ท้าท้าย เกิดความหมายในชวีติการท างาน มกีารท างานและมชีวีติอยู่อย่างมเีป้าหมายด้วยความภูมใิจ และ
ทุ่มเทเพื่อคุณภาพของผลงานที่ปฏิบตัิ สอดคล้องกับแนวคิดของสตริงเกอร์ ( Stringer) [16] สรุปว่า ผู้บริหาร
สถานศกึษาทีม่วีสิยัทศัน์จะช่วยก าหนดวสิยัทศัน์ใหเ้กิดความชดัเจน โดยพจิารณาจากวสิยัทศัน์ทีด่ทีี่แปลกใหม่  
ทนัสมยั  มคีวามสอดคล้องกบัแนวโน้มในอนาคต สามารถเชื่อมโยงจากปัจจุบนัสู่อนาคต  และสร้างศรทัธาแก่
บุคลากรทุกคน รวมทัง้กระตุ้นบุคลากรใหเ้กิดความทา้ทายและความมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิงานไปสู่เป้าหมายของ
องคก์าร 

  การจัดสภาพแวดล้อมเชิงบวก เป็นปัจจัยส าคัญของผู้น าสมดุล ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรยีนใหเ้กดิความสวยงาม  ร่มรื่น เป็นระเบยีบและมบีรรยากาศดปีลอดภยั ช่วยใหบุ้คลากร
และนักเรยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ท าใหม้ชีวีติชวีา สดชื่น แจ่มใส มคีวามรู้สกึรกัโรงเรยีน รกัเพื่อน บุคลากร
ในโรงเรยีนมคีวามสุขในการท างาน  มมีนุษยสมัพนัธ์ที่ดตี่อกนั ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมติรต่อกนั รกัใคร่กลม
เกลยีวกนั   เกดิการท างานและการเรยีนรู้อย่างมคีวามสุข สอดคล้องกบัแนวคดิของ เทริ์นเนอร์ บาร์ลงิ และซาคา
ราโตส (Turner, Barling & Zacharatos) [17] ใหแ้นวคดิว่าการจดัสภาพแวดลอ้มเชงิบวกชว่ยเสรมิสรา้งบรรยากาศ
ในการท างานของบุคลากรท าให้รู้สึกปลอดภัยในการท างาน บุคลากรท างานด้วยความสุขสดชื่น สร้างสรรค์
บรรยากาศแบบมติรภาพท าใหรู้้สกึอบอุ่นในการท างาน  นอกจากนี้สอดคล้องกบัแนวคดิของ สจ๊วต (Stewart)[18] 
สรุปว่าการจดัสิ่งแวดล้อมเชิงบวกช่วยให้บุคลากร เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยู่เสมอ เกิดความ
กระตอืรอืรน้ มสุีขภาพและบุคลกิด ีเกดิความรกั ความอบอุ่น เกดิความช่วยเหลอืเกือ้กูล เหน็อกเหน็ใจ เกดิความ
เขา้ใจ และไวว้างใจซึง่กนัและกนั   

นอกจากนี้ การคดิสรา้งสรรค ์ เป็นปัจจยัส าคญัของผูน้ าสมดุล ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผูบ้รหิารสถานศกึษาที่
มกีารคดิสร้างสรรค์จะช่วยพฒันา นวตักรรมและเทคโนโลยใีห้มคีวามแปลกใหม่  สามารถน าไปปรบัใช้ในการ
ปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพ ช่วยใหบุ้คลากรมคีวามกระตอืรอืรน้ในการแสวงหาวธิกีารทีจ่ะพฒันาการท างานให้
ดยีิง่ขึ้น  ร่วมสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความกล้าคดิรเิริม่   เพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเองและทมีงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง   ท าใหบุ้คลากรเปิดโลกทศัน์ทีก่วา้งไกล   สามารถน าไปแก้ปัญหา และพฒันางานไปในทางสรา้งสรรค์  
สอดคล้องกบัแนวคดิของ กรฟิเฟน และเอเบริ์ต (Griffin  & Ebert) [19] ให้แนวคดิว่าการคดิสร้างสรรค์  ช่วยให้
ผูบ้รหิารและบุคลากรสามารถคดิคน้และสรา้งสิง่ประดษิฐ์ทีแ่ปลกใหม่หรอืรูปแบบความคดิใหม่ เพื่อพฒันาระบบ
วธิกีารท างานใหเ้กดิความเชื่อมัน่ ความน่านับถอืและเกดิความภูมใิจในตนเอง นอกจากนี้การคดิสรา้งสรรคย์งัช่วย
ยกระดบัความสามารถ ความอดทนและความคดิรเิริม่ของผูน้ าใหเ้พิม่มากขึน้และยงัเป็นการพฒันาความสนใจใน
งาน  พฒันาการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และพฒันาชวีติใหท้นัสมยัมากขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิของโรบนิสนั
และแอสแซม ( Robinson & Azzam) [20]  สรุปว่าการคดิสรา้งสรรคช์่วยส่งเสรมิความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน
ของบุคลากร ส่งเสรมิใหใ้ชจ้นิตนาการตนเอง โดยกระตุ้นใหเ้กิดการยอมรบัความสามารถและคุณค่าของตนเอง
น าไปใชป้ระโยชน์ใหเ้กดิการคดิคน้ผลงานแปลกใหม่อย่างต่อเนื่อง 

3. ภาวะผู้น าสมดุลมีความสัมพันธ์ในระดับสูงเชิงบวกกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษา ในกรุงเทพมหานคร ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะภาวะผู้น าสมดุลเป็นรูปแบบทีม่คีวามส าคญั ช่วยสนับสนุนใหก้ารบรหิารการเปลี่ยนแปลงเกิดประสทิธผิล  
โดยผูน้ าสามารถก าหนดวสิยัทศัน์ไดอ้ย่างชดัเจน  จุดประกายการคดิสรา้งสรรคแ์ละใชพ้ลงัจงูใจใหบุ้คลากรท างาน

https://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Robinson_(British_author)
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ไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้จนประสบผลส าเรจ็  น าพาบุคลากรใหห้ลุดพ้นจากความคดิในกรอบกระบวนทศัน์เก่า    
รวมถงึพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและน าความรูค้วามสามารถมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อสถานศกึษา  
ให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรและท างานด้วยการใชห้ลกัของการประนีประนอมมากกว่าการลงโทษ เพื่อท าให้
บุคลากรเกดิความไวว้างใจ  ทีส่ าคญัช่วยพฒันาการบรหิารการเปลี่ยนแปลงใหเ้กดิประสทิธผิล ทัง้ดา้นการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ให้เกิดความเข้มแข็ง  การพฒันาระบบนวตักรรมและเทคโนโลยีให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 
ทนัสมยัอยู่เสมอ ตลอดจนพฒันาองค์การใหเ้กิดความมัน่คงปลอดภยั  สอดคล้องกบัผลวจิยัของวไิลลกัษณ์ สดีา 
[21]  ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ ากบัการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ผลวจิยัพบว่า ภาวะผู้น ามคีวามสมัพนัธ์กบัการบรหิารงานบุคคล  
สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของราลฟ์ และคนอื่นๆ  (Ralf & Others) [22]   ท าวจิยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าสมดุลกบัการบรหิาร
การเปลี่ยนแปลงขององค์การ ผลวจิยัพบว่าภาวะผู้น าสมดุลมคีวามสมัพนัธ์กบัการบรหิารการเปลี่ยนแปลงของ
องคก์าร ช่วยใหอ้งคก์ารมคีวามเจรญิกา้วหน้าและเกดิความมัน่คงอย่างต่อเนื่อง 

4. ภาวะผูน้ าสมดุลส่งผลต่อการบรหิารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยภาวะ
ผู้น าสมดุลด้านวิสัยทัศน์มีอ านาจการพยากรณ์สูงสุด รองมาได้แก่  ด้านการประนีประนอม ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมเชงิบวก ดา้นการใหค้วามเสมอภาคแก่บุคลากรและ ดา้นการคดิสรา้งสรรค์   ตามล าดบั ภาวะผูน้ า
สมดุลทุกด้านร่วมกันพยากรณ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ได้   ร้อยละ 88.25 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
ภาวะผู้น าสมดุลเป็นภาวะผู้น ารูปแบบใหม่ เกี่ยวขอ้งกบัการเพิม่ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการให้ประสบ
ความส าเรจ็ โดยผูน้ าใหค้ าปรกึษาและใหโ้อกาสบุคลากรในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง  พฒันาคุณภาพของผลผลติ
และการบรกิารใหท้ัว่ถงึและเป็นธรรม ท าใหบุ้คลากรเกดิความเชื่อมัน่และไวว้างใจ  โดยผูน้ ายุคใหม่จะส่งเสรมิใหม้ี
การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมยัอยู่เสมอ โดยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการคิดสร้างสรรค์ในการ
ประดษิฐค์ดิคน้นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อน ามาใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพในการท างาน  ทีส่ าคญัพฒันาองคก์ารให้
เจรญิก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกบัแนวคดิของ คอตเตอร์และโคเฮน (Kotter  & Cohen) [23] ใหแ้นวคดิว่า
ภาวะผูน้ าสมดุลช่วยส่งเสรมิการบรหิารการเปลีย่นแปลงใหเ้กดิประสทิธผิล โดยเน้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ให้
มคีุณภาพชวีติในการปฏบิตังิานและด ารงชวีติในองค์การไดอ้ย่างมัน่คง  รวมถงึพฒันาระบบเทคโนโลยใีหท้นัสมยั
อยู่เสมอ สอดคล้องกบัผลวจิยัของฟรานซิสโกและอลัฟองโซ (Francisco & Alfonso [24] สรุปว่าภาวะผูน้ าสมดุล
ส่งผลต่อการบรหิารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร ช่วยใหก้ารพฒันาทรพัยากรมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงระบบ
นวตักรรมและเทคโนโลยใีหป้ระสบผลส าเรจ็ 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรมกีารส่งเสรมิภาวะผูน้ าสมดุลดา้นวสิยัทศัน์โดยร่วมกนัก าหนดวสิยัทศัน์ของ
สถานศกึษาและกระตุน้ใหบุ้คลากรทุกคนด าเนินงานใหบ้รรลุวสิยัทศัน์  
            2. ผู้บรหิารสถานศกึษาควรมกีารส่งเสรมิภาวะผูน้ าสมดุลดา้นการประนีประนอม โดยยอมรบัฟังความ
คดิเหน็ของบุคลากรและใหโ้อกาสบุคลากรพฒันาตนเองและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏิบตังิาน โดยใชก้ารลงโทษ
ใหน้้อยทีสุ่ด 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมภาวะผู้น าสมดุลด้านจัดสภาพแวดล้อมเชิงบวก โดยเน้น
สภาพแวดลอ้มทางจติวทิยา เพื่อสรา้งความรกัความเขา้ใจแก่บุคลากรและสรา้งบรรยากาศแบบมติรภาพ 

mailto:Francisco
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            4. ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรพฒันาตนเองไปสู่ภาวะผูน้ าสมดุลเพื่อใหบุ้คลากรเกดิการยอมรบัศรทัธาและ
ท างานดว้ยความเตม็ใจ เสยีสละทุ่มเทเพื่อใหเ้กดิผลงานทีม่คีุณภาพ และสรา้งความเจรญิกา้วหน้าแก่สถานศกึษา
อย่างต่อเนื่อง 
            5. ผูบ้รหิารในหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานครควรน าผลวจิยัไปประยุกตใ์ชใ้น
องคก์ารของตน เพื่อพฒันาผูบ้รหิารในระดบัต่างๆใหม้ภีาวะผูน้ าสมดุลสบืไป  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการวิจยัภาวะผู้น าสมดุลที่ส่งผลต่อการบริหารงานในหน่วยงานการศึกษาในสงักัดอื่น เช่น 
กรุงเทพมหานคร กระทรวงศกึษาธกิาร เป็นตน้ 
 2. ควรมกีารวจิยัเชงิทดลองในการน ารปูแบบภาวะผูน้ าสมดุลไปใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 3. ควรมกีารวจิยัภาวะผูน้ าสมดุลในรปูแบบงานวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึ ทัง้ไดร้ายละเอยีด
แต่ละองคป์ระกอบเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาภาวะผูน้ าใหเ้กดิคุณภาพต่อไป 
 4. ควรวจิยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ าสมดุลทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพสถานศกึษาหรอืประสทิธผิลของสถานศกึษา 
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ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครูท่ีส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 2  
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บทคดัย่อ 
การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา 1) ระดบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของครใูนสถานศกึษาสงักดั

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 2) ระดบัชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี        
3)  ความสัมพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้น าการ เปลี่ ยนแปลงของครูกับชุม ชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
และ 4) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูที่พยากรณ์ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพี กลุ่มตวัอย่าง คอื ครูใน
สถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 
365 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน จากนัน้สุ่มแบบแบ่งชัน้ โดยใชข้นาด
โรงเรยีนเป็นชัน้ และสุ่มอย่างง่าย โดยจบัสลากตามสดัส่วนของขนาดโรงเรยีน เครื่องมอืที่ใชเ้ป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่มคี่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามระหว่าง 0.60 – 1.00 ค่าความ
เชื่อมัน่ของแบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของครู เท่ากบั .940 และการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพ เท่ากับ .943 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ ์
สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบวธิกีารคดัเลอืกเขา้ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการสร้างวสิยัทศัน์ ด้านการสร้างแรง
บนัดาลใจ ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 2) ระดบัชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ  

Received : May 14,2021 
Revised : May 31,2021 

Accepted : June 10,2021 



 

 

69 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่18 ฉบบัที ่34 เดอืนมกราคม-มถิุนายน 2564 

ด้านการสะท้อนคิดตามสภาพจริง ด้านการเปิดรบัการชี้แนะในการปฏิบตัิงาน ด้านการสร้างค่านิยมร่วมกัน  
และดา้นการมส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิาน 3) ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของครโูดยรวมมคีวามสมัพนัธก์นักบัชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยรวมในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ ์(r) =.858 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงู และ 4) ตวัแปรภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง
ของครูโดยรวมส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีโดยรวมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของครูทุกดา้นร่วมกนัพยากรณ์ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีได้รอ้ยละ 64.60 โดยดา้น
การมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์มอี านาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการ
สรา้งวสิยัทศัน์ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล ตามล าดบั 
 

ค าส าคญั: ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของคร,ู ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
 

Abstract 
The purposes of this research were as follows: (1) to study the level of transformational leadership 

of teachers under the authority of the Secondary Educational Service Area Office Two, Bangkok; (2) to 
study the status of the professional learning community; (3) to study the relationship between 
transformational leadership of teachers and the professional learning community; and  
(4) to study the transformational leadership of teachers to make predictions about the professional learning 
community. The samples were 365 teachers under the authority of the Secondary Educational Service 
Area, Office Two, Bangkok, and employing the theories of Krejcie and Morgan. The stratified random 
sampling used the school size as strata to calculate the sample size and simple random sampling was 
performed via lottery. The instruments used for data collection was a five- point rating scale questionnaires 
and the IOC (Index of Item Objective Congruence) was valued from 0.60 - 1.00 and the transformational 
leadership of teachers was .940 and the reliability of the Professional Learning Community was .943. The 
statistics used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, the Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient, and Multiple Regression Analysis-Enter Method.  

The results were as follows: (1) the overall mean score indicated a high level of transformational 
leadership among teachers. In terms of each aspect, intellectual stimulation was found to be the highest, 
followed by create a vision, inspirational motivation, individualized influence and individualized 
consideration; (2) the overall status of the professional learning community was found to be high. With 
regard to each of the aspects, authentic reflection was the highest, followed by open to suggestions, shared 
values and collaborations; (3) the relationship between transformational leadership of teachers and the 
professional learning community was highly correlated, with a statistical significance of .05 and the 
correlation coefficients (r) =.858 4). The transformational leadership of teachers affected  
the professional learning community with a statistical significance of .05.  All of the aspects of the 
transformational leadership of teachers could predict the professional learning community at 64.60%. The 
aspect of individualized influence had the highest predictive power followed by inspirational motivation, 
create a vision, intellectual stimulation and individualized consideration. 
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70 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่18 ฉบบัที ่34 เดอืนมกราคม-มถิุนายน 2564 

ภมิูหลงั 
การพฒันานักเรยีนใหเ้กดิความรูแ้ละความสามารถ จะต้องอาศยัผูส้นับสนุนและส่งเสรมิศกัยภาพ ดงัที่

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 
และ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตราที ่24 กล่าวถึงดา้นการจดักระบวนการเรยีนรูข้องนักเรยีนโดยใหส้ถานศกึษา 
และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคล้องกบัความสนใจ และความถนัดของ
นักเรยีน โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิการจดัการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรูม้าใช ้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา โดยจดักจิกรรมใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์
จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้ าได ้คดิเป็น ท าเป็น พรอ้มทัง้ส่งเสรมิสนับสนุนใหค้รูสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม 
สื่อการเรยีน และอ านวยความสะดวกเพื่อใหน้ักเรยีน เกิดการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรูท้ ัง้สามารถใชก้ารวจิยัเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู้ ทัง้นี้ครูและนักเรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วทิยาการประเภทต่าง ๆ [1] 

การจดัการเรยีนการสอนในปัจจุบนั กล่าวได้ว่า ยงัติดกรอบอยู่ระดบัการเรยีนรู้สาระ (Content-Based 
Learning) มากกว่าที่จะก้าวขา้มไปสู่การเรยีนรู้ถึงระดบัสมรรถนะ (Competencies-Based Learning) เนื่องจาก
สาเหตุทีเ่ป็นปัจจยัแวดล้อมหลายประการ นับตัง้แต่ระบบค่านิยมทางการศกึษาทีมุ่่งหวงัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนักเรยีน รวมถึงการวดัและการประเมนิผลในระบบการศึกษา ที่มุ่งวดัเนื้อหาสาระมากกว่าการวดัประเมิน
สมรรถนะของนักเรยีนส่งผลให้เกิดสภาพปัญหาในด้านสมรรถนะของนักเรยีน ดงันัน้ การแก้ไขสภาพปัญหาที่
กล่าวมาขา้งต้นจงึจ าเป็นต้องอาศยักระบวนการการท างานร่วมกนัของครู เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาของ
นักเรยีนใหเ้กดิประสทิธภิาพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี [2] 

จากการที่กระทรวงศกึษาธกิารได้ใหโ้รงเรยีนด าเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพี ซึ่งเป็นการ
เริ่มต้นในการพฒันาครูในรูปแบบใหม่ โดยได้มอบหมายให้ด าเนินการในแต่ละ เขตพื้นที่การศึกษา รวมทัง้ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และเขต 2 
ด าเนินการในรูปแบบตามความต้องการของโรงเรยีนในการแก้ปัญหาการจดัการเรยีนรูข้องครูในการจดัการศกึษา
ให้แก่นักเรยีน ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มบีทบาทหน้าที่ในการ
ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาในสงักดัมคีวามรู้ความเขา้ใจในกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวชิาชพี เน้นการวางแผนการขบัเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี และก ากบั ตดิตาม
การขบัเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของสถานศกึษาในสงักดัอย่างเป็นระบบ 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีส่วนส าคัญ คือ การแบ่งปันประสบการณ์ และการสะท้อนคิด  
แต่ผลการวจิยัพบว่า “ภาวะผูน้ าของครู” ยงัเป็นส่วนส าคญัอกีประการทีจ่ะช่วยเพิม่ประสทิธผิลของชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวชิาชพี [3] โดยธรรมชาตขิองครูหรอืคนทัว่ไปมกัรูส้กึกลวัทีจ่ะเปิดเผยสิง่ทีเ่ป็นเรื่องส่วนตวั หรอืกลวัทีจ่ะ
ถูกวพิากษ์การท างานในทีส่าธารณะ [4] โดยเฉพาะในสงัคมไทยทีม่บีรบิทของการเคารพบุคคลทีอ่าวุโสกว่ายิง่ท าให้
ระดบัการสะทอ้นคดิหรอืการมส่ีวนร่วมในการเสนอความคดิในทีป่ระชุมค่อนขา้งต ่า จงึจ าเป็นต้องหาวธิกีารสรา้งความ
เชื่อมัน่ในประสทิธภิาพของตนใหเ้กิดขึ้นกบัครู เพื่อเสรมิสร้างความมัน่ใจในการสื่อสารและเกดิความคดิทีอ่าจมี
ความแตกต่างจากกลุ่ม 

จากการศกึษางานวจิยัของวโิรจน์ สารรตันะ [5] ไดก้ล่าวถงึ การสรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีทีม่ี
ประสทิธภิาพจะต้องเน้นการเป็นเพื่อนร่วมงาน เน้นความมอีสิระในการตดัสนิใจ เน้นการพฒันามาตรฐานงานขึน้
เอง ส่งเสรมิผู้ปฏิบตัิ มคีวามตระหนักในตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันางานเพื่อให้บรรลุผล
ส าเรจ็ ส่งเสรมิใหค้รูมทีศันะแบบผูน้ า โดยเฉพาะการมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการเปลี่ยนแปลงสู่สิง่ใหม่ ๆ จน
เกิดเป็นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครู สอดคล้องกับงานวิจยัของเกริกเกียรติ ต่อกิจไพบูลย์ [6] ที่ศึกษา
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เกีย่วกบัพฤตกิรรมภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของครพูบว่า ผูน้ าในลกัษณะน้ีจะสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูร้่วมงาน 
โดยการใชอ้ านาจหน้าทีใ่นการกระตุน้ใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ การเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานมส่ีวนในการ
แสดงความคดิเหน็ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมไปถงึการปรบัเปลี่ยนระบบหรอืโครงสรา้งการท างานในรูปแบบ
การพัฒนา และมีผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และความพึงพอใจในงานมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รอย่างมนีัยส าคญั อนัจะส่งผลใหก้ารท างานเป็น
ทมีมปีระสทิธภิาพและช่วยสรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 

ดว้ยเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึไดม้คีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่อง ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของครทูี่
ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา โดยเลือกศึกษาวิจัย ก าหนดประชากรเป็นครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เนื่องจากในปัจจุบัน 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดว้างแผนขบัเคลื่อนกระบวนการสู่การปฏบิตัิ
ในสถานศึกษา และจดัให้มีวิทยากรในการอบรมแนวคิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี และรบัการ
ตดิตามจากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน [7]  
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาระดบัภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
2. เพื่อศกึษาระดบัชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวชิาชพีในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
4. เพื่อศึกษาตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูที่พยากรณ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

ในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
             ตวัแปรพยากรณ์                                      ตวัแปรเกณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของคร ู

1. การกระตุน้ทางปัญญา 
2. การค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล 
3. การมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ 
4. การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
5. การสรา้งวสิยัทศัน์ 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1. การสรา้งค่านิยมร่วมกนั 
2. การมส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิาน 
3. การเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏบิตังิาน 
4. การสะทอ้นคดิตามสภาพจรงิ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากร 

          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือ ครูในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทัง้หมด 52 โรงเรยีน มจี านวนครทูัง้สิน้ 6,137 คน [8] 

     กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครัง้นี้  คือ ครูในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 365 คน โดยก าหนดตามตาราง 
เครจซี่และมอร์แกน จากนัน้ใชว้ธิสุ่ีมตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใชข้นาดโรงเรยีน
เป็นชัน้ และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับสลากจ านวนครูตามสัดส่วนของขนาด
โรงเรยีนเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างตามทีก่ าหนดดงัตาราง 1 

 

ตาราง 1 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
   เครื่ อ งมือที่ ใช้ ในการวิจัย เ ป็นลักษณะแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ งออกเ ป็น 

3 ตอน ดงันี้ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ในลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

โดยสอบถามเกี่ยวกบั เพศ อายุ วทิยฐานะ วุฒกิารศกึษาสูงสุด ประสบการณ์ในการท างาน ประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานตามแนวทางชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC) และขนาดของโรงเรยีน  

ตอนท่ี 2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครู ในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า  
5 ระดบั (Rating Scale) คอื ระดบัการปฏบิตัมิากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 

ตอนท่ี 3 ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพี ในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) คอื ระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 

3. การสร้างและหาคณุภาพของแบบสอบถาม 
     ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอืวจิยั มวีธิกีารดงัต่อไปนี้ 
         1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และบทความ เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

ของครใูนสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
         2. สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อก าหนดเป็นนิยามศพัท์เฉพาะ และสร้าง

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert)  

ขนาดโรงเรียน 
จ านวน
โรงเรียน 

ประชากร 
(คน) 

กลุ่มตวัอย่าง 
(คน) 

ขนาดกลาง 7 437  25 
ขนาดใหญ ่ 19 1,877 115 

ขนาดใหญ่พเิศษ 24 3,823 225 
รวม 50 6,137  365 
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         3. น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมปรญิญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบการใชส้ านวนภาษา 
ความถูกตอ้ง ความครอบคลุมตามขอบเขตและนิยามศพัท์ 

         4. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงตามค าแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมปรญิญานิพนธส่์งใหผู้เ้ชีย่วชาญ
จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยวดัจากค่า
ความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดมุ่งหมายทีต่้องการวดั ( Index of item objective congruence: IOC) รวม
ไปถงึความครอบคลุมของขอ้ค าถามและความชดัเจนทางภาษา โดยแบบสอบถามมคี่าของความสอดคล้องตัง้แต่ 
0.60 - 1.00 ซึง่เป็นเกณฑท์ีย่อมรบัได ้

         5. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแล้วไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากรที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกบั
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตรสมัประสทิธิ ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ไดค้่าความเชื่อมัน่ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของครู 
เท่ากบั .940 และค่าความเชื่อมัน่ของชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีเท่ากบั .943 

4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
      สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

    1. หาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
    2. หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค 
      สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

    1. สถติพิรรณนา 
                   1.1 ค่าเฉลีย่ (Mean) 

     1.2 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
     1.3 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    2. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
     2.1 สถิติวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) 
    2.2 สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple Regression 

Analysis- Enter Method)  
 

สรปุผลการวิจยั 
การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงของครูที่ ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                  

ในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สรุปผล ไดด้งันี้ 
1. ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของครโูดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบั

มากทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คอื ดา้นการกระตุ้นทางปัญญา ดา้นการมวีสิยัทศัน์ ดา้นการ
สรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามล าดบั 

2. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการสะท้อนคิดตามสภาพจริง ด้านการเปิดรับการชี้แนะในการ
ปฏบิตังิาน ดา้นการสรา้งค่านิยมร่วมกนั และดา้นการมส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิาน ตามล าดบั 

3. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของครูโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์นักบัชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีโดน
รวมในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 อย่างมนีัยส าคญัทาง
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สถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ (r) =.858 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัสูง
รายละเอยีดดงัตาราง 2 

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
X1  แทน  คะแนนของการกระตุน้ทางปัญญา 
X2  แทน  คะแนนของการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล 
X3  แทน  คะแนนของการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ 
X4  แทน  คะแนนของการสรา้งแรงบนัดาลใจ 
X5 แทน คะแนนของการสรา้งวสิยัทศัน์ 
Y1  แทน  คะแนนของการสรา้งค่านิยมร่วมกนั 
Y2  แทน  คะแนนของการมส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิาน 
Y3  แทน  คะแนนของการเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏบิตังิาน 
Y4  แทน  คะแนนของการสะทอ้นคดิตามสภาพจรงิ 
b  แทน  ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ 
β แทน  ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
R  แทน  ค่ าที่ แ สดงระดับของความสัมพันธ์ ร ะหว่ างก ลุ่มตัวแปรอิสระทั ้งหมดกับ 

                                     ตวัแปรตาม 
p  แทน  ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ
R2   แทน  ค่าทีแ่สดงอทิธพิลของตวัแปรอสิระทัง้หมดทีม่ตี่อตวัแปรตาม 
SEb  แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย 

 t  แทน  ค่าสถติกิารแจกแจงแบบท ี
 
 

 ตาราง 2 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของครกูบัชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี
ในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

หมายเหตุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
4. ตวัแปรภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของครูโดยรวมส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีโดยรวมใน

สถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 โดยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของครทูุกดา้นร่วมกนัพยากรณ์ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวชิาชพีไดร้อ้ย

ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง

ของคร ู

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

Y1 Y2 Y3 Y4 โดยรวม (Y) 

X1 .721* .654* .587* .878* .875* 
X2 .834* .782* .654* .844* .921* 
X3 .869* .784* .698* .881* .902* 
X4 .855* .821* .721* .790* .862* 
X5 .780* .754* .766* .775* .792* 

โดยรวม (X) .872* .880* .768* .775* .858* 
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ละ 64.60 โดยด้านการมีอิทธพิลอย่างมอีุดมการณ์มอี านาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ตามล าดบั รายละเอยีดดงัตาราง 3 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูที่พยากรณ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวชิาชพีในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
 

หมายเหตุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

อภิปรายผล 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวจิยัเกี่ยวกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อชุมชน

แห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 
ผูว้จิยัไดน้ าประเดน็ต่าง ๆ ทีส่ าคญัมาอภปิรายโดยรวมและรายดา้น ดงันี้ 

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดย
เรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คอื ดา้นการกระตุ้นทางปัญญา ดา้นการมวีสิยัทศัน์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ และดา้นการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก ครูใน
สถานศกึษามคีวามส าคญัในการก าหนดผลส าเร็จขององค์กร ผ่านการมวีสิยัทศัน์ที่ชดัเจน การประเมนิและวาง
แผนการปฏบิตังิานอย่างเป็นขัน้ตอนเพื่อใหเ้กดิความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย การกระตุน้ใหเ้พื่อนครเูกดิความเตม็ใจ
ในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความกระตอืรอืรน้ โดยมเีป้าหมายร่วมกนัในเชงิรุกเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของสถานศกึษา 
[9] ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูมคีวามส าคญัในด้านการพฒันาทรพัยากรบุคคล ช่ วยส่งเสริมการพฒันา
ความรูแ้ละทกัษะของเพื่อนครู ผ่านการมอีทิธพิลของผูน้ า อนัจะน ามาซึ่งการพฒันาในรูปแบบอื่น ๆ  อกีหลายปัจจยั [10] 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ นงลักษณ์ พิมพ์ศรี [11] ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะในครูด้านภาวะผู้น า 
ผลการวจิยัพบว่า การประเมนิสมรรถนะครูในดา้นภาวะผูน้ าโดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณา
รายด้านพบว่า ภาวะผู้น าครูทุกด้านอยู่ในระดบัมาก เช่นเดยีวกบังานวจิยัของกัลยารตัน์ เมธวีรีวงศ์ [12] ที่ได้
ศกึษาเรื่อง การพฒันาตวับ่งชี้ภาวะผู้น าของครูโรงเรยีนมาตรฐานสากล ผลการวจิยัพบว่า ภาวะผู้น าของครูใน
โรงเรยีนมาตรฐานสากลโดยเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของ
ครูอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ Christen [13] ซึ่งไดท้ าการวจิยัเรื่อง อทิธพิลความเป็นผูน้ า
ของครูและการสรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพี ทีส่่งผลต่อความรูข้องครูและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนขนาดเลก็ ผลการวจิยัพบว่า อทิธพิลความเป็นผูน้ าของครูทัง้ในภาพรวมและราย
ดา้นอยู่ในระดบัมาก  

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของคร ู b β SEb t p 

1. การกระตุน้ทางปัญญา (X1) 
2. การค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล (X2) 
3. การมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ (X3) 
4.  การสรา้งแรงบนัดาลใจ (X4) 
5. การสรา้งวสิยัทศัน์ (X5) 

.062 

.058 

.288 

.262 

.153 

.052 

.045 

.382 

.323 

.221 

.041 

.058 

.053 

.060 

.063 

1.452* 
1.414* 
6.948* 
5.483* 
2.893* 

.005 

.008 

.000 

.000 

.000 
R = .804                                           SEest = .2021             F = 169.3* 
R2= .646                                           a = 1.280 
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2. ระดบัชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการสะท้อนคิดตามสภาพจริง ด้านการเปิดรับการชี้แนะในการ
ปฏบิตังิาน ดา้นการสรา้งค่านิยมร่วมกนั และดา้นการมส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิาน ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเนื่องจากครูและ
บุคลากรในสถานศกึษาร่วมกนัแสวงหาและสรา้งองคค์วามรู ้เพื่อสรา้งความเขา้ใจระหว่างผูบ้รหิาร คร ูและผูม้ส่ีวน
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม น าไปสู่การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร และจดั
กระบวนการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการเพิม่ประสทิธผิลในการสรรหาและถ่ายโอนความรู ้ผ่านการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสะท้อนสภาพปัญหา เพื่อบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในการจดัการเรยีนการสอน 
[14] ก่อใหเ้กดิการร่วมเรยีนรูแ้ละร่วมมอืรวมพลงัระหว่างผูบ้รหิารและคร ูเพื่อส่งเสริมการเรยีนรูข้องนักเรยีน และ
พฒันาวชิาชพีครใูหเ้กดิความกา้วหน้า [15] สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปราณี ไชยภกัด ีและ รุ่งชชัดาพร เวหะชาต ิ
[16] ได้ท าการวิจยัเรื่อง การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทาง
วชิาชพีของสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของครสูงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 1 ใน
ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากและครูทีป่ฏิบตัิงานในขนาดสถานศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีในภาพรวมแตกต่างกนักนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และงานวจิยัของ
อ านาท เหลอืน้อย [17] ไดท้ าการวจิยัเรื่อง รปูแบบการบรหิารจดัการชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของโรงเรยีน
มาตรฐานสากล พบว่า ผลการประเมนิรูปแบบการบรหิารจดัการชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีของโรงเรยีน
มาตรฐานสากล โดยรวมมคีวามถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดบัมากที่สุด และความ
เป็นไปได ้อยู่ในระดบัมาก  

 3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูมีความสัมพันธ์กันกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความสัมพันธ ์
ในระดบัสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ (r) =.858 ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เน่ืองจากปัจจยัส าคญัในการสรา้งชุมชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพีในสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพจะตอ้งอาศยัผูน้ า
ที่สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ให้การยอมรับและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง การมอบหมาย
ภาระหน้าทีท่ีม่คีวามน่าทา้ทาย ส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการคดิและรเิริม่สรา้งสรรคโ์ดยมเีป้าหมายทีช่ดัเจน ซึง่ผูน้ า
จะต้องประกอบดว้ยการเป็นผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจดัการหลกัสูตรสามารถหาวธิีการสอน
ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษา โดยมแีนวคดิว่าไม่มวีธิกีารสอนใดทีด่ทีีสุ่ด และใหค้วามส าคญักบัการพฒันา
ความเป็นมนุษย ์โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั [18] สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนัยพร บุญรกัษา [19] ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยั
ทีส่่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจงัหวดัเลย ผลการวจิยั
พบว่า ปัจจยัดา้นการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของสถานศกึษามคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัปัจจยัดา้น
ภาวะผูน้ าในการเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .01 

4. ตวัแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีในสถานศึกษา
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูทุกด้านร่วมกนัพยากรณ์ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีในสถานศกึษา  
สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดร้อ้ยละ 64.60 โดยดา้นการมอีทิธพิล
อย่างมอีุดมการณ์มอี านาจการพยากรณ์สงูสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการสรา้งวสิยัทศัน์  
ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล ตามล าดบั ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองจาก ครใูน
สถานศกึษามภีาวะผูน้ าซึง่เป็นส่วนเสรมิสรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีในสถานศกึษา การทีค่รมูภีาวะผู้น า
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ร่วมจะช่วยสรา้งกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นนักเรยีนเป็นส าคญั โดยอาศยัภาวะผูน้ าในการบรหิารจดัการ 
สร้างการกระจายอ านาจตามภาระหน้าที่ที่รบัผิดชอบ สร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดแก่เพื่อนครู ส่งผลให้ครูเกิดการ
พฒันาศกัยภาพและสรา้งความเปลีย่นแปลงในการจดัการเรยีนการสอน [20] 

โดยเฉพาะด้านการมอีิทธพิลอย่างมอีุดมการณ์นับว่าเป็นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูทีส่่งผลต่อ
ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ครูในสถานศกึษาแสดงใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมในการจดัการหรอืการท างานที่ เป็น
กระบวนการ ส่งผลใหเ้พื่อนครมูกีารยอมรบัเชื่อมนั ศรทัธา และไวว้างใจในความสามารถของผูน้ า มคีวามยนิดทีจีะ
ทุ่มเทการปฏบิตังิานตามภาระหน้าที ่และเปิดรบัการชีแ้นะในการปฏบิตังิาน [21] 

ในด้านการสร้างแรงบนัดาลใจนับว่าเป็นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูในสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน มีก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน  
เปิดใจยอมรบัค าชีแ้นะในการปฏบิตังิานจากเพื่อนคร ูเมื่อผูน้ าครสูามารถสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิขึน้องคก์ร ย่อม
ส่งผลใหเ้พื่อนครูเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามอย่างเต็มทีใ่นการใหค้วามร่วมมอืและปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมาย
หรอืวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไวร้่วมกนั [22] 

นอกจากนี้ดา้นการสรา้งวสิยัทศัน์นับว่าเป็นภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของครูทีส่่งผลต่อชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวชิาชพีในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทีเ่ป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะ ครูในสถานศกึษามกีารสรา้งวสิยัทศัน์ร่วมกนั ซึ่งจะช่วยสรา้งความผูกพนั และความมุ่งมัน่ใน
การปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทาย เหน็คุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น เกดิการท างานทีเ่ป็นกจิวตัรประจ าวนั สามารถคาด
เดาสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อนและหลงัการปฏิบตัิงานเพื่อหาแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขล่วงหน้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ [23] 

อีกทัง้ด้านการกระตุ้นทางปัญญานับว่าเป็นภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของครูทีส่่งผลต่อชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวชิาชพีในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทีเ่ป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะ ครูในสถานศกึษามกีารกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านทศันคติการปฏิบตัิงาน เกิด
ค่านิยมร่วมกนัในองค์กรผ่านการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากประสบการณ์ ส่งผลให้เพื่อนครูเกิดความตระหนักและ
รบัทราบในสภาพปัญหา คน้พบแนวทางการแกไ้ขปัญหา และก่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างสรา้งสรรค ์[20] 

รวมถึงด้านการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคลนับว่าเป็นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส่งผลต่อ
ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ครูในสถานศกึษาดูแลเอาใจใส่เพื่อนครูเป็นรายบุคคลโดยยึดหลกัของความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ท าใหเ้พื่อนครูรูส้กึมคีุณค่าและมคีวามส าคญั นอกจากนี้ยงัท าหน้าทีใ่นส่วนของทีป่รกึษา
เพื่อรบัความคดิเหน็ ตลอดจนเปิดโอกาสใหเ้พื่อนครูมส่ีวนร่วมในการสะทอ้นสภาพปัญหาตามสภาพจรงิ เพื่อน า
ขอ้สรุปมาปรบัใชใ้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนและพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง [24] 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล ขอ้การแสดงความห่วงใยในความรูส้กึของเพื่อน
ครูผ่านการใชว้าจาและการแสดงออกทีเ่หมาะสมมคี่าเฉลี่ยต ่าสุด ดงันัน้ครูในสถานศกึษาจงึควรสรา้งปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างเพื่อนคร ูค านึงถงึความรูส้กึและเอาใจใส่เพื่อนคร ูเพื่อร่วมกนัแกไ้ขสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร 
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2. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการมส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิาน ขอ้การมส่ีวนร่วมในการวดัและประเมนิผลการจดัการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ดังนัน้ครูในสถานศึกษาจึงควรร่วมมือกันสร้างเ ครื่องมือการวัดและ
ประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้ผ่านการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ตามวธิกีารทีเ่หมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษา 

3. ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ มคีวามสามารถในการพยากรณ์ชุมชนแห่งการเรยีนรู้
ทางวิชาชพีมากที่สุด ดงันัน้ครูในสถานศึกษาจงึควรเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครูในด้านการควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง เป็นผูน้ าแก่เพื่อนครูในดา้นวชิาการและการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อจุดมุ่งหมายในการจดัการเรยีนการสอนที่มี
ประสทิธภิาพและเน้นนักเรยีนเป็นส าคญั 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาให้มี

ประสทิธภิาพ ตามความคดิเหน็ของครใูนสถานศกึษา เพื่อประยุกตเ์ป็นแนวทางในการพฒันาครอูย่างเป็นระบบ 
     2. ควรศึกษาตัวแปรภาวะผู้น าของครูในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ภาวะผู้น า            

เชงิวชิาการ เป็นตน้ ทีส่่งผลต่อชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีในสถานศกึษา 
3. ควรด าเนินการวจิยัเชงิคุณภาพ ในรปูแบบกรณีศกึษา (Case Studies) โดยเลอืกสมัภาษณ์ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคญัเกี่ยวกับการสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครู เพื่อสงัเคราะห์และใช้เป็น

แนวทางในการผลติผูน้ าครทูีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2553).  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั 

ที ่2 พ.ศ.2545 ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2553 และฉบบัที ่4 พ.ศ. 2562).  กรุงเทพฯ: โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพรา้ว.    
[2] มนตร ีแย้มกสกิร.  (2559).  ชุมชนแห่งการเรยีนรู้วชิาชพี: ความท้าทายต่อการเปลีย่นแปลงตนเองของครู. 

กรุงเทพฯ: คุรุสภา. 
[3] Mullen, C., and Schunk, D. H.  (2010, November).  A View of Professional Learning Communities Through Three 

Frames: Leadership; Organization, and Culture.  McGill Journal of Education.  2(6).  Retrieved October 20, 
2020, from mje.mcgil.ca/article/download 

[4] Hairon, S., Goh, J. W., and D. Abbas.  (2014).  Challenges to PLC Enactment in Singapore Hierarchical School 
System.  One Geils Court.  Retrieved October 25, 2020, from https://www.aare.edu.au/data/HAIRON_14.pdf 

[5] วโิรจน์ สารรตันะ.  (2546).  การบรหิารการศกึษา.  กรงุเทพฯ: โรงพมิพท์พิยว์สุิทธิ.์  
[6] เกรกิเกียรต ิต่อกิจไพบูลย์.  (2558).  ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง ความพงึพอใจในงาน

กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ โดยมีทุนทางจิตวิทยาด้านบวกเป็นตัวแปรก ากับ . 
วทิยานิพนธ์ ศศ.ม. (จติวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. ถ่าย
เอกสาร. 

[7] กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2.  (2560).  รายงานแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2.  กรุงเทพฯ : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2. 

https://www.aare.edu.au/data/HAIRON_14.pdf


 

 

79 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่18 ฉบบัที ่34 เดอืนมกราคม-มถิุนายน 2564 

[8] กลุ่มบรหิารงานบุคคล ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2.  (2563).  อตัราก าลงั
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2.  
กรุงเทพฯ: ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2. 

[9] ปรยิา เธยีรประดษิฐ.์  (2555).  ผูน้ า: ปัจจยัความส าเรจ็ขององคก์ร.  กรุงเทพฯ: สุวรียิาสาสน์.  สบืคน้เมื่อ  
10 พฤศจกิายน 2563, จาก http://prdnorth.in.th 

[10] พมิพอ์ร สดเอีย่ม.  (2554).  ภาวะผูน้ าทางการบรหิาร.  เลย: คณะครุศาสตร ์สถาบนัราชภฎัเลย. 
[11] นงลักษณ์ พิมพ์ศรี.  (2560, มกราคม–เมษายน).  การพัฒนาสมรรถนะในครูด้านภาวะผู้น า. วารสาร 
              การเมอืงการปกครอง.  7(1): 249-254. 
[12] กัลยารัต น์  เมธีวีรวงศ์ .   (2557) .   การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล .  
              ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ.   
             ถ่ายเอกสาร  
[13] Christen, C. T.  (2014) .   The Influence of Teacher Leadership and Professional Learning on Teachers’ 

Knowledge and Change of Instructional Practices in Low Performing Schools (Educational Leadership, 
Research and Technology), Ph.D. Michigan: Western Michigan University.  Photocopied. 

[14] ฉัตรชยั ทองเจรญิ.  (2556).  คุณลกัษณะการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที ่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี.  วทิยานิพนธ ์ค.ม. (การบรหิารการศกึษา).  อุดรธานี: มหาวทิยาลยัราช
ภฏัอุดรธานี.  ถ่ายเอกสาร. 

[15] อนุสรา สุวรรณวงศ์.  (2559, มกราคม-เมษายน).  คุณลกัษณะของชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีในบรบิท
การศกึษาไทย.  ปัญญาภวิฒัน์.  8(1): 126-130. 

[16] ปราณี ไชยภักดี และ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ.   (2551).  การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
สถานศึกษาตามความคดิเห็นของครูสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1. 
สงขลา: มหาวทิยาลยัทกัษณิ.  ถ่ายเอกสาร. 

[17] อ านาท เหลือน้อย.  (2561).  รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล.  วิทยานิพนธ์ ค.ด. (การบริหารการศึกษา).  นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค.์  ถ่ายเอกสาร. 

[18] สมคดิ สรอ้ยน ้า.  (2557).  การพฒันาตวัแบบองคก์ารแห่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนมธัยมศกึษา.  วทิยานิพนธ ์ศษ.ด. 
(การบรหิารการศกึษา).  ขอนแก่น: มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  ถ่ายเอกสาร. 

[19] ธนัยพร บุญรกัษา.  (2553).  ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนในสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัเลย.  วทิยานิพนธ ์ค.ม. (การบรหิารการศกึษา).  เลย: มหาวทิยาลยัราช
ภฏัเลย.  ถ่ายเอกสาร 

[20] ประจกัษ์ ศรสาลี.  (2561).  PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี (Professional Learning Community).  
    ก าแพงเพชร: ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1. 
[21] ภารด ีอนันตน์าว.ี  (2551).  หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎทีางการบรหิารการศกึษา.  ชลบุร:ี มนตร.ี 
[22] โชตกิา ระโส.  (2555).  แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค.์  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. 

(การอุดมศกึษา).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
 
 

http://prdnorth.in.th/


 

 

80 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่18 ฉบบัที ่34 เดอืนมกราคม-มถิุนายน 2564 

[23] สมศกัดิ ์ดลประสิทธ์.  (2555).  ความรู้เกีย่วกับวสิยัทศัน์.  กรุงเทพฯ: เอกชน.  สืบค้นเมื่อ 20 ธนัวาคม 2563,  
            จาก http://www.moe.go.th/wijai/vision1.html 
[24] มยุร ีทรพัยบ์ุญ.  (2553).  ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership).  สบืคน้เมื่อ 24 ธนัวาคม 2563, จาก 

http//www.itie.orglegi/modules.php?name=Journalandfile=displayandjid=735 
 
 
 

http://www.moe.go.th/wijai/vision1.html
file:///D:/งานวิจัยบิน/www.itie.orglegi/modules.php


 81 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่18 ฉบบัที ่34 เดอืนมกราคม-มถิุนายน 2564 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัเรื่องการพฒันารูปแบบภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอสิลาม เป็นงานวจิยัเชงิผสมผสาน มวีตัถุประสงค์ของการวจิยั เพื่อศกึษาภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม  เพื่อพฒันารปูแบบภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม  และเพื่อประเมนิความเป็นไปไดแ้ละการน าไปใชป้ระโยชน์ของรปูแบบภาวะผูน้ า
เชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผู้วจิยัด าเนินการวจิยั 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนที่ 1การศึกษาภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดย
การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 7 คน ขัน้ตอนที ่2 การพฒันารปูแบบ
ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยการตรวจสอบความ
เทีย่งตรงเชงิเนื้อหากบัผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง มคี่าตัง้แต่ 0.60-1.00 และหาค่า
ความถูกต้องและเหมาะสมของรูปแบบด้วยการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน 11 คน และขัน้ตอนที่ 3 การ
ประเมินความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาใน
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โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จ านวน 170 คน ซึ่งไดม้าจากตารางส าเรจ็รูปเครจซีแ่ละมอรแ์กน และน าไปสุ่มแบบแบ่งชัน้โดยใชก้ารแบ่งภาคใตต้าม
ยุทธศาสตร์เป็นชัน้ ได้แก่ ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วเิคราะหข์อ้มลู ดว้ยค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยั พบว่า  
1. ผลการศกึษาภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สรุปว่า 

รูปแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ม ี5 ดา้น ประกอบดว้ย 
องค์ประกอบที ่1 ดา้นการคดิสรา้งสรรค์ มจี านวน 9 ขอ้ องค์ประกอบที ่2 ดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ีมี
จ านวน 12 ขอ้ องค์ประกอบที่ 3 ด้านการตอบสนองผู้รบับรกิาร มจี านวน 9 ขอ้ องค์ประกอบที่ 4 ด้านการสร้างแรง
บนัดาลใจ มจี านวน 12 ขอ้ และ องคป์ระกอบที ่5 ดา้นการสรา้งทมีงาน มจี านวน 12 ขอ้ รวมทัง้หมด 54 ขอ้   

2. ผลการพฒันารปูแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 
พบว่ารูปแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
การคดิสรา้งสรรค์ 2) ดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี 3) ดา้นการตอบสนองผูร้บับรกิาร 4) ดา้นการสรา้งแรง
บนัดาลใจ และ 5) ดา้นการสรา้งทมีงาน มคีวามถูกต้องและเหมาะสมทุกดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการคดิสรา้งสรรค์ 
จ านวน 10 ขอ้ 2) ดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี จ านวน 14 ขอ้ 3) ดา้นการตอบสนองผูร้บับรกิารจ านวน 8 
ขอ้ 4) ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ จ านวน 12 ขอ้ และ 5) ดา้นการสรา้งทมีงาน จ านวน 12 ขอ้ รวมทัง้หมด 56 ขอ้   
 3. ผลการประเมนิความเป็นไปไดแ้ละการน ารูปแบบไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สรุปผลดงันี้ 
           3.1 ผลการประเมนิความเป็นไปไดโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุก
ดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการตอบสนองผูร้บับรกิาร ดา้น
การสรา้งทมีงาน ดา้นการคดิสรา้งสรรค ์และดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ี 

    3.2 ผลการประเมนิการน าไปใชป้ระโยชน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการสรา้งทมีงาน ดา้นการ
ตอบสนองผูร้บับรกิาร ดา้นการคดิสรา้งสรรค ์และดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ี  
 

ค าส าคญั: การพฒันารปูแบบ   รปูแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา 
 

Abstract 
This research was mixed methodology research. The purposes of this research were to study 

innovative leadership of school administrators in Islamic Private Schools, to develop innovative leadership 
model of school administrators in Islamic Private Schools and to evaluate the feasibility and utilization of 
innovative leadership model of school administrators in Islamic Private Schools. The researcher conducted 3 
steps of research as follows. Step 1 Study innovative leadership of school administrators in Islamic Private 
Schools by studying related documents and research and interviewing with 7 experts. Step 2 Developing 
innovative leadership model of school administrators in Islamic Private Schools by having 5 experts examine 
the content validity to find Item Objective Congruence Index (IOC), valued from 0.60 - 1.00. In addition, find 
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the validity and suitability of the model with focus group discussion by 11 experts. Step 3 Evaluate the feasibility 
and utilization of innovative leadership model of school administrators in Islamic Private Schools. The samples 
consisted of 170 school administrators in Islamic Private Schools by Krejcie & Morgan. The stratified random 
sampling was applied by using strategic division of southern region as strata which were the upper south and 
the lower south. Research instruments including 5 points rating scale questionnaire. The data was analyzed 
by percentage, mean and standard deviation. 

The research results were found as follows. 
1. The results of studying innovative leadership of school administrators in Islamic Private Schools 

were concluded that there were 5 aspects of innovative leadership model of school administrators in 
Islamic Private Schools which comprised of element 1 Creative thinking aspect, 9 items. Element 2 Innovation 
and technology development aspect, 12 items. Element 3 Response to service recipient aspect, 9 items. 
Element 4 Inspiration aspect, 12 items, and Element 5 Team building, 12 items. Total 54 items. 

2. The results of develop innovative leadership model of school administrators in Islamic Private 
Schools were found the accuracy and suitability in 5 aspects of innovative leadership model of school 
administrators in Islamic Private Schools which were 1) Creative thinking 2) Innovation and technology 
development 3) Response to service recipients 4) Inspiration; and 5) Team building; consisted of 1) Creative 
thinking aspect, 10 items. 2) Innovation and technology development aspect, 14 items. 3) Response to service 
recipient aspect, 8 items. 4) Inspiration aspect, 12 items; and 5) Team building aspect, 12 items. Total 56 
items. 

3. The results of evaluate the feasibility and utilization of innovative leadership model of school 
administrators in Islamic Private Schools were found as follows. 
               3.1 The results of evaluate the feasibility as a whole was at high level. When considering each 
individual aspect, the research found to be at the high level in all aspects by descending order of the average 
as follow; inspiration aspect, response to service recipient aspect, team building aspect, creative thinking 
aspect; and innovation and technology development aspect. 
               3.2 The results of evaluate the utilization as 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 
follow; inspiration aspect, team building aspect, response to service recipient aspect, creative thinking aspect; 
and innovation and technology development aspect. 
 

Keywords: Model development, Innovative leadership model, Islamic Private Schools 
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ภมิูหลงั  
สงัคมโลกยุคปัจจุบนั มคีวามก้าวหน้าในด้านการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยรีะดบัสูงเป็นการปฏวิตัทิี่

ยิง่ใหญ่ของมนุษยชาต ิเขา้สู่ยุคโลกาภวิตัน์ เกดิการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเศรษฐกจิสงัคม การเมอืง การปกครอง มผีล
ท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ต้องพึง่พาอาศยัซึ่งกนัและกนั โลกทีก่ว้างใหญ่ดูเลก็ลง ดนิแดนทีอ่ยู่ห่างไกลสามารถตดิต่อถงึกนั
ง่ายขึ้นภายในเสี้ยววนิาท ีทุกคนก้าวสู่สงัคมใหม่เป็นหนึ่งเดยีว [1]โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 เกิดการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องด้วยอตัราความเร็วสูง  องค์กรทางด้านการศกึษามคีวามจ าเป็นต้องมผีู้น าที่มคีวามสามารถ ตลอดจนการ
พฒันาบุคลากรที่มฝีีมอืระดบัสูง (High  Performance  Employees) สามารถใชทุ้นทางปัญญา (Intellectual Capital) 
ความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ทีส่ะสมมาบูรณาการเป็นองคค์วามรูใ้หม่ ทีส่รา้งความไดเ้ปรยีบเชงิแขง่ขนั และร่วมมอื
กนัอย่างสรา้งสรรคใ์นสงัคมโลก [2]  

ผูน้ าจงึนับว่าเป็นบุคคลส าคญัทีจ่ะสรา้งพลงัขบัเคลื่อนใหอ้งคก์รและสงัคมโลกกา้วสู่การเปลีย่นแปลงในโลกยคุ
ใหม่ทีม่ลีกัษณะเป็นพลวตั ทัง้ดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง การปกครอง และการศกึษา  โน้มน้าวชกัจูงใหบุ้คลากร
ทุ่มเทความรู้ ความสามารถให้แก่องค์กร รวมทัง้เป็นหลักยึดให้แก่บุคลากรเมื่อหน่วยงานเผชิญสภาวะคับขนั 
โดยเฉพาะในยุคดจิติอล ภาวะผูน้ าจะช่วยสรา้งสรรค์นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆในการบรหิารจดัการ การคน้ควา้
ประดษิฐแ์ละน ามาใชใ้นการจดัระบบการเรยีนการสอน ดงันัน้ทุกองคก์รจ าเป็นตอ้งมผีูน้ าทีม่ศีกัยภาพสงู มคีุณลกัษณะ
ที่เหมาะสมและมีพลังที่จะขบัเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี สามารถน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเรจ็ [3]  จากผลงานวจิยัดา้นการศกึษาทีผ่่านมา พบว่าปัญหาส าคญัทีค่วรไดร้บัการพฒันาดา้นผูน้ าไดแ้ก่การ
กลวัการแข่งขนั ไม่ชอบการเสี่ยงและท้าทาย  จงึท างานตามกรอบหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย ขาดการคดิสร้างสรรค์ 
จนิตนาการ ไม่คน้ควา้และทดลองท าสิง่ใหม่ๆ จงึท าใหก้ารท างานไม่สนุกสนาน ไม่ท าใหต้ื่นเตน้เรา้ใจ ไม่สามารกระตุน้
และสรา้งแรงบนัดาลใจใหบุ้คลากรท างานไดเ้ตม็ก าลงัความสามารถ [4]   

นอกจากนี้ผลวิจยัเกี่ยวกับสภาพการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอสิลามภาคใต ้ซึ่งเป็นพืน้ทีท่ีม่โีรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามอยู่เป็นจ านวนมาก มกัพบสภาพปัญหาหลาย
ประการ เช่น ผูบ้รหิารขาดความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องหลกัสตูรอสิลามอย่างแทจ้รงิ สอดคล้องกบังานวจิยัสภาพปัญหา
และแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบรหิารเชงิกลยุทธ์ของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามจงัหวดัปัตตานี 
พบว่าผู้บรหิารโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขาดวิสยัทศัน์ในการจดัการศึกษาและขาดความรู้ทางการบริหาร
การศกึษา [5] 

ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมรีูปแบบของการพฒันาภาวะผูน้ าทีพ่งึประสงค์ทีส่ามารถบรหิารสถานศกึษา
ไปสู่ความส าเรจ็ โดยผูน้ าในยุคใหม่ต้องสามารถกระตุ้นใหบุ้คลากรท างานร่วมกนัอย่างเตม็ศกัยภาพ มคีวามคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์มวีุฒภิาวะในการเป็นผูน้ าสงู กลา้ตดัสนิใจ และมุ่งผลส าเรจ็ โดยมเีป้าหมายใหเ้กดิการด าเนินงานจรงิภายใต้
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร เกิดผลสมัฤทธิข์องงาน ขณะเดียวกนัก็ต้องท าให้ทุกคนเกิดความพงึพอใจในงานที่ท าด้วย      
การบรหิารจดัการสถานศกึษาที่มปีระสทิธภิาพภายใต้ภาวะผูน้ าที่พงึประสงค์จะสามารถน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ
การศกึษาอนัเป็นเป้าหมายสงูสุด  

โดยคุณลกัษณะผูน้ าสมยัใหม่ จ าเป็นต้องมกีารคดิสร้างสรรค์นวตักรรม ทกัษะการเอื้ออ านวยความสะดวก
เน้นการน ากระบวนการอย่างเป็นระบบ (Facilitation Skills) เน้นการท างานแบบทมีในการสบืเสาะหาความรู้ (Team 
Inquiry) มีการใช้การคิดเชงินวตักรรม เพื่อปรบักระบวนทศัน์ใหม่ สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณภาพและได้รบัการ
ยอมรบัจากบุคลากรโดยทัว่ไป  สรา้งแรงบนัดาลใจใหบุ้คลากรท างานดว้ยความเตม็ใจ รวมทัง้ตอบสนองความตอ้งการ



 85 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่18 ฉบบัที ่34 เดอืนมกราคม-มถิุนายน 2564 

ของผูร้บับรกิารใหเ้กดิความประทบัใจ [6] สอดคลอ้งกบัแนวคดิของพอตเตอร ์(Porter) [7] ไดส้รุปแนวคดิเกีย่วกบัภาวะ
ผู้น าเชิงนวตักรรม ว่าเป็นผู้มกีารคดิสร้างสรรค์มจีนิตนาการ และผ่านการคดิไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนต่อโอกาสต่างๆ 
ประเดน็ต่างๆ อย่างทา้ทาย เป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัการมองการคดิ และการกระท าสิง่ต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนัเพื่อจะเสรมิสรา้ง
โอกาสให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแนวคิดของแมกเอนไทร์ และกรีน ชอร์ตไทร์ (McEntire & Greene-
Shortridge) [8]สรุปว่าภาวะผู้น าเชงินวตักรรมประกอบ ด้วย การคดิสร้างสรรค์ การเน้นผู้รบับรกิารเป็นส าคญั การ
ค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล การสรา้งทมีงาน กลยุทธใ์นการแกปั้ญหา และการพฒันานวตักรรมอย่างเหมาะสม  

จะเหน็ว่าภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมเป็นภาวะผูน้ าทีม่คีวามส าคญั เหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนัที่
โลกมกีารแขง่ขนักนัสงู จงึจ าเป็นตอ้งอาศยัผูน้ าทีม่กีารคดิสรา้งสรรค ์การตอบสนองผูร้บับรกิาร การสรา้งแรงบนัดาลใจ
ให้บุคลากรท างานเต็มศกัยภาพ อีกทัง้ภาวะผู้น าเชงินวตักรรมยงัช่วยสามารถเพิม่ขดีความสามารถของตนเองและ
บุคลากรใหเ้ขม้แขง็เพื่อคน้หาวธิกีารแกปั้ญหาใหม่ๆ ช่วยใหก้ารแกปั้ญหาและการตดัสนิใจเป็นระบบมากยิง่ขึน้สามารถ
ตอบสนองผู้รบับรกิารอย่างมคีุณภาพ ตลอดจนเพิม่การมส่ีวนร่วมและการท างานเป็นทมี ให้มปีระสทิธภิาพ ท าให้
องคก์รเจรญิกา้วหน้าอย่างมัน่คง บุคลากรพงึพอใจต่อผลส าเรจ็ขององคก์ร 

ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะพฒันารูปแบบภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีน
เอกชนสอนศาสนาอสิลาม เพื่อพฒันาภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมใหแ้ก่ผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา
อสิลาม อนัจะน าไปสู่การพฒันาการศกึษาใหม้คีุณภาพต่อไป 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม    
 2. เพื่อพฒันารปูแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม    
 3. เพื่อประเมนิความเป็นไปไดแ้ละการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิาร

สถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
   การวจิยัเรื่องการพฒันารปูแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอน

ศาสนาอสิลาม มวีตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อพฒันารปูแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม   และเพื่อประเมนิความเป็นไปไดแ้ละการน าไปใชป้ระโยชน์ของรปูแบบภาวะผูน้ า
เชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม   ผูว้จิยัด าเนินการวจิยั 3 ขัน้ตอน  ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนที ่1 การสรา้งรปูแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม  
โดยศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวุฒจิ านวน 7 คน  ขัน้ตอนที ่2  การพฒันารปูแบบ
ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม  โดยการตรวจสอบความ
เทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) กบัผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item 
Objective Congruence - Index : IOC ) มคี่าตัง้แต่ 0.60 - 1.00  นอกจากนีห้าความถูกตอ้งและเหมาะสมของรปูแบบ
ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ    จ านวน 11 คน ขัน้ตอนที ่3  การประเมนิ
ความเป็นไปไดแ้ละการน าไปใชป้ระโยชน์ของรปูแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในโรงเรยีน
เอกชนสอนศาสนาอสิลาม  กลุ่มตวัอย่างเป็น ผูบ้รหิารสถานศกึษา ในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม  จ านวน 175 
คน ซึง่ไดม้าจากตารางส าเรจ็รปูเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) และน าไปสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified 
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Random Sampling) โดยใชก้ารแบ่งภาคใตต้ามยุทธศาสตรเ์ป็นชัน้ (strata) ไดแ้ก่ ภาคใตต้อนบน และภาคใตต้อนล่าง 
เครื่องมอืในการวจิยั ไดแ้ก่  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วเิคราะหข์อ้มลู ดว้ยค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
(Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

สรปุผลการวิจยั  
1. ผลการศกึษาภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สรุปว่า 

รูปแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามม ี5 ดา้น ประกอบดว้ย 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการคดิสร้างสรรค์ มจี านวน 9 ขอ้ องค์ประกอบที่ 2 ด้านการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ี    
มจี านวน 12 ขอ้ องค์ประกอบที่ 3 ดา้นการตอบสนองผูร้บับรกิาร มจี านวน 9 ขอ้ องค์ประกอบที ่4 ดา้นการสรา้งแรง
บนัดาลใจ มจี านวน 12 ขอ้ และองคป์ระกอบที ่5 ดา้นการสรา้งทมีงาน มจี านวน 12 ขอ้ รวมทัง้หมด 54 ขอ้   

2. ผลการพฒันารปูแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 
พบว่ารูปแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
การคดิสรา้งสรรค์ 2) ดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี 3) ดา้นการตอบสนองผูร้บับรกิาร 4) ดา้นการสรา้งแรง
บนัดาลใจ และ 5) ดา้นการสรา้งทมีงาน มคีวามถูกต้องและเหมาะสมทุกดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการคดิสรา้งสรรค์ 
จ านวน 10 ขอ้ 2) ดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี จ านวน 14 ขอ้ 3) ดา้นการตอบสนองผูร้บับรกิารจ านวน 8 
ขอ้ 4) ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจจ านวน 12 ขอ้ และ 5) ดา้นการสรา้งทมีงาน จ านวน 12 ขอ้ รวมทัง้หมด 56 ขอ้ 

3. ผลการประเมนิความเป็นไปไดแ้ละการน ารูปแบบไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สรุปผล ดงันี้ 

   3.1 ผลการประเมนิความเป็นไปไดโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุก
ดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการตอบสนองผูร้บับรกิาร ดา้น
การสรา้งทมีงาน ดา้นการคดิสรา้งสรรค ์และดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ี 

   3.2 ผลการประเมนิการน าไปใชป้ระโยชน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการสรา้งทมีงาน ดา้นการ
ตอบสนองผูร้บับรกิาร ดา้นการคดิสรา้งสรรค ์และดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ี  
 

อภิปรายผล 
การวิจยัเรื่องการพฒันารูปแบบภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอสิลาม ผูว้จิยัสามารถอภปิรายผลของการวจิยั ดงันี้ 
      1. ผลการศกึษาภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สรุปว่า 
รูปแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ม ี5 ดา้น ประกอบดว้ย 
องค์ประกอบที ่1 ดา้นการคดิสรา้งสรรค์ มจี านวน 9 ขอ้ องค์ประกอบที ่2 ดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ีมี
จ านวน 12 ขอ้ องค์ประกอบที่ 3 ด้านการตอบสนองผู้รบับรกิาร มจี านวน 9 ขอ้ องค์ประกอบที่ 4 ด้านการสร้างแรง
บนัดาลใจ มจี านวน 12 ขอ้ และองค์ประกอบที่ 5 ด้านการสร้างทมีงาน มจี านวน 12 ขอ้ รวมทัง้หมด 54 ขอ้ ที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมเป็นผูน้ ายุคใหม่ทีเ่น้นเชงิรุก (Proactive Management) โดย เน้นการคดิ
สรา้งสรรคส์รา้งภาพอนาคตทีเ่ป็นจรงิและเชื่อถอืได ้โน้มน้าวใจใหบุ้คลากรปฏบิตังิานไปสู่เป้าหมายทีก่า้วไปสู่สภาพทีด่ี
กว่าเดมิ โดยเป็นทีป่รารถนาและยอมรบัของทุกฝ่าย สร้างสรรค์ความหมายในวถิีชวีติของบุคลากร สร้างพลงัในการ
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ก้าวไปและสรา้งมาตรฐานแห่งความส าเรจ็และเป็นตวัเชื่อมปัจจุบนักบัอนาคต ผูบ้รหิารจ าเป็นต้องพฒันาตนเองด้าน
การสร้างสรรค์นวตักรรม โดยคดิค้นวธิกีารใหม่ๆมาใชก้ารบรหิารจดัการใหบ้รรลุตามเป้าหมายของสถานศกึษาโดย
จะต้องเลอืกวธิกีารทีด่ทีีสุ่ด ทีส่อดคล้องกบัความเป็นจรงิและมคีวามเป็นไปไดใ้นอนาคต ผูบ้รหิารก าหนดนโยบายให้
ชดัเจนในดา้นการน านวตักรรมไปสู่การปฏบิตั ิมกีารตดิตาม เผยแพร่และประเมนิผลอย่างเป็นรูปธรรม กระตุ้นและจงู
ใจใหป้ฏบิตัไิดอ้ย่างสม ่าเสมอ มกีารปรบักระบวนทศัน์และสรา้งสรรค์นวตักรรมในสถานศกึษา เริม่จากผูน้ าเป็นล าดบั
แรกในการเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์ รวมทัง้คน้หาวธิกีารใหม่ๆในการบรหิารจดัการ ผลตินวตักรรมและเทคโนโลยมีา
ใชใ้นการพฒันาสถานศกึษา โดยเน้นความสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของสถานศกึษา 
      โดยองค์ประกอบทีส่ าคญัของภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ไดแ้ก่ ดา้นการคดิสรา้งสรรค์ 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ การคิดสร้างสรรค์ เป็นพฤติกรรมส าคญัของผู้บริหารที่มภีาวะผู้น าเชงินวตักรรมเพราะการคดิ
สรา้งสรรคเ์ป็นคุณลกัษณะพเิศษทีม่อียู่ในมนุษยท์ุกคน แต่จะมมีากหรอืน้อยขึน้อยู่แต่ละบุคคลการคดิสรา้งสรรคเ์ป็นสิง่
ทีม่คีุณค่า และมคีวามส าคญัต่อการบรหิารและจดัการศกึษา เพราะการคดิสรา้งสรรคใ์นตวัผูน้ า ถ้าไดร้บัการพฒันาและ
ส่งเสรมิในทางทีด่จีะเป็นสิง่ทีจ่ะน าไปสู่การวางแผนเพื่อการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง พฒันาไปในทางสรา้งสรรค์ไดใ้น
อนาคต และสามารถน าไปแก้ปัญหา และปรบัใช้ให้เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆได้อย่างด ีอีกทัง้การคดิสร้างสรรค์ช่วย
ผูบ้รหิารในการแกปั้ญหา สรา้งสรรค์นวตักรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง ทีส่ าคญัช่วยใหก้ารบรหิารงานประสบความส าเรจ็ 
      ดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยนีับว่ามคีวามส าคญัต่อภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ
นวตักรรมและเทคโนโลยชี่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดเวลา ท าให้บุคลากรทุกคนได้เรยีนรูไ้ด้พฒันาตนเองอย่างเตม็
ศกัยภาพของตน ใชใ้นการคน้ควา้สบืคน้วทิยาการใหม่ ๆ จากอนิเทอรเ์น็ต จาก E-book จาก E-Library สรา้งเจตคตทิี่
ด ีนอกจากนี้ผูบ้รหิารสามารถน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาช่วยในการเรยีนการสอนของคร ูช่วยใหค้รไูดส้อนตรงตาม
จุดมุ่งหมายช่วยในการขยายเนื้อหาทีเ่รยีนท าใหก้ารสอนงา่ยขึน้ และยงัจะช่วยประหยดัเวลาในการสอน นักเรยีนจะได้
มเีวลาในการท ากจิกรรมการเรยีนมากขึน้ ผูบ้รหิารน ามาใช้ ในการจดัระบบข่าวสารจ านวนมหาศาลของแต่ละวนัเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสารสนเทศ เช่น การค านวณตวัเลขทียุ่่งยากซบัซ้อน การจดัเรยีงล าดบัสารเทศ ฯลฯ อกีทัง้
น ามาสนับสนุนการจดัการศกึษา วางแผนการด าเนินการ การตดิตามและประเมนิผล ช่วยใหก้ารสื่อสารระหว่างบุคคล
สะดวกรวดเรว็ ช่วยลดค่าใชจ้่าย เนื่องจากการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั ท าใหป้ระหยดัเวลาการท างานหรอืลดค่าใชจ้่าย
ในการท างานลง เพิม่คุณภาพของการศกึษาและการบรกิารทีด่ ีพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนโดยมกีารคน้ควา้ผ่าน
ระบบเครอืข่าย เพิม่โอกาสใหน้ักเรยีนสามารถสบืคน้ขอ้มูลไดจ้ากสถานทีอ่ื่นนอกสถานศกึษา เป็นการฝึกใหรู้จ้กัการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองมากขึน้ ช่วยในการสรา้งเครอืข่ายทางวชิาการของบุคลากร เครอืข่ายหอ้งเรยีนในการสอนทางไกล
ผ่านเครอืข่ายการสื่อสาร ท าใหส้ามารถจดัการเรยีนการสอนพรอ้มกนัในสถานทีต่่างกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ท าให้
ระบบปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมรีะเบยีบมากขึน้กว่าเดมิ ลดขอ้ผดิพลาดของเอกสารในระหว่างการด าเนินงานไดแ้ละ
สรา้ง  ความโปร่งใสใหก้บัหน่วยงานหรอืองคก์ารได ้
      ดา้นการตอบสนองผูร้บับรกิารนับว่าเป็นองคป์ระกอบทีม่คีวามส าคญัต่อภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะการตอบสนองผูร้บับรกิารทีม่าใชบ้รกิารท าใหเ้กดิความพงึพอใจ ประทบัใจในการใหบ้รกิาร และกลบัมาใชบ้รกิาร
อย่างต่อเนื่อง ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามชื่นชมในตวัผูใ้หบ้ริการ เกดิความนิยมในสถานศกึษาทีใ่หบ้รกิาร ระลกึถงึและยนิดมีา
ขอรบับรกิารอกีทัง้ยงัช่วยเป็นกระบอกเสยีงหรอืประชาสมัพนัธ์บอกต่อไปยงัผูอ้ื่น พรอ้มแนะน าใหม้าใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 
เกิดความภกัด ีเชื่อมัน่ศรทัธาต่อสถานศกึษาที่ใหบ้รกิาร มกีารพูดถึงผู้ให้บรกิารในทางที่ดี  โดยเฉพาะการปรบัปรุง
ระบบและวธิกีารท างานใหส้อดคล้องกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร การรบัฟังหรอืการรบัขอ้รอ้งเรยีน ตลอดจนการ
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จดักิจกรรมที่สร้างความสมัพนัธ์อย่างหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ ช่วยสร้างความประทบัใจแก่
ผูร้บับรกิารท าใหผู้ร้บับรกิารเกดิความสุขและความพงึพอใจต่อสถานศกึษา 
      ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจนับว่ามคีวามส าคญัต่อภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการสรา้งแรง
บนัดาลใจช่วยชกัจูงบุคลากรในสถานศกึษาเตม็ใจทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมาย ท าใหเ้กดิสามคัคี
ธรรมในหมู่คณะ เป็นการสรา้งพลงัดว้ยความสามคัคี เกดิความภกัดตี่อสถานศกึษาก่อใหเ้กดิศรทัธาและความเชื่อมัน่ 
ท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ช่วยเสรมิสรา้งก าลงัใจในการปฏบิตังิานใหบุ้คลากร  ท าใหบุ้คลากรเกดิความ
เชื่อถือศรัทธาในที่ท างาน บุคลากรมีความรู้สึกมัน่คงปลอดภัย มีพลังงานท ากิจกรรมหรือเกิดพฤติกรรมน าไปสู่
เป้าหมายตามทีต่อ้งการ สรา้งความมัน่ใจในการปฏบิตังิานใหแ้ก่บุคลากรในการท างานทีคุ่ม้ค่า เกดิความรกัและความ
ผูกพนัในงาน ท าใหบุ้คลากรเกดิความเชื่อมัน่ในงานทีท่ าว่ามปีระโยชน์ ส าคญัต่อถานศกึษา เกดิความเสมอภาคและ
เป็นธรรมแก่บุคลากรทุกคน โดยเฉพาะการกระตุ้นและมอบหมายงานทีเ่ท่าเทยีม ท าใหบุ้คลากรรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งกบั
สถานศกึษาเหมอืนเป็นเจา้ของ ทีส่ าคญัช่วยสรา้งบรรยากาศแห่งความเชื่อมัน่และไวว้างใจ 
      ดา้นการสรา้งทมีงานนับว่ามคีวามส าคญัต่อภาวะผู้น าเชงินวตักรรม ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการสรา้งทมีงานท า
ใหเ้กดิความร่วมมอืร่วมใจเกื้อกูลกนั เป็นบรรยากาศของการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั บุคลากรในทมีใชค้วามสามารถ
อย่างเตม็ทีเ่พื่อเสนอความคดิเหน็ร่วมกนั ท าใหทุ้กคนมคีวามมัน่ใจและปลอดภยัในการตดัสนิใจแกปั้ญหาต่าง ๆ อกีทัง้
ทุกคนในทมีงานรบัรูน้โยบาย จุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคใ์นการท างานอย่างทัว่ถงึดว้ยความเขา้ใจตรงกนั มส่ีวนร่วม
ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานศึกษา ท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการ
ปฏบิตังิานอยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ ไม่ว่าสาเหตุใดกต็ามตอ้งค านึงถงึความพอใจของทุกฝ่าย
เป็นส าคญั ทีส่ าคญัการสรา้งทมีงานใหแ้ขง็แกร่งควรเน้นใหแ้ต่ละบุคลากรเหน็ความส าคญัของกระบวนการท างานเป็น
ทมีและเน้นกระบวนการกลุ่มในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายเดยีวกนั ในท านองเดยีวกนัการสรา้งทมีงานช่วยท าใหง้าน
ดมีคีุณภาพ เพิม่ผลผลติของงาน สร้างมติรสมัพนัธ์ทีด่ตี่อสมาชกิ ช่วยเพิม่กิจกรรมทีม่คีวามสร้างสรรค์มากขึน้ ช่วย
ปรบัปรุงคุณภาพการตดัสนิใจ สรา้งขวญัและก าลงัใจทีด่ใีนการปฏบิตังิานของบุคลากรเพื่อใหทุ้กคน มคีวามรูส้กึเป็น
หนึ่งเดยีวกนั เกดิความรกัผูกพนัซึ่งกันและกนั พฒันาความคดิสรา้งสรรค์และลดความขดัแยง้ในองคก์ร ส่งผลใหบ้รรลุ
เป้าหมายและสถานศกึษามคีวามเจรญิกา้วหน้าอย่างมัน่คง 
      จากการอภปิรายผลเกี่ยวกบัองค์ประกอบต่างๆของรูปแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนับว่าสอดคล้องกบัแนวคดิของ แมกเอนไทร์ และกรนี ชอร์ตไทร์ (McEntire & 
Greene-Shortridge) [8] สรุปว่าองค์ประกอบของรูปแบบภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส าคญั 
ประกอบดว้ย การตอบสนองผูร้บับรกิารเป็นส าคญั การสรา้งทมีงาน กลยุทธใ์นการแกปั้ญหา และการพฒันานวตักรรม
อย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สโตล (Stoll) [9] ไดส้รุปองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมประกอบไป
ดว้ย การคดิสรา้งสรรค์ การสรา้งทมีงาน มวีสิยัทศัน์ และการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ียงัสอดคล้องกบัผลวจิยั
ของอนันดแ์ละสารสัวาต ี(Anand & Saraswati) [10] ศกึษาภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์โดย
การวเิคราะหเ์อกสารและสมัภาษณ์ผูน้ าทางการศกึษา ผลวจิยัพบว่ารปูแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมประกอบดว้ย การ
คดิสร้างสรรค์ การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ีการสร้างเครอืข่ายการเรยีนรู้ และการสร้างแรงบนัดาลใจในการ
ท างาน สอดคล้องกบัผลวจิยัของโมเรลลี (Morelli) [11] ได้วจิยัรูปแบบภาวะผู้น าเชงินวตักรรมทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิผล  ผลการวิจยัสรุปว่า รูปแบบภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วย 
วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร การสรา้งแรงบนัดาลใจแก่บุคลากร การน านวตักรรมมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในองค์กร ตลอดจน
การตอบสนองผูร้บับรกิาร   
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      2. ผลการพฒันารูปแบบภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อสิลาม พบว่ารปูแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ทัง้ 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นการคดิสรา้งสรรค์ 2) ดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ี3) ดา้นการตอบสนองผูร้บับรกิาร 4) ดา้น
การสรา้งแรงบนัดาลใจ และ 5) ดา้นการสรา้งทมีงาน มคีวามถูกต้องและเหมาะสมทุกดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการคดิ
สร้างสรรค์ จ านวน 10 ข้อ  2) ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 14 ข้อ  3) ด้านการตอบสนอง
ผูร้บับรกิาร จ านวน 8 ขอ้  4) ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ จ านวน 12 ขอ้ และ 5) ดา้นการสรา้งทมีงาน จ านวน 12 ขอ้  
รวมทัง้หมด 56 ขอ้  ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ ในยุคปัจจุบนัทีส่ภาพเศรษฐกจิและสงัคมมปัีญหาจ าเป็นอย่างยิง่ที่ผูน้ า
จ าเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในการผลกัดนัใหผู้ร้่วมงานร่วมกนัปฏบิตัหิน้าที่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีด่งีาม ดว้ยการคดิ
ต่าง คดิหลายมติ ิคดิบวก คดิเชงิสรา้งสรรค์และพฒันา รวมทัง้การคดิแก้ปัญหา  สามารถใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ี
โดยเน้นกระบวนการใหม่ๆ เพื่อน าไปสู่การสรา้งสรรค์สิง่ใหม่ๆ เพื่อพฒันาสถานศกึษาใหม้คีุณภาพ  โดยกระตุ้นใหเ้กดิ
ความสรา้งสรรค์และสรา้งแรงบนัดาลใจใหบุ้คลากรท างานดว้ยความเตม็ใจ อกีทัง้ต้องกล้าคดิและกล้าตดัสนิใจและลง
มอืท าตามแผนทีต่ัง้ไวอ้ย่างจรงิจงั สามารถปรบัวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส และมคีวามสามารถในการปรบัตวัอย่างยดืหยุ่นต่อ
สถานการณ์ต่างๆได ้โดยมคีวามเชื่อมัน่ในศกัยภาพของตนเองและผูอ้ื่นทีจ่ะสามารถสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ โดยอาศยัขอ้มลู
ความรูใ้หม่อยู่เสมอ ทีส่ าคญันอกจากผูน้ าจะพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นนวตักรและควรสามารถสรา้งสรรคท์มีงานใหม้ี
ประสทิธภิาพและสรา้งสรรคค์วามเป็นนวตักรใหแ้ก่คร ูบุคลากรและนักเรยีนไดอ้ย่างชดัเจน 
      โดยองคป์ระกอบทีส่ าคญัของภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ไดแ้ก่  
      ด้านการคิดสร้างสรรค์ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผู้น าทีม่กีารคดิสร้างสรรค์จะช่วยส่งเสรมิความเจรญิ  ก้าวหน้า
ขององค์กร โดยเฉพาะผูน้ าส่งเสรมิใหเ้กดิบรรยากาศในทีท่ างานทีม่ลีกัษณะเปิดกวา้งทางความคดิ และใหก้ารยอมรบั 
บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ท าให้สร้างสรรค์วิธีการท างาน ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลใหแ้ก่องคก์ร อกีทัง้ช่วยวางแผน แกปั้ญหา และตดัสนิใจ ท าใหก้ลา้ทีจ่ะเผชญิกบัอุปสรรคและปัญหาไมห่วัน่
กลวัต่อความลม้เหลว มคีวามมุ่งมัน่จรงิจงัทีจ่ะท าสิง่ทีต่ัง้ใจไวใ้หส้ าเรจ็ มจีนิตนาการและลงมอืปฏบิตัใิหส้มัฤทธิผ์ลดว้ย
ความเอาจรงิเอาจงัและมคีวามพยายามอย่างต่อเนื่อง กจ็ะเป็นการยกระดบัความสามารถ ความอดทน และความคดิ
ริเริ่มให้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานหรือนวตักรรมต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ส่วนตนและส่วนรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแนวทางใหม่ๆในการด าเนินชวีติและหนทางใหม่ๆในการ
แก้ปัญหาชีวิตและการท างาน ก่อให้เกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ การค้นหาวิธีการคิดใหม่ๆขึ้นมาทดแทน
ความคดิเก่าๆส าหรบัโลกทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ มสีิง่ใหม่เกดิขึน้อยู่เสมอย่อมเป็นเรื่องสนุก เพราะท าใหช้วีติ
ไม่จ าเจ พฒันาสมองของคนใหม้คีวามฉลาดเฉียบคม การฝึกการคดิหรอืพยายามคดิเรื่องทีแ่ปลกๆใหม่ๆเป็นประจ า จะ
ท าให้เกิดความเฉียบแหลมในการคดิแก้ปัญหาต่างๆเพิม่ขึ้น สร้างความเชื่อมัน่ และท าให้บุคลากรอื่นยอมรบันับถอื 
รวมทัง้พฒันาขดีความสามารถในการคดิสร้างสรรค์จนสามารถเผชญิหน้าและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างราบรื่น ก็จะ
กลายเป็นผู้น าทางด้านการคดิสร้างสรรค์ ช่วยพฒันาความสนใจในงาน พฒันาการใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และ
พฒันาวธิกีารบรหิารจดัการใหท้นัสมยัมากขึน้ 
      ด้านการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี นับว่าองค์ประกอบทีม่คีวามถูกต้องและเหมาะสมกบัภาวะผูน้ า
เชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกา
ภวิตัน์ ผูน้ าทีส่ามารถใชน้วตักรรมและเทคโนโลยไีดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมจะช่วยท าใหพ้ฒันากระบวนการบรหิาร
จดัการให้ประสบผลส าเร็จ ตอบสนองความท้าทายในยุคโลกาภิวตัน์ สร้างบรรยากาศที่ตื่นตาตื่นใจ ลดเวลาในการ
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ท างานไดเ้ป็นอย่างด ีสรา้งบรรยากาศทางกายภาพใหส้วยงาม พฒันาระบบการบรหิารจดัการใหเ้กดิคุณภาพ ปรบัปรุง
กระบวนการและขัน้ตอนการน ามาใชใ้นการพฒันาหลกัสตูรทัง้ในและนอกระบบใหห้ลากหลายสอดคล้องกบัพฒันาการ
ทางสมองทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืในการสื่อสารกบับุคลากร ผูป้กครอง และชุมชน ตลอดจนส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอน
ที่จูงใจใหน้ักเรยีนสนใจและใฝ่รู้ ใช้ในการอบรมเสรมิสร้างครูใหม้คีุณภาพและใหรู้้ เท่าทนัวทิยาการสมยัใหม่ บรหิาร
จดัการด้านขอ้มูลบุคลากรและการเรียนการสอนให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงเครอืข่ายเพื่อการพฒันานักเรยีนอย่าง
รวดเร็วแม่นย า พัฒนากลไกการบริหารนโยบายและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามี
ประสทิธภิาพ ส่งเสรมิบรรยากาศองค์กรแห่งการเรยีนรู้ และบรกิารให้เกดิการเขา้ถึงอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั ที่
ส าคญัยกระดบัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนของนักเรยีน 
      ด้านการตอบสนองผู้รบับริการ นับว่าองค์ประกอบที่มีความถูกต้องและเหมาะสมกับภาวะผู้น าเชิง
นวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการบรหิารจดัการสมยัใหม่ทีต่อ้งการการแขง่ขนักบัองค์กร
อื่นๆจ าเป็นอย่างยิง่ทีผู่น้ าให ้ความส าคญัต่อผูร้บับรกิาร ตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร โดยสรา้งมติรภาพทีด่ี
ต่อกนั ท าให้เกิดความรวดเร็วและทนัเวลา ทนัเหตุการณ์ ให้ผู้รบับรกิารเกิดความพงึพอใจสูงสุด และปรารถนาจะ
กลบัมาใชบ้รกิารอกี ท าใหเ้กดิความประทบัใจ เกดิความสุขและรกัในงานบรกิาร คน้หากลยุทธใ์นการผกูใจผูร้บับรกิาร 
สร้างความประทบัใจในการให้บรกิารด้วยคุณภาพ ท าให้ผู้รบับรกิารเกิดความเชื่อมัน่และไว้วางใจ  โดยที่ในปัจจุบนั
ผูบ้รหิารส่วนใหญ่จะอ านวยความสะดวกให้นักเรยีนมาโรงเรยีนเพื่อเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข ค านึงถงึความปลอดภยัใน
โรงเรยีน มกีารจดัรถรบัส่งบรกิารนักเรยีน มจีราจรอ านวยการขา้มถนน บรกิารน ้าดื่มน ้าใช ้ตลอดจนดแูลรกัษาสุขภาพ
และโภชนาการเป็นอย่างด ีท าใหน้ักเรยีนมสุีขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรงเป็นไปตามมาตรฐาน 
      ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ เป็นองค์ประกอบทีม่คีวามถูกตอ้งและเหมาะสมกบัภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ การสร้างแรงบนัดาลใจแก่บุคลากรนับว่ามคีวามส าคญัช่วยให้บุคลากรท างานอย่างทุ่มเท
เสียสละ ท าให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิผล เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน ช่วยเสริมสร้างก าลังใจในการ
ปฏบิตังิาน ท าใหเ้กดิสามคัคธีรรมในหมู่คณะ บุคลากรเกดิความภกัดแีละผกูพนัต่อโรงเรยีน ก่อใหเ้กดิศรทัธาและความ
เชื่อมัน่ ท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน เสรมิสรา้งความสามคัคคีวามเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัของบุคลากรใน
องคก์ร และกอ่ใหเ้กดิความเชื่อถอืศรทัธาในทีท่ างาน บุคลากรมคีวามรูส้กึมัน่คงปลอดภยั บุคลากรในโรงเรยีนเตม็ใจที่
จะให้ความร่วมมอืปฏิบตังิานใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยที่ผู้บรหิารสร้างแรงบนัดาลใจทัง้ภายในและภายนอก กระตุ้นให้
บุคลากรปฏบิตังิานจนประสบผลส าเรจ็ จดัสวสัดกิารใหบุ้คลากรอย่างทัว่ถงึ ทัง้มกีารยกย่องเชดิชคูนดคีนเก่งเพื่อมอบ
รางวลัและเป็นต้นแบบของบุคลากรโดยทัว่ไป มอบของขวญัให้ในวนัส าคญัต่างๆ เช่น วนัเกิด วนัปีใหม่ เป็นต้น 
บุคลากรมกี าลงัใจท ากจิกรรมหรอืเกดิพฤตกิรรมน าไปสู่เป้าหมายตามทีต่้องการ ทีส่ าคญัมกีารน าบุคคลต่างๆทีป่ระสบ
ผลส าเรจ็มาเป็นแบบอย่าง ทัง้แนะน าตอนประชุมดว้ยวดิทีศัน์ และการจดันิทรรศการประจ าปี  
      ด้านการสร้างทีมงาน การสรา้งทมีงานนับว่าเป็นองค์ประกอบทีม่คีวามถูกต้องและเหมาะสมกบัภาวะผูน้ า
เชงินวตักรรม ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการสร้างทมีงาน ช่วยใหบุ้คลากรเกดิความรูส้กึภาคภูมใิจ เกดิความภกัดตี่อ
องคก์ร เกดิความรูส้กึเป็นเจา้ของ สรา้งสรรคค์วามคดิใหม่ๆขึน้ในการท างาน ท าใหบุ้คลากรมคีวามกระตอืรอืรน้ในการ
ท างาน สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีเกดิความรกัความสามคัค ีมคีวามมัน่ใจในการท างาน รวมทัง้เกดิความร่วมมอืร่วมใจกนั
ท างานในองค์กรใหบ้รรลุผลส าเรจ็ อกีทัง้ช่วยเสรมิสรา้งและกระตุ้นใหบุ้คลากรในทมีงานไดแ้สดงศกัยภาพของตนได้
อย่างเตม็ที ่ขณะเดยีวกนัท าใหบุ้คลากรทุกคนเหน็ความส าคญัของกระบวนการท างานเป็นทมีอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้
บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร การท างานมคีวามสอดคล้องกนัและเกิดประสทิธภิาพ โดยในปัจจุบนัผูบ้รหิารจดัใหม้ี
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โครงสรา้งการท างานทีช่ดัเจน มกีารแบ่งงานออกไปตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ มกีารเขียนรายละเอยีดหน้าทีข่อง
บุคลากรอย่างชดัเจน กระตุ้นพลงัความสามารถของบุคลากรในการท างาน รวมทัง้สรา้งบรรยากาศในการท างานแบบ
มิตรภาพ  มีการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้ท างานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจดัประชุม 
สมัมนา แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเรื่องการท างานเพื่อใหบุ้ลากรน าความรูม้าใชใ้นการพฒันางานใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
      จากการอภปิรายผลเกีย่วกบัความถูกตอ้งและความเหมาะสมของรปูแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนับว่าสอดคล้องกบัแนวคิดของ กิตติก์าญจน์  ปฏิพนัธ์  [12] ได้
กล่าวถงึความส าคญัของภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมนับว่ามคีวามถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัทีผู่บ้รหิารต้องมี
การแข่งขนักบัสถานศกึษาอื่นๆ จงึต้องมกีารพฒันาตนเองใหส้ามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในดา้น
การน าความคดิสรา้งสรรค ์ ไปใชใ้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรูใ้หท้นักบัการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคม  
     สอดคลอ้งกบัแนวคดิของมารค์ (Mark) [13] กล่าวถงึภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมเป็นรปูแบบทีม่กีารใชอ้ทิธพิลของ
ตนเองในการวางแผนเชงิกลยุทธ์  เน้นทมีงานในการจดัยุทธวธิ ีเพื่อการสรา้งสรรค์นวตักรรมและการออกแบบองคก์ร
อย่างถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกนักบัสภาพการณ์ปัจจุบนั  ยงัสอดคล้องกบัผลวจิยัของพระครูใบฎีกาอภชิาต 
ธมฺมสุทฺโธ [14]   วจิยัภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมการบรหิารกจิการคณะสงฆใ์นทศวรรษหน้า   เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ   
ผลวจิยัพบว่า กจิการคณะสงฆไ์ทยในทศวรรษหน้าจะมคีวามเขม้แขง็ ความมัน่คง ความยัง่ยนืไดอ้ย่างมัน่ใจ หากไดม้ี
ผูบ้รหิารกจิการคณะสงฆท์ีม่คีวามเป็นผูน้ าเชงินวตักรรม  เพราะว่าภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม  นับว่ามคีวามเหมาะสม
สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ช่วยในการน าองค์กร น างาน น าคน และน าการเปลี่ยนแปลงสู่สงัคมโลก สงัคมไทย
ในทศวรรษหน้า ไดอ้ย่างสงา่ รวมทัง้ช่วยพฒันาระบบการบรหิารกจิการคณะสงฆไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกับ
ผลวจิยัของ  เซน็และอเีรน (Sen  & Eren) [6] ไดท้ าการวจิยัภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมในครสิศตวรรษที ่21 ของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาในหน่วยงานของรฐับาลประเทศสหรฐัอเมริกา โดยศึกษาวิสยัทศัน์ของผู้น าในการมองในอนาคตของ
ผูบ้รหิารว่าผูน้ าเชงินวตักรรมควรมคีุณลกัษณะใดทีส่ามารถวางแผนแก้ไขปัญหาขององค์กรและสงัคมปัจจุบนัได ้ ผล
วจิยัพบว่าภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมในครสิศตวรรษที ่21ทีม่คีวามเหมาะสมและสามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิไดแ้ก่  การ
ยืดหยุ่นในการด าเนินการบริการอย่างมคีุณภาพสามารถตอบสนองลูกค้าได้  การจดัสภาพแวดล้อมเชงิบวกที่เอื้อ
อ านวยการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ใีนการท างานของบุคลากร  ตลอดจนการน านวตักรรมและเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้
อ านวยความสะดวกแก่บุคลากร 
      3. ผลการประเมนิความเป็นไปไดแ้ละการน ารูปแบบไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สรุปผล ดงันี้ 
         3.1 การประเมนิความเป็นไปไดข้องรูปแบบ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นอยู่
ในระดบัมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการ
ตอบสนองผู้รบับริการ ด้านการสร้างทีมงาน  ด้านการคดิสร้างสรรค์  และด้านการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ เป็นองค์ประกอบที่ผูบ้รหิารสถานศกึษาเหน็ว่ามคีวามเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏบิตัอิยู่ระดบัมากเป็นอนัดบัแรก ทัง้ในเรื่องเกี่ยวกบัการปลูกฝังใหค้รูและนักเรยีนเชื่อมัน่ในค าสอนของศาสดาเพื่อ
สร้างแรงบนัดาลใจในการปฏิบตัิงานและการเรยีนการสอน การสร้างเจตคติที่ดแีละการคดิในแง่บวกเพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศกึษาเกดิความหวงัในการปฏบิตังิานดว้ยความสุข รวมถงึการปฏบิตัติ่อครแูละบุคลากรทางการศกึษา
ด้วยความเสมอภาคเท่าเทยีม ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะระบบของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามจะเน้นหลกัค า
สอนในศาสนาอย่างเคร่งครดั โดยผู้บรหิารและครูเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัตินตามค าสอนของศาสนา ปลูกฝังให้
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นักเรยีนเลื่อมใสในศาสนา  มอบหมายงานแก่ครูดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อสรา้งเจตคตทิีด่ตี่อการท างาน 
และยดึหลกัธรรมของศาสนาเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจ อกีทัง้ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจนับว่าเป็นองคป์ระกอบทีน่ าไป
ปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยในการสื่อสารใหบุ้คลากรทราบถงึความคาดหวงัทีสู่งของผูน้ า ดว้ยการจูงใจใหเ้กดิ
ความหวงัใหท้ างานบรรลุเกนิเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ สรา้งบรรยากาศตดิต่อสื่อสารแบบเปิด เชื่อถอื และวางใจซึ่งกนั
และกนั ผูบ้รหิารจะใหโ้อกาสบุคลากรไดป้ฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเตม็ที ่เพื่อเป็นการส่งเสรมิความภาคภูมใิจ
ในตนเอง และท าใหส้ามารถใชท้กัษะและความสามารถในการปฏบิตัจินจนประสบความส าเรจ็   
      ดา้นการตอบสนองผูร้บับรกิาร เป็นองค์ประกอบทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาเหน็ว่ามคีวามเป็นไปไดใ้นการน าไป
ปฏิบตัิอยู่ระดบัมากเช่นกนั ทัง้เรื่องการปลูกฝังใหค้รู บุคลากรและนักเรยีนมจีติอาสาเพื่อท าประโยชน์ต่อสงัคม การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยเน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  เพื่อให้ผู้ร ับบริการมีความสุข ตลอดจนการสร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้บับรกิารเพื่อสรา้งความประทบัใจ ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะการบรกิารเป็นหวัใจส าคญัของการ
บรหิารสถานศกึษาการบรกิารทีด่ชี่วยเสรมิสร้างมติรภาพทีด่ตี่อกนั ผู้รบับรกิารเกิดความพงึพอใจ และปรารถนาจะ
กลบัมาใช้บริการอีก ท าให้เกิดความประทบัใจ โดยเฉพาะการบริการที่รวดเร็วทนัเวลา ทนัเหตุการณ์ นอกจากนี้
ผูบ้รหิารสถานศกึษามนีโยบายส าคญัในการใหค้วามรกัความอบอุ่นแก่ผูป้กครองและนักเรยีนอย่างใกล้ชดิตามค าขวญั
ทีว่่า “We Care  We Share”  โดยจดัโครงการต่างๆทีเ่น้นการบรกิาร เช่นโครงการเยีย่มบา้นประสานใจ  โครงการปัน
สุข เป็นตน้ 
      ดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี องค์ประกอบทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาเหน็ว่ามคีวามเป็นไปไดใ้นการ
น าไปปฏบิตัอิยู่ระดบัมากเช่นกนั แต่มคี่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด โดยเฉพาะการจดัท าคู่มอืการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีห้
เป็นมาตรฐานอยู่ในระดบัปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผูบ้รหิารสถานศกึษาส่วนใหญ่มอีายุมากจงึไม่ถนัดใน
เรื่องการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยเีท่าทีค่วร โรงเรยีนบางแห่งจงึยงัไม่ไดจ้ดัท าคู่มอืการใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ี
ขณะเดยีวกนังบประมาณมจี ากดั จงึไม่มบีุคลากรหรอืเจา้หน้าทีโ่ดยตรงในการดูแลการจดัหาหรอืผลตินวตักร รมและ
เทคโนโลย ีผูบ้รหิารจงึมอบหมายครทูีม่คีวามรูไ้ปอบรมเพิม่เตมิและมาปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน 
      จากการอภิปรายการประเมนิความเป็นไปได้ของรูปแบบขา้งต้นนับว่าสอดคล้องกบัผลวจิยัของอนันด์และ
สารสัวาต ี(Anand & Saraswati) [10] ศกึษาภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ โดยการวเิคราะห์
เอกสารและสมัภาษณ์ผูน้ าทางการศกึษา ผลวจิยัพบว่า รูปแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมทีม่คีวามเป็นไปได ้การน าไป
ปฏบิตัแิละเหมาะสมกบัองค์กรสมยัใหม่เพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษยอ์ย่างมปีระสทิธภิาพประกอบดว้ย ผูน้ าทีม่กีารคดิ
สร้างสรรค์ มกีารออกแบบวธิกีารและกระบวนการท างาน การออกแบบรางวลั วธิกีารบ ารุงขวญัก าลงัใจแก่บุคลากร 
การใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ีการสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรู ้เพื่อใหบุ้คลากรแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั อกีทัง้การสรา้ง
แรงบนัดาลใจในการท างานของตนเองและบุคลากรเพื่อทุ่มเทเสยีสละเวลาในการท างานเต็มศกัยภาพ องค์ประกอบ
ต่างๆน ามาซึ่งประสทิธผิลและความส าเร็จขององค์กร สอดคล้องกบัผลวจิยัของหลุยสแ์ละคนอื่นๆ (Louis & Others) 
[15] ได้วจิยัเรื่อง ความเป็นผูน้ าอย่างยัง่ยนื : ผลกระทบของภาวะผู้น าเชงินวตักรรมส าหรบัโครงการพฒันาผูบ้รหิาร
โรงเรยีนในปาเลสไตน์ การศกึษาวจิยันี้มุ่งปรบัปรุงคุณภาพของภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของโรงเรยีนและการเรยีนการ
สอน ตลอดจนรูปแบบเครือข่ายสถานศึกษา โดยใช้การวจิยัเชงิส ารวจและการสมัภาษณ์เชงิลึก ผลการวจิยัพบว่า  
รปูแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมมคีวามเป็นไปไดใ้นการน าไปใชจ้รงิ โดยองคป์ระกอบส าคญัไดแ้ก่ การสรา้งแรงบนัดาล
ใจ การสร้างเครอืข่ายสถานศกึษา การสร้างทศันคตแิละการปฏิบตัขิองผู้บรหิารในฐานะผูน้ าของชุมชนและโรงเรยีน
ทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่การมุ่งการตอบสนองการบรกิารแก่นักเรยีนเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ ์ 
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         3.2 การประเมนิการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น
พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการ
สร้างทีมงาน ด้านการตอบสนองผู้รบับริการ ด้านการคิดสร้างสรรค์ และด้านการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี  
โดยเฉพาะด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ เป็นองค์ประกอบที่ผู้บรหิารสถานศกึษาเห็นว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์อยู่
ระดบัมากเป็นอนัดบัแรก ทัง้ในเรื่องเกี่ยวกบัการปลูกฝังใหค้รูและนักเรยีนเชื่อมัน่ในค าสอนของศาสดาเพื่อสรา้งแรง
บนัดาลใจในการปฏบิตังิานและการเรยีนการสอน การสรา้งเจตคตทิีด่ีและการคดิในแง่บวกเพื่อใหค้รูและบุคลากรทาง
การศกึษาเกดิความหวงัในการปฏบิตังิานดว้ยความสุข รวมถงึการปฏบิตัติ่อครูและบุคลากรทางการศกึษาดว้ยความ
เสมอภาคเท่าเทยีม ซึง่ผลวจิยันับว่าสอดคลอ้งกบัความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัจิรงิในโรงเรยีน ซึง่เป็นการตอกย ้า
ว่าการสร้างแรงบนัดาลใจเป็นองค์ประกอบส าคญัอย่างยิ่งของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ที่
จ าเป็นต้องมทีุกคน นอกจากระบบของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาจะเน้นหลกัค าสอนในศาสนาอย่างเคร่งครดัแล้ว 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาส่วนใหญ่ไดร้บัการอบรมและปลูกฝังใหเ้ป็นผู้น าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมวีาทศลิป์ในการสร้าง
แรงบนัดาลใจและจงูใจบุคลากรใหค้ล้อยตาม อกีทัง้ค าสอนของศาสนายงัปลูกฝังใหเ้ชื่อผูน้ าอย่างเคร่งครดั นอกจากนี้
การสร้างแรงบนัดาลใจยงัมผีลต่อสถานศกึษาท าให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกบัองค์กร เสริมสร้างก าลงัใจในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้บุคลากรในองค์กรมีความภักดีต่อองค์กร เสริมสร้างความสามคัคีความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน
ก่อใหเ้กดิความเชื่อถอืศรทัธาในทีท่ างาน บุคลากรมคีวามรูส้กึมัน่คงปลอดภยั สอดคล้องกบัแนวคดิของเบนนิสและนา
นุส (Bennis & Nanus) [16] ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการสรา้งแรงบนัดาลใจช่วยเสรมิสรา้งก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 
ท าใหเ้กดิสามคัคธีรรมในหมู่คณะเป็นการสรา้งพลงัดว้ยความสามคัคี เกดิความภกัดตี่อโรงเรยีน ก่อใหเ้กดิศรทัธาและ
ความเชื่อมัน่ ตลอดจนท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
      ดา้นการสรา้งทมีงาน เป็นองคป์ระกอบทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาเหน็ว่าสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อยู่ในระดบัมาก
เช่นกนั ทัง้ในเรื่องแบ่งหน้าทีใ่นการท างานอย่างเป็นธรรมตามความถนัดและความสนใจของสมาชกิในทมีงาน การใช้
หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้สมาชิกร่วมคิด  ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินงาน ร่วมประเมินผลและร่วม
รบัผดิชอบ ตลอดจนการไวว้างใจใหค้วามเชื่อมัน่ต่อสมาชกิในทมีงาน ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนมนีโยบายใหผู้้บรหิารสถานศกึษาเน้นการบรหิารจดัการแบบมส่ีวนร่วม 
ส่งเสรมิการท างานเป็นทมี เพราะการท างานเป็นทมีช่วยใหก้ารบรหิารจดัการประสบความส าเร็จ ท าให้บุคลากรเกดิ
ความรูส้กึภาคภูมใิจ เกดิความภกัดตี่อองค์กรและเกดิความรูส้กึเป็นเจา้ของ ช่วยสรา้งสรรค์ความคดิใหม่ๆขึน้ในการ
ท างาน สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีเกดิความรกัความสามคัค ีรวมทัง้เกดิความร่วมมอืร่วมใจกนัท างานในองคก์รใหบ้รรลุผล
ส าเรจ็ เสรมิสรา้งและกระตุน้ใหบุ้คลากรในทมีงานไดแ้สดงศกัยภาพของตนไดอ้ย่างเตม็ที ่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร  
และเกดิประสทิธภิาพ  
      ดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาเหน็ว่ามคีวามเป็นไปไดใ้น
การน าไปปฏบิตัอิยู่ระดบัมากเช่นกนั แต่มคี่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด ซึ่งผลวจิยันับว่าสอดคล้องกบัความเป็นไปไดใ้นการน าไป
ปฏิบตัิจริงในโรงเรียน ซึ่งเป็นการตอกย ้าว่าการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี เป็นจุดอ่อนที่ส าคญัอย่างยิง่ของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชนสอนศาสนาอสิลามทีค่วรดแูลและแกไ้ขปัญหาเป็นพเิศษ  
      จากการอภิปรายข้างต้นนับว่าสอดคล้องกับผลวิจยัของ  เอนโตนากิส อโวลีโอและซิวาสุบรามมนัเนียม 
(Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam) [17]ได้วจิยัเรื่องรูปแบบของภาวะผู้น าที่มปีระสทิธผิล โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบรปูแบบของภาวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธผิล ทีส่ามารถอธบิายความเชื่อมโยงของตวัแปรผลสมัฤทธิข์องนักเรยีน 
ผลวจิยั พบว่าตวัแปรด้านภาวะผู้น าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะด้านการสร้างแรง
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บนัดาลใจ การจดับรกิารทีม่คีุณภาพ โดยเน้นการจดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน การสรา้งเครอืขา่ยการ
เรยีนรู ้การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรู ้ผลวจิยัยงัสอดคล้องกบัอแซม และฮามดิอล (Azam & 
Hamidon ) [18] ได้วิจยัเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรม: การเรียนรู้จากการบริหารการเปลี่ยนแปลงในหมู่ผู้บริหาร
โรงเรยีนมธัยมศกึษามาเลเซยี วตัถุประสงค์เพื่อส ารวจมุมมองผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาและประสบการณ์ในการ
จดัการการเปลีย่นแปลงองคก์ร มุ่งเน้นว่าผูบ้รหิารจะใชว้ธิกีารทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ในการตดัสนิใจและรปูแบบความเป็น
ผู้น าอย่างไร การวจิยัใช้วธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ ใช้การสมัภาษณ์ที่เปิดกว้างในการส ารวจรูปแบบการเป็นผู้น าขอ ง
ครใูหญ่ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ลอืกในประเทศมาเลเซยีจ านวน 6 คน ผลการวจิยัพบว่าผูบ้รหิารส่วนใหญ่ตระหนักวา่
ตนเป็นภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม เพราะเขาไดใ้ชก้ลยุทธ์ในการสรา้งสรรค์นวตักรรมและการแก้ปัญหา อกีประการหนึ่ง
การรบัรู้ร่วมกนัระหว่างครูใหญ่กบับุคลากรการผลตินวัตกรรมไปใช้ในการเรยีนการสอน โดยเน้นคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยตี่างๆ นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัพบว่ารูปแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของครูใหญ่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และยงัเป็นตวัเร่งปฏกิริยิาส าหรบัการเปลีย่นแปลงความไวว้างใจของบุคลากรทีม่ตี่อการบรหิาร 
ความเชื่อมัน่ของผู้บริหารในการแก้ปัญหา และความส าคญัของวิธีการที่เน้นการตอบสนองของผู้รบับริการให้ได้
ประโยชน์สงูสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. ผู้บรหิารควรจดัท าคู่มอืการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีหเ้ป็นมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลติ

หรอืใชน้วตักรรมและเทคโนโลยแีก่หวัหน้าฝ่ายวชิาการ หวัหน้ากลุ่มสาระ ครู และนักเรยีน เป็นตน้ 
2. ผูบ้รหิารควรคน้หาวธิใีนการสรา้งแรงบนัดาลใจ เพื่อน ามาใชก้บั หวัหน้าฝ่ายวชิาการ หวัหน้ากลุ่มสาระ ครู 

และนักเรยีน ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยศกึษาจากผูน้ าทีป่ระสบผลส าเรจ็ในระดบัสากล เป็นตน้ 
3. ผู้บรหิารควรส ารวจความพงึพอใจต่อผู้รบับรกิารทัง้หวัหน้าฝ่ายวชิาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ครู นักเรยีน 

ผูป้กครอง และชุมชน เพื่อน ามาใชใ้นการปรบัปรุงการบรหิารงานใหเ้กดิประสทิธผิล 
4. ผู้บรหิารควรค้นหาความจรงิโดยการน ามาลองผดิลองถูก เพื่อน าสิง่ที่ได้มาใช้ในการบรหิารงานให้เป็น

รปูธรรมอย่างชดัเจน ดว้ยการคน้ควา้วธิกีารใหม่ๆ เรื่องใหม่ๆ เพิม่เตมิจากงานวจิยั เอกสารหรอืต ารา เป็นตน้ 
5. รูปแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม มคี่าเฉลีย่

ทัง้ความเป็นไปได ้และการน าไปใชป้ระโยชน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษา ในโรงเรยีนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ควรน ารูปแบบภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา ในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา
อสิลาม ไปใชใ้นการพฒันาตนเอง พฒันารองผูบ้รหิาร หวัหน้าฝ่ายวชิาการ หวัหน้ากลุ่มสาระ ครู และนักเรยีน 

6. ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ควรน ารูปแบบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปประยุกต์ใชใ้นการ
ฝึกอบรมและสมัมนากบัผู้บรหิารสถานศกึษา รองผู้บรหิาร หวัหน้าฝ่ายวชิาการ หวัหน้ากลุ่มสาระ ครู  และประธาน
นักเรยีน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

7. ผู้บริหารในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ควรก าหนดเป็นนโยบายให้
ผูบ้รหิารสถานศกึษา รองผูบ้รหิาร หวัหน้าฝ่ายวชิาการ หวัหน้ากลุ่มสาระ ครู และประธานนักเรยีน น ารูปแบบภาวะ
ผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ไปใชใ้นองค์กรอย่างแพร่หลายโดย
การประชุม สมัมนา หรอืจดัท าเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมผูบ้รหิารสถานศกึษา หรอืหวัหน้างาน หรอืจดัท าเป็นวดิทีศัน์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากร และพฒันางานใหเ้กดิประสทิธผิลอย่างชดัเจน 
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8. ผู้บริหารในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ควรก าหนดเป็นนโยบายให้
ผูบ้รหิารสถานศกึษา รองผูบ้รหิารหวัหน้าฝ่ายวชิาการ หวัหน้ากลุ่มสาระ ครู และประธานนักเรยีน เพื่อน ารปูแบบภาวะ
ผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ไปใช้ก าหนดเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมนิสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา เพื่อเลื่อนขัน้เงนิเดอืนหรอืใหร้างวลัผูบ้รหิารดเีด่น  

9. หน่วยงานทางการศกึษาต่างๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน องค์การบรหิารส่วน
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ฯลฯ ควรน ารปูแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในโรงเรยีนเอกชนสอน
ศาสนาอสิลาม ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปประยุกต์ใชใ้นการฝึกอบรมและสมัมนากบัผูบ้ริหารการศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา
หรอืผูบ้รหิารระดบัต่างๆ ในหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา

อสิลาม ในสงักดัหน่วยงานทางการศกึษาอื่นๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน องค์การบรหิารส่วน
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 

2. ควรมกีารวจิยัเชงิทดลองในการน ารูปแบบภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในโรงเรยีน
เอกชนสอนศาสนาอสิลาม ไปใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพ หรอืทดลองในสงักดัหน่วยงานทางการศกึษาอื่นๆ เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 

3. ควรมกีารวจิยัภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ใน
รูปแบบงานวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชงิลกึ ทัง้ได้รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบเพื่อน ามาใช้ในการพฒันา
ภาวะผูน้ ารปูแบบต่างๆใหเ้กดิคุณภาพต่อไป 

4. ควรวจิยัเชงิปรมิาณเกี่ยวกบัภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในรูปแบบของการวเิคราะห์
เสน้ทาง (Path Analysis) พหุระดบั (Multilevel) หรอืการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) เป็นตน้ 

5. ควรมกีารวจิยัภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ใน
รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรการบรหิารจดัการเชงิสมดุลของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในสถานศกึษา หรอืการศกึษาแบบพหุ
กรณี (Multi Case Study) แล้วน ามาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องนักเรยีน โดยวจิยักบัหน่วยงานการศกึษาต่างๆ เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] สุเทพ พงศศ์รวีฒัน์.  (2548).ภาวะผูน้ า : ทฤษฎแีละปฏบิตั ิ: ศาสตรส์ู่ความเป็นผูน้ า ทีส่มบูรณ์. พมิพค์รัง้ที ่2.  

กรุงเทพมหานคร : วริตัน์เอด็ดเูคชัน่. 
[2] กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2555).  นโยบายกระทรวงศกึษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพค์ุรุสภา. 
[3] เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ และคณะ (2554). การพฒันาการจดัการศกึษาตามแนวทางอสิลามระดบัอุดมศกึษา 
 ในจงัหวดัชายแดนภาคใต.้ กรุงเทพฯ : ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 
[4] ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา. (2553). แผนการศกึษาแห่งชาต ิ(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2552 –2559) ฉบบั 

ปรบัปรุง. กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 
[5] ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน. (2546).  คู่มอืการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาปฐมวยั.  

กรุงเทพมหานคร:โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพรา้ว. 
 



 96 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่18 ฉบบัที ่34 เดอืนมกราคม-มถิุนายน 2564 

[6] Sen, Asim & Eren, Erol. (2012). “Innovative Leadership for the Twenty-First Century” in Social and 
Behavioral Science. Vol.41 (No.3): pp.1-14.         

[7] Porter, Jane. (2014, May). “Why Innovative Leaders Aren't The Same As Great Leaders.” Leadership 
Newletter. Vol. 11(6): pp.33-38.   

[8] McEntire, L. E. & Greene-Shortridge, T.M. (2011).” Recruiting and selecting leaders for innovation: 
 How to find the right leader.” in Advances in Developing Human Resources, Vol. 13 (2):  
pp. 266- 278. 

[9] Stoll, L. and Temperley, J. (2009) Creative leadership: a challenge of our times, School Leadership and 
Management, 29 (1): 63-76. 

[10] Anand, Poonam & Saraswati Arvind, Kumar (2014). “Global Innovative Leadership: A Paradigm in Modern 
HR Practices” Journal of Finance and Management.  Vol.6 (1): pp. 497-502. 

[11] Morelli, Carla. (2015). The Art of Leading Change: Innovative Leaders Transformation Model. Boston:  
McKinsey, Kotter and Collins publications. 

[12] กติติก์าญจน์   ปฏพินัธ.์  ( 2555).  โมเดลสมการโครงสรา้งภาวะผูน้ า เชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา 
อาชวีศกึษา. วทิยานิพนธ ์ปรญิญาดุษฎบีณัฑติ, สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา,มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  

[13] Mark, Palmer. (2012). Innovative Leadership Workbook for Emerging Leaders and Managers. 1st 

edition. USA: Integral Publishers. 
[14] พระครใูบฎกีาอภชิาต ธมฺมสุทฺโธ.  (2559 ). “ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมการบรหิารกจิการคณะสงฆใ์นทศวรรษหน้า”  

วารสารสนัตศิกึษาปรทิรรศน์ มจร. 4 (2) 314-321.                               
[15] Louis, Cristillo, & others. (2016). “Sustainable Leadership: Impact of an Innovative Leadership 

Development Program for School Principals in Palestine.”   In American Journal of Educational 
Research. Vol. 4 (2): pp 37-42.  

[16] Bennis, W. & Nanus, B. (1997). Leaders: The Strategies for Taking Charge. New York: Harper & Row.                        
[17] Antonakis, J.; Avolio, B. J. & Sivasubramaniam, N. (2003). "Context and Leadership: An Examination  

of the nine-factor Full-Range Leadership Theory using the Multifactor Leadership Questionnaire". The  
Leadership Quarterly. 14 (3): 261–295. 

[18] Azam, Othman, & Hamidon, Rahman. (2013, May). Innovative Leadership: Learning from Change 
Management among Malaysian Secondary School Principals. World Applied Sciences Journal. Vol. 23 
(2): 167-177. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Advances_in_Developing_Human_Resources
http://www.sciepub.com/journal/EDUCATION
http://www.sciepub.com/journal/EDUCATION
http://www.sciepub.com/EDUCATION/content/4/2A


 97 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่18 ฉบบัที ่34 เดอืนมกราคม-มถิุนายน 2564 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  
2) ศกึษาระดบัการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน และ 3) ศกึษาภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิาร
สถานศกึษาทีส่่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จ านวน 200 คน สุ่มจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
2) การเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 3) ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ดา้นการบรหิารความเสีย่ง ดา้นการสรา้งการมส่ีวนร่วม ดา้นการคดิอย่างสรา้งสรรค์ และบูรณาการ 
และด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรบัผิดชอบ ร่วมกันท านายการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของ
โรงเรียน ได้ร้อยละ 68.40 (R2 = .684) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยสามารถเขยีนสมการพยากรณ์ 
ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานไดด้งันี้ 
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 Y (INO) = .871 + .235 (RIM) + .231 (INC) + .168 (CRI) + .147 (MOR)  
 Z (INO) = .278 (RIM) + .269 (INC) + .192 (CRI) + .167 (MOR) 
 

ค าส าคญั: ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม, การเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรม 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study: 1) learning innovative leadership of directors of 
schools under the Secondary Education Service Area Office Bangkok 2, 2) learning innovation organization 
at the schools, and 3) learning innovative leadership of directors affecting innovation organization at the schools. 
A sample of 201 was randomly selected from head of departments. The instrument used was a 
questionnaire. The statistical methods used in this research were frequency distribution, percentage, mean, 
standard deviation, Pearson product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression 
analysis. 
 The research results showed as follows. 1) Learning innovative leadership of the directors was 
overall at the high level. 2) Learning innovation organization at the schools was also at the high level.  
3) Learning innovative leadership of directors did affect innovation organization at schools were  
risk management, innovation collaboration, creative and integrative thinking, and morality and responsibility. 
They could 68.40 percent predict innovation organization at schools, had significant at .05 levels. The regression 
equations in raw scores and standard scores were. 
 Y (INO) = .871 + .235 (RIM) + .231 (INC) + .168 (CRI) + .147 (MOR)  
 Z (INO) = .278 (RIM) + .269 (INC) + .192 (CRI) + .167 (MOR) 
 

Keywords: innovative leadership, innovation organization 
 

ภมิูหลงั  
ในปัจจุบนั โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในทุกมติขิองสงัคม ส่งผลใหทุ้กประเทศต่างพยายาม

พฒันาประเทศตนเองใหม้คีวามเป็นเลศิในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเมอืงการปกครอง ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม 
และดา้นการศกึษา [1] จากกระแสการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทัง้ภายนอกและภายในประเทศทีเ่กดิขึน้ ท าใหป้ระเทศไทย
ตอ้งเผชญิกบัโอกาสและความเสีย่งต่อการพฒันาประเทศ จงึจ าเป็นตอ้งเร่งสรา้งภูมคิุม้กนัในประเทศใหเ้ขม้แขง็ขึน้ 
โดยการเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่คน สงัคม และระบบเศรษฐกจิของประเทศ ใหส้ามารถปรบัตวัรองรบัผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสามารถพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้ [2] ผลจากการพฒันา
ประเทศไทย ตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่1 ส่งผลใหเ้กดิการยกระดบัรายไดข้องประเทศ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากความได้เปรียบทางความหลากหลายเชิงนิเวศเป็นหลัก  
แต่อย่างไรกต็าม อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2562 มกีารขยายตวัเพยีงรอ้ยละ 2.4 และมแีนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง [3] ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ประเทศไทยยงัไม่สามารถขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม  
โดยการยกระดบัการผลตินวตักรรมและเทคโนโลยแีห่งอนาคต เพื่อเพิม่มูลค่าผลผลติของประเทศไดอ้ย่างเหมาะสม [4] 
นวตักรรมนัน้ หมายถึง แนวความคิดใหม่ แนวทางปฏิบตัิใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยงัไม่เคยมีมาก่อน หรือ  
การน าสิง่ทีม่อียู่แลว้มาใชใ้นรปูแบบใหม่ เพื่อท าใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ โดยอาศยัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
มาสรา้งเป็นโอกาส และสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ทีเ่กดิประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม ซึ่งนวตักรรมนับเป็นสิง่ทีช่่วยใหโ้ลก
ขบัเคลื่อนไปในทางทีด่ขี ึน้ และช่วยใหก้ารท างานขององคก์ารต่างๆ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูกว่าเดมิ [5]  
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ดว้ยเหตุนี้องค์การและหน่วยงานต่างๆ จงึไดเ้ร่งปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งองค์การเพื่อก้าวเขา้สู่การเป็นองค์การแห่ง
นวัตกรรม ซึ่ง เป็นองค์การที่มุ่ ง เ น้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในองค์การ โดยมีการบริหารจัดการ  
ดว้ยการรเิริม่สิง่ใหม่ หรอืการพฒันาปรบัปรุงวธิกีารปฏบิตั ิผลติภณัฑ ์บรกิาร โครงสรา้งองคก์าร และกระบวนการ
ด าเนินงาน ซึ่งมอีงค์ประกอบทีส่ าคญัจากการขบัเคลื่อนองค์การดว้ยผูน้ าทีส่่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ การสรา้ง
บรรยากาศแห่งนวตักรรม การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ การจดัการองค์ความรู ้และมโีครงสรา้งองค์การทีย่ดืหยุ่น 
สามารถกระจายอ านาจได้อย่างทัว่ถึง รวมไปถึงการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกองค์การที่ ส่งผลต่อการขบัเคลื่อน
องค์การแห่งนวตักรรม ทัง้นี้เพื่อสรา้งองค์การแห่งนวตักรรมทีม่คีวามแตกต่าง และมคีวามเป็นเลศิในการแข่งขนั
อย่างยัง่ยนื [6] ในฐานะที่สถานศึกษาเป็นองค์การหลกัในการจดัการศกึษาให้แก่นักเรยีน ซึ่งจะเติบโตไปเป็น
ทรพัยากรมนุษย์ทีม่คีวามส าคญัในการพฒันาประเทศ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีส่ถานศกึษาตอ้งเตรยีมความพรอ้ม 
และสรา้งองค์การแห่งนวตักรรมใหเ้กดิขึน้ภายในสถานศกึษา เพื่อพฒันาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศกึษา
ในด้านนวตักรรม และปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรมตัง้แต่วยัเด็ก ซึ่งเป็นรากฐาน  
ทีส่ าคญัอย่างยิง่ในการขบัเคลื่อนประเทศไทยดว้ยนวตักรรม ทัง้นี้เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบ และเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศไทยในประชาคมโลกต่อไป [7] 
 การสรา้งสถานศกึษาใหเ้ป็นองค์การแห่งนวตักรรมนัน้ วฒันชยั ศริญิาณ [8] พบว่ามปัีจจยัทีเ่กีย่วขอ้งอยู่ 
4 ปัจจยั คอื ภาวะผูน้ า (leadership) บรรยากาศ (climate) วฒันธรรมองคก์าร (organization culture) และพฤตกิรรม 
(behavior) โดยการสรา้งองค์การแห่งนวตักรรมนัน้ ผูบ้รหิารจะต้องมภีาวะผูน้ า มวีสิยัทศัน์ มพีฤตกิรรมหรอืนิสยั
ในการรกันวตักรรม และเป็นผูส้นับสนุนใหอ้งคก์ารมบีรรยากาศนวตักรรม ซึง่ส่งผลใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์ารทีเ่อื้อ
ต่อการสร้างองค์การแห่งนวตักรรม สอดคล้องกับ Byrd [9] ที่พบว่า บทบาทของผู้น าและภาวะผู้น า ส่งผลต่อ 
การเป็นองค์การแห่งนวตักรรมในหน่วยทหารของสหรฐัอเมรกิา โดยผูน้ าทีม่ภีาวะผูน้ าสงู จะท าใหส้มาชกิในองคก์าร
เกิดความรู้สกึจงรกัภักด ีไว้วางใจซึ่งกนัและกนั และน าไปสู่การสรา้งนวตักรรมในองค์การ ดงันัน้ ภาวะผู้น าของ
ผู้บรหิารสถานศกึษาจงึนับว่าเป็นสิ่งส าคญัในการน าพาสถานศึกษาไปสู่การเป็นองค์การแห่งนวตักรรมที่สมบูรณ์ 
โดยเฉพาะภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาจะต้องมคีุณลกัษณะทีเ่หมาะสมทัง้ดา้นความรู ้สตปัิญญา 
รู้จกัปรบัเปลี่ยนมุมมองและทศันคติ เปิดใจกว้าง ไม่ยดึติดกบัความคดิหรอืความรู้เดมิ ๆ มวีสิยัทศัน์ที่ก้าวไกล 
สามารถมองเหน็อนาคตว่าจะเกดิการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบา้ง มคีวามสามารถในการใชศ้าสตร์และศลิป์ในการจงูใจ
ใหบุ้คลากรในองค์การสรา้งสรรค์นวตักรรมอย่างเตม็ความสามารถ ซึ่งถอืไดว้่าเป็นผลผลติทีส่ าคญัต่อการแขง่ขนั
ขององคก์าร [10] 
 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นองคก์ารทีม่หีน้าทีจ่ดัการศกึษาใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นจงัหวดัทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดของประเทศไทย อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางการปกครอง 
เศรษฐกจิ การเงนิ การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร การศกึษา และความเจรญิของประเทศ ซึ่งไดก้ าหนดวสิยัทศัน์
เกีย่วกบัการขบัเคลื่อนนวตักรรมของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ไว้ว่า “เป็นองค์การทางการศกึษา ที่บรหิารจดัการได้มาตรฐานระดบัสากล ด้วยนวตักรรมทนัสมยั บนพื้นฐาน  
ความเป็นไทย” [11] ในปัจจุบนัพบว่า โรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
มสีภาพบรบิทของสถานศกึษา และการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมทีแ่ตกต่างกนัไปในหลายมติ ิซึ่งประกอบด้วย 
ดา้นการมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั ดา้นโครงสรา้งองค์การทีเ่หมาะสม ดา้นบุคลากรขององค์การ ดา้นทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ด้านการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรที่ยืดหยุ่นและต่อเนื่อง ด้านการสื่อสาร ด้านการมีส่วนร่วมในนวตักรรม  
ดา้นบรรยากาศทีส่่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์และดา้นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ส่งผลใหผู้เ้รยีนในสถานศกึษาแต่ละแห่ง
มปีระสทิธภิาพในการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ที่มีเป้าหมายที่ส าคัญคือพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
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ทัง้ร่างกายจติใจ สตปัิญญา ความรูแ้ละคุณธรรมมจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่น 
ไดอ้ย่างมคีวามสุข [12] และไม่สามารถผลติผูเ้รยีนที่เป็นไปตามความคาดหวงัของสงัคม โดยมเีป้าหมายการจดั
การศกึษาทีจ่ะสรา้งนักเรยีนใหม้สีมรรถนะทัง้ดา้นความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดม้าตรฐานเป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงาน 
และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทัง้ในและนอกประเทศได ้

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยมุ่งหวงัให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  
ทีส่ามารถพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 
เพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรมของสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาระดบัภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 2. เพื่อศึกษาระดบัการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 3. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีส่่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรม
ของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

วิธีด าเนินการวิจยั  
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้ของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 52 โรงเรยีน จ านวนทัง้สิน้ 416 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ านวน 200 คน ไดจ้ากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยการใช้
ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan [13] ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน จากนัน้ 

ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ดา้นการมวีสิยัทศัน์เชงินวตักรรม 
2. ดา้นการสรา้งแรงจงูใจทางนวตักรรม  
3. ดา้นการสรา้งการมส่ีวนร่วม 
4. ดา้นการคดิอย่างสรา้งสรรคแ์ละบูรณาการ 
5. ดา้นการบรหิารความเสีย่ง  
6. ดา้นการมคีุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบ 

การเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรมของโรงเรียน 
1. ดา้นการมแีผนกลยุทธท์างนวตักรรม 
2. ดา้นการมโีครงสรา้งองคก์ารนวตักรรม  
3. ดา้นการมบีรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการสรา้งสรรคน์วตักรรม 
4. ดา้นการมบีุคลากรทีพ่รอ้มสรา้งสรรค์นวตักรรม 
5. ดา้นการมทีมีท างานนวตักรรม 
6. ดา้นการบรหิารจดัการ และพฒันาบุคลากรนวตักรรม 
7. ดา้นการสื่อสารนวตักรรม 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
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สุ่มตวัอย่างโดยวธิกีารสุ่มแบบชัน้ภูม ิ(stratified random sampling) ตามขนาดสถานศกึษา และก าหนดกลุ่มตวัอย่าง
โดยการค านวณตามสัดส่วนประชากร (probability proportional to size) แล้วใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  
(simple random sampling) โดยการจับฉลากรายชื่อโรงเรียน เพื่อให้ได้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามสัดส่วน 
ทีก่ าหนดไว ้
 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบั เพศ วุฒสิูงสุดทางการศกึษา อายุ 
ประสบการณ์ในการท างาน ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
 ตอนที ่2 ระดบัภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา จ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมวีสิยัทศัน์
เชงินวตักรรม ดา้นการสรา้งแรงจูงใจทางนวตักรรม ดา้นการสรา้งการมส่ีวนร่วม ดา้นการคดิอย่างสรา้งสรรค์ และ
บูรณาการ ดา้นการบรหิารความเสีย่ง และดา้นการมคีุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบ โดยแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั 
 ตอนที ่3 ระดบัการเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน จ านวน 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมแีผนกลยุทธ์
ทางนวตักรรม ดา้นการมโีครงสรา้งองคก์ารแห่งนวตักรรม ดา้นการมบีรรยากาศทีเ่อื้อต่อการสรา้งสรรคน์วตักรรม 
ดา้นการมบีุคลากรทีพ่รอ้มสรา้งสรรคน์วตักรรม ดา้นการมทีมีท างานนวตักรรม ดา้นการบรหิารจดัการ และพฒันา
บุคลากรนวตักรรม และดา้นการสื่อสารนวตักรรม โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั 
 โดยมขีัน้ตอนการสรา้งและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืในการวจิยั ดงันี้ 
 2.1 ศกึษาแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีส่่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อน ามาวเิคราะหโ์ครงสรา้งเนื้อหาตามนิยามศพัทเ์ชงิปฏบิตักิารของตวัแปร
ทีศ่กึษา และก าหนดตวัชีว้ดั และน ามาก าหนดเป็นขอ้ค าถามตามนิยามและขอบเขตการวจิยั 
 2.2 สรา้งประเดน็ค าถามตามดชันีชีว้ดัใหค้รอบคลุมตวัแปรทีศ่กึษาภายใตค้ าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา  
 2.3 ตรวจสอบคุณภาพความตรงดา้นเนื้อหาของประเดน็ค าถาม แล้วหาดชันีความสอดคล้องระหว่าง
ขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้สูตรของลดัดาวลัย์ เพชรโรจน์ 
และ อจัฉรา ช านิประศาสน์ [14] ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 
 2.4 ปรบัแกไ้ขประเดน็ค าถาม แลว้จดัท าแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญและอาจารยท์ีป่รกึษา 
 2.5 น าแบบสอบไปทดลองใช ้(try out) กบัหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ( reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแ์อลฟาของ Cronbach [15]  
ซึง่ค านวณหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามไดค้่าเท่ากบั 0.956 
 2.6 ปรบัปรุงประเดน็ค าถามในด้านการใชภ้าษาใหม้คีวามถูกต้องเหมาะสม และจดัท าแบบสอบถาม
ฉบบัสมบูรณ์ในลกัษณะแบบสอบถามออนไลน์ (Google form)  
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการส่งหนังสอืขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูถงึผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีเ่ป็น
กลุ่มตัวอย่าง พร้อมทัง้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในลักษณะแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) โดยส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ จ านวน 200 ฉบบั จากนัน้ตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัคนื
มาทัง้หมด จ านวน 200 ฉบบั เพื่อน าไปวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู 
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 4. การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ช ้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 5 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ 
(frequency distribution) ค่ารอ้ยละ (percentage) และน าเสนอในรปูตารางประกอบค าบรรยาย 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา โดยวิเคราะห์
ค่าเฉลีย่เลขคณิต (mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็นรายดา้นและโดยรวม 

ตอนที ่3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน โดยวเิคราะห์ค่าเฉลีย่
เลขคณิต (mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็นรายดา้นและโดยรวม 
 ตอนที ่4 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา กบัการเป็น
องค์การแห่งนวตักรรมของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
โดยหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศกึษา ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การ  
แห่งนวตักรรมของโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยใช ้
การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 

สรปุผลการวิจยั 
 ผลการวจิยั เรื่อง ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีส่่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรม
ของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สามารถสรุปผลการวจิยัได ้
5 ประเดน็ ดงันี้ 

1. ระดบัภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า โดยรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า การมคีุณธรรม 
จรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบ มอีนัดบัสงูสุด รองลงมา คอืการมวีสิยัทศัน์เชงินวตักรรม ส่วนดา้นทีม่อีนัดบัต ่าสุด 
คอืการบรหิารความเสีย่ง 
 2. ระดบัการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า โดยรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า การมโีครงสร้าง
องค์การแห่งนวตักรรม มอีนัดบัสูงสุด รองลงมา คอืการมบีุคลากรทีพ่รอ้มสรา้งสรรคน์วตักรรม ส่วนดา้นทีม่อีนัดบั
ต ่าสุด คอืการบรหิารจดัการ และพฒันาบุคลากรนวตักรรม  
 3. ภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศึกษา และการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของโรงเรียน 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ดา้นการสรา้งการมส่ีวนร่วม มีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์สูงสุด รองลงมาคอืดา้นการบรหิารความเสีย่ง ดา้นการคดิ
อย่างสร้างสรรค์ และบูรณาการ ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรบัผิดชอบ ด้านการสร้างแรงจูงใจ  
ทางนวตักรรม ตามล าดบั และดา้นการมวีสิยัทศัน์เชงินวตักรรมมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธต์ ่าสุด 
 4. ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา (INL) สามารถพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งนวตักรรม
ของโรงเรียน (INO) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ร้อยละ 67.80  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ซึ่งส่งผลกนัในทางบวก สามารถสรา้งสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิและ 
คะแนนมาตรฐาน ไดด้งันี้ 
 Y (INO) = .674 + .824 (INL)  
 Z (INO) = .824 (INL) 
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 5. ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม ดา้นการสรา้งการมส่ีวนร่วม (INC) ดา้นการบรหิารความเสีย่ง (RIM) ดา้นการคดิ
อย่างสรา้งสรรค์ และบูรณาการ (CRI) และดา้นการมคีุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบ (MOR) สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียน (INO) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ร้อยละ 68.40 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งส่งผลกันใน
ทางบวก สามารถสรา้งสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งันี้ 
 Y (INO) = .871 + .235 (RIM) + .231 (INC) + .168 (CRI) + .147 (MOR)  
 Z (INO) = .278 (RIM) + .269 (INC) + .192 (CRI) + .167 (MOR) 
 

อภิปรายผล  
 1. ภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บริหารสถานศกึษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จากผลการวิเคราะห์ ระดบัภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า โดยรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.20) 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
มีการบริหารสถานศึกษาเป็นไปตามแผนพฒันาการศึกษาขัน้พื้นฐาน (พ.ศ. 2560-2564) ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ทีส่นับสนุน และส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารสถานศกึษามวีสิยัทศัน์เชงินวตักรรม มกีารสรา้ง
แรงจูงใจทางนวตักรรม สร้างการมส่ีวนร่วม มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ และบูรณาการ มีการบริหารความเสี่ยง 
รวมถงึมคีุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบ ซึง่เมื่อศกึษาองคป์ระกอบรายดา้นของภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม 
จะพบว่าดา้นการมคีุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบ มคี่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด ซึ่งอาจเป็นเพราะโรงเรยีนสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ทีจ่ าเป็นตอ้งมผีูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม และความรบัผดิชอบ ซึง่นับว่าเป็นรากฐานของการด าเนินงาน
ในทุก ๆ ดา้น และเป็นหวัใจส าคญัของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูน้ าเชงินวตักรรม โดยผูบ้รหิารสถานศกึษา
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 นัน้ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก ซื่อสตัย์ สุจริต และมีความรบัผดิชอบ รวมถึงประพฤติปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณวชิาชพีผู้บรหิาร
สถานศึกษา และใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศกึษา นอกจากนี้ยงัยดึถือผลประโยชน์ของส่วนรวม
เหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เวยีงววิรรธน์ ท าทูล [16] 
ซึ่งพบว่า ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 21 
โดยรวมมกีารปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากทุกด้าน เมื่อน ามาเรียงล าดบัพบว่า ภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิาร
สถานศกึษาดา้นความมจีรยิธรรมและตรวจสอบไดม้กีารปฏบิตัสิงูสุด และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปวณีา กนัถนิ [17] 
ที่พบว่า ภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศึกษาโรงเรยีนประชารฐั เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
เชยีงใหม่ เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ จรีาภา ประพนัธ์พฒัน์ [18] ทีพ่บว่า 
ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของครูสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษาปทุมธานี อยู่ในระดบัมาก ทัง้โดยรวมและรายดา้น   
 นอกจากนี้ยงัพบว่า ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการบรหิารความเสีย่ง มคี่าเฉลี่ยต ่าทีสุ่ด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะในปัจจุบนั 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ยงัขาดการวางแผน 
วเิคราะห์ และระบุความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของสถานศกึษา ไม่มกีารก าหนดมาตรการควบคุม เพื่อป้องกนัหรอื  
ลดความเสีย่งของสถานศกึษา อกีทัง้ยงัขาดการก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลการบรหิารความเสีย่ง
อย่างมรีะบบ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นฤมล บนิหะยีอาวงั [19] ทีพ่บว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  
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โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยดงันี้ ดา้นบรหิารวชิาการ ดา้นบรหิารงานบุคคล ดา้นบรหิารงบประมาณ ดา้นบรหิารทัว่ไป 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปรตี ประทุมสุวรรณ์ [20] ที่พบว่า สภาพปัจจุบนัของการบรหิารความเสี่ยงของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษาตามแนวคดิการพฒันาความเป็นพลเมอืงโลกโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  

2. การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จากผลการวเิคราะห์ ระดบัการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า โดยรวมมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.13) ทัง้นี้ 
อาจเป็นเพราะโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดด้ าเนินงานตาม
นโยบายของรฐับาล ในการยกระดบัคุณภาพทางการศกึษาเพื่อการพฒันาประเทศ โดยการผลติผูเ้รยีนทีม่คีวามรู้
ความสามารถในการสร้างและพฒันานวตักรรม โดยโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา
กรุงเทพหมานคร เขต 2 ได้ด าเนินงานตามแผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (พ.ศ. 2560-2564) ส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ทีส่่งเสรมิใหโ้รงเรยีนมกีารก าหนดวสิยัทศัน์นวตักรรมร่วมกนั มกีารปรบัโครงสรา้ง
องค์การสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม มีการจดับรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวตักรรม รวมถึงมีครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพร้อมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างทีมท างานด้านนวัตกรรม 
นอกจากนี้โรงเรยีนตอ้งมกีารบรหิารจดัการ และพฒันาบุคลากรนวตักรรม และจดัใหม้กีารสื่อสารนวตักรรมอกีดว้ย 
ซึ่งเมื่อศกึษาองค์ประกอบรายดา้นของการเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน จะพบว่า ดา้นการมโีครงสรา้ง
องค์การแห่งนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั 
รวมถงึมอบอ านาจการตดัสนิใจใหก้บัครูตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเหมาะสม มสีายบงัคบับญัชาทีช่ดัเจน 
และมโีครงสรา้งทีม่รีะบบการตดิต่อสื่อสาร ประสานงานภายในองค์กรทีเ่หมาะสม และรวดเรว็ ซึ่งการมโีครงสรา้ง
องค์การที่เหมาะสมนัน้ ส่งผลดีต่อการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมที่มปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวจิยัของ  
อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี [21] ที่พบว่า สภาพปัจจุบนัขององค์การแห่งนวตักรรมของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัด
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยรวมมสีภาพการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก โดยสภาพปัจจุบนั
ขององค์การแห่งนวตักรรมทีม่สีภาพการด าเนินงานล าดบัสูงสุด คอื ดา้นการมุ่งเน้นความส าคญัของบุคลากรและ
ด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รองลงมา คือ ด้านการมีวิสัยทศัน์และเป้าหมายร่วม ด้านการปรับปรุง
โครงสรา้งองคก์าร ดา้นการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ และดา้นการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามล าดบั 
 นอกจากนี้ยงัพบว่า การเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดา้นการบรหิารจดัการ และพฒันาบุคลากรนวตักรรม มคี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ยงัขาดการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการจดัศึกษาดูงาน อบรม สมัมนา เกี่ยวกับนวตักรรมให้แก่ครู และขาดการพฒันาครูให้มีสมรรถนะ  
ทางนวตักรรมอย่างต่อเนื่อง อกีทัง้ยงัไม่มกีารวางแผนการอบรมระยะยาวเพื่อเตรยีมความพรอ้มของครใูหม้คีวามรู้
ความเชีย่วชาญในด้านนวตักรรมอย่างดเีท่าทีค่วร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ มนจนัทร์ ปามุทา [22] ที่พบว่า 
การบรหิารงานบุคคลของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา สงักดัส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิใน
จงัหวดัอุบลราชธานี ยงัมปัีญหาดา้นการพฒันาบุคคล ไดแ้ก่ ไม่มกีารอบรมทีต่่อเนื่อง งบประมาณไม่เพยีงพอ และ
การอบรมไม่ทัว่ถงึบุคลากรทุกคน ซึง่มขีอ้เสนอแนะว่า ควรมกีารอบรมต่อเนื่อง และจดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอ
ทัว่ถงึ 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กับการเป็นองค์การแห่ง
นวตักรรมของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จากผลการวเิคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา กบัการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของ
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โรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัสูง 
โดยเมื่อพจิารณาตามพบว่าทุกตวัแปรสงัเกตไดม้คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน 
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
(r = .824**) ซึ่งเมื่อพจิารณารายประเด็น พบว่าด้านการสร้างการมส่ีวนร่วม มคีวามสมัพนัธ์สูงสุด ( r = .769**) 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า การสร้างความร่วมมอืนัน้เป็นพืน้ฐานส าคญัของการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมในทุกดา้น  
ไม่ว่าจะเป็นดา้นการมวีสิยัทศัน์นวตักรรมร่วมกนัของสถานศกึษา ทีใ่หค้รมูส่ีวนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ทีส่่งเสรมิ
นวตักรรม ด้านการมโีครงสร้างองค์การแห่งนวตักรรม ด้านการมบีรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวตักรรม  
ดา้นการมบีุคคลทีพ่ร้อมสร้างสรรค์นวตักรรม ดา้นการมทีมีท างานนวตักรรม ดา้นการบรหิารจดัการ และพฒันา
บุคลากรนวตักรรม และดา้นการสื่อสารนวตักรรม ซึง่ในทุก ๆ ดา้น ลว้นตอ้งอาศยัความร่วมมอืของครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาในการขบัเคลื่อนโรงเรียนให้เกิดเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมทัง้สิ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วราวุธ ตรวีรรณกุล [23] ทีพ่บว่า การมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน ไดแ้ก่ การมส่ีวนร่วมในการด าเนินงาน เป็นหนึ่งในปัจจยั
ความส าเรจ็ของคุณภาพการบรหิารโรงเรยีน นอกจากนี้ยงัพบว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อคุณภาพการบรหิาร
โรงเรยีน คอื การมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน การมวีสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร และการมรีะบบบรหิารจดัการทีด่ ี

4. ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จากผลการการวิเคราะห ์
การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน ของภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีส่่งผลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งนวตักรรมของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า ตวัแปร
ที่ท านายการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 คอื ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม (INL) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 คดิเป็นรอ้ยละ 67.80 
ซึ่งส่งผลกันในทางบวก ทัง้นี้อาจเป็นเพราะภาวะผู้น าเชงินวตักรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการสนับสนุน ส่งเสรมิ  
และเอือ้ใหเ้กดิการขบัเคลื่อนการเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูน้ า
เชงินวตักรรมในระดบัสูง จงึส่งผลใหเ้กิดการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของโรงเรยีนที่มปีระสทิธภิาพสูงเช่นกนั  
ซึ่งเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ตวัแปรที่ท านายการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน อย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ไดท้ัง้หมด 4 ดา้น รอ้ยละ 68.40 คอื การสรา้งการมส่ีวนร่วม (INC) การบรหิารความเสีย่ง (RIM) 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ และบูรณาการ (CRI) และการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ (MOR)  
ซึ่งอาจเป็นเพราะการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมนัน้ต้องอาศัยหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ภาวะผู้น า  
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงความพร้อม  
ทางทรพัยากรดา้นต่าง ๆ ในการขบัเคลื่อนใหเ้กดิองคก์ารแห่งนวตักรรมอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่จากปัจจยัทีก่ล่าวมา
ขา้งต้น จะพบว่าภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมเป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อการด าเนินงานของโรงเรยีนในหลายดา้น และ
รวมถงึการเป็นองคก์ารนวตักรรมดว้ย โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เวยีงววิรรธน์ ท าทลู [16] ทีพ่บว่า ภาวะผูน้ า
เชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษทีส่่งผลต่อการเป็นองค์การขดีสมรรถนะสูง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศ 
แห่งองค์การนวตักรรม ดา้นการบรหิารความเสีย่ง ดา้นการมจีรยิธรรมและตรวจสอบได ้และดา้นการมวีสิยัทศัน์
การเปลี่ยนแปลง สามารถพยากรณ์ไดว้่า ส่งผลต่อการเป็นองค์การขดีสมรรถนะสูงของโรงเรยีนสงักดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 ได้ร้อยละ 80 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกับ 
กุญยภทัร์ษร โทพา [24] ที่ท าการศกึษาเปรยีบเทยีบวฒันธรรมองค์การ ภาวะผู้น าเชงินวตักรรมและนวตักรรม 
ระหว่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์รฐัวสิาหกจิไทยกบักลุ่มธนาคารพาณิชย์บรษิทัมหาชน ทีพ่บว่า ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม
มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัต่อนวตักรรม ที่ระดบั 0.01 อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับ วชัรพงศ์  ทศันบรรจง [25] ซึ่งพบว่า  
ภาวะผู้น าเชิงนวตักรรม ประกอบด้วย การสร้างบรรยากาศในองค์กร และการสร้างองค์กรนวตักรรม ส่งผลต่อ
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ประสทิธผิลของสถานศกึษาในโครงการโรงเรยีนประชารฐั โดยร่วมกนัท านายได้รอ้ยละ 63.20 อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 จากการศกึษาภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีส่่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรม
ของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้  
 1. จากผลการวจิยัภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา พบว่า ด้านการบรหิารความเสีย่ง  
มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรมกีารวางแผน วเิคราะห ์และระบุความเสีย่งในดา้นต่าง ๆ รวมถงึ
มกีารก ากบัตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ พรอ้มทัง้ควรมกีารประเมนิ
สถานการณ์ และใช้ขอ้มูลสารสนเทศประกอบการตดัสนิใจ แสดงออกถึงความพร้อมที่จะรบัผดิชอบต่อผลลพัธ์ 
เพื่อให้เกิดเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 
 2. จากผลการวจิยัการเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน พบว่า ดา้นการบรหิารจดัการ และพฒันา
บุคลากรนวตักรรม มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรสนับสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารบรหิารจดัการ 
และพฒันาครดูา้นนวตักรรมอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการวางแผนการพฒันาระยะยาวเพื่อเตรยีมความพรอ้มของ
ครูใหม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในดา้นนวตักรรม ทัง้นี้เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของ
โรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 3. จากผลการวจิยั ภาวะผู้น าเชงินวตักรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง
นวตักรรมของโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า ภาวะผูน้ า
เชิงนวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการคิด  
อย่างสรา้งสรรคแ์ละบูรณาการ และดา้นการมคีุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบ ส่งผลต่อการเป็นองค์การ
แห่งนวตักรรมของโรงเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยเฉพาะดา้นการบรหิารความเสีย่ง ทีส่่งผลต่อ
การเป็นองค์การนวตักรรมของโรงเรยีน ในระดบัทีสู่งสุด ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรสนับสนุน และส่งเสรมิให้
เกดิการสรา้งความร่วมมอืจากผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี ในการเขา้มามส่ีวนร่วมในการเสนอความคดิเห็นหรอืตดัสนิใจ 
เพื่อแก้ไขปัญหาและพฒันาการปฏิบตัิงาน มีการส่งเสริมให้ครูท างานเป็นทีม และสร้างสรรค์นวตักรรมที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกนั รวมถงึส่งเสรมิการคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ บูรณาการใหเ้กดิการสรา้งสรรค์นวตักรรมทีม่คีุณค่า และ
น านวตักรรมมาใชใ้นการบรหิารสถานศกึษา นอกจากนี้ควรมกีารวางแผน วเิคราะห์ และระบุความเสีย่งในดา้นต่าง ๆ  
เพื่อประเมนิสถานการณ์ และใชข้อ้มลูสารสนเทศประกอบการตดัสนิใจ พร้อมทัง้การมคีุณธรรม จรยิธรรม และใช้
หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารสถานศกึษา เพื่อใหเ้กดิเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน สงักดัส านักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป  
 1. ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นการบรหิารความเสีย่ง มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัต ่าทีสุ่ด 
แต่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมในระดบัทีสู่งสุด ดงันัน้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการบรหิารความ
เสี่ยงของผู้บรหิารสถานศกึษา จงึเห็นว่า ควรศกึษาเรื่อง การพฒันาตวับ่งชี้การบรหิารความเสี่ยงของผู้บริหาร
สถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 2. การเป็นองค์การแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน ด้านการบรหิารจดัการ และพฒันาบุคลากรนวตักรรม  
มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัต ่าทีสุ่ด ดงันัน้จงึเหน็ว่า ควรศกึษาเรื่อง แนวทางการพฒันานวตักรรมเชงิสรา้งสรรค์ส าหรบัครู 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
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 3. ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรมของโรงเรยีน 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดงันัน้ เพื่อใหโ้รงเรยีนเป็นองค์การแห่ง
นวตักรรมทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ จงึเหน็ว่า ควรศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรม สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาระดบัการบรหิารโครงการของสถานศกึษาในสงักดัส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 2) ศกึษาระดบัประสทิธผิลของสถานศกึษาในยุคดจิทิลั 3) 
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารโครงการกบัประสทิธผิลของสถานศกึษาในยุคดจิทิลั และ 4) ศกึษาการ
บรหิารโครงการสามารถพยากรณ์ประสทิธผิลของสถานศกึษาในยุคดจิทิลั กลุ่มตวัอย่าง คอื ครูในสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 380 คน  โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตาม
ตารางเครจซี่และมอร์แกน สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ โดยใชข้นาดโรงเรยีนเป็นชัน้ จากนัน้ท าการสุ่มอย่างงา่ย โดย
จบัฉลากตามสดัส่วนของขนาดโรงเรยีนเพื่อใหไ้ดจ้ านวนครบตามกลุ่มตวัอย่าง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึ่งมคี่าดชันีความสอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 
ค่าความเชื่อมัน่ของการบรหิารโครงการ เท่ากบั .978 และค่าความเชื่อมัน่ของประสทิธผิลของสถานศกึษาในยุค
ดจิทิลั เท่ากบั .977 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั สหสมัพนัธพ์หุคณู และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบวธิกีารคดัเลอืกเขา้   

ผลการวจิยั พบว่า 1) การบรหิารโครงการของสถานศกึษาโดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ดา้นการน าโครงการไปปฏบิตัิ   
ดา้นการประเมนิโครงการ ดา้นการวางแผนโครงการ และดา้นการประเมนิความตอ้งการจ าเป็น 2) ประสทิธผิลของ
สถานศกึษาในยุคดจิทิลั โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดย
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เรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ดา้นนวตักรรมการจดัการเรียนรู ้ดา้นนวตักรรมการบรหิารสถานศกึษา 
ด้านความเป็นพลเมอืงดิจิทลัของผู้เรียน และด้านผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน 3) การบริหารโครงการ
โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลโดยรวมของสถานศกึษาในยุคดจิทิลั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) = .789 และ 4) การบรหิารโครงการโดยรวมส่งผลต่อประสทิธผิลโดยรวมของ
สถานศกึษาในยุคดจิทิลัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยการบรหิารโครงการทุกดา้นร่วมกนัการพยากรณ์
ประสทิธผิลของสถานศกึษาในยุคดจิทิลั ไดร้อ้ยละ 62.25 โดยการบรหิารโครงการดา้นการประเมนิความตอ้งการ
จ าเป็น มอี านาจการพยากรณ์สงูสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการประเมนิโครงการ ดา้นการวางแผนโครงการ และดา้น
การน าโครงการไปปฏบิตั ิตามล าดบั 
 

ค าส าคัญ: การบริหารโครงการ , ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล , ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
               มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1  

 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) study the level of the Project management under the 

Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1. 2) study the Effectiveness of schools in the digital 
era. 3) study the relationship between the Project management and the Effectiveness of schools in the 
digital era. and 4) study the Project management affecting the Effectiveness of schools in the digital era. 
The samples consisted of 380 teachers under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1 
by using Krejcie and Morgan. The stratified random sampling used the school size as strata to calculate 
the sample size and simple random sampling was performed by lottery. The instruments used for data 
collection were 5 point-rating scale questionnaires. The IOC (Index of Item - Objective Congruence) was 
valued at 0.80-1.00 and reliability of the Project management was .978 and reliability of the Effectiveness 
of schools in the digital era was .977. The data analysis was performed by mean and standard deviation. 
The hypothesis testing used the Pearson product-moment correlation coefficient, multiple correlation, and 
the multiple regression analysis-enter method.   

The research results were as following: 1)project management was at a high level and in terms 
of each aspect, it was at a high level in all aspects in descending order, as follows: implementation, project 
evaluation, project planning and needs assessment; 2) the effectiveness of schools was at high level and 
in terms of the individual aspects, it was found to be at a high level in all aspects, in descending order, as 
follows: learning innovation, innovation in educational administration, digital citizenship and academic 
achievement; 3) there was a statistically significant positive relationship at .01 between project management 
and the effectiveness of schools. The Pearson's correlation coefficient (r)= .789 showed that the two 
variables had a relationship at high level; and (4) project management affected the effectiveness of schools 
at a level of .01. All aspects of project management mutually predicted the effectiveness of schools with a 
predictive power of 62.25%. Needs assessment had the highest predictive power followed by project 
evaluation, project planning and implementation, respectively. 

  

Keywords: Project management, the Effectiveness of schools in the digital era, The Secondary   
                Educational Service Area Office Bangkok 1 
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ภมิูหลงั 
การพฒันาประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์และแนวโน้มบรบิทแวดล้อมทัง้

ภายนอกและภายในทีเ่ป็นไปอย่างรวดเรว็ในปัจจุบนั จนไม่สามารถคาดการณ์อนาคตไดอ้ย่างแน่นอน อนั เป็นผล
มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผนั (Disruptive Technology) และสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 ประกอบกบัแนวโน้มการพฒันาทกัษะผู้เรยีนและความต้องการก าลงัคนที่มทีกัษะการ
เรยีนรู้ในศตวรรษที ่21 เพื่อตอบสนองความต้องการของสงัคมและเพื่อสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ เหตุผลเหล่านี้จงึกลายเป็นปัจจยัเร่งและความท้าทายส าคญัที่ทุกประเทศทัว่โลกต้องเผชญิและค้นหา
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาประเทศให้ด ารงอยู่ท่ามกลางการสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว และสามารถ
ปรบัตวัใหพ้รอ้มรองรบักบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการใหบ้รรลุตามเป้าหมายตามพนัธะสญัญาใน
ระดบัโลก [1] ระบบการศกึษาจงึกลายเป็นเครื่องมอืในการสร้างและพฒันา “คน” ให้เป็น “มนุษย์” ที่ดมีคีุณภาพ 
สามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมแห่งศตวรรษที ่21 ไดอ้ย่างเป็นสุข กลยุทธ์ในการตอบรบัความทา้ทายดงักล่าวของ
โลกในศตวรรษที ่21 ท าใหร้ะบบการศกึษาตอ้งเชือ่มโยงการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิทของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
เหล่านี้จงึกลายเป็นแรงกดดนัต่อสถานศกึษาที่ต้องปรบัเปลี่ยนกระบวนการบรหิารจดัการใหม้คีวามยดืหยุ่นเพื่อ
ความอยู่รอดของสถานศกึษา [2] [3] 

ผลความส าเร็จของการบรหิารจดัการสถานศกึษาในยุคดจิทิลั คือ การพฒันาให้เป็นสถานศกึษาแห่ง
นวตักรรมที่มุ่งเน้นการปรบัตวัเพื่อก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนวตักรรมเทคโนโลยอีย่างรวดเร็ว ด้วยการ
ประยุกตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยดีจิทิลัในดา้นการบรหิารจดัการสถานศกึษาและดา้นการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาผูเ้รยีน
ให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา มคีุณลกัษณะผู้เรยีนที่สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและสามารถ
ด ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปกตสุิข ประสทิธผิลของสถานศกึษาในยุคดจิทิลัจงึ เป็นตวัชี้วดัส าคญัในการวดัและ
ประเมนิความสามารถของสถานศกึษาทีส่ามารถคงอยู่ต่อไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในยุคดจิทิลั เพราะประสทิธผิล
ของสถานศกึษาเป็นผลการบรหิารจัดการสถานศกึษาจนบรรลุผลตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ อย่างมปีระสทิธภิาพ มี
กระบวนการบรหิารทีมุ่่งเน้นการปรบัตวัเพื่อความอยู่รอดของสถานศกึษาท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลง 
ดงันัน้คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาจะเกดิขึน้ไดย้่อมเป็นผลมาจากประสทิธผิลของสถานศกึษา [4] สอดคลอ้ง
กับผลการผลการรายงานคุณภาพการศึกษาไทยของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา [5] พบว่า 
คุณภาพการศกึษาไทยโดยรวมอยู่ในระดบัต ่ากว่าทีพ่งึจะเป็นอยู่อย่างมาก ผลสมัฤทธิจ์ากการศกึษาต ่ามากไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ภายในประเทศ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทยีบกับผลการประเมิน PISA 2018 ซึ่งเป็นเกณฑ์
มาตรฐานสากล พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD ทัง้ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์นอกจากนี้ ผลการประเมนิดา้นการอ่านของนักเรยีนไทย มคีะแนนลดลงจากผลการ
ประเมนิรอบทีผ่่านมา [6] อกีทัง้เมื่อพจิารณาจากการผลการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสาม พ.ศ.2554-2558 
โดยส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) พบว่า สถานศึกษาในสงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่มขีนาดกลางและขนาดเล็กมคีุณภาพและ
มาตรฐานทีต่ ่ากว่าสถานศกึษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พเิศษ และเมื่อพจิารณาผลการประเมนิคุณภาพภายใน
สถานศกึษา รอบที่สอง (พ.ศ.2557-2558) โดยหน่วยงานต้นสงักดัของสถานศกึษาในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ยงัพบว่า สถานศกึษาส่วนใหญ่มมีาตรฐานการศกึษาที่มผีลการ
ประเมนิไม่น่าพงึพอใจ 3 มาตรฐานซึ่งเกีย่วกบัประเดน็ส าคญัของทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 นัน่คอื ความรู้
และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสตูร ความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค ์ตดัสนิใจแกปั้ญหาไดอ้ย่าง
มสีติสมเหตุสมผล และทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง  [7] 
จากขอ้มลูของรายงานดงักล่าวจงึสะทอ้นใหเ้หน็ว่า ประเทศไทยก าลงัประสบปัญหาการยกระดบัคุณภาพการเรยีนรู้
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ของนักเรยีนทีม่แีนวโน้มตกต ่าลงอย่างมากและส่งผลต่อประสทิธผิลของสถานศกึษาในปัจจุบนัทีไ่ม่สามารถผลติ
นักเรยีนใหต้อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างมคีุณภาพ  อกีทัง้ยงัต้องเร่งรดัการพฒันาคุณภาพการศกึษาทัง้
ระบบอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง  

การบรหิารสถานศกึษาในยุคดจิทิลัจงึมคีวามท้าทายสูงและจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การบรหิารที่มีความ
พิเศษและแตกต่างจากเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นการพฒันาสถานศึกษาให้พฒันาคุณภาพผู้เรียนให้
สามารถบรรลุเป้าหมายตามศกัยภาพตนเองอย่างเป็นรปูธรรม ทัง้นี้เพื่อบรรลุเป้าหมายส าคญัของการจดัการศกึษา
ในยุคดจิทิลั และเพื่อให้สถานศกึษาอยู่รอด ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคดจิทิลัอย่างยัง่ยนื [8]   การบรหิาร
องคก์ารสมยัใหม่จงึนิยมใชก้ารบรหิารองคก์ารดว้ยโครงการซึ่งน ารูปแบบการบรหิารโครงการมาประยุกตใ์ชใ้นการ
บรหิารจดัการเพื่อช่วยให้สถานศกึษาของตนสามารถจดัการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มปีระสทิธภิาพ และเกิด
ประสทิธผิลสูงสุด [9] การบรหิารโครงการซึ่งเป็นกระบวนการบรหิารอย่างหนึ่งที่ส่งผลส าคญัต่อการเสรมิสร้าง
ประสทิธผิลของสถานศกึษาและสามารถสรา้งความเป็นเลศิของสถานศกึษาไดท้ าใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ในระดบัดเียีย่มและมคีุณภาพสงู เป็นแบบอย่างใหก้บัผูอ้ื่นได ้และเกดิเป็นนวตักรรมทางการศกึษาได ้[10]   

จากสภาพปัญหาและความส าคญัดงักล่าว ผู้วจิยัเหน็ว่าสถานศกึษาจ าเป็นต้องปรบัเปลี่ยนรูปแบบการ
บรหิารใหม้คีวามยดืหยุ่นและเหมาะสมต่อบรบิททางสงัคมทีก่ าลงัเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศกึษาก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิลของสถานศกึษาในยุคดจิทิลัมากทีสุ่ด 
ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารโครงการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทลั เพื่อน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา การวางแผนและพัฒนาการบริหารโครงการในสถานศึกษาให้มี
ประสทิธภิาพและเพิม่ประสทิธผิลการบรหิารสถานสถานศกึษาในยุคดจิทิลัใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิของสถานศึกษา
ตามบรบิทแห่งการเปลีย่นแปลงของโลกปัจจุบนั 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาระดบัการบรหิารโครงการของสถานศกึษาในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการบรหิารโครงการกบัประสทิธผิลของสถานศกึษาในยุคดจิทิลั สงักดั

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
4. เพื่อศึกษาตวัแปรการบริหารโครงการที่สามารถพยากรณ์ประสทิธผิลของสถานศกึษาในยุคดจิทิลั 

สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 

             ตวัแปรพยากรณ์                                      ตวัแปรเกณฑ ์

 
 
 
 
 

 

การบริหารโครงการ 

1. การประเมนิความตอ้งการจ าเป็น 
2. การวางแผนโครงการ 
3. การน าโครงการไปปฏบิตั ิ
4. การประเมนิโครงการ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทลั 

1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน  
2. ความเป็นพลเมอืงดจิทิลัผูเ้รยีน  
3. นวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้ 
4. นวตักรรมการบรหิารสถานศกึษา 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
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วิธีการด าเนินการวิจยั   
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 5,647 คน  
กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยในครัง้นี้ คือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  

ในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 380 คน  
โดยก าหนดตามตารางเครจซีแ่ละมอรแ์กน [11] ด าเนินการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) โดยการ
ใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้ (strata) จากนัน้ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจบัฉลากตาม
สดัส่วนของขนาดโรงเรยีนเพื่อใหไ้ดจ้ านวนครบตามทีก่ าหนดไวด้งัตาราง 1 

 
ตาราง 1 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 

 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นลกัษณะแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดย

สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการท างานและประสบการณ์ในการบริหาร
โครงการของสถานศกึษา  

ตอนท่ี 2 การบริหารโครงการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คอื 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 

ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 

ผู้วจิยัน าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงตามค าแนะน าของคณะกรรมการคุมปริญญานิพนธ์ส่งใหผู้้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงดา้นเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดมุ่งหมายทีต่อ้งการวดั (Index of Item - Objective Congruence: IOC) ได้
ค่าดชันี IOC รายขอ้ อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 จากนัน้น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแล้วไปทดลองใช ้(Try Out) กบั
ประชากรทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่เป็นกลุ่มทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าไปหาความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดยไดค้่าความเชื่อมัน่ของการบรหิารโครงการ เท่ากบั .978 และค่าความเชื่อมัน่ของประสทิธผิลของ
สถานศกึษาในยุคดจิทิลั เท่ากบั .977 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวน
โรงเรียน 

ประชากร 
(คน) 

กลุ่มตวัอย่าง 
(คน) 

ขนาดเลก็ 17 428 34 
ขนาดกลาง 16 848 57 
ขนาดใหญ ่ 16 1,560 103 

ขนาดใหญ่พเิศษ 18 2,811 186 
รวม 67 5,647 380 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล    
ผู้วจิยัน าส่งแบบสอบถามทัง้ทางไปรษณีย์ ทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์(Google Form) และเดนิทาง

ด้วยตนเองไปยงัโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง และขอความอนุเคราะห์ใหต้อบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถาม
กลบัคนืทัง้ทางไปรษณีย ์และทางแบบฟอรม์อเิลก็ทรอนิกส ์(Google Form) โดยไดร้บัคนืจ านวน 380 ตวัอย่าง คดิ
เป็นรอ้ยละ 100 ผูว้จิยัตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูและน าขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติ ิโดยสถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถติวิเิคราะห์หาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์
สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการ
คดัเลอืกเขา้ (Multiple Regression Analysis- Enter Method) 

 
สรปุผลการวิจยั  

การวจิยัเรื่อง การบรหิารโครงการทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของสถานศกึษาในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สรุปผลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี้ 

1. การบริหารโครงการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการน าโครงการไปปฏิบัติ ด้านการปร ะเมินโครงการ  
ดา้นการวางแผนโครงการ และดา้นการประเมนิความตอ้งการจ าเป็น  

2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดย
เรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ดา้นนวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้ดา้นนวตักรรมการบรหิารสถานศกึษา 
ดา้นความเป็นพลเมอืงดจิทิลัของผูเ้รยีน และดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 

3. การบรหิารโครงการโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลโดยรวมของสถานศกึษาในยุคดจิทิลั สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อยู่ในระดบัสงู อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) = .789 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ ์รายละเอยีดดงัตาราง 1 

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
X1  แทน  คะแนนของการประเมนิความตอ้งการจ าเป็น 
X2  แทน  คะแนนของการวางแผนโครงการ 
X3  แทน  คะแนนของการน าโครงการไปปฏบิตั ิ
X4  แทน  คะแนนของการประเมนิโครงการ 
Y1  แทน  คะแนนของดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 
Y2  แทน  คะแนนของดา้นความเป็นพลเมอืงดจิทิลัของผูเ้รยีน 
Y3  แทน  คะแนนของดา้นนวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้
Y4  แทน  คะแนนของดา้นนวตักรรมการบรหิารสถานศกึษา 
b  แทน  ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ 
β แทน  ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
R  แทน  ค่าทีแ่สดงระดบัของความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มตวัแปรอสิระทัง้หมดกบัตวัแปรตาม 
p  แทน  ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ
R2   แทน  ค่าทีแ่สดงอทิธพิลของตวัแปรอสิระทัง้หมดทีม่ตี่อตวัแปรตาม 
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SEb  แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย 
 t  แทน  ค่าสถติกิารแจกแจงแบบท ี
ตาราง 1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างการบริหารโครงการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

หมายเหต ุ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

4. การบริหารโครงการโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิผลโดยรวมของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล  
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดย
การบรหิารโครงการทุกดา้นร่วมกนัการพยากรณ์ประสทิธผิลของสถานศกึษาในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
ก ารศึกษามัธยมศึกษากรุ ง เทพมหานคร   เขต  1 ได้ร้อยละ  62.25 โดยการบริหาร โครงการด้าน 
การประเมินความต้องการจ าเป็น มีอ านาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการประเมินโครงการ  
ดา้นการวางแผนโครงการ และดา้นการน าโครงการไปปฏบิตั ิตามล าดบั รายละเอยีดดงัตาราง 2 
ตาราง 2  ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients) ของ
การบริหารโครงการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

หมายเหตุ ** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
อภิปรายผล 

1. การบริหารโครงการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาขบัเคลื่อนการพฒันา
คุณภาพการจัดการศึกษาผ่านการท าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาที่ต้องมี 
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จุดเน้นตามนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดบั ประกอบกับสถานศึกษาต้องจดัท า
โครงการใหส้อดคล้องกบัการใช้จ่ายงบประมาณทีร่ฐัจดัสรรส าหรบัการจดัการศกึษาขัน้พื้นฐานใหเ้กิดประโยชน์

การบริหาร
โครงการ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทลั 

Y1 Y2 Y3 Y4 โดยรวม (Y) 
X1 .691** .652** .689** .687** .743** 
X2 .687** .652** .703** .707** .752** 
X3 .685** .632** .686** .698** .739** 
X4 .674** .640** .688** .755** .756** 

โดยรวม (X) .721** .679** .729** .751** .789** 

การบริหารโครงการ b β SEb t p 
1. ดา้นการประเมนิความตอ้งการจ าเป็น (X1) .247 .272 .060 4.083** .000 
2. ดา้นการวางแผนโครงการ (X2) .143 .160 .077 1.866** .005 
3. ดา้นการน าโครงการไปปฏบิตั ิ(X3) .142 .152 .076 1.856** .004 
4. ดา้นการประเมนิโครงการ (X4) .223 .247 .075 2.966** .003 
R =  .789 SEest =   .37871 F = 154.204**  
R2 = .622 a = 1.017    
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สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนัน้โครงการจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในปรับเปลี่ยนเป็นนโยบายระดบั
สถานศกึษาสู่การปฏบิตัดิว้ยรูปแบบการบรหิารโครงการของสถานศกึษาใหม้กีารปฏบิตัเิกดิขึน้อย่างเป็นรูปธรรม 
และสามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นระบบ มคีวาม
ต่อเนื่อง และผูบ้รหิารสถานศกึษายงัใหค้วามส าคญัในการก ากบัตดิตามการด าเนินโครงการเพื่อใหโ้ครงการบรรลุ
ตามวตัถุประสงค์และเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจ าปี สอดคล้องกบังานวจิยัของรชันี 
วฒันภริมย ์[12] ทีว่่า การบรหิารโครงการในสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น  

2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก สถานศกึษาในยุคปัจจุบนัมลีกัษณะ
เป็นองคก์ารสมยัใหม่ทีมุ่่งเน้นการปรบัตวัเพื่อใหก้า้วทนัต่อการเปลีย่นแปลงของโลกยุคดจิทิลั ประกอบกบัผูบ้รหิาร
สถานศกึษาตระหนักและเหน็ความส าคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหอ้ยู่ในสงัคมยุคดจิทิลัไดอ้ย่างเหมาะสม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึส่งเสรมิและสนับสนุนการประยุกตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยดีจิทิลัในดา้นกระบวนการบรหิารจดั
การศกึษา เช่น ระบบการควบคุมการรบั-จ่ายเงนิผ่านอเิล็กทรอนิกส ์(KTB Corporate Online) ระบบบรหิารงาน
โรงเรยีน (School ICT) และ ระบบตดิตามแผนปฏบิตักิารและงบประมาณ เป็นตน้ นอกจากนี้ผูบ้รหิารสถานศกึษา
ยงัส่งเสรมิใหค้รูประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอนอย่างหลากหลาย เช่น G Suite for Education, 
Zoom, Plicker, Canva และ Microsoft Team เป็นต้น ส่งผลใหผ้ลลพัธ์ในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาที่เกิด
กบัผูเ้รยีนบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษา และมคีุณลกัษณะทีเ่หมาะสมกบัสภาพสงัคมปัจจุบนั สอดคล้อง
กับแนวคิดของวราวุธ หมุนโย [13] ที่ได้วิจยัเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลโรงเรียนมธัยมศึกษาในสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 พบว่า ระดบัประสทิธผิลโรงเรยีนมธัยมศกึษาในสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 มปีระสทิธผิลอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า อยู่ในระดบั
มากทุกดา้น เช่นเดยีวกบั ฤทยัรตัน์ บุญอนิทร์ [4] ทีไ่ดว้จิยัเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 1 พบว่า ประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของเปรม
วด ี จติอารยี์ [14] ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเรื่อง สมรรถนะของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 พบว่า ระดบัประสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ในท านองเดยีวกนั ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ นง
ลกัษณ์ เรอืนทอง [3] ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเรื่อง รูปแบบการบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิล พบว่า ความเป็นมอือาชพี
ของผูบ้รหิารและคร ูการเรยีนการสอนทีม่วีตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศกึษาระดบัชาต ิและการ
เรยีนการสอน ทีน่ักเรยีนสามารถน าความรู ้ความเขา้ใจและความสามารถทีไ่ดร้บัจากโรงเรยีนไปใชต้่อในชวีติจรงิ
ได ้เป็นองค์ประกอบส าคญัของรูปแบบการบรหิารทีม่ปีระสิทธผิลซึ่งมคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพแวดลอ้ม
เปลีย่นแปลงไปในปัจจุบนั  

3. ผลการวจิยัพบว่า การบรหิารโครงการโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลโดยรวมของสถานศกึษา
ใ น ยุ ค ดิ จิ ทั ล  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  เ ข ต  1  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก การบริหารโครงการในสถานศึกษาให้บงัเกิด
ประสทิธผิลของสถานศกึษาต้องอาศยัความร่วมมอืจากบุคคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูบ้ ริ
หารสถานศกึษาและครูต้องตระหนักและใหค้วามส าคญักบัทุกขัน้ตอนของการบรหิารโครงการท าใหก้ารด าเนิน
โครงการมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ส่งผลใหก้ารด าเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมายทีต่ัง้ไวต้ามแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีซึง่สะทอ้นถงึประสทิธผิลของสถานศกึษาเชน่เดยีวกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนัทนา คุณนา [15] ทีไ่ด้
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ศกึษาวจิยัเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างการวางแผนกลยุทธส์ถานศกึษากบัประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 พบว่า การจดัท าแผนปฏบิตักิารและโครงการ และดา้นการด าเนินการ
ตามแผน  มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธผิลของโรงเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เช่นเดยีวกบั
กบังานวจิยัของ ธณัฐภรณ์ สมิมา [16]  ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การบรหิารเวลากบัประสทิธผิลของสถานศกึษา สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 พบว่า การวางแผน และการจดัล าดบัของโครงการ/
กิจกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารเวลาของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศกึษาซึง่เป็นความสมัพนัธแ์บบคลอ้ยตามกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

4. ผลการวิจัยพบว่า การบริหารโครงการโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิผลโดยรวมของสถานศึกษา 
ในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อยู่ ในระดับสูง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 โดยการบริหารโครงการทุกด้านร่วมกันการพยากรณ์ประสิทธิผลของ
สถานศกึษาในยุคดจิทิลั สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 62.25 
ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก การจดัการศกึษาในยุคดจิทิลัมลีกัษณะเป็นพลวตัเพื่อใหเ้ท่าทนัต่อสภาพแวดล้อมทาง
สงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง การบรหิารสถานศกึษาในยุคดจิทิลัจงึตอ้งมคีวามยดืหยุน่สงู [8] ดงันัน้การ
บรหิารโครงการในสถานศกึษาซึง่เป็นหนึ่งในลกัษณะของการบรหิารองคก์ารสมยัใหม่จงึสามารถตอบสนองการจดั
การศึกษาในยุคดิจทิลัได้ดี และการบริหารโครงการยงัเป็นกระบวนการบริหารอย่างหนึ่งที่ส่งผลส าคญัต่อการ
เสรมิสรา้งประสทิธผิลของสถานศกึษา [13] สอดคล้องกบังานวจิยัของ กนกวรรณ อนิทร์น้อย [17] ทีไ่ดศ้กึษาวจิยั
เรื่อง กระบวนการการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สงักัดส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 พบว่า กระบวนการการบรหิารทัง้ 7 ดา้น โดยรวมส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนเอกชน สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาปทุมธานีเขต 2 เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ วมิาลย์ ลทีอง [18] ที่ได้ศกึษาวจิยั เรื่อง 
ปัจจยัการบรหิารที่ส่งผลต่อประสทิธผิลโรงเรยีน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ในจงัหวดั
สกลนคร พบว่า ปัจจยัการบรหิารด้านงบประมาณโดยมแีผนการจดัการที่จดัท าขึ้นและแสดงออกมาในรูปแบบ
โครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ ทีม่กีารประมาณค่าใชจ้่ายล่วงหน้า และมรีะยะเวลาการใชจ้่ายทีแ่น่นอน โดยต้องจดัการ
บรหิารทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการลงทุนเพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามแผนทีว่างไว ้สามารถพยากรณ์ประสทิธผิล
โรงเรยีนได ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ในท านองเดยีวกนั ผูบ้รหิารสถานศกึษายงัใหค้วามส าคญักบัการ
น าโครงการไปปฏิบตัิตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการประจ าปีด้วยกระบวนการบริหาร
จดัการตามวงจรคุณภาพจนบรรลุวตัถุประสงค์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดท าใหป้ระสทิธผิลของสถานศกึษาในยุค
ดจิทิลัเพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประไพ อุดมผล [19] ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การปฏิบตังิาน
ของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุร ี
เขต 2 พบว่า การปฏิบตัิงานของผู้บรหิารด้านการปฏิบตัิกิจกรรมทางวชิาการที่เกี่ยวกบัการพฒันาวชิาชพีการ
บรหิารการศกึษา และด้านพฒันาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบตัิได้เกิดผลจรงิ ส่งผลต่อประสทิธผิลของ
สถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุร ีเขต 2 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 เนื่องจากผู้บริหารมีการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์อนาคตและเตรียมแผนงาน โครงการ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปแบบชดัเจน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บงัคบับญัชาร่วมมอืในกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประสทิธผิล โดยเฉพาะด้านการประเมนิความต้องการจ าเป็นนับว่าเป็นด้านการบรหิารโครงการที่มอี านาจการ
พยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ า 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 สูงสุด ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก ผูบ้รหิารสถานศกึษาก าหนดวสิยัทศัน์และกลยุทธใ์นการ
พฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาอย่างชดัเจนโดยการน าขอ้มลูสารสนเทศจากการประเมนิความต้องการ
จ าเป็นมาใชใ้นการวางแผนโครงการเพื่อใหก้ระบวนการน าโครงการสู่การปฏิบตัมิคีวามเหมาะสม สามารถบรรลุ
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เป้าหมายของสถานศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล สอดคลอ้งกบั สุวมิล ว่องวาณิช [20] สรุปว่า 
การประเมนิความต้องการจ าเป็นเป็นกจิกรรมขัน้แรกของการด าเนินโครงการ จากนัน้จงึเริม่การวางแผนโครงการ 
การน าโครงการสู่การปฏบิตัจิรงิ และการก ากบัตดิตามประเมนิผล การใชป้ระโยชน์จากการประเมนิความตอ้งการ
จ าเป็นใหม้ปีระสทิธผิลทีสุ่ด ควรใชใ้นทุกขัน้ตอนของการบรหิารโครงการเพื่อใหส้นองความต้องการจ าเป็นตลอด
ช่วงของการด าเนินงาน เช่นเดียวกันยงัสอดคล้องกับ ธีระภาพ เพชรมาลยักุล [21] สรุปว่า การประเมนิความ
ต้องการจ าเป็นสามารถช่วยใหก้ารจดัสรรทรพัยากรในการจดัศกึษายุคปัจจุบนัมกีารด าเนินการทีถู่กตอ้งเหมาะสม 
และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับ National Oceanic and 
Atmospheric Administration [22] สรุปไดว้่า การประเมนิความตอ้งการจ าเป็นช่วยใหผู้อ้อกแบบโครงการทางการ
ศกึษมขีอ้มลูทีส่นับสนุนการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรและจดัล าดบัความส าคญัของกจิกรรมในโครงการทีม่ี
ต่อผูร้บับรกิารไดอ้ย่างมเีหตุผล ท าใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัประโยชน์มากทีสุ่ด 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. ครูควรประเมนิความต้องการจ าเป็นเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศในการปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องที่

เกดิขึน้ระหว่างด าเนินโครงการและพฒันาโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
2. สถานศกึษาควรพฒันาระบบสารสนเทศเกี่ยวกบัการประเมนิความต้องการจ าเป็นเพื่อใชป้ระกอบการ

ตัดสิน ใจ ในการวางแผนจัดท า โครงการ /กิจกรรมให้ตอบสนองต่ อ ปัญหาและความต้องการของ 
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในการจดัการศกึษาอย่างแทจ้รงิ ส่งผลใหส้ถานศกึษามปีระสทิธผิลเพิม่ขึน้ 

3. สถานศกึษาควรประเมนิตดิตามผลการด าเนินโครงการอย่างเป็นขัน้ตอนและสม ่าเสมอเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ที่ช่วยในการปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน และควรประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการเพื่อเป็นขอ้มลูสารสนเทศประกอบการพฒันาโครงการ หรอืยุตกิารด าเนินโครงการในกรณีทีโ่ครงการนัน้
ไม่ตอบสนองต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีน 

4. ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ควรจดัท าโครงการการเพื่อพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศกึษาในสงักดัใหม้ทีกัษะในการพฒันานวตักรรม โดยก าหนดเป็นนโยบายประจ าปีเพื่อให้
เกดิการก ากบัตดิตาม และเกดิผลสมัฤทธิใ์นทางปฏบิตัอิย่างแทจ้รงิ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารท าวจิยัต่อยอดศกึษาแนวทางการพฒันาการประเมนิความต้องการจ าเป็นส าหรบัการบรหิาร

โครงการในสถานศกึษา เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า การประเมนิความตอ้งการจ าเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิล
ของสถานศกึษาในยุคดจิทิลัมากทีสุ่ด  

2. ควรมีการศึกษากลยุทธ์การบริหารที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในยุคดิจิทัล เนื่องจาก
ผลการวจิยัพบว่า ประสทิธผิลของสถานศกึษาในยุคดจิทิลั ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน และดา้นความ
เป็นพลเมอืงดจิทิลัของผูเ้รยีน มคี่าเฉลีย่น้อย 

3. ควรมกีารศกึษารปูแบบการบรหิารเพื่อพฒันาสถานศกึษาสู่การเป็นสถานศกึษาแห่งนวตักรรม  
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บทคดัย่อ 

  การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสงัเคราะหต์วัแปรภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารระดบัคณะ
วชิาในมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีการวเิคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารระดบั
คณะวชิา ในมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี และเพื่อศกึษาระดบัความส าคญัเกี่ยวกบัองค์ประกอบของภาวะผู้น า
การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารระดบัคณะวชิา ในมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื บุคลากรสายวชิาการและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวชิาใน
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีจ านวน 180 คน แล้วใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
เป็นแบบสอบถามทีม่คี่าความเทีย่งตรงตามเนื้อหา เท่ากบั 0.67-1.00 และมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.97 สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิ
ส ารวจ  
 ผลการวจิยั พบว่า 
 1. ผลการสงัเคราะห์กรอบแนวคดิในการวจิยั เพื่อหาตวัแปรของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิาร
ระดบัคณะวชิา ในมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีไดต้วัแปรจ านวน 60 ตวัแปร 
  2. ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารระดบัคณะวชิา ในมหาวทิยาลยั    
ราชภัฏกาญจนบุรี  พบว่า จ านวนองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับคณะวิชา                
ในมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ จ านวน 52 ตวัแปร และสามารถอธบิายความ
แปรปรวนสะสมทัง้หมดได ้รอ้ยละ 70.11 เรยีงล าดบัองคป์ระกอบตามค่าน ้าหนักองคป์ระกอบรวม คอืองคป์ระกอบ
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ที ่1 การส่งเสรมิการท างานแบบมส่ีวนร่วม มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบรวมเท่ากบั 24.25 มตีวัแปร จ านวน 26 ตวั
แปร องคป์ระกอบที ่2 การผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบรวมเท่ากบั 13.37 มตีวัแปร จ านวน 8 
ตวัแปร องค์ประกอบที ่3 การมอีุดมการณ์ตามหลกัธรรมาภบิาล มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบรวมเท่ากบั 13.30 มตีวั
แปร จ านวน 9 ตวัแปร องค์ประกอบที ่4 การประเมนิผลการปฏบิตังิาน มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบรวมเท่ากบั 7.14 
มตีวัแปร จ านวน 3 ตวัแปร  องค์ประกอบที ่5 การพฒันาบุคลากร มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบรวม เท่ากบั 6.80 ตวั
แปร จ านวน 3 ตวัแปร และองค์ประกอบที ่6 การสรา้งแรงจูงใจ มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบรวม เท่ากบั 5.25 มตีวั
แปร จ านวน 3 ตวัแปร  
  3. ระดบัความส าคญัเกี่ยวกบัองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารระดบัคณะวชิาใน
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ในภาพรวมมคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพจิารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า 
มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากทุกองค์ประกอบ เรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่ คอื ดา้นการพฒันาบุคลากร  รองลงมาคอื ดา้น
การสรา้งแรงจูงใจ  ดา้นการมอีุดมการณ์ตามหลกัธรรมาภบิาล ดา้นการผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ ดา้นการส่งเสรมิ
การท างานแบบมส่ีวนร่วม และดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน  ตามล าดบั  
 

ค าส าคญั: การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง  ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง   
 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were to synthesis variables, analyze the transformational leadership 
components of the faculty executives in Kanchanaburi Rajabhat University and to study the level of 
importance on the transformational leadership components of the faculty executives in Kanchanaburi 
Rajabhat University.  
 The samples consisted of 180 academic personnel and supportive staffs of the faculty executives 
in Kanchanaburi Rajabhat University, obtained by stratified random sampling. The research instrument was 
a questionnaire with content validity at 0.67-1.00 and reliability at 0.97. The data were analyzed by using 
percentage, mean, Standard Deviation, and the exploratory factor analysis. 
 The results of the study were as follows: 
 1. The synthesis research framework for finding variables of the transformational leadership of 
faculty executives in Kanchanaburi Rajabhat University were total 60 variables 
 2. The analysis of the transformational leadership components of the faculty executives in 
Kanchanaburi Rajabhat University consisted of 6 components, 52 variables with total variance 70.11 %. 
Order the components from total components loading values were 1) Participation management which had 
the component loading value at 24.25 and included 26 variables 2) The quality graduates which had the 
component loading value at 13.37 and included 8 variables 3) Good governance ideology which had the 
component loading value at 13.30 and included 9 variables 4) Performance appraisal which had the 
component loading value at 7.14 and included 3 variables 5) Human resource management which had the 
component loading value at 6.80 and included 3 variables, and 6) Motivation which had the component 
loading value at 5.25 and included 3 variables.  

3. The analysis of the transformational leadership components of the faculty executives in 
Kanchanaburi Rajabhat University was over all and in each individual aspect at a high level, ranking in the 
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order of mean from high to low as follows: human resource management, motivation, good governance 
ideology, the quality graduates, participation management, and performance appraisal respectively. 
 

Keywords: The analysis of the transformational leadership components, the transformational leadership 
  

ภมิูหลงั 
ปัจจุบนักระแสโลกาภิวตัน์มอีิทธพิลส่งผลกระทบอย่างยิง่ต่อวถิีชวีติของมนุษย์ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

วฒันธรรม การเมืองการปกครอง ด้วยความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้เชื่อมโยงโลกเขา้
ด้วยกันในลกัษณะของโลกไร้พรมแดน และไร้ขดีจ ากัด ที่มีฐานของความรู้ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยเีป็นกลไกส าคญัของการพฒันาความเจรญิกา้วหน้าสู่ยุคสงัคมแหง่ภูมปัิญญาและการเรยีนรู ้(knowledge 
base society) เป็นการแสวงหาความรู้และการน าความรู้ไปใช้ในการเพิ่มศกัยภาพ และความสามารถในการ
แข่งขนัภายในประเทศ และนานาประเทศได้ เพื่อเป็นการเพิม่คุณภาพชวีติและเกิดการเรยีนรู้ตลอดชวีติอย่างมี
คุณภาพ  ดงันัน้การศกึษาจงึมคีวามส าคญัต่อการพฒันาประเทศโดยเฉพาะในปัจจุบนั โลกได้มกีารววิฒันาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ และมี
ประสทิธภิาพเพื่อใหท้นัต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคมปัจจุบนั ทัง้นี้เพราะการศกึษาจะช่วยพฒันาคนใหม้ี
คุณภาพ ท าให้คนรู้จกัคดิ วิเคราะห์ รู้วิธีแก้ปัญหา มีความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ รู้จกัเรียนรู้ สืบค้นหาขอ้มูลด้วย
ตนเอง สามารถปรบัตวัใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ มจีรยิธรรม คุณธรรม รูจ้กัพึง่ตนเอง และ
สามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างเป็นสุข เป็นไปตามทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
ได้บญัญตัถิงึสทิธขิองบุคคลในการรบัการศกึษาไม่น้อยกว่าสบิสองปี ที่รฐัจะต้องจดัใหอ้ย่างทัว่ถงึและมคีุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย โดยรวมถงึผู้ยากไร้ ผู้พกิาร และทุพพลภาพ หรอืผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รบัการ
สนับสนุนจากรฐัเพื่อใหไ้ด้รบัการศกึษาโดยทดัเทยีมกบับุคคลอื่นดว้ย การจดัการศกึษาอบรมขององค์กรวชิาชพี 
หรอืเอกชน การศกึษาทางเลอืกของประชาชน การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ย่อมไดร้บัความ
คุม้ครองและส่งเสรมิทีเ่หมาะสมจากรฐั  พฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการจดัการศกึษาในทุกระดบั และทุกรปูแบบ
ให้สอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยจดัให้มแีผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมโลก รวมทัง้ปลูกฝังใหผู้เ้รยีนมจีติส านึกของความเป็นไทย มรีะเบยีบวนิัยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข ส่งเสรมิ และสนับสนุน
การกระจายอ านาจเพื่อใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ชุมชน องคก์ารทางศาสนา และเอกชน จดัและมส่ีวนร่วมใน
การจดัการศกึษาเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศกึษาใหเ้ท่าเทยีม และสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั 
เป็นตน้ [1] 
  มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรเีป็นสถาบนัอุดมศกึษา เพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ทีเ่สรมิสรา้งพลงัปัญญาของ
แผ่นดนิ ฟ้ืนฟูพลงัการเรยีนรู้ เชดิชูภูมปัิญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศลิปวทิยา เพื่อความเจรญิก้าวหน้าอย่าง
มัน่คงและยัง่ยนืของปวงชน มส่ีวนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรกัษา การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิและ
สิง่แวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ยนื โดยมวีตัถุประสงคใ์หก้ารศกึษา ส่งเสรมิวชิาการ และวชิาชพีชัน้สูง ท าการสอน 
วจิยั ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ปรบัปรุง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลย ีทะนุบ ารุงศลิปะ และวฒันธรรม ผลติ
ครู และส่งเสรมิวทิยฐานะครู [1] ดงัเจตนารมณ์ของการปฏริูปการศกึษา ดงัเจตนารมณ์ของการปฏริูปการศกึษา 
เพื่อสรา้งผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และนวตักรรมการบรหิารเชงิคุณภาพ และสนับสนุนสถานศกึษาทีม่คีวามพรอ้มให้
สามารถบรหิารจดัการไดอ้ย่างอสิระ คล่องตวัเป็นสถานศกึษา นิตบิุคคลเตม็รปู และในระดบัอุดมศกึษาใหพ้ฒันาสู่
การเป็นสถาบนัในก ากบัของรฐั ดงันัน้ ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารจงึเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัยิง่ส าหรบัความส าเรจ็ใน
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การบรหิารงานดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงทีเ่ป็นพฤตกิรรมทีผู่น้ ากระตุ้น และสรา้ง
แรงบนัดาลใจในการท างานของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นตามที่คาดหวงั โดยจะใช้ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ท าใหผู้ร้่วมงานไวว้างใจ ตระหนักรูถ้งึภารกจิ วสิยัทศัน์ ความจงรกัภกัด ีอุทศิตนเพื่อองคก์ร โดยการ
จงูใจ โน้มน้าวความคดิใหผู้ร้่วมงานอยากเปลีย่นแปลง ทัง้ในเรื่องความเชื่อ ทศันคต ิการรเิริม่ และความรวดเรว็ใน
การด าเนินงาน และยอมรบัการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในองค์กรของตนร่วมกนั ท าใหอ้งค์กรประสบความส าเรจ็ 
สามารถสรา้งประสทิธผิลใหเ้ป็นทีย่อมรบัของสงัคมได ้[2] 
  จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าว พบว่า คณะวชิาของมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรจีะต้องมี
การพฒันาหลกัสตูร การบรหิารหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน การวจิยั  และมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาใหส้ามารถผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพระดบัสากล และน าประเทศใหม้ี
ความสามารถในการแขง่ขนัได ้ซึง่ผูบ้รหิารระดบัคณะวชิาในมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีจงึตอ้งเป็นผูท้ีม่ภีาวะ
ผูน้ าการเปลีย่นแปลง มวีสิยัทศัน์การท างานทีช่ดัเจน คดิกลยุทธเ์ชงิรุก เป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และประสทิธผิล สามารถก าหนดทศิทางการเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจน มคีวามมุ่งมัน่ต่อการสรา้งภาพใหม่ของคณะวชิา
ในมหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี รวมทัง้เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา การสนับสนุนทีเ่หมาะสม เพื่อใหก้ารเปลี่ยนแปลงด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สื่อสารใหบุ้คลากรใน
มหาวทิยาลยัเขา้ใจ และตระหนักถงึความส าคญั และความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง จงึท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจ
ศกึษาการวเิคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารระดบัคณะวชิา ในมหาวทิยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่จ าเป็นของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับคณะวิชา ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ส าหรับเป็นแนวทางของผู้บริหารระดับคณะวิชาต่าง ๆ ในการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ และน าไปประยุกต์ใช้ในการจดัการศึกษาของคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
กาญจนบุรใีหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
  1. เพื่อศกึษาสงัเคราะห์ตวัแปรภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารระดบัคณะวชิา ในมหาวทิยาลยั
ราชภฏักาญจนบุร ี  
  2. เพื่อศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับคณะวิชา ใน
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี
  3. เพื่อศกึษาระดบัความส าคญัเกี่ยวกบัองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารระดบั
คณะวชิาในมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ มวีธิกีารด าเนินการวจิยั เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามระเบยีบวธิวีจิยั และสอดคล้อง
กบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี้ 
 1. ขอบเขตของการวจิยั เป็นการศกึษาเกี่ยวกบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาตามแนวคดิ 
ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเบิร์นส (Burns, 1978, pp. 55-80) [3] บาส (Bass, 1985) [4] บาสและ     
อโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, pp. 124-125) [5] เบนนิสและนานัส (Benis & Nanus, 1985, p. 25) [6] ดาฟท์ 
(Daft, 1999, pp. 408-410) [7] โกลแมน โบยาซีส และแมคคี (Goleman, Boyatzis & Mckee, 2003, pp. 327-
332) [8] และฟูลแลน (Fullan, 2008) [9] 
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 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
      2.1 ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื บุคลากรสายวชิาการและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวชิาใน
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีจ านวน 281 คน 
      2.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืบุคลากรสายวชิาการและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวชิาใน
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ีโดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามหลกัเกณฑข์องคอมเรยแ์ละล ี(Comrey & Lee) 
[10] จ านวน 180 คน แลว้ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling) ก าหนดใหค้ณะวชิาเป็น
ชัน้ (strata) 
  3. ขัน้ตอนการวจิยั  เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามระเบยีบวธิวีจิยั และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
ของการวจิยั ผูว้จิยัไดก้ าหนดขัน้ตอนการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาสงัเคราะหต์วัแปรภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง จากแนวคดิ และทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร ไดแ้ก่ ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของเบริ์นส (Burns) บาส (Bass) 
บาสและอโวลโิอ (Bass & Avolio) เบนนิสและนานัส (Benis & Nanus) ดาฟท ์(Daft) โกลแมน โบยาซสี และแมคค ี
(Goleman, Boyatzis & Mckee)  และฟูลแลน (Fullan)    
 ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมอืวจิยั เพื่อใช้ในการศกึษาองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้รหิารระดบัคณะวชิา ในมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี 
 ขัน้ตอนที ่3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้รหิารระดบัคณะวชิาในมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี โดยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis: EFA) 
 ขัน้ตอนที ่5 ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารระดบั
คณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัเกี ่ยวก ับต ัวแปรที่เป็น
องค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารระดบัคณะวชิา ในมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  โดยการ
วเิคราะหค์่าเฉลีย่ (X ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires) ที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้นโดย
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
   ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน และต าแหน่งงานปัจจุบนั  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ชนิด 5 ระดบั จ านวน 60 ข้อ 
เกี่ยวกบัองค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารระดบัคณะวชิา ในมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี 
ผู้วิจยัได้ใช้เกณฑ์วดัระดบัตวัแปรขององค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดบัคณะวิชาใน
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ซึ่งแบบสอบถามมคีวามเทีย่งตรง
ตามเนื้อหา พบว่าไดค้่าดชันีความสอดคล้องมคี่าเท่ากบั 0.67 จ านวน 11 ขอ้ ค่าดชันีความสอดคล้องมคี่าเท่ากบั 
1.00 จ านวน 39 ขอ้ และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.97 
  5.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยั ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
 5.1 ออกหนังสอืขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะครุ
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีถงึคณบดคีณะต่าง ๆ เพื่อใหผู้ว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู 
 5.2 ผูว้จิยัด าเนินการประสานงาน และตดิตามเก็บแบบสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
จ านวน 180 ชุด  
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 6. การวเิคราะห์ข้อมูลในการวจิยั ผู้วจิยัได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลในการวจิยัครัง้นี้ ดงันี้  
 6.1 การสงัเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากเอกสาร ทฤษฎี หนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อวเิคราะห์ 
และก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 6.2 การว ิเคราะห ์สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถามในด ้าน เพศ อาย ุ ว ุฒ ิการศกึษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งงานปัจจุบนั โดยวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ ( frequency) และ
ร้อยละ (percentage) 
 6.3 การวเิคราะห์องค์ประกอบ ( factor analysis) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA)  ด้วยวธิสีกัดปัจจยั (Principal Component Analysis: PCA) เพื่อให้
ได้ตัวแปรที่ส าคญั ซึ่งถือเกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบตวัใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจากค่า
เฉพาะ (eigenvalue) เท่ากับ 1.00 และถือเอาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแต่ละตวั
ในองค์ประกอบมีค่าตัง้แต่ 0.30 ขึ้นไป 
 6.4 การว ิเคราะห ์ระดบัความส าคญัเกี ่ยวก ับ  ต ัวแปรที ่เป็นองค ์ประกอบภาวะผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดบัคณะวชิา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุร ีโดยการวเิคราะห์ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

สรุปผลการวิจยั 
 1. ผลการสงัเคราะห์กรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อหาตัวแปรของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารระดบัคณะวชิา ในมหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งสงัเคราะห์จากแนวคดิ และทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง
ก ับภาวะผู ้น าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บรหิารระดบัคณะว ิชา ในมหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบุร ี โด ยมี
รายละเอียด จ านวน 7 แนวคิด ดงันี้ แนวคิดที่ 1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเบริ์น (Burns, 1978) [3] 
แนวคิดที่ 2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของบาส (Bass, 1985) [4] แนวคิดที่ 3 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของบาสและอโวลโิอ (Bass & Avolio, 1994) [5]  แนวคดิที่ 4 รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเบน
นิสและนานัส (Benis & Nanus, 1985) [6] แนวคิดที่ 5 รูปแบบภาวะผู ้ตามที่ม ีอ ิทธ ิพลต่อภาวะผู ้น าของ
ดาฟท ์ (Daft, 1999) [7] แนวค ิดที ่ 6 ร ูปแบบภาวะผู ้น าของโกลแมน โบยาซ ิสและแมคค ี (Goleman  
Boyatzis & Mckee, 2003) [8] และแนวคดิที่ 7 รูปแบบภาวะผู ้น าการเปลี่ยนแปลงของฟูลแลน  (Fullan, 
2008) [9]  ได้ผลการสงัเคราะห์กรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อหาตัวแปรของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารระดบัคณะวิชา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตัวแปรจ านวน 60 ตัวแปร 
 2.  ผลการว ิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู ้น าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บร ิหารระดบัคณะว ิชา ใน
มหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี โดยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory  Factor Analysis: 
EFA) ด ้วยว ิธ สีก ัดปัจจ ยั  (Principal Component Analysis: PCA) และการหม ุนแกนแบบแวรแิมกซ์ 
(varimax) เพื่อให้ได้ตวัแปรที่ส าคญั ซึ่งถือเกณฑ์การเลอืกตวัแปรที่เขา้อยู่ในองค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่ง โดย
พิจารณาจากค่าเฉพาะ (eigenvalues) เท่ากับ 1.00 และถือเอาน ้าหนักองค์ประกอบ ( factor loading) ของ
ตัวแปรแต่ละตัวองค์ประกอบนัน้ มีค่าตัง้แต่ 0.30 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ดงัตารางที่ 1–3 
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ตารางท่ี 1  แสดงการตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling    Adequacy. 0.93 

Bartlett's Test of Sphericity 
   Approx. Chi-Square 11,832.65 

   df 1,770 
   Sig. 0.000 

 

 จากตารางที ่1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัมคีวามเหมาะสมในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) โดยมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก พจิารณาจากค่า KMO = 0.93 ซึง่มคี่า
เขา้ใกล ้1.00 (มากกว่า 0.50 และเขา้สู่ 1.00)  และเมื่อพจิารณาจากค่าการทดสอบของบารท์เลทส ์(Bartlett, 1937) 
[11] พบว่าตวัแปรต่าง ๆ มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่มคีวามเหมาะสมส าหรบัการ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ 
ตารางท่ี 2  แสดงองค์ประกอบ ค่าเฉพาะ ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละของความแปรปรวน 
   สะสมขององคป์ระกอบ 
 

องคป์ระกอบ 

Intial  Eigenvalues 
Rotation Sums  of  Squared 

Loadings 
ค่าเฉพาะ 

(eigenvalues) 
ร้อยละ
ของค่า
ความ
แปร 
ปรวน
ร้อยละ 
(% of 

variance) 

ร้อยละ
ของความ
แปรปรวน
สะสม 

(cumula 
tive %) 

ค่าเฉพาะ 
(eigenvalues) 

ร้อยละ
ของค่า
ความ
แปร 
ปรวน
ร้อยละ 
(% of 

variance) 

ร้อยละ
ของความ
แปรปรวน
สะสม 

(cumula 
tive %) 

1 34.88 58.13 58.13 13.55 23.25 23.25 
2 2.85 3.76 62.89 8.02 13.37 37.62 
3 2.17 3.62 66.51 7.98 13.30 50.92 
4 1.44 2.39 68.90 3.28 7.13 58.06 
5 1.29 2.15 71.05 3.08 6.80 63.86 
6 1.25 2.08 73.13 3.15 5.25 70.11 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า จ านวนองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารระดบัคณะวชิา ใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ จ านวน 52 ตัวแปร และสามารถอธิบายความ
แปรปรวนสะสมทัง้หมดได ้รอ้ยละ 70.11  เรยีงล าดบัองคป์ระกอบตามค่าน ้าหนักองคป์ระกอบรวม ไดด้งันี้ 
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 องคป์ระกอบที ่1 การส่งเสรมิการท างานแบบมส่ีวนร่วม มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบรวมเท่ากบั  24.25 มี
ตวัแปร จ านวน 26 ตวัแปร 
 องคป์ระกอบที ่2 การผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพ มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบรวม เท่ากับ 13.37 มีตัวแปร 
จ านวน 8 ตวัแปร 
 องคป์ระกอบที ่3 การมอีุดมการณ์ตามหลกัธรรมาภบิาล มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบรวม เท่ากบั 13.30 มี
ตวัแปร จ านวน 9 ตวัแปร 
 องคป์ระกอบที ่4 การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบรวม เท่ากบั 7.14 มตีวัแปร 
จ านวน 3 ตวัแปร 
 องคป์ระกอบที ่5 การพฒันาบุคลากร มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบรวม เท่ากับ 6.80 มตีัวแปร จ านวน 3    
ตวัแปร  
 องคป์ระกอบที ่6 การสร้างแรงจูงใจ มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบรวม เท่ากับ 5.25 มีตัวแปร จ านวน 3      
ตวัแปร 
 

ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารระดบั 
 คณะวชิา ในมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีโดยภาพรวม 
 

องคป์ระกอบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ของผู้บริหารระดบัคณะวิชาใน 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 

X  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั 

1. การส่งเสรมิการท างานแบบม ี
    ส่วนร่วม 

3.21 0.67 มาก 

2. การผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ 3.22 0.68 มาก 
3. การมอีุดมการณ์ตามหลกัธรรมาภบิาล 3.23 0.68 มาก 
4. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 3.19 0.68 มาก 
5. การพฒันาบุคลากร 3.29 0.71 มาก 
6. การสรา้งแรงจงูใจ 3.25 0.65 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.23 0.60 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดบัความส าคญัเกี่ยวกบัองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิาร
ระดับคณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในภาพรวมมีความส าคญั อยู่ในระดับมาก ( x = 4.23) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากทุกองค์ประกอบ เรยีงตามล าดบัค่าเฉลี่ย คอื ดา้น
การพฒันาบุคลากร ( x = 4.29)  รองลงมาคอื ดา้นการสรา้งแรงจงูใจ ( x = 4.25)  ดา้นการมอีุดมการณ์ตามหลกัธรร
มาภบิาล ( x = 4.23) ดา้นการผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ ( x = 4.22)  ดา้นการส่งเสรมิการท างานแบบมส่ีวนร่วม ( x
= 4.21) และดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ( x = 4.19) ตามล าดบั  
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อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัเรื่อง การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารระดบัคณะวชิา ใน
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีสามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 1. ผลการสงัเคราะห์กรอบแนวคดิในการวจิยั เพื่อหาตวัแปรของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิาร
ระดับคณะวิชา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตัวแปรจ านวน 60 ตัวแปร ทัง้นี้เพราะภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นในการบริหารการศึกษา โดยมีการท างานที่เป็น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นองค์รวม โดยบูรณาการเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของคณะและ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ ทิชชี่และเดวานา (Tichy & Devanna)  [12] แฮรีส (Harris) [13]  
และเนฟฟ์และซติรนิ (Neff & Citrin) [14] ไดก้ล่าวว่าคุณลกัษณะของผูน้ าการเปลีย่นแปลง เป็นพฤตกิรรมของผูน้ า
แนวใหม่ที่มุ่งพฒันาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มองค์การใหม้ปีระสทิธผิลยิง่ขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของสมัมา   
รธนิธย์ [2] ได้ศึกษา การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวทิยาลัยราชภฏั 
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ แยกเป็น 3 
องคป์ระกอบ และแต่ละองคป์ระกอบ มตีวัแปรทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการบรหิารมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดบัคณะวิชา ในมหาวิทยาลยั    
ราชภฏักาญจนบุร ี ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบ ซึ่งเกดิจากการจดักลุ่มใหม่ของตวัแปร จ านวน 52 ตวัแปร คอื 
ดา้นการส่งเสรมิการท างานแบบมส่ีวนร่วม มตีวัแปร จ านวน 26 ตวัแปร ดา้นการผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ มตีวัแปร 
จ านวน 8 ตวัแปร  ดา้นการมอีุดมการณ์ตามหลกัธรรมาภบิาล  มตีวัแปร จ านวน 9 ตวัแปร ดา้นการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน มตีวัแปร จ านวน 3 ตวัแปร  ดา้นการพฒันาบุคลากร มตีวัแปร จ านวน 3 ตวัแปร และดา้นการสร้าง
แรงจูงใจ มตีวัแปร จ านวน 3 ตวัแปร ทัง้นี้เพราะการบรหิารงานของคณะวชิาในมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี
ประกอบด้วย ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้สูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง 
ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลย ีทะนุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ผลติครูและส่งเสรมิวทิยฐานะครู  นอกจากนี้ยงัมี
การพฒันาหลกัสูตร การบรหิารหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ และมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิและเป็นไปตามซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของเพญ็พกัตร ์ภู่ศลิป์ [15] ศกึษาวจิยั
เรื่อง องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรยีนสาธติระดบัประถมศกึษา ในสงักดัมหาวทิยาลยั  
ราชภฏั ผลการศกึษาวจิยั พบว่า ภาวะผู้น าทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรยีนสาธติระดบัประถมศกึษาในสงักดั
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันคือ องค์ประกอบการพัฒนา
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน องค์ประกอบการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู และ
องค์ประกอบการก าหนดเป้าหมายและสรา้งความเขา้ใจในเป้าหมายเดยีวกนั ที่ประกอบไปดว้ย 27 ตวัแปร  โดย
ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของทุกองค์ประกอบของแต่ล่ะโมเดลมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน รายขอ้มคี่าระหว่าง 0.64–0.94 เช่นเดยีวกบัผลงานวจิยัของนัฐจร ี เจรญิสุข [16] ทีศ่กึษา
เรื่อง องคป์ระกอบภาวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธผิลของผูบ้รหิารคณะครุศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั ผลการวจิยัพบว่า ม ี6 
องคป์ระกอบหลกั 138 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นการมวีสิยัทศัน์ม ี33 ตวับ่งชี ้ดา้นการมมีนุษยสมัพนัธม์ ี20 
ตวับ่งชี้ ดา้นการจดัสภาพแวดล้อมการเรยีนการสอน ม ี35 ตวับ่งชี้ ดา้นความร่วมมอืกบัชุมชนม ี24 ตวับ่งชี้ ดา้น
คุณธรรมจรยิธรรม ม ี9 ตวับ่งชี ้และดา้นการพฒันาสงัคมม ี17 ตวับ่งชี ้เช่นเดยีวกนั  
 3. ระดบัความส าคญัเกี่ยวกบัองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารระดบัคณะวชิาใน
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรใีนภาพรวมความส าคญัอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่ามี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากทุกองคป์ระกอบเรยีงตามล าดบัค่าเฉลี่ยคอื ดา้นการพฒันาบุคลากร รองลงมาคอืดา้น
การสรา้งแรงจูงใจ ดา้นการมอีุดมการณ์ตามหลกัธรรมาภบิาล ดา้นการผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ ดา้นการส่งเสรมิ
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การท างานแบบมีส่วนร่วม และด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ตามล าดบัที่เป็นเช่นนี้เพราะองค์ประกอบ         
ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดบัคณะวิชาเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง             
ที่มพีฤติกรรมของผู้น าแนวใหม่ที่มุ่งพฒันาการเปลี่ยนแปลงของคณะให้มปีระสทิธผิลยิง่ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพฤตกิรรมที่ผู้น ากระตุ้นและสร้างแรงบนัดาลใจในการท างานของผู้ร่วมงานให้
สูงขึ้นตามที่คาดหวงั ดงัที่กอนส์ (Goins) [17]  ได้ศกึษาคุณภาพที่ส าคญัในผู้น าของอุดมศกึษาทีจ่ าเป็นส าหรบั
ผูบ้รหิารสถานศกึษา พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในการบรหิารมผีลกระทบต่อรปูแบบของคุณลกัษณะการมี
ภาวะผู้น าที่จ าเป็นของผู้บริหารการศกึษา และมีองค์ประกอบที่สอดคล้องลกัษณะเดียวกนักับผลงานวจิยัของ            
ธญัวทิย ์ศรจีนัทร ์และคณะ  [18] ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบคุณลกัษณะภาวะผูน้ าในศตวรรษ   ที ่
21 ของกรรมการองค์กรนิสตินักศกึษา ได้แก่ การมคีุณธรรมและจรยิธรรมสร้างแรงจูงใจ มวีสิยัทศัน์ และสร้าง
ความสมัพนัธท์ีม่กีบัทมีงาน เช่นเดยีวกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั  
 1. ผู้บริหารระดบัมหาวทิยาลยัและคณะที่รบัผดิชอบ ควรน าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดบัคณะวิชา ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารการจัดการศึกษาในคณะ ให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 2. ผูบ้รหิารระดบัมหาวทิยาลยัและคณะที ่ควรน าผลการวเิคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บรหิารระดบัคณะวชิา ไปประยุกต์ใชส้ าหรบัการผลติบณัฑติใหม้คีุณภาพ และมคีุณลกัษณะตามมาตรฐานที่
สาขาวชิาก าหนด  
 3. ผูบ้รหิารระดบัมหาวทิยาลยัและ คณะควรน าองคป์ระกอบเกี่ยวกบัดา้นการส่งเสรมิการท างานแบบมส่ีวน
ร่วม ดา้นการมอีุดมการณ์ตามหลกัธรรมาภบิาล ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ดา้นการพฒันาบุคลากร และ
ดา้นการสรา้งแรงจงูใจ ไปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารงานบุคคลใหส้ามารถปฏบิตังิานบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดได ้
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป  
 1. ควรศกึษาองค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของคณบดทีีส่่งผลต่อประสทิธผิล ของการบรหิารคณะ
วชิาของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 2. ควรศกึษาวจิยัการพฒันารูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของคณบดทีี่มปีระสทิธผิลต่อการจดัการ 
การศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 3. ควรศกึษาวจิยัเรื่อง การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร
ระดบัคณะวชิา ในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาระดบัภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา 2) ศกึษาระดบั

สมรรถนะของครูในศตวรรษที ่21  3) ศกึษาระดบัภาวะผู้น าเหนือผูน้ าของผู้บรหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อสมรรถนะ
ของครูในศตวรรษที ่21 ของสถานศกึษาในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารประถมศกึษานครปฐม เขต 1 กลุ่มตวัอย่างที่
ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ครูทีจ่ดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม 
เขต 1 จ านวน 310 คน สุ่มแบบชัน้ภูมโิดยใชก้ลุ่มโรงเรยีนเป็นชัน้ สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั และการถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
2) สมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่21 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 3) ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาดา้นการ
อ านวยความสะดวกใหเ้กดิภาวะผูน้ าตนเองโดยใหร้างวลัและต าหนิทางสรา้งสรรค์ และดา้นการเป็นแบบอย่างมให้ครู
เป็นผูน้ าตนเอง ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษที ่21 สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม
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เขต 1 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยร่วมกนัท านายได้ร้อยละ 56.90 (R2 = .569) สามารถสร้างสมการ
พยากรณ์ในรปูคะแนนดบิและในรปูคะแนนมาตรฐานไดด้งันี้ 

Y (CMT) = 1.547 + .303 (DEV) + .326 (MOD)  
Z (CMT) = .400 (DEV) + .385 (MOD) 

 

ค าส าคญั: ภาวะผู้น าเหนือผู้น า, สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21, ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     
นครปฐม เขต 1  

 

Abstract 
This research aimed to 1) study the school directors’ super leadership level, 2) study the level of 

teacher competencies in the 21st century, and 3) study the super leadership level of directors affecting teacher 
competencies in the 21st century under the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1. The 
sample group was 310 teachers who taught in the schools under the Nakhon Pathom Primary Educational 
Service Area Office 1. They were determined by using the stratified random sampling method with the different 
school sizes following by the specified proportions. The statistics used in this research were percentage, mean, 
standard deviation, Pearson Product Moment Correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis.    

The findings revealed that 1) the overall level of school directors’ super leadership was at the high 
level, 2) the overall level of teacher competencies in the 21st century was at the high level, and  
3) the super leadership level of directors in develop self-leadership through reward and constructive reprimand 
and modeling self-leadership positively affected the teacher competencies in the 21st century under the Nakhon 
Pathom Primary Educational Service Area Office 1 with statistical significance at 0.05 represented a 56.90 
percentage (R2 = .569). The predicting equations in raw scores and standard scores were presented below:  

Y (CMT) = 1.547 + .303 (DEV) + .326 (MOD)  
Z (CMT) = .400 (DEV) + .385 (MOD) 

 

Keywords: Super Leadership, Teacher Competencies, Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 
Office 1 

 

ภมิูหลงั 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีท าใหส้งัคมโลกเปิดกวา้งมากขึน้ มขีอ้มลูจ านวนมากทีผู่ค้นน ามาใชใ้นการประกอบธุรกจิ 
การคา้ และผลกัดนัเศรษฐกจิภายในประเทศใหม้คีวามกา้วหน้า ซึ่งเทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทส าคญัในการด าเนินงาน
ภายในองค์การทัง้ในระดบัการบรหิารจดัการและระดบัการปฏบิตัิงาน นัน่หมายความว่า วถิกีารด าเนินชวีติของผู้คน
เปลีย่นไป เดก็รุ่นใหม่ทีเ่กดิมาจงึมวีถิชีวีติทีคุ่น้เคยกบัการใชเ้ทคโนโลยเีหล่านี้ ท าใหค้่านิยม มุมมอง และความตอ้งการ
ของเดก็เหล่านี้เปลีย่นแปลงตามไป 
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ด้วยเหตุนี้ ในหลายประเทศจงึต้องมกีารปฏิรูปการศกึษาเพื่อให้เกิดคุณภาพตามยุคสมยัทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
และตรงตามความต้องการของผูเ้รยีนมากขึน้ เช่น ในประเทศสงิคโปร์มกีารปฏริูประบบการศกึษาโดยมวีตัถุประสงค์
มุ่งเน้นความเป็นผูน้ าดา้นการผลติทรพัยากรมนุษยเ์พื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 ซึง่หมายถงึ การสรา้ง
เยาวชนรุ่นใหม่ใหม้คีวามคดิในวถิใีหม่ เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติและเศรษฐกจิใหท้นัต่อโลกทีม่กีารเปลี่ยนแปลง สรา้ง
โอกาสใหม่ในการท างานในอนาคต การมีความคิดสร้างสรรค์และทกัษะในการคิดวิเคราะห์ มีความรบัผิดชอบต่อ
ส่วนรวม อยู่บนพื้นฐานครอบครวัที่อบอุ่น ชุมชนที่ด ีและประเทศชาติมัน่คง [1] ซึ่งในประเทศไทยก็ได้มกีารจดัท า
แผนการศกึษาชาติปี 2560 – 2579 เพื่อสร้างผลลพัธ์ให้เกิดกับนักเรยีนซึ่งสอดคล้องกับทศิทางการพฒันาประเทศ
ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี 
โดยมเีป้าหมายในการพฒันานักเรยีนใหม้คีุณลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 [2] ซึ่งส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามนีโยบายในการขบัเคลื่อนสถานศกึษาไปสู่เป้าหมายตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารก าหนดไว ้ดงันัน้บุคคลทุก
ระดบัไม่ว่าจะเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูในส่วนกลาง ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครผููส้อน จะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ของตนเองเพื่อตอบสนองต่อภารกจิต่าง ๆ และบทบาทหน้าทีท่ีม่ตี่อสงัคมมากขึน้ เพื่อสร้างประชากรทีม่คีุณภาพและ
ตอบโจทยต์่อสงัคมโลกในยุคปัจจุบนั 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 มนีโยบายในการยกระดบัสถานศกึษาทุกแห่ง
ภายในสังกัด โดยก าหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนสู่นครแห่งคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  
1) ห้องเรยีนคุณภาพ ในระดบัการศกึษาปฐมวยั ระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 2) สถานศกึษา
คุณภาพ และ 3) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาคุณภาพ ซึ่งการเสรมิสรา้งสมรรถนะครใูหม้คีวามสามารถในการจดัการ
เรยีนการสอน เพื่อใหน้ักเรยีนเกดิทกัษะในศตวรรษที ่21 ทัง้ในดา้นการฟัง พูด อ่าน คดิ ทกัษะทางอาชพี และการใช้
เทคโนโลย ีโดยกระทรวงศกึษาธกิาร [3] กล่าวถึงการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ว่าครูจดัการเรยีนการสอนโดย
ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนคน้พบความถนัดและความสามารถของตนเอง สรา้งบรรยากาศในชัน้เรยีนทีท่า้ทายและสนุกสนาน 
ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม ฉะนัน้ ครูจึงจ าเป็นที่จะต้องมสีมรรถนะในการ
ปฏิบตัิงานสูง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน [4] ได้ก าหนดสมรรถนะของครูไว้ 2 สมรรถนะ คอื 
สมรรถนะหลกั (Core Competency) และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) แต่กไ็ม่เพยีงพอต่อการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ครูจงึจ าเป็นตอ้งมสีมรรถนะในศตวรรษที ่21 เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานใหบ้รรลุ
เป้าหมายขององค์การ ด้วยเหตุนี้  การเสริมสร้างสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นหนึ่งในภารกิจส าคัญที่
สถานศกึษาทุกแห่งตอ้งด าเนินการอย่างจรงิจงั 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการพฒันาบุคลากรในสถานศกึษา โดยผูบ้รหิารจะตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี
วสิยัทศัน์และมคีวามสามารถในการส่งเสรมิ สนับสนุน กระตุ้น และจูงใจ ใหบุ้คลากรในสถานศกึษาไดใ้ชศ้กัยภาพของ
ตนเองในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ สามารถสรา้งเจตคตแิละปลูกฝังนิสยัในการพฒันาตนเองและองคก์ารอยู่
เสมอ ซึ่งภาวะผูน้ าเหนือผูน้ า ตามแนวคดิของ Manz  and Sims [5] จะเป็นรูปแบบหนึ่งของผูน้ าทีน่ าผูอ้ื่นเพื่อใหผู้้อื่น
สามารถน าตนเองได้ (Lead Other to Lead Themselves) ซึ่งผู้น าเหนือผู้น านี้จะเน้นให้ความส าคญักบัการพฒันาผู้
ตาม โดยผูน้ าจะตอ้งมคีวามแขง็แกร่งและมคีวามรูท้ีห่ลากหลาย อกีทัง้ยงัมอีทิธพิลในการปลดปล่อยความสามารถของ
ผู้ตามให้สามารถเป็นผู้น าตนเองได้ ดงันัน้ ผู้วิจยัมคีวามสนใจศกึษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บรหิารสถานศกึษาที่
ส่งผลต่อสมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่21 สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 โดยมุ่งหวงั
ใหไ้ดข้อ้สรุปเกีย่วกบัลกัษณะภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีจ่ะส่งผลต่อสมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่
21 เพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่การพฒันาครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาต่อไป 
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โดยการสรา้งคณะท างาน 

7. การอ านวยความสะดวกใหเ้กดิ
วฒันธรรมของผูน้ าตนเอง 

สมรรถนะของครใูนศตวรรษท่ี 21 
1. การมคีวามคดิสรา้งสรรค ์
2. การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
3. การมทีกัษะการสื่อสาร 
4. การท างานเป็นทมี 
5. การมคีวามสามารถในการเขา้ถงึขอ้มลู 
6. การมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ครูที่ท าหน้าที่จดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครปฐม เขต 1 ปีการศกึษา 2563 ใน 121 โรงเรยีน จ านวน 1,613 คน  
 กลุ่มตวัอย่างเป็นครูผูส้อนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 จ านวน 310 
คน ใน 92 โรงเรียน ได้จากการก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้ตารางของ Krejcie  and Morgan. [6] ที่ระดบัความ
เชื่อมัน่ 95% ท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ (stratified random sampling) โดยใชก้ลุ่มโรงเรยีนเป็นชัน้ในการสุ่ม 
ค านวณจ านวนครูที่ใช้เป็นตัวอย่างในแต่ละกลุ่มโรงเรียนตามสดัส่วนประชากร (probability proportional to size) 
จากนัน้ท าการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยจบัฉลากตามขนาดโรงเรยีนเลก็ กลาง ใหญ่ และค านวณ
จ านวนครทูีใ่ชเ้ป็นตวัอย่างในแต่ละโรงเรยีนใหไ้ดจ้ านวนตวัอย่างตามทีก่ าหนด 
 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

เครื่องมอืเป็นแบบสอบถาม ส าหรบัเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
ตอนที ่1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เกี่ยวกบั เพศ ประสบการณ์ในการสอน วทิยะฐานะ และ

กลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีร่บัผดิชอบ ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  

การท าให้ครูเป็นผู้น าตนเอง การเป็นแบบอย่างให้ครูเป็นผู้น าตนเอง การกระตุ้นให้ครูตัง้เป้าหมายด้ วยตนเอง  
การสรา้งรูปแบบความคดิในทางบวก การอ านวยความสะดวกใหเ้กดิภาวะผูน้ าตนเองโดยใหร้างวลัและการต าหนิทาง
สรา้งสรรค ์การสนับสนุนใหเ้กดิภาวะผูน้ าตนเองโดยการสรา้งคณะท างานและการอ านวยความสะดวกใหเ้กดิวฒันธรรม
ของผูน้ าตนเอง โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย การมีความคิด
สรา้งสรรค์ การคดิอย่างมวีจิารณญาณ การมทีกัษะในการสื่อสาร การท างานเป็นทมี การมคีวามสามารถในการเขา้ถงึ
ขอ้มูล และการมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีโดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดบั 

ซึง่มขี ัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอื ดงันี้ 
2.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าและสมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่21 

แลว้น าองคป์ระกอบของแนวคดิดงักล่าว มาก าหนดเป็นขอ้ค าถาม 
2.2 สรา้งประเดน็ขอ้ค าถามและใหอ้าจารย์ทีป่รกึษาตรวจสอบความถูกต้องของขอ้ค าถามทีไ่ดจ้ดัท าขึ้นเพื่อ

หาความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัเนื้อหา แลว้น าขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงแกไ้ข และพฒันาแบบสอบถาม 
2.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน และหาค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัตวัแปรดว้ยการค านวณค่า IOC (Index of item objective congruence) ผลของการหา
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 แลว้น าขอ้ค าถามมาปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 

2.4 น าเครื่องมอืไปทดลองใชก้บัครูทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยใชส้ตูรสมัประสทิธิแ์อลฟาของ Cronbach (Cronbach's alpha Coefficient) ไดเ้ท่ากบั 0.984 
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3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ผู้วจิยัได้ท าการเกบ็ขอ้มูลโดยส่งหนังสอืขอความอนุเคราะห์จากผูบ้รหิารสถานศกึษา และส่งแบบสอบถาม

ออนไลน์ในรูปแบบ Google form ให้กับครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างผ่านระบบสนับสนุนการบริหารจดัการสถานศึกษา 
(School Management Support System : SMSS) และวิธีการน า QR code ไปส่งให้แต่ละโรงเรียนตามจ านวนที่
ก าหนด รวมทัง้สิน้ 310 ฉบบั โดยด าเนินการตดิตามการตอบแบบสอบถามจ านวน 2 ครัง้ 

4. การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ช ้แบ่งเป็น 5 ตอน ดงันี้ 
ตอนที ่1 วเิคราะหข์อ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารแจกแจงความถี ่และหาค่ารอ้ยละ  
ตอนที ่2 วเิคราะหข์อ้มลูภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน   
ตอนที่ 3 วเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
ตอนที ่4 วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาและสมรรถนะของครูใน

ศตวรรษที ่21 โดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  
ตอนที่ 5 วเิคราะห์ภาวะผูน้ าเหนือผู้น าของผูบ้รหิาสถานศกึษาทีส่่งผลต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษที ่21 

โดยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน  
 

สรปุผลการวิจยั 
การวจิยัเรื่องภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษที ่21 สงักดั

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารประถมศกึษานครปฐม เขต 1 สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 
1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา มี

ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า การเป็นแบบอย่างให้ครูเป็นผูน้ าตนเองมคี่าเฉลีย่อยู่
ในระดบัมากและมอีนัดบัสงูสุด รองลงมาคอื การสนับสนุนใหเ้กดิภาวะผูน้ าตนเองโดยการสรา้งคณะท างาน และดา้นที่
มคี่าเฉลีย่อยู่ในอนัดบัต ่าทีสุ่ดคอื การเป็นผูน้ าตนเอง 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 พบว่า ครูสงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 มสีมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้าน
พบว่าสมรรถนะของครูในศตวรรษที ่21 ด้านการมคีวามสามารถในการเขา้ถงึขอ้มูลมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากและมี
อนัดบัสงูสุด รองลงมาคอื การท างานเป็นทมี และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่อยู่ในอนัดบัต ่าทีสุ่ดคอื การคดิอย่างมวีจิารณญาณ  

3. การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผู้บรหิารสถานศกึษาและสมรรถนะของครูใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่า ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา และสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 มี
ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัสงู เมื่อพจิารณารายดา้น
พบว่า การอ านวยความสะดวกใหเ้กิดภาวะผู้น าตนเอง โดยให้รางวลัและการต าหนิทางสร้างสรรค์ มคี่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์สูงสุด รองลงมาคือ การเป็นแบบอย่างให้ครูเป็นผู้น าตนเอง  และการเป็นผู้น าตนเอง มีค่าสมัประสิทธิ ์
สหสมัพนัธต์ ่าทีสุ่ด  

4. ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา สามารถพยากรณ์สมรรถนะของครูในศตวรรษที ่21 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ไดร้อ้ยละ 56.80 ซึง่ส่งผลกนัในทางบวก โดยสามารถสรา้งสมการพยากรณ์ไดด้งันี้ 
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สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ 
Y (CMT) = 1.628 + .615 (SUP)   
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
Z (CMT) = .753 (SUP) 
5. องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเหนือผู้น าของผูบ้รหิารสถานศกึษาด้านการอ านวยความสะดวกใหเ้กิดภาวะ

ผูน้ าตนเองโดยใหร้างวลัและต าหนิทางสรา้งสรรค ์(DEV) และการเป็นแบบอย่างใหค้รเูป็นผูน้ าตนเอง (MOD) สามารถ
พยากรณ์สมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่21 (CMT) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ไดร้อ้ยละ 56.90 ซึง่ส่งผลกนั
ในทางบวก โดยสามารถสรา้งสมการพยากรณ์ไดด้งันี้ 

สมการพยากรณ์ในรปูแบบคะแนนดบิ  
Y (CMT) = 1.547 + .303 (DEV) + .326 (MOD)  
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
Z (CMT) = .400 (DEV) + .385 (MOD) 
 

อภิปรายผล 
1. จากการศึกษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษานครปฐมเขต 1 พบว่าทุกองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา มคี่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมาก ทัง้นี้อาจเป็นเพราะส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐมเขต 1 มุ่งเน้นการขบัเคลื่อนคุณภาพ
การศกึษา โดยไดด้ าเนินการตามนโยบายการเป็น “นครแห่งคุณภาพ” ซึง่ประกอบดว้ย หอ้งเรยีนคุณภาพ สถานศกึษา
คุณภาพ และส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาคุณภาพ  ดงันัน้ผู้บรหิารสถานศกึษาจงึต้องมภีาวะผู้น าเพื่อสร้ างให้ครู
ภายในโรงเรยีนเกดิเป็นผูน้ าขึน้มา ซึง่จะสามารถตอบสนองนโยบายหอ้งเรยีนคุณภาพและสถานศกึษาคุณภาพของเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาได ้ซึ่งสอดคล้องกบั สริวิรรณ กองธรรม และ กลัยมน อทิุสุต [7] ซึ่งไดศ้กึษาภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษากลุ่มสหวทิยาเขตเบญจสริ ิสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ผลปรากฏว่า 
ผูบ้รหิารสถานศกึษากลุ่มสหวทิยาเขตเบญจสริ ิสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 มกีระบวนการ
จดัการสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหค้รูไดเ้ขา้อบรม สมัมนา เพื่อพฒันาตนเอง และอ านวยความ
สะดวกในการจดัการเรยีนรูข้องครใูนโรงเรยีน ส่งผลใหค้รทู างานอย่างมปีระสทิธภิาพ และพฒันาผูเ้องไปเป็นผูน้ าต่อไป 

เมื่อพจิารณาองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา รายดา้นแล้วพบว่า ในดา้นการ
เป็นแบบอย่างใหค้รเูป็นผูน้ าตนเอง มคี่าเฉลีย่สงูสุด อาจเป็นเพราะว่า การแสดงออกของผูบ้รหิารใหเ้ป็นตวัอย่างในการ
เป็นผูน้ าตนเอง ทัง้ในดา้นบุคลกิลกัษณะทีแ่สดงออก และการมคีุณธรรมจรยิธรรมสามารถปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ี
ใหก้บัครู ท าใหค้รูเกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะพฒันาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบั สุกญัญา  สุวรรณด ี[8] ไดท้ าการศกึษาภาวะ
ผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 โดยดา้น
การเป็นแบบอย่างใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเองอยู่ในระดบัมาก ซึง่เป็นเพราะผู้บรหิารสถานศกึษาตอ้งประพฤตปิฏบิตัติน
ให้เป็นตวัอย่างทีด่แีก่บุคลากร เพื่อให้เกิดความมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิงานให้ประสบความส าเร็จ ดงันัน้อาจกล่าวไดว้่า 
ผู้บริหารเป็นต้นแบบที่จะน าพาบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม และสร้าง
พฤตกิรรมการน าตนเองในการท างาน อนัจะส่งผลกบัการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ส่วนในดา้นการ
เป็นผู้น าตนเองของผู้บรหิารสถานศกึษา มคี่าเฉลี่ยต ่าทีสุ่ด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผู้บรหิารสถานศกึษา  ไม่ได้มกีารวาง
กรอบแนวคดิในการปฏบิตังิาน หรอืไม่มกีารจดัท าแผนปฏบิตังิานทีช่ดัเจน และไม่ไดแ้สดงออกถงึการมแีรงจูงใจของ



 139 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่18 ฉบบัที ่34 เดอืนมกราคม-มถิุนายน 2564 

ตนเองในการปฏบิตังิาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิยั  ลิม้เฉลมิ [9] ไดท้ าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ า
เหนือผู้น ากับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรยีนในสหวทิยาเขตราช
นครนิทร์ พบว่า ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในดา้นการท าใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเองมคี่าเฉลี่ยน้อย
ทีสุ่ดเนื่องจาก ผูบ้รหิารสถานศกึษาขาดการส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดต้ัง้จุดมุ่งหมายในการท างานดว้ยตวัเอง หรอืขาดการ
มอบหมายอ านาจหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน 

2. จากการศกึษาสมรรถนะครใูนศตวรรษที ่21 สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐมเขต 
1 พบว่าทุกองคป์ระกอบของสมรรถนะครใูนศตวรรษที ่21 มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐมเขต 1 ไดต้อบรบัแผนการศกึษาชาต ิ20 ปี ในการพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั 
และสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้โดยพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้สีมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชพี สอดคล้อง
กบัแนวทางการขบัเคลื่อนนโยบายของ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 [10] ดา้นการพฒันา
และสรา้งเสรมิศกัยภาพของทรพัยากรมนุษย ์โดยมเีป้าหมายใหป้ระชากรในทุกช่วงวยัไดร้บัการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 ปรบัเปลีย่นบทบาทเป็นครยูุคใหม่จากผูส้อนเป็นโคช้ 
 เมื่อพจิารณาองค์ประกอบของสมรรถนะครูในศตวรรษที ่21 รายดา้นแล้วพบว่า ดา้นการมคีวามสามารถใน
การเขา้ถงึขอ้มลูมคี่าเฉลีย่สงูสุด สาเหตุอาจเป็นเพราะความกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีนยุคปัจจุบนัสามารถเขา้ถงึไดง้่าย 
และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูทีม่ปีระสบการณ์สอนอยู่ที่ 5-10 ปี (ร้อยละ 43.2) และมวีทิยะฐานะ ค.ศ. 1 
(รอ้ยละ 41.6) นัน่หมายถงึครใูนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐมเขต 1 ส่วนใหญ่มอีายุไม่มาก 
จงึสามารถใช้เทคโนโลยใีนการเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกบั ชลดา  สมคัรเกษตรการ , ทศันา  หาญพล และ 
ช านาญ  เชาวกีรติพงศ์ [11] ได้ศกึษาการใช้สารสนเทศของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานพืน้ฐานอาชพีและ
เทคโนโลย ีสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 42 พบว่าครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงาน
พื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีได้ใช้สารสนเทศในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการมส่ีวนร่วมกิจกรรมของ
นักเรยีน การก าหนดเกณฑ์การวดัและประเมนิผลทีห่ลากหลายและเหมาะสมกบันักเรยีน และใชเ้พื่อพฒันาการจดัการ
เรยีนการสอนของตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพทีสู่งขึน้ และด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณมคี่าเฉลี่ยต ่าสุด ทัง้หนี้อาจมี
สาเหตุจากครูในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐมเขต 1 ส่วนใหญ่มอีายุไม่มาก ท าให้ขาด
ทกัษะในการจดัล าดบัความคดิของตนเอง การน าขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ มาสรา้งเป็นแนวความคดิใหม่ ๆ ของตนเอง
ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั ดุษติ  พรหมชนะ [12] ไดท้ าการศกึษาการพฒันาสมรรถนะการสอนคดิอย่างมวีจิารณญาณโดยใช้
การเรียนรู้ร่วมและการวจิยัเชงิปฏิบตัิการของครูในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ พบว่า ครูผู้สอนยงัไม่มคีวามเขา้ใจ
ชัดเจนเกี่ยวกับคุณลักษณะและมาตรฐานการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงการคิดอย่างมี
วจิารณญาณสู่การจดัการเรยีนการสอนได ้
 3. จากการศกึษาความสมัพนัธข์องตวัแปร ระหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัสมรรถนะ
ของครูในศตวรรษที ่21 สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารประถมศกึษานครปฐม เขต 1 พบว่าทุกองค์ประกอบของภาวะ
ผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวกกบัสมรรถนะครใูนศตวรรษที ่21 อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยดา้นทีม่คีวามสมัพนัธ์สูงทีสุ่ดคอื การอ านวยความสะดวกใหเ้กดิภาวะผูน้ าตนเองโดยการให้
รางวลัและการต าหนิทางสรา้งสรรค ์(r = .725) ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ ใหร้างวลัเป็นวธิกีารหนึ่งในการสรา้งแรงจงูใจใหค้รู
เกดิการพฒันาตนเองในการปฏบิตังิานได ้โดยการใหร้างวลันี้อาจไม่ใช่รางวลัทีเ่ป็นสิง่ของหรอืค่าตอบแทน แต่หากเป็น
รางวลัทีจ่ะสามารถท าใหเ้กดิแรงจูงใจภายในได ้เช่น การส่งเสรมิ สนับสนุน หรอืจดักจิกรรมใหค้รูเกดิการเรยีนรู้และ
พฒันาตนเอง สอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐติวด ีเนียมสุวรรณ์ [13] ทีไ่ดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัรูปแบบภาวะผูน้ า แรงจงูใจ
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ภายในที่มอีิทธพิลต่อความคดิสร้างสรรค์ของพนักงาน กรณีศกึษา ธนาคารกรุงไทย จ ากดัมหาชน พบว่า แรงจูงใจ
ภายในมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความคดิสรา้งสรรค์ของพนักงานธนาคารกรุงไทย ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ 0.01 
นัน่หมายความว่าการให้รางวลั เช่น การให้ค าติชม การให้ก าลงัใจ จะช่วยให้ครูเกิดความคิดสร้างสรรค์ ซี่งเป็น
สมรรถนะในศตวรรษที ่21 ทีค่รสูามารถน าไปใชใ้นการปฏบิตังิานได ้
 4. จากการศกึษาการถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนของภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อ
สมรรถนะของครูในศตวรรษที ่21 สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารประถมศกึษานครปฐม เขต 1 พบว่า ภาวะผูน้ าเหนือ
ผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา เป็นตวัแปรทีส่ามารถท านายสมรรถนะของครูในศตวรรษที ่21 ได ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ 
ภาวะผู้น าเหนือผู้น า เป็นลกัษณะของผู้น าที่มุ่งเน้นการพฒันาผู้อื่นเพื่อใหผู้้อื่นสามารถน าตนเองได้ (Lead Other to 
Lead Themselves)  ดงันัน้ ผูบ้รหิารทีม่ภีาวะผูน้ าเหนือผูน้ า จงึสามารถท าใหค้รพูฒันาตนเองจนมสีมรรถนะของครูใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ สมหมาย อ ่าดอนกลอย [14] ได้กล่าวถึงผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและส่งเสริมให้ครูจัดการศึกษาที่ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สร้าง
ความสมัพนัธ์ทีด่ใีหเ้กดิขึน้กบัครูในโรงเรยีน ส่งเสรมิใหค้รูน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนและพฒันา
ทักษะใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับตนเอง เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว องค์ประกอบของภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหาร
สถานศกึษาดา้นการอ านวยความสะดวกใหเ้กดิภาวะผูน้ าตนเองโดยให้รางวลัและต าหนิทางสรา้งสรรค์ และการเป็น
แบบอย่างใหค้รเูป็นผูน้ าตนเอง เป็นองคป์ระกอบทีส่ามารถพยากรณ์สมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่21 ไดแ้ละส่งผลกนั
ในทางบวก ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ ผู้บรหิารสถานศกึษาที่มภีาวะผู้น าเหนือผู้น า จะสามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ภายในใหก้บัครู โดยการส่งเสรมิ สนับสนุน การให้รางวลั และการเป็นแบบอย่างในการพฒันาตนเอง เพื่อให้ครูเกดิ
ก าลงัใจในการพฒันาตนเองใหม้สีมรรถนะในศตวรรษที ่21 สอดคล้องกบั จ านง แจ่มจนัทร์วงศ์ [15] ทีไ่ดท้ าการศกึษา
ปัจจยัทีส่่งผลต่อสมรรถนะครผููส้อน ของนักศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู วทิยาลยัเชยีงราย 
พบว่า ปัจจยัดา้นการสนับสนุนจากสงัคม แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ทศันคตติ่อวชิาชพีคร ูและลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิส่งผลต่อ
สมรรถนะของครู ดงันัน้ การส่งเสรมิ สนับสนุน และการสรา้งแรงจูงใจใหค้รู จะเป็นส่วนส าคญัใหค้รูพฒันาตนเองจน
เกดิสมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่21 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 

จากการศกึษาวจิยัเรื่องภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อสมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่
21 สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐมเขต 1 มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1. จากผลการวจิยัภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาพบว่า ดา้นการเป็นผูน้ าตนเองของผูบ้รหิาร
สถานศกึษามคี่าเฉลี่ยอยู่ต ่าที่สุด ดงันัน้ ผู้บรหิารสถานศกึษาควรสร้างกรอบแนวคดิ จดัท าแผนการปฏิบตัิงานของ
ตนเองใหช้ดัเจน ตัง้เป้าหมายในการท างานของตนเอง มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานเพื่อน ามาใชใ้นการปรบัปรุงการ
ปฏบิตังิานครัง้ต่อไป  

2. จากผลการวจิยัสมรรถนะของครูในศตวรรษที ่21 พบว่า ดา้นการคดิอย่างมวีจิารณญาณมคี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด 
ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรใหค้รจูดัท าแผนการปฏบิตังิานอย่างเป็นขัน้ตอน จดัท าแบบสรุปผลการด าเนินกจิกรรม 
วเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิขึน้ สงัเคราะหค์วามรูจ้ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแหล่งต่างๆ จดัท าแนวทางการแกไ้ขปัญหาอย่างมเีหตผุล 
โดยผูบ้รหิารคอยช่วยเหลอืใหค้ าปรกึษา และสนับสนุนดา้นขอ้มลูต่างๆแก่ครู 
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3. จากผลการวจิยัเรื่องภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อสมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่
21 พบว่า ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บรหิารสถานศกึษาด้านการอ านวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยให้
รางวลัและต าหนิทางสรา้งสรรค ์และการเป็นแบบอย่างใหค้รเูป็นผูน้ าตนเอง ส่งผลต่อสมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่21 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐมเขต 1 ดงันัน้ ผูอ้ านวยการสถานศกึษาจงึควรสนับสนุนใหค้รู
ได้พฒันาความรู้ ทกัษะในด้านการจดัการเรยีนการสอนหรอืการท างานได้อย่างเตม็ความสามารถ จดักิจกรรมสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่แีละสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้อ านวยต่อการปฏบิตังิานใหก้บัคร ูสนับสนุนให้ครตูัง้เป้าหมายและใหร้างวลั
แก่ตนเองเมื่อบรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน บรหิารองค์การโดยยดึหลกัธรรมาภิ
บาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัตินใหก้บัครู 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป  
1.  ผลการวจิยัภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาพบว่า ดา้นการเป็นผูน้ าตนเองมคี่าเฉลี่ยต ่าทีสุ่ด 

จงึควรท าการศกึษาเรื่อง แนวทางการพฒันาพฤตกิรรมการเป็นผูน้ าตนเอง ของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
 2. ผลการวจิยัสมรรถนะของครูในศตวรรษที ่21 พบว่าดา้นการคดิอย่างมวีจิารณญาณมคี่าเฉลี่ยต ่าที่สุด จงึ
ควรท าการศกึษาเรื่อง แนวทางการสรา้งวธิกีารคดิอย่างมวีจิารณญาณใหเ้กดิขึน้กบัครู 
 3. ผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาส่งผลต่อสมรรถนะของครใูนศตวรรษที ่21 
จงึควรท าการศกึษาเรื่อง แนวทางการสรา้งภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าใหเ้กดิขึน้กบัผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1   
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บทคดัย่อ 

การวจิยัเรื่อง การพฒันารปูแบบการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี 
เป็นงานวจิยัเชงิผสมผสาน (Mixed Methods Research)  มวีตัถุประสงค์ของการวจิยั1)เพื่อศึกษาการจดัการแหล่ง
เรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี 2)เพื่อพฒันารปูแบบการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิาร
โรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี และ 3)เพื่อประเมนิความเป็นไปได้ และการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบ
การจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยั 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนที่ 1 การศกึษาการจดัการแหล่งเรยีนรู้ของผู้บรหิารโรงเรยีนประถมศกึษา โดยการศกึษาเอกสาร งานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้ง และการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน ขัน้ตอนที่ 2 การพฒันารูปแบบการจดัการแหล่งเรยีนรู้ของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีน โดยการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) จากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน ไดค้่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence - Index : IOC) ตัง้แต่  0.60 - 1.00 นอกจากนี้  ได้ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสมของรูปแบบด ้วยการสนทนากลุ ่ม  (Focus Group Discussion) ก ับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน และขัน้ตอนที่ 3 การประเมนิความเป็นไปได้ และการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบการ
จดัการแหล่งเรยีนรู้ของผู้บรหิารโรงเรยีนประถมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บรหิารโรงเรยีน
ประถมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 109  คน ซึ่งได้มาจากตารางส าเร็จรูปเครจซี่  และมอร์แกน (Krejcie & 
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Morgan) และน าไปสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)  โดยใช้การแบ่งเขตพืน้ทีก่ารศกึษาของโรงเรยีน
ประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี เป็นชัน้ (Strata) เครื่องมอืที่ใช้  ในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard - Deviation)  

สรุปผลการวจิยั ดงันี้ 
1. ผลการศกึษาการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี พบว่ารปูแบบ

การจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานีประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่   1) ดา้นการ
วางแผนการจดัการแหล่งเรยีนรูม้จี านวน 8 ขอ้  2) ดา้นการสนับสนุนใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองดา้นการจดัการแหล่ง
เรยีนรู ้มจี านวน 12 ขอ้ 3) ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มของแหล่งเรยีนรูใ้หเ้อือ้ต่อการเรยีนรูม้จี านวน 9 ขอ้  และ 4) ดา้น
การประชาสมัพนัธใ์หผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งตระหนักถงึความส าคญัของการจดัการแหล่งเรยีนรู้ มจี านวน  10 ขอ้ รวม 39  ขอ้   

2. ผลการพฒันาจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า รปูแบบการ
จดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี ทัง้ 4  ดา้น มคีวามถูกตอ้ง และเหมาะสมทุก
ดา้น ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนการจดัการแหล่งเรยีนรู้  มจี านวน 10 ขอ้  2) ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทางการ
ศกึษาไดพ้ฒันาตนเองดา้นการจดัการแหล่งเรยีนรู ้จ านวน  16 ขอ้  3) ดา้นการจดัสภาพแวดล้อมของแหล่งเรยีนรูใ้ห้
เอื้อต่อการเรยีนรูม้จี านวน 13 ขอ้ และ 4) ดา้นการประชาสมัพนัธ์ใหผู้ม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งตระหนักถงึความส าคญัของการ
จดัการแหล่งเรยีนรูม้จี านวน 11 ขอ้  รวมทัง้หมด 50 ขอ้    

3. ผลการประเมินความเป็นไปได้ และการน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบจดัการแหล่งเรียนรู้ของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี สรุปผล ดงันี้             

   3.1 ผลการประเมนิความเป็นไปไดโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมากทุก
ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึง
ความส าคญัของการจดัการแหล่งเรยีนรู้ ดา้นการจดัสภาพแวดล้อมของแหล่งเรยีนรูใ้ห้เอื้อต่อการเรยีนรู้ ดา้นการวาง
แผนการจดัการแหล่งเรยีนรู้ และด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทางการศกึษาได้พฒันาตนเองด้านการจดัการแหล่ง
เรยีนรู ้   

   3.2 ผลการประเมนิการน าไปใชป้ระโยชน์โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมาก
ทุกด้าน โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจดัสภาพแวดล้อมของแหล่งเรยีนรู้ให้เอื้อต่อการ
เรยีนรู ้ด้านการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้งตระหนักถึงความส าคญัของการจดัการแหล่งเรยีนรู้  ด้านการวาง
แผนการจดัการแหล่งเรยีนรู้ และด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทางการศกึษาได้พฒันาตนเองด้านการจดัการแหล่ง
เรยีนรู ้

 

ค าส าคญั  :  การพฒันารปูแบบ  รปูแบบการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีน  โรงเรยีนประถมศกึษาใน 
                 จงัหวดัปทุมธานี  
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Abstract 
This research was mixed methods research. The purposes of this research were to study learning 

resources management of primary school administrators in Pathumthani Province; to develop learning 
resources management model of primary school administrators in Pathumthani Province; and to evaluate the 
feasibility and utilization of learning resources management model of primary school administrators in 
Pathumthani Province. The researcher conducted 3 steps of research as follows. Step 1 Study learning 
resources management of primary school administrators by studying related documents and research and 
interviewing with 9 experts. Step 2 Developing learning resources management model of school 
administrators by having 5 experts examine the content validity to find Item Objective Congruence Index 
(IOC), valued from 0.60-1.00. In addition, find the validity and suitability of the model with focus group 
discussion by 10 experts. Step 3 Evaluate the feasibility and utilization of learning resources management 
model of primary school administrators in Pathumthani Province. The samples consisted of 109 primary 
school administrators in Pathumthani Province by Krejcie & Morgan. The stratified random sampling was 
applied by using educational service area of primary schools in Pathumthani Province as strata. Research 
instruments including 5 point rating scale questionnaire. The data was analyzed by percentage, mean and 
standard deviation. 

The research results were found as follows. 
1. The results of studying learning resources management of primary school administrators in 

Pathumthani Province were found that learning resources management model of primary school 
administrators in Pathumthani Province consisted of four aspects which were 1) Planning of learning 
resources management aspect, 8 items. 2) Supporting personnel to develop themselves in learning 
resources management aspect, 12 items. 3) Environment arrangement of learning resources to facilitate 
learning aspect, 9 items, and 4) Public relations to make relevant people aware of the importance of learning 
resources management aspect, 10 items. Total 39 items.  

2. The results of develop learning resources management of primary school administrators in 
Pathumthani Province were found the accuracy and suitability in 4 aspects oflearning resources management 
model of primary school administrators in Pathumthani Province which were 1) Planning of learning 
resources management aspect, 10 items. 2) Supporting personnel to develop themselves in learning 
resources management aspect, 16 items. 3) Environment arrangement of learning resources to facilitate 
learning aspect, 13 items, and 4) Public relations to make relevant people aware of the importance of 
learning resources management aspect, 11 items. Total 50 items. 

3. The results of evaluate the feasibility and utilization of learning resources management model of 
primary school administrators in Pathumthani Province were found as follows. 
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                3.1 The results of evaluate the feasibility as 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 follow; public relations to make relevant people aware of the importance of learning 
resources management aspect, environment arrangement of learning resources to facilitate learning aspect, 
planning of learning resources management aspect and supporting personnel to develop themselves in 
learning resources management aspect. 
                3.2 The results of evaluate the utilization as 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 follow; environment arrangement of learning resources to facilitate learning aspect, public 
relations to make relevant people aware of the importance of learning resources management aspect, 
planning of learning resources management aspect, and  
supporting personnel to develop themselves in learning resources management aspect. 
 

Keywords: Development Model Learning resources management model of school administrators    
               Primary schools in Pathumthani Province 
 

ภมิูหลงั 
ปัจจุบนัการศกึษาของไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มวีทิยาการใหม่  ๆ เกิดขึน้ท าให้การศกึษาไม่หยุดนิ่ง 

การเรยีนรูไ้ม่เพยีงแค่การเรยีนรูภ้ายในหอ้งเรยีนเท่านัน้ แต่การเรยีนรูส้ามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กสถานที ่และทุกเวลา จงึท า
ใหน้ักเรยีนต้องมกีารเรยีนรูจ้ากภายนอกหอ้งเรยีน แหล่งเรยีนรูภ้ายใน และภายนอกชุมชนดว้ย  การจดัการศกึษาจงึ
ตอ้งมุ่งพฒันานักเรยีนใหเ้ป็นคนด ีมวีนิัย ภูมใิจในชาตขิองตน และมคีวามรบัผดิชอบต่อครอบครวั ชุมชน สงัคม และ
ประเทศชาต ิโดยรฐัต้องด าเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษา ซึ่งสอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิ(ฉบบัที ่4) พุทธศกัราช 2562 มาตราที ่10 ไดก้ าหนดการจดัการศกึษาว่า ต้องจดัใหบุ้คคลมสีทิธ ิและโอกาส
เสมอกนัในการรบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิสองปี โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับมาตรา 25 
สรุปว่า รฐัต้องส่งเสรมิการด าเนินงาน และการจดัตัง้แหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ หอ้งสมุดประชาชน 
พพิธิภณัฑ์ หอศลิป์  สวนสตัว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศูนย์การกฬีา  
และนันทนาการ แหล่งขอ้มลู และแหล่งการเรยีนรูอ้ื่นอย่างพอเพยีงอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นตน้ [1]  

ในสงัคมปัจจุบนัถอืว่าเป็นยุคขอ้มลูข่าวสาร ยุคเทคโนโลยสีารสนเทศ ท าใหโ้ลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ 
มกีารพฒันาเทคโนโลยเีป็นสงัคมเทคโนโลยี  และน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็นเครื่องมอืส าคญัช่วยอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินชวีติประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นการศกึษาหาความรู ้หรอืการบรหิารจดัการใหก้บัชวีติ  สอดคล้องกบั
แนวคดิของ นานดราม (Nandram) [2]  สรุปว่าเมื่อเขา้สู่ศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวตัน์ และเทคโนโลยตี่าง ๆ จะ
ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างมหาศาลทางดา้นเศรษฐกจิ เป็นผลใหอ้งคก์รต่าง ๆ ตอ้งปฏริปูตนเอง เพื่อความอยู่รอด
อย่างเตม็ที ่องค์กรทีเ่ฉลยีวฉลาดสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็กจ็ะกลายเป็นองค์กรผูน้ าระดบัโลก โดยที่แหล่งเรยีนรู้
ประเภทต่าง ๆ สามารถเรยีนรูไ้ดด้ี และเรว็ทีสุ่ด คอื การเรยีนรูผ้่านเทคโนโลยสีารสนเทศ   สอดคล้องกบัแนวคดิของ 
ภคัรภรณ์ มานิตย ์[3] สรุปว่า การจดัการแหล่งเรยีนรูต้อ้งมกีารศกึษาแหล่งเรยีนรู ้วเิคราะห ์และน าผลการวเิคราะหน์ัน้
ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อการศกึษาใหม้ากทีสุ่ด เพื่อใหค้นทุกกลุ่มสามารถเขา้ถงึไดง้่ายใชไ้ด้สะดวก และรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
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ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) [4] สรุปว่า 
การจดัแหล่งเรยีนรู้ในโรงเรยีนควรส่งเสรมิให้นักเรยีนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวติประจ าวนั  เพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชวีติของตนเอง ครอบครวั และชุมชน สามารถเชื่อมโยงความรูท้อ้งถิน่สู่สากล  
 จากสภาพการณ์ของการจดัการแหล่งเรยีนรู้ในโรงเรยีนดงักล่าว สอดคล้องกับผลวิจยัของ ธรีนาท ธมัมน
ทธีนัฌชานนท์ [5] ได้ศกึษาวจิยั เรื่อง สภาพและปัญหาการจดัการแหล่งเรยีนรูท้างธรรมชาติของโรงเรยีน ในสงักดั
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเลย เขต 2 พบว่า โรงเรยีนยงัขาดบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจในการด าเนินงานการ
จดัการแหล่งเรยีนรู้ในโรงเรยีน ไม่มงีบประมาณ ขาดการบนัทกึปัญหา เพื่อจดัท าสถิติขอ้มูลด้านการปรบัปรุงแก้ไข  
ขาดการวเิคราะหผ์ล และการประเมนิเพื่อน าไปสู่การปรบัปรุง แก้ไข สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของส านักงานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร [6] สรุปว่า ปัญหาการจดัการแหล่งเรยีนรูท้ีส่ าคญั ไดแ้ก่ ไม่มกีารใชส้ื่อนวตักรรม ประกอบการเรยีนรู ้ขาด
การจดัการแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ไม่มกีารพฒันาบุคลากรดา้นการจดัการแหล่งเรยีนรู ้ขาดการประชาสมัพนัธอ์ย่าง
ทัว่ถึง และการกระตุ้นใหบุ้คลากรตระหนักถึงคุณค่า และความส าคญัของการจดัการแหล่งเรยีนรู ้โดยเฉพาะอย่างยิง่
การจดัการแหล่งเรยีนรู้ยงัไม่มีระบบ และรูปแบบที่ตายตัวชัดเจน จงึท าให้ผู้บรหิารขาดแนวทางการสนับสนุนการ
จดัการแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนอย่างหลากหลาย จากสภาพปัญหาขา้งต้นจะเหน็ว่าการจดัการแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน 
นับว่ามคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่เพราะท าให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากการไดค้ดิเอง ปฏบิตัเิอง และสรา้งความรูด้ว้ย
ตนเอง ขณะเดยีวกนักส็ามารถเขา้ร่วมกจิกรรม และท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข  ช่วยปลูกฝังใหรู้ ้รกัทอ้งถิน่
ของตน และมองเหน็คุณค่าของทอ้งถิน่ [7] อกีทัง้บุคลากร และนักเรยีน สามารถศกึษาคน้ควา้หาความรู ้และสรา้งองค์
ความรูด้้วยตนเอง ท าให้บุคลากรในโรงเรยีนมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา เป็นแหล่งใหข้อ้มูลที่ท าให้บุคลากร และ
นักเรยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข   เกดิความสนุกสนาน และมคีวามสนใจทีจ่ะเรยีนรู ้ไม่เกดิความเบื่อหน่าย [8]    
 จากความส าคญัของการจดัการแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะวจิยัเรื่อง การพฒันา
รปูแบบการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี เพื่อน ารปูแบบการจดัการแหล่ง
เรยีนรู ้ไปเป็นแนวทางการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี ใหเ้กดิประสทิธผิล 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาบุคลากร และนักเรยีนใหม้คีุณภาพต่อไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  
   1. เพื่อศกึษาการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี 
   2. เพื่อพฒันารปูแบบการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี 
   3. เพื่อประเมนิความเป็นไปไดแ้ละการน าไปใชป้ระโยชน์ของรูปแบบการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิาร

โรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี    
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
   การวิจยัเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจดัการแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด

ปทุมธานี เป็นงานวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology Research)  ผู้วิจ ัยด าเนินการวิจัย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 
ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี โดยศกึษาเอกสาร 
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง และสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 9 คน ขัน้ตอนที่ 2 การพฒันารูปแบบการจดัการแหล่งเรยีนรู้
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทมุธานี โดยหาความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) ดว้ยการหา
ค่าดชันีความสอดคล้อง (Item - Objective Congruence Index : IOC) ได้ค่า IOC ตัง้แต่ 0.60 - 1.00 นอกจากนี้ ได้
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หาความถูกต้อง และเหมาะสมของรูปแบบการจดัการแหล่งเรียนรู้ของผู้บรหิารโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวัด
ปทุมธานี ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 10 คน ขัน้ตอนที่ 3 การ
ประเมินความเป็นไปได้ และการน าไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอย่างเป็นผู้บรหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี 
จ านวน 109 คน ซึ่งไดม้าจากตารางส าเรจ็รูปของเครจซี่ และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) และน าไปสุ่มแบบแบ่งชัน้ 
(Stratified Random Sampling) โดยใชก้ารแบ่งเขตของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เป็นชัน้ 
(strata) เครื่องมอืในการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  วเิคราะหข์อ้มลู ดว้ยค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

สรปุผลการวิจยั  
   1. ผลการศึกษาการจดัการแหล่งเรยีนรู้ของผู้บริหารโรงเรยีนประถมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า  

รูปแบบการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี  ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
ด้านการวางแผนการจดัการแหล่งเรยีนรู้มีจ านวน 8 ขอ้ 2) ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรได้พฒันาตนเองด้านการ
จดัการแหล่งเรยีนรู ้   มจี านวน 12 ขอ้  3) ดา้นการจดัสภาพแวดล้อมของแหล่งเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการเรยีนรูม้จี านวน 9 
ขอ้ และ 4) ดา้นการประชาสมัพนัธใ์หผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งตระหนักถงึความส าคญัของการจดัการแหล่งเรยีนรู้ มจี านวน 10 ขอ้ 
รวม 39  ขอ้   

   2. ผลการพฒันารูปแบบการจดัการแหล่งเรยีนรู้ของผู้บรหิารโรงเรยีนประถมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี 
พบว่ารปูแบบการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานีทัง้ 4 ดา้น มคีวามถูกต้อง 
และเหมาะสมทุกดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการวางแผนการจดัการแหล่งเรยีนรูม้จี านวน 10 ขอ้  2) ดา้นการสนับสนุน
ใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองดา้นการจดัการแหล่งเรยีนรู ้มจี านวน 16 ขอ้ 3) ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มของแหล่งเรยีนรู้
ให้เอื้อต่อการเรยีนรูม้จี านวน 13 ขอ้ และ 4) ด้านการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งตระหนักถงึความส าคญัของการ
จดัการแหล่งเรยีนรูม้จี านวน  11 ขอ้ รวม 50  ขอ้   
    3. ผลการประเมนิความเป็นไปได้ และการน ารูปแบบไปใชป้ระโยชน์ของ รูปแบบการจดัการแหล่งเรยีนรู้
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี สรุปผลดงันี้ 

      3.1 ผลการประเมนิความเป็นไปได้โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมาก
ทุกด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึง
ความส าคญัของการจดัการแหล่งเรยีนรู้ ดา้นการจดัสภาพแวดล้อมของแหล่งเรยีนรูใ้ห้เอื้อต่อการเรยีนรู้ ดา้นการวาง
แผนการจดัการแหล่งเรยีนรู้ และด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทางการศกึษาได้พฒันาตนเองด้านการจดัการแหล่ง
เรยีนรู ้ 

      3. 2 ผลการประเมนิการน าไปใช้ประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดบั
มากทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มของแหล่งเรยีนรูใ้หเ้อือ้ต่อการ
เรยีนรู ้ด้านการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้งตระหนักถึงความส าคญัของการจดัการแหล่งเรยีนรู้  ด้านการวาง
แผนการจดัการแหล่งเรยีนรู้ และด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทางการศกึษาได้พฒันาตนเองด้านการจดัการแหล่ง
เรยีนรู ้ 
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อภิปรายผล 
    1. ผลการศึกษาการจดัการแหล่งเรยีนรู้ของผู้บรหิารโรงเรยีนประถมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี สรุปว่า  

รปูแบบการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ย  4  ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
การวางแผนการจดัการแหล่งเรยีนรู้ มจี านวน 8 ขอ้ 2) การสนับสนุนใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองดา้นการจดัการแหล่ง
เรยีนรู้ มจี านวน 12 ข้อ 3) การจดัสภาพแวดล้อมของแหล่งเรยีนรู้ให้เอื้อต่อการเรยีนรู้มจี านวน 9 ข้อ และ 4) การ
ประชาสมัพนัธใ์หผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งตระหนักถงึความส าคญัของการจดัการแหล่งเรยีนรูม้จี านวน  10 ขอ้ รวม 39  ขอ้  ทีเ่ป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะ   การจัดการแหล่งเรียนรู้นับว่ามีความส าคัญ  และเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศกึษา เพราะแหล่งเรยีนรู้  ช่วยเพิม่ศกัยภาพบุคลากร และนักเรยีนใหสู้งขึน้ ท าใหส้ามารถแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง พฒันาบุคลากร และนักเรยีนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สติปัญญา อารมณ์ และ
คุณธรรม มีจรยิธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข  แหล่งเรยีนรูช้่วย
กระตุ้นให้เกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ ช่วยส่งเสรมิใหบุ้คลากร และนักเรยีนไดส้รา้งองค์ความรู้ดว้ยตนเอง สามารถ
เรยีนรูไ้ดทุ้กที ่ทุกเวลา และตลอดชวีติ โดยเฉพาะดา้นการวางแผนการจดัการแหล่งเรยีนรู้ นับว่ามคีวามส าคญัต่อการ
จดัการแหล่งเรยีนรู้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ การวางแผนการจดัการแหล่งเรยีนรู้เป็นก้าวแรกของการบรหิารและการจดั
การศกึษา การวางแผนทีด่ชี่วยใหก้ารท างานประสบผลส าเรจ็  สามารถปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง พฒันาการจดัการแหล่ง
เรยีนรูไ้ปในทางสรา้งสรรค์ได้ในอนาคต และสามารถน าไปแก้ปัญหา ท าใหผู้บ้รหิาร และบุคลากร มคีวามมัน่ใจในการ
วางแผนว่า จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนก่อให้เกิดความประหยัด  ทัง้งบประมาณ  เวลา ก าลงัคน การ
ปฏิบตัิงานสะดวก และง่ายในการบรหิารจดัการ ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรได้พฒันาตนเองด้านการจดัการแหล่ง
เรยีนรู ้นับว่ามคีวามส าคญัต่อการจดัการแหล่งเรยีนรู ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ การสนับสนุนใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเอง ท า
ให้บุคลากรทุกคนได้เรยีนรู้ ได้พฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพของตน สามารถค้นควา้สบืค้นวทิยาการใหม่ ๆ จาก
อนิเทอรเ์น็ต บุคลากรไดพ้ฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน เพิม่พนูความรู ้ทกัษะ กระตุน้
บุคลากรใหส้นใจในการปฏบิตังิาน และแก้ไขขอ้บกพร่อง ตลอดจนปรบัปรุง และพฒันาคุณภาพงานอยู่เสมอ ดา้นการ
จดัสภาพแวดล้อมของแหล่งเรยีนรูใ้ห้เอื้อต่อการเรยีนรู้  นับว่าเป็นองค์ประกอบที่มคีวามส าคญัต่อการจดัการแหล่ง
เรยีนรู ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ การจดัสภาพแวดล้อมของแหล่งเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการเรยีนรูช้่วยสนับสนุน และอ านวยความ
สะดวกในการเรยีนรู ้โดยจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบันักเรยีน  ส่วนดา้นการประชาสมัพนัธใ์หผู้้เกีย่วขอ้งตระหนัก
ถึงความส าคญัของการจดัการแหล่งเรียนรู้นับว่าการประชาสมัพันธ์ที่มีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยให้บุคลากร
โรงเรยีนตระหนักถงึความส าคญัของการจดัการแหล่งเรยีนรูแ้ล้ว ยงัช่วยสื่อสาร ขอ้มูลไปสู่บุคลากร เพื่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจตรงกนั สรา้งทศันคตทิีด่ตี่อองคก์ร ท าใหบุ้คลากรเกดิการยอมรบั ช่วยใหอ้งคก์รไดร้บัการสนับสนุนทัง้ก าลงักาย 
ก าลงัใจ และก าลงัทรพัย ์จากบุคลากรและชุมชน ซึง่เป็นผลใหอ้งค์กรมกีารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย บรรลุ
วตัถุประสงค ์ จากการอภปิรายผลเกีย่วกบัองคป์ระกอบตา่งๆ ของรปูแบบการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีน
ประถมศกึษา นับว่าสอดคล้องกบัผลวจิยัวจิยัของ แทนเนอร์ (Tanner) [9]  สรุปไวว้่า การจดัการแหล่งเรยีนรู้เพื่อให้
บุคลากรไดแ้สวงหาความรู ้และเรยีนรูต้ลอดชวีติ ประกอบดว้ย 1) การพฒันาบุคลากรดา้นการจดัการแหล่งเรยีนรู ้ 2) 
การจดัสภาพแวดล้อมดา้นอาคารสถานที ่และสภาพบรรยากาศในการเรยีนรู ้และสื่อนวตักรรม  เทคโนโลยดีจิติอลให้
เอื้อต่อการเรยีนรู ้ 3) การจดัระบบสารสนเทศใหท้นัสมยั และครบถ้วน  4) การยดึหลกัการบรหิารที่มุ่งเน้นผลส าเร็จ  
และ  5) การวางแผนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกบัผลวจิยัของฮอร์น (Horne) [10]  สรุปไวว้่า การจดัการแหล่งเรยีนรู้
เพื่อให้บุคลากรไดก้ารเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ประกอบดว้ย 1) การวางแผนการจดัการแหล่งเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ  2) 
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จดัระบบการให้บรกิารอย่างครบถ้วน 3) จดัท าคู่มอืการใช้แหล่งเรยีนรู้ ระบบพี่เลี้ยง และที่ปรกึษา 4)  ระบบติดตาม 
และประเมนิผลการด าเนินงานของแหล่งเรยีนรู ้ และ 5) การประชาสมัพนัธใ์หผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งตระหนักถงึความส าคญัของ
การจดัการแหล่งเรยีนรู ้

   2. ผลการพัฒนารูปแบบการจดัการแหล่งเรยีนรู้ของผู้บรหิารโรงเรยีนประถมศกึษา พบว่า  รูปแบบการ
จดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานีทัง้ 4 ดา้น มคีวามถูกต้อง และเหมาะสมทุก
ด้าน ประกอบด้วย1) ด้านการวางแผนการจดัการแหล่งเรยีนรู้ มจี านวน 10 ขอ้ 2) ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรได้
พฒันาตนเองดา้นการจดัการแหล่งเรยีนรู ้มจี านวน 16 ขอ้ 3) ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มของแหล่งเรยีนรูใ้หเ้อือ้ต่อการ
เรยีนรู ้มจี านวน 13 ขอ้ และ 4) ด้านการประชาสมัพนัธ์ใหผู้้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถงึความส าคญัของการจดัการแหล่ง
เรยีนรู ้มจี านวน  11 ขอ้ รวม 50  ขอ้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ในยุคปัจจุบนัที่สภาพเศรษฐกจิ และสงัคมมปัีญหา
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารควรพัฒนารูปแบบการจดัการแหล่งเรยีนรู้ให้บุคลากร และนักเรียนใช้เป็นแหล่งค้นคว้า
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันกับโลกที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ โดยองคป์ระกอบทีส่ าคญัของการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผู้บรหิารโรงเรยีนประถมศกึษา 
ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนการจดัการแหล่งเรยีนรู ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผูน้ าทีม่กีารวางแผนการจดัการแหล่งเรยีนรูท้ีถู่กตอ้ง 
และเหมาะสมจะช่วยส่งเสรมิความเจรญิกา้วหน้าขององคก์ร   ท าใหอ้งคก์รมวีตัถุประสงค์ และสามารถก าหนดทศิทาง
ในอนาคตที่ชดัเจน ช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ดา้นการสนับสนุนให้บุคลากรได้พฒันาตนเอง
ด้านการจดัการแหล่งเรยีนรู้ นับว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความถูกต้อง และเหมาะสมกบัการจดัการแหล่งเรยีนรู้ของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลงของโลกในยุคโลกาภวิตัน์  
ผูน้ าทีส่ามารถสนับสนุนใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองการดา้นจดัการแหล่งเรยีนรูไ้ดอ้ย่างถูกต้อง และเหมาะสมจะช่วย
พฒันากระบวนการบรหิารจดัการใหป้ระสบผลส าเรจ็ ตอบสนองความท้าทายในยุคโลกาภวิตัน์ ช่วยให้บุคลากรรูส้กึ
ภาคภูมใิจ เกดิความภกัดตี่อองค์กร เกิดความรูส้กึเป็นเจา้ของ  ดา้นการจดัสภาพแวดล้อมของแหล่งเรยีนรูใ้ห้เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ นับว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความถูกต้อง และเหมาะสมกับการจดัการแหล่งเรยีนรู้ของผู้บรหิารโรงเรยีน
ประถมศกึษา ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ การจดัสภาพแวดล้อมของแหล่งเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการเรยีนรูช้่วยใหน้ักเรยีนมี
การพฒันาทางดา้นร่างกาย ท าใหไ้ดเ้คลื่อนไหวร่างกายพรอ้มรบัขอ้มลู และการเรยีนรูส้ิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ช่วยใหม้กีาร
พฒันาทางดา้นสติปัญญา ส่งเสรมิความคดิของนักเรยีน กระตุ้นสมองให้เกิดการเคลื่อนไหว ช่วยการพฒันาทางดา้น 
สงัคม เกดิปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น และสิง่แวดล้อมรอบตวั ท าใหเ้กดิการเรยีนรูท้างดา้นสงัคม ส่งผลถงึการเรยีนรูด้า้นอื่นๆ 
ดว้ย จากการอภิปรายผลเกี่ยวกบัความถูกต้อง และความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิาร
โรงเรยีนประถมศกึษา  สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ นานดราม (Nandram) [2] กล่าวถงึรปูแบบการจดัการแหล่งเรยีนรูท้ี่
มคีวามเหมาะสม และสามารถยกระดบัคุณภาพการเรยีนรูข้องนักเรยีนให้สูงขึ้น ประกอบด้วย 1) การวางแผนการ
จดัการแหล่งเรยีนรู้ 2) การจดัสภาพแวดล้อมของแหล่งเรยีนรูใ้ห้เอื้อต่อการเรยีนรู ้3) การจดัสรรงบประมาณด้านการ
จดัการแหล่งเรยีนรู ้4) การพฒันาบุคลากร 5) การนิเทศและการก ากบัตดิตาม และ 6) การประชาสมัพนัธ ์   

   3. ผลการประเมนิความเป็นไปได้ และการน ารูปแบบไปใช้ประโยชน์ของรูปแบบการจดัการแหล่งเรยีนรู้
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี สรุปผลดงันี้ 
              3.1 ผลการประเมนิความเป็นไปไดโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมาก
ทุกด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึง
ความส าคญัของการจดัการแหล่งเรยีนรู้ ดา้นการจดัสภาพแวดล้อมของแหล่งเรยีนรูใ้ห้เอื้อต่อการเรยีนรู้ ดา้นการวาง
แผนการจดัการแหล่งเรยีนรู้ และด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทางการศกึษาได้พฒันาตนเองด้านการจดัการแหล่ง
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เรยีนรูโ้ดยเฉพาะดา้นการประชาสมัพนัธ์ใหผู้้มส่ีวนเกี่ยวขอ้งตระหนักถงึความส าคญัของการจดัการแหล่งเรยีนรู้  เป็น
องค์ประกอบทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนเหน็ว่า มคีวามเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบตัอิยู่ระดบัมากเป็นอนัดบัแรก  ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะการประชาสมัพนัธ์ทีม่คีวามเป็นไปได ้ส่งเสรมิใหก้ระบวนการสื่อสาร การใหข้่าวสาร หรอืขอ้มูลไปในทศิทางที่
ถูกต้อง บุคลากรทัง้ในและนอกโรงเรยีน เกิดความเขา้ใจจุดมุ่งหมายในการด าเนินการที่ถูกต้อง ท าให้บุคลากรเกิด
ความร่วมมอื ร่วมใจกนัช่วยกนัรกัษาผลประโยชน์ของโรงเรยีน ร่วมกนัส่งเสรมิให้เกิดความเขา้ใจอนัด ีด้านการจดั
สภาพแวดล้อมของแหล่งเรยีนรูใ้ห้เอื้อต่อการเรยีนรู้ เป็นองค์ประกอบทีผู่้บรหิารโรงเรยีนเหน็ว่ามคีวามเป็นไปได้ ใน
การน าไปปฏบิตั ิอยู่ระดบัมากเช่นกนั  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ การจดัสภาพแวดล้อมของแหล่งเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการเรยีนรู้
ช่วยปลูกฝังใหค้ร ูบุคลากร และนักเรยีนม ี จติอาสาเพื่ออนุรกัษ์ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มของโรงเรยีนใหส้ะอาด ร่มรื่น 
และสวยงาม สรา้งจติส านึกที่ด ี ส าหรบัด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันาตนเองด้านการจดัการ
แหล่งเรยีนรู ้เป็นองคป์ระกอบทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนเหน็ว่ามคีวามเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัอิยู่ระดบัมากเช่นกนั แต่มี
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด จากการอภปิรายผลการประเมนิความเป็นไปไดข้องรปูแบบขา้งต้นนับว่าสอดคล้องกบั ผลวจิยัของอุ
สมาน (Usman) [11] ไดว้จิยัเรื่อง การบูรณาการการจดัการแหล่งเรยีนรูใ้นกระบวนการบรหิารจดัการของโรงเรยีนใน
ประเทศไนจเีรยี วธิวีจิยัใชก้ารวเิคราะห์เอกสาร และสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูเ้กี่ยวขอ้ง  ผลวจิยัพบว่า รูปแบบการบูรณา
การการจัดการแหล่งเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนที่มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนเชงิกลยุทธ์ 2) ด้านการจดักิจกรรมในแหล่งเรยีนรู้ 3) ด้าน
การบูรณาการ และ 4) ดา้นการรายงานและประชาสมัพนัธ ์  
            3.2 ผลการประเมนิการน าไปใชป้ระโยชน์โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น อยู่ในระดบั
มากทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มของแหล่งเรยีนรูใ้หเ้อือ้ต่อการ
เรยีนรู ้ด้านการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้งตระหนักถึงความส าคญัของการจดัการแหล่งเรยีนรู้  ด้านการวาง
แผนการจดัการแหล่งเรยีนรู้ และด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทางการศกึษาได้พฒันาตนเองด้านการจดัการแหล่ง
เรยีนรู ้โดยเฉพาะดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มของแหล่งเรยีนรูใ้หเ้อือ้ต่อการเรยีนรู้ เป็นองคป์ระกอบทีผู่บ้รหิารโรงเรยีน
เหน็ว่า สามารถน าไปใชป้ระโยชน์อยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัแรก  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการจดัสภาพแวดล้อมของแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีนโยบายให้ผู้บริหาร
โรงเรยีนเน้นเรยีนรูเ้ป็นหลกั โดยส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนจดัสภาพแวดลอ้มของแหล่งเรยีนรูใ้หเ้อือ้ต่อการมสุีขภาวะ
ทีด่ ี เพื่อให้นักเรยีนสามารถปรบัตวัต่อโรคอุบตัใิหม่ และโรคอุบตัิซ ้า รวมทัง้พฒันาระบบ และกลไกในการดูแลความ
ปลอดภยัใหก้บันักเรยีน คร ูและบุคลากรทางการศกึษา จากภยัพบิตั ิภยัคุกคามทุกรปูแบบ  ซึ่งการจดัสภาพแวดลอ้ม
ของแหล่งเรยีนรูใ้ห้เอื้อต่อการเรยีนรูท้ี่มปีระสทิธภิาพก่อประโยชน์แก่บุคลากร และนักเรยีน ท าให้เกดิความรูส้กึเป็น
เจา้ของโรงเรยีน  สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีต่อกนั เกดิความรกัความสามคัค ีเสรมิสรา้ง และกระตุน้ใหบุ้คลากร นักเรยีนมี
ความสุข และความปลอดภยัระหว่างการใชช้วีติในโรงเรยีน   ดา้นการประชาสมัพนัธ์ใหผู้ม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งตระหนักถึง
ความส าคญัของการจดัการแหล่งเรยีนรู ้เป็นองคป์ระกอบทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนเหน็ว่ามกีารน าไปใชป้ระโยชน์อยู่ในระดบั
มากเช่นกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการประชาสมัพนัธ์ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อบุคลากร และนักเรยีนท าใหก้ารด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายส าคญั  สรา้งความรู ้ สรา้งความเขา้ใจแก่บุคลากรทัง้ใน และนอกโรงเรยีน ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ เกดิ
เจตคตทิีด่ตี่อโรงเรยีน จนกระทัง่เกดิความร่วมมอื  ร่วมใจพฒันาโรงเรยีนใหด้ยีิง่ขึน้ รวมทัง้ท าใหบุ้คลากรเกดิความรกั 
ความผูกพนั และภกัดตี่อโรงเรยีน  จากการอภปิรายขา้งต้นนับว่าสอดคล้องกบัผลวจิยัของโอล ิ(Oli) [12] ไดว้จิยัเรื่อง 
รูปแบบกลยุทธ์การจดัการแหล่งเรยีนรูแ้ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน  ผลวจิยั
พบว่า รูปแบบกลยุทธ์การจดัการแหล่งเรยีนรูน้ าไปใช้ประโยชน์ในโรงเรยีนช่วยส่งเสรมิผลสมฤทธิท์างการเรยีนให้
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สงูขึน้  สอดคล้องกบัผลวจิยัของ นาวดิาด (Navidad) [13] ไดว้จิยัการจดัการแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนภาครฐั  โดยเน้น
การใชส้ื่ออุปกรณ์ อาคารสถานที ่และเทคโนโลย ี ผลวจิยัพบว่า รูปแบบการจดัการแหล่งเรยีนรูพ้บว่าสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ยู่ในระดบัมาก  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้   
1.  ผูบ้รหิารควรน าระบบพีเ่ลีย้ง และการใหค้ าปรกึษามาใชใ้นการนิเทศ ก ากบั ตดิตามการด าเนินงานการวาง

แผนการจดัการแหล่งเรยีนรูแ้ก่หวัหน้าฝ่ายวชิาการ หวัหน้ากลุ่มสาระ ครู และนักเรยีน  
2. ผูบ้รหิารควรสนับสนุนงบประมาณใหค้รู และบุคลากรทางการศกึษา ไดพ้ฒันาตนเองดา้นการจดัการแหล่ง

เรยีนรู ้เพื่อน าความรู ้ประสบการณ์มาพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้หเ้กดิประโยชน์ และคุม้ค่า 
3. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ควรน ารปูแบบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปประยุกตใ์ช้ในการฝึกอบรม 

และสมัมนากบัผูบ้รหิารโรงเรยีน และก าหนดเป็นนโยบายให้ผูบ้รหิารโรงเรยีน น ารูปแบบการจดัการแหล่งเรยีนรูข้อง
ผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี ไปใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลาย รวมทัง้ก าหนดเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมนิสมรรถนะของผูบ้รหิารโรงเรยีน เพื่อเลื่อนขัน้เงนิเดอืนหรอืใหร้างวลัผูบ้รหิารดเีด่น  

4. หน่วยงานทางการศกึษาต่างๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน องค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร ควรน ารูปแบบการจดัการแหล่งเรยีนรู้ของผู้บรหิารโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดั
ปทุมธานี ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม และสมัมนากับผู้บรหิารการศึกษา ผู้บรหิารโรงเรยีนหรือ
ผูบ้รหิารระดบัต่างๆ ในหน่วยงาน 
              ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 

1 ควรมกีารพฒันารปูแบบการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดัหน่วยงานทางการศกึษาอื่นๆ 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 

2 ควรวิจยัเชงิปรมิาณเกี่ยวกับการจดัการแหล่งเรยีนรู้ของผู้บรหิารโรงเรยีน  ในรูปแบบของการวิเคราะห์
เสน้ทาง (Path Analysis) พหุระดบั (Multilevel) หรอืการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) เป็นตน้ 

3 ควรมกีารวจิยัการจดัการแหล่งเรยีนรูข้องผู้บรหิารโรงเรยีน ในรูปแบบการพฒันาหลกัสูตร หรอืการศกึษา
แบบพหุกรณี (Multi -Case Study) แล้วน ามาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องนักเรยีน โดยวจิยักบัหน่วยงานการศกึษา
ต่างๆ เช่น    ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจงัหวดัอื่นๆ 
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
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ทกัษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทลัของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการ
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาระดบัทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ี2) ศกึษาระดบั
การจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาสระบุร ี3) 
ศกึษาทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ กลุ่ม
โรงเรียนเบญจมติรสระบุรี สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาสระบุรี กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหาร
สถานศกึษา และคร ูจ านวน 175 คน เครื่องมอืทีใ่ชศ้กึษาเป็นแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูโดยวธิ ีEnter 
 ผลการศกึษาพบว่า 1) ระดบัทกัษะความเขา้ใจและใช้เทคโนโลยดีจิทิลัของผู้บรหิารสถานศกึษา กลุ่ม
โรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ีโดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมาก โดยดา้นการสบืคน้และเลอืกใชข้อ้มลูบนโลกดจิทิลั มคี่าเฉลีย่เป็นอนัดบัสงูสุด รองลงมา คอื ดา้นการใช้
ช่องทางดจิทิลัในการสื่อสารและสรา้งความร่วมมอื ส่วนดา้นการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการเรยีนรู ้มคี่าเฉลี่ย
เป็นอนัดบัต ่าสุด 2) ระดบัการจดัการเรียนรู้วิถีใหม่ กลุ่มโรงเรียนเบญจมิตรสระบุรี สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาสระบุรี ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก โดยด้านการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง มี
ค่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัสูงสุด รองลงมาคอื ดา้นการเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบัธรรมชาตริายบุคคล ส่วนดา้นการเรยีนรูต้าม
สภาพจรงิ มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด 3) ทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผู้บรหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการ
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จดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ม ี2 ดา้น คอื ดา้นการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลและภยัคุกคามบนโลกดจิทิลั มนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนดา้นการสรา้งสรรค์นวตักรรมจากเทคโนโลยดีจิทิลั มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย
สามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลได ้รอ้ยละ 55 โดยสามารถเขยีนสมการไดด้งันี้ 
 สมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ  คือ Y’ = + 1.115 + 0.083(x1) + 0.118(x2) + 
0.099(x3) + 0.217(x4) + 0.060(x5) + 0.154(x6) 
 สมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน คอื 𝑍’𝑌 = 0.092 (𝑍𝑥1) + 0.133 (𝑍𝑥2) + 
0.119 (𝑍𝑥3) +0.274 (𝑍𝑥4) + 0.071 (𝑍𝑥5) + 0.207 (𝑍𝑥6) 
 

ค าส าคญั : ทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั, การจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่, ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 

Abstract   
The purpose of this study were 1) to study the level of digital literacy of school administrators in 

benjamit saraburi schools cluster under the secondary educational service area office Saraburi.  2) to study 
the level new normal learning in benjamit saraburi schools cluster under the secondary educational service 
area office saraburi, and  3) to study the affecting of digital literacy of school administrators and new normal 
learning in benjamit saraburi schools cluster under the secondary educational service area office saraburi. 
The sample is the group school administrators and teacher of 175 people. The independent study tool was 
a questionnaire. The statistics using in this study were percentage, mean, standard deviation and multiple 
regression analysis. 

The finding from the analysis revel that 1) overall level of digital literacy of school administrators 
of benjamit schools cluter under secondary educational service area office saraburi was high.  In the field 
of searching and selecting of  information on the digital world ranked at the highest level. Followed by 
using of digital channels for communication and collaboration. The average value of  using of technology 
appropriately in learning was at the lowest level. 2) overall level of new normal learning in benjamit saraburi 
schools under secondary educational service area office saraburi was high level. In term of multichannel 
learning ranked at the highest level. Followed by differentiated learning. While the authentic learning term 
ranked at the lowest level. 3) there were two aspects of digital literacy of school administrators affecting 
level new normal learning in benjamit saraburi schools cluster under the secondary educational service 
area office Saraburi. First was protecting personal information and digital threats with statistical significance 
at the 0.01 level, and second was the innovation creating from technology with statistical significance at 
the 0.05 level which can predict the outcome at 55 percent. Can be written as an equation as follows 

The multiple regression analysis equations in raw scores. คอื Y’ = + 1.115 + 0.083(x1) + 0.118(x2) 
+ 0.099(x3) + 0.217(x4) + 0.060(x5) + 0.154(x6) 

The multiple regression analysis equations in standardized form คือ 𝑍’𝑌 =  𝑍’𝑌 = 0.092 (𝑍𝑥1) 
+ 0.133 (𝑍𝑥2) + 0.119 (𝑍𝑥3) +0.274 (𝑍𝑥4) + 0.071 (𝑍𝑥5) + 0.207 (𝑍𝑥6) 
 

Keywords: Digital literacy, New Normal Learning, School Administrators 
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ภมิูหลงั 
ในปัจจุบนัโลกมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ จากยุค Analog ไปสู่ยุค Digital และยุค Robotic จงึท าให้

เทคโนโลยดีจิทิลัมอีทิธพิลต่อการด ารงชวีติและการท างาน ขา้ราชการซึ่งเป็นแกนหลกัของการพฒันาประเทศจงึ
ต้องปรบัตวัใหส้อดคล้องกบับรบิทของการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิ culture shock เนื่องจากการเปลีย่น
ผ่านเทคโนโลย ีและเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการใชเ้ทคโนโลยทีีไ่ม่เหมาะสม เพื่อการกา้วไปสู่การเป็น
ประเทศไทย 4.0 อกีทัง้ยงัเป็นเครื่องมอืช่วยใหข้า้ราชการ สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองเพื่อใหไ้ดร้บัโอกาสการ
ท างานทีด่ ีและเตบิโตกา้วหน้าในอาชพีราชการ (Learn and Growth) ดว้ย [1] 

ปัจจุบนัองคก์รต่าง ๆ ตระหนักถงึความส าคญัของการประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรูก้บัการ บรหิารองคก์ร 
ทัง้นี้หากองค์กรใดมคีวามสามารถในการจดัการความรูท้ีค่นในองคก์รมอียู่ผ่านการ สรา้ง จดัเกบ็ เผยแพร่ และใช้
ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ของผู้ปฏบิตัิงาน เช่น เทคนิคหรอืเคล็ดลบั  การท างานให้ประสบความส าเร็จ (Know-
how) หรอืวธิกีารปฏบิตังิานทีด่ทีีสุ่ด (best practice) ถอื เป็นสนิทรพัย์ทีม่คี่ายิง่ หากมกีารถ่ายทอดแบ่งปันใหค้น
อื่น ๆ กจ็ะส่งผลใหก้ารท างานในองค์กรมี ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ช่วยในการพฒันาธุรกจิ ผลติภณัฑ์ และ
บรกิาร ส่งผลให้องค์กร แข่งขนัได้ในที่สุด ซึ่งความส าเร็จในการจดัการความรู้เกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัหลายประการ
ดว้ยกนั ทัง้นี้เพราะเทคโนโลยสีารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการเผยแพร่ความรู ้ควบคุม ประสานงานดา้น
ความรู ้และเป็นหลกัประกนัว่าไดอ้งคค์วามรูจ้ากวธิกีารทีถู่กต้องมรีูปแบบทีถู่กต้องในเวลาทีร่วดเรว็และมตี้นทุนที่
เหมาะสม [2] การจัดการความรู้จะเกิดความส าเร็จได้นั ้นจะต้องผสมผสานการท างานของคน (people) 
กระบวนการ (Organization processes) และเทคโนโลยสีารสนเทศ (Technology) 

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่ขา้มาเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการท างาน โดยเฉพาะกบั
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูบ้รหิารการศกึษา ทีจ่ าเป็นจะตอ้งรูจ้กัทกัษะดิจทิลั ซึง่ถอืเป็นเครื่องมอืและวธิกีารส าคญั
ในการท างานในยุคดจิทิลั โดยนัยหนึ่งเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงทีท่ าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาใหก้บัครผููส้อนและผูเ้รยีน
ในยุคดจิทิลั กระตุ้นความต้องการเรยีนรู้ และการสร้างนวตักรรมดจิทิลั ตลอดจนเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่
ครูผูส้อนในการจดัการเรยีนการสอนในยุค ดงันัน้ การน าเอามาใชง้านจงึควรเริม่จากการตัง้เป้าหมายส าหรบัการ
จดัการศกึษาในอนาคตใหช้ดัเจนก่อน จากนัน้จงึก าหนดกลยุทธ์และน าเอาเทคโนโลยนีวตักรรมดจิทิลัทีเ่หมาะสม
มาปรบัใชต้ามวสิยัทศัน์ขององคก์รนัน้ ๆ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร ตระหนักถงึความส าคญัในการดแูล
นักเรยีน ผูป้กครอง ครูและบุคลากรทางการศกึษา จงึไดจ้ดัท าแนวทางการจดัการเรยีนการสอน ของโรงเรยีนใน
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคคดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยกระทรวงศกึษาธกิาร ไดก้ าหนดรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนส าหรบัโรงเรยีน 3 รูปแบบ ให้
โรงเรยีนไดพ้จิารณาเลอืกรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนตามความเหมาะสมและบรบิทของโรงเรยีน ไดแ้ก่ การ
เรยีนในชัน้เรยีน (On-Site) การเรยีนผ่านโทรทศัน์ (On-Air) และการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ (Online) เพื่อให้
สามารถควบคุมไม่ใหเ้กดิการระบาดของโรคในนักเรยีน และท าใหด้ าเนินการจดัการเรยีนการสอนไดต้่อไป [3] 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 เป็นเขตพื้นที่ที่รบัผดิชอบการจดัการศกึษาในระดบั
มธัยมศกึษา เปิดการจดัการเรยีนการสอนตัง้แต่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โดยรบัผดิชอบ
ครอบคลุมทัง้ จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัสระบุร ีผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติข ัน้พื้นฐาน (O-NET) 
ของระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดบัประเทศ มคีะแนนเฉลี่ย 41.02 คะแนน ระดบัเขตพืน้ที ่มคีะแนนเฉลี่ย 36.77 คะแนน ผลคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรยีนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ทัง้ระดบัประเทศ และระดบัเขตพื้นที่ มคีะแนนเฉลี่ย 38.90 คะแนน [4] ผลการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มแีนวโน้มต ่าลง โดยสภาพการเปลีย่นแปลงสู่โลกดจิทิลั และการแพร่ระบาด
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ของโรคคดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหก้ารเรยีนการสอนคุณภาพทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนัไม่เพยีงพอต่อ
การจดัการเรยีนรูท้ีมุ่่งสู่ความตอ้งการและคุณภาพการเรยีนการสอนผู้ศกึษามคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะศกึษาภาวะผูน้ าดา้น
เทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการปรบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนใหส้งูขึน้ 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผู้ศกึษาจงึสนใจที่จะท าวจิยัเรื่อง “ทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีม่ธัยมศกึษาสระบุร”ี เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารงานวชิาการวถิใีหม่ในสถานศกึษา ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาระดบัทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษา กลุ่มโรงเรยีนเบญจ

มติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ี
2. เพื่อศกึษาระดบัการจดัการเรยีนรู้วถิีใหม่ กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ี
3. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการ

จดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีม่ธัยมศกึษาสระบุร ี
 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ผูศ้กึษาไดก้ าหนดกรอบแนวคดิในการศึกษา ดงันี้ 

 

 
 
 

ตวัแปรต้น 
 
ทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา [5] 
1. การเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลย ี

2. การสบืคน้และเลอืกใชข้อ้มลูบนโลกดจิทิลั 

3. การใชช้่องทางดจิทิลัในการสือ่สารและสรา้ง

ความร่วมมอื 

4. การปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลและภยัคุกคามบน

โลกดจิทิลั 

5. การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่หมาะสมในการเรยีนรู ้

6. การสรา้งสรรคน์วตักรรมจากเทคโนโลยดีจิทิลั 

ตวัแปรตาม 
 
การจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ [6] 

1. ดา้นการเรยีนรูห้ลากหลายช่องทาง 
2. ดา้นการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ 
3. ดา้นพืน้ทีแ่สดงศกัยภาพการเรยีนรู ้
4. ดา้นเรยีนรูว้ธิกีารเรยีนรู ้ 
5. ดา้นการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาติ

รายบุคคล 
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สมมุติฐานการวิจยั 
จากการศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูศ้กึษาไดก้ าหนดสมมตฐิานการวจิยั คอื 

ทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ กลุ่ม
โรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ี
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา และครู กลุ่มโรงเรียนเบญจมติรสระบุรี 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ีปีการศกึษา 2563 จ านวน 319 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ คือ ผู้บริหารสถานศกึษา และครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนเบญจมติร
สระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ีตามตารางก าหนดของกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie & 
Morgan [5] ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 175 คน ไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอนและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
แบบงา่ย 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามทีผู่ศ้กึษาสรา้งขึน้ โดยการศกึษาจากเอกสาร ต ารา และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานสภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และต าแหน่ง เป็น
แบบตรวจสอบรายการ 
 ตอนที ่2  เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ีประกอบดว้ย 6 
ดา้น คอื  1) การเขา้ใจเกี่ยวกบัเทคโนโลย ี2) การสบืคน้และเลอืกใชข้อ้มูลบนโลกดจิทิลั 3) การใชช้่องทางดจิทิลั
ในการสื่อสารและสร้างความร่วมมือ 4) การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและภัยคุกคามบนโลกดิจิทัล 5) การใช้
เทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่หมาะสมในการเรยีนรู ้6) การสรา้งสรรคน์วตักรรมจากเทคโนโลยดีจิทิลั  และการจดัการเรยีนรู้
วถิีใหม่ กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสระบุรี  แบบสอบถามมี
เนื้อหาส าคญั ประกอบด้วย 5 ด้าน  คอื ด้านการเรยีนรูห้ลากหลายช่องทาง ด้านการเรยีนรู้ตามสภาพจรงิ ด้าน
พืน้ทีแ่สดงศกัยภาพการเรยีนรู ้ดา้นเรยีนรูว้ธิกีารเรยีนรู ้ดา้นการเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบัธรรมชาตริายบุคคล โดยมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 
 โดยตอนที ่2 มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื 5 หมายถงึ การปฏบิตัิ
อยู่ในระดบัมากที่สุด, 4 หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดบัมาก, 3 หมายถึง การปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง, 2 
หมายถงึ การปฏบิตัอิยู่ในระดบัน้อย และ 1 หมายถงึ การปฏบิตัอิยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
 น าไปตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาจากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหห์า
ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item – Objective Congruence : IOC) ได้ค่า IOC = 0.67 – 1.00 ท าการ
ทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในกลุ่มโรงเรียนเบญจมิตรสระบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ีจ านวน 30 คน ไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.987 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์หาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. วิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาและระดับ
ปฏบิตักิารจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ ของ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครู กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสระบุรี โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ทัง้ในภาพรวมและรายดา้น 
 3. การวเิคราะหท์กัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการจดัการ
เรยีนรู้วถิีใหม่ในกลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษาสระบุร ีใช้การ
วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูโดยวธิ ีEnter (Enter Multiple Regression Analysis) [7] 
 

สรปุผลการวิจยั 
 ผลการศึกษาเรื่อง ทกัษะความเขา้ใจและใช้เทคโนโลยดีิจทิลัของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการ
จดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ีสรุปผล
ตามวตัถุประสงคข์องการศกึษาได ้3 ประเดน็ ดงันี้ 
 1. ผลการศกึษาระดบัทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษา กลุ่มโรงเรยีน
เบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ีโดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก 
(x̅ = 4.04, S.D. = 0.47)โดยดา้นการสบืคน้และเลอืกใชข้อ้มลูบนโลกดจิทิลั มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบั
สงูสุด (x̅ = 4.10, S.D. = 0.53) รองลงมาคอื ดา้นการใชช้่องทางดจิทิลัในการสื่อสารและสรา้งความร่วมมอื มี
ค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.05, S.D. = 0.56) ส่วนดา้นการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการเรยีนรู ้มคี่าเฉลีย่
อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัต ่าสุด (x̅ = 4.01, S.D. = 0.55) 
 2. ผลการศกึษาระดบัการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ีภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.10, S.D. = 0.46) โดยด้านการเรียนรู้
หลากหลายช่องทาง มคี่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัสูงสุด (x̅ = 4.19, S.D. = 0.47) รองลงมาคอื ดา้นการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง
กบัธรรมชาตริายบุคคล มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.18, S.D. = 0.56)  ส่วนดา้นการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ มี
ค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัต ่าสุด (x̅ = 4.02, S.D. = 0.59) 
 3. ผลการศกึษาทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการจดัการ
เรยีนรูว้ถิใีหม่ กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ีพบว่า  ดา้น
การปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลและภยัคุกคามบนโลกดจิทิลั มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานเป็นอนัดบัสูงสุด 
(β = 0.274) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 รองลงมาคอื ด้านการสร้างสรรค์นวตักรรมจากเทคโนโลยี
ดจิทิลั มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐาน (β = 0.207) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยสามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์ผลได ้รอ้ยละ 55 
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ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวธิ ีEnter (Enter Multiple Regression Analysis) ของทกัษะ
ความเขา้ใจและใช้เทคโนโลยดีจิทิลัของผู้บรหิารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการจดัการเรยีนรู้วถิีใหม่ กลุ่มโรงเรยีน
เบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ี
     (n=175) 
ตวัแปรอิสระ b Std. Error β or beta t Sig. 
x1 0.083 0.061 0.092 1.362 .175 
x2 0.118 0.070 0.133 1.691 .093 
x3 0.099 0.063 0.119 1.573 .118 
x4 0.217 0.068 0.274 3.208** .002 
x5 0.060 0.072 0.071 0.826 .410 
x6 0.154 0.065 0.207 2.373* .019 
ค่าคงท่ี 1.115 .217  5.323 .000 
R = 0.752, R2 = 0.565, R2adj. = 0.550, F = 36.429, Sig. = .000 
**Sig = .01, *Sig = .05 

 จากตารางที่ 1 การถดถอยพหุคูณของตวัแปร ทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผู้บรหิาร
สถานศกึษาทีส่่งผลต่อการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาสระบุร ี พบว่า จากตวัแปรอิสระ 6 ตวั มตีวัแปรที่ส่งผลต่อการจดัการเรยีนรู้วถิีใหม่ กลุ่มโรงเรยีน
เบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
ทัง้สิน้ 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลและภยัคุกคามบนโลกดจิทิลั(x4) และดา้นการสรา้งสรรค์
นวตักรรมจากเทคโนโลยดีจิทิลั(x6) ตามล าดบั ส่วนตวัแปร ดา้นการเขา้ใจเกี่ยวกบัเทคโนโลยี(x1) การสบืคน้และ
เลือกใช้ข้อมูลบนโลกดิจิทัล(x2) การใช้ช่องทางดิจิทัลในการสื่อสารและสร้างความร่วมมือ (x3) และการใช้
เทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่หมาะสมในการเรยีนรู(้x5)  ไม่ส่งผลต่อการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ี
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสระบุรี โดยมีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณอยู่ในระดบัสูง 
เท่ากบั 0.752 และสามารถร่วมกนัพยากรณ์ทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษาที่
ส่งผลต่อการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
สระบุรี ได้ร้อยละ 55.00 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ  
0.217 
 ทัง้นี้ ดา้นการปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลและภยัคุกคามบนโลกดจิทิลั มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐาน
เป็นอนัดบัสูงสุด (β = 0.274) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 รองลงมาคอื ดา้นการสรา้งสรรค์นวตักรรม
จากเทคโนโลยดีจิทิลั มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐาน (β = 0.207) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
และสามารถน าเสนอสมการถดถอยไดด้งันี้ 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดิบ   
 Y’ = + 1.115 + 0.083(x1) + 0.118(x2) + 0.099(x3) + 0.217**(x4) + 0.060(x5) + 0.154*(x6) 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
 𝑍’𝑌 = 0.092 (𝑍𝑥1) + 0.133 (𝑍𝑥2) + 0.119 (𝑍𝑥3) +0.274** (𝑍𝑥4) + 0.071 (𝑍𝑥5) + 0.207* 
(𝑍𝑥6) 
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อภิปรายผล 
การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผล

ต่อการจดัการเรียนรู้วิถีใหม่ กลุ่มโรงเรียนเบญจมิตรสระบุรี สงักัดส านักงานเขตพื้นที่มธัยมศึกษาสระบุรี ผล
การศกึษาสามารถอภปิรายผลได ้3 ประเดน็ ดงันี้ 

1. ทกัษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทลัของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผลการวเิคราะห์ ระดบัทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษา กลุ่มโรงเรยีน
เบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีม่ธัยมศกึษาสระบุร ีพบว่า โดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบั มาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น มขีอ้วจิารณ์ดงัต่อไปนี้ 
 ดา้นการสบืคน้และเลอืกใชข้อ้มูลบนโลกดจิทิลั มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั มาก เป็นอนัดบัสูงสุด ( x̅ = 4.10, 
S.D. = 0.53) อาจเป็นเพราะ การสบืค้นขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นทีน่ิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนั และสามารถ
ศกึษาแนวทางการจดัการเรยีนรูต้่าง ๆ ไดจ้ากการสบืคน้จากอนิเทอร์เน็ตเพื่อใหไ้ดเ้นื้อหาในการจดัการเรยีนรู้ที่
แปลกใหม่และทนัสมยั สอดคล้องกบั ทรงลกัษณ์ สกุลวจิติร์สนิธุ [8] เทคโนโลยสีารสนเทศนับเป็นปัจจยัส าคญัที่
สามารถท าให้การเรียนรู้ร่วมกันทางออนไลน์มีประสิทธิภาพ ดังนัน้การเรียนรู้ร่วมกันทางออนไลน์ ควรให้
ความส าคญักับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ท าให้ผู้เรียน
สามารถพฒันาการเรยีนรูข้องส่วนบุคคลเพิม่มากขึน้ ผ่านการแลกเปลีย่นความรูแ้ละแสดงความคดิเหน็ระหว่างกนั 
 ดา้นการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่หมาะสมในการเรยีนรู ้มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั มาก เป็นอนัดบัต ่าสุด ( x̅ = 
4.01, S.D. = 0.55) อาจเป็นเพราะ ผูบ้รหิารสถานศกึษาไดศ้กึษาการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่หมาะสมในการเรยีนรู ้
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรยีนสามารถใช้เทคโนโลยใีนการเขา้ถงึแหล่งเรยีนรู้ได้ง่ายขึน้ แต่ในการด าเนินการพฒันาและ
ปรบัเปลีย่นนัน้เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูผ้่านเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมคีวามสมัพนัธก์บังบประมาณของโรงเรยีนในแตล่ะ
ทีน่ัน้อาจจะมงีบประมาณทีไ่ม่เพยีงพอ จงึไม่สามารถจดัสรรไปในการพฒันาแหล่งเรยีนรูไ้ดอ้ย่างทัว่ถงึ สอดคล้อง
กบั จณิณวตัร ปะโคทงั [9] ได้อธบิายถึงคุณลกัษณะของผู้อ านวยการโรงเรยีนยุคดจิทิลัว่าจะต้องมกีารบริหาร
จดัการโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตัง้แต่ ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์รวมไปถงึเครอืขา่ย
ไรส้ายต่าง ๆ เพื่อใหค้ร ูบุคลากร และนักเรยีนทุกคนสามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างรวดเรว็และสะดวกต่อการใชง้าน 

2. การจดัการเรียนรู้วิถีใหม่ 
 ผลการวเิคราะห ์ระดบัการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
มัธยมศึกษาสระบุรี พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีข้อวิจารณ์
ดงัต่อไปนี้ 
 ดา้นการเรยีนรูห้ลากหลายช่องทาง มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบั มาก เป็นอนัดบัสงูสุด (x̅ = 4.19, S.D. = 0.47) 
อาจเป็นเพราะ การเรยีนรูห้ลากหลายช่องทาง เป็นการเรยีนรูท้ีส่ าคญัมกีารออกแบบการเรยีนรูใ้หห้ลากหลายและ
ตอบสนองธรรมชาตแิละความตอ้งการของผูเ้รยีนรายบุคคล ทัง้การเรยีนรูแ้บบเผชญิหน้า และการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
เพื่อเปิดพื้นทีข่องการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ที่สอดคล้องกบั สุสณัหา  ยิ้มแย้ม [10] การจดัการเรยีน
การสอนที่ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนที่เป็นแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนและผู้สอน กับการเรียนนอก
หอ้งเรยีนโดยผ่านกจิกรรมและเวบ็ไซดต์่างๆ ทีเ่ป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ีย่ดืหยุ่นทีน่่าจะตอบสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผูเ้รยีนทัง้ดา้นรูปแบบการเรยีน รูปแบบการคดิความสนใจ และความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละ
คน และเมื่อไดท้ดลองใชแ้ลว้ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาทีเ่พิม่ขึน้ ยิง่เพิม่ความพงึพอใจมากขึน้ 
 ดา้นการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบั มาก เป็นอนัดบัต ่าสุด (x̅ = 4.02, S.D. = 0.59) อาจ
เป็นเพราะการเรยีนรู้ตามสภาพจรงินัน้ เป็นกระบวนการเรยีนรู้ที่ผู้เรยีนเรยีนรู้สิง่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจรงิ ได้เผชญิ
สถานการณ์จรงิในชวีติประจ าวนัและไดร้่วมมอืกนัศกึษาเรยีนรู ้แสวงหาความรู ้และวธิกีารต่าง ๆ ทีจ่ะแกปั้ญหาที่
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พบ โดยกิจกรรมการเรียนรู้จะประกอบด้วย การสร้างความรู้สืบสอบทางวิชาการ และการสร้างคุณค่า 
นอกเหนือจากในโรงเรยีน ซึ่งสอดคล้องกบั ทศินา แขมมณี [11] กล่าวว่า การด าเนินการช่วยใหผู้้เรยีนเกิดการ
เรยีนรูโ้ดยการใหผู้้เรยีนเผชญิสถานการณ์จรงิ ปัญหาจรงิ ในบรบิทจรงิและร่วมกนัศกึษาเรยีนรู ้แสวงหาความรู้ 
ขอ้มลูวธิกีารต่าง ๆ เพื่อทีจ่ะแกปั้ญหานัน้ 

3. ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการจัดการ
เรียนรู้วิถีใหม่ในกลุ่มโรงเรียนเบญจมิตรสระบุรี สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษาสระบุรี 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธี Enter (Enter Multiple Regression Analysis) ของทักษะ
ความเขา้ใจและใช้เทคโนโลยดีจิทิลัของผู้บรหิารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการจดัการเรยีนรู้วถิีใหม่  กลุ่มโรงเรยีน
เบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีม่ธัยมศกึษาสระบุร ีพบว่า  มี 2 ดา้น จากทัง้หมด 6 ดา้น คอื ดา้นการ
ปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลและภยัคุกคามบนโลกดจิทิลั และดา้นการสรา้งสรรคน์วตักรรมจากเทคโนโลยดีจิทิลั โดยมี
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคูณอยู่ในระดบัสงู เท่ากบั 0.752 และสามารถร่วมกนัพยากรณ์ทกัษะความเขา้ใจและ
ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการจดัการเรยีนรู้วถิีใหม่  กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ี
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่มธัยมศกึษาสระบุร ีได้ร้อยละ 55.00 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคี่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากบั 0.217  ดงัขอ้วจิารณ์ในแต่ละดา้นดงันี้ 
 3.1 ด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและภยัคกุคามบนโลกดิจิทลั 
 ทกัษะความเขา้ใจและใช้เทคโนโลยดีจิทิลัของผู้บรหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่  
กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพื้นที่มธัยมศกึษาสระบุรี  พบว่า ด้านการปกป้องขอ้มูลส่วน
บุคคลและภยัคุกคามบนโลกดจิทิลั ส่งผลต่อการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ เป็นอนัดบัสงูสุด มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย
มาตรฐาน (β = 0.274) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 อาจเป็นเพราะ ด้านการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล
และภยัคุกคามบนโลกดจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษา เป็นความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐานทีต่อ้งมเีพื่อทีจ่ะเรยีนรู ้เขา้ใจ
เกีย่วกบัเทคโนโลย ีสนับสนุนผูส้อนในการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากการจดัการเรยีนรู้
วถิใีหม่นัน้ตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรู ้จงึตอ้งมกีารเรยีนรูก้ารปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลและภยัคุกคามบน
โลกดจิทิลัควบคู่กนัไปดว้ย สอดคลอ้งกบั พริงรอง รามสตู [12] ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัการปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลและ
ภยัคุกคามบนโลกดจิทิลัไวว้่า ความทา้ทายของประเดน็ Privacy หรอืสทิธส่ิวนบุคคลในโลกออนไลน์สงูขึน้อย่างไม่
เคยเป็นมาก่อนหลงัจากโลกมนีวตักรรมโซเชยีลมเีดยี หรอืสื่อสงัคมออนไลน์เมื่อประมาณทศวรรษครึง่ทีผ่่านมา  
อย่างไรก็ด ีความกงัวลในเรื่องเทคโนโลยกีบัสทิธส่ิวนบุคคลเริม่มาก่อนหน้านัน้มาก กล่าวคอืเริม่ตัง้แต่ทศวรรษ 
1970 ที่มีการน าคอมพวิเตอร์มาเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  อีกทัง้ยงัมกีารเชื่อมโยงระหว่างธนาคาร
ข้อมูล (data bank) ต่างๆ ผ่านลกัษณะในข้อมูลที่จดักลุ่มได้ เช่น เพศ วยั รายได้ การศึกษา เป็นต้น ตอนนัน้
เป้าหมายของความกงัวลพุ่งไปทีอ่ านาจในการควบคุมขององคก์รขนาดใหญ่ทีเ่ป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลต่อสทิธขิอง
ปัจเจกบุคคล 
 3.2 ด้านการสร้างสรรคน์วตักรรมจากเทคโนโลยีดิจิทลั 
 ทกัษะความเขา้ใจและใช้เทคโนโลยดีจิทิลัของผู้บรหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่  
กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีม่ธัยมศกึษาสระบุร ีพบว่า ดา้นการสรา้งสรรค์นวตักรรม
จากเทคโนโลยดีจิทิลั ส่งผลต่อการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐาน (β = 0.207) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05อาจเป็นเพราะการสร้างสรรค์นวตักรรมจากเทคโนโลยีดิจิทลัของผู้บริหาร
สถานศกึษา เป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ในการสนับสนุนครูผู้สอนจดัการเรยีนรู้อย่างมปีระสทิธภิาพ ให้ผู้เรยีนมแีรง
กระตุ้นในการเรยีนรู ้และแสวงหาความรูจ้ากนวตักรรมต่าง ๆ ทีส่รา้งสรรค์จากเทคโนโลยดีจิทิลั ส่งเสรมิใหม้กีาร
จดัการเรยีนรูไ้ดทุ้กทีทุ่กเวลา ตามความสนใจของผูเ้รยีน สอดคลอ้งกบั เอกชยั  กีสุ่ขพนัธ ์[13] ไดก้ล่าวถงึผูบ้รหิาร
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ยุคดจิติอลว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยปัีจจุบนัและที่ก าลงัจะเกิดขึ้นในอนาคตมอีตัราการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเรว็มากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการเปลี่ยนแปลงในอดตีทีผ่่านมาซึ่งมผีลกระทบต่อการบรหิารจดัการสถานศกึษา
เป็นอย่างมาก ดงันัน้ในฐานะผูบ้รหิารสถานศกึษา จงึมคีวามจ าเป็นทีต่้องเปลี่ยนทศันคตแิละแนวคดิการบรหิาร
ของตนเองใหท้นัต่อสถานการณ์ การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี้เพื่อใหส้ถานศกึษามคีวามทนัสมยัสามารถบรหิาร
จดัการสถานศกึษา ไดอ้ย่างมคีุณภาพในทุกๆ ดา้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
 จากผลการศกึษาเรื่อง ทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการ
จดัการเรียนรู้วิถีใหม่ กลุ่มโรงเรียนเบญจมิตรสระบุรี สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสระบุรี 
สามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะได ้4 ประเดน็ ดงันี้ 
 1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทกัษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหาร
สถานศกึษา กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ีพบว่า ดา้นการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมในการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เ ป็นอันดับต ่าสุด ดังนัน้ ผู้บริหาร
สถานศกึษาควรส่งเสรมิให้ครูการรู้จกัวธิกีารใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ีเช่น เรยีนรู้วธิกีารใช้เครื่องมอืในการ
น าเสนอ (Presentation Tools), เรียนรู้วิธีการสอนที่เป็น interactiveโดยมีการใช้แท็บเลต , เรียนรู้วิธีการน า
เทคโนโลยมีาช่วยในการสอนแบบเหน็จรงิ (Classroom Technologies) เป็นตน้ อย่างไรกด็ผีูใ้ชง้านจะตอ้งมทีกัษะ
และสามารถออกแบบการเรยีนการสอนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ออนไลน์ทีม่ปีระสทิธภิาพ และน ามา
ช่วยในการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ๆ 
 2. ผลการศึกษาระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัการจดัการเรียนรู้วถิีใหม่ กลุ่มโรงเรียนเบญจมติรสระบุรี 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ีพบว่า ดา้นการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั
มาก เป็นอนัดบัต ่าสุด ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรก าหนดนโยบายทีจ่ะท าใหโ้รงเรยีนจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้ง
กบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรมในพืน้ทีม่ากขึน้ การเรยีนรูผ้่านการท าโครงงาน (Project – Based Learning) ที่
บูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวตักรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครวัและชุมชน โดยมี
ขัน้ตอนดงันี้  1) ขัน้การคน้หาและรวบรวมขอ้มูล 2) ขัน้การรบัรองและสนับสนุนการก าหนดนโยบาย 3) ขัน้การ
ด าเนินงานและการก าหนดนโยบาย 4) ขัน้การก าหนดนโยบายใหส้อดคล้องกบัสิง่แวดล้อม 5) ขัน้การน านโยบาย
ไปประยุกต์ปฏิบตั ิ6) ขัน้การประเมนิผลนโยบาย 7) ขัน้การปรบัปรุงเปลี่ยนแปลนขัน้การแสวงหาทางเลอืกเพื่อ
นโยบาย 
 3. ผลการศกึษา ทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการจดัการ
เรยีนรูว้ถิใีหม่ กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ีคอื ดา้นการ
ปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลและภยัคุกคามบนโลกดจิทิลั ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรใหค้วามส าคญัต่อการปกป้อง
ขอ้มูลส่วนบุคคลและภยัคุกคามบนโลกดจิทิลั โดยมกีารเรยีนรู ้สรา้งความเขา้ใจในเรื่องการปกป้องขอ้มูลส่วนตวั
และขอ้มูลอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ และมจีรรยาบรรณในการใชง้าน โดยการจดัอบรมใหค้วามรูก้บัผูบ้รหิาร
และครูในสถานศกึาษ เช่น วธิกีารสรา้งตวัตนในการเขา้ถึงขอ้มูล (Online Identity), วธิกีารปกป้องขอ้มูลส่วนตวั
และคนอื่น ๆ ที่อยู่ในความรบัผิดชอบจากภัยคุกคามบนโลกดิจิทลั (Safety & Security), ความสามารถในการ
ควบคุมและเขา้ถงึขอ้มลูโดยผูอ้ื่นผ่านทางเทคโนโลยอีอนไลน์ (Privacy), วธิกีารก าหนดนโยบาย ขัน้ตอนและขอ้กา
หนดทางกฎหมายในการบริหารจดัการขอ้มูล (Data Protection) และวิธีการตัง้ค่าความปลอดภยัในการเขา้ถึง
ขอ้มลูดว้ยการใชร้หสัผ่าน (Password Management) เป็นตน้ 
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 4. ผลการศกึษา ทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศึกษาทีส่่งผลต่อการจดัการ
เรยีนรูว้ถิใีหม่ กลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสระบุร ีคอื ดา้นการ
สร้างสรรค์นวตักรรมจากเทคโนโลยีดิจิทลั ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้
เทคโนโลยดีจิทิลัช่วยในการสร้างแหล่งขอ้มูลใหม่ๆ เห็นโอกาสในการพฒันาแนวทางใหม่ รวมถึงเกิดความคดิ
สร้างสรรค์ที่จะช่วยต่อยอดในการสร้างนวตักรรม โดยจดัการอบรมในการฝึกทกัษะการใช้งานเทคโนโลยดีจิทิลั 
เช่น การตกแต่งดิจิทลัอิมเมจ, การออกแบบกราฟฟิกดีไซน์, การท าแอนิเมชนั, การออกแบบเนื้อหา และการ
บรหิารจดัการขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ (Web Content), การเขยีนโปรแกรมและออกแบบแอปพลเิคชนับนมอืถือ (App 
Development) เป็นตน้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
 จากผลการศกึษาเรื่อง ทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการ
จดัการเรยีนรู้วถิีใหม่ ในกลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสระบุรี 
สามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะในการน าผลการศกึษาไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้ดงันี้ 
 1. จากการศกึษาครัง้นี้ พบว่า ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา พบว่า ดา้นการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัที่เหมาะสมในการเรยีนรู ้มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 
เป็นอนัดบัต ่าสุด ดงันัน้ จงึควรมกีารศกึษา เรื่อง การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่หมาะสมในการเรยีนรู้ทีส่่งผลต่อการ
จดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ 
 2. จากการศกึษาครัง้นี้ พบว่า ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ พบว่า ดา้นการ
เรยีนรู้ตามสภาพจรงิ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัต ่าสุด ดงันัน้ จงึควรมกีารศกึษา เรื่อง แนวทางการ
จดัการเรยีนรูต้ามสถาพจรงิในสถานการณ์วถิใีหม่ 
 3. จากการศกึษาครัง้นี้ พบว่า ทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผล
ต่อการจดัการเรยีนรู้วถิีใหม่ ในกลุ่มโรงเรยีนเบญจมติรสระบุร ีสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา
สระบุรี ได้ไม่ครบทุกตัวแปร ดงันัน้ จึงควรมีการศึกษา เรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยดีจิทิลัของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการจดัการเรยีนรูว้ถิใีหม่ 
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บทคดัย่อ 
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขนัในประเทศส่งผลใหก้ารจดัการศกึษาต้องเชื่อมโยงกบัการ

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  จงึเกดิการปฏริปูสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ระบบรวมถงึการประกนัคุณภาพ ที่
เปิดโอกาสใหส้ถาบนัอุดมศกึษาสามารถเลอืกรบัประเมนิจากหน่วยงานภายนอกใดกไ็ดท้ัง้ในและต่างประเทศส่งผล
ใหจ้ านวนสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะรบัการประเมนิจาก สมศ. มจี านวนลดลง ดงันัน้ ความทา้ทายเชงิยุทธศาสตร์ของ 
สมศ. คอื ทบทวนและพฒันาประสทิธภิาพการประเมนิคุณภาพ ให้เป็นกลไกที่ช่วยยกระดบัคุณภาพการศกึษา
อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดยีวกนั  สมศ.ไดก้ าหนดกลยุทธ์ดา้นการยอมรบั (Reputation) พฒันาการด าเนินงานให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตามแนวทางดา้นการประกนัคุณภาพในระดบัสากล  

การรบัรองมาตรฐานของหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกในระดบัสากล  เป็นการแสดงการยอมรบั
อย่างเป็นทางการว่าหน่วยประกนัคุณภาพภายนอกมคีวามสามารถในการด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพ  ดงันัน้ 
การได้รับการยอมรับจากเครือข่ายประกันคุณภาพในระดับสากล The International Network for Quality 
Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมมาตรฐานแนวปฏิบตัิของ
หน่วยงานประกนัคุณภาพภายนอก (EQAAs)   ดงันัน้ สมศ. ในฐานะหน่วยหน่วยงานประเมนิคุณภาพภายนอก
ระดบัประเทศจ าเป็นต้องแสดงศกัยภาพองค์กรดว้ยมาตรฐานการยอมรบัในระดบัสากล เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามกีาร
ก าหนดนโยบาย มขี ัน้ตอน มมีาตรการรองรบัตามแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นการประกนัคุณภาพระดบัอุดมศกึษาทีไ่ดร้บั
การยอมรบัเครอืขา่ยประกนัคุณภาพในระดบัสากล   เพื่อให ้สมศ.เป็นหน่วยงานประกนัคุณภาพภายนอกยดึมัน่ใน
วชิาชพี มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และความโปร่งใส (Transparency) ในการปฏิบตัิงานด้วยส านึกใน
หน้าที่และสร้างมาตรฐานวชิาชพีของหน่วยประเมนิคุณภาพภายนอกเพื่อใหเ้ป็นกลไกในการส่งเสรมิและพฒันา
ความเป็นเลศิในระดบัอุดมศกึษามกีารพฒันาอย่างยัง่ยนืต่อไป 
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Abstract  
The change in domestic competitiveness has resulted in the provision of education in connection 

with the economic and country’s social development. Therefore, the reform of higher education institutions 
including quality assurance arises that allows higher education institutions to choose the assessments from 
any domestic and international external agencies that resulting in a decrease in the number of higher 
education institutions which assessing by ONESQA; therefore, ONESQA's strategic challenges are 
reviewing and developing efficiency of assessment performance quality to be an assistant mechanism to 
raise the quality of education in a concrete way. At the same time, ONESQA has specified a reputation 
strategy to advance operations in accordance with the strategic of international standard accreditation of 
quality assurance. 

The International Standards Accreditation of Quality Assurance Agency is officially recognition that 
an external quality assurance agency has capabilities of performing quality assurance operations. 
Therefore, recognizing by the International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education 
(INQAAHE), which is an agency that promotes standards of practices for External Quality Assurance 
Agencies (EQAAs). Hence, ONESQA as a national external quality assessment agency is required to 
demonstrate organizational potential with internationally recognized standards in terms of demonstrating 
policies, procedures, and standards of supporting assurance practices quality of the higher education that 
are recognized by international quality assurance networks in order for ONESQA to be an external quality 
assurance agency, accountability, and transparency in consciousness of working and create professional 
standards of external quality assessment agency to be as a mechanism to promote and develop excellence 
in higher education for further sustainable development. 
 

Keywords:  External Quality Assurance Agency (EQAA), International Standards Accreditation 
 

               บทน า  
ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศกึษายงัต้องเผชญิกบัการแขง่ขนัระหว่างสถาบนัเพื่อแสดงศกัยภาพของสถาบนัในการ

จดัการศกึษาและศกัยภาพดา้นคุณภาพในการด าเนินงานอื่นๆ เพื่อจูงใจและสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูเ้รยีน ผูป้กครอง
และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานระหว่างกัน   ด้วยความคาดหวงัของสงัคมที่มีต่อ
สถาบนัอุดมศกึษาในการผลติบณัฑติและการมุ่งสรา้งทรพัยากรบุคคลทีม่ศีกัยภาพสูงซึ่งเป็นปัจจยัพืน้ฐานส าคญั
ดา้นเศรษฐกจิของแต่ละประเทศ รวมถงึเป็นการจดัการศกึษาทีต่้องเชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิและการพฒันาประเทศ  
ส่งผลใหเ้กดิความตอ้งการทางสงัคมทีม่ตี่อสถาบนัอุดมศกึษา ไดแ้ก่ 1) การศกึษาในระดบัอุดมศกึษาช่วยใหม้งีาน
ทีด่ใีนอนาคต  2) ประชาชนทุกคนต้องการเป็นสมาชกิในสงัคมแห่งการเรยีนรู ้(Knowledge society) ทีต่้องอาศยั
ศกัยภาพส่วนตวัของสมาชกิในการสรา้งความรูท้ีม่หีลกัเกณฑแ์ละเทคโนโลย ี 3) การเขา้ถงึการศกึษาทีม่คีุณภาพ
อย่างเท่าเทยีม (Education for All)  4) การจดัการศกึษาในรปูแบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสใหไ้ดเ้รยีนจากทางไกล 
เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารเรยีนนอกเวลาหรอืในโอกาสพเิศษต่างๆ  เป็นตน้ 
 ดว้ยสถานการณ์ขา้งต้นอกีทัง้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอนัน าไปสู่การพฒันาระบบการศกึษาที่เน้น
การผลติคนให้ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน  ตลอดจนระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาที่สามารถ
สรา้งความเชื่อมัน่ สะทอ้นผลของการบรหิารจดัการของสถาบนั  โดยใชก้ลไกการประกนัคุณภาพ เพื่อวเิคราะห์
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การด าเนินงานทัง้ในระดบัสถาบนั หลกัสูตร และรายวชิา ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานประกันคุณภาพ 
(Quality Assurance Agency) 

ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) เป็นที่รู้จกัในชื่อ “สมศ.” 
จดัตัง้ขึน้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มฐีานะเป็นองค์การมหาชน ท าหน้าที่
ประเมนิคุณภาพการศกึษาทุกระดบัอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกหา้ปี  ดว้ยยุทธศาสตรช์าตใินดา้นที ่4 ของยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี กล่าวถงึการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์ขอ้ 4.2 ไดก้ าหนดเรื่องการพฒันาศกัยภาพ
คนตลอดช่วงชวีติ ซี่งในหวัขอ้ 4.3.3 เกี่ยวกบัการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที ่21  ส าหรบัการพฒันาคุณภาพการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาใหส้อดรบักบัทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิ 
ดว้ยเป้าหมายของการพฒันาประเทศไทยมุ่งใหร้ะบบอุดมศกึษาเป็นกลไกส าคญัเพื่อการพฒันาประเทศ  การผลติ
ก าลงัคน  งานวจิยัและนวตักรรม เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ส่งผลให้เกิดการปฏิรูป
สถาบนัอุดมศกึษาทัง้ระบบขึน้รวมถงึการประกนัคุณภาพ ตามพระราชบญัญตักิารอุดมศกึษา พ.ศ.2562  [1]  มี
การก าหนดประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายนอกในมาตรา 64 ที่เปิดโอกาสใหส้ถาบนัอุดมศกึษา
สามารถประเมนิคุณภาพภายนอกโดยหน่วยงานต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษาประกาศ
ก าหนดก็ได ้ โดยสาระส าคญัดงักล่าวส่งผลใหส้ถาบนัอุดมศกึษาสามารถเลอืกขอรบัหน่วยงานประเมนิคุณภาพ
ภายนอกเองได้ และในขณะเดยีวกนั สมศ. จะไม่สามารถประเมนิสถาบนัอุดมศกึษาทุกแห่งได้เช่นเดมิอกีต่อไป   
ด้วย สมศ. มีฐานะเป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดบัประเทศ จึงจ าเป็นต้องได้รบัการรบัรองจาก
หน่วยงานรบัรองในระดบัสากลเพื่อเป็นการรบัประกันเชงิระบบว่า การด าเนินงานตามพนัธกิจหลกัของ สมศ. 
ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถาบนัและ การรบัรองคุณภาพที่เน้นที่ตัวผู้เรียน   ดงันัน้ สมศ.จะมีการ
ด าเนินการอย่างไรเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อพนัธกิจหลักขององค์กรในการทบทวนเพื่อหา
แนวทางในการยกระดบัองคก์รใหส้อดรบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว  

 

ทฤษฎี     
การวิเคราะห์ช่องว่างองคก์ร (Gap Analysis) 
การวเิคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เป็นการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในปัจจุบนัขององค์กรกบัสิง่ที่

ตอ้งการหรอืควรจะเป็นเพื่อใหส้ามารถแขง่ขนัหรอืเกดิประโยชน์กบัองคก์รมากทีสุ่ด การวเิคราะหช์่องว่างเป็นการ
วเิคราะห์สาเหตุทีแ่ท้จรงิทีท่ าใหเ้กดิช่องว่างของศกัยภาพด้วยวธิรีะบบ โดยอาศยัหลกัการวเิคราะห์ 3 ขอ้คอื 1) 
การคน้หาความแตกต่างของประสทิธภิาพทีต่้องการกบัประสทิธภิาพทีเ่ป็นอยู่ในสถานะปัจจุบนั 2) วเิคราะห์ทีม่า
ของสาเหตุจากความแตกต่างทีค่น้พบ โดยวเิคราะหส์าเหตุทีท่ าใหเ้กดิความแตกตา่ง และ 3) วเิคราะหว์ธิกีารแกไ้ข
ปัญหา เลอืกวธิกีารทีเ่หมาะสมในการแกไ้ขหรอืปิดช่องว่างทีเ่กดิขึน้ [2] นอกจากนี้ Pascal Laue [3] กล่าวว่า การ
วเิคราะห์ช่องว่างเป็นกระบวนการวเิคราะหว์สิยัทศัน์องคก์รทีจ่ะน าไปสู่เป้าหมายทีเ่ปรยีบเทยีบกบัสถานะปัจจุบนั
ขององคก์ร  

ทฤษฎีระบบ 
การน าทฤษฎีระบบมาใช้ในการศกึษาหน่วยงานประกันคุณภาพ โดยพิจารณาจากความสมัพนัธ์กนั

ภายในระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ รวมถงึความสมัพนัธภ์ายในทีม่ตี่อสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยมอีงคป์ระกอบ 
5 ส่วน [4] ไดแ้ก่  

1. ตวัป้อน คอื องคป์ระกอบต่างๆ ของระบบเป็นองคท์ีจ่ะน าไปสู่การด าเนินงานของระบบ 
2. ประมวลผล คอื การจดัความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่างๆ ของระบบใหม้ลีกัษณะทีเ่อือ้อ านวยต่อ

การบรรลุเป้าหมาย ระบบใดระบบหนึ่งอาจมอีงคป์ระกอบเหมอืนกนั แต่อาจมลีกัษณะของการจดัความสมัพนัธ์
แตกต่างกนัได ้
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3. ผลผลติ คอื ผลทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการด าเนินงาน หากผลทีเ่กดิขึน้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่าหนดไว ้
แสดงว่า ระบบนัน้มปีระสทิธภิาพ หากผลทีเ่กดิขึน้ไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงัแสดงว่าระบบนัน้ยงัมจีุดบกพร่อง ควร
ทีจ่ะพจิารณาแกไ้ขปรบัปรุงกระบวนการหรอืตวัป้อนซึง่เป็นเหตใุหเ้กดิผลนัน้ 

4. กลไกลควบคมุ คอื กลไกหรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการควบคุมหรอืตรวจสอบ กระบวนการใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

5. ขอ้มลูป้อนกลบั คอื ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างผลผลติกบัจุดมุ่งหมายซึง่จะเป็น
ขอ้มลูป้อนกลบัไปสู่การปรบัปรุงกระบวนการและตวัป้อน ซึง่สมัพนัธก์บัผลผลติและตวัป้อน ซึง่สมัพนัธก์บัผลผลติ
และเป้าหมายนัน้ 

หน่วยงานประกนัคณุภาพ  
หน่วยงานประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance Agencies: EQAA) เป็นผู้มีบทบาท

ส าคญัในดแูลรกัษาคุณภาพการศกึษาของทุกประเทศใหเ้กดิความยัง่ยนืโดยใหผ้ลประโยชน์ของผูเ้รยีนและผูม้ส่ีวน
ไดส่้วนเสยีเป็นส าคญั [5] อาจจดัตัง้โดยรฐับาลหรอืกลุ่มเอกชน หรอืโดยสถาบนัอุดมศกึษา  เป็นกลไกทีไ่ม่ขึน้กบั
รฐับาลและสถาบนัอุดมศกึษา  ซึ่งลกัษณะของหน่วยประกนัคุณภาพภายนอกคอืความเป็นอสิระในการตดัสนิดา้น
การประกนัคุณภาพทีจ่ะพจิารณาเกี่ยวกบัขนาดและความครอบคลุมของระบบ ขอบเขตของการประกนัคุณภาพ 
และระดบัของการมส่ีวนร่วม [6] เป็นตน้   

หน่วยงานดา้นการประกนัคุณภาพใชก้ลไกการประกนัคุณภาพ เพื่อวเิคราะห์การด าเนินงานทัง้ในระดบั
สถาบนั หลกัสูตร และรายวชิา  รวมถงึพจิารณาการปฏิบตัิของสถาบนัและการประยุกต์ใช้ เพื่อเปรยีบเทยีบกบั
ผลลพัธท์ีไ่ดว้่าเป็นตามมาตรฐานทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ โดยมกีระบวนการในการประกนัคุณภาพดงันี้ [7] 
 1. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality audit) เป็นการตรวจสอบระดบัสถาบนัว่ามรีะบบ กลไกการประกนั
คุณภาพทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถาบนั   
 2. การประเมินคุณภาพ (Quality assessment) นอกจากการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาใน
ขัน้ตอนการปฏิบัติ/การให้บริการแล้ว   การประเมินคุณภาพยังต้องค านึงถึงบริบท (เช่น ระดับสถาบัน 
ระดบัประเทศ ภูมภิาค นานาชาติ) วธิกีารที่ใช้ประเมนิ (เช่น การประเมนิตนเอง การประเมนิโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก การรายงานผล) ระดบัของการประเมนิ (เช่น สถาบนั หลกัสตูร) ขอบเขตการประเมนิ (เช่น วชิาการ การ
จดัการ ปัจจยัน าเขา้ ผลลพัธ)์ และผลทีไ่ดต้อ้งสามารถตอบวตัถุประสงคข์องผูม้ส่ีวนไดเ้สยี   

3. การรบัรอง (Accreditation) เป็นวธิกีารที่ใชใ้นการประกนัคุณภาพภายนอก เพื่อสร้างความมัน่ใจใน
ระดบัคุณภาพตามพนัธกิจของสถาบนั วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร และความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีที่
แตกต่างกนั ซึง่รวมไปถงึผูเ้รยีนและนายจา้ง 

การรับรองระบบการศึกษาระดับอุ ดมศึกษาในระดับสากลแบ่ ง ออก เ ป็น  2 ประ เภทคือ   
1) การรับรองวิทยฐานะสถาบัน ( Institutional Accreditation) และ 2) การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ 
(Professional Accreditation)  การรับรองระบบจะท าให้มัน่ใจได้ว่าสถาบันนัน้ๆ หรือหลักสูตรนัน้ๆ มีการ
ด าเนินการเพื่อรองรบั  1) การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้ในระดบัอุดมศึกษา 2) ความ
รบัผดิชอบและความโปร่งใส 3) การยกระดบัคุณภาพ และ 4) การอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนยา้ยผูเ้รยีน   

ส าหรบัประเทศไทยมกีารรบัรองวิทยฐานะสถาบนัเอกชนเป็นมาตรการตรวจสอบ และให้การรบัรอง
มาตรฐานการศกึษาโดยหน่วยงานภายนอก ซึง่จะพฒันาเกณฑม์าตรฐานขึน้ แลว้ไปตรวจสอบดวู่าสถาบนันัน้ๆ ท า
ไดต้ามเกณฑ์ทีก่ าหนดหรอืไม่ ส่วนในสหรฐัอเมรกิามลีกัษณะของการรบัรองวทิยฐานะหน่วยงานทีใ่หก้ารรบัรอง
วทิยฐานะเป็นหน่วยงานอสิระ ในรปูของสมาคมรบัรองวทิยฐานะต่างๆ ทัง้สมาคมระดบัภูมภิาคทีใ่หก้ารรบัรองวทิย
ฐานะระดบัสถาบนัในภาพรวม และสมาคมวชิาชพีที่ให้การรบัรองระดบัสาขาวชิาตามหลกัเกณฑ์ทางวชิาการ
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วชิาชพีโดยมหีน่วยกลางคอื Council for Higher Education Accreditation (CHEA) ที่ท าหน้าที่ประสานงานและ
ก าหนดเงือ่นไข/ขอ้ก าหนด ในการด าเนินงานรบัรองวทิยฐานะของสมาคมต่างๆ 

กุลธดิา กุลประฑปัีญญา และเรอืงอุไร อมรไชย [8] กล่าวถงึความหมายของการรบัรองคุณภาพ ไวด้งันี้  
1. การรบัรองคุณภาพ (Accreditation) หมายถงึ กระบวนการรบัรองระบบงาน (Official approval) หรอื

การรบัรองวทิยฐานะ โดยมกีารควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เป็นการประกาศ
อย่างเป็นทางการ ซึ่งองค์กรที่ได้รับมอบหมายในการรับรองมาตรฐานมีการพิจารณาเกี่ยวกับระบบข้อมูล
สารสนเทศ (Information system) ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ โดยยึดตามการน าไปใช้ในการปฏิบตัิเพื่อการ
ยนืยนัในเทคนิควธิกีาร การจดัการ และวธิกีารควบคุมระบบความปลอดภยั 

2. การให้เอกสารรบัรอง (Certification) หมายถึง การออกเอกสารการรบัรองให้กับองค์กร (Official 
document) หรอืสถาบนัที่ผ่านการรบัรองระบบงาน เป็นการประเมนิโดยสรุปในภาพรวมของระบบการควบคุม
ความปลอดภยัของระบบขอ้มลูสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการรบัรองระบบงาน 

3. หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation) หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การรับรองคุณภาพ 
(accreditation) แก่หน่วยรบัรองใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งตามหลกัสากล 

4. หน่วยรบัรอง (Certification body) หมายถงึ หน่วยงานทีม่บีทบาทส าคญัในการใหก้ารรบัรองคุณภาพ 
เพื่อให้มัน่ใจว่า ผู้ผลิตมีการจัดการและควบคุมดูแลระบบปฏิบัติงานตลอดจนความปลอดภัยเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล   
 การรบัรองหน่วยงานประกนัคณุภาพภายนอก 

ในระดับสากลการรับรองหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการด าเนินการของหน่วยงานที่มี
ลักษณะเฉพาะ เช่น เป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนเพื่อท าหน้าที่ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
ระดบัอุดมศกึษา โดยใชก้ลไกการประกนัคุณภาพของหน่วยประกนัคุณภาพภายนอกท าหน้าทีใ่นการส่งเสรมิและ
ยกระดบัคุณภาพสถาบนัอุดมศกึษา ให้ผลลพัธ์ทีไ่ดเ้ป็นตามมาตรฐานและความคาดหวงัตามบรบิทของประเทศ
นัน้ๆ  ดว้ยในปัจจุบนัความส าคญัของการรบัรองหน่วยงานมคีวามส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการรบัรูข้อ้มูลของ
ผู้เกี่ยวขอ้ง แต่เนื่องด้วยวตัถุประสงค์ของการรบัรองเพื่อการประกนัคุณภาพมคีวามหลากหลายจงึขอกล่าวถึง
เฉพาะเรื่องการรบัรองระบบมาตรฐานสากลของหน่วยประเมนิคุณภาพภายนอก Michaela Martin [7] กล่าวถงึการ
รบัรองระบบโดยใชห้ลกัเกณฑด์า้นภูมศิาสตรเ์ป็นเกณฑใ์นการพจิารณา   

1. Accreditation at the national level  
หน่วยงานรบัรองระบบในระดบัชาตจิะด าเนินการตรวจสอบสถาบนัทัว่ประเทศ  โดยมกีารปรบัหลกัการ

ประเมนิ เช่น จุดเน้นของการประเมนิ  ความเชื่อมโยงระหว่างการตดัสนิใจและผลลพัธ ์ นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ตดัสนิผลการประเมนิ นโยบายด้านการเปิดเผยผลการประเมนิ หรอื ระยะเวลาที่มผีลบังคบัใช้ เหตุเหล่านี้เป็น
พื้นฐานที่เป็นการผสมผสานระหว่างบริบทของประเทศและวตัถุประสงค์ที่จ ัดตัง้ขึ้นเพื่อเป็นกลไกการรับรอง 
หน่วยงานประเมนิในรปูแบบนี้เช่น  Council for Higher Education Accreditation (CHEA)  

2. Accreditation at the regional level  
เมื่อการประกันคุณภาพเป็นการสร้างความร่วมมอืระหว่างประเทศ  จึงก่อให้เกิดการจดัตัง้เครอืข่าย

หน่วยงานประกันคุณภาพในหลายภูมภิาคของโลก  ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มสหภาพยุโรปการรบัรองการประกนั
คุณภาพมคีวามเขม้งวดและมคีวามเชื่อมโยงกบั Bologna Process เพื่อสนับสนุนใหเ้กิดการเคลื่อนไหวหรือการ
ยา้ยสถานทีเ่รยีนในกลุ่มประเทศยุโรป เพื่อสรา้งความร่วมมอืทางการประกนัคุณภาพภายในสหภาพยโุรป ส่งผลให้
เกิดการก าหนดมาตรฐานและแนวทางการประกันคุณภาพในยุโรป (The European Higher Education Area: 
EHEA) โดยมี European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) ท าหน้าที่เผยแพร่
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มาตรฐานดังกล่าว ซึ่งหน่วยงาน ENQA มีหน้าที่ให้การรับรองหน่วยงานประกันคุณภาพที่มีการด าเนินการ
สอดคล้องกับข้อก าหนดตามมาตรฐานและแนวทางของ Standards and Guidelines for Quality Assurance in 
the European Higher Education Area (ESG)  

3. Accreditation at the international level  
แนวทางการรบัรองมาตรฐานในระดบัสากลที่มกีารพฒันาขึน้ เพื่อให้รองรบัความหลากหลายเช่น การ

เคลื่อนยา้ยนักศกึษาและนักวชิาการ การร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรร่วมกนักบัต่างประเทศ  การไดร้บัการรบัรองใน
ระดับนานาชาติ รวมถึงการเรียนการสอนด้วยระบบ E-learning เป็นต้น  ซึ่งระบบรบัรองมาตรฐานในระดบั
นานาชาติ เช่น The International Organization for Standardization (ISO) ที่เริ่มแรกเป็นการรับรองสถาน
ประกอบการ แต่ปัจจุบนัมคีวามครอบคลุมสถาบนัการศกึษา เช่น ISO 9000 (มาตรฐานระบบบรหิารคุณภาพ) ทีม่ี
การน ามาใชร้บัรองในบางหลกัสตูร   ส่วนหน่วยงานรบัรองระดบัชาตใิหก้ารรบัรองในระดบันานาชาต ิเช่น Council 
for Higher Education Accreditation (CHEA) ที่ให้การรบัรองสถาบนัอุดมศกึษาในต่างประเทศ  นอกจากนี้ยงัมี 
The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) ที่ จ ัด ตั ้ง เ พื่ อ
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ทฤษฎีและการพัฒนา ตลอดจนแนวปฏิบัติในการรับรองการประกันคุณภาพ
ระดบัอุดมศกึษาในนานาชาตดิว้ยเช่นกนั 

 

การปฏิบติัและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
รายงานการวจิยัโครงการขบัเคลื่อนเป้าหมาย สมศ. เรื่องสภาพการด าเนินการประเมนิคุณภาพภายนอก

รอบสี่ [9] ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพการด าเนินงานการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่ และ 2) 
น าเสนอแนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกบับริบทของไทยในอนาคต ซึ่ งได้มกีารสงัเคราะห์
สาระส าคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้บริบทของไทยและต่างประเทศ ในประเด็น/สาระที่
เกี่ยวข้องกับ สมศ. ว่า เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธกิาร ต่างมุ่งเน้นทรพัยากรมนุษย์โดยใช้กลไกด้านการประกันคุณภาพแสดงผลลพัธ์ด้านการ
รบัรองคุณภาพที่เน้นที่ตวัผู้เรยีน (Learning Outcome: LO) ในขณะเดยีวกนัการประเมนิคุณภาพรอบสี่สะท้อน
เพยีงระบบและกลไกดา้นการประกันคุณภาพ แต่ยงัไม่สะทอ้นผลดา้นคุณภาพผูเ้รยีนตามเป้าหมายทีร่ฐัต้องการ 
บทบาทหน้าทีต่ามยุทธศาสตร์ สมศ. ก าหนดยุทธศาสตร์ส านักงานใหค้รอบคลุมการตอบสนองนโยบายชาต ิและ
บทบาทขององค์กรด้านการประเมินในบรบิทสากล    นอกจากนี้ข้อเสนอแนะเพิม่เติมในประเด็นการยกระดบั
องค์กร เช่น  สมศ. ควรสร้างความร่วมมือในระดบัอาเซียนให้เข้มแข็งโดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายประกันคุณภาพของอาเซียน  นอกจากนี้ควรสร้างการยอมรบัในระดบัสากลโดยการขอรบัรองจาก
หน่วยงานรบัรองในระดบัสากล (เช่น APQN, INQAAHE, ENQA) และควรพจิารณาเตรยีมการยกระดบัองค์กรเพื่อ
รองรบัการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัการมหีน่วยงานประเมนิคุณภาพภายนอกทีห่ลากหลายในอนาคต เป็นตน้ 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวผนวกกับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาและกลไกการควบคุมคุณภาพ
การศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร เพื่อยกระดับองค์กรให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็นไปตาม
ข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 จึงได้ศึกษาแนวทางการการขอรับการรับรองจาก
หน่วยงานรบัรองในระดบัสากล 
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 แนวทางการขอรบัการรบัรองจากหน่วยงานรบัรองในระดบัสากล 
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) [10] 

INQAAHE ก่อตัง้ในปีค.ศ. 1991 เป็นเครือข่ายระหว่างประเทศส าหรับหน่วยงานประกันคุณภาพใน
ระดบัอุดมศกึษา ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในทฤษฎแีละการปฏบิตัขิองการประกนัคุณภาพในระดบัอุดมศกึษา ซึง่สมาชกิส่วน
ใหญ่เป็นหน่วยงานประกันคุณภาพ หรือหน่วยงานอื่นที่มีความสนใจในด้านการประกันคุณภาพหรือ
สถาบนัอุดมศึกษา   จุดประสงค์หลกัและบทบาทของ INQAAHE คือ การส่งเสริมและพฒันาความเป็นเลิศใน
การศกึษาระดบัอุดมศกึษาผ่านการสนับสนุนจากหน่วยงานประกนัคุณภาพระดบันานาชาต ิเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
จงึมุ่งเน้นไปทีก่ารพฒันาทฤษฎีและแนวปฏบิตัขิองการประกนัคุณภาพการแลกเปลี่ยนและความเขา้ใจเกี่ยวกบั
นโยบายและการด าเนินการของสมาชิกและการส่งเสริมการประกันคุณภาพเพื่อประโยชน์ของการศึกษา
ระดบัอุดมศกึษา สถาบนั ผูเ้รยีนและสงัคม 

INQAAHE ไดก้ าหนดแนวปฏบิตัทิีด่ ี(The Guidelines of Good Practice: GGP) เพื่อเป็นเกณฑ์ส าหรบั
การประเมินตนเอง และการประเมินของหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอก (EQAAs) โดยมีมิติการพจิารณา
หน่วยงานประกนัคุณภาพภายนอก ในมติศิกัยภาพหน่วยงานและมติกิารด าเนินงานออกเป็น 6 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอก (EQAA) เพื่อแสดงให้เห็นว่า หน่วยงาน
ประกันคุณภาพภายนอกเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ น่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจาก
สถาบนัอุดมศกึษา มกีลไกในการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น มทีรพัยากรทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานดา้นการ
ประกนัคุณภาพ 

ส่วนที ่2 ความรบัผดิชอบของ EQAA  เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่า หน่วยงานประกนัคุณภาพภายนอกมกีารวาง
นโยบายและกลไกส าหรบัการประกนัคุณภาพในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  มกีารเชื่อมโยงกบัเครอืขา่ยการประกนั
คุณภาพระหว่างประเทศ 

ส่วนที ่3 กรอบแนวทางการประกนัคุณภาพภายนอกของ EQAA  เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่า กรอบแนวทางของ
หน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกส่งเสริมผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาและส่งเสริมคุณภาพ โดย
หลกัการ เกณฑ์ และขัน้ตอนของ EQAA  ต้องส่งเสรมิการประกันคุณภาพภายในสถาบนั ( IQA)  และมกีารให้
ค าแนะน าเกีย่วกบัด าเนินงานทีช่ดัเจน 

ส่วนที ่4 EQAA และความสมัพนัธก์บัสาธารณะ เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่า หน่วยงานประกนัคุณภาพภายนอก
มกีารก าหนดนโยบายและการตดัสนิผล การเผยแพร่และการรายงานผลการประกนัคุณภาพ 

ส่วนที่ 5 การตดัสนิผล เพื่อแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานประกนัคุณภาพภายนอกมกีารก าหนดนโยบาย 
ขัน้ตอน ที่แสดงให้มัน่ใจว่ากระบวนการตดัสนิมคีวามเป็นธรรมและเป็นอิสระในการตรวจสอบคุณภาพสถาบนั  
และมขี ัน้ตอนในการจดัการกบัการอุทธรณ์และการรอ้งเรยีน 

ส่วนที ่6 การประกนัคุณภาพกบัการศกึษาขา้มพรมแดน  เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่า หน่วยงานประกนัคุณภาพ
ภายนอกมกีารก าหนดนโยบายที่ค านึงถึงคุณภาพของการศึกษาระดบัอุดมศกึษาที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาข้าม
พรมแดนในระดบัอุดมศกึษา 
 

การน าไปใช้/การบูรณาการ/แนวคิด/บทวิเคราะห์  
ขัน้ตอนการขอรบัการรบัรองจากหน่วยรบัรองจาก INQAAHE จะพจิารณาในมติศิกัยภาพหน่วยงานและ

มติิด้านการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ เมื่อศกึษาตวัอย่างมาตรฐานการยอมรบัแนวปฏิบตัิที่ด ี (GGP) 
เปรยีบเทยีบกบัการด าเนินการของ สมศ. พบว่า สมศ. ยงัไม่มกีารด าเนินงานเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง เช่น 
การศกึษาขา้มชาต ิการเรยีนการสอนทางไกลหรอืออนไลน์  ดงัตาราง 1  
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ตาราง 1 ตวัอย่างมาตรฐานการยอมรบัแนวปฏบิตัทิีด่ ีและตวัอย่างประเดน็ขอ้ก าหนด และการด าเนินการของสมศ.  
 

มาตรฐานการยอมรบัแนวปฏิบติัท่ีดี (GGP) และ
ตวัอยา่งประเดน็ 

การด าเนินงานของ สมศ. ท่ีสอดคล้อง
ตามแนวปฏิบติัท่ีดี (GGP) 

ส่วนที ่1 โครงสรา้งของหน่วยงานประกนัคุณภาพภายนอก มกีารด าเนินงานสอดคลอ้งตามแนวปฏบิตัิ
ทีด่ ี(GGP) 

ส่วนที ่2 ความรบัผดิชอบของ EQAA   มกีารด าเนินงานสอดคลอ้งตามแนวปฏบิตัิ
ทีด่ ี(GGP) 

ส่วนที ่3 กรอบแนวทางการประกนัคุณภาพภายนอกของ EQAA   
3.1 ความสมัพนัธร์ะหว่าง EQAA กบัสถาบนัอุดมศกึษา 

3.1.1   EQAA ตระหนักว่าคุณภาพของสถาบนั คุณภาพ
หลกัสตูร และการประกนัคุณภาพเป็นความรบัผดิชอบหลกั
ของสถาบนัอุดมศกึษา (HEIs) ทีม่คีวามเป็นอสิระทาง
วชิาการของสถาบนัและหลกัสตูร 

 
มกีารด าเนินงานสอดคลอ้งตามแนวปฏบิตัิ
ทีด่ ี(GGP) 

 
 

3.1.2   EQAA ส่งเสรมิการพฒันาและการน ากระบวนการ 
IQA ไปใชอ้ย่างเหมาะสมและความรบัผดิชอบหลกัในการ
ประกนัคุณภาพอยู่ทีส่ถาบนัและหลกัสตูรต่างๆ 

มกีารด าเนินงานสอดคลอ้งตามแนวปฏบิตัิ
ทีด่ ี(GGP) 
 

3.2 ความหมายของเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพภายนอก 
3.2.1 EQAA ตระหนักและใหค้วามส าคญักบัความ

หลากหลายของสถาบนัและด าเนินการประเมนิคุณภาพตาม
เกณฑแ์ละขัน้ตอนทีค่ านึงถงึตวัตนและเป้าหมายของ
สถาบนัอุดมศกึษา 

 
มกีารด าเนินงานสอดคลอ้งตามแนวปฏบิตัิ
ทีด่ ี(GGP) 
 

3.2.2 มาตรฐานหรอืเกณฑท์ีพ่ฒันาโดย EQAA อยู่ภายใต้
การปรกึษาหารอืทีส่มเหตุสมผลกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีและ
ไดร้บัการแกไ้ขเป็นระยะๆ เพื่อใหแ้น่ใจว่ามคีวามเกีย่วขอ้ง
กบัความตอ้งการของระบบ 

มกีารด าเนินงานสอดคล้องตามแนวปฏบิตัิ
ทีด่ ี(GGP) โดยการรบัฟังความคดิเหน็กอ่น
น าเกณฑ์ที่พฒันาขึ้นไป ซึ่งมีกลุ่มผู้มส่ีวน
ไดส่้วนเสยีใหข้อ้มูลแล้วน ามาปรบัแก้ไขให้
เหมาะสม 

3.2.3 มาตรฐานหรอืเกณฑพ์จิารณาในแงมุ่มเฉพาะที่
เกีย่วขอ้งกบัรปูแบบการจดัเตรยีมทีแ่ตกต่างกนั เช่น 
การศกึษาขา้มชาต ิการเรยีนการสอนทางไกลหรอืออนไลน์
หรอืแนวทางอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่แบบดัง้เดมิในแบบที่
สถาบนัอุดมศกึษาด าเนินการ 

ยงัไมม่แีนวทางเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง 
 

ส่วนที ่6 การประกนัคุณภาพกบัการศกึษาขา้มพรมแดน 
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มาตรฐานการยอมรบัแนวปฏิบติัท่ีดี (GGP) และ
ตวัอยา่งประเดน็ 

การด าเนินงานของ สมศ. ท่ีสอดคล้อง
ตามแนวปฏิบติัท่ีดี (GGP) 

6.11 เกณฑส์ าหรบัการศกึษาขา้มพรมแดนระดบัอุดมศกึษา 
6.1.1   EQAA ของประเทศผู้ ส่ งนักศึกษามีการระบุ

ชดัเจนว่าสถาบนัอุดมศึกษามีการรบัรองวิทยฐานะและมี
หน้าทีร่บัผดิชอบในการรบัรองคุณภาพการศกึษา โดยเขา้ใจ
กรอบการก ากับดูแลของประเทศผู้รับนักศึกษา และ
สถาบนัอุดมศกึษาใหข้อ้มลูทีช่ดัเจนเกีย่วกบัหลกัสูตรทีเ่ปิด
สอน  

 
ยงัไมม่แีนวทางเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง 
 
 
 
 
 

    6.1.2 นักศกึษาและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีอื่นๆ ไดร้บัขอ้มูล
ที่ชดัเจนและครบถ้วนในการส าเร็จการศกึษาและการมอบ
ปรญิญา 

ยงัไมม่แีนวทางเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง 
 
 

    6.1.3 สทิธแิละหน้าที่ของภาคทีี่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา
ขา้มพรมแดนไดร้บัการจดัตัง้ขึน้อย่างชดัเจนและเป็นทีรู่จ้กั 

ยงัไมม่แีนวทางเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง 

 

การประกนัคุณภาพกบัการศกึษาขา้มพรมแดน มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาอุดมศกึษา เช่น กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแิห่งสหภาพยุโรปเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (EQF) ทีพ่ฒันาขึน้จากการประกาศความร่วมมอืทาง
การศกึษาระดบัอุดมศกึษาของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ทีต่้องการแก้ปัญหาเรื่องการยอมรบัคุณวุฒกิารศกึษา
จากประเทศอื่นๆ และในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปดว้ยกนั  ซึง่ความร่วมมอืครัง้แรกเกดิขึน้จากหารอืของรฐัมนตรี
กระทรวงศกึษาธกิารของ 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ฝรัง่เศส อติาล ีสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนั และสหราชอาณาจกัรใน
โอกาสฉลองครบรอบ 800 ปี มหาวิทยาลัยซอร์บอร์น (Paris-Sorbonne University) และเป็นจุดเริ่มต้นของ
ปฏญิญาโบโลญญ่า (Bologna Declaration) โดยมกีารลงนามร่วมกนัของประเทศในยุโรป 29 ประเทศ เมื่อวนัที ่19 
มิถุนายน ค.ศ. 1999   โดยมีการสร้างระบบเทียบโอนหน่วยกิตแบบยุโรป หรือ European Credit Transfer 
System (ECTS) และ การสนับสนุนใหเ้กดิการเคลื่อนไหวหรอืการยา้ยสถานทีเ่รยีนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 
เป็น 2 เป้าหมายหลกัใน 6 เป้าหมาย [11] ต่อมาในปีค.ศ.2005 ผลจากการประชุมทีเ่บอร์เจน (Bergen) นอร์เวย์ 
ก าหนดให้การพฒันาพื้นที่อุดมศกึษาของยุโรป (European Higher Education Area) เชื่อมโยงกบักรอบคุณวุฒิ
แห่งชาตขิองประเทศต่างๆ ในยุโรป (National frameworks) พร้อมทัง้ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการประกนั
คุณภาพการจดัการศกึษาในพื้นที่อุดมศึกษายุโรป  ซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมอืภูมภิาคยุโรปส าหรบัการประกัน
คุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศึกษา (The European Association for Quality Assurance in Higher Education: 
ENQA) ที่มีการก าหนดมาตรฐานและแนวทางของ Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area (ESG) [12]   
   จากขอ้มลูขา้งตน้พบว่า สมศ. การด าเนินการตามขอ้ก าหนดดา้นสถานภาพองคก์ร สมศ.มกีารด าเนินงาน
สอดคล้องตามแนวปฏบิตัทิีด่ ี(GGP) แต่ส าหรบัมาตรฐานการยอมรบัแนวปฏบิตัทิีด่ ี(GGP) ส่วนที ่6 การประกนั
คุณภาพกบัการศกึษาขา้มพรมแดน กลบัพบว่า สมศ. ยงัไม่มแีนวทางรองรบัการเปลีย่นแปลงในการด าเนินงานให้
สอดคล้องอย่างเป็นรูปธรรม  แต่ด้วยสถานภาพขององค์กร สมศ.เป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่ายประกนั
คุณภาพอาเซยีน ดว้ยขอ้ไดเ้ปรยีบและมองเหน็โอกาสในการด าเนินงานดงักล่าว สมศ. จงึควรมกีารผลกัดนัใหก้าร
ประกนัคุณภาพภายนอกสนับสนุนใหเ้กดิการเคลื่อนไหวหรอืการยา้ยสถานทีเ่รยีนในภูมภิาคอาเซยีน ซึง่อาจมกีาร
ท างานร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและเครือข่ายต่างประเทศ  เพื่อก าหนดรูปแบบและทิศทางการประเมินที่
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สอดคล้องกับรบัรองคุณภาพที่เน้นที่ตวัผู้เรียน (Learning Outcome: LO) เพื่อให้การประกันคุณภาพภายนอก
สนับสนุนใหเ้กดิการเคลื่อนไหวหรอืการยา้ยสถานทีเ่รยีน 
 

สรปุและอภิปราย  
 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขนัในประเทศส่งผลใหก้ารจดัการศกึษาต้องเชื่อมโยงกบัการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  จงึเกดิการปฏริปูสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ระบบรวมถงึการประกนัคุณภาพ ที่
เปิดโอกาสใหส้ถาบนัอุดมศกึษาสามารถเลอืกรบัประเมนิจากหน่วยงานภายนอกใดกไ็ดท้ัง้ในและต่างประเทศส่งผล
ใหจ้ านวนสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะรบัการประเมนิจาก สมศ. มจี านวนลดลง ดงันัน้ ความทา้ทายเชงิยุทธศาสตร์ของ 
สมศ. คอื ทบทวนและพฒันาประสทิธภิาพการประเมนิคุณภาพ ให้เป็นกลไกที่ช่วยยกระดบัคุณภาพการศกึษา
อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดยีวกนั  สมศ.ไดก้ าหนดกลยุทธ์ดา้นการยอมรบั (Reputation) พฒันาการด าเนินงานให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตามแนวทางดา้นการประกนัคุณภาพในระดบัสากล 
 การรบัรองมาตรฐานของหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกในระดบัสากล  เป็นการแสดงการยอมรบั
อย่างเป็นทางการว่าหน่วยประกนัคุณภาพภายนอกมคีวามสามารถในการด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพ  ดงันัน้ 
การได้รับการยอมรับจากเครือข่ายประกันคุณภาพในระดับสากล The International Network for Quality 
Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมมาตรฐานแนวปฏิบตัิของ
หน่วยงานประกนัคุณภาพภายนอก (EQAAs)   ดงันัน้ สมศ. ในฐานะหน่วยหน่วยงานประเมนิคุณภาพภายนอก
ระดบัประเทศจ าเป็นต้องแสดงศกัยภาพองค์กรดว้ยมาตรฐานการยอมรบัในระดบัสากล เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามกีาร
ก าหนดนโยบาย มขี ัน้ตอน มมีาตรการรองรบัตามแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นการประกนัคุณภาพระดบัอุดมศกึษาทีไ่ดร้บั
การยอมรบัเครอืขา่ยประกนัคุณภาพในระดบัสากล  เพื่อให ้สมศ.เป็นหน่วยงานประกนัคุณภาพภายนอกยดึมัน่ใน
วชิาชพี มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และความโปร่งใส (Transparency) ในการปฏิบตัิงานด้วยส านึกใน
หน้าที่และสร้างมาตรฐานวชิาชพีของหน่วยประเมนิคุณภาพภายนอกเพื่อใหเ้ป็นกลไกในการส่งเสรมิและพฒันา
ความเป็นเลศิในระดบัอุดมศกึษามกีารพฒันาอย่างยัง่ยนืต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
นอกจาก สมศ. จะตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายนอกแล้ว สมศ. ควรมกีารศกึษาในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศกึษาขา้มพรมแดน 
เช่น  การก ากบัดูแลการประกนัคุณภาพภายนอก  กรอบการด าเนินงาน  กระบวนการการประกนัคุณภาพ ฯลฯ 
เพื่อควบคุมและดูแลคุณภาพการศกึษาขา้มพรมแดนโดยค านึงถงึผลกระทบต่อระบบการศกึษาภายในประเทศ 
และเพื่อส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนขา้มพรมแดนใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นทีย่อมรบัต่อไป 
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ความผกูพนัต่อองคก์รและความสขุในการท างานส่งผลต่อการปฏิบติังานของครู
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรงุเทพมหานคร เขต 1 
ORGANIZATION COMMITMENT AND WORK HAPPINESS AFFECTING 
WORKING PERFORMANCE OF TEACHERS IN EXTRA-LARGE SCHOOLS 
UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 
BANGKOK 1  
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาระดบัความผูกพนัต่อองค์กร 2) ศกึษาระดบัความสุขในการ
ท างาน 3) ศกึษาระดบัการปฏบิตังิานของครู และ 4) ศกึษาปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองค์กรและความสุขในการ
ท างานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยั คือ ครูผู้สอนในโรงเรยีน
มธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ ทัง้ 18 โรงเรยีน จ านวน 338 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม สถติทิี่
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขัน้ตอน 

ผลการวจิยัพบว่า 1) ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ระดบัความสุขในการ
ท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 3) ระดบัการปฏบิตังิานของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ 4) ความ
ผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความผกูพนัอย่างต่อเนื่อง(𝑥2) และความสุขในการท างาน ดา้นการตดิต่อสมัพนัธ(์𝑥4) และ 
ด้านความส าเร็จในงาน(𝑥6) ร่วมกนัท านายการปฏิบตังิานของครู ได้ร้อยละ 50.70 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 โดยสามารถเขยีนสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานไดด้งันี้ 
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 �̂� = .980 + .516𝑥6 + .153𝑥4 + .106𝑥2 
�̂�𝑦= .509𝑧𝑥6+ .149𝑧𝑥4+ .135𝑧𝑥2  
 

ค าส าคญั : ความผกูพนัต่อองคก์ร, ความสุขในการท างาน, การปฏบิตังิานของคร ู
 

Abstract 
The main aims of this research were to 1) study organization commitment, 2) study work 

happiness, 3) study working performance of teachers, and 4) study factors organization commitment and 
work happiness affecting working performance of teachers in extra-large schools under the Secondary 
Educational Service Area Office Bangkok 1. A sample 338 was selected from teachers in the 18 extra -
large high schools. The research tool was a questionnaire. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. 

The research findings were as follows. 1) The overall organization commitment was at the high 
level. 2) The overall happiness at work was also at the high level. 3) The overall working performance of 
teachers was at the high level. 4) The organization commitment and work happiness did affect working 
performance of teachers in extra-large schools were continuance commitment (𝑥2), connections (𝑥4), 
and work achievement (𝑥6). They could 50.70 percent predict working performance of teachers, had 
significant at the .05 levels. The regression equations in raw scores and standard scores was. 

�̂� = .980 + .516𝑥6 + .153𝑥4 + .106𝑥2 
�̂�𝑦= .509𝑧𝑥6+ .149𝑧𝑥4+ .135𝑧𝑥2  
 

Keywords: Organization commitment, Work happiness, Working performance of teachers. 
 

ภมิูหลงั 
คุณภาพการศกึษาไทยในปัจจุบนัมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงในโลก          

ทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลาและรวดเรว็ โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหม้กีารพฒันาความรู ้และน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมในอนาคต [1] ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคญัในการพฒันาเยาวชนของชาติทุกคน ดงันัน้
สถานศึกษาควรเอาใจใส่ต่อการพฒันาคุณภาพในการท างานของบุคลากร ควบคู่ไปกับการพฒันาด้านอื่น ๆ 
เพื่อใหค้รเูกดิทกัษะทีจ่ าเป็น [2] ซึง่การทีค่รจูะมคีุณภาพในการปฏบิตังิานนัน้ เป็นผลดตี่อตวัครเูองและยงัส่งผลต่อ
นักเรยีน องคก์รและประเทศชาตอิกีดว้ย [3] นอกจากนี้การปฏบิตังิานของครยูงัส าคญัทีสุ่ด เพราะมผีลต่อคุณภาพ
การศกึษา จงึต้องมกีารปรบัวธิกีารสอนของครู ใหค้รูเป็นโคช้ พฒันาครูใหม้คีวามรอบรู ้มคีวามเป็นมอือาชพี และ
เป็นผู้มนีวตักรรมการสอนที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรยีนได้ นอกจากนัน้ครูต้องมกีารเรยีนรูส้ิง่
ใหม่ ๆ ตลอดเวลา [4] การทีค่รจูะเกดิคุณภาพการปฏบิตังิานไดน้ัน้ตอ้งมปัีจจยัทีจ่ะท าใหค้รมูคีวามสามารถในการ
ปฏิบตัิงานได้ด ีซึ่งความผูกพนัต่อองค์กรถือว่าเป็นปัจจยัที่ส่งเสรมิความก้าวหน้าทางการศกึษา เป็นความรู้สกึ 
ทศันคติ และพฤติกรรมของสมาชกิที่ดีขององค์กร สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลที่ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ สติปัญญา  
มคีวามเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานในบทบาทหน้าทีข่องตน ตามเป้าหมายขององคก์ร ซึ่งความผกูพนัต่อองค์กรเชงิบวก
นัน้ จะเป็นปัจจยัสนับสนุนต่อผลการปฏบิตังิานใหเ้พิม่สงูขึน้ได ้[5] 

นอกจากนี้ความสุขในการท างานถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัอีกประการหนึ่ง ของการมชีวีติที่เป็นสุข 
เนื่องจากการท างานถือเป็นกิจกรรมส าคัญของการด าเนินชีวิตที่ใช้เวลายาวนานกว่าการท ากิจกรรมอื่น ๆ  
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ความสุขในการท างานของผูป้ฏบิตังิานจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัต่อการพฒันาองคก์ร องค์กรจงึต้องมุ่งเน้นใหค้วามส าคญั
กบัความเป็นอยู่ทีด่ขีองบุคลากร โดยใหค้วามส าคญักบัความสุขในการท างานทีไ่ม่ยิง่หย่อนไปกว่าการพฒันาดา้น
อื่น ๆ เพราะเมื่อบุคคลท างานในองค์กรมคีวามสุข ย่อมส่งผลดตี่อผลผลติขององค์กร และการเกดิความผาสุกใน
ชีวิตการท างาน ยงัส่งผลต่อสงัคมที่มีความสุขอีกด้วย [6] จึงกล่าวได้ว่า ความสุขในการท างานเป็นปัจจยัที่มี
บทบาทส าคญัต่อองคก์รทีจ่ะช่วยใหบุ้คคลไดท้ างานอย่างเตม็ศกัยภาพ [7] 

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีจ านวนนักเรียนมากกว่า 2,500 คนขึ้นไป ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มคีวามพร้อมในการ
พฒันาการศกึษา มแีหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย มเีทคโนโลยทีี่ทนัสมยั เป็นโรงเรยีนที่มคีุณภาพ อีกทัง้ยงัถือเป็น
โรงเรยีนตน้แบบของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ขนาดใหญ่พเิศษ จงึต้องปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มก าลงัความสามารถ ตามภาระหน้าที่ทีร่บัผดิชอบ เพื่อให้เกิดผล
ส าเรจ็ของงานทีม่มีาตรฐานสงู 

จากความส าคญัดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์รและความสุขในการท างาน
ของคร ูทีส่่งผลต่อการปฏบิตังิานของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ เพื่อเป็นขอ้มลูในการเสรมิสรา้งให้
ครผููส้อนสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพส่งผลใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานทีโ่รงเรยีนก าหนด 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1   
2. เพื่อศกึษาระดบัความสุขในการท างานของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1   
3. เพื่อศกึษาระดบัการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1   
4. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองค์กรและความสุขในการท างานทีส่่งผลต่อการปฏบิตังิานของครู

ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1   
 

สมมติฐานการวิจยั 
ความผกูพนัต่อองคก์รและความสุขในการท างานส่งผลต่อการปฏบิตังิานของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา

ขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 

 
 
 

ความผกูพนัต่อองคก์ร [8] 
    1) ดา้นความผกูพนัทางอารมณ์  
    2) ความผกูพนัอย่างต่อเนื่อง  
    3) ดา้นความผกูพนัปทสัถาน  

 
ความสุขในการท างาน [7] 
   1) ดา้นการตดิต่อสมัพนัธ ์ 
   2) ดา้นความรกัในงาน  
   3) ดา้นความส าเรจ็ในงาน  
   4) ดา้นการเป็นทีย่อมรบั 

 

การปฏิบติังานของคร ู[9] 
   1) ดา้นการปฏบิตัหิน้าทีค่ร ู 
   2) ดา้นการจดัการเรยีนรู ้ 
   3) ดา้นความสมัพนัธก์บัผูป้กครองและชุมชน 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 2,816 คน จากโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ขนาดใหญ่พเิศษ ทัง้หมด 18 โรงเรยีน [10]     
    1.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 338 คน ได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
ดว้ยการใชต้ารางส าเรจ็รูปของ Krejcie and Morgan [11] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% การค านวณแบบสดัส่วนและ
การสุ่มอย่างงา่ย 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
ตอนที ่1 สอบถามสถานภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การ

ปฏบิตังิาน มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ตอนที ่2 สอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองค์กร ดา้นความผูกพนัทางอารมณ์ ดา้นความ

ผูกพนัอย่างต่อเนื่อง และดา้นความผูกพนัปทสัถาน โดยแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดบั 

ตอนที ่3 สอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัความสุขในการท างาน ดา้นการตดิต่อสมัพนัธ์ ด้านความรกัใน
งาน ด้านความส าเรจ็ในงาน และด้านการเป็นทีย่อมรบั โดยแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดบั 

ตอนที ่4 สอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตังิานของครู ดา้นการปฏบิตัหิน้าทีค่รู ดา้นการจดัการ
เรยีนรู ้และดา้นความสมัพนัธก์บัผูป้กครองและชุมชน โดยแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั 

3. การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือในการวิจยั 
    3.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกับความผูกพนัต่อองค์กรและ
ความสุขในการท างานส่งผลต่อการปฏบิตังิานของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อวเิคราะห์โครงสรา้งเนื้อหาตามนิยามศพัท์เชงิปฏบิตักิาร
ของตวัแปรทีศ่กึษา และก าหนดตวัชีว้ดั และน ามาก าหนดเป็นขอ้ค าถามตามนิยามและขอบเขตการวจิยั 
    3.2 สรา้งประเดน็ค าถามตามดชันีวดัใหค้รอบคลุมตวัแปรทีศ่กึษาภายใตค้ าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 

   3.3 ตรวจสอบคุณภาพความตรงด้านเนื้อหาของประเด็นค าถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน
ประกอบดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารการศกึษา จ านวน 3 คน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวจิยัทางการศกึษา จ านวน 
2 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความตรงด้านเนื้อหาของประเด็นค าถาม แล้วหาดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถาม และวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใชส้ตูรของลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ และ 
อจัฉรา ชานิประศาสน์ [12] ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00  

 3.4 ปรบัแก้ไขประเดน็ค าถาม แล้วจดัท าแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญและ อาจารยท์ีป่รกึษา          
              3.5 น าแบบสอบไปทดลองใช้ ( try out) กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 40 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแ์อลฟาของ 
Cronbach [13] ซึง่ค านวณหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามไดค้่าเท่ากบั 0.970 
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    3.6 ปรบัปร ุงประเด ็นค าถามในด ้านการใช ้ภาษาให ้ม ีความถูกต ้อง เหมาะสม และจดัท า
แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ในลกัษณะแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการส่งหนังสอืขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูถงึผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีเ่ป็น

กลุ่มตัวอย่าง พร้อมทัง้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในลักษณะแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) โดยส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ จ านวน 338 ฉบบั จากนัน้ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่ได้รบักลบัคืนมา
ทัง้หมด จ านวน 338 ฉบบั เพื่อน าไปวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู  

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
   5.1 การวเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการวเิคราะห์ค่าความถี่ ( frequency)  

รอ้ยละ (percentage) และน าเสนอในรปูตารางประกอบค าบรรยาย 
   5.2 การวเิคราะห์ระดบัความผูกพนัต่อองค์กร ความสุขในการท างาน และการปฏิบตัิงานของครูใน

โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดย
วเิคราะหค์่าเฉลีย่เลขคณิต (mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในภาพรวมและรายดา้น 

   5.3 การวเิคราะหปั์จจยัดา้นความผูกพนัต่อองค์กรและความสุขในการท างานทีส่่งผลต่อการปฏบิตัิงาน
ของครูในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 โดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis) 

 

สรปุผลการวิจยั  
 ผลการวจิยัโดยสรุป ดงันี้  
 1. สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ จ านวน 223 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.98 มชี่วงอายุ 30 - 40 ปี จ านวน 163 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.22 
มวีุฒทิางการศกึษาสงูสุดระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.73 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นครกูลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.23 

2. ผลการวเิคราะห์ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของครูในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในภาพรวม พบว่า มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า ด้านความผูกพนัปทสัถาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัสูงสุด 
รองลงมาคอื ดา้นความผกูพนัทางอารมณ์ มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นความผกูพนัอย่างต่อเนื่อง มคี่าเฉลีย่
อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัต ่าสุด  

3. ผลการวเิคราะห์ระดบัความสุขในการท างานของครูในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในภาพรวม พบว่า มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพจิารณารายดา้น ปรากฏว่า ดา้นความรกัในงาน มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัสงูสุด รองลงมา คอื การ
ตดิต่อสมัพนัธ ์มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการเป็นทีย่อมรบั มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัต ่าสุด 

4. ผลการวเิคราะห์ระดบัการปฏบิตังิานของครูในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น ปรากฏว่า ดา้นการปฏบิตัหิน้าทีค่ร ูมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัสงูสุด รองลงมา 
คอื การจดัการเรยีนรู้ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน มคี่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมาก เป็นอนัดบัต ่าสุด  

5. ผลการวเิคราะห์ความผูกพนัต่อองค์กรและความสุขในการท างานที่ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของครู   
ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
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พบว่า ดา้นความผกูพนัอย่างต่อเนื่อง(𝑥2) ดา้นการตดิต่อสมัพนัธ์(𝑥4) และดา้นความส าเรจ็ในงาน(𝑥6) สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์การปฏบิตังิานของครู คดิเป็นรอ้ยละ 50.70 (R2 = .507) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่
ส่งผลกนัในทางบวก ส่วนดา้นความผกูพนัทางอารมณ์(𝑥1) ดา้นความผกูพนัปทสัถาน(𝑥3) ดา้นความรกัในงาน(𝑥5) 
และดา้นการเป็นทีย่อมรบั(𝑥7) ไม่ส่งผลต่อการปฏบิตังิานของคร ูโดยใชก้ารวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน 
ดงัแสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 1 แสดงการวเิคราะหค์วามผกูพนัต่อองคก์รและความสุขในการท างานทีส่่งผลต่อการปฏบิตังิานของครู 
ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1  

(n = 338) 
ตวัแปร   B SE Beta t Sig 

ดา้นความผกูพนัทางอารมณ์ (𝑥1) 
ดา้นความผกูพนัอย่างต่อเนื่อง (𝑥2) 
ดา้นความผกูพนัปทสัถาน (𝑥3) 
ดา้นการตดิต่อสมัพนัธ ์(𝑥4) 
ดา้นความรกัในงาน (𝑥5) 
ดา้นความส าเรจ็ในงาน (𝑥6) 
ดา้นการเป็นทีย่อมรบั (𝑥7) 
ค่าคงที ่Constant (a) 

.051 

.106 

.021 

.153 

.020 

.516 

.038 

.980 

.073 

.038 

.070 

.056 

.080 

.058 

.046 

.193 

.052 

.135 

.021 

.149 

.020 

.509 

.055 
 

.699 
2.783 
.300 
2.717 
.251 
8.970 
.828 
5.067 

.485 

.006 

.764 

.007 

.802 

.000 

.408 

.000 

R = .712        R2 = .507       SEE = .34010      F = 114.284       Sig = .000 
*มนีัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 

สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ และ สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน ไดด้งันี้ 
�̂� = .980 + .516 𝑥6 + .153 𝑥4 + .106 𝑥2  

�̂�𝑦= .509𝑧𝑥6+ .149𝑧𝑥4+ .135𝑧𝑥2  
 
อภิปรายผล 

จากผลการวจิยัน าเสนอการอภปิรายในประเดน็ต่อไปนี้ 
1. ผลการวจิยั ระดบัความผูกพนัต่อองค์กร ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า ดา้นความผกูพนัปทสัถาน มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัสงูสุด อาจเป็นเพราะ ครเูกดิความรูส้กึ
ยินดีที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของโรงเรียน ไม่คิดออกจากโร งเรียน มีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงาน  
ณ โรงเรยีนแห่งนี้ด้วยความรู้สกึจงรกัภกัด ีเพราะเห็นว่า ความรู้ความสามารถ ทกัษะของตนเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน พร้อมที่จะทุ่มเทก าลังกายก าลังใจในการท างาน ค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมของโรงเรียน  
รู้สึกส านึกในบุญคุณของโรงเรยีน และต้องชดใช้ด้วยการปฏิบตัิงานให้ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวจิยัของ 
ปณิธาน  จยิะจนัทน์ และ ชุมศกัดิ ์ อนิทร์รกัษ์ [14] ไดก้ล่าวว่า บุคลากรรูส้กึเสมอืนเป็นเจา้ขององค์กร ทีเ่กดิจาก
ค่านิยมวฒันธรรม หรือบรรทดัฐานของสงัคม เป็นการตอบแทนที่เกิดขึ้นเพื่อตอบแทนในสิ่ งที่บุคคลได้รบัจาก
องคก์าร หรอืความเป็นหนี้บุญคุณ จงึท าใหบุ้คลากรแสดงออกถงึความคดิทีว่่าบุคลากรควรจะอยู่ในองค์กร การอยู่
ในองคก์รเป็นสิง่ทีค่วรกระท าเพื่อความถูกตอ้งเหมาะสมในสงัคม 
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2. ผลการวจิยั ระดบัความสุขในการท างาน ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นความรกัในงาน มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัสูงสุด อาจเป็นเพราะ ครูไดร้บัมอบหมายให้
ปฏิบตัิงานที่ตรงตามความรู้ความสามารถ จึงเกิดเป็นความรู้สึกทางบวก ซึ่งท าให้ยิ่งต้องการที่จะท างานนัน้  
ให้เกิดผลส าเร็จ โดยใช้ศกัยภาพทีม่อียู่ในการท างานใหด้ยีิง่ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ โสภิตา นนศรี
ภกัด ี[15] กล่าวว่า ความรกัในงาน เกดิจากแรงจงูใจในการท างาน เกดิความรกัในงาน จนเกดิเป็นแรงกระตุน้ทีจ่ะ
ท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้และมุ่งมัน่ด าเนินใหง้านไปสู่เป้าหมายของตนเอง 

3. ผลการวจิยั ระดบัการปฏบิตังิานของครู ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการปฏิบตัิหน้าที่ครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นอันดบัสูงสุด อาจเป็นเพราะ ครูมีวิธีการ
ถ่ายทอดวชิาความรูใ้หแ้ก่ศษิยด์ว้ยความรกัและพรอ้มทีจ่ะพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถ รวมทัง้แสวงหา
ความรู้และรูปแบบการสอนทีส่อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบนั มกีารสร้างสรรค์นวตักรรมการจดัการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย ธิตติยพัทย์ อยู่จิตร์ [16] กล่าวว่า ครูเป็นผู้กระท าตาม
ข้อก าหนดคุณลกัษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน และการพฒันางานโดยต้องปฏิบตัิตามเพื่อให้
เกิดผลตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ รวมทัง้ต้องฝึกฝนให้มีทกัษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่ าง
ต่อเนื่อง เป็นบุคคลที่ประกอบวชิาชพีหลกัทางด้านการเรยีนการสอนและการส่งเสรมิการเรยีนรู้ของผู้เรยีนดว้ย
วธิกีารต่าง ๆ 

4. ผลการวิจยัความผูกพนัต่อองค์กรและความสุขในการท างาน ที่ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของครู ใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน ของความผูกพันต่อองค์กรและความสุขในการท างาน  
ที่ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของครู ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รายดา้น พบว่า ตวัแปรทีท่ านายการปฏบิตังิานของครู อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ไดท้ัง้หมด 3 ดา้น คดิเป็นรอ้ยละ 50.70 คอื ดา้นความผูกพนัอย่างต่อเน่ือง (𝑥2) ดา้นการตดิต่อ
สมัพนัธ ์(𝑥4) และดา้นความส าเรจ็ในงาน (𝑥6)  

ดา้นความผูกพนัอย่างต่อเนื่อง (𝑥2) ส่งผลต่อการปฏบิตังิานของครู อาจเป็นเพราะ ครูไดร้บัมอบหมาย
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่รงตามความรูค้วามสามารถ ไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามรูต้รงกบัภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ไดร้บั
การยกย่องเมื่อท่านปฏบิตัหิน้าทีป่ระสบความส าเรจ็ และครยูงัไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบ จงึท าให้ครูมคีวามตอ้งการทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ต่อไปใหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ กณัฐกิา  สุระโคตร [17] กล่าวว่า ครูตดัสนิใจทีจ่ะท างานต่อเนื่องในโรงเรยีนนี้ความผูกพนัทีเ่กดิขึน้
จากการตัดสินใจและแสดงพฤติกรรมออกมาของสมาชกิที่จะท างานต่อเนื่องอยู่ ในองค์การ โดยพิจารณาจาก
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากองค์การมคีวามเกรงกลวัว่าหากลาออกจะท าใหสู้ญเสยีสิง่ตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากองค์กร 
เช่น ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการเกษยีณอายุราชการผลประโยชน์ดา้นค่าจา้ง เงนิเดอืน และความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

ดา้นการตดิต่อสมัพนัธ์(𝑥4) ส่งผลต่อการปฏบิตังิานของครู อาจเป็นเพราะ พฤตกิรรมของครูทีแ่สดงถงึ
ความสัมพนัธ์ในสถานศึกษาระหว่างเพื่อนร่วมงานมีการท างานร่วมกันจนเกิดเป็นสมัพันธภาพที่ดี จากการ
ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั และยงัเป็นความรูส้กึสุขใจเพราะเกดิจากความปรารถนาดตี่อกนั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ Schultz and Schultz [18] กล่าวว่า การตดิต่อสมัพนัธค์อืการทีบุ่คคลในทีท่ างานเป็นกลุ่มคนเกดิความรูส้กึกบั
เพื่อนร่วมงานมากกว่าบุคคลทีท่ างานคนเดยีว รวมถงึการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัใน
การท างาน มกีารตดิต่อประสานงานกนั เพื่อใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมาย 
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ดา้นความส าเรจ็ในงาน(𝑥6) ส่งผลต่อการปฏบิตังิานของครู อาจเป็นเพราะ พฤตกิรรมของครูทีแ่สดงถงึ
การปฏิบตัิงานตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การได้ท างานอย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวงัให้งานที่ปฏิบตัินัน้ประสบ
ความส าเรจ็อย่างมคีุณภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เมธาพร ผงัลกัษณ์ [19] กล่าวว่า ครใูนอ าเภอเมอืง สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 มคีวามมุ่งมัน่ในการปฏบิตังิานและไม่เคยคดิลาหยุด
งาน โดยไม่มีความจ าเป็น มีความเอาใจใส่ผู้เรียน มุ่งพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนมีความตัง้ใจ
ปฏบิตังิานอย่างรอบคอบ และระมดัระวงัไม่ใหเ้กดิความเสยีหายและไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการท างานน้อยทีสุ่ด 
มคีวามรูส้กึยนิดทีีไ่ดป้ฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ระสบความส าเรจ็ เพื่อใหโ้รงเรยีนไดร้บัประโยชน์สงูสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
 จากการศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรและความสุขในการท างานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1. ผลการวจิยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
1.1 ด้านความผูกพนัปทสัถาน มคี่าเฉลี่ยสูงสุด โดยตวัแปรในด้านนี้ทีม่รีะดบัต ่าสุด คอื การกล่าวถงึ

โรงเรยีนในดา้นทีด่กีบับุคคลอื่นเสมอ ดงันัน้ ผู้อ านวยการโรงเรยีนควรสร้างวฒันธรรมองค์กรทีด่ ีตอบสนองต่อ
ความพงึพอใจของครูในองคก์รทุกคน ใหค้วามส าคญัและหาแนวทางแก้ไขกบัทุกปัญหาทีค่รูพบ ก าหนดนโยบาย
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโรงเรยีนโดยเกดิจากการมส่ีวนร่วมของทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งใหช้ดัเจน ง่ายต่อความ
เข้าใจสอดคล้องกับการปฏิบตัิ เพื่อแก้ไขและพฒันาการศึกษาของโรงเรียน สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชพี 
เพื่อใหค้รูและบุคลากรมกี าลงัใจในการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ มกีารมอบหมายงานและพฒันาศกัยภาพทีเ่หมาะสม
กบังานและภาระหน้าที่ของครูในโรงเรยีนเพื่อท าให้ครูรู้สกึพงึพอใจในงานที่ตนเองรบัผิดชอบ เกิดความผูกต่อ
องค์กร มทีศันคตทิีด่ตี่อองค์กร ท าใหอ้ยากท างานและพฒันาองค์กรตนเองแห่งนี้ต่อไป เหน็ความส าคญังานและ
หน้าที่ที่ตนเองได้รบัผดิชอบ เป็นบุคลากรที่ส าคญัต่อการขบัเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ หากขาด
บุคลากรทีส่ าคญันี้ไปจะส่งผลกระทบต่อองคก์ร  

1.2 ดา้นความผูกพนัอย่างต่อเนื่อง มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด โดยตวัแปรในดา้นนี้ทีม่รีะดบัต ่าสุด คอื ครูไดร้บั
การตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันัน้ ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ควรมอบต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนที่ครูตัง้ใจปฏิบตัิงาน หรือ มอบหมายให้เป็นหวัหน้างานที่เหมาะสม  
ใหส้มกบัทีค่รูใชค้วามทุ่มเทตัง้ใจเตม็ก าลงัความสามารถทีไ่ดป้ฏบิตังิานบรรลุผลส าเรจ็ ส่งผลใหค้รูเกดิก าลงัใจใน
การท างาน มคีวามตอ้งการทีจ่ะท างานในโรงเรยีนแห่งนี้ต่อไป และการยกย่องเชดิชเูกยีรตทิีค่รไูดใ้ชค้วามสามารถ
ในการปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

2. ผลการวจิยัดา้นความสุขในการท างานเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้   
 2.1 ดา้นความรกัในงาน มคี่าเฉลีย่สงูสุด โดยตวัแปรในดา้นน้ีทีม่รีะดบัต ่าสุด คอื ความภาคภูมใิจทีไ่ด้

ปฏิบตัิงานที่โรงเรียนแห่งนี้จนเกษียณอายุราชการ ดงันัน้ ผู้อ านวยการโรงเรียน ควรสร้างทัศนคติที่ดีและให้
ความส าคญักบัครู โดยเปิดโอกาสใหค้รไูดแ้สดงความคดิเหน็ เชื่อมัน่ในตวัครู และเปิดโอกาสใหค้รไูดว้างแผนและ
ไดล้งมอืท างานอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ ใหร้างวลัหรอืเพิม่สวสัดกิารหรอืผลประโยชน์ต่าง ๆ ในการท างาน 
พรอ้มทัง้สนับสนุนส่งเสรมิพฒันาการท างานของครอูยู่เสมอ 

2.2 ดา้นการเป็นทีย่อมรบั มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด โดยตวัแปรในดา้นนี้ทีม่รีะดบัต ่าสุด คอื ครูไดร้บัการชื่นชม
และพจิารณาผลงานจากงานในหน้าทีเ่สมอ ดงันัน้ ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ควรมกีารยกย่อง ชื่นชมและใหเ้กยีรตแิละ
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ศกัดิศ์รคีรอูยู่เสมอ ใหก้ารยอมรบัในความรูค้วามสามารถของคร ูมอบหมายใหค้รไูดร้บัผดิชอบงานทีม่คีวามส าคญั
ต่อการขบัเคลื่อนการศกึษา อนัจะส่งผลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน สร้างความตระหนักให้ครูได้ใช้ความรู้เพื่อ
พฒันางานจนประสบความส าเรจ็และไดร้บัความเชื่อมัน่ในศกัยภาพจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง
และชุมชน เกดิเป็นความภาคภูมใิจทีเ่ป็นแรงผลกัดนัในการท างาน อกีทัง้เมื่อผลงานทีเ่กดิขึน้จากการท างานไดร้บั
ค าชื่นชมยนิด ีจะท าใหค้รมูกี าลงัใจและความตัง้ใจในการท างานยิง่ขึน้ไป  

3. ผลการวจิยัดา้นการปฏบิตังิานของคร ูเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้   
 3.1 ดา้นการปฏบิตัหิน้าทีค่ร ูมคี่าเฉลีย่สงูสุด โดยตวัแปรในดา้นน้ีทีม่รีะดบัต ่าสุด คอื ครไูดส้รา้งสรรค์

นวตักรรมการจดัการเรยีนรูเ้พื่อยกระดบัมาตรฐานการประกอบวชิาชพี ดงันัน้ ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ควรส่งเสรมิ
ใหค้รูพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรูต้ามความรูค้วามสามารถเพื่อยกระดบัมาตรฐานการประกอบวชิาชพี ควร
สนับสนุนใหค้รแูสวงหาความรูแ้ละรปูแบบการสอนทีส่อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงในยุคปัจจุบนั และเปิดโอกาส
ใหค้รูไดม้กีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัเพื่อนครูเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถอยู่เสมอ เพื่อจะส่งเสรมิใหค้รูมคีวาม
ช านาญรอบดา้น 

 3.2 ด้านความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด โดยตวัแปรในด้านนี้ที่มรีะดบัต ่าสุด 
คอื ครูสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัผู้ปกครองและชุมชนในการพฒันาการเรยีนการสอน ดงันัน้ ผู้อ านวยการ
โรงเรยีน ควรเปิดโอกาสใหผู้้ปกครองและชุมชนเขา้มามส่ีวนร่วมในการพฒันาโรงเรยีน และให้ความส าคญัการ
สร้างสมัพนัธภาพในการสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกบัผูป้กครองและชุมชนในการพฒันาการเรยีนการสอน ขอ
ความร่วมมอืกบัผูป้กครองและชุมชนเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอยู่เสมอ โดยการจดักจิกรรมสานสมัพนัธ์ 
กบัผูป้กครองและชุมชนเพื่อช่วยสรา้งมติรไมตรทีีด่ตี่อครเูพื่อจะไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ขา้มาช่วยพฒันาโรงเรยีนต่อไป 

4. ผลการวจิยั ความผูกพนัต่อองค์กร และความสุขในการท างาน ที่ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของครู ใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  

ด้านความผูกพันอย่างต่อเนื่อง(𝑥2) ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู ดังนัน้  ผู้อ านวยการโรงเรียน  
ควรส่งเสรมิใหค้รแูสดงความคดิเหน็ และจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมต่อการท างานในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ ใหค้ าแนะน า
เพื่อพฒันาการท างานอย่างต่อเนื่อง และควรได้รบัการสนับสนุนจากโรงเรยีนเป็นอย่างดเีมื่อครูประสบปัญหาใน
การท างาน ทางโรงเรยีนพร้อมช่วยเหลอื จงึท าให้ครูเกิดความผูกพนัต่อองค์กร มคีวามรู้สกึว่าองค์กรและเพื่อน
ร่วมงานเปรยีบเสมอืนคนในครอบครวั อยู่ร่วมกนัแบบพี่แบบน้องช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั มคีวามไวว้างใจ สามารถ
ปรกึษาหารอืในเรื่องทีน่อกเหนือจากงานได ้ก่อใหเ้กดิความรกัความผกูพนัต่อองคก์ร ซึง่ส่งผลใหผ้ลการปฏบิตังิาน
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ดา้นการตดิต่อสมัพนัธ(์𝑥4) ส่งผลต่อการปฏบิตังิานของคร ูดงันัน้ ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ควรจดักจิกรรม
กระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างครใูนโรงเรยีน การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีนโรงเรยีนเป็นพฤตกิรรมการผกูมติรไมตรทีี่
ดตี่อกนั อาทเิช่น การแข่งขนักีฬาภายใน กิจกรรมทศันศกึษาดูงาน การจดักิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ หรอืวนั
ส าคญัทางศาสนา เป็นต้น จะช่วยใหบุ้คลากรในโรงเรยีนไดผ้่อนคลาย ลดความตงึเครยีดจากการท างาน อกีทัง้ยงั
ท าใหค้รมูทีศันคตทิีด่ตี่อโรงเรยีนส่งผลต่อการปฏบิตังิานครบูรรลุเป้าหมาย 

ดา้นความส าเรจ็ในงาน(𝑥6) ส่งผลต่อการปฏบิตังิานของคร ูดงันัน้ ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ควรเปิดโอกาส
ใหค้รูไดท้ างานทีท่า้ทา้ยความสามารถของครู เพื่อใหค้รูท างานได้อย่างอสิระ และมคีวามสุขเมื่อไดป้ฏบิตังิานได้
ส าเรจ็ และเป็นไปตามเป้าหมายทีโ่รงเรยีนก าหนดไว้ ครูแต่ละคนมคีวามตอ้งการทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในหน้าที่
การงาน ต้องการไดร้บัความไวว้างใจจากผูอ้ านวยโรงเรยีนในการได้รบัมอบหมายงานที่ส าคญั รวมถงึการไดร้บั
การเลื่อนระดบัหรอืต าแหน่งใหส้งูขึน้ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนจงึควรก าหนดการบรหิารจดัการความกา้วหน้าในอาชพี
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ของแต่ละต าแหน่ง มเีงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพฒันาครู สื่อสารให้ครูได้รบัรู้ และมคีวามเขา้ใจ เพื่อ
เป็นการส่งเสรมิใหค้รมูคีวามพรอ้มทีจ่ะด ารงต าแหน่งทีสู่งขึน้ต่อไปในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ผลการวจิยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์รของคร ูเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ความผกูพนัอย่างต่อเนื่อง  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัต ่าสุด ดงันัน้ควรวจิยัเรื่อง ปัจจยัการบริหารที่ส่งผลต่อความผูกพนัอย่าง
ต่อเนื่องในการปฏบิตังิานของคร ู
            2. ผลการวจิยัด้านความสุขในการท างานของครู เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านการเป็นที่ยอมรบั  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับต ่าสุด ดังนัน้ควรวิจัยเรื่อง การศึกษาตัวชี้ว ัดก ารเป็นที่ยอมรับในการ
ปฏบิตังิานอย่างมคีวามสุขของครู 
            3. ผลการวจิยัดา้นการปฏบิตังิานของครู เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูป้กครอง
และชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัต ่าสุด ดงันัน้จึงควรวิจยัเรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองและชุมชนกบัครใูนโรงเรยีนเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
             4. ผลการวจิยั พบว่า ความสุขในการท างาน ส่งผลต่อการปฏบิตังิานของครู ดงันัน้จงึควรวจิยัเกี่ยวกบั
แนวทางการส่งเสรมิความสุขในการท างานของครู 
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รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพว์ารสารบริหารการศึกษา มศว 

 

ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบบั 
 บทความทีร่บัตพีมิพล์งวารสารไดแ้ก่ 1) นิพนธต์น้ฉบบัทีเ่ป็นบทความวจิยั 2) นิพนธป์รทิศัน์ 3) บทความ
วชิาการ 4) บทวจิารณ์เชงิวชิาการ โดยใหพ้มิพผ์ลงานดว้ยกระดาษ เอ 4 (พมิพห์น้าเดยีว) จ านวน 10-12 หน้า 
 ส่วนประกอบของบทความวจิยัประกอบดว้ยบทคดัย่อ ภมูหิลงั วตัถุประสงคก์ารวจิยั วธิดี าเนินการวจิยั สรุป
ผลการวจิยั อภปิรายผล ขอ้เสนอแนะ และเอกสารอา้งองิ  
          หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคดัย่อเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในกรณีทีต่พีมิพบ์ทความเป็น
ภาษาต่างประเทศ ตอ้งมบีทคดัย่อเป็นภาษาไทยดว้ย 
 

ข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบบับทความ 
▪ ขนาดกระดาษ เอ 4 
▪ กรอบของข้อความในแต่ละหน้าใหม้ขีอบเขตดงันี้ จากขอบบนของกระดาษ 1.25 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว

ขอบซา้ย 1.25 นิ้ว และ ขอบขวา 1.0 นิ้ว 
▪ ระยะห่างระหว่างบรรทดัหนึ่งช่วงบรรทดัของเครื่องคอมพวิเตอร์ 
▪ ตวัอกัษร ใชบ้ราววลัเลยีนิว (Browallia) และพมิพต์ามทีก่ าหนด ดงันี้ 
o ช่ือเร่ือง (Title)  

- ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก าหนดชดิซา้ย, ตวัหนา  
- ภาษาองักฤษ (ตวัอกัษรพมิพใ์หญ่) ขนาด 18 point, ก าหนดชดิซา้ย, ตวัหนา   

o ช่ือผู้เขียน (ทุกคน) 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทย– องักฤษ ขนาด 14 point, ก าหนดชดิซา้ย 
- ทีอ่ยู่ผูเ้ขยีน ภาษาไทย– องักฤษขนาด 14 point, ก าหนดชดิซา้ย 

o บทคดัย่อ  
- ชื่อ “บทคดัย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, ก าหนดชดิซา้ย ,ตวัหนา  
- ขอ้ความบทคดัย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, ก าหนดชดิขอบ, ตวัธรรมดา  
- ขอ้ความบทคดัย่อภาษาองักฤษ ขนาด 14 point, ก าหนดชดิขอบ, ตวัธรรมดา 
- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

o ค าส าคญั (Keyword) ใหพ้มิพต์่อจากส่วนของบทคดัย่อ (Abstract) ควรเลอืกค าส าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับทความ ประมาณ 4-5 ค า ใชต้วัอกัษรภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ ขนาด 14 point 

o รายละเอียดบทความ  
- หวัขอ้ใหญ่ขนาด 16 point, ก าหนดชดิซา้ย, ตวัหนา  
- หวัขอ้รองขนาด 14 point, ก าหนดชดิซา้ย, ตวัหนา 
- ตวัอกัษรขนาด 14 point, ก าหนดชดิขอบ, ตวัธรรมดา 
- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

▪ ค าศพัท์ ใหใ้ชศ้พัทบ์ญัญตัขิองราชบณัฑติยสถาน 
▪ ภาพและตาราง กรณีมภีาพและตารางประกอบ ชื่อภาพใหร้ะบคุ าว่า ภาพประกอบ ไวใ้ตภ้าพประกอบ 

และจดัขอ้ความบรรยายภาพใหอ้ยู่กึง่กลางหน้ากระดาษชื่อตารางใหร้ะบุค าว่า ตาราง พรอ้มทัง้ขอ้ความบรรยายตาราง 
หวัตารางใหจ้ดัชดิซา้ยของหน้ากระดาษ และใตภ้าพประกอบหรอืตารางใหบ้อกแหล่งทีม่าโดยพมิพห์่างจากชื่อ
ภาพประกอบหรอืเสน้คัน่ใตต้าราง 1 บรรทดั (ใชต้วัอกัษรขนาด 14 point,ตวัปกต)ิ 
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 ตวัอย่างภาพประกอบทีน่ ามาอา้งและการบอกแหล่งอา้งองิ 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงโครงร่างของตูเ้ยน็ดว้ยเทอรโ์มอเิลก็ตรกิ 
 

ทีม่า: Min, G.; & Rowe, D.M. (2006).Experimental evaluation of prototype thermoelectric domestic 
refrigerators.Applied Energy. 83: 133-152. 
 
 ตวัอย่าง ตารางทีน่ ามาอา้งและการบอกแหล่งอา้งองิ 
 

ตาราง 1 แสดงคุณสมบตัขิองการกนัแดดของอุปกรณ์ในหอ้งสมุด 
 

 
รปูแบบอปุกรณ์กนัแดด 

ค่า Transmitted 
Radiation Impact 

หมายเหตุ 
 

 
1. อุปกรณ์กนัแดดตดิตัง้ภายในอาคาร : มลูีส่เีงนิ  
   (Inside Venetian Blind Reflective Aluminum)   

0.45 ตดิตัง้เรยีบรอ้ยแลว้ 

2. อุปกรณ์กนัแดดตดิตัง้ภายนอกอาคาร : แบบเกลด็  
   (Outside Venetian Blind ) 
 

0.15 ด าเนินการตดิตัง้ในงานวจิยั 

 

ทีม่า: Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism.New York: 
Van Nostrand Reinhold. 61-81. 
 

▪ การพิมพอ้์างอิงท่ีแทรกในเน้ือหาของบทความ 
1) ใชก้ารอา้งองิระบบล าดบัหมายเลขโดยระบุล าดบัหมายเลขอา้งองิทา้ยขอ้ความหรอืชื่อบุคคลทีน่ ามา 

อา้งองิ ใหเ้ริม่จากหมายเลข 1,2,3 ไปตามล าดบัทีอ่า้งองิก่อน-หลงั โดยใชเ้ลขอารบคิอยู่ในวงเลบ็ใหญ่ เช่น มคี่า OTTV 
ไม่เกนิ 50 วตัตต์่อตารางเมตร [1] ออกตามความในพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 [2] 
2) ทุกครัง้ทีม่กีารอา้งองิซ ้าจะตอ้งใชห้มายเลขเดมิในการอ้างองิ 3) การอา้งองิแทรกในตารางหรอืในค าอธบิายตารางให้
ใช้หมายเลขที่สอดคล้องกับที่ได้อ้างอิงมาก่อนแล้วในเนื้อเรื่อง 4) การอ้างอิงจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบบั ถ้ามีการ
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อ้างอิงต่อเนื่องกนัจะใช้เครื่องหมายยติภังค์ (hyphenหรอื -) เชื่อมระหว่างฉบบัแรกถึงฉบบัสุดท้ายเช่น [1-5] แต่ถ้า
อา้งองิเอกสารทีม่ลี าดบัไม่ต่อเนื่องกนัจะใชเ้ครื่องหมายจุลภาค (comma หรอื ,) เช่น [4,8,12]  
 

▪ การพิมพเ์อกสารอ้างอิงท้ายบทความ 

1) เอกสารอา้งองิทุกล าดบัจะตอ้งมกีารอา้งองิหรอืกล่าวถงึในบทความ  
2) ตอ้งพมิพเ์รยีงล าดบัการอา้งองิตามหมายเลขทีก่ าหนดไวภ้ายในวงเลบ็ใหญ่ทีไ่ดอ้า้งองิถงึ 

ในบทความโดยไม่ตอ้งแยกภาษาและประเภทของเอกสารอา้งองิ 
3) หมายเลขล าดบัการอา้งองิใหพ้มิพช์ดิขอบกระดาษดา้นซา้ยถา้รายละเอยีดของเอกสารอา้งองิมคีวาม

ยาวมากกว่าหนึ่งบรรทดัใหพ้มิพต์่อบรรทดัถดัไปโดยย่อหน้า (โดยเวน้ระยะ 7 ชว่งตวัอกัษรหรอืเริม่พมิพช์ว่งตวัอกัษร 
ที ่8) 

การจดัพมิพเ์อกสารอา้งองิทา้ยบทความจะแตกต่างกนัตามชนดิของเอกสารทีน่ ามาอา้งองิใหจ้ดัพมิพต์าม
ขอ้แนะน า ดงันี้ 
1.  อ้างอิงจากหนังสือ ใชร้ปูแบบ ดงันี้ 
ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีทีพ่มิพ)์.//ชือ่เรือ่ง.//ครัง้ทีพ่มิพ.์(ถา้ม)ี//เมอืงทีพ่มิพ:์/ส านักพมิพ.์ 
ตวัอยา่ง  
[1] ไพจติร ยิง่ศริวิฒัน์.  (2541).เน้ือดนิเซรามกิส.์พมิพค์รัง้ที ่1.กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์ 
[2] Kotler Philip; & Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing.9th Ed. Boston: McGraw-Hill. 
 

2.  อ้างอิงจากวารสารใชร้ปูแบบดงันี้ 
ชื่อ/ชื่อสกุลผูเ้ขยีนบทความ.//(ปี,/วนั/เดอืน).//ชื่อบทความ.//ชือ่วารสาร.//ปีที(่ฉบบัที)่:/หน้าทีอ่า้ง. 
ตวัอย่าง 
[3] ชยัรตัน์ นิรนัตรตัน์. (2553, มกราคม-มถิุนายน).นอนกรน..การหายใจตดิขดัขณะหลบั.วารสารมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ.2(3):1-13. 
[4] Doran, Kirk. (1996, January).Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.Computer 

in Libraries. 16(1): 39-42. 
 

3.  อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการใชร้ปูแบบ ดงันี้ 
ชื่อผูเ้ขยีน.//(ปีทีพ่มิพ)์.//ชื่อบทความหรอืชื่อตอน.//ใน//ชือ่หนังสอื.//ชื่อบรรณาธกิารหรอืชื่อผูร้วบรวม 
(ถา้ม)ี.//หน้าทีต่พีมิพบ์ทความหรอืตอนนัน้.//ครัง้ทีพ่มิพ.์//สถานทีพ่มิพ:์/ชื่อส านักพมิพห์รอืผูจ้ดัพมิพ.์ 
ตวัอยา่ง  
[5] แมน้มาสชวลติ, คุณหญงิ. (2526). การกา้วเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรข์องหอ้งสมุด.ในเอกสารการสมัมนา 

ทางวชิาการเรือ่งกา้วแรกของการใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องหอ้งสมุด. หน้า 1-7. กรุงเทพฯ:
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  

[6] Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training. In The New Encyclopedia  
Britannica, Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica. 

 

4.  อ้างอิงจากปริญญานิพนธห์รือวิทยานิพนธห์รือสารนิพนธ ์ใชร้ปูแบบ ดงันี้ 
ชื่อผูแ้ต่ง.//(ปีทีพ่มิพ)์.//ชือ่เรือ่ง.//ชื่อปรญิญา (สาขาหรอืวชิาเอก).//เมอืงทีพ่มิพ:์/หน่วยงาน.//ถ่ายเอกสาร. 
ตวัอยา่ง  
[7] สริสุิมาลย ์ชนะมา. (2548). การพฒันารปูแบบการเรยีนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วชิาสงัคมศกึษา  

ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา). กรุงเทพฯ:  
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
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สิง่พมิพอ์ื่นใดมาก่อน 
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ลกัษณะของบทความวจิยัและบทความวชิาการ ที่เกิดจากการศกึษาค้นคว้าวจิยัจนได้ขอ้ค้นพบใหม่ๆ และองค์ความรู้
ใหม่ๆ ในทางวชิาการ ดงันัน้ เพื่อให้การสื่อสารทางวชิาการเป็นไปอย่างถูกต้อง มคีุณภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการตีพิมพ์ของนานาชาติและนโยบายของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index 
Centre) จงึไดก้ าหนดแนวทาง วธิปีฏบิตัทิีด่ ีและจรยิธรรมของการตพีมิพเ์ผยแพร่บทความวจิยัและบทความวชิาการ ไว้
ส าหรบัเป็นแนวทางในการด าเนินงานของวารสารบรหิารการศกึษา มศว อย่างเคร่งครดัต่อไป 
 กองบรรณาธกิารวารสารบรหิารการศกึษา มศว ได้ก าหนดนโยบายจรยิธรรมในการตีพมิพ์บทความวจิยัและ
บทความวชิาการ (Publication Ethics) ในวารสารบรหิารการศกึษา มศว ใหค้รอบคลุมบุคคลทัง้ 3 กลุ่ม ทีอ่ยู่ในวงจรการ
ตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงาน ประกอบดว้ย ผูน้ิพนธ ์(Author) บรรณาธกิารวารสาร (Editor) และผูป้ระเมนิบทความ (Reviewer) 
ซึ่งได้มีข้อก าหนดเพื่อการก ากับให้บุคคลทัง้ 3 กลุ่ม ดงักล่าว ได้ศึกษาและปฏิบตัิตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครดัเพื่อ
ประโยชน์ต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคส่วนตลอดจน ผูอ้่าน ในแวดวงวชิาการและสงัคมโดยรวม มรีายละเอยีดของบทบาทหน้าที่
ของบุคคลทัง้ 3 กลุ่ม มรีายละเอยีด ดงันี้    
 1. บทบาทและหน้าท่ีของผู้นิพนธ ์(Duties of Authors) ประกอบดว้ย 
     1.1 ผูน้ิพนธต์อ้งรบัรองวา่บทความทีส่่งมานัน้เป็นผลงานใหม่และไม่เคยตพีมิพท์ีใ่ดมาก่อน 
     1.2 ผูน้ิพนธต์อ้งรายงานขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้จากการท าวจิยั ไม่บดิเบอืนขอ้มลู หรอืใหข้อ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นเทจ็ 
     1.3 ผูน้ิพนธต์อ้งอา้งองิผลงานของผูอ้ื่นหากมกีารน าผลงานเหล่านัน้มาใชใ้นผลงานของตนเอง รวมทัง้จดัท า
รายการอา้งองิทา้ยบทความ 
      1.4 ผูน้ิพนธต์อ้งเขยีนบทความวจิยัและบทความวชิาการใหถู้กตอ้งตามรปูแบบทีว่ารสารบรหิารการศกึษา 
มศว ก าหนดไวใ้น “ค าแนะน าผูเ้ขยีน” 
     1.5 ผูน้ิพนธท์ีม่ชีื่อปรากฏในบทความทุกคนตอ้งเป็นผูม้ส่ีวนในการด าเนินการวจิยัจรงิ 
     1.6 ผูน้ิพนธต์อ้งระบแุหล่งทนุทีส่นับสนุนในการท าการวจิยันี้ 
     1.7 ผูน้ิพนธต์อ้งระบุผลประโยชน์ทบัซอ้น (ถา้ม)ี 
 2. บทบาทและหน้าท่ีของบรรณาธิการ (Duties of Editors) ประกอบดว้ย 
     2.1 บรรณาธกิารมหีน้าทีพ่จิารณาคุณภาพของบทความเพื่อตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารทีต่นรบัผดิชอบ 
     2.2 บรรณาธกิารตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูของผูน้ิพนธแ์ละผูป้ระเมนิบทความแก่บุคคลอื่นๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งในช่วง
ระยะเวลาของการประเมนิบทความ 
     2.3 บรรณาธกิารต้องตดัสนิใจคดัเลอืกบทความตพีมิพ์หลงัจากผ่านกระบวนการประเมนิบทความแล้วโดย
พจิารณาจากความส าคญั ความใหม่ ความชดัเจน และความสอดคลอ้งของเน้ือหากบันโยบายของวารสารเป็นส าคญั 
      2.4 บรรณาธกิารตอ้งไม่ตพีมิพบ์ทความทีเ่คยตพีมิพท์ีอ่ื่นมาแลว้ 
     2.5 บรรณาธกิารตอ้งไม่ปฏเิสธการตพีมิพบ์ทความเพราะความสงสยัหรอืไม่แน่ใจ ควรใหโ้อกาสผูน้ิพนธห์า
หลกัฐานมาพสิจูน์ขอ้สงสยันัน้ๆ ก่อน 
     2.6 บรรณาธกิารตอ้งไม่มผีลประโยชน์ทบัซอ้นกบัผูน้ิพนธ ์ผูป้ระเมนิ และทมีผูบ้รหิาร 
     2.7 บรรณาธกิารต้องมกีารตรวจสอบบทความในดา้นการคดัลอกผลงานผูอ้ื่น (Plagiarism) อย่างจรงิจงัโดย
ใชโ้ปรแกรมทีเ่ชื่อถอืไดเ้พื่อใหแ้น่ใจว่าบทความทีล่งตพีมิพใ์นวารสารไม่มกีารคดัลอกผลงานของผูอ้ื่น 



 

 

200 วารสารบรหิารการศกึษา มศว ปีที ่18 ฉบบัที ่34 เดอืนมกราคม-มถิุนายน 2564 

     2.8 หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องหยุด
กระบวนการประเมนิและติดต่อผู้นิพนธ์หลกัทนัทเีพื่อขอค าชี้แจงเพื่อประกอบการ “ตอบรบั” หรอื “ปฏเิสธ” การตีพมิพ์
บทความนัน้ๆ 
 3. บทบาทและหน้าท่ีของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers) ประกอบดว้ย 
     3.1 ผูป้ระเมนิบทความตอ้งรกัษาความลบัและไม่เปิดเผยขอ้มูลบางส่วนหรอืทุกส่วนของบทความทีส่่งมาเพื่อ
พจิารณาแก่บุคคลอื่นๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งในช่วงระยะเวลาของการประเมนิบทความ (Confidentiality)  
     3.2 หลงัจากไดร้บับทความจากบรรณาธกิารวารสาร และผูป้ระเมนิตระหนักว่าตวัเองอาจมผีลประโยชน์ทบั
ซอ้นกบัผูน้ิพนธ์ เช่น เป็นผูร้่วมโครงการ หรอืรูจ้กัผูน้ิพนธ์เป็นการส่วนตวัหรอืเหตุผลอื่นทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหข้อ้คดิเหน็
และขอ้เสนอแนะอย่างอสิระได ้ผูป้ระเมนิบทความควรแจง้ใหบ้รรณาธกิารวารสารทราบและปฏเิสธการประเมนิบทความ
นัน้ๆ ทนัท ี
     3.3 ผู้ประเมนิบทความควรประเมนิบทความในสาขาที่ตนมคีวามเชี่ยวชาญโดยพิจารณาความส าคญัของ
เน้ือหาในบทความทีจ่ะมตี่อสาขาวชิานัน้ๆ คุณภาพของการวเิคราะห์และความเขม้ขน้ของผลงานไม่ควรใชค้วามคดิเหน็
ส่วนตวัทีไ่ม่มขีอ้มลูรองรบัมาเป็นเกณฑใ์นการตดัสนิบทความวจิยั 
      3.4 ผูป้ระเมนิบทความตอ้งระบุผลงานทีส่ าคญัๆ และสอดคลอ้งกบับทความทีก่ าลงัประเมนิแต่ผูน้ิพนธไ์ม่ได้
อา้งถงึเขา้ไปในการประเมนิบทความดว้ย นอกจากนี้ หากมส่ีวนใดของบทความทีม่คีวามเหมอืนหรอืซ ้าซอ้นกบัผลงานชิน้
อื่นๆ ผูป้ระเมนิบทความตอ้งแจง้ใหบ้รรณาธกิารทราบดว้ย 
     อน่ึง วารสารบรหิารการศกึษา มศว เปิดรบับทความวจิยัและบทความวชิาการดว้ย ดงันัน้ หลกัจรยิธรรมใน
การตพีมิพ์ผลงานวจิยัในวารสารวชิาการ (Publication Ethics) ให้ใชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณาบทความวชิาการของ
วารสารบรหิารการศกึษา มศว ดว้ย     
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