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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทียบขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของครูใน
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั
ในครั้งนี ้ ได้แก่ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส านักงานเขตพื ้นที่การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 1  
ทัง้ 18 โรงเรียน จ านวน 331 คน เครื่องมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
สถิติที่ใชว้ิเคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ( t-test) 
การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

ผลการาวิจัยพบว่า 1) ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความรูส้กึพึงพอใจ ดา้นความมั่นคงและโอกาส ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการปฏิบตัิงานดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ และดา้นความส าเร็จในการท างาน 2) ขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ าแนกตามเพศ และระดบัการศกึษาพบวา่ไม่แตกตา่งกนั
ในทางสถิติ สว่นจ าแนกตามรายไดต้่อเดือนและจ าแนกตามประสบการณก์ารปฏิบตัิงาน พบว่าแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 
ค ำส ำคัญ: ขวญัก าลงัใจ, โรงเรยีนขนาดใหญ่พิเศษ 
 
ABSTARCT 
 The purposes of this research were to study and make a comparison of morale and 
motivation to work of the teachers in x-large schools under the Secondary Educational Service 
Area Office 1. The study sample were the teachers in 18 x-large schools totaling 331 teachers. 
The instrument used for collecting the data was a 5 -poing rating scale questionnaire with the 
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reliability of 0.95. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, 
standard deviation, t-test, One-Way Analysis of Variance. 

The research findings were as follows: 1)  The morale and motivation to work of the 
teachers in x-large schools  was at high level in whole and in part. The mean scores listed in 
order from the highest to the lowest included job satisfaction, job security and opportunity, work 
environment, responsibility and job success. 2)  According to the comparison results, it was 
found that, as classified by gender and educational level, the morale and motivation to work of 
the teachers in x-large schools was not at different level. As classified by monthly income and 
work experience, it was found that the morale and motivation to work of the teachers in x-large 
schools was at different level at the .05 level of significance. 
 
Keywords: morale and motivation to work, x-large schools  
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ขวัญก าลัง ใจ เ ป็นที่ ยอมรับกันทุก
องคก์ารหรือหน่วยงานว่าการจดัใหผู้ร้ว่มงานได้
มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ใหด้ีย่อม
เป็นพลังที่ส  าคัญอันหนึ่งที่จะก่อใหเ้กิด ความ
ร่วมมือและการประสานงานขึ ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรมีชีวิตจิตใจมี
ความรู้สึกนึกคิดมีอารมณ์และพฤติกรรมที่
จะต้องตอบสนองต่อการกระท าของเพื่อน
ร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชานอก จากนีป้รชัญา 
กล้าผจญ (2543 )  กล่ า วถึ ง ขวัญในการ
ปฏิบัติงานว่า คนจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
เต็มความสามารถมีประสิท ธิภาพ และมี
ประสิทธิผลสงูต่อเม่ือเขามีขวญัและก าลงัใจที่ดี
เท่านัน้ หากองคก์ารหรือหน่วยงานใด มีสมาชิก
ที่มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงานต ่า ก็เป็น
ความคาดหมายไวว้่า กิจการขององคก์ารหรือ
หน่วยงานนั้น ย่อมไม่ประสบผลส าเร็จ หรือ

ผลสมัฤทธ์ิท่ีต ่าแน่นอน ดงันัน้ ขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบัติ งานจึง เ ป็นสิ่ งที่ เ ก่ียวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน และการท างานอยู่เสมอ หาก
ผูป้ฏิบตัิงานมีขวญัและก าลงัใจสงู เขาก็ย่อมจะ
เต็ม ใจ  กระตื อรื อ ร้น  เอาใจใส่ต่ อหน้าที่
ปฏิบตัิงาน และพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยให้
การปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมาย และ
ในทางกลบักนั หากเขามีขวญัและก าลงัใจที่ต  ่า 
ความกระตือรือรน้ในการท างาน จะมีน้อยมาก 
ท างานแบบเช้าชามเย็นชาม ไม่คิดริ เ ริ่ ม
สรา้งสรรค ์จึงเห็นไดว้่าขวัญและก าลงัใจ เป็น
สิ่งส  าคญั และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานโดยตรง ถ้าคนใน
หน่วยงานอยู่ในสภาพที่เสียขวัญ หรือขวัญต ่า 
การเกิดความระแวงไม่เช่ือใจกนั การชิงดีชิงเดน่
ในหมู่คนร่วมงานจะมีมากขึน้ อันจะน าไปสู่
ความเบื่ อหน่ าย  หมดก าลัง ใจละทิ ้ง งาน 
ส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 
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จึงไดใ้หค้วามส าคัญของการส่งเสริมขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของบคุลากร 

จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ที่มธัยมศกึษา เขต 1 ประกอบ 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน
ด้านความรู้สึกรับผิดชอบ ด้านความรู้สึกพึง
พอใจ ด้านความมั่นคงและโอกาส และด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเพื่ อ เ ป็น
แนวทางในการพัฒนางาน และระบบงาน
เพื่อใหค้รูมีขวญัก าลงัใจ ในการปฏิบตัิงานใหด้ี
ขึน้กวา่ที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั 
 
วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 
 1 . เพื่ อศึกษาขวัญก าลัง ใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
1 จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้
ต่อเดือน และประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื ้อหา ศึกษาขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 5 ดา้น ตามแนวคิดการวิจยั
ของพชัรี  คงดี (2556) ไดแ้ก่ 1) ดา้นความส าเรจ็
ในการท างาน 2) ด้านความรู้สึกรับผิดชอบ  
3) ดา้นความรูส้ึกพึงพอใจ 4) ดา้นความมั่นคง
และโอกาส 5) ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตัิงาน 
 2 . ขอบเขตของประชากร ที่ ใช้ใน
การศึกษาวิจัย เป็นครูในโรงเรียนขนาดใหญ่
พิ เ ศ ษ  ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มธัยมศึกษาเขต 1 จากโรงเรียนในสงักดัทัง้สิน้ 
18 โรงเรยีน จ านวน 331 คน 

 
กรอบแนวคดิกำรวิจัย 

ตวัแปรตน้            ตวัแปรตาม 
       
 

 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพของครูโรงเรยีนของครูในโรงเรยีนขนาด
ใหญ่พิเศษ 
1) เพศ 
2) อาย ุ
3) ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
4) รายไดต้อ่เดือน 
5) ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน 

ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรยีน
ขนาดใหญ่พิเศษ ประกอบดว้ย 
1) ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน 
2) ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ 
3) ดา้นความรูส้กึพงึพอใจ 
4) ดา้นความมั่นคงและโอกาส 
5) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงาน 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิ จั ย เ รื่ อ งนี ้  เ ป็ นกา รวิ จัย เ ชิ ง
พรรณนา ศึกษากับกลุ่มตวัอย่างครูในโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 331 คน ซึ่งก าหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซีและมอร์
เกรน(Krejcie and Morgan, 1970) และใชก้าร
สุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บ
ขอ้มลู 
 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่ออธิบายลกัษณะ
ของตัวแปร ดว้ยสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วน
สถิติอนุมานใช ้t-test และ F-test เพื่อประมาน
ค่าพารามิเตอร ์
 
สรุปผลกำรวจิัย 
 1. ขวัญก าลังใจในการปฏิบตัิงานของ
ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นความรูส้ึกพึงพอใจดา้นความมั่นคง
และ โอกาส  ด้านสภาพแวดล้อม ในการ
ปฏิบตัิงาน ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ และดา้น
ความส าเรจ็ในการท างาน  
 2. ผลการเปรียบเทียบขวญัก าลงัใจใน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่
พิ เ ศ ษ  ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มธัยมศกึษาเขต 1 โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
จ าแนกตาม เพศ และระดบัการศกึษา 

2.1 ครูที่ มีเพศต่างกัน และระดับ
การศึกษาต่างกัน กันมีขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 1 โดยรวมและรายดา้นไม่แตกตา่งกนั  

3. ผลการเปรียบเทียบขวญัก าลงัใจใน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่
พิ เ ศ ษ  ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษาเขต 1  โดยการวิ เคราะห์ค่ า
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) จ าแนกตาม อายุ รายได้ต่อเดือน 
และประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน 

3 .1  ค รูที่ มี อายุต่ า งกัน  มี ขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่าดา้นความมั่นคงและโอกาส 
ไม่แตกต่างกนั สว่นที่เหลือทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ดา้น
ความส าเร็จในการท างาน ด้านความรู้สึก
รับผิดชอบ ด้านความรูส้ึกพึงพอใจ และด้าน
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3.2 ครูที่มีรายไดต้่อเดือนต่างกนั มี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ งานของค รูใ น
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยรวมไม่
แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงาน แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นที่
เหลือทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการ
ท างาน ดา้นความรูส้กึรบัผิดชอบ ดา้นความรูส้กึ
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พึงพอใจ และดา้นความมั่นคงและโอกาส ไม่
แตกตา่งกนั 

3.3 ครูที่ มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติ งานต่างกัน  มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตังิาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
. 05  ส่ วนที่ เ หลื อทั้ ง  4  ด้าน  ได้แก่  ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน ด้านความรู้สึก
รับผิดชอบ ด้านความรูส้ึกพึงพอใจ และด้าน
ความมั่นคงและโอกาส ไม่แตกตา่งกนั 
 
อภปิรำยผลกำรวิจัย 

1. ขวัญก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของ
ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเนื่องจาก
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ งานของค รูใน
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 ส านักงาน
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น
ก ระท รว งศึ กษา ธิ ก า ร  เ ป็ นหน่ ว ย ง านที่
ด  า เนินการและสนับสนุนด้านการศึกษา
โดยเฉพาะมีการส่ง เสริม  สนับสนุน  ดูแล
บุคลากรตามระบบราชการ สอดคลอ้งกับการ
วิจัยของสุวัฒ  พันธฤทธ์ิ (2553) ผลการวิจัย
พบว่าครูมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานทั้ง
ภาพรวมและหลายด้าน อยู่ ในระดับมาก 
ทุกดา้น และพนักงานครูมีขวญัก าลงัใจในการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันยกเวน้ 
พนักงานครูที่ มีอายุ ระดับเงินเดือน ระดับ
ต าแหน่ง ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 05  

2. ผลการเปรียบเทียบขวญัก าลงัใจใน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่
พิ เ ศ ษ  ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มธัยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตาม เพศ อายุระดบั
การศึกษา รายไดต้่อเดือน และประสบการณ์
การปฏิบัติ ง าน  สามารถน ามาอภิปราย
ผลการวิจยัไดด้งันี ้

2.1 เพศ จากผลการวิจยัพบว่าครูที่
มีเพศต่างกันมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครูไม่แตกแตกต่างกัน ครูเพศหญิงมีขวัญ
ก าลงัใจในการปฏิบตัิงานมากกว่า ครูเพศชาย 
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่  
ความส าเร็จในการท างานด้านความรู้สึก
รับผิดชอบด้านความรูส้ึกพึงพอใจด้านความ
มั่นคงและโอกาสด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจันทิมา  หัสนีย ์(2553) ไดศ้ึกษา
เรื่อง “การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของขวญัและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานครูในจังหวัดยะลา”
ผลการวิจัยพบว่าครูที่มีเพศแตกต่างกันมีขวัญ
และก าลงัใจในการปฏิบตัิงานทุกองคป์ระกอบ
ไม่แตกต่างกนัซึ่งแสดงว่าความแตกต่างของครู
ที่มีเพศต่างกนัไม่สง่ผลตอ่ระดบัขวญัก าลงัใจใน
การปฏิบตัิงาน 

2.2 อายุ จากผลการวิจยัพบว่าครูที่
มีอายุต่างกันมีขวัญก าลังใจในการปฏิบตัิงาน
ของครูแตกแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่สถิติ
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ที่ระดบั .05 ทัง้โดยภาพรวม ดา้นความรูส้ึกพึง
พอใจ  และด้านความมั่ นคงและ โอกาส  
ไม่แตกต่างส่วนดา้นความส าเร็จในการท างาน 
ดา้นความรูส้ึกรบัผิดชอบ ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการปฏิบตัิงาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ที่สถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
สวุฒั  พนัธฤทธ์ิ (2553) ไดศ้ึกษาขวญัก าลงัใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียน
เทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาผลการวิจยัพบวา่ครูที่มี
อายุ ระดับเงินเดือน ระดับต าแหน่ง ที่มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 05 

2.3 ระดบัการศกึษา จากผลการวิจยั
พบว่าครูทีมีระดับการศึกษาต่างกันมีขวัญ
ก าลัง ใจในการปฏิบัติ งานของค รูทั้ง โดย
ภ า พ ร ว ม แ ล ะ ร า ย ด้ า น ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง กั น  
ทิพย์ประภา  ทองสี (2551) ศึกษาขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
ลูกจา้งเทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรีผลการวิจัยพบว่าข้าราชการที่มี
อายุระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน มีชัน้ยศมี
ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานที่ต่างกนั ขวญัและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันซึ่ง
แสดงว่ าความแตกต่ า งของค รูที่ มี ร ะดับ
การศกึษาตา่งกนัไม่สง่ผลตอ่ระดบัขวญัก าลงัใจ
ในการปฏิบตัิงาน 

2.4 รายไดต้่อเดือน จากผลการวิจยั
พบว่าครูที่ มีรายได้ต่อเดือน ต่างกันมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบตัิงานของครูแตกแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดย

ภาพรวม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงาน 
แตกต่าง ส่วนที่เหลือทัง้ 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัฒ  พันธฤทธ์ิ 
(2553) ไดศ้กึษา ขวญัก าลงัใจในการปฏิบตังิาน
ของพนักงานครู  โรงเรียนเทศบาล สังกัด
เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลาผลการวิจัยพบว่าครูที่ มีอายุ ระดับ
เงินเดือน ระดับต าแหน่ง ที่ มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
05 

2.5 ประสบการณ์การท างาน จาก
ผลการวิจัยพบว่าครูที มีประสบการณ์การ
ท างานต่างกนั มีขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน
ของครูแตกแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่สถิติ
ที่ ร ะ ดั บ  . 0 5  ทั้ ง โ ด ย ภ า พ ร ว ม  ด้ า น
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 
ส่วนที่เหลือทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของจันทิมา  หัสนีย ์(2553) ไดศ้ึกษา
เรื่อง “การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของขวญัและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานครูในจังหวัดยะลา” 
ผลการวิจัยพบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกันมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานในองค์ประกอบด้านความมั่นคง
ปลอดภยั สวสัดิการที่ไดร้บัและความกา้วหนา้
ในอาชีพแตกต่างกันที่มีความคิดเห็นแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 05 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจยั

ไปใช ้
1.1 ดา้นความส าเร็จในการท างาน 

การท า งานที่ ได้รับมอบหมายบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้บริหารควรให้การยกย่อง
ก าลังใจในความส าเร็จในการท างานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเท่าเทียมกนั 

1 .2  ด้านความ รู้สึก รับผิดชอบ  
เป็นผูท้ี่ใฝ่หาความรูเ้ก่ียวกบัการปฏิบตัิงานโดย
การอบรมศึกษาเอกสารและวิธีการอื่นอย่าง
สม ่ า เ สมอทุ ก คน ในหน่ ว ย ง านจึ ง ท า ใ ห้
ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเต็มที่และบรรลวุตัถปุระสงค์
ที่วางไว้ จึงท าให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงานจึงท าใหมี้ความรูส้ึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของโรงเรยีน 

1 . 3  ด้ า น ค ว า ม รู้สึ ก พึ ง พ อ ใ จ  
การปฏิบตัิงานในโรงเรียนท าใหท้่านมีโอกาสใช้

ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่  เม่ือมีการ
พิจารณาความดีความชอบประจ าปี ก็มีการ
พิจารณาอย่างยุติธรรมจึงท าใหมี้ความรูส้ึกพึง
พอใจ 

1.4 ดา้นความรูส้กึมั่นคงและโอกาส 
งานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติอยู่มีความ
มั่ น ค ง ใ น ห น้ า ที่ ก า ร ง า น แ ล ะ เ อื ้ อ ต่ อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูจึงท าให้มีความ
มั่นใจในต าแหน่งหนา้ที่ จึงท าใหป้ฏิบัติงานที่
ไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มที่ 

1.5 ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน เม่ือเข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียน
บคุลากรย่อมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานดงันัน้ 
จงึพยายามหาวิธีการปรบัปรุงและแกไ้ข สง่เสรมิ
ใหค้รูพอใจในหนา้ที่การท างาน ช่วยเหลือดูแล
สถานที่ 
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กำรศึกษำควำมคำดหวังของครูเกี่ยวกับภำวะผู้น ำของผู้บริหำรศูนยพ์ัฒนำเดก็เล็ก 
ในอ ำเภอกระทุม่แบน จังหวัดสมุทรสำคร 

TEACHERS’ EXPECTATIONS FOR LEADERSHIP OF THE CHILD 
DEVELOPMENT CENTER IN KRATHUMBAEN DISTRICT SAMUTSAKHON. 

 
ขวญัตา  จอมมงคล 

ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าไม ้จงัหวดัสมทุรสาคร 
 
บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค ์1) เพื่อศกึษาความคาดหวงัของครูเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของครู
เก่ียวกับภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร ตามสถานภาพของครูในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมทุรสาคร กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ครูในอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 70 คน โดย
ใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการวิธีการแบง่ตามอตัราสว่น เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้น

การวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (P) ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที 
(t-test) โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความคาดหวงัของครูเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ใน
อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ความ
คาดหวังของครูด้านมิติมุ่งสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านมิติมุ่งงาน อยู่ในระดับมาก  
2) การเปรียบเทียบความคาดหวงัของครูเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้รหิาร ตามสถานภาพของครูในอ าเภอ
กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 2.1) ครูที่มีระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั มีความคาดหวงัเก่ียวกบัภาวะ
ผูน้  าของผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไม่แตกต่างกัน 2.2) ครูที่มีประสบการณป์ฏิบตัิงานที่แตกต่างกนั  
มีความคาดหวงัเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค ำส ำคัญ: ภาวะผูน้  า, ความคาดหวงั, ผูบ้รหิารศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 
ABSTRACT 

This research aimed to 1)  study the teachers' expectations for the leadership of the 
child development center In Krathum Baen District Samut Sakhon and 2 )  to compared 
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teachers' expectations to executive leadership by the status of teachers in Krathum Baen 
Samut Sakhon. The samples were teachers who taught at the Child Development Center in 
Krathum Baen Samut Sakhon There were 70  people in the table, by using the Krejcie and 
Morgan tables by simple random sampling. The instruments used in the study were 
questionnaires, statistical data analysis including percentage, mean, standard deviation and t-
test, 

The research found that: 1) The expectations of teachers for the leadership of the child 
development center in Krathum Baen Samut Sakhon was at high level. On the other hand, it 
was found that the expectations of the teachers in the Relationship-Oriented Dimension was at 
the highest level and The Task-oriented Dimension was at high level. 2)  The comparison of 
Teachers' Expectations on Leadership of Management By the status of teachers in Krathum 
Baen Samut Sakhon. It was found that: 2.1) The teachers with different educational levels was 
not different. 2 .2 )  By work experience teachers it was found that the leadership expectations 
among the administrators of the Child Development Center was different at the .05  level of 
significant. 
 

Keywords: leadership, expectations, management of child development center 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การบริหารงานในปัจจุบันนี ้ผู้บริหาร

ตอ้งใชภ้าวะการเป็นผูน้  าเขา้มาเก่ียวขอ้งเพราะ
จะพยายามชี้ความสามารถของผู้ร่วมงาน
ออกมาในการปฏิบตัิงานใหม้ากที่สดุ พึงระลึก
ไวเ้สมอว่าผู้ร่วมงานมีความส าคัญอย่างมาก
เป็นผูท้ี่ผลกัดนัใหง้านทกุอย่างด าเนินการไปได้
อย่างราบรื่น  การบริหารงานที่ ดีจะต้องมี
ผู้บริหารที่มีภาวะ ความเป็นผูน้  าและเก่งงาน 
เก่งคน เก่งคิด เก่งการด าเนินชีวติไปพรอ้ม ๆ กนั 
(ศิริภัสษร ออ้ยนอ้ย ไถวฤทธ์ิ, 2555) ในยุคที่
การแข่งขนัสงูจะพบว่าบางองคก์รเจริญรุ่งเรือง 
แต่บางองคก์รเสื่อมถอย ซึ่งสาเหตุส  าคัญลว้น
มาจากภาวะผูน้  าที่ไม่มีประสิทธิภาพ มองหา

ผลประโยชนเ์พื่อตนเอง ไม่สนใจความเป็นอยู่
ของผูร้่วมงาน วิจารณผ์ูร้่วมงานต่อหนา้บุคคล
อื่น ไม่ยุติธรรม แกล้งหน่วงเหนี่ยวการเลื่อน
ต าแหน่ง จูจี้ ้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ไม่มีระเบียบ 
เกียจครา้น ท าใหเ้กิดความสูญเสียทรพัยากร
และเวลามากขึน้  ผูร้ว่มงานเกิดความตึงเครียด 
แบ่งพรรคพวก มุ่งเอาชนะกันโดยที่ไม่มองถึง
ผลกระทบต่อองค์กรโดยส่วนรวม ซึ่งน าไปสู่
ความวุน่วายและไรค้วามเสถียรภาพขององคก์ร 

จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น 
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคาดหวัง
ของครูเก่ียวกับภาวะผู้น  าของผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
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จัดการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้ผลสมัฤทธ์ิและ
ประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของครู

เก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารศนูยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ ในอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัของ
ค รู เ ก่ียวกับภาวะผู้น  าของผู้บริหาร  ตาม
สถานภาพของครูศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในอ าเภอ
กระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษาความคาดหวงั

เก่ียวกับภาวะผู้น  าของผู้บริหาร โดยใช้กรอบ

แนวคิดของเฮอรเ์ซยแ์ละแบลนชารด์ (อา้งใน 
เกียรติศกัดิ์ อิชยานนัท,์ 2560) ประกอบไปดว้ย 
ภาวะผู้น  า 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติมุ่งงาน และมิติมุ่ง
สมัพนัธ ์

ขอบเขตประชากรและกลุม่ตวัอย่าง คือ 
ครูในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ทั้งหมด 21 แห่ง ประจ าปีการศึกษา 2561 
จ านวน 85 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษา 
คือ ครูในอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 
จ านวน 70 คน โดยใชต้ารางเครจซี่และมอรแ์กน 
(Krejcie and Morgan)  ด้วยวิ ธีการสุ่มอย่าง
ง่ าย  (Simple Random Sampling) โดยการ
วิธีการแบ่งตามอตัราสว่น 

 
กรอบแนวคดิของกำรวิจยั 
                       ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี ้ ใ ช้
แบบสอบถามที่ ผู้วิ จัย ได้ปรับป รุงมาจาก 
ส าราญ  แสงจันทร ์(2551) โดยแบ่งออกเป็น 
2 ตอน ดงันี ้

ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
ข้อมูลทั่ ว ไปของผู้ให้ข้อมูลเ ก่ียวกับระดับ

การศึกษา ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานของ
ครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในอ าเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมทุรสาคร 

ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
ภาวะผู้น  าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามความคาดหวังของครูในศูนย์พัฒนาเด็ก

1. สถำนภำพของครูศูนยพั์ฒนำเดก็เล็ก  

1.1 ระดบัการศกึษา  

1.2 ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน 

ควำมคำดหวังของครู 
เกี่ยวกับภำวะผู้น ำของผู้บริหำร 
ศูนยพ์ัฒนำเดก็เล็ก 2 มิต ิคือ 

1. มิติมุ่งงาน  

2. มิติมุ่งสัมพันธ์ 
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เล็กในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ใน 2 มิติ คือ มิติมุ่งงาน ข้อ 1-16 และมิติมุ่ง
สัมพันธ์ ข้อ 17-30 รวม 30 ข้อ แต่ละข้อได้
ก าหนดตัวเลือกไว ้5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ ตามล าดบั 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บ

รวบรวมข้อมูล ในการท าสารนิพนธ์จาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูการท าวิจยั 

2. น าหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ใ น ก า ร ท า ส า ร นิ พ น ธ์   
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอ าเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมทุรสาคร เพื่อขออนญุาตและขอความ
รว่มมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูการท าวิจยัและ
แจกแบบสอบถาม 

3. ผูว้ิจัยประสานขอความร่วมมือจาก
กลุ่มตวัอย่าง ชีแ้จงวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลใน
การด าเนินงานวิจัย แนะน าวิธีการกรอกขอ้มลู
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต่ า ง  ๆ  ใ น ก า ร ต อ บ
แบบสอบถาม พรอ้มท าการแจกแบบสอบถาม
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเอง 

4 . ผู้ วิ จั ย ไ ด้ นั ด วั น เ ว ล า เ ก็ บ
แบบสอบถามคืนโดยใชเ้วลา 7 วนั 
 
 
 
 

สรุปผลกำรวจิัย 
1. จากการวิจยั ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม พบว่า ครูมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 49 คน คิดเป็น
ร้อ ยละ  70  และ มีป ระสบกา รณ์ ใ นกา ร
ปฏิบตัิงาน 10 ปีขึน้ไปมากที่สดุ จ านวน 38 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 54.3 

2. จากการวิจัย ความคาดหวังของครู
เก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก ในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.69 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความคาดหวงั
ของครูดา้นมิติมุ่งสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 และดา้นมิติมุ่งงาน
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57 

3. การทดสอบสมมติฐานสามารถสรุป
สมมติฐาน ได้ดังนี ้ สมมติฐาน ครูที่ มีระดับ
การศึกษาและประสบการณ์การปฏิบัติงาน
แตกต่างกนั มีความคาดหวงัเก่ียวกบัภาวะผูน้  า
ของผูบ้รหิารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ที่แตกตา่งกนั 

4. ครูที่มีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกัน 
มีความคาดหวงัเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้รหิาร
ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ไม่แตกตา่งกนั 

5 . ค รู ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า รณ์ ใ น ก า ร
ปฏิบตัิงานแตกต่างกนั มีความคาดหวงัเก่ียวกบั
ภาวะผู้น  าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ในภาพรวมแตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เ ม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านมิ ติ มุ่ ง สัมพันธ์  มี ความแตกต่ า งกัน  
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นดา้นมิติมุ่ง
งานไม่แตกตา่งกนั 
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กำรอภปิรำยผล 
1. ความคาดหวงัของครู ดา้นมิติมุ่งงาน 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ทั้งนี ้
เป็นเพราะ ผูบ้ริหารมีการติดตามวิทยาการและ
น าความคิดใหม่ๆมาปรึกษาหารือกับคณะครู
อยู่เสมอพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหค้รูไดเ้สนอแนะ
หรือซกัถามในเรื่องที่สงสยั รวมทัง้มีการก าหนด
มาตรฐานการด าเนินงานหรือการวางแผนงาน
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยการ
มอบหมายงานตามความถนัดของครู มีการ
นิเทศพรอ้มติดตามผลการปฏิบัติงานของครู 
และมีการขอความคิดเห็นในเรื่องส าคญั ๆ ก่อน
การด าเนินการทกุครัง้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของสาธิตา  เสมอชีพ (2557) ไดท้  าการศึกษา
พฤติกรรมภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต 
พบว่า ในภาพรวมผู้อ  านวยการมีพฤติกรรม
ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงรวมทกุองคป์ระกอบ
พฤติกรรมเฉพาะอยู่ ในระดับมาก โดยมี
พฤติกรรมดา้นการมิอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
อยู่ในระดบัที่สงูที่สดุ รองลงมาคือดา้นการสรา้ง
แรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และ
สุดท้ายคือดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บคุคล 

2 . ความคาดหวังของค รู  ด้านมิติ
สัมพันธ์ คือ ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.81 ทัง้นีเ้ป็นเพราะการดแูลเอาใจใสใ่น
ความเป็นอยู่ของครูและคอย ใหค้วามช่วยเหลือ
ดว้ยความเต็มใจ จัดสรรสวัสดิการดว้ยความ
ยตุิธรรม รวมถึงการรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและนักเรียน 

ใหค้วามเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่แก่เพื่อนร่วมงานทุกคน
ดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม นอกจากนี ้
การปฏิบตัิตนเป็นคนที่เปิดเผย จะท าใหค้รูรูส้กึ
สบายใจและมีความสุขในการปฏิบัติ งาน 
ผลการวิจัยนี ้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
นันทวัฒน์  ช่องทอง (2558) ไดท้  าการศึกษา
ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น อ าเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภ ู
พบว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมและราย
ด้านมีพฤติกรรมอยู่ ในระดับมาก ด้านที่ มี
พฤติกรรมสงูสดุดือ ดา้นการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล รองลงมาคือ ด้านสร้างแรง
บันดาลใจ และด้านที่มีพฤติกรรมต ่าที่สุดคือ 
ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา  

3. การเปรียบเทียบความคาดหวงัของ
ครูเก่ียวกับภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารศูนยพ์ัฒนา
เด็ ก เ ล็ ก  ในอ า เภอกระทุ่ ม แบน  จั ง หวัด
สมุทรสาคร จ าแนกตามสถานภาพของครู 
พบว่า  ครูที่ มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
มีความคาดหวงัเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้รหิาร
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในภาพรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกัน  ส่วนครูที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบตัิงานแตกต่างกนั มีความคาดหวงัเก่ียวกบั
ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ใน
ภาพรวมแตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
มิติมุ่งสมัพนัธ ์มีความแตกต่างกัน มีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านมิติมุ่งงานไม่
แตกต่างกัน สอดคลอ้งกับ บุญญา ทรพัยโ์สม, 
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รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล, สุรพงษ์ เอือ้ศิริพรฤทธ์ิ 
(2560) ได้ศึกษา ภาวะผู้น  าของผู้บริหาร
สถานศึกษาหญิงในทรรศนะของครูผู้สอน 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พบว่า ครู
ที่ มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารหญิงแบบเผด็จการและ
แบบผู้ท  าตามระเบียบแตกต่างกัน ครูที่ มี
ประสบการณใ์นต าแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารหญิงแบบ
หนีงานแตกต่างกนั ส าหรบัครูที่มีวฒุิการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภาวะผูน้  า
ของผู้บริหารหญิงแบบเผด็จการแบบมีศิลป์
แตกตา่งกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ

น าผลการวิจยัไปใช ้

1.1 ผู้บริหารควรสั่ งการโดยเปิด
โอกาสให้มีการซักถาม โต้แย้งหรือเสนอแนะ
มากที่สดุ 

1.2 ผูบ้ริหารควรน าความคิดใหม่ ๆ 
มาปรกึษาหารอืกบัคณะครูอยู่เสมอ 

1.3 ผูบ้ริหารควรท าใหค้รูรูส้ึกสบาย
ใจและอบอุน่ใจในการท างาน 

2. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ตอ่ไป 
2.1 ควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพ 

ภาวะผู้น  าของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามทัศนะคติของผู้บังคับบัญชาระดับสูงใน
จงัหวดัสมทุรสาคร 

2.2 ควรมีการท าวิจัย พฤติกรรม
ผู้น  าของหัวหน้าสถานศึกษา สังกัด องค์การ
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น จงัหวดัสมทุรสาคร 
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สภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรตำมควำมคิดเหน็ของผู้บริหำรและครูในโรงเรียน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

Academic Management Situations According to the Opinions of School 
Administrators and Teachers at Schools under the Secondary Educational Service 

Area Office 2 
 

ธญัญารตัน ์ บญุพว่ง 
โรงเรยีนเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา เขต 2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรียบเทียบสภาพการบรหิารงานวิชาการตามความ
คิดเห็นของผูบ้รหิารและครูในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 จ าแนกตาม 
ต าแหน่ง ประสบการณก์ารท างาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครั้งนี ้ไดแ้ก่ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนและครูผูร้บัผิดชอบงานวิชาการในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 2 โดยศกึษาจากกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 80 คน จาก 52 โรงเรยีน ซึง่ไดจ้ากการสุม่โดยวิธี 
Proportional Stratified Simple Random Sampling เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามแนวคิดของ Likert Five’s Rating Scale สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ( t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบรายคู่แบบ Scheffe’s และ LSD 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่าดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สดุ รองลงมาคือดา้นการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และดา้นการวิจัยเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา ตามล าดับ และ 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการตามความ
คิดเห็นของผูบ้รหิารและครูในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 จ าแนกตาม
ต าแหน่งพบวา่ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่
แตกต่างกันในดา้นการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ละดา้นการ
พฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาเม่ือจ าแนกตามประสบการณก์ารท างานพบว่าใน
ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าแตกต่างกันใน
ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดา้นการนิเทศการจัดการศึกษา และเม่ือจ าแนกตาม
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ขนาดของสถานศึกษาพบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดา้นการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูส้ว่นในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
 
ค ำส ำคัญ: การบรหิารงานวิชาการ, มธัยมศกึษา 
 
ABSTRACT  

This study aimed to study and compare the academic management situations 
according to the opinions of school administrators and teachers at schools under the 
secondary educational service area office 2  which classified by job position, working 
experience, and school size. The samples used in this study were school administrators and 
teachers who responsible for academic aspects of schools under the secondary educational 
service area office 2  which were selected by proportional stratified random sampling 
technique. The samples used in this study were 108  school administrators and teachers from 
52  schools. The research instrument was the Likert five’s rating scale questionnaire. Statistics 
used in data analysis were percentages, means, standard deviations, t-test, and F-test with the 
Scheffe’s and LSD pair comparison method. 

The research findings were revealed that 1)  the situations of academic management 
according to the opinions of school administrators and teachers at schools under the 
secondary educational service area office 2  in overall aspects was at high level. When 
considering in each aspect was found that the aspect of school quality assurance development 
had the highest level, followed by the aspect of measurement, evaluation, and grade 
transference, and the aspect of research for educational quality respectively; and 2 )  the 
comparative study of academic management situations according to the opinions of school 
administrators and teachers at schools under the secondary educational service area office 2 
which classified by job position was found that there was statistically significant difference at 
0 .05  level in overall aspect. When considered in each aspect was found that the aspect of 
curriculum development, learning process development, and the aspect of internal quality 
assurance were significantly difference. When classified by working experience was found that 
there was statistically difference at 0 .05  level in overall aspect. When considered in each 
aspect was found that the aspect of research for educational development and the aspect of 
educational supervision were significantly difference. When classified by school size was found 
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that the aspect of learning process development was statistically different at 0 .05  level, but 
there was no significantly different at 0.05 level of the total aspect.   
 
Keywords: Academic Administration, Secondary Education 
 
บทน ำ 

การบริหารงานวิชาการนบัว่าเป็นหวัใจ
ที่มีความส าคญัของการบรหิารสถานศกึษาและ
เ ป็นส่ วนหนึ่ ง ของการบริห า รกา รศึ กษา  
ซึ่งผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
จากการศึกษาของ อภิชา  พุ่มพวง (2559)  
ได้ศึกษา ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดั
สมุทรปราการ  สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการศึกษา
พบว่าปัญหาโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา ดา้น
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศกึษา ดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
ตามล าดบั 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวจึงสรุปไดว้่า 
มีความจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
คุณภาพของผูเ้รียนที่ไดม้าตรฐานสูงในระดับ
สากล เพื่อให้สามารถเผชิญปัญหาและการ
เปลี่ยนแปลง ด ารงตนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และร่วมรับผิดชอบพัฒนาชุมชน 
ประเทศชาติและสงัคมโลก การจัดการศึกษาที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถสนองความ
ต้องการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น 

และประเทศ ซึ่งก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วไดด้ีเท่าที่ควร การศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า
ผู้เรียนทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรูแ้ละ
พฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญั
ที่สุด (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
กระทรวงศกึษาธิการ, 2553) 

ด้วยเหตุและผลดังที่กล่าวมาข้างต้น 
ผูว้ิจัยจึงตระหนักดีว่าการบริหารงานวิชาการ
นบัว่าเป็นหวัใจที่มีความส าคญัของการบริหาร
สถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา ซึ่งผู้บริหารจะตอ้งให้ความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ดังนัน้ ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
2 ทั้งนี ้ เพื่ อให้ได้สารสนเทศน าไปใช้เ ป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารใหส้อดคลอ้ง
กบัจดุมุ่งหมายของการจดัการศกึษา 
 
วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 

2. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ าแนกตาม 
ต าแหน่ง ประสบการณก์ารท างาน และขนาด
ของสถานศกึษา 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

การศึกษาในครัง้นีมุ้่งศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยมี
ข อ บ ข่ า ย ข อ ง เ นื ้ อ ห า ใ น ง า น วิ ช า ก า ร 
ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา 2)  ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ้3) ดา้นการวดัผลประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียนรู ้4) ดา้นการวิจยัเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการนิเทศ
การศึกษา และ 6) ดา้นการพัฒนาระบบการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ 
ไดแ้ก่ ผู้อ  านวยการและรองผู้อ  านวยการฝ่าย
วิชาการหรือหัวหน้างานวิชาการในโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา
เขต 2 จ านวน 80 คน จาก 52 โรงเรียน 

 
กรอบแนวคดิในกำรวิจัย 
ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจมี
จุดประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ
การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยมีกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการ
ฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้างานวิชาการ จ านวน  

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. ต าแหน่ง จ าแนกเป็น 

   1.1 ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

   1.2 รองผูอ้  านวยการ/หวัหนา้งานวิชาการ 

2. ประสบการณก์ารท างาน จ าแนกเป็น 

   2.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 

   2.2 5 – 10 ปี 

   2.3 11 ปีขึน้ไป 

3. ขนาดของสถานศกึษา จ าแนกเป็น 

   3.1 โรงเรยีนขนาดเล็ก 

   3.2 โรงเรยีนขนาดกลาง 

   3.3 โรงเรยีนขนาดใหญ่ 

   3.4 โรงเรยีนขนาดใหญ่พิเศษ 

สภาพการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนสงักดั

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 

จ าแนกเป็น 

1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

2. การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้

3. การโอนผลการเรยีน 

4. การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา 

5. การนิเทศการศกึษา 

6. การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน

สถานศกึษา 
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80 คน ไดจ้ากการเปิดตารางของ Krejcie and 
Morgan (1970) ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้
วิ ธี ก า ร สุ่ ม แ บ บ ชั้ น ภู มิ ต า ม สั ด ส่ ว น 
(Proportional Stratified Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดับ ตามวิธีของ Likert เม่ือไดแ้บบสอบถาม
แ ล้ ว ผู้ วิ จั ย น า แ บบส อบถ า มที่ ไ ด้ ไ ป ใ ห้
ผูท้รงคณุวฒุิจ านวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา แลว้ค านวณค่าดชันี
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง  ( Item Objective 
Congruence: IOC) ของขอ้ค าถามในแต่ละขอ้
เพื่อเลือกขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.60 ขึน้
ไป ได ้34 ขอ้ จาก 34 ขอ้ แลว้น าไปทดลองใช ้
( Try Out) กั บ ผู้ บ ริ ห า ร  1 5  ค น แ ล ะ ค รู
ผูร้บัผิดชอบงานวิชาการ 15 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจากนั้นน าข้อมูลที่ ได้มาวิ เคราะห์
ค่าสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ไดค้่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากับ 
0.94 จากนั้นน าแบบสอบถามที่หาค่าความ
เช่ือมั่นแลว้ไปเก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยั
ท าการเก็บข้อมูลดว้ยตนเอง สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สถิติที่ ใช้ตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่  การ
ทดสอบค่าที  ( t-test Independent) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
 

สรุปผลกำรวจิัย  
สภาพการบริหารงานวิชาการตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.92) และ
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการพัฒนา
ระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ (�̅� = 4.44) รองลงมาคือดา้น
การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการ

เรียน (�̅� = 4.21) และดา้นการวิจยัเพื่อพฒันา

คุณภาพการศึกษา (�̅� = 3.14) ตามล าดับ 
2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
วิชาการตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู
ในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งพบว่า
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า
แตกต่ า งกัน ในด้านการพัฒนาหลักสูต ร
สถานศกึษา ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู ้
และดา้นการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภ า ย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ม่ื อ จ า แ น ก ต า ม
ประสบการณ์การท างานพบว่าในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าแตกต่างกนัใน
ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษาและ
ดา้นการนิเทศการจดัการศกึษา และเม่ือจ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษาพบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดา้น
การพัฒนากระบวนการเรียนรูส้่วนในภาพรวม
ไม่แตกตา่งกนั 
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อภปิรำยผล 
จากผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ

สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผู้วิจัย
สามารถอภิปรายผลของการวิจยัที่พบไดด้งันี ้

สภาพการบริหารงานวิชาการตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 2 มีสภาพการบริหารงานวิชาการใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เ ม่ือเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี ้ ด้านการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา รองลงมาคือด้านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และดา้น
การพฒันากระบวนการเรียนรู ้ตามล าดบั ทัง้นี ้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
2 ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบรหิารงาน
วิชาการมาเป็นอันดับแรก เช่น ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหค้รูออกไปหาความรูโ้ดยการไปเขา้
ร่วมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ จิระศกัดิ ์อินทรห์อม (2548 อา้งถึง
ใน ทิพยาภรณ ์เตียวเจรญิ, 2555) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
ส านัก งาน เขตพื ้นที่ ก า รศึ กษาปทุมธานี  
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 ตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของการบริหารงานวิชาการ
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม
ต าแหน่งพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด
โดยมีความคิดเห็นในดา้นการบริหารหลกัสตูร 
ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรูแ้ละดา้นการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแตกต่างกัน จากผลการคน้พบนี ้
ชีใ้หเ้ห็นว่าผูบ้รหิารมกัจะมองการบรหิารงานว่า
ยงัคงอยู่ในระดบัต ่าเพื่อตอ้งการช่องว่างในการ
พฒันาส่วนครูนัน้ก็จะมีความเห็นที่ตรงขา้มกัน
กับผู้บริหารเพื่อเป็นการป้องกันภาระงานที่
อาจจะเกิดขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
ปริศนา  สีเงิน (2559) ที่ได้ศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 7 พบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด การเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา
เขต 7 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

เ ม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด
โดยมีความคิดเห็นต่างกันในดา้นการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและด้านการนิเทศ
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การจัดการศึกษา จากการคน้พบนีอ้าจเป็นไป
ไดว้่าผูท้ี่มีประสบการณน์อ้ยกว่ายงัคงตอ้งการ
การพัฒนาตน เอง  มีความมุ่ งมั่ น ในการ
ปฏิบตัิงาน ซึง่จะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกนักบัผู้
ที่ มีประสบการณ์มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นิลวรรณ  วัฒนา (2556)  
ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังาน
เ ขตพื ้นที่ ก า รศึ กษามัธยมศึ กษา  เ ขต  8  
ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก สงักดั
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18 มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
8 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และ
ที่ตั้งโรงเรียน พบว่า มีสภาพการบริหารงาน
วิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05  

เม่ือจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา
พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดโดยมี
ความคิ ด เห็ นต่ า งกัน ในด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้จากทฤษฎีการบริหาร 4M 
ซึ่งประกอบไปดว้ย คน เงิน วัสดุอุปกรณ ์และ
การจดัการ การบรหิารสถานศกึษาจะตอ้งตัง้อยู่
บนพืน้ฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ในการพฒันา
นัน้ยงัคงประสบปัญหาเช่น ปัญหาดา้นบคุลากร 
อุ ป ก รณ์  อ า ค า ร ส ถ า น ที่  ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณ ซึ่งในปัจจุบันนี ้ในการจัดสรร
งบประมาณถกูจ ากดัดว้ยจ านวนนกัเรียนจึงท า

ใหใ้นแต่สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกนันัน้ ส่งผล
ถึงคณุภาพในการพฒันากระบวนการเรียนรู ้ซึ่ง
ส อดคล้อ ง กั บ ผ ลก า ร วิ จั ย ข อ ง  ธ วั ช ชั ย  
ธรรมคงทอง (2555) ที่ไดศ้ึกษาการศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 17 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการของโรง เรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 17 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ในการ

พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ควรมีการวิเคราะห์
เอกสารต่างๆ มีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ของชุมชนและทอ้งถิ่นเพื่อก าหนดเป็นหลกัสตูร
สถานศึกษา และควรมีการทดลองใชห้ลกัสตูร
สถานศกึษาก่อนใชง้านจรงิ 

2. ดา้นการจัดกระบวนการเรียนรู ้ใน
การพฒันากระบวนการเรียนรู ้ควรมีการจดัการ
เรียนรู ้ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ที่ค  านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบคุคลมีการจดัท าขอ้มลูผูเ้รียน
เป็นรายบคุคลเพื่อจดัการเรียนรูไ้ดเ้หมาะสมกบั
ระดับการจัดสรรงบประมาณ ควรค านึงถึง
สภาพที่ เป็นจริงไม่ควรยึดที่ จ  านวนนักเรียน
เพียงอย่างเดียว 

3. ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน ควรมีการพฒันาเครื่องมือวดั
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และประเมินผลของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และมีความเหมาะสมชัดเจนสอดคล้องกับ
มาตรฐาน เหมาะสมตามสภาพจรงิ 

4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ควรมีการสรา้งเครือข่ายในการวิจัย
กระบวนการจัดการเรียนรูภ้ายในโรงเรียนและ
ระหว่างโรงเรียนและส่งเสริมให้การวิจัยเป็น
สว่นหนึ่งของการจดัการเรียนการสอน 

5. ดา้นการนิเทศการศึกษา ควรจัดให้
ครูได้มี โอกาสประชุมอภิปรายปัญหาและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับงานวิชาการ
ระหว่างครูด้วยกัน จัดศึกษาดูงานโรงเรียน
ตวัอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการจดั
กระบวนการเรียนรู ้

6 . ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ควรจัด
กิจกรรมเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ เรื่องระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการ
จัดท าระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 
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ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงภำวะผู้น ำวิสัยทศันกั์บกำรจัดกำรควำมปลอดภยัของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

Relationship between Visionary Leadership and Safety Management of School 
Administrators under the Secondary Educational Service Area Office 9 

 

พีระพฒัน ์ เหลา่นรากิตติ 
โรงเรยีนคงทองวิทยา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  าวิสยัทศันก์บัการจดัการ

ความปลอดภยัของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม

ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ขา้ราชการครูและผูบ้รหิารในสถานศกึษามธัยมศกึษา สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 226 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผูน้  าวิสัยทัศนข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ใน

ระดบัมากทกุดา้น โดยดา้นการท างานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ รองลงมาคือดา้นการเป็นแบบอย่างที่ดี 

และด้านการมีวิสัยทัศน์ ตามล าดับ 2) การจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นการจดับริการความปลอดภยัในสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสงู

ที่สุด รองลงมาคือด้านการจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา 

ตามล าดับ และ 3) ภาวะผูว้ิสัยทัศนข์องผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหาร

จดัการความปลอดภยัของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

ในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

ค ำส ำคัญ: ภาวะผูน้  าวิสยัทศัน,์ การจดัการความปลอดภยั, ผูบ้รหิารสถานศกึษา, มธัยมศกึษา 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to study the relationship between visionary 

leadership and safety management of school administrators under the secondary educational 

service area office 9. The research samples consisted of 226 teachers and school 

administrators who had worked at schools under the secondary educational service area office 

9. Data were collected by using 5-point rating scale questionnaire and were statistically 

analyzed by mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

The research findings were revealed that 1) the visionary leadership of school 

administrators under the secondary educational service area office 9 in overall aspects was 

found at high level. When considering in each aspect, it was at high level in all aspects by the 

aspect of teamwork had the highest mean score, followed by the good role model, and the 

vision respectively; 2) the safety management of school administrators under the secondary 

educational service area office 9 in overall aspects was found at high level. When considering 

in each aspect, it was at high level in all aspects by the aspect of school security services had 

the highest mean score, followed by the physical environmental management, and teaching of 

education respectively, and; 3) the visions of school administrators were positively correlated 

with the safety management of school administrators at a moderate level and were evaluated 

significance level at 0.01. 

 

Keywords: Visionary Leadership, Security Management, School Administrator, Secondary 

Education 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ก า ร จั ด ก า ร ค ว ามปลอดภั ย ข อ ง

สถานศกึษานัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผูบ้รหิารตอ้งมี

การจัดการความปลอดภัยที่ถูกตอ้งเหมาะสม 

ซึ่ง สุจินตรา  ผริตะโกมล (2548) สรุปว่าการ

จัดการความปลอดภัยที่ดีในสถานศึกษามี

ความส าคัญยิ่ งต่อการพัฒนาสถานศึกษา 

เพราะการจัดการความปลอดภยัที่ดีจะน าไปสู่

การเรียนรู ้ที่ มีประสิทธิภาพของนักเรียน ใช้

แนวคิดของเอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท ์(2548) 

สรุปว่าการจัดการความปลอดภัยของนักเรียน

เป็นกิจกรรมการบริหารอย่างหนึ่งที่ส  าคญัมาก

ของสถานศึกษา ซึ่ งจะช่วยด ารงรักษาไว้  

และปรับปรุงส่งเสริมสวัสดิภาพหรือความ
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ปลอดภยัของทกุคนในสถานศึกษา โดยจดัใหมี้

การคน้หาปัญหาและสาเหตุอุบัติเหตุ การจัด

กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ การใหบ้ริการความ

ปลอดภัยในดา้นต่าง ๆ และการใหบ้ริการการ

รักษาพยาบาลเม่ือประสบอุบัติเหตุ กิจกรรม

ต่าง  ๆ ที่ จัดเพื่ อบริการความปลอดภัยใน

สถานศึกษา  โดยแบ่ ง เ ป็น  4 ด้าน  ได้แก่   

1) การจดับริการความปลอดภยัในสถานศึกษา 

2) การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับสวัสดิ

ศึกษา 3). การจดัสิ่งแวดลอ้มในสถานศึกษาให้

ปลอดภัย  และ  4) กา รพัฒนาหลัก สูต ร

สถานศกึษาแห่งความปลอดภยั 

ดังนัน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ดีจะตอ้ง

ภาวะผูน้  าวิสยัทศันท์ี่มีการจงูใจ และกระตุน้ให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับที่ จะปฏิบัติตาม 

“นโยบายความปลอดภยั” (Safety Policy) ของ

สถานศึกษา ผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งมี “ภาวะ

ผูน้  าวิสยัทศัน”์ นบัตัง้แต่ผูอ้  านวยการเรื่อยลงไป

จนถึงระดบัหวัหนา้งาน ซึ่งการวดัประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของ “ภาวะผูน้  าวิสยัทศันด์า้น

ความปลอดภยั” ในสถานศึกษาจะพิจารณาได้

จาก 1) นโยบายการป้องกันอุบตัิเหตุ และการ

สรา้งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ที่มี

ผู้บริหารอ านวยการลงนามเป็นลายลักษณ์

อักษร 2) แผนงานและเป้าหมาย ตลอดจน

มาตรฐานการด าเนินงานดา้นความปลอดภัย 

และการควบคุมความสูญเสียในสายงานการ

บงัคับบญัชา 3) กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม

และสามารถตรวจสอบวัดผลได้ เช่น การ

ตรวจสอบความปลอดภัยในหน่วยงาน การ

แต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบ กิจกรรม

กลุ่มในการแกไ้ขปัญหา เป็นตน้ 4) การพูดคุย

สอนงานเรื่องความปลอดภยั 5) การมีคู่มือหรือ

มีมาตรฐานขัน้ตอนการท างานอย่างปลอดภัย

ในหน่วยงาน 6) การพดูคยุเรื่องความปลอดภยั 

ทกุครัง้ที่มีการประชมุ 7) การเป็นตวัอย่างที่ดีใน

การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  

8) การให้รางวัลแก่ ผู้ ใต้บังคับบัญชาที่ มี

พฤติกรรมที่ดีดา้นความปลอดภยั 9) การแกไ้ข 

ตกัเตือน ผูท้ี่ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบแห่งความ

ปลอดภัย 10) การสนับสนุนโครงการความ

ปลอดภยัต่าง ๆ ที่ชัดเจน และ 11) การรณรงค์

และเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยนอกงานของ

ผู้ ใ ต้บั งคับบัญชาและครอบครัว  (วิฑู รย์    

สิมะโชคดี, 2558) ดว้ยเหตผุลดงักล่าวนี ้ผูว้ิจยั

จึงสนใจในการศึกษาภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ที่

ส่ งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของ

สถานศึกษาจากครูในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 9 ปีการศึกษา 2560 ผลจากการวิจัยจะ

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้รหิารสถานศกึษามีภาวะผูน้  า

วิสยัทศันข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา อีกทัง้ภาวะ

ผู้น  าวิสัยทัศน์ที่ส่งผลต่อการจัดการความ

ปลอดภัยของสถานศึกษา ซึ่งผลจากการวิจัย

ดังกล่าวน ามาเพื่อเป็นประโยชน์ส  าหรับเป็น

แนวทางในการพฒันาผูบ้ริหารโรงสถานศึกษา

ในด้านภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ เพื่อน าไปบริหาร

จัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาให้
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายในการปฏิรูปการศึกษา ได้รับการ

รับ รองมาตรฐานจากส านัก ง าน รับ รอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(สมศ.) ทุกสถานศึกษา อีกทัง้เพื่อใหอ้งคก์ารมี

ความมั่นคงและสามารถด าเนินการได้อย่าง

มั่นคงในยุคโลกาภิวตันท์ี่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

เสมอ และเป็นที่ยอมรบัในระดับประเทศและ

ระดบัสากลในล าดบัต่อไป 

 
วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงคห์ลักเพื่อ

ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  าวิสยัทัศน์

กับการจัดการความปลอดภัยของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 9 

 
ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัยเก่ียวกับ ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัย

สามารถส รุป ไว้ว่ า  ภาวะผู้น  า วิ สัยทัศน์   

ควรประกอบดว้ยคุณลักษณะ 3 ดา้นหลัก คือ 

1) การ มีวิ สัยทัศน์  2) การท า งาน เ ป็นทีม  

และ 3) การเป็นแบบอย่างที่ดี และการจัดการ

ความปลอดภัยของสถานศึ กษา  สั ง กัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 9 ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า ควรจะประกอบ

ไปด้วยงาน 3 ด้านหลัก คือ 1) การจัดบริการ

ความปลอดภัยในสถานศึกษา 2) การจัด

สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา  

และ 3) การจดัการเรียนการสอนสวสัดิศกึษา 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ 

ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูและผูบ้รหิารในสถานศึกษา

มธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ปีการศึกษา 2560 จ านวน

กลุ่มตัวอย่าง 226 คน โดยใช้เกณฑ์ก าหนด

จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ 

Krejcie and Morgan (1970) ใชว้ิธีการสุม่แบบ

แบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้

ต าแหน่งเป็นชัน้ (Strata) แลว้น ามาค านวณหา

สดัส่วนของกลุ่มตวัอย่าง จะไดก้ลุ่มตวัอย่างครู 

200 คน และผูบ้รหิาร 26 คน 

 
กรอบแนวคดิในกำรวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ต ารา เอกสาร และผลงานวิจยัดงักลา่ว ผูว้ิจยัจงึไดน้  าแนวคิดมา

ประมวลกนัเขา้เป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจยั โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจยัได ้ดงันี ้
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ตวัแปรตน้                                                        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ 

ไ ด้ แ ก่  ข้ า ร า ช ก า ร ค รู ผู้ แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร ใ น

สถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ปีการศึกษา 

2560 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 226 คน โดยใช้

เกณฑก์ าหนดจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก

ตารางของ  Krejcie and Morgan (1970) ใช้

วิ ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified Random 

Sampling) โดยใช้ต าแหน่งเป็นชั้น  (Strata) 

แลว้น ามาค านวณหาสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่าง 

จะไดก้ลุ่มตัวอย่าง จะไดก้ลุ่มตัวอย่างครู 200 

คน และผูบ้ริหาร 26 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการ

เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เ ป็ น แ บบส อบถ า ม 

(Questionnaire) ที่ผูว้ิจยัไดส้รา้งและพฒันาขึน้ 

โดยไดป้ระมวลแนวคิดที่ไดจ้ากการวิเคราะห์

เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์

และการจัดการความปลอดภัยของผู้บริหาร

สถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก

ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่ง

แบบสอบถามเก่ียวกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาไดค้่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .87 และ

แบบสอบถามเ ก่ียวกับการจัดการความ

ปลอดภัยของผูบ้ริหารสถานศึกษาไดค้่าความ

เช่ือมั่นเท่ากบั .85 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามที่ผ่าน

การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ไปจัดท าชุด

แบบสอบถามจริงน าไปเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก

กลุ่มตัวอย่าง ไดก้ลับคืนมาครบทั้ง 226 ฉบับ 

คิด เ ป็นร้อยละ 100.00 เกณฑ์ในการแปล

ความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล

ตามเกณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง 

นิลแก้ว (2545) โดยหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์และการจัดการความ

ปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 

โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ 

Pearson’s Product-Moment Correlation 

Coefficient โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ที่

ค  านวณได้ กล่าวคือ ถ้าเป็นไปในทางบวก 

แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน

ลกัษณะคลอ้ยตามกนั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน โดยหา

ภาวะผูน้  าวิสยัทศันข์องผูบ้รหิาร

สถานศกึษาจ าแนกเป็น 

1) การมีวิสยัทศัน ์

2) การท างานเป็นทีม 

3) การท างานเป็นทีม 

การจดัการความปลอดภยัของสถานศกึษา

จ าแนกเป็น 

1) การจดับรกิารความปลอดภยัในสถานศกึษา 

2) การจดัสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพในสถานศกึษา 

3) การจดัการเรียนการสอนสวสัดิศกึษา 
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ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์

และการจัดการความปลอดภัยของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศึกษาเขต 9 โดยใช้โดยการหาค่ า

สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ส ห สัมพั น ธ์ แ บบ  Pearson’s 

Product-Moment Correlation Coefficient 

 
สรุปผลกำรวจิัย 

1. ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

มธัยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน

ระดบัมากทกุดา้น โดยดา้นการท างานเป็นทีมมี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการเป็น

แบบอย่ า งที่ ดี  และด้านกา ร มี วิ สัยทัศน์  

ตามล าดบั 

2. การจัดการความปลอดภัยของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการ

จัดบริการความปลอดภัยในสถานศึกษามี

ค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด รองลงมาคือด้านการจัด

สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นการเรียนการ

สอนสวสัดิศกึษา ตามล าดบั 

3. ภาวะผู้ วิ สัยทัศน์ของผู้บ ริ ห า ร

สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ

บริหารจัดการความปลอดภัยของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

มธัยมศึกษา เขต 9 ในระดบัปานกลาง อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
อภปิรำยผล 

1. ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

มธัยมศึกษา เขต 9 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน

ระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหานอ้ย คือ ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้น

การเป็นแบบอย่างที่ดี และดา้นการมีวิสยัทศัน ์

ตามล าดบั ท่ีเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะภาวะผูน้  าใหม่

จ าเป็นตอ้งมีภาวะผูน้  าวิสยัทศัน ์เพราะสามารถ

มองการณ์ไกล มองภาพในอนาคตได้ชัดเจน

เพื่อมาวางแผนพฒันาสถานศึกษาหรือวางแผน

ป้องกันปัญหาต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึน้โดยเฉพาะ

ตอ้งมีความคิกสรา้งสรรค ์แปลกใหม่เพื่อกระตุน้

ใหค้รูน าความคิดสรา้งสรรคจ์ินตนาการมาใชใ้น

การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ อีกทั้งภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ จะ

สามารถคาดการณ์ต่าง  ๆ ที่ มีอิท ธิพลต่อ

สภาวการณใ์นอนาคต ท าใหส้ถานศึกษาสาม

รถด าเนินงานไปสู่ เป้าหมาย โดยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความรบัผิดชอบใหก้ับผูต้าม

ให้ร่วมตัดสินใจโดยผู้บริหารเป็นผู้นิ เทศให้

ค าปรึกษา และสนับสนุนบุคลากรได้พัฒนา

คุณภาพของผลผลิตและการบริการ รวมถึง

วิธีการใหเ้ป็นแบบอย่างท าใหผู้ต้ามเกิดความ

ไวว้างใจ (Hatch, 2009) โดยเฉพาะวิสยัทศันจ์ะ
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ช่ วย ให้กา รปฏิบัติ ง านประสบผลส า เ ร็ จ 

(Attainable or Achievable) บุคลากรท างาน

ดว้ยความมั่นใจและมีความสุขในการท างาน

และมีขวัญก าลังใจ (วีระวัฒน์  ปันนิตามัย , 

2538) สอดคล้องกับผลวิจัยของ Dhammika 

(2014) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์กับ

พฤติกรรมการเป็นพลเมืองในองค์การ : การ

ประเมินผลกระทบของความแตกต่างในศาสนา 

ผลวิจัยพบว่า  1) มีความสัมพันธ์ เชิ งบวก

ระหว่างภาวะผูน้  าวิสัยทัศนก์ับพฤติกรรมการ

เป็นพลเมืองดีในองคก์ารอย่างมีนยัส าคญัสถิติ

ที่ระดับ .05 โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านความ

มั่นคงและความปลอดภัย ดา้นแรงจูงใจ และ

ดา้นความเป็นอยู่ 

2. การจัดการความปลอดภัยของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 พบวา่ โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

อยู่ในระดบัมากทกุดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ย

จากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการจดับรกิารความ

ปล อดภั ย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า  ด้ า น ก า ร จั ด

สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นการเรียนการ

สอนสวัสดิศึกษา ตามล าดับ ที่เป็นเช่นนีเ้ป็น

เพราะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการ

น าการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality 

Management) มาให้ผู้บริหารสถานศึกษาใน

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานใช้

เป็นหลักในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งการ

บริหารดังกล่าวมุ่งผู้รับบริการเป็นส าคัญซึ่ง

ไดแ้ก่ นักเรียน ดังนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึง

บริหารงานโดยค านึงถึงความปลอดภัยของ

นกัเรียนเป็นส าคญั โดยมีการจดัสวสัดิการการ

ดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี  การ

จัดการความปลอดภัยของสถานศึกษานับว่า

เป็นสิ่งส  าคัญเพราะช่วยลดสาเหตุของการ

บาดเจ็บหรือตายจากอุบัติเหตุ ช่วยป้องกันให้

เกิดความปลอดภัย (สุชาติ โสมประยูร และ  

เอมอชัฌา วตันบรุานนท,์ 2553) อีกทัง้การสอน

สวัสดิรักษาช่วยให้นักเรียนรูจ้ักป้องกัน หรือ

หลีกเลี่ยงการกระท าต่างๆ ที่ เป็นอันตรายที่

อาจจะเกิดขึน้ขณะมาโรงเรียน อยู่ในโรงเรียน 

และกลบัจากโรงเรียนสู่บา้น (เผด็จ เปล่งปลั่ง , 

2547) สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ 

สิทธิเสน (2549) ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็น

เ ก่ี ยวกับ ปัจจัย ในการจั ดการด้านความ

ปลอดภัยให้แก่นักเรียนของโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายดา้น

อยู่ในระดบัที่เห็นดว้ยอย่างมากในทกุดา้น 

3. ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศกึษามีความสมัพนัธก์บัการจดัการความ

ปลอดภัยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 9 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ที่

เป็นเช่นนีเ้พราะผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีภาวะ

ผู้น  าวิสัยทัศน์จะมองภาพอนาคตได้อย่าง

ชัดเจนเพื่อวางแผนในการจัดความปลอดภัย

ให้แก่นัก เรียน สามารถสร้างและสื่ อสาร

วิสัยทัศน์ในอนาคตของสถานศึกษา โดย
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ชีใ้ห้เห็นว่าจะเจริญเติบโตและมีสภาพที่ดีขึน้

จากปัจจุบันอย่างแน่นอน โดยค านึงถึงสวัสดิ

ภาพ ความเป็นอยู่และปลอดภัยในโรงเรียน 

(Robbin, 2009) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ภาวะผู้น  า วิ สัยทัศน์ด้านการ มี

วิสยัทัศน ์ดา้นการเป็นแบบอย่างที่ดี และดา้น

การท างานเป็นทีมส่งผลต่อการจัดการความ

ปลอดภยัของสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขต

พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สมควรที่

ผูบ้รหิารโรงเรียนมีการพฒันาวิสยัทศัน ์การเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร และดา้นการท างาน

เป็นทีมใหเ้ขม้แข็งยิ่งขึน้ 

2. การจัดการความปลอดภัยของ

โรงเรียนดา้นการเรียนการสอนสวัสดิศึกษามี

ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ สมควรที่ส  านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส่ง เสริมให้

ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนพัฒนาดา้นการ

เรียนการสอนสวัสดิศึกษา โดยสนับสนุน

งบประมาณใหเ้พียงพอ 

3. ภาวะผู้น  าวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาด้านการเ ป็นแบบอย่างที่ ดี มี

ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดสมควรที่ส  านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 วางแผนกลยุทธ์

ในการพัฒนาผู้บ ริ ห า รสถานศึกษาให้ มี

วิสยัทศันม์ากขึน้ 
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กำรศึกษำภำวะผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงของผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขต
จอมทอง กรุงเทพมหำนคร 

THE STUDY OF ADMINISTRATORS’ TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP 
UNDER CHOMTHONG DISTRICT OFFICE, BANGKOK METROPOLITAN 

ADMINISTRATION 
 

ปฐมรตัน ์ แจม่ศรี1, พรหมพริยิะ  พนาสนธ์ิ2 
นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

อาจารยป์ระจ า คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี ้มีวัตถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครู

โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครต่อภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนจ าแนกตามเพศและระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ ครูผูส้อนโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จ านวนทัง้สิน้ 201 คน สุ่มโดยวิธี 

Stratified random sampling เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่า t-test  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ดา้นการค านึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 2) การเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของครูครูผูส้อนโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศและ

ระดบัการศึกษา พบว่า 2.1) ครูผูส้อนโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครที่มีเพศ

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 2.2) ครูผูส้อนโรงเรียนในสงักัด

ส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้  าการ
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เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  

โดยภาพรวมไม่แตกตา่งกนั 

 

ค ำส ำคัญ: ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร, ความคิดเห็นของครู 

 
ABSTRACT 

This thesis had 2  objectives were 1 )  to study the teachers’ opinion level of 

transformational leadership of administrators under Chomthong district office, Bangkok 

metropolitan administration. 2)  to compare opinions of teachers in schools under Chomthong 

district office, Bangkok toward transformational leadership of school administrators which 

classified by gender and education of the respondents. The sample consisted of 201 teachers 

in schools under Chomthong district office, Bangkok metropolitan administration in academic 

year of 2 0 1 7  and selected by stratified random sampling. The used instrument for data 

collecting were 5 levels rating scale questionnaires. The used statistic in the data analysis were 

percentage, mean, standard deviation and tested hypothesis by One Sample t-test. 

The results of the study were found that: 1)  Teachers’ opinion of the transformational 

leadership under Chomthong district office, Bangkok metropolitan administration, overall were 

at high levels. When considered in each aspect, sorted by descending in terms of, influence 

of ideology, individual regard consideration, intellectual stimulus and motivational inspiration. 

2 )  To compare teachers’ opinion classifying with gender and education were found:  

2 .1 )  Opinions of teachers in schools under Chomthong district Office, with different gender 

toward transformational leadership of school administrators, the overall were not different.  

2.2) Opinions of teachers in schools under Chomthong district Office, with different educations 

toward transformational leadership of school administrators, the overall were not different. 

 

Keywords: Transformational leadership of administrators, Teachers’ opinion 
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บทน ำ 

ในปัจจุบันภาวะผู้น  า มีส่วนส าคัญ

อย่างยิ่งต่อการเกิด การด ารงอยู่ การเสื่อม และ

การดบัสญูของทกุองคก์าร ปัญหาตา่ง ๆ จงึเป็น

สิ่งท้าทายความสามารถของผู้น  าในปัจจุบัน 

องค์การหรือหน่วยงานใดก็ตามที่ไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ ย่อมถูก

ท าลาย ผู้น  าจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อน าองคก์ารไปสู่ความสามารถ

ในการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามใน

ฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม

โลก จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบทั้ง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ

การเมืองการปกครอง อีกทัง้ดา้นการศกึษาดว้ย 

จากการศึกษาภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลง 

( Transformational leadership) ข อ ง แ บ ส 

(Bass, B.M. 1985) พบว่าเป็นกระบวนที่ มี

อิ ท ธิพลต่อการ เปลี่ ยนแปลง เจตคติ และ

พฤติกรรมของสมาชิกในองคก์าร สรา้งความ

ผูกพันของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงของ

วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ที่ส  าคัญขององคก์าร 

และภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงนีย้ังเก่ียวขอ้ง

กบัอิทธิพลของผูน้  าที่มีผลต่อผูต้าม แต่อิทธิพล

นัน้เป็นการใหอ้  านาจแก่ผูต้ามใหก้ลบักลายเป็น

ผู้น  าและเป็นผู้ที่ เปลี่ยนแปลงหน่วยงานใน

กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองคก์าร และ

จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 จนถึงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 จะ

เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหมี้การจดัการศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อให้ทันกับยุค

สมยัที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา พรอ้ม

ปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิดและการบริหารเพื่อน า

ความส าเรจ็มาสูส่ถานศกึษาและมุ่งสูเ่ปา้หมาย

ที่ตัง้ไว ้

จากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้จะ

เห็นไดว้่าผูบ้ริหารมีความส าคัญและมีอิทธิพล

ต่อครูเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตอ้งน าแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มาปรบัใชใ้นการ

บริหารงานตลอดเวลา เพื่ อให้โรง เรียนมี

ความก้าวหน้าทันสมัย บรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายที่ วางไว้ ส  าหรับโรงเรียนในเขต

จอมทอง กรุงเทพมหานครมีทัง้สิน้ 11 โรงเรียน

ในแต่ละโรงเรียนผูบ้ริหารย่อมมีความสามารถ

บริหารแตกต่างกันออกไป โรงเรียนที่ผูบ้ริหาร

ตื่นตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ ๆ โรงเรียนนัน้

ย่อมมีความเจริญและประสบผลส าเร็จ ปัญหา

ที่พบบ่อยของโรงเรียนในเขตจอมทอง คือ

ผู้ป กค รอ งย้า ยบุ ต รหลาน ไป เ รี ย นที่ อื่ น 

ผู้ปกครองไม่ค่อยมีโอกาสพบ ผู้อ  านวยการ

โรงเรียน ผูบ้ริหารไม่มีความเป็นกนัเอง ส าหรบั

กับผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บ ริหารไม่ค่ อยให้

ความส าคัญเท่าที่ควร เปลี่ยนแปลงนโยบาย

บ่อยเกินไป ดังนั้นผูบ้ริหารตอ้งมีอุดมการณท์ี่

แน่วแน่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถ
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ถ่ายทอดความรูค้วามสามารถ ให้ครูศรัทธา 

วางใจและปฏิบัติตามต้องมีการสร้างแรง

บันดาลใจ เช่นให้รางวัล  สวัสดิการ ให้การ

สนับสนุนเอาใจใส่และให้ความส าคัญกับครู 

ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ใหม่  ๆ 

และหาแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน เปิด

โอกาสใหค้รูเสนอความคิดเห็นและตอ้งค านึงถึง

ความแตกต่างของแต่ละบคุคล เพื่อความส าเรจ็

ของโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารจะได้รับรู ้จากเสียง

สะทอ้นของครู 

จากที่กล่าวมาทัง้หมดในขา้งตน้ ผูว้ิจยั

จงึสนใจท าสารนิพนธ ์ศกึษาเรื่อง ภาวะผูน้  าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพื่อ

น าผลที่ไดจ้ากการวิจยัเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหาร

ไดพ้ิจารณาปรบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตวัเองได้

ตรงจุด และเพื่อให้โรงเรียนได้รับการพัฒนา

ยิ่งขึน้ 

 
วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 

1 . เพื่ อศึกษาระดับภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น

ของครูโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานครต่อภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง

ของผูบ้ริหารโรงเรียนจ าแนกตามเพศและระดบั

การศกึษา 

 

สมมุติฐำนของกำรวิจัย 

1. ระดบัความคิดเห็นของครูในโรงเรยีน

ใ น สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต จ อ ม ท อ ง 

กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกันต่อภาวะ

ผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนจะ

แตกตา่งกนั 

2. ระดบัความคิดเห็นของครูในโรงเรยีน

ใ น สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต จ อ ม ท อ ง 

กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง

กันต่อภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรยีนจะแตกตา่งกนั 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื ้อหาการวิจัยเรื่อง 

ภาวะผู้น  าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร

โรง เรียนในสังกัดส านักงานเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร ผูศ้ึกษาไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี 

ภาวะผู้น  าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา ตามแนวคิดของแบส และอะโวลิโอ 

(Bass and Avolio. 1994) ใน 4 ด้าน ได้แก่   

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์2) การสรา้ง

แรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา  

4) การค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 

2. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

2.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

ค รูผู้สอนโรง เรียนในสังกัดส านักงานเขต

จอมทอง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 11 โรงเรยีน รวมทัง้สิน้ 414 คน 
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2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี ้  ได้แก่  ค รูผู้สอนโรง เ รี ยนในสังกัด

ส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ปี

การศกึษา 2561 จ านวนทัง้สิน้ 201 คน ซึง่ไดม้า

โดยการเทียบตารางเครจซี่ และมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan, 1970) แลว้ด าเนินการ

สุม่ชัน้ภมูิ (Stratified Random Sampling) 

3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 

3.1 ตวัแปรตน้ คือ สถานภาพทั่วไป

ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

จอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ

และระดบัการศกึษา 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้น  า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ป ระกอบด้ว ย  1 )  ก า ร มี อิ ท ธิพลอย่ า ง มี

อุดมการณ ์2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ 3) การ

กระตุ้นทางปัญญา 4) การค านึงความเป็น

ปัจเจกบคุคล 

 
กรอบแนวคดิในกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิดของ แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio, 

1994) ผูว้ิจยัไดส้รุปตามกรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี ้

             ตวัแปรตน้                                                                    ตวัแปรตาม 

 

 
 

 

 

 

 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยไดศ้ึกษาคน้ควา้

เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งจากแหลง่ขอ้มลู

ในเอกสาร ต ารา สิ่ งพิมพ์ต่าง  ๆ เว็บไซต์  

เพื่อเป็นแนวทางในการ สรา้งกรอบแนวคิดใน

การวิจัย และสรา้งเครื่องมือตามกรอบแนวคิด

ใหค้รอบคลมุกบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง ใน 

4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์

2) การสรา้งแรงบันดาลใจ 3) การกระตุน้ทาง

ปัญญา 4)การค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล      

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา ไดแ้ก่  

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 

2. การสรา้งแรงบนัดาลใจ  

3. การกระตุน้ทางปัญญา  

4. การค านงึความเป็นปัจเจกบคุคล 
 

ขอ้มลูสถานภาพของครูผูส้อนโรงเรยีนใน
สงักดัส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม 

1. เพศ ไดแ้ก่  
 -เพศชาย 
 -เพศหญิง 
2. ระดบัการศกึษา ไดแ้ก่ 
 -ปรญิญาตรี 
 -สงูกวา่ปรญิญาตรี 
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ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท์ (Likert) 

คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ 

 
สรุปผลกำรวจิัย 

1 . ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 3.65) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (�̅� = 3.72) 

ด้า นก า รค า นึ ง ค ว าม เ ป็ น ปั จ เ จกบุ ค คล  

(�̅� =  3 .63)  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  

(�̅� = 3.62) และดา้นการสรา้งแรงบันดาลใจ  

(�̅� = 3.61)รายละเอียดดงัแสดงในตารางที่1 

 

 

ตำรำงที ่1  แสดงค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น 

 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

สงักัดส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามเพศครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด

ส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

สงักัดส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าครูที่ มีเพศแตกต่างกันมี

ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครในดา้นการสรา้ง

แรงบนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา

แตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ส่วนดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และ

ด้านการค านึงความเป็นปัจเจกบุคคลไม่

แตกตา่งกนั รายละเอียดดงัแสดงในตารางที่ 2 

ด้ำนที ่
ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตจอมทอง 
กรุงเทพมหำนคร 

�̅� S.D. แปลผล 

1 การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 3.72 .38 มาก 
2 การสรา้งแรงบนัดาลใจ 3.61 .35 มาก 

3 การกระตุน้ทางปัญญา 3.62 .43 มาก 

4 การค านงึความเป็นปัจเจกบคุคล 3.63 .36 มาก 

 รวม 3.65 .18 มำก 
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ตำรำงที ่2  เปรียบเทียบภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนสงักดัส านกังาน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ 

ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนสังกัด

ส ำนักงำนเขตจอมทอง 
กรุงเทพมหำนคร 

ชำย หญิง 

t p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 3.65 .37 3.75 .38  -1.481 .140 

2. การสรา้งแรงบนัดาลใจ 3.75 .45 3.57 .30   2.572* .013 

3. การกระตุน้ทางปัญญา 3.70 .28 3.59 .47   2.000* .048 

4. การค านงึความเป็นปัจเจกบคุคล 3.58 .34 3.64 .37 -1.147 .253 

รวม 3.67 .14 3.64 .19  1.265 .051 

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
 

3. ผลการเปรียบเทียบครูผูส้อนโรงเรยีน

ใ น สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต จ อ ม ท อ ง 

กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง

กั น มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ ภ า ว ะ ผู้ น  า ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

สงักัดส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าครูที่ มี ระดับการศึกษา

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

สงักัดส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ในด้านการค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ส่วนดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

การสรา้งแรงบนัดาลใจและดา้นการกระตุน้ทาง

ปัญญาไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดงัแสดงใน

ตารางที่ 3 
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ตำรำงที ่3  เปรียบเทียบภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนสงักดัส านกังาน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนสังกัด

ส ำนักงำนเขตจอมทอง 
กรุงเทพมหำนคร 

ปริญญำตรี 
สูงกว่ำ

ปริญญำตรี 
t p 

�̅� S.D �̅� S.D 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 3.70 .35 3.80 .47  -1.193 .055 
2. การสรา้งแรงบนัดาลใจ 3.59 .34 3.70 .39 -1.771 .078 
3. การกระตุน้ทางปัญญา 3.58 .43 3.75 .43 -2.362 .089 
4. การค านงึความเป็นปัจเจกบคุคล 3.65 .37 3.53 .28   2.448* .046 

รวม 3.63 .18 3.69 .17  -1.977 .051 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 

 
อภปิรำยผล  

จากการวิเคราะห ์ขอ้มลูเก่ียวกบัภาวะ

ผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนใน

สงักัดส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัอภิปรายผลได ้ดงันี ้

1. ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดบั

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการค านึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และ

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ สอดคล้องกับ

งานวิจยัของวนัเพ็ญ  รตันอนนัต ์(2555) ศึกษา

เรื่อง การศึกษาภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2 

พบว่า การศึกษาภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เพราะว่า

จากการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปการศึกษา

และสภาพสงัคมที่เปลี่ยนไปจะเห็นไดว้า่ องคก์ร

หรือสถานศึกษาจะอยู่ไดอ้ย่างมั่นคง มีความ

เจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งเป็นผูบ้รหิารยคุใหม่ 

เป็นผูน้  าแห่งการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์

ทางการบริหาร และปรับตัว ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างมืออาชีพ มีความ

เป็นผูน้  า โอกาสที่จะประสบความส าเรจ็ก็สงูขึน้ 

ก า รบริ ห า รสถานศึกษา ในยุค ปัจจุบัน มี

องคป์ระกอบหลายอย่างที่จะช่วยใหอ้งคก์รหรือ

สถ านศึ กษาอยู่ ไ ด้อ ย่ า ง มั่ น ค ง  มี ค ว าม

เจริญก้า วหน้าและพัฒนาขึ ้น เ ป็นล าดับ 
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องคป์ระกอบที่ส  าคญัอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะ

ขาดเสียมิไดก้็คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษายุคใหม่ 

ซึ่งเป็นผู้น  าแห่งการเปลี่ยนแปลงในกระบวน

ทัศนท์างการบริหาร ฉะนั้นความสามารถของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันจะตอ้งเป็น

ผูน้  าและปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึน้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนมุ่งท าประโยชน์

เพื่อสว่นรวม ความส าเรจ็ของสถานศกึษาขึน้อยู่

กับปัจจัยด้านบุคคลเป็นหลัก หากผู้บริหาร

สถานศกึษามีภาวะความเป็นผูน้  าที่มีคณุสมบตัิ

ที่เหมาะสมแลว้ โอกาสที่จะประสบความส าเรจ็

ก็สูงขึน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเปรียบเสมือน

หัวใจของสถานศึกษาที่มิใช่ท าหนา้ที่ เพียงแต่

บริหารสถานศึกษาไปตามระเบียบของราชการ

เท่านัน้ แต่จ าเป็นตอ้งแสดงบทบาทของผูน้  าที่

แทจ้รงิในสถานศกึษานัน้ๆดว้ย 

2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตวัอย่างโดยเปรียบเทียบระหว่างเพศและระดบั

การศกึษา 

2.1 ค รูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด

ส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

สงักัดส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตั้งไว ้สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ

ล าดวน  เอี่ยมอาจ (2557) ศกึษาเรื่อง การศกึษา

ภาวะผู้น  าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต

41 พบว่า ครูในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 

41 ทัง้เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อ

ภาวะผู้น  าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษาไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าผูบ้รหิาร

สถานศึกษามีแนวปฏิบตัิและการแสดงออกซึ่ง

พฤติกรรมในการบริหารงานกับครูที่เท่าเทียม

กนัทกุคน ไม่ยดึประสบการณใ์นการท างานหรอื

ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงมา

เป็นหลักในการมอบหมายงาน ท าให้ครูใน

จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 มีความคิดเห็น

ต่อภาวะผู้น  าของผู้บริหารสถานศึกษาไม่

แตกตา่งกนั 

2.2 ค รูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครที่มี

ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

ภาวะผู้น  าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

จอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมาซีเต๊าะ 

บีมา  (2557)  ศึกษาเรื่ อง  ภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากับขวัญ

และก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านกังาน

เขตพืน้ที่การประถมศึกษายะลา พบว่า ภาวะ

ผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 
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ส านักงานเขตพืน้ที่การประถมศึกษายะลาโดย

จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและ

รายดา้นไม่แตกต่างกนั ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี ้

อาจเป็นเพราะว่าครูผูส้อนที่มีวุฒิการศึกษาใน

ระดับที่ต่างกัน มีการรบัรู ้มุมมอง หรือแนวคิด 

ทศันคติที่เหมือนกัน ซึ่งภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจะเป็นอย่างไรนัน้ไม่ขึน้อยู่กับวุฒิ

การศึกษา แต่จะขึน้อยู่กับผูบ้ริหารว่าไดมี้การ

สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ 

ประสบการณใ์หม่ ๆ ผูบ้ริหารมีความสนใจใน

วิชาชีพ มีการสนใจหาความรู้ใหม่  ๆ ศึกษา

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ปรบัปรุงตวัเองอยู่

ตลอดเวลา เฉลียวฉลาดเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ร่วมงาน สรา้งค่านิยมในการท างาน ท าให้

ผูร้่วมงานค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมมากกว่า

ส่วนตน กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานท างานเป็นทีม

แสดงใหเ้ห็นถึงความตัง้ใจที่จะท างานใหส้  าเรจ็ 

มีการส่งเสริมและกระตุน้ให้ผู้ร่วมงานพัฒนา

ตนเองตามศักยภาพมีการค านึงถึงความ

แตกตา่งระหวา่งบคุคล เปิดโอกาสใหค้รูทกุคนมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ พิจารณาความดี

ความชอบด้วยความยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งสิ่ง

เหล่านี ้ล้วนให้ค รูผู้สอนมีความคิดเห็นไม่

แตกตา่งกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

จ า ก ก า ร วิ จั ย ภ า ว ะ ผู้ น  า ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยั

มีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

1. ผู้บริหารควรกล่าวถึงความส าเร็จ

ของโรงเรียนในอนาคตใหม้ากขึน้ เพื่อใหค้รูเกิด

แรงจงูใจในการท างาน 

2. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน

ออกความคิดเห็น เพื่อใหเ้กิดแนวคิดใหม่ๆใน

การบรหิารงาน  
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