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รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมโครงสร้างซที (SEAT) กับเด็กพกิาร
ระดับประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 2 
THE SEAT STRUCTURE OF INCLUSIVE EDUCATION MANAGEMENT 

ADMINISTRATION MODEL FOR DISSABLED CHILD IN PRIMARY LEVEL 
UNDER THE PHATUMTHANI PRIMARY EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

SERVICE AREA OFFICE 
 

ปวีณท์ิพย ์ อน้ล าพอง 
โรงเรยีนวดัอยัยิการาม ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์1) เพื่อศึกษาการบริหารจดัการศึกษาแบบเรียนรว่มโครงสรา้งซีท 

(SEAT) ในโรงเรยีนจดัการเรียนรว่มระดบัประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 

ปทุมธานี เขต 2 2) เพื่อศึกษาเด็กพิการในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนร่วม

โครงสรา้งซีท (SEAT) กับเด็กพิการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ครูผูส้อนในโรงเรียนจดัการเรียนร่วม จ านวน 118 คน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ 

คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในโรงเรียนจดัการเรียนร่วมระดบั

ประถมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก 2) การจัดการศึกษาเด็กพิการ 9 ประเภท ในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมระดับประถมศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี  เขต 2 โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  

3) ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการบรหิารจดัการศกึษาแบบเรียนรว่มโครงสรา้งซีท (SEAT) กบัการจดั

การศึกษาเด็กพิการ 9 ประเภท โรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 โดยรวมมีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางซึ่งมีความสมัพนัธก์นัในทางบวก อย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติที่ระดบั .01 

 

ค าส าคัญ: การบรหิารจดัการศกึษาแบบเรยีนรว่มโครงสรา้งซีท/เด็กพิการ 
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ABSTRACT 

 This thesis have 3 objectives as 1) to study the SEAT structure of inclusive education 

management administration in inclusive education management for primary education level 

under The Phatumthani primary educational administration service area office 2 2) to study 

disabled child in primary school  under The Phatumthani primary educational administration 

service area office 2 and 3) to study relationship between SEAT structure of inclusive education 

model and  disabled child in primary school under The Phatumthani primary educational 

administration service area office 2 The sample was 118 teachers who were teaching in 

inclusive education school and the instrument was questionnaire. The data were analyzed by 

frequency, percentage, mean and standard deviation and the hypothesis were tested by 

correlation coefficient. 

The results reveal that: 1) The inclusive education management administration at 

primary level was at high level in over all. 2) The 9 types disabled child, in primary inclusive 

education school under were at high level in over all. 3) The relationship between  the SEAT 

structure of inclusive education management administration model and the 9 types disabled 

child of school had relationship in moderate level which were positive relationship at .01 

significant.  

 

Keywords: The SEAT structure of inclusive education management administration 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนพิการ 

ได้รับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน สอดคล้องตาม

เ จ ต น า ร ม ณ์ ที่ ก  า ห น ด ใ น ก ฎ ห ม า ย 

พระราชบญัญัติ และนโยบายที่เก่ียวขอ้งอย่างมี

ประสิทธิภาพปลอดจากอุปสรรคและตัง้อยู่บน

ฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างแทจ้ริง ส  านักงาน

คณะกร รมกา รกา รศึ กษาขั้นพื ้น ฐาน ได้

ด าเนินการจดัโครงการโรงเรียนจดัการเรียนรว่ม  

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่เด็กพิการได้

เรียนร่วมกบัเด็กปกติ โดยโรงเรียนจดัการเรียน

ร่วมน า กรอบแนวคิดการบริหารโครงสรา้ง ซีท 

( SEAT Framework ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  

(S: Students) คือ นักเรียน (E: Environment) 

คือ สภาพแวดลอ้ม (A: Activities) คือ กิจกรรม

การเรียนการสอน และ (T: Tools) คือ เครื่องมือ 

จัดการศึกษาใหแ้ก่เด็กพิการ จากความส าคญั

ดงักล่าว ผูว้ิจยัมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบ
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การบริห า รจัดกา รศึ กษาแบบ เ รี ยน ร่ วม

โครงสร้างซีท  (SEAT) กับเด็กพิการระดับ

ประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเรียนร่วมและส่งเสริมพัฒนาการของ

เด็กพิการและเด็กปกติอย่างทั่ วถึง ตรงตาม

ความสามารถ ความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ

ต่อไปซึ่งผู้วิจัยคาดว่า ผลจากการศึกษาจะ

สามารถน าไปใชใ้หมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศึกษา

แบบเรียนรว่มโครงสรา้งซีท (SEAT) ในโรงเรียน

จัดการเรียนร่วมระดับประถมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทมุธานี เขต 2 

2. เพื่อศกึษาเด็กพิการในโรงเรยีนระดบั

ประถมศึกษา  สังกัดส านัก งาน เขตพื ้นที่

การศกึษาประถมศกึษา ปทมุธานี เขต 2 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปแบบการเรียนร่วมโครงสรา้งซีท (SEAT)กับ

เด็กพิการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทมุธานี เขต 23.  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดา้นประชากร 

ป ร ะ ช า ก ร ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อบ ถ า ม 

ประกอบดว้ย ครูผูส้อนโรงเรียนจดัการเรียนรว่ม

ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษา ปทมุธานี เขต 2 จ านวน 

59 โรงเรียนละ 2 คน รวมทัง้สิน้ 118 คน โดยใช้

วิธีการจบัฉลาก 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้คือ 

แบบสอบถาม  การบริหารจัดการศึกษา

แบบเรียนร่วมโครงสรา้งซีท (SEAT) โรงเรียน

จัดการเรียนร่วมระดับประถมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทมุธานี เขต 2 ดงันี ้

แบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 แบบส ารวจขอ้มูลของผูต้อบ

แบบสอบถาม ประกอบดว้ย สอบถามเก่ียวกบั

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้าน

ต่ า ง ๆ  คื อ  เพศ  อายุ  ค รู ผู้ส อน ระดับชั้น 

ประสบการณก์ารท างาน 

ตอนที่  2 แบบสอบถามแบบมาตร

ประมาณค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกบัรูปแบบ

การบริห า รจัดกา รศึ กษาแบบ เ รี ยน ร่ วม

โครงสร้า งซีท  (SEAT) 4 ด้าน  คือ  1) ด้าน

นักเรียน (S: Student) 2) ด้านสภาพแวดลอ้ม 

(E: Environment) 3) ดา้นกิจกรรมการเรียนการ

ส อ น  ( A: Activities) 4) ด้ า น เ ค รื่ อ ง มื อ  

(T: Tools) 
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ตอนที่  3 แบบสอบถามแบบมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเก่ียวกับการ

บริหารจัดการศึกษาเด็กพิการ 9 ประเภท คือ  

1) เด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเห็น 2) เด็กที่มี

ความบกพร่องทางการไดย้ิน 3) เด็กที่มีความ

บกพร่องทางสติ ปัญญา 4) เด็กที่ มีความ

บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือ

สขุภาพ 5) เด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้

6 )เด็กที่มีความบกพร่องทางการพดูและภาษา 

7) เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรือ

อารมณ ์8) เด็กที่เป็นบคุคลออทิสติก 9) เด็กที่มี

ความพิการซ้อน แบบสอบถามในตอนที่  2  

และตอนที่ 3 ขอ้ค าถามแต่ละขอ้ก าหนดน า้หนกั

คะแนนเป็น 

ระดบัปฏิบตัิการ 5 ระดบั คือ 1–5 เป็น

ค าถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

และมีน ้าหนักของคะแนนตามระดับของการ

แสดงพฤติกรรมว่ามีคา่มากเพียงใด ตัง้แต่ 1-5  

กา ร แปลคว ามหมายขอ ง ข้อมู ล  

น าค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมที่ปฏิบตัิหรือมีการ

ปฏิบัติมาแปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์

ค่าเฉลี่ย 5 ระดบั 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น

เ ก่ียวกับ รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

แบบเรียนร่วมโครงสร้างซีท (SEAT) กับเด็ก

พิการระดับประถมศึกษา ในสังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 

2 โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 

 
สรุปผลการศกึษา 

ผูศ้ึกษาไดศ้ึกษารูปแบบการบริหารจัด

การศึกษาแบบเรียนร่วมโครงสรา้งซีท (SEAT) 

กับเด็กพิการระดับประถมศึกษา ในสังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 โดยใช้แบบสอบถามพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง 

จ านวน 92 คน คิดเป็นรอ้ยละ 78.00 และเพศ

ชาย จ านวน 26 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 22 อายขุอง

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อายุ  อายุ   

31 – 40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 55.90 รองลงมา อาย ุ

21 – 30 ปีคิดเป็นรอ้ยละ 30.50 นอ้ยที่สดุ อายุ 

41 – 50 ปี  คิ ด เ ป็ น ร้อ ย ละ  13.60 ผู้ ต อบ

แบบสอบถาม  ส่ ว น ให ญ่สอน ร ะดับ ชั้ น

ประถมศึกษาปีที่  6 คิด เ ป็นร้อยละ 28.80 

รองลงมา สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

คิด เ ป็นร้อยละ  18.60 และน้อยที่ สุดสอน

ระดับชัน้ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นรอ้ยละ 

16.10 ประสบการณ์การท างานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีประสบการณท์ างาน

สูงกว่ า  10 ปีขึ ้น ไป  คิด เ ป็นร้อยละ 22.90 

รองลงมามีประสบการณก์ารท างาน  5 – 10 ปี 

คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  44.90 แ ล ะ  น้ อ ย ที่ สุ ด

ประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 5 ปี คิดเป็น

รอ้ยละ 32.20 
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1. การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียน

ร่ ว ม ใน โ ร ง เ รี ย นจัดก า ร เ รี ย น ร่ ว ม ระดับ

ประถมศึกษา  สังกัดส านัก งาน เขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า 

โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นกิจกรรมการเรียนการ

สอน  (A: Activities) มี ค่ า เ ฉลี่ ย สู ง สุด  คื อ 

รองลงมา คือ ดา้นนักเรียน (S: Student) และ

ต ่าสดุ ดา้นสภาพแวดลอ้ม (E: Environment)  

2. การบริหารจดัการศึกษาเด็กพิการ 9 

ประเภท ในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมระดับ

ประถมศึ กษาสั ง กัดส านัก ง าน เ ขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี  เขต 2 

โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั มาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ด้านเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รองลงมา คือ ด้านเด็ก 

ออทิสติก และ ต ่าสุด ด้านนักเรียนที่มีความ

บกพรอ่งทางการเห็น 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ

บรหิารจดัการศกึษาแบบเรียนรว่มโครงสรา้งซีท 

(SEAT) กบัการบรหิารจดัการศกึษาเด็กพิการ 9 

ประเภท โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2 

โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง

ซึ่ ง มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่ามีความสัมพันธ์กัน เรียง

ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้รูปแบบการ

บรหิารจดัการศกึษาแบบเรียนรว่มโครงสรา้งซีท 

(SEAT) กบัเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการไดย้ิน 

มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น ใ น ร ะ ดั บ สู ง  ซึ่ ง มี

ความสมัพนัธก์ันในทางบวก อย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติที่ระดบั .01 และ รูปแบบการบรหิารจดั

การศึกษาแบบเรียนร่วมโครงสรา้งซีท (SEAT) 

กบัเด็กออทิสติก มีความสมัพนัธก์นัค่อนขา้งสงู 

ซึ่ ง มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
อภปิรายผล 

จากการศึกษารูปแบบการบริหารจัด

การศึกษาแบบเรียนร่วมโครงสรา้งซีท (SEAT) 

กับเด็กพิการระดับประถมศึกษา ในสังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 ผลการศึกษา มีประเด็นที่

น่าสนใจน ามาอภิปรายในแตล่ะดา้นดงัตอ่ไปนี ้

1. การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียน

ร่ ว ม ใน โ ร ง เ รี ย นจัดก า ร เ รี ย น ร่ ว ม ระดับ

ประถมศึกษา  สังกัดส านัก งาน เขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า 

โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก 

โ รง เ รี ยน มีการบริหารองค์ประกอบหลัก  

4 ประการ คือ ดา้นนักเรียน (S: Students) ทั้ง

เด็กพิการและเด็กปกติ ใหมี้ความพรอ้ม ความ

เข้าใจ การให้ความช่วยเหลือ จนสามารถอยู่

ร่วมกันในสังคมได้อย่ าง มีความสุข  ด้าน

สภาพแวดล้อ ม  ( E: Environment) มี ก า ร

จัดเตรียมสภาพแวดลอ้มทางกายที่เหมาะสม 
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สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม กับความ

บกพร่องของเด็กพิการ ดา้นกิจกรรมการเรียน

การสอน (A: Activities) มีการจัดท าหลักสูตร

เฉพาะ เทคนิคการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งกบั

ความพิการ และความสามารถในการท า

กิจกรรม ก าหนดเกณฑก์ารวดัและประเมินผลที่

หลากหลาย การส่งต่อนักเรียนเพื่อใหส้ามารถ

จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ ที่ สู ง สุ ด ต า ม

ความสามารถ ความถนัดของ เด็กพิการ  

และด้านเครื่องมือ (T: Tools) มีการก าหนด

นโยบาย วิสัยทัศน ์แผนงาน และงบประมาณ  

ที่ใหโ้อกาสแก่เด็กพิการ จัดสรรงบประมาณที่

เพียงพอ สนับสนุนและระดมทรัพยากรทาง

การศึกษา ความร่วมมือจากครู บุคลากร พ่อ 

แม่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง นักวิชาชีพ ส่งผลใหเ้ด็ก

พิ ก า ร ไ ด้ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ อ ย่ า ง เ ต็ ม

ความสามารถ มีทักษะในการด ารงชีวิตและมี

ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุทธิดา  มูลทะสิน 

ศกึษาเก่ียวกบัสภาพการบรหิารจดัการเรียนรว่ม

โครงสรา้งซีทของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน

ร่วม สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

ระดับการปฏิบัติ เ ก่ียวกับสภาพการบริหาร

จั ด ก า ร เ รี ย น ร่ ว ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ซี ท  ( SEAT 

framework – Student Environment Activities 

Tool) ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้านนักเรียน 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นกิจกรรมการเรียนการ

สอน และด้าน เครื่องมือ อยู่ ในระดับมาก  

แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น พ ม า ศ  สุ ท ธิ วิ รั ช   

ศึกษาเก่ียวกบั การบริหารการเรียนร่วม โดยใช้

โครงสร้า งซี ท ใน โ รง เ รี ยนแกนน า  สังกัด

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาราชบรุี เขต 1 ตาม

กรอบแนวคิดการบริหารจัดการเรียนร่วมตาม

โครงสร้างซีท 4 ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้าน

สภาพแวดลอ้ม ดา้นการจัดการเรียนการสอน 

และดา้นเครื่องมือ สื่อ นวตักรรม โดยศกึษาจาก

ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ผลการศึกษาพบว่า

การบริหารจดัการเรียนร่วมในภาพรวม มีระดบั

การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดย

เรียงล าดับจากมากไปนอ้ยดังนี ้ดา้นนักเรียน 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นกิจกรรมการเรียนการ

สอน และดา้นเครื่องมือ 
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ประเภท ในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมระดับ

ประถมศึ กษาสั ง กัดส านัก ง าน เ ขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี  เขต 2 

โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เนื่องจาก เด็ก

พิการทัง้ 9 ประเภท คือ เด็กที่มีความบกพร่อง

ทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้

ยิน  เด็กที่มีความบกพรอ่งทางสติปัญญา เด็กที่

มีความบกพรอ่งทางรา่งกายหรือการเคลื่อนไหว

หรือสุขภาพ เด็กที่ มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู ้เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและ

ภาษา เด็กที่มีความบกพรอ่งทางพฤติกรรมหรือ

อารมณ ์เด็กออทิสติก เด็กพิการซอ้น ไดร้บัการ
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บริหารจัดการศึกษาแบบเ รี ยนร่ วมตาม

โครงสร้างซีท (SEAT) ทั้ง  4 ด้าน คือ ด้าน

นกัเรียน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นกิจกรรมการ

เรี ยนการสอน และด้าน เครื่ อ ง มือ  อย่ าง

เหมาะสมและต่อเน่ือง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของโสภณ ค าปาเชือ้ ไดศ้ึกษาเก่ียวกับ สภาพ

การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมโดยใช้

โครงสรา้งซีท ส าหรบันกัเรียนที่มีความตอ้งการ

จ าเป็นพิเศษโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 

พบว่า ดา้นนักเรียน มีการปฏิบัติเก่ียวกับการ

เตรียมความพรอ้มดา้นร่างกาย ดา้นวิชาการ 

ดา้นอารมณ ์ดา้นสงัคม ตามความบกพรอ่งจาก

คณะครูได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

โดยเฉพาะเด็กปกติทั่วไปทกุคนรบัรูถ้ึงวิธีปฏิบตัิ

ต่อเด็กที่ มีความบกพร่องได้อย่างเหมาะสม 

ด้านสภาพแวดล้อมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ

มาก คือ โรงเรียนไดมี้การแต่งตัง้คณะกรรมการ

การจัดการเรียนร่วม มีการจัดเตรียมสถานที่

และปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัความบกพรอ่งของ

เด็กแต่และประเภท ดา้นกิจกรรมการเรียนการ

สอน คณะครูมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

เช่น การวิเคราะหห์ลกัสูตร การจัดท าแผนการ

จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดท าแผนการ

สอนเฉพาะบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่

หลากหลาย ปรบัเกณฑก์ารวัดผล ประเมินผล

และน าผลการประเมินและปัญหาที่พบไป

วางแผนพัฒนาปรับปรุงการสอน มีการนิเทศ 

ติดตามชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท า สื่อ ดา้น

เครื่องมือ พบว่า มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับ

มาก ได้แก่ การจัดสรรคูปอง ตรงกับความ

ต้องการส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษ โรงเรียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย นโยบายอย่างชัดเจน ครูมีการผลิต

สื่อการสอนเหมาะสมกบัประเภทความบกพรอ่ง

ของ เด็ กที่ มี ค วามต้อ งกา รจ า เ ป็นพิ เ ศษ 

ด าเนินการใหผู้เ้รียนไดร้บัสื่อ สิ่งอ านวยความ

สะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง

การศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ฉวีวรรณ เมืองซอง ได้ศึกษาสภาพและแนว

ทางการด าเนินการบริหารจัดการเรียนร่วม ใน

สถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามคิด

คิดเห็นของข้าราชการครูทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน

นกัเรียน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นกิจกรรมการ

เรียนการสอน และดา้นเครื่องมือ จ าแนกตาม

ต าแหน่ง การอบรม/สัมมนาเก่ียวกับการสอน

เด็กพิการเรียนรว่ม ประสบการณส์อนเด็กพิการ

เรียนรว่ม ลกัษณะของโรงเรยีนจดัการเรียนเรยีน

ร่วมและขนาดของสถานศึกษา พบว่า ด้าน

นักเรียน อยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อมี

ค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย คือ การสรุป

รายงานผลการเตรียมความพรอ้มใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง 

รองลงมาการเตรียมความพร้อมเด็กพิการ  

และการด าเนินการจัดหาห้องพิเศษกระตุ้น

พฒันาการของเด็กพิการระยะแรกเริม่  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ

บรหิารจดัการศกึษาแบบเรียนรว่มโครงสรา้งซีท 
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(SEAT) กบัการบรหิารจดัการศกึษาเด็กพิการ 9 

ประเภท โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2 

โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

ซึ่ ง มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่ างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .01 พิ จารณา

ความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย คือ การ

บรหิารจดัการศกึษาแบบเรียนรว่มโครงสรา้งซีท 

(SEAT) กับเด็กพิการ 9 ประเภท ดา้นกิจกรรม

การเรียนการสอนมีความสมัพนัธก์บัการเด็กที่มี

ความบกพรอ่งทางการไดย้ิน เด็กออทิสติก เด็ก

ที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ ์

เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 

เด็กพิการซ้อน เด็กที่ มีความบกพร่องทาง

สติปัญญา เด็กที่มีความบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น และเด็กที่มี

ความบกพรอ่งทางรา่งกายหรือสขุภาพหรือการ

เคลื่อนไหวตามล าดบั  โรงเรียนมีการจดัครูเขา้

สอนในชัน้เรียนรว่ม ตรงตามความสามารถของ

ครูผูส้อน ครูจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ

บุคคล (IEP) ประเมิน ทบทวน และปรับแผน 

IEP อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ จัดท าแผนการสอน

เฉพาะบุคคล (IIP) บันทึกหลังการสอนทุกครัง้ 

จดักระบวนการเรียนรูท้ี่หลากหลาย เนน้ผูเ้รียน

เป็นส าคัญ จัดการเรียนรูใ้หเ้ด็กพิการรูจ้ักการ

ปรับตัวให้เหมาะสม กับสังคมปัจจุบัน วัดผล 

ประเมินผล เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กพิการไดศ้ึกษา

ต่อในชัน้สงูสดุตามศกัยภาพของตน รายงานผล

การจดัการเรียนร่วมอย่างเป็นระบบตามสภาพ

จริง รายงานผลความก้าวหน้าของเด็กพิการ

เรียนร่วมใหก้บัผูบ้ริหารและผูป้กครองรบัทราบ

เป็นระยะมีคณะท างานในการนิเทศ ติดตาม

การจัดการ เรียนร่วมอย่ าง เ ป็นระบบ ซึ่ ง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ระนอง  สวุรรณทอง 

ได้ศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างการ

บริหารงานกับผลงานด าเนินงานด้านการ

จัดการเรียนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา จากการศึกษา

พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างการบริหารงานกับ

ผลการด าเนินงานดา้นการจดัการเรียนรว่มของ

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ในภาพรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันเท่ากับ 0.869 ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน

ในระดับสูง  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ฮึดดีน ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

จัดการเรียนการสอนกับการให้การสนับสนุน

การเรยีนรว่ม จากการศกึษาพบวา่ เด็กที่มีความ

ต้องการพิ เศษที่ เรียนร่วมในโรงเรียนปกติ   

ที่ ได้รับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่

เหมาะสม และให้เด็กมีส่วนร่วมในการท า

กิ จ ก ร ร ม มี ค ว ามคิ ด ส ร้า ง ส ร ร ค์ เ พิ่ ม ขึ ้น  

และสามารถปรบัตวัเขา้กบัเพื่อนในวยัเดียวกนั

ไดด้ีขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะทั่วไป 

1.1 ควรจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม

โครงสรา้งซีท (SEAT) ดา้นสภาพแวดลอ้มโดย
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ส่งเสริมและพฒันาดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน

โรงเรียนให้เหมาะสม สามารถอ านวยความ

สะดวกใหก้บัเด็กพิการแต่ละประเภท 

1.2 ควรศึกษาแนวทางการจัด

การศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใหแ้ก่

เด็กพิการ ในโรงเรยีนเรยีนรว่ม 

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 

2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นหรือ

ทศันะคติของเด็กปกติ ที่มีต่อเด็กพิการ ในการ

เรียนรว่มภายในโรงเรียน 

2.2 ควรศึกษาความสมัพนัธก์ารวดั

และประเมินผลเด็กพิกา ร  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางในอ าเภอนครชัยศรี 
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TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF THE ADMINISTRATOR AT MEDIUM 
SIZE SCHOOLS IN NAKHON CHAISRI DISTRICT UNDER NAKHON 

PATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
 

พรรณิดา จิตรจกัร 
โรงเรยีนวดับางพระ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนีมี้วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษา ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ขนาดกลางในเขตอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม โดยศกึษากบักลุม่ตวัอย่างที่เป็นครูของเรียนต่าง  ๆ 

ในเขตอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ มีจ านวน 181 คน  

เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติ

พืน้ฐาน ไดแ้ก่ค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test เพื่อประมาณ

ค่าพารามิเตอร ์

ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางในเขต

อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก  

2) ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางในเขตอ าเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม ตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณก์ารท างานต่างกนัทัง้โดยรวมและรายดา้นไม่มีความ

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง, โรงเรยีนขนาดกลาง 

 
ABSTRACT 

The main purposes of this research aimed to study the transformational leadership of 

the administrators at medium size schools in Nakhon Chaisri district, Nakhonpathom province 

. The samples of this study were 181  teachers who have been tought in those areas which 

randomized by stratified random sampling method. The instrument was a 5 - level rating scale 
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questionnaire and analyzed by using descriuptive statistics such as frequency percentage 

mean standard deviation and inferential with t-test. for parameter estimate of this study. 

The results of this research reveal that: 1 ) .  The transformational leadership of the 

administrators at medium size schools in Nakhon Chaisri district as perceived by the teachers, 

as a whole and each aspects were at high level. 2)  The transformational leadership of the 

administrators at medium size schools in Nakhon Chaisri district as classify by teachers’ 

experience, it found that there were no statistical significant difference.  

 

Keywords: Transformational leadership, medium size schools 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาวะผูน้  าเป็นกระบวนการสรา้งสิ่งเรา้ 

การพฒันาการท างานกบัคนในองคก์ร เป็นการ

สรา้งแรงจูงใจใหก้ับคน ใชม้นุษยส์มัพนัธ ์หรือ

ปฏิสมัพนัธใ์นองคก์รสื่อสารระหว่างบคุคล การ

สรา้งบรรยากาศในองคก์ร ความขดัแยง้ระหว่าง

บคุคล ความเจรญิงอกงามและการพฒันาภาวะ

ผู้น  าจะเกิดขึน้ในการปฏิบัติการขององค์กร  

จึงเป็นสิ่งที่เก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจในจดุหมาย 

การตดัสินใจเลือกทางเลือกใหม่ การสนบัสนุน

ส่งเสริมการบริการการศึกษาใหมี้คุณภาพมาก

ขึน้ การน าหลกัการเปลี่ยนแปลงมาใชใ้นองคก์ร

และปัจจัยต่างๆ ซึ่งสร้างความพึงพอใจหรือ

บางครัง้มีผลในทางตรงกนัขา้มคือสรา้งความไม่

พึงพอใจของมนุษยใ์นองคก์าร ภาวะผูน้  าเป็น

สิ่ งสะท้อนให้เห็นว่ าหน่ วยงานนั้น  มีการ

ปฏิบัติ ง านอย่ า ง ไ ร  มีประสิท ธิภาพและ

ประสิทธิผลเพียงใด ผูบ้ริหารมีบทบาทส าคัญ

ที่สุดที่ตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถดา้นความ

เป็นผูน้  าในการบริหารงาน เพื่อรวมพลงัและใช้

ประโยชน์จากบุคลากรที่ มีอยู่ให้ด  าเนินการ

ต่างๆเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายโดยให้บุคลากร

ผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจและก่อให้เกิด

ความร่วมมืออย่างเต็มที่ หากภาวะผู้น  าของ

ผู้บริหารตรงกับความคาดหวังของผู้ร่วมงาน

มากเพียงใด ผลผลิตขององค์กรจะสูงมาก

เท่านัน้ (Stoqdill, 1974) การบรหิารสถานศกึษา

ผู้น  าต้องเป็นผู้ที่ มีความส าคัญมากต่อการ

พัฒ น า อ ง ค์ ก ร ใ ห้บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ดังนั้นผูบ้ริหารตอ้ง

อาศัยการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น

ระบบ ภาวะผูน้  าเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการ

ที่มีอิทธิพลตอ่การเปลี่ยนแปลงตอ่เจตคติในการ

ท างานเพื่อใหก้ารศึกษาเป็นไปอย่างมีคณุภาพ 

ภาวะผู้น  า เปลี่ยนแปลงเป็นที่นิยมมากใน

ปัจจุบัน เพราะได้รับความพึงพอใจและมี

อิทธิพลต่อผู้ตาม ผู้บริหารและครูจึงจ าเป็นที่



12 วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ีปีที่ 5 ฉบบัที่ 3 กนัยายน-ธนัวาคม 2560 

ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการทัศน์ วิ ธีการ 

วิสัยทัศน์ในการท างานตามทฤษฎีของ Bass 

และ Avolio (1990) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น  า

เปลี่ยนแปลงว่า สามารถเห็นได้จากผู้น  าที่ มี

ลกัษณะการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจระหว่าง

ผูร้่วมงานและบุคลากรต่าง ๆ ใหม้องงานของ

พวกเขาในแง่มมุต่างๆ ใหต้ระหนกั รูเ้รื่องภารกิจ 

(Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) ภาวะผู้น  า

เปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่สนใจของนักวิชาการ

ทางการบริหารทั้งในวงอุตสาหกรรม รัฐบาล 

ธุรกิจ โรงพยาบาล มีการเสนอว่าควรมีการ

พัฒนาผู้น  าให้มีภาวะผู้น  าเปลี่ยนแปลงอย่าง

แทจ้รงิ 

ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษานับเป็น

กลไกส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อคณุภาพ ผลลพัธท์ี่ได้

จากระบบการศึกษา ทัง้ดา้นประสิทธิภาพของ

การบริหาร และประสิทธิผลขององค์กรทาง

การศึกษา นักวิชาการหลายท่านมีความเห็น

ตรงกันว่าความส าเร็จและความลม้เหลวทาง

การศึกษานัน้ ผูบ้ริหารนบัว่าเป็นตวัแปรส าคญั

เฉพาะอย่างยิ่ งในสังคมไทย คุณภาพและ

ประสิทธิภาพทางการศกึษาจะแปรปรวนไปตาม

ผู้น  าเสมอ (รุ ้ง แก้วแดง , 2546) หน้าที่ของ

ผูบ้ริหารในฐานะผูน้  าที่ส  าคญันัน้จะตอ้งจดัการ

ภายในองคก์รเพื่ออ านวยการใหท้รพัยากรที่เป็น

ตวับุคคลและวตัถุสามารถท างานเขา้กนัดว้ยดี 

ท า งานได้อย่ า ง มีประสิท ธิภาพ  ผู้น  าที่ มี

ความสามารถจะท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความ

ขยันขันแข็ง สามัคคี มุ่งมั่น เต็มใจ และมีขวญั

ก าลงัใจในการท างาน ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จ

ขององคก์ร การด าเนินงานเพื่อใหอ้งคก์รประสบ

ความส าเรจ็และเกิดประสิทธิผลสงูสดุขึน้อยู่กบั

ปัจจยัหลายอย่าง เช่น ปัจจยัในการใชท้รพัยากร

ที่หามาไดอ้ย่างคุม้ค่า มีการบรหิารงานที่ดี และ

ความ สามารถในการจัดการองคก์ร (Stoner, 

1989) ประสิทธิผลของสถานศึกษาจะเป็น

เครื่อง บ่งชีค้วามส าเร็จของสถานศึกษาไดเ้ป็น

อย่างดีว่า สถานศึกษาไดด้ าเนินงานดา้นการ

บรหิารจดัการส าเรจ็ตามจดุมุ่งหมายเพียงใด ซึง่

เห็นไดจ้ากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

และอื่น ๆ เช่น บรรยากาศของสถานศึกษา การ

ด าเนินการบรหิารจดัการในแนวคิดของ Murray  

(1988)  กล่าวว่ า  การที่ สถานศึกษาจะมี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล เ พี ย ง ใ ด  พิ จ า รณา ไ ด้จ า ก  

1)  ความสามารถในการผลิตนัก เรียนที่ มี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 2) ความสามารถใน

การพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติในทางบวก  

3) ความ สามารถในการแก้ปัญหาภายใน

สถ านศึ กษ า  4 )  ค ว ามสามา รถ ในกา ร

ป รั บ เ ป ลี่ ย น แ ล ะ พั ฒ น า ส ถ า น ศึ ก ษ า  

ซึ่งพฤติกรรมผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะ

ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของสถาน ศึกษา

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ฉะนั้นผู้บริหารคือกลไก

ส าคัญที่ จะท า ให้การด า เนินงานภายใน

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถ

บรรลเุป้าหมายได ้เพราะผูบ้ริหารมีอ านาจและ

หน้าที่ ในการก าหนดนโยบายและตัดสินใจ

ภายใต้สถานการณ์และตามบทบาทหน้าที่ 
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ต่าง ๆ จนเป้าหมายส าเร็จตามที่ก าหนดไว ้ซึ่ง

ถา้ผูบ้รหิารมีแนวทางการบรหิารจดัการที่ดี ย่อม

ส่ ง ผ ล ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

ประสิทธิผล และคณุภาพทางการศกึษา 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความ

สนใจที่จะศึกษาเรื่องภาวะผู้น  าเปลี่ยนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางในอ าเภอ

นครชัยศรี สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อทราบสิ่งที่

เป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลในการจะน าไป

พัฒนาภาวะผู้น  าเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ มี

ภาวะผูน้  าเปลี่ยนแปลงที่สง่ผลต่อประโยชนแ์ละ

ประสิทธิภาพสงูสดุในการบรหิารสถานศกึษาใน

สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามบรบิท 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น  าของผู้บริหาร

สถานศกึษาขนาดกลาง ในเขตอ าเภอนครชยัศรี 

จงัหวดันครปฐม 

2 . เพื่ อ เปรียบเทียบภาวะผู้น  าของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในเขตอ าเภอ

นครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม 

ประสบการณก์ารท างานของครูในสถานศกึษา 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดา้นเนือ้หาสาระ ผูว้ิจัยใช้

แนวคิดภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารตามทฤษฎีของ 

Bass & Avolio (1990) จ าแนกภาวะผูน้  าแบบ

เปลี่ยนแปลงออกเป็น 4 ด้าน คือ การสร้าง

บารมี การสรา้งแรงบันดาลใจ การกระตุน้ให้

เกิดปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจก

บคุคล 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ผู้วิจัยศึกษา

ทางออ้มจากครูในโรงเรียนขนาดกลาง ในเขต

อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม จ านวนทัง้สิน้ 

335 คน จากโรงเรียนจ านวน 24 แห่ง โดยศกึษา

กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 181 คน จากตาราง

ก าหนดขนาดตัวอย่างของเครจซี่และมอรแ์กน 

แ ล ะ ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บบชั้ น ภู มิ  

(Proportion Stratified Random Sampling)  

 
กรอบแนวคดิการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้มุ่งศึกษาภาวะผูน้  าเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอ

นครชัยศรี ตามทฤษฎีของ Bass & Avolio (1990) โดยมีตัวแปรตน้และตัวแปรตามที่สมัพันธ์กันตาม

กรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้
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         ตวัแปรตน้     ตวัแปรตาม 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
ระเบยีบวิธวีิจัย  

1. การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) มุ่ งหาค าตอบเ ก่ียวกับ

ภาวะผู้น  าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร

โรง เรียนในเขตอ า เภอนครชัยศรี  จังหวัด

นครปฐม ตามการรับรูข้องครูในพืน้ที่อ  าเภอ 

นครชยัศรี 

2. ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ 

ครูในสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอนครชยั

ศรี  สั ง กัดส านัก งาน เขตพื ้นที่ ก า รศึกษา

ประถมศกึษานครปฐม เขต 2 จ านวนทัง้สิน้ 335 

คน ของโรงเรียนจ านวน 24 แห่ง ประกอบดว้ย: 

1) โรงเรียนวดับางพระ 2) โรงเรียนวดัลานตาก

ฟ้า 3) โรงเรียนวดัพทุธธรรมรงัสี 4) โรงเรียนวดั

กลาง 5) โรงเรยีนวดัประชานารถ 6) โรงเรียนวดั

สว่างอารมณ์ 7) โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์  

8) โรงเรียนวัดงิ ้วราย 9)  โรงเรียนวัดไทร  

10) โรงเรียนคลองทางหลวง 11) โรงเรียนวดัท่า

ต าหนัก 12) โรงเรียนวัดนอ้ย 13) โรงเรียนวัด

ตุ๊กตา 14) โรงเรียนวดับ่อตะกั่ว 15) โรงเรียนวดั

หว้ยตะโก 16) โรงเรียนวัดละมุด 17) โรงเรียน

บา้นลานแหลม 18) โรงเรียนวดัใหม่สคุนธาราม 

19) โรงเรียนวัดศรีมหาโพธ์ิ 20) โรงเรียนวัด

ศี รษะทอง  21)  โ รง เ รี ยนวัดกลางคู เ วี ยง  

22) โรงเรียนวดักกตาล 23) โรงเรียนวดัทอ้งไทร 

และ 24) โรงเรยีนวดัโคกเขมา และเพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามเงื่อนไขของสถิติที่ผูว้ิจัยออกแบบใช ้t-test 

จึงใชก้ลุ่มตัวอย่างมาศึกษา สุ่มตัวอย่างครูใน

พืน้ที่อ  าเภอนครชัยศรีมาจ านวน 181 คน ซึ่ง

เป็นจ านวนขั้นต ่าที่คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% 

ตามตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของเครจซี่

และมอรแ์กน และใชว้ิธีการสุม่แบบจดัชัน้ภมูิ 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้ อ มู ล ห ลั ก  เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่ ผ่ า น

กระบวนการหาคา่ Validity ไดค้่า IOC. ระหวา่ง 

0 . 6 6 - 1 . 0 0  แ ล ะ  Reliability ไ ด้ค่ าAlpha 

Coefficient ของ Cronbach เท่ากับ 0.97 โดย

แบบสอบถามแบง่เป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไปของ

ค รูกลุ่ มตัวอย่ า ง  ได้แก่  ระดับการศึกษา 

ภาวะผูน้  าแบบเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร

สถานศกึษาขนาดกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) การสรา้งบารมี 

2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ 

3) การกระตุน้ใหเ้กิดปัญญา 

4) การค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 

       
 

1) ระดบัการศกึษา 

 1.1) ปรญิญาตรี 

 1.2) สงูกวา่ปรญิญาตร ี

2) ประสบการณก์ารท างาน 

 2.1) ไม่เกิน 10 ปี 

 2.2) 10 ปีขึน้ไป 
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ประสบการณ์การท างาน เป็นแบบสอบถาม 

Check List 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น

ของครูที่มีต่อการบริหารของผูบ้ริหาร เพื่อแปล

ความหมายเป็นภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลง  

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ (1 เห็นว่าผูบ้ริหารมีการแสดงออกใน

เรื่องนั้น ๆ น้อยที่สุด จนถึง 5 เห็นว่ามีการ

แสดงออกมากที่สดุ) 

4. การวิ เคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่ วไป

เก่ียวกับครูกลุ่มตัวอย่างคือ วุฒิการศึกษา  

และประสบการณก์ารท างานวิเคราะหโ์ดยการ

หาค่าความถ่ีและรอ้ยละ และข้อมูลเก่ียวกับ

ภาวะผู้น  าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้

สถิติค่ า  ร ้อยละ  ค่ า เฉลี่ ย  ส่ วน เบี่ ย ง เบน

มาตรฐาน จ าแนกเป็นรายขอ้ รายดา้น และโดย

ภาพรวม แลว้น าไปแปลความตามเกณฑก์าร

แปลความหมายของเบสท ์

ส าหรบัการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของครูที่ มีต่อภาวะผู้น  า เปลี่ ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดกลางใน

อ าเภอนครชยัศรี จ าแนกตามประสบการณก์าร

ท างาน แปลความหมายจากค่าเฉลี่ยและส่วน

เ บี่ ย ง เ บนม าต ร ฐ าน  แ ล ะป ร ะม าณค่ า 

Parameter โดยใช ้t-test  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลภาวะผู้น  าการ

เปลี่ ย นแปลงของผู้บ ริ ห า รสถานศึ กษา  

ในเขตอ าเภอนครชัยศรี โดยรวมและรายดา้น 

ดงัแสดงในตารางที่ 1  

 

 

ตารางที ่1  คะแนนเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผูน้  า

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาขนาดกลาง ในเขตอ าเภอนครชยัศรี 

(n = 181) 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 𝑿 S.D. ระดับทีมี่ 

ดา้นการสรา้งบารมี 4.12 .59 มาก 

ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 4.06 .57 มาก 

ดา้นการกระตุน้ใหเ้กิดปัญญา 4.07 .62 มาก 

ดา้นความเป็นปัจเจกบคุคล 4.22 .54 มาก 

รวม 4.12 .58 มาก 
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จากตารางที่  2  ส รุปได้ว่า  ครูกลุ่ม

ตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนขนาดกลาง ในเขตอ าเภอนครชัยศรี 

โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดับมาก 

(ค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น > 3.50 < 4.50)

ในรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับ

ค่าเฉลี่ย ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นปัจเจกบคุล ดา้น

การสรา้งบารมี ดา้นการกระตุน้ใหเ้กิดปัญญา 

และดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 

 

 

ตารางที ่2  ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาขนาดกลางในอ าเภอนครชยัศรี ตาม

การรบัรูข้องครู จ าแนกตามประสบการณก์ารท างาน 

ภาวะผู้น าเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

ประสบการณ ์
 (5 ปี)  
n = 56 

ประสบการณ ์ 
(5 ปีขึน้ไป) 

n = 125 
t p 

𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 

ดา้นการสรา้งบารมี 4.10 .37 4.13 .38 -.60 .24 

ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 4.02 .56 4.09 .59 -.83 .19 

ดา้นการกระตุน้ใหเ้กิดปัญญา 4.04 .62 4.10 .62 -.77 .13 

ดา้นความเป็นปัจเจกบคุคล 4.21 .53 4.23 .56 -.50 .15 

รวม 4.09 .47 4.14 .49 -.70 .16 

จากตา ร า งที่  7  แ สด ง ให้ เ ห็ น ว่ า  

การทดสอบด้วย t-test ครูที่ มีประสบการณ์

ท างานต่างกนั มีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนัวา่ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาขนาดกลางของอ าเภอนคร

ชัยศรี มีภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลง โดยรวม

และรายด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ  

 

 

การอภปิรายผล 

ภาวะผู้น  า ก า ร เปลี่ ยนแปลงของ

ผู้บ ริหา ร  โดยรวมอยู่ ใน ระดับมาก  อาจ

เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอ 

นครชัยศรี ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

บริหารใหท้ันต่อเหตุการณท์ี่เกิดขึน้ในปัจจุบนั  

มีการกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด

ความเขา้ใจร่วมกัน ท าใหเ้กิดปฏิสัมพันธ์ทาง

สงัคม สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

และน าไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษา ดังที่  
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บอรน์ (Burn, อา้งถึงใน มนสั ญาติเจรญิ, 2544) 

กล่าวว่ามีกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้  า

กบัผูต้าม โดยที่ผูน้  ายอมรบัความตอ้งการของผู้

ตามดว้ยการใหว้ตัถุสิ่งของมีค่าตามที่ตอ้งการ 

แต่มีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนใหผู้ต้ามท างานใหบ้รรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก  าหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ ได้

ส  าเร็จ ซึ่งผูน้  าไดป้ระโยชนจ์ากผลงานที่ส  าเร็จ

นัน้ ผูน้  าแบบนีจ้ึงเนน้การท าใหอ้งคก์ารด าเนิน

ไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ บงัเกิดผลดี 

ในขณะเดียวกนัก็มีคณุลกัษณะที่สามารถท าให้

เ กิ ด ก า ร เ ปลี่ ย นแปลงที่ ส  า คัญขึ ้น  คื อ มี

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนวิสยัทัศน ์กล

ยทุธแ์ละวฒันธรรมขององคก์าร พรอ้ม ๆ ไปกบั

การส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์ด้านผลงาน 

ผลิตภัณฑแ์ละเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ ขนิษฐา โพธิสินธุ์ ,  (2550)  

ที่ไดศ้ึกษาภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่

เมืองพทัยา จงัหวดัชลบรุี โดยพบวา่มีภาวะผูน้  า

ก า ร แลก เ ปลี่ ย น อยู่ ใ น ร ะดับปานกลา ง 

สอดคลอ้งกับ อมราภรณ์ ไปเจอะ, (2551) ได้

ศึกษาสระแก้ว สุวรรณี เชยสมบัติ , (2554) 

ศกึษาอ าเภอขลงุ จนัทบรุี ที่พบวา่ภาวะผูน้  าของ

ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ านศึ กษ า มี ภ า ว ะ ผู้ น  า แบบ

แลกเปลี่ยน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เช่นเดียวกนั 

แต่ส  าหระบภาวะผูน้  าการเปลี่ยนของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอนคร

ชยัศรี ที่ท  าการศกึษาครัง้นี ้พบว่าภาวะผูน้  าการ

เปลี่ยนแปลง ดา้นการสรา้งบารมี ดา้นการสรา้ง

แรงบันดาลใจ ดา้นการกระตุน้ใหเ้กิดปัญญา 

และดา้นความเป็นปัจเจกบคุคล ผูบ้ริหารน่าจะ

มีอยู่ในระดับมากนั้น นับเป็นเรื่องที่ดี  แบส 

(Bass, 1991 )  กล่ าวว่ า  จะ เ ป็นผลท า ให้

ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาหรือผูต้ามมีความภาคภูมิใจ 

จงรกัภกัดี เช่ือถือในตวัผูบ้รหิารของเขา และวาง

แนวทางให้ผู้ตามแสดงตามวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

สร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจในภารกิจ

โดยรวม เป็นผลท าใหผู้ต้ามเกิดความพยายาม

ในการปฏิบัติงานร่วมให้ประสบผลส าเร็จ  

โดยผู้บริหารใช้วิธีการง่าย ๆ ในการชักชวน 

ส ร้า ง อ า รมณ์ ใ ห้ผู้ ต าม เ ข้ า ใ จ วิ สั ย ทั ศ น์   

มีความรู้สึกตระหนักว่าภารกิจที่ท  าเป็นสิ่ง

ส  าคัญ และร่วมลงมือท างานใหไ้ปสู่เป้าหมาย 

โดยใช้สติ ปัญญา  ความคิ ดที่ เ ป็ น ระบบ  

และวิชาการ ซึ่งก็สอดคลอ้งกับ ศิวิไล ใจหาญ 

(2552): สุกัญญา เริ่มรัตน์ (2554) : สุวรรณี  

เชยสมบัติ (2554): สุภาวดี จันทะลับ (2553)  

ที่ไดท้  าวิจยัในบรบิทเดียวกนั 

ส าหรับการเปรียบเทียบระดับภาวะ

ผู้น  า ของผู้บ ริหารสถานศึกษาในอ า เภอ 

นครชัยศรี เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การ

ท างานของครู ที่พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

ในทางสถิตินั้น จากผลการวิจัยในลักษณะ

เดียวกนัของ สมลกัษณ ์ รูปชิด (2554): สวุรรณี 

เชยสมบัติ  (2554) : เรวัตร ภูแย้ม (2554) : 

และเรียมจิต พนัพิทกัษ ์(2555) ก็ไดร้ายงานผล

ที่สอดคล้องกัน (Concensus) จึงท าให้เกิด

ความน่าเช่ือถือ สถานศึกษาขนาดกลางในเขต
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อ า เภอนครชัยศ รี มี จ านวนมาก  เ ม่ื อผล

การศึกษาออกมาในลักษณะนี ้จึงท าให้รู ้ว่า

ผูบ้รหิารแต่ละแห่งมีภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง

ไม่แตกต่างกัน การพัฒนาตนเองของผูบ้ริหาร 

หรือการก าหนดแนวทางในการพฒันาบคุลากร

ของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก็สามารถด าเนินการ

ไดง้่ายขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

1.1 ดา้นการเป็นผูมี้บารมี ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาควร มีความมั่ น ใจในตนเอง  

แสดงให้ เห็ นถึ งความเฉลียวฉลาด  และ

สมรรถภาพในการท างาน 

1.2 ด้านการเป็นผู้สร้างแรงดลใจ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ควรบริหารงานโดย

กา รศึ กษา เป้ า หมาย  มาต รฐาน ในกา ร

ปฏิบัติงานในระดับที่สูงกว่าปกติ เพื่อสร้าง

แรงจงูใจในผูต้าม 

1.3 ด้านการเ ป็นผู้กระตุ้นให้ใช้

สติปัญญา ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนา

รูปแบบ กระบวนการคิดโดยฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ทักษะกระบวนการคิด การคิดเป็นระบบ ค้น

แนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบตัิงาน 

1.4 ด้านความเป็นปัจเจกบุคคล

ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความใกล้ชิด  

เขา้ร่วมงานกับผูร้่วมงานเพื่อศึกษาผูร้่วมงาน

เป็นรายบคุคล 

2. ข้อ เสนอแนะส าหรับการศึกษา 

ครัง้ตอ่ไป 

2.1 ค ว ร ศึ ก ษ าภ า ว ะ ผู้ น  า ข อ ง

ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

โดยใชข้อ้มลูที่หลากหลาย เพราะการศกึษาโดย

ใชค้วามคิดเห็นของครูเพียงฝ่ายเดียว ท าใหมี้

ความน่าเชื่อถือไม่มาก 

2.2 ค ว ร ศึ ก ษ าภ า ว ะ ผู้ น  า ข อ ง

ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ

ผสมวิธี (Mixed Methodology) 

2.3 ควรศกึษาที่แสดงใหเ้ห็นวา่ หาก

ผู้บริหารมีภาวะผู้น  าอยู่ ในระดับมาก แล้ว

สามารถส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารไดด้ี

เพียงใด หรือ ท าให้มีบรรยากาศในองค์กรดี

เพียงใด เป็นตน้ท ก็จะท าให้เกิดประโยชนไ์ด้

มากกวา่ 
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การศึกษาความคิดเหน็ของครูทีม่ีต่อการบริหารการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมหาชัย 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

The Study of Teachers’ Opinion of Mahachai School Group toward Educational 
Institute Administration under the Samutsakhon Primary Educational 

Administration Service Area 
 

ภวูรนิทร ์ พนัชน 
โรงเรยีนบา้นสบมาง ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาน่าน เขต 2 

 
บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูที่ มีต่อการบริหาร

การศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมหาชัย 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารการศึกษาใน

กลุ่มโรงเรียนมหาชัย กลุ่มตวัอย่างคือครูของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนมหาชัย จ านวน 155 คน สุ่มโดย

วิ ธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ

แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าตวักลางเลขคณิต 

(Arithmetic Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการ

ทดสอบค่าทีแบบ Independent t-test 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบรหิารการศกึษาในกลุม่โรงเรียนมหาชยั ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นสามารถเรียงล าดบัรายดา้นจากค่าเฉลี่ยมากไปหานอ้ย

ไดด้งันี ้ดา้นการบรหิารงานทั่วไปอยู่ในระดบัมากที่สดุ ดา้นการบรหิารงานวิชาการอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

ด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก และด้านการบริหารงบประมาณอยู่ ในระดับมาก   

2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนมหาชัยพบว่า  2.1)ครูเพศชายกับเพศหญิง  

มีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี  2.2)ครูที่มีอายุระหว่าง  

22 - 45 ปีกบัครูที่มีอายตุัง้แต่ 46 ปีขึน้ไป มีความคิดเห็นต่อการบรหิารการศกึษาในภาพรวมไม่แตกตา่ง

กนั 2.3) ครูที่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีกบัครูที่มีการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อ

การบรหิารการศกึษาในภาพรวมไม่แตกตา่งกนั 

 

ค าส าคัญ: การบรหิารการศกึษา,ประถมศกึษา 
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ABSTRACT 

This thesis, The Study of Teachers’ Opinion of Mahachai School Group toward 

Educational Institute Administration under The Samutsakhon Primary Educational 

Administration Service Area, objectives as 1) to study the level of teachers’ opinion toward 

educational institute administration and 2) to compare teachers’ opinion toward educational 

institute administration at Mahachai School Group. The sample were 155 teachers who were 

randomized by Stratified Random Sampling. The tool was a questionnaire which 5 rating 

scales. The used statistics were percentage, arithmetic mean, standard deviation and tested 

hypothesis by Independent t-test.  

The research result reveal that: 1) Opinion level of teachers at Mahachai School Group 

toward educational institute administration on high level in overall. When we considered in 

every aspects, which could rank by mean from high to low as general administration at the 

highest level, academic administration at the highest level, personal administration at high level 

and budget administration at high level. 2) Teachers’ opinion comparison toward educational 

institute administration had results as follow 2.1) Teachers’ opinion at Mahachai School Group 

who different sex had opinion toward educational institute administration were not different in 

overall. 2.2) Teachers’ opinion at Mahachai School Group who different age had opinion toward 

educational institute administration were not different in overall. 2.3) Teachers’ opinion at 

Mahachai School Group who different educational level had opinion toward educational 

institute administration were not different in overall. 

 

Keywords: Educational Administration, Primary Education 

 
บทน า 

ความคิดเห็นของผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการ

บริหารการศึกษามีความส าคัญอย่ างยิ่ ง 

เนื่องจากการบริหารการศึกษานั้นเป้าหมาย

สูงสุดของความส าเร็จในการด าเนินงานขึน้อยู่

กับกลยุทธ์ในการสร้างความคิดเห็นให้กับ

บุคคลเพื่อให้เกิดความรูส้ึกที่ดีและประทับใจ 

การศึกษาความคิดเห็นของผูป้ฏิบตัิงานจึงเป็น

เรื่องส าคญัเพราะความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี ้

จะน ามาซึ่งขอ้มลูสู่การพฒันาใหเ้จรญิกา้วหนา้ 

ความเติบโตของหน่วยงานและส่งผลใหส้ังคม

ส่วนรวมมีคุณภาพที่ดีขึน้ จึงกล่าวไดว้่าความ
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คิดเห็นมีความส าคญัต่อผูป้ฏิบัติงานเป็นอย่าง

ยิ่ง นอกจากนีค้วามคิดเห็นมีความส าคัญต่อผู้

ใ ห้บ ริ ก า รและผู้ รับบริ ก า รประกอบด้วย  

1) คว ามส า คัญต่ อ ผู้ ใ ห้บ ริ ก า ร  อ ง ค์ก ร

จ าเป็นตอ้งค านึงถึงความคิดเห็นต่อการบริการ

ในด้านความคิดเห็นของผู้รับบริการ ที่ เป็น

ตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการ เพราะ

ขอ้มลูดงักล่าวจะบอกถึงการประเมินความรูส้กึ

และความคิดเห็นที่มีต่อบริการที่ตอ้งการและ

วิธีการตอบสนองความต้องการ ซึ่งความพึง

พอใจของผูร้บับริการเป็นตัวแปรส าคัญในการ

ประเมินคุณภาพของการบริการการน าเสนอ

การบริการที่ดีมีคุณภาพตรงกับความตอ้งการ

ตามความคาดหวังย่อมส่งผลใหเ้กิดความพึง

พอใจต่อการบริการนั้นและมีแนวโน้มจะใช้

บริการซ า้อีกต่อ ๆ ไป โดยที่ความพึงพอใจของ

ผู้ปฏิบัติ งานบริการเ ป็นตัว ชี ้คุณภาพและ

ความส าเร็จของงานบริการ เพราะการสรา้ง

ความพึงพอใจในงานใหก้บัผูป้ฏิบตัิงานบริการ

ย่ อมท า ให้มีความ รู้สึกที่ ดี ต่ องานที่ ได้รับ

มอบหมาย และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความสามารถอันจะน ามาซึ่งคุณภาพของการ

บริการที่ ดี  2) ความส าคัญต่อผู้รับบริการ

ประกอบดว้ยความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเป็น

ตวัผลกัดนัคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะการน าเสนอ

การบริการที่เหมาะสมจะท าใหผู้ร้บับริการเกิด

ความพึงพอใจ การบริการใหก้ับลกูคา้หลาย ๆ 

สถานการณ์ย่อมน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีตามไปด้วย ซึ่ งความพึงพอใจของ

ผูป้ฏิบตัิงาน ช่วยพฒันาคณุภาพของงานเป็นที่

ยอมรบัว่าความพงึพอใจในงานมีผลต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในแต่ละ

องคก์ร(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2540)

นอกจากนั้นจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศกึษาไดส้รุปผลการประเมิน 

ด้านกระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียน

เ ท ศบ า ล ใ น จั ง ห วั ด สมุ ท ร ส า ค ร  พบ ว่ า

สถานศึกษามีโครงสรา้งการบริหารงานอย่าง

เ ป็ น ร ะบบ มีกา รจัดท า  วิ เ ค ร า ะห์ข้อมูล

สารสนเทศ เพื่อน ามาปรับใช้ในแผนพัฒนา

สถานศึกษา มีการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรม 

และมีการประเมินผลการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

มี ก า ร จั ด ร ะบบป ร ะกั น คุณภาพภาย ใน

สถานศกึษา พฒันามาตรฐานการศกึษา รวมทัง้

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินคณุภาพ และมีการ

รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ใช้ระบบ

การบริหารงานแบบกระจายอ านาจและการมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและ

ชุมชนจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับ

ผู้เรียนและทอ้งถิ่น โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ครูผูส้อนน าสื่อการเรียนการสอน ที่เอือ้ต่อการ

พัฒนามาจัดประสบการณ์การเรียนรู ้มีการ

ศึกษาวิจยั ติดตามผลเพื่อพฒันาผูเ้รียน พรอ้ม

ทัง้จดักิจกรรมสืบสานวฒันธรรม ประเพณีและ

ภมูิปัญญาไทยสง่เสรมิความ เป็นประชาธิปไตย 

มีการจัด  ใช้แหล่ ง เ รี ยน รู ้ทั้ ง ในและนอก

สถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อ

การเรียน รู ้ของผู้ เ รียน  (ส านักงานรับรอง
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มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา, 

2546) โ ร ง เ รี ยน ในกลุ่ ม โ ร ง เ รี ยนมหาชัย  

ซึ่งประกอบดว้ย 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนบุาล

สมุทรสาคร โรงเรียนวัดคลองครุ โรงเรียน 

วัดศรี เ มือง  โ รง เรียนวัดบาง ป้ิ ง  โ รง เรียน 

บา้นยกกระบตัร และโรงเรียนบา้นท่าทราย เม่ือ

พิจารณาการบริหารสถานศึกษาทัง้ 4 ดา้นคือ 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงานบคุคล และการบริหารงานทั่วไป 

ในภาพรวมของทั้งกลุ่มโรงเรียน พบว่าการ

บริหารโรงเรียนในบางดา้นมีปัญหาในภาพรวม 

เช่นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา การ

วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งตาม

วุฒิ กา รศึ กษาและสาขาวิ ช า  กา ร ระดม

ท รั พ ย า ก ร  ก า ร ล ง ทุ น เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า  

การประสานงานเพื่อพฒันาเครือข่ายการศึกษา

กบัสถาบนัการศกึษาอื่นๆ ฯลฯ (รายงานผลการ

ปฏิบตัิงานประจ าปีการศกึษา) 

ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษา

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบรหิารการศกึษา

ในกลุ่มโรงเรียนมหาชัย สังกัดส านักงานเขต

พื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

เพื่อน าผลที่ไดจ้ากการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางใน

การพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

กลุม่โรงเรยีนมหาชยัในจงัหวดัสมทุรสาคร 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของครู

ที่ มีต่อการบริหารการศึกษาในกลุ่มโรงเรียน

มหาชัย สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาสมทุรสาคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

ต่อการบรหิารการศกึษาในกลุม่โรงเรียนมหาชยั 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาสมทุรสาคร จ าแนกตามเพศ อายุ

และระดบัการศกึษา 
 

สมมตฐิานการวิจยั 

1. ครูของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน

มหาชัย สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาสมทุรสาคร ที่มีเพศแตกต่างกนัจะ

มีความคิด เห็ นต่ อการบริหารการศึกษา 

แตกตา่งกนั 

2. ครูของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน

มหาชัย สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่มีอายุแตกต่างกัน

จะมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา 

แตกตา่งกนั 

3. ครูของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน

มหาชัย สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่มีระดับการศึกษา

แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

การศกึษาแตกตา่งกนั 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดา้นเนือ้หา 

ในการวิจัยครั้งนีผู้ ้วิจัยสนใจของเขต

เนื ้อหาการบริห า ร งานของสถานศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ   
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พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  

พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553: มาตรา 

39 ซึง่มีกรอบในการบรหิารงาน 4 ดา้น คือ 

1. การบรหิารงานดา้นการบรหิาร

วิชาการ 

2. การบรหิารงานดา้นการบรหิาร

งบประมาณ 

3. การบรหิารงานดา้นการบรหิาร

บคุคล 

4. การบรหิารงานดา้นการบรหิารทั่วไป 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ในการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครู 

ในกลุ่มโรงเรียนมหาชัย ที่สังกัดส านักงานเขต

พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปี

การศกึษา 2560 จ านวน 252 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ 

ครู ในกลุ่มโรงเรียนมหาชัย ที่สังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ปี

การศกึษา 2560 จ านวน 155 คน ก าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครซี่และ

มอร์แกน  (Krejcie and Morgan, 1970) ได้

จ านวน 155 คน และสุ่มโดยวิธีการสุ่มแบบชัน้

ภู มิ  ( Stratified Random Sampling) โ ด ย

ก าหนดตวัอย่างตามสดัสว่นของประชากรในแต่

ละโรงเรยีน 

 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

การวิจัย ครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดตามกรอบการบริหารสถานศึกษาของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 

ตามมาตรา 39 ประกอบดว้ยการบริหารงานดา้นการบริหารวิชาการ การบริหารงานดา้นการบริหาร

งบประมาณ  การบรหิารงานดา้นการบรหิารบคุคล และ การบรหิารงานดา้นการบรหิารทั่วไป ซึง่สามารถ

เขียนแผนภาพได ้ดงันี ้ 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนมหาชัยที่มีต่อการ
บริหารสถานศึกษา 
ซึง่การบรหิารสถานศกึษาสามารถจ าแนกได ้4 ดา้น 

1. การบรหิารงานดา้นการบรหิารวิชาการ 

2. การบรหิารงานดา้นการบรหิารงบประมาณ 

3. การบรหิารงานดา้นการบรหิารบคุคล 

4. การบรหิารงานดา้นการบรหิารทั่วไป 

สถานภาพของครูในกลุ่มโรงเรียนมหาชัย 

ประกอบดว้ย 

1. ครู 
    - ชาย 

    - หญิง 

2. อาย ุ

    - 22 – 45 ปี 

    - ตัง้แต ่46 ปีขึน้ไป 

3. วฒุิการศกึษา 

    - ปรญิญาตร ี

    - สงูกวา่ปรญิญาตร ี
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่

เ ก่ียวข้องกับการวิจัยเรื่องการศึกษาความ

คิดเห็นของครูต่อการบรหิารสถานศกึษาในกลุม่

โรงเรียนมหาชัย สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่

ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ส มุ ท ร ส า ค ร 

ประกอบด้วยการบริหารวิชาการ การบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารทั่วไป ศึกษาวิธีการสรา้งแบบสอบถาม 

ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคริท 

(Likert’s Scale) น าแบบสอบถามเสนอต่อ

คณะกรรมการควบคมุสารนิพนธเ์พื่อตรวจแกไ้ข

ส านวนภาษาให้ถูกต้อง น าแบบสอบถามที่

ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูค้วบคมุ

สารนิพนธส์่งใหผู้้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content 

Validity) และน าผลจากการตรวจสอบของ

ผู้ เ ช่ี ย วชาญมาค านวณหาค่ าดัชนี ความ

สอดคลอ้งระหว่าง(Index of Item Objectives 

Congruence: IOC) ผลปรากฏว่าค่า IOC ของ

ทุกข้อค าถามมีค่าระหว่าง 0.67 – 1 แสดงว่า

แบบสอบถามมีค่า  Content Validity อยู่ ใน

ระดบัที่ใชไ้ด ้น าแบบสอบถามที่มีค่า Validity ที่

ใ ช้ ไ ด้ แ ล้ ว ไ ป ห า ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง

แบบสอบถาม (Reliability) โดยน าไปทดลอง 

(Try Out) กับครูในกลุ่มโรงเรียนมหาชัยที่ไม่ใช่

กลุม่ตวัอย่างในการวิจยั จ านวน 30 คน และน า

ผลการทดลองใชม้าหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า

ข อ ง ค ร อ น บ า ค  ( Cronbach’s Alpha 

Coefficient)  ซึ่ ง ได้ค่ าสัมประ สิท ธ์ิแอล ฟ่า

ข อ ง ค ร อ น บ า ค เ ท่ า กั บ  0.87 ซึ่ ง ถื อ ว่ า

แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ในระดับที่

ใชไ้ด ้

 
สรุปผลการวจิัย 

1. ความคิด เห็นของค รูที่ มีต่ อการ

บริหารการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมหาชยั สงักดั

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาครในภาพรวมทั้ง 4 ดา้นอยู่ในระดับ 

มาก เม่ือพิจารณารายดา้นสามารถเรียงล าดบั

รายดา้นจากคา่เฉลี่ยมากไปหานอ้ยไดด้งันี ้ดา้น

การบรหิารงานทั่วไป อยู่ในระดบัมากที่สดุ ดา้น

การบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก 

และด้านการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับ

มาก 

2. ผลการเปรียบระดับความคิดเห็น

ของครูที่ มีต่อการบริหารการศึกษาในกลุ่ม

โรงเรียนมหาชัย สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร จ าแนกตาม 

เพศทั้ง 4 ด้านพบว่า ความคิดเห็นของครูใน

กลุ่ ม โ ร ง เ รี ยนมหาชัยที่ มี ต่ อกา รบริ ห า ร

การศึกษาไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณา

รายละเอียดตามรายดา้นพบว่า ความคิดเห็น

ของครูในกลุ่มโรงเรียนมหาชัยของครูเพศชาย

และครูเพศหญิง ที่มีต่อการบริหารการศึกษา

ด้านการบริหารวิชาการ และการบริหาร
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งบประมาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติท่ี 0.05  

3. ผลการเปรียบเทียบระดับความ

คิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนมหาชัยที่มีอายุ

ระหว่าง 22 - 45 ปี กับ ครูที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปี

ขึน้ไปที่มีต่อการบรหิารการศกึษาในภาพรวมไม่

แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายละเอียดตาม

รายด้านพบว่า ความคิดเห็นของครูในกลุ่ม

โรงเรียนมหาชัยที่มีอายุระหว่าง 22 - 45 ปี กับ 

ครูที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปีขึน้ไปที่มีต่อการบริหาร

การศึกษาด้านการบริหารวิชาการ และการ

บริหารงบประมาณ แตกต่ า งกันอย่ า ง มี

นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ครูในกลุ่มโรงเรียนมหาชัยที่ มีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี กับ ครูที่มีการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี  ที่ มีต่อการบริหารการศึกษา  

ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณา

รายละเอียดตามรายดา้นพบว่า ความคิดเห็น

ของครูในกลุ่มโรงเรียนมหาชัยที่มีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี กับครูที่มีการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรีที่มีต่อการบริหารการศึกษาที่มีต่อ

ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร

งบประมาณ และการบรหิารงานบคุคล แตกตา่ง

กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
อภปิรายผล 

สรุปผลการวิจัยเก่ียวกับความคิดเห็น

ของครูที่ มีต่อการบริหารการศึกษาในกลุ่ม

โรงเรียนมหาชัย สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้

น ามาอภิปรายผลดงันี ้

1. ความคิดเห็นของครูที่ มีต่อการ

บริหารการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมหาชยั สงักดั

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดบัมาก เนื่องจากพระราชบญัญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ .ศ .2545 และแก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม (ฉบับที่  3)  

พ .ศ .2553 ไ ด้ก า หนด ไว้ใ นมาตรา  6 ว่ า

การศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา 

ความรูแ้ละคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรม

ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นอย่างมี

ความสขุ มาตรา 7 ในกระบวนการเรยีนรูต้อ้งมุง่

ปลกูฝังจิตส านึกที่ถกูตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการ

ปกค รอ ง ใน ร ะบอบประช า ธิ ป ไตยอัน มี

พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ รูจ้กัรกัษาและ

ส่งเสริม สิทธิ หน้าที่  เสรีภาพ ความเคารพ

กฎหมาย ความเสมอภาคและศกัดิศ์รีความเป็น

มนุษยมี์ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รูจ้ัก

รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 

รวมทัง้สง่เสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ 

การกีฬา ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทยและ

คว าม รู้อั น เ ป็ นสากล  ตลอดจนอนุ รักษ์

ท รัพยากรธ ร รมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม  มี

ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู ้จัก

พึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคใ์ฝ่รูแ้ละ
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เ รี ยน รู ้ด้ว ยตน เองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (ส านัก

นายกรฐัมนตรี, ม.ป.ป.) ซึ่งการบริหารงานใน

สถานศึกษาเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารใน

โ ร ง เ รี ย น โ ด ย อ าศั ย ท รัพ ย า ก ร  เ ท คนิ ค 

กระบวนการต่าง ๆ เป็นสิ่งส  าคัญที่จะก าหนด

ทิศทางของการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อใหบ้รรลจุดุหมายขององคก์ารที่อาศยัหนา้ที่

การบริหารอย่างนอ้ย 4 อย่าง คือ การวางแผน 

การจดัองคก์าร การน าและการควบคมุ ผูบ้รหิาร

ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในกระบวนการดงักลา่ว ใช้

ทักษะทางการบริหาร แสดงบทบาท หนา้ที่ให้

สอดคล้องกับระดับการจัดการศึกษา รวมทั้ง

จะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมขององค์การทั้ง

ภายในและภายนอก (วิโรจน ์ สารรตันะ, 2545) 

นอกจากนั้นผลการวิจัยยั งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของจิราภรณ์  รตารุณ (2542) ศึกษา

ความพึงพอใจของผูป้กครองที่มีต่องานกิจการ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัด

นครศรีธรรมราช พบว่าความพึงพอใจของ

ผูป้กครองต่องานกิจการนักเรียนโดยภาพรวม 

ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่องานกิจการ

นักเรียนอยู่ในระดับมาก และจรัญ  สังข์ขาว 

(2542)ไดศ้ึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง

นักเรียน นักศึกษาต่อการบริหารโรงเรียน 

สุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมพบว่า  

ในภาพรวม ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  

มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียน 

สุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม อยู่ใน

ระดับมากทั้ ง  6  ด้าน  คื อ  ด้านวิ ชาการ  

ดา้นบุคลากร ดา้นธุรการ ดา้นกิจการนักเรียน 

ดา้นอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก

และดา้นความสมัพนัธก์บัชมุชน 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

ที่ มีต่อการบริหารการศึกษาในกลุ่มโรงเรียน

มหาชัย สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ป ระถมศึ ก ษาสมุท รสาค ร  จ า แนกตาม

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถ

อภิปรายผลได ้ดงันี ้

2.1 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ

บริหารการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมหาชยั สงักดั

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร จ าแนกตามเพศโดยภาพรวมไม่

แตกต่าง ซึ่งสอดคลอ้งกบัการวิจยัของพรพรรณ 

พวกเชียงชา (2553) วิจัยเรื่อง ปัญหาและ

แนวทางแก้ปัญหาในการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุ่ม

การศึกษาทอ้งถิ่นที่ 6 พบว่า การเปรียบเทียบ

เทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลกลุ่ม

การศึกษาท้องถิ่ นที่  6 จ าแนกตามเพศใน

ภาพรวมไม่แตกตา่งกนั  

2.2 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ

บริหารการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมหาชยั สงักดั

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร จ าแนกตามกลุ่มอายุ ครูที่มีอายุ

ระหว่าง 22 - 45 ปี กับ ครูที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปี

ขึน้ไป ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้ง

กับการวิจัยของรดา ธรรมพูนพิสัย (2556)  
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วิจยัเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการจดัการ

เรียนร่วมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษานรา ธิ วาส  พบว่ าผู้บ ริหา ร

สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษา 

ต าแหน่ง ขนาดโรงเรียน ความรูพ้ืน้ฐานทาง

การศึกษาพิเศษ และประสบการณก์ารท างาน

ด้านการศึกษาพิเศษต่างกัน มีความคิดเห็น

เก่ียวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนร่วมใน

โรง เ รี ยนแกนน าจัดการ เ รี ยนร่ วม  สังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส ไม่แตกตา่งกนั 

2.3 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ

บริหารการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมหาชยั สงักดั

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร จ าแนกตามระดบัการศึกษาครูที่มี

ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี กบัครูที่มีการศกึษา

สูงกว่าปริญญาตรี โดยภาพรวมไม่แตกต่าง  

ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของพรพรรณ พวก

เชียงชา (2553) วิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทาง

แกปั้ญหาในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัของ

โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลกลุม่การศกึษาทอ้งถิ่น

ที่ 6 พบว่า การเปรียบเทียบเทียบความแตกตา่ง

ค่าเฉลี่ยรายคู่ของการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวยั สงักดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถิ่นที่ 

6 จ าแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวมไม่

แตกตา่งกนั 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความคิดเห็นของครู 

ที่มีต่อการบริหารการศึกษาในกลุ่มโรงเรียน

มหาชัย สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมทุรสาคร ควรน าผลการวิจยัไป

ใชแ้ละวิจยัดงันี ้

1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

1.1 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ

บริหารการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน

มหาชัยในจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเรียงล าดับความ

คิดเห็นในการด าเนินงานจากมากไปน้อยคือ 

ดา้นการบริหารทั่วไป ดา้นการบริหารวิชาการ 

ดา้นการบริหารบุคคล และดา้นการบริหารงาน

งบประมาณ ซึ่งดา้นการบรหิารงานงบประมาณ

นั้น ทุกฝ่ายที่ เ ก่ียวข้องควรให้ความส าคัญ 

เนื่ อ งจากการบริหา ร งานงบประมาณมี

ความส าคญัที่ท  าใหง้านบรรลตุามวตัถปุระสงค์

ที่ก  าหนด เพราะเป็นทรพัยากรที่ท  าใหก้ิจการ

ต่างๆสามารถด าเนินการได ้ถ้างบประมาณที่

ไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐัไม่เพียงพอ ควร

เตรียมแผนการสรา้งการมีส่วนร่วมจากชุมชน

และภาคธุ ร กิ จ เพื่ อ ห า งบประมาณเพิ่ ม 

โดยเฉพาะในเขตพืน้ที่จงัหวดัสมทุรสาครซึง่เป็น

เขตอุตสาหกรรมชานเมือง ภาคเอกชนจะมี

ก าลังสนับสนุนมาก เงื่อนไขที่ตอ้งท าคือท าให้

เขาเห็นถึงความส าคญัของการศกึษา 

1.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
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ในกลุ่มมหาชัยในจังหวัดสมุทรสาคร โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติยกเวน้ดา้นการบริหารวิชาการแตกต่างกนั

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงว่า

ความรู ้ความเขา้ใจและประสบการณ์ที่ได้รับ

ข อ ง ค รู เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  

ขอ ง โ ร ง เ รี ย น ในกลุ่ ม มหาชั ย ในจั ง ห วัด

สมุทรสาคร มีความเขา้ใจตรงกัน ยกเวน้ดา้น

การบริหา รวิ ชาการ  ดั งนั้น โ ร ง เ รี ยนควร

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีความ

เขา้ใจตรงกนัในดา้นการบริหารวิชาการ ซึ่งเป็น

งานหลกัที่ส  าคญัท่ีสดุของโรงเรยีน 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการท าวิจยั

ต่อไป 

2.1 ควรวิจัยความคิดเห็นของครูใน

การบริหารการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม

โรงเรียนมหาชยัโดยใชว้ิธีการศกึษาเชิงคณุภาพ 

(Qualitative Research) ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ในดา้นการบริหารสถานศึกษา เพื่อทราบขอ้มลู

ใน เชิ งลึก  เนื่ อ งจากการศึกษาโดยใช้วิ ธี

การศกึษาเชิงคณุภาพ เป็นการเปิดโอกาสใหค้รู

ส ามา รถตอบ ได้อ ย่ า ง ล ะ เ อี ยด  และ ไม่

จ าเป็นต้องตอบค าถามตามแนวทางที่ผู้วิจัย

สรา้งขึน้ 

2. ควรวิจัยองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองในการ

บริหารการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน

มหาชยัในจงัหวดัสมทุรสาคร 
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ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารและขวัญก าลังใจของครูโรงเรียน 
สังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

Transformational Leadership of School Administrators and Morale of Teachers in 
Schools under the Chonburi Provincial Administration Organization 

 

มะยเุรศ  วรรณเกษม1, จฬุาพรรณภรณ ์ ธนะแพทย์2 
นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

อาจารยป์ระจ า คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2) ศึกษาระดับขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนสังกัด

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี และ 3) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้รหิารและขวญัก าลงัใจของครูโรงเรียนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุี กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการ

วิจัย ไดแ้ก่ ครูที่ปฏิบตัิการงานในโรงเรียน สงักัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัชลบุรี ปีการศึกษา 2560 

จ านวนทัง้สิน้ 186 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั สถิติ

ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ

เพียรส์นั 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารโรงเรียนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 

ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ปัญญา ดา้นการสรา้งบารมี และดา้นการค านงึถึงความเป็น

เอกตับคุคล ตามล าดบั 2) ขวญัก าลงัใจของครูโรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การมีส่วนรว่มก าหนด

นโยบาย ความรูส้ึกตนเองมีความส าคัญ การยอมรบัความสามารถของตนเอง ความมั่นคงปลอดภยั 

ความรูส้ึกเป็นเจา้ของ ความรูส้ึกสมัฤทธ์ิผลในการงาน การไดร้บัความยุติธรรม และความพึงพอใจใน

สภาพงานที่ดี ตามล าดบั และ 3) ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร มีความสมัพนัธท์างบวกใน

ระดับต ่า (r = .131) กับขวัญก าลังใจของครู โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี   

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าคู่ที่มีความสมัพนัธก์นัสงูสดุคือ ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร 
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ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตบุคคล กับขวัญก าลังใจของครู ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ  

มีความสมัพนัธก์นัทางลบในระดบัปานกลาง (r = -.339) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง, ขวญัก าลงัใจ 
 

ABSTRACT 

This research aimed 1)  to study transformational leadership of school administrators 

under the Chonburi provincial administration organization 2) to study the morale of teachers in 

schools under the Chonburi provincial administration organization and 3 )  to study the 

relationship between transformational leadership of school administrators and morale of 

teachers in schools under the Chonburi provincial administration organization. The samples 

used in the study consisted of 186  teachers who had taught at schools under the Chonburi 

provincial administration organization. The instrument used to collect data was questionnaires 

with 5 levels rating scales. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation 

and Pearson’s correlation coefficient. 

The research results were revealed that 1)  the transformational leadership of school 
administrators under the Chonburi provincial administration organization in overall aspect was 
at high levels. When considering in each aspect, sorted by descending was found that the 
motivational had the highest mean scores, followed by intellectual stimulus, charismatic, and 
regard of the individual respectively; 2)  the morale of teachers in schools under the Chonburi 
provincial administration organization in overall was at high levels, followed by policy 
participation, self-esteem-important, acceptance of competence, security, sense of ownership, 
job satisfaction, fairness, and satisfaction in good condition respectively, and; 3 )  the 
transformational leadership of school administrators had low positive correlation (r = .131) with 
the morale of teachers in schools under the Chonburi provincial administration organization. 
When considering in each aspect was found that the aspects of transformational leadership of 
school administrators in term of considering the individuality and the aspect of teachers’ morale 
in term of sense of ownership were a moderate negative relationship (r = -.3 3 9 )  at the 
significance level .01. 
 

Keywords: Transformational Leadership, Morale 
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บทน า 

เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ กั น ว่ า บุ ค ค ล ที่ มี

ความส าคัญอย่างยิ่งในทุก ๆ ระดับของสังคม 

คือ ผู้น  า ผู้น  าเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อความ 

อยู่รอด สวัสดิภาพและสันติสุขของสังคมและ

ประ เทศชาติ ทั้ ง หมด  นอกจากนี ้  ผู้น  า มี

ความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองคก์าร

และการจัดการในทุกระดบั ในระดบัองคก์ารมี

การยอมรบักนัวา่ความส าเรจ็ขององคก์าร ไม่วา่

จะเรียกว่าเป็นการบริหารท่ีมุ่ งผลสัมฤทธ์ิ  

(Results-based Management) ประสิทธิภาพ

หรือประสิทธิผล ล้วนแต่ขึ ้นกับภูมิ ปัญญา 

ความคิดอ่านและแนวปฏิบัติที่สรา้งสรรคข์อง

ผู้น  าองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่

พบว่าภาวะผูน้  าสมัพนัธก์บัประสิทธิผลของงาน 

และภาวะผูน้  ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล

ขององคก์าร เนื่องจากผูน้  ามีความส าคญั จึงมี

แนวคิดและการศึกษาในเรื่องการพฒันาความ

เป็นผู้น  าหรือภาวะผูน้  า (Leadership) เกิดขึน้ 

ส  าหรบัในประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ไดมี้การศึกษาภาวะผูน้  าที่มีความเหมาะสมกบั

ยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนี ้ 

(จารุวรรณ  โตบวั, 2552) ขวญัและก าลงัใจเป็น

ที่ยอมรบักนัทกุองคก์ารหรือหน่วยงานวา่การจดั

ใหผู้ร้ว่มงานไดมี้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิ

หน้าที่ให้ดีย่อมเป็นพลังที่ส  าคัญอันหนึ่งที่จะ

ก่อใหเ้กิดความรว่มมือและการประสานงานขึน้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรมี

ชีวิตจิตใจ มีความรูส้ึกนึกคิด มีอารมณ์ และ

พฤติกรรมที่จะตอ้งตอบสนองต่อการกระท าของ

เพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา ดังนั้น การ

สรา้งขวญัและก าลงัใจจงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะตอ้งน ามาใชใ้นการปฏิบัติงาน ไม่ว่าดา้น

ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือรัฐประศาสนศาสตร์ 

โดยทั่วไปเช่ือว่าขวญัก าลงัใจมีความส าคญัต่อ

ความส าเรจ็ของงานทกุอย่าง ถา้คนเราเสียขวญั

และขาดก าลงัใจในการท างาน จะท าใหผ้ลงาน

หรือผลส าเร็จของงานตกต ่าลงอย่างมากหรือ

อาจล้มเหลวในที่สุด ในการปฏิบัติงานใด ๆ  

ก็ตามการที่ผูป้ฏิบัติงานเกิดขวัญและก าลังใจ

ในการท างาน (ธนากร  รุจิมาลัย , 2559) 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรีที่ เ ปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับ

มธัยมศกึษา ซึ่งในแต่ละโรงเรียนย่อมมีผูบ้รหิาร

ที่ มีความสามารถหรือมุมมองในการบริหาร

แตกต่างกันออกไป ท าใหเ้กิดปัญหาในหลาย

ดา้น เช่น การเรียนการสอนตกต ่า ครูใหค้วาม

ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เต็มที่ ภาระงาน

มากเกินไป ผู้บริหารไม่ตระหนักถึงความ

ตอ้งการของครู ขาดการมีสว่นรว่มบางครัง้เสนอ

อะไรไปไม่ได้รับการตอบสนอง ท าให้ครูขาด

ก าลงัใจในการท างาน ดงันัน้ การวิจัยครัง้นีจ้ะ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมมุมองของครู เพื่อผูบ้รหิารจะ

ได้เปลี่ยนแปลงตนเองและปรับเปลี่ยนการ

ท างานใหส้อดคลอ้งตอ่ไป 

จ า ก ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว  ผู้ วิ จั ย ซึ่ ง

ปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี มีความ
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สนใจที่จะศึกษา ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลง

ของผูบ้ริหารและขวัญก าลังใจของครูโรงเรียน 

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ผลจาก

การวิจัยครั้งนี ้จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ

ก าหนดแนวทางในการเสริมสรา้งขวญัก าลงัใจ 

เพื่ อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานมากยิ่งขึน้ สง่ผล

ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคก์ารท างาน 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1 . เพื่ อศึกษาระดับภาวะผู้น  าการ

เปลี่ ยนแปลงของผู้บริหารโรง เรียนสังกัด

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุี 

2. เพื่อศึกษาระดบัขวญัก าลงัใจของครู

โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและ

ขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนสังกัดองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุี 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ศึ ก ษ า ภ า ว ะ ผู้ น  า ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารและขวญัก าลงัใจของ

ครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี โดยศึกษาภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารใน 4 ดา้น ตามทฤษฎีภาวะผูน้  า

การเปลี่ยนแปลงของ Bass and Avolio (1994) 

คือ 1) ดา้นการค านึงถึงความเป็นเอกัตบุคคล 

2) ด้านการสร้างบารมี 3) ด้านการกระตุ้น

ปัญญา และ 4) ด้านการสรา้งแรงบันดาลใจ 

และขวญัก าลงัใจของครูใน 8 ดา้น ตามแนวคิด

ของ Wiles (1953) คือ 1) ความมั่นคงปลอดภยั 

2) ความพงึพอใจในสภาพงานที่ดี 3) ความรูส้กึ

เ ป็น เจ้าของ  4 )  การได้รับความยุติธรรม  

5) ความรูส้กึสมัฤทธ์ิผลในการงาน 6) ความรูส้กึ

ตนเองมีความส าคญั 7) การมีส่วนร่วมก าหนด

นโยบาย และ 8) การยอมรบัความสามารถของ

ตนเอง 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ ครู

ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2560 ในระดับ

อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา โดยการก าหนด

ขนาดกลุม่ตวัอย่างดว้ยตารางก าหนดขนาดของ 

Krejcie and Morgan (1970) แล้วด าเนินการ

สุ่มชัน้ภมูิและสุ่มแบบง่าย (Stratified Random 

Sampling) จ านวนทัง้สิน้ 186 คน 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 

ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร  ขวญัก าลงัใจของครู จ าแนกเป็น 

จ าแนกเป็น  1. ความมั่นคงปลอดภยั  

1. ดา้นการค านงึถึงความเป็นเอกตับคุคล  2. ความพงึพอใจในสภาพงานที่ด ี

2. ดา้นการสรา้งบารมี  3. ความรูส้กึเป็นเจา้ของ 

3. ดา้นการกระตุน้ปัญญา  4. การไดร้บัความยตุิธรรม 

4. ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ  5. ความรูส้กึสมัฤทธ์ิผลในการงาน 

  6. ความรูส้กึตนเองมีความส าคญั 

  7. การมีสว่นรว่มก าหนดนโยบาย 

  8. การยอมรบัความสามารถของตนเอง 
 

แผนภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

ครูที่ปฏิบตัิงานในโรงเรยีน สงักดัองคก์ารบรหิาร

ส่วนจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2560 ในระดับ

อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา โดยการก าหนด

ขนาดกลุม่ตวัอย่างดว้ยตารางก าหนดขนาดของ 

Krejcie and Morgan (1970) แล้วด าเนินการ

สุ่มชั้นภูมิและการสุ่มแบบง่าย  (Stratified 

Random Sampling) จ านวนทั้งสิ ้น 186 คน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูในครัง้นี ้เป็น

แบบสอบถาม (Questionnaires) เก่ียวกบัภาวะ

ผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและขวัญ

ก าลังใจของครูโรงเรียนสังกัดองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดชลบุรี มีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบ

ของ Likert ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยวิธี

แจกแบบสอบถามใหก้ับขา้ราชการครู จ านวน 

186 คน แล้วน ากลับคืนมาด้วยตนเอง ได้รับ

แบบสอบถามกลับคืน และตรวจสอบความ

ถูกตอ้งสมบูรณข์องแบบสอบถามแลว้มีความ

สมบูรณ์ จ านวน 186 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

100.00 ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัภาวะผูน้  า

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารและขวญัก าลงัใจ

ของครูโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

ชลบุรี ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า โดยวิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย (Mean) 

และส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) และหาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะ

ผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและขวัญ

ก าลังใจของครูโรงเรียนสังกัดองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดชลบุรี โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) โ ด ย ใ ช้

เกณฑก์ารวิเคราะหค์่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  

(r) (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2549) 

 
สรุปผลการวจิัย 

1 . ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จั ง หวัดชลบุ รี  โ ดย รวมอยู่ ใ น ระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดบัจากมาก

ไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการสรา้งแรงบันดาลใจ 

ด้านการกระตุ้นปัญญา ด้านการสรา้งบารมี 

และด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตบุคคล 

ตามล าดบั 

2. ขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนสังกัด

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดบั

จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การมีสว่นรว่มก าหนด

นโยบาย ความรู้สึกตนเองมีความส าคัญ  

ก า ร ย อม รับ ค ว ามส าม า ร ถ ข อ ง ตน เ อ ง  

ความมั่นคงปลอดภัย ความรูส้ึกเป็นเจ้าของ 

ความรูส้กึสมัฤทธ์ิผลในการงาน การไดร้บัความ

ยุติธรรม และความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี 

ตามล าดบั 

3 . ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหาร มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต ่า  

(r = .131) กับขวัญก าลังใจของครู โรงเรียน

สังกัดองค์การบริหารส่ วนจังหวัดชลบุ รี   

เ ม่ื อ พิ จ า รณ า เ ป็ น ร า ย ด้ า นพบ ว่ า คู่ ที่ มี

ความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ ภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการค านึงถึง

ความเป็นเอกัตบุคคล กับขวัญก าลงัใจของครู 

ดา้นความรูส้ึกเป็นเจา้ของ มีความสมัพันธ์กัน

ทางลบในระดับปานกลาง (r = -.339) อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 
อภปิรายผล 

1 . ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็น

เช่นนี ้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ให้

ความส าคัญของผู้ร่ วมงานและผู้ตามให้

มองเห็นงานแง่มุมใหม่โดยมีการสร้างแรง

บันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาหรือการ

ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรีส่วนใหญ่จะยกระดับวุฒิภาวะและ

อุดมการณข์องผูต้าม กระตุน้ ชีน้  า และมีส่วน

ร่วมในการพฒันาความสามารถของผูต้ามและ

ผู้ร่วมงานไปสู่ระดับความสามารถที่สูงขึน้มี

ศักยภาพมากขึน้ น าไปสู่การบรรลุถึงผลงานที่

สู ง ขึ ้น  ซึ่ ง สอดคล้อ งกับผลงานวิ จัยของ  

จารุวรรณ  โตบวั (2552) ศึกษาเรื่อง ภาวะผูน้  า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน

อ าเภอพล สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ขอนแก่น เขต 3 พบว่า  ความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูสายผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้น  าการ



38 วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ีปีที่ 5 ฉบบัที่ 3 กนัยายน-ธนัวาคม 2560 

เปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศึกษาในอ าเภอ

พล สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขอนแก่น 

เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน ซึ่งแบ่งเป็น  

6 ด้าน ได้แก่ การระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน  

การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล  

การเกื ้อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม  

การกระตุ้นทางปัญญา การเป็นแบบอย่างที่

เหมาะสม และการคาดหวังผลการปฏิบตัิงาน

ของผูต้ามในระดับสูง ผลการวิจัยพบว่าความ

คิดเห็นของขา้ราชการครูเก่ียวกบัภาวะผูน้  าการ

เปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศึกษาในอ าเภอ

พล สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขอนแก่น 

เขต 3 โดยภาพรวมเห็นว่าอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ

คือ ดา้นการสนบัสนุนรายบุคคล ส่วนความคิด

เห็นดา้นที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ มี 2 ดา้น คือ ดา้น

การเกื ้อกูลการยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม 

และด้านการคาดหวังผลการปฏิบัติงานใน

ระดบัสงู 

2. ขวัญก าลังใจของครูโรงเรียนสังกัด

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากผูบ้รหิาร

สถานศึกษาสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี มีความตระหนักถึงสภาพทางจิตใจ 

ค ว าม รู้สึ ก นึ กคิ ด  ทัศนคติ  อ า รมณ์ข อ ง

ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ มี ต่ อ ที่ ท  า ง า น  ที่ มี ต่ อ

สภาพแวดล้อมของงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

สภาพการท างาน เช่น ความร่วมมือ ความ

กระตือรือรน้ ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ความ

ตัง้ใจในการท างาน อย่างต่อเนื่อง จึงท าใหค้รู

เ กิ ดขวัญก าลั ง ใ จ ในกา รปฏิ บัติ ง าน  ซึ่ ง

สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ ธนากร รุจิมาลยั 

(2559) ศึกษาเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลเมืองนราธิวาส ผลการศกึษาพบวา่ดา้น

สวัสดิการโดยรวมมีขวัญและก าลังใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า 

เรื่อง สวสัดิการที่ท่านไดร้บัมีความเท่าเทียมกนั

กบับคุคลอื่นในองคก์ร มีขวญัและก าลงัใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด รองลงมาการด าเนินการดา้น

สิทธิต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เช่น เบิกค่า

รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรหรือการเบิก

สิทธิประโยชนต์่าง ๆ มีความสะดวกรวดเรว็ดี มี

ขวญัและก าลงัใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ และเงิน

เพิ่มหรือเงินประจ าต าแหน่งมีความส าคญัที่เป็น

ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงานเพิ่มมากขึน้ 

มีขวัญและก าลัง ใจอยู่ ในระดับมากที่ สุด 

ตามล าดบั 

3 . ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารและขวญัก าลงัใจของครูโรงเรียนสงักดั

อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด ช ล บุ รี  มี

ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับต ่า ที่ เป็น

เช่นนีอ้าจเนื่องมาจากครูโรงเรียนสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่เป็นครูที่มี

วัยวุฒิค่อนข้างสูงและเป็นคนในท้องที่ จึงไม่

ชอบการ เปลี่ ยนแปลงใด  ๆ  มากนัก  ซึ่ ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธราดล  มูลอัต 
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(2557) วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ

ขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของครูผูส้อนใน

โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  

เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารในสถานศึกษา สงักดั

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการแสดง

ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานในระดับสูง  

มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา

คือ ดา้นการส่งเสริมใหค้รูเกิดพนัธะสญัญาต่อ

เป้าหมายของกลุ่ม อยู่ในระดบัมากที่สดุ ดา้นที่

มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ ดา้นการกระตุน้ใหค้รูคิด

หาวิ ธีการใหม่  ๆ  มาใช้ในการพัฒนางาน  

2) ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานครูผูส้อนใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดา้นความ

มั่นคงปลอดภยั อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา

คือ ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ ส่วนด้านที่ มี

ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ ดา้นการมีสว่นรว่มก าหนด

นโยบาย 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น  า

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัขวญั

ก าลังใจในการปฏิบัติ งานของครูผู้สอนมี

ความสัมพัน ธ์ท า งบวก ในระดับสู ง ม าก  

(r = .854) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

 
ข้อเสนอแนะ 

1 . ผู้บริหารควรให้ค าปรึกษาหารือ

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ก่ ผู้ ร่ ว ม ง า น  

เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน 

2. ผูบ้รหิารควรปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่ผูร้ว่มงาน 

3. ผู้บริหารต้องให้ก าลังใจผู้ร่วมงาน

อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานสามารถ

ด าเนินไป 
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การบริหารการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเหน็ 
ของครูโรงเรียนในเขตดนิแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร 

Transformational Leadership of School Administrators According to Teachers’ 
Attitude at Schools in Dindaeng District under the Bangkok Metropolitan 

Administration 
 

วฒันา  นามวนั1, จฬุาพรรณภรณ ์ ธนะแพทย์2 
นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

อาจารยป์ระจ า คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเขตดินแดง สงักดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

เพศ วฒุิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้

เป็นครูผูส้อนในโรงเรียนในเขตดินแดง สงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 297 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และแบบเลือกตอบ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ( t-test) และการวิเคราะหค์วาม

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) การบรหิารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของ

ครูโรงเรียนในเขตดินแดง สงักดักรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงอนัดบัตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นโครงสรา้ง ดา้นเทคโนโลยี ดา้นคน และดา้นวัฒนธรรม ตามล าดับ  

2) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเขตดินแดง 

สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศของครู โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ 3) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒุิการศึกษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่าง

กนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 4) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเขตดินแดง สงักดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณก์ารท างาน 

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 5) การบริหารการ
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เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเขตดินแดง สังกัด

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญั

ทางสถิติ 

 

ค าส าคัญ: การบรหิารการเปลี่ยนแปลง, ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

 
Abstract 

The objectives of this research was to study and compare the transformational 

leadership of school administrators according to teachers’ attitude at schools in Dindaeng 

district under the Bangkok Metropolitan administration according to teachers’ gender, level of 

education, teaching experience and school size. Two hundred and ninety-seven teachers who 

had worked at schools in Dindaeng district under the Bangkok Metropolitan administration 

were drawn for this study. The stratified random sampling was done by using school size as a 

stratum to calculate the sample size and do the simple random sampling. Data were collected 

by using 5-level rating scale questionnaire and checklist. The statistics used for data analysis 

consisted of percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA. 

The research results were revealed that 1) the overall and individual aspects of the 

transformational leadership of school administrators according to teachers’ attitude at schools 

in Dindaeng district under the Bangkok Metropolitan administration, ranked from highest to 

lowest were structure, followed by technology, people, and culture respectively respectively; 

2) the attitude of male and female teachers to the overall and individual aspects in 

transformational leadership of school administrators according to teachers’ attitude at schools 

in Dindaeng district under the Bangkok Metropolitan administration was not significantly 

different; 3) the attitude of teachers in different levels of education to the overall and individual 

aspects in transformational leadership of school administrators according to teachers’ attitude 

at schools in Dindaeng district under the Bangkok Metropolitan administration was significantly 

different level at .05; 4) the attitude of teachers with different work experience to the overall and 

individual aspects in transformational leadership of school administrators according to 

teachers’ attitude at schools in Dindaeng district under the Bangkok Metropolitan 



วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ีปีที่ 5 ฉบบัที่ 3 กนัยายน-ธนัวาคม 2560 43 

 

administration was significantly different level at .05, and; 5) the attitude of the teachers working 

in different school sizes to the overall and individual aspects transformational leadership of 

school administrators according to teachers’ attitude at schools in Dindaeng district under the 

Bangkok Metropolitan administration was not significantly different. 

 

Keywords: Transformational Leadership, School Administrator 

 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งองคก์ารเป็น

สิ่งที่ผูบ้รหิารโรงเรียนตอ้งท าความเขา้ใจและให้

ความส าคญั เนื่องจาก ผูบ้รหิารโรงเรียนจะตอ้ง

ออกแบบโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกับ

นโยบายและการด าเนินงานขององคก์าร ดังที่ 

Elmore (2010) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา

ไม่ไดห้มายถึงการบริหารการสอน แต่หมายถึง 

การจดัโครงสรา้งและกระบวนการเก่ียวกับการ

สอน  หากการจัด โคร งสร้า งองค์ก า ร ไม่

เอือ้อ  านวยต่อการปฏิบตัิงานแลว้ ย่อมเป็นการ

ยากที่จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล ท าใหโ้ครงสรา้งองคก์ารนัน้ 

อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานได้ 

สอดคลอ้งกับ สมยศ นาวีการ (2547) ไดก้ล่าว

ว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งขององคก์ารจะมี

ส่วนสัมพันธ์กับการเปลี่ ยนแปลงกลยุทธ์  

เพราะว่าหนา้ที่ทางดา้นการจัดองคก์ารนั้นจะ

เป็นหนา้ที่ที่ต่อเนื่องมาจากหนา้ที่ทางดา้นการ

วางแผนองคก์าร โครงสรา้งขององคก์ารจะเป็น

สิ่งที่ถูกน ามาใช้เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่

ก าหนดไวใ้นหนา้ที่ทางดา้นการวางแผน การ

เปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างเพื่อพัฒนา

องค์การนั้นจึงเป็นการกระท าทางด้านการ

บริหารที่พยายามจะปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ดว้ยการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งที่เป็นทางการ

ของงานและความสัมพันธ์ทางด้านอ านาจ

หนา้ที่ และในขณะเดียวกนัเราจะตอ้งยอมรบัว่า

โครงสร้างขององค์การดังกล่าว เ ป็นสิ่ งที่

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางดา้นตัวบุคคล ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความสมัพนัธ์

ต่างๆ นั้นอาจถูกต่อต้านจากสมาชิกของ

องค์การได้ สอดคล้องกับ ธวัช  บุณยมณี 

(2550) ที่ว่าองคก์ารที่มีโครงสรา้งองคก์ารชนิด

ที่ มีสายการบริหารหลายขั้นตอนหรือสั่ งการ

หลายชั้นภูมิจะอยู่ รอดได้ยาก ในอนาคต

องคก์ารต่าง ๆ ตอ้งประสานความรว่มมือกนัโยง

ใยเป็นเครือข่าย ในขณะเดียวกันโครงสร้าง

ภายในองคก์ารก็จะตอ้งกระจายความสามารถ

ในการตัดสินใจให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ ให้มาก

ที่สุดและมีล าดับชั้นการบริหารนอ้ยที่สุด และ

ตอ้งเปลี่ยนแปลงองคก์ารเพื่อรองรบัและกา้วให้

ทนัความเจริญของเทคโนโลยี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้
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ลว้นเป็นสิ่งที่ทา้ทายและมีอิทธิพลต่อความอยู่

รอดขององคก์ารในศตวรรษท่ี 21 เป็นอย่างมาก 

ผูว้ิจัยตระหนกัถึงความส าคญัของการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงต่อการพฒันาโรงเรียน 

ซึ่ ง เ ป็ น อ ง ค์ ก า ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ต้ อ ง

เปลี่ยนแปลงตามแนวทางการบรหิารงานโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตาม

แนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ แนวคิดเ ก่ียวกับการ

บริหารการเปลี่ ยนแปลงจึง เ ป็นแนวคิดที่

น่าสนใจ น่าศึกษาคน้ควา้ เพื่อการเสริมสร้าง

และขยายองค์ความรู้ ตลอดจนการน ามา

ประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาโรงเรียน และสง่ผลให้

โรงเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน

ตามแนวทางดังกล่าว ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล จากความเป็นมาและ

ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้

ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนใน

เขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร อันจะเป็น

ประโยชน์ทั้งต่อการบริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

และคณุภาพทางการศกึษาโดยรวมของประเทศ

ต่อไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเขตดินแดง 

สงักดักรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเขตดินแดง 

สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ วุฒิ

การศึกษา ประสบการณก์ารท างาน และขนาด

ของโรงเรียน 

 
สมมตฐิานการวิจยั 

1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามเพศของครู แตกต่างกนั 

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามวฒุิการศกึษา แตกตา่งกนั 

3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

จ า แ น ก ต า มป ร ะ สบ ก า รณ์ ก า ร ท า ง า น  

แตกตา่งกนั 

4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกตา่งกนั 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ศึ ก ษ า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเขตดินแดง 

สงักดักรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของ Bartol 

(1998) ซึ่ ง มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้าน

โ ค ร ง ส ร้า ง  ( Structure) ด้า น เ ท ค โ น โ ลยี  

(Technology) ด้านคน  (People) และด้าน

วฒันธรรม (Culture) 

กลุ่มตวัอย่าง คือ ครูโรงเรียนในเขตดิน

แดง สงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 32 โรงเรยีน 

ประจ าปีการศกึษา 2560 จ านวนทัง้สิน้ 297 คน 

ซึ่งไดม้าโดยวิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จากการเปิดตารางส าเร็จของ Krejcie and 

Morgan (1970) จากนั้น ใช้วิ ธี การสุ่ มกลุ่ ม

ตัวอย่ า งแบบแบ่ งชั้น  (Stratified Random 

Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นชั้น 

(Strata) แล้วจึงท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษ า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร

เปลี่ยนแปลงตามแนวความคิดของ Bartol 

(1998) ที่ ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การบริหารการ

เ ปลี่ ย น แปลง ในอ งค์ก า รหนึ่ ง  ๆ  นั้ น จ ะ

เปลี่ยนแปลงไดท้ี่ดา้นโครงสรา้ง ดา้นเทคโนโลยี 

ด้ า น คน  แ ล ะ ด้ า น วัฒน ธ ร ร ม  โ ด ย ก า ร

เ ปลี่ ย น แปลงอ งค์ป ร ะกอบ เหล่ า นี ้จ ะ มี

ความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั การเปลี่ยนแปลงใน

ด้ า น ห นึ่ ง อ า จ จ ะ ท า ใ ห้ ด้ า น อื่ น มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงดว้ย การบริหารการเปลี่ยนแปลง

นั้นตอ้งอาศัยผูน้  าในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตอ้ง

ท าการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบแต่ละด้าน 

ดงันี ้ 

1. ด้าน โครงสร้า ง  เช่ น  ออกแบบ

โครงสรา้งใหม่ กระจายอ านาจ ออกแบบงาน

ใหม่  

2. ดา้นเทคโนโลยี เช่น ปรบัเทคนิคการ

ท างาน วิธีการ และอปุกรณ ์ 

3. ดา้นคน เช่น การสรา้งทศันคติ ความ

คาดหวงั การรบัรูแ้ละพฤติกรรม  

4. ดา้นวฒันธรรม เช่น การสรา้งความ

เช่ือและคา่นิยมรว่มขององคก์าร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัย

เชิงส ารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่าง

ส าหรบัการวิจัยในครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูผูป้ฏิบตัิการ

ส อน ใ น โ ร ง เ รี ย น ใ น เ ข ตดิ น แ ด ง  สั ง กั ด

ก รุ ง เ ทพมหานคร  จ า น วน  20 โ ร ง เ รี ย น  

ปีการศึกษา 2560 ใชก้ารสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง

ชั้น  (Stratified Random Sampling) ก าหนด

ขนาดของโรงเรียนและเพศของครู โดยใชเ้กณฑ์

ก าหนดกลุ่มตัวอย่ าง  (Sample Size) จาก

ตารางส าเรจ็ของ Krejcie and Morgan (1970) 

จากนัน้ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) เพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างครูใน

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักัดกรุงเทพมหานคร 
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เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส าหรบั

การวิจัยครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

(Rating Scale) ของ  Likert (1967) ซึ่ งผู้วิ จัย

สรา้งขึน้ ไดค้่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97 ผูว้ิจัย

แจกแบบสอบถาม จ านวน 297 ฉบบั ไปยงักลุม่

ตัวอย่างด้วยตนเอง ปรากฏว่าได้รับคืน 297 

ฉบับ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ( t-test) 

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) 

 
สรุปผลการวจิัย 

1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียง

อันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ดา้น

โครงสรา้ง ด้านเทคโนโลยี ด้านคน และด้าน

วฒันธรรม ตามล าดบั 

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามเพศของครู โดยรวมและรายดา้นทกุ

ดา้นแตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จ าแนกตามวุฒิ

การศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามประสบการณท์ างาน โดยรวมและ

รายดา้นแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดบั .05 

5. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและราย

ดา้นแตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
อภปิรายผล 

1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก ซึ่ ง

สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ กฤษดา  สุภศร 

(2552) ที่ไดศ้ึกษาเก่ียวกบับทบาทของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาในการเตรียมการเพื่อรองรับการ

กระจายอ านาจในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตาม

ความคิดเห็นของขา้ราชการครู สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า 

ผูบ้รหิารสถานศกึษามีบทบาทในการเตรียมการ

เพื่อรองรบัการกระจายอ านาจในสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารการ
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เปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เ ป็นฐาน  และด้านการปฏิ รูปการ เ รี ยน รู ้   

เพื่ อพัฒนาคุณภาพผู้เ รียนตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ โดยภาพรวมและรายดา้น

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

1.1 ดา้นโครงสรา้ง พบว่าโดยรวมมี

ก า ร ป ฏิ บั ติ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ทั้ ง นี ้ อ า จ

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งองคก์าร

มักจะเกิดจากผู้บริหารองคก์าร ผู้บริหารจะมี

ความช านาญในการปรับปรุงการบริหาร

มากกว่าผูป้ฏิบตัิงาน ซึ่งจะมีความรูด้า้นเทคนิค

มากกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งมักจะเกิด

จากผูบ้รหิาร (Top-down Process) แต่ควรเนน้

การใหค้วามรู ้การเจรจาต่อรอง และการมีส่วน

ร่วมของพนักงานมากกว่าการบงัคบั เนื่องจาก

การบงัคบัอาจก่อใหเ้กิดการต่อตา้น และส่งผล

ให้การเปลี่ยนแปลงล้มเหลวได้ ดังนั้นการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งจึงเป็นการเปลี่ยนแปลง

ที่ ริ เริ่ม โดยผู้บริหารระดับสูงแต่ปฏิบัติโดย

ผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง (วันชัย  มีชาติ, 2548)  

ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิ จัยของ  วุฒิ ชัย 

อนันต์วิ จิตร  (2551) ที่ ศึกษาเ ก่ียวกับการ

ด าเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้าน

โครงสรา้งองคก์ารของโรงเรียนยพุราชวิทยาลยั 

จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมเห็น

ถึงประโยชน์ที่แต่ละบุคคลจะได้รับจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของโรงเรียน เปิดโอกาส

ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด า เนินการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงเรียน และ

น า เสนอวิ ธีด า เนินการที่ เ ป็นไปได้ในการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของโรงเรียน ในดา้นการ

สนบัสนนุใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

1.2 ด้านเทคโนโลยี  โดยรวมมีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก

การเปลี่ยนแปลงโดยการน าวิทยาการใหม่  ๆ  

มาใช้ในการท างาน เช่น ระบบเครื่องจักร

อัตโนมัติ  (Automation) ระบบคอมพิวเตอร์ 

(Computer System) เครื่องจักรใหม่ เครื่องมือ

ใหม่ วิธีการท างานแบบใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

เช่น อินเตอรเ์น็ต และระบบงานใหม่ ๆ มาใช้  

( สุ พ า นี   ส ฤษฎ์ ว า นิ ช , 2549) แ ล ะ ก า ร

เปลี่ ยนแปลง เทค โน โลยี  ( Technological 

Change) เป็นการมุ่ ง เน้นเพื่อยกระดับและ

พัฒนา (Modifying) เทคโนโลยีองค์การใน

ระบบการบริหารองคก์าร โดยพิจารณาปัจจัย

ดา้นเครื่องมือ อปุกรณ ์และกระบวนการในการ

ท างาน ที่จะช่วยใหส้มาชิกในองคก์ารท างานได้

อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก  ( ปั ณ ร ส  

มาลากลุ ณ อยธุยา, 2551) 

1.3 ดา้นคน โดยรวมมีการปฏิบตัิอยู่ใน

ระดับมาก ทั้งนี ้อาจ เนื่ องมาจากคนหรือ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การ จะมีส่วน

ส าคญัในการพฒันาและขบัเคลื่อนองคก์าร การ

บริหารใหค้นหรือบุคลากรเหล่านีท้  างานอย่าง

เต็มความสามารถ จะท าใหอ้งคก์ารพัฒนาได้

อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของปัณรส  

ม าลากุ ล  ณ  อยุ ธ ย า  ( 2552) ที่ ก ล่ า ว ว่ า  
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การด าเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงว่ามี

กระบวนการในการจัดก าลังคน ผู้ที่ จะมา

ปฏิบตัิงานในโครงการเปลี่ยนแปลงนัน้ ถือไดว้่า

เป็นผู้น  าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)  

ซึ่งมีส่วนส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จของโครงการ

ทัง้ในแง่ของการด าเนินงาน และในแง่ของการ

สรา้งการยอมรบัการเปลี่ยนแปลงในหมู่สมาชิก

ขององคก์าร ดังนัน้ นอกจากความสามารถใน

การปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการเปลี่ยนแปลง

องค์การแล้ว  ผู้น  าการเปลี่ยนแปลงควรมี

คณุสมบตัิดา้นอื่น ๆ ดว้ย เช่น ความสามารถใน

การสื่อสาร ความกระตือรือรน้ ความสามารถใน

การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ความเป็น

ผูร้ว่มงานที่ดี และมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์

1.4 ด้านวัฒนธรรม โดยรวมมีการ

ปฏิบัติ อยู่ ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของเสริม  กัลยารตัน ์(2550) ที่ได้

ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษา

กา ร เ ต รี ยมออกนอกระบบราชกา รของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์พบว่า แรงผลักที่มี

ผลต่อการเปลี่ยนแปลง ไดแ้ก่ นโยบายของรฐั 

วัฒนธรรมองค์การ คู่แข่งผู้น  าองค์การ การ

ประกันคุณภาพการศึกษา การเตรียมการ

ทางด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการ

จัดการโครงสรา้งองคก์าร ส่วนแรงต้านที่มีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่  ผู้มีส่วนได้เสีย 

สถานภาพบุคลากรและระบบการบริหารงาน

บุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

งบประมาณและความไม่ชัดเจนในทิศทางต่อ

การเปลี่ยนแปลงขององค์การ ซึ่งต้องมีการ

วางแผน และด าเนินการต่อการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบขั้นตอน เพื่อเพิ่ม

แรงผลกั และลดแรงตา้นต่าง ๆ  

ที่มีอยู ่

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมและรายดา้นทกุดา้น แตกต่างกนัอย่าง

ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะปัจจุบนั

องคก์ารต่าง ๆ ไดมี้การบรหิารการเปลี่ยนแปลง

ของผูน้  าไปสู่ผูน้  าที่ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง

เพื่อที่จะน าองคก์ารไปในทิศทางที่ดีขึน้ ผูบ้รหิาร

สถานศกึษาซึ่งเป็นผูน้  าทางการศกึษาไม่อาจจะ

หยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ ด้วยบริบทที่ เปลี่ยนไปจึง

ส่งผลใหผู้บ้ริหารพฒันาบทบาทของการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงของผูน้  าเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

ส ภ าพ สั ง ค ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร เ มื อ ง  

ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ  ฐิ ติ ว ร รณ  

ลีฬหวนิช (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมผู้น  ากับ

คุณภาพผู้เ รียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

ในภาคตะวนัออก จ าแนกตามเพศ โดยรวมและ

รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ

3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมและรายดา้นทกุดา้น แตกต่างกนัอย่าง
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มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยครูที่มีวุฒิ

การศึกษาปริญญาตรีเห็นว่าการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเขตดินแดง 

สังกัดกรุงเทพมหานคร น้อยกว่าครูที่ มีวุฒิ

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งสอดคลอ้งกับ

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะครูที่มีวฒุิ

การศกึษาปรญิญาตรีกบัครูที่มีวฒุิการศกึษาสงู

กว่าปริญญาตรีอาจไดร้บัการดแูลเอาใจใส่จาก

ผูบ้รหิารสถานศกึษาแตกต่างกนั จึงท าใหค้รูที่มี

วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีมุมมอง มี

วิ สัยทัศน์  มีความ รู้ความเข้า ใจ  มีทักษะ 

ตลอดจนมีศาสตร์ในการท างาน สามารถ

ประยกุตศ์าสตรห์รือความรูต้่าง ๆ ที่ไดเ้ล่าเรียน

มาประกอบการท างานได้ดีกว่าครูที่ มีวุฒิ

ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ญญา ต รี  ผู้ บ ริ ห า ร จึ ง ใ ห้

ความส าคญัและใหค้วามสนใจ และไวว้างใจใน

การปฏิบตัิงาน จึงไดร้บัการดูแล เอาใจใส่มาก

เป็นพิเศษ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อุดม 

สิงหโ์ตทอง (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมผูน้  าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2 

จ าแนกตามวฒุิการศึกษา โดยรวมแตกต่างกนั

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมและรายไดทุ้กดา้น แตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยครูที่ มี

ประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 10 ปี เห็นว่า

การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนใน

เขตดินแดง สงักดักรุงเทพมหานคร นอ้ยกว่าครู

ที่ มีประสบการณ์การท างาน  10 ปีขึ ้น ไป  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี ้อาจ

เนื่องมาจากครูที่มีประสบการณก์ารท างานมาก

และครูที่มีประสบการณก์ารท างานนอ้ย อาจมี

ความเขา้ใจต่อการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน

แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  

ลัดดาวัลย ์ วิเศษภูติ (2549) ที่ศึกษาเก่ียวกับ

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึง

ประสงค์ตามทัศนคติของครูผู้สอนโรงเรียน

สฤษดิเดช สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

จนัทบุรี เขต 1 พบว่าครูผูส้อนที่มีประสบการณ์

ก า ร ท า ง า น ต่ า ง กั น มี ทั ศ น ค ติ เ ก่ี ย ว กั บ

คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวม

และรายดา้นแตกตา่งกนั 

5. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมและรายไดท้กุดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่

มีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่ ง ไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะโรงเรียน

ในเขตดินแดง สงักดักรุงเทพมหานคร สว่นใหญ่

ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด

เล็ก ซึ่งเดิมเคยอยู่ภายใตก้ารดูแลรับผิดชอบ

ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เม่ือโอนมาอยู่ใน

เขตดินแดง สงักดักรุงเทพมหานคร จ าเป็นตอ้ง
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มีการปรบัตวัใหเ้ขา้กับหน่วยงานตน้สงักัดใหม่ 

ซึง่มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบรหิารงานที่แตกต่าง

จากกระทรวงศึกษาธิการเดิม ซึ่งสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ ชเูสียง  นาวารตัน ์(2548) ที่พบว่า 

ครูที่ อยู่ ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง  

และขนาดใหญ่ ต้องการแบบผู้น  ายึดสถาบัน

เป็นหลกั แบบผูน้  ายึดบคุคลเป็นหลกั และแบบ

ผูน้  ายึดประสานประโยชนเ์ป็นหลกั แตกต่างกนั

อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการสนับสนุนให้ผู้บริหาร

โรงเรียนในเขตดินแดง สงักัดกรุงเทพมหานคร 

น าการบริหารการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการ

พฒันาระบบโรงเรียนใหม้ากขึน้ 

2. เนื่องจากประสบการณ์การท างาน

เป็นสิ่งที่ท  าใหเ้กิดความแตกต่างในการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง จึงควรมีส่งเสริมการฝึกอบรม

ทักษะที่จ  าเป็นกับการพัฒนาการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนใหแ้ก่บคุลากรทกุคน 
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