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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง ตรวจสอบ และนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของ

ผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังผลการวิจัยมีดังตอไปนี้
1. ผลการศึกษาวิเคราะห   สังเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จากเอกสารทางวิชาการ แลวตรวจสอบความสําคัญของคุณลักษณะ
ภาวะผูนําดวยเทคนิคเดลฟายกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน โดยใชแบบสอบถามก่ึงสัมภาษณและ
แบบสอบถามปลายปดจํานวน 2 รอบ พบคุณลักษณะจํานวน 6 ดาน ไดแก ดานความรู ดานทักษะ
ดานทัศนคติ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานบุคลิกภาพและดานการบริหาร รวม 115 ขอ

2. ผลการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิธีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําจากเอกสารและ
หลักฐานทางวิชาการ แลวตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการพัฒนาจากการสอบถามความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 ทาน พบวิธีการพัฒนาจํานวน 28 วิธี

3. ผลการศึกษา  วิเคราะห  รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําจากเอกสารงานวิชาการ แลวนํา
คุณลักษณะและวิธีการพัฒนามาสังเคราะหเปนรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน
ที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ABSTRACT
The purpose of this research was to develop, test and propose a model for

the leadership development of administrators involved in the school-based
management of schools. The findings from each stage of the research are as follows.

Leadership traits in the context of administrators involved in school-based
management of schools were analyzed and synthesized from academic sources.
Identified component of leadership traits were than evaluated by 17 expert using
semi-structured interviews and two rounds of the Delphi technique. The result of this
stage were categorized into six areas comprising 115 aspects of leadership traits. The
six areas of leadership traits consisted of Knowledge, skills, attitudes, ethics,
personalities and management.
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Leadership Development methods were analyzed and synthesized from
academic sources. The identified methods were than evaluated by 17 experts using
close-ended questionnaires. The result of this stage found 28 leadership development
methods.

Components of a leadership development model were analyzed and
synthesized from academic sources. Leadership traits, development methods and
model components were synthesized into a leadership development model in the
context of school-based management of schools.

คําสําคัญ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ความสําคัญของปญหา
ผูอํานวยการโรงเรียนนับเปนกลไกสําคัญยิ่งและมีอิทธิพลสูงตอคุณภาพและประสิทธิภาพของ

การบริหารการศึกษา นักวิชาการหลายทานมีความเห็นตรงกันวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
การศึกษา ผูอํานวยการนับวาเปนตัวแปรที่สําคัญ โดยเฉพาะในสังคมไทย คุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการศึกษา มักแปรปรวนไปตามผูนําเสนอ (พนัส หันนาคินทร, 2529) แตอยางใดก็ตามการที่
ผูอํานวยการโรงเรียนจะบริหารใหไดผลดีจําเปนตองมีการเสริมพลังใหผูอํานวยการโรงเรียนมีโอกาส
ฝกและใชความเปนผูนํา หรือ ภาวะผูนํา (Leadership) ไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งตองมีการอบรมและ
พัฒนาแบบเขมขนภายในระยะเวลาที่เพียงพอเพ่ือสรางผูนํารุนใหมใหเปนนักบริหารการศึกษามือ
อาชีพ (รุง แกวแดง, 2540) และทําใหผูอํานวยการโรงเรียนเกิดภาวะผูนํา เนื่องจากภาวะผูนําเปน
กระบวนการใชอิทธิพลโนมนาวที่มีผลตอการตัดสินใจและเปาหมายขององคการ เพ่ือกระตุน
พฤติกรรมการทํางานใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปนกระบวนการรักษาสภาพและวัฒนธรรมของกลุม
(Yuki, 1989) การที่จะทราบวา ผูนําคนใดมีความเปนผูนําหรือมีภาวะผูนําที่เหมาะสมหรือไมนั้น
สามารถวัดไดจากประสิทธิผลของภาวะผูนํา (Leadership effectiveness) ซึ่งเปนการนําผลลัพธที่
คัดสรรมาใชเปนเกณฑสําหรับวัดประสิทธิผลของภาวะผูนํา เชน ผลการปฏิบัติงานขององคการ การ
บรรลุเปาหมายของกลุม ความอยูรอดขององคการ ความเจริญเติบโตขององคการ ความสามารถเผชิญ
วิกฤติขององคการ ความพึงพอใจของผูตามที่มีตอผูนํา การอุทิศตนหรือความผูกพันของกลุมที่จะ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ ความมีสภาพทางจิตวิทยาที่ดีของสมาชิก และความมี
เสถียรภาพของสถานภาพของผูนําในองคการ เปนตน (Yuki, 1989) และจากการศึกษาพฤติกรรม
ดานการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียนมีคะแนนดานความเปนผูนําต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542ก) ซึ่ง กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ระบุวาการพัฒนาผูบริหารถือ
ไดวาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งของการบริหารบุคลากร เพราะเมื่อเวลาผานไปวิทยาการ
ตางๆเจริญข้ึน เทคนิควิธีการเปลี่ยนแปลงไป แตความรูความสามารถตางๆลดนอยลง จึงจําเปนตองมี
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีความรูความสามารถที่เหมาะสม
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แตการบริหารงานในปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนมักทําหนาที่ผูบริหารมากกวาการเปนผูนํา
เพราะมุงปฏิบัติภารกิจประจําวันใหเสร็จ ตามงานที่ไดรับสั่งการมาจากทางราชการ โดยมิไดนึกถึง
เปาหมายและทิศทางของโรงเรียนในอนาคต ขาดความสนใจที่จะนํานวัตกรรมใหมๆมาใชในโรงเรียน
ขาดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานโดยมักยึดติดกับรูปแบบเดิม (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ,
2536) ถาหากผูอํานวยการโรงเรียนไมสามารถแสดงภาวะผูนําในการตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหาที่จะ
นําพาโรงเรียนไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการได จึงถือวาผูอํานวยการโรงเรียนเปนกลไกสําคัญใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาโดยมีองคกรตางๆรวมมือสนับสนุน จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
อาศัยภาวะผูนํา ขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงสุด ดวยเหตุผลความเปนมา และความ
จําเปนดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองของ “รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของ
ผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน”

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. คุณลักษณะภาวะผูนําที่เหมาะสมของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานมีคุณลักษณะอะไรบาง
2. วิธีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานที่เหมาะสมกับคุณลักษณะแตละดานมีวิธีอะไรบาง

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือวิเคราะหและสังเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐาน
2. เพ่ือสังเคราะหวิธีการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน
3. เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของ

ผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology Research) ระหวางการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งดําเนินการ
โดยใชการวิเคราะห สังเคราะหจากเอกสารขอมูลทางวิชาการ แลวใชเทคนิคเดลฟาย เพ่ือหา
คุณลักษณะภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยมีข้ันตอนการวิจัย
ดังนี้

1. การศึกษาวิเคราะหสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีเพ่ือกําหนดคุณลักษณะภาวะผูนําของ
ผูอํานวยการที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในข้ันตอนนี้ดําเนินการโดยใชเทคนิคเดลฟายแบบ
ปรับปรุง (Modified Delphi Tectniques) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 ทาน และตรวจสอบยืนยัน
คุณลักษณะโดยกลุมตัวอยางที่ใชไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนทั่วประเทศจํานวน 380 ทานไดมาโดยใช



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2556

172

ตารางของ Krejcie and Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสถิติ Confirmatory Foctor
Analasis ในการยืนยัน

2. การศึกษาวิเคราะห สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วิธีการพัฒนา และสรางรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผูนําดวยเทคนิคเดลฟาย โดยผูเชี่ยวชาญ 17 ทานเพ่ือหาวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะ ในการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนนี้ใชหาคาความถ่ีและคารอยละ

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผู อํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ และการตอบแบบสัมภาษณก่ึงมี
โครงสรางโดยใชเทคนิคเดลฟายประยุกตจากผูเชี่ยวชาญ 17 ทาน พบ

1. คุณลักษณะภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จากการ
ใชเทคนิคเดลฟาย พบคุณลักษณะ 6 ดาน คือดานความรูจํานวน 27 ขอ ดานทักษะจํานวน 32 ขอ
ดานทัศนคติจํานวน 16 ขอ ดานคุณธรรมจริยธรรมจํานวน 13 ขอ ดานบุคลิกภาพ จํานวน 13 ขอ
และดานการบริหารจํานวน 14 ขอ รวมคุณลักษณะทั้งหมด 115 ขอ โดยมีผลการวิเคราะห ดังนี้

1.1 คุณลักษณะดานความรู ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 27 ขอ โดยเปน
คุณลักษณะที่มคีวามสําคัญในระดับมากที่สุดจํานวน 21 ขอ ดังนี้ 1.1 ความรูในการจัดองคกรแบบใช
โรงเรียนเปนฐาน 1.2 ความรูเก่ียวกับปรัชญาทางการศึกษา 1.3 ความรูเก่ียวกับทฤษฎีทางการศึกษา
1.4 ความรูเก่ียวกับการกําหนดวิสัยทัศนทางการศึกษา 1.5 ความรูเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและ
การวางแผน 1.6 ความรูเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลาง 1.7 ความรูเก่ียวกับเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 1.9 ความรูเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 1.10 ความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา 1.11 ความรูเก่ียวกับการนิเทศทางการศึกษา 1.12 ความรูเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้น
เรียน 1.14 ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร 1.16 ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ิน 1.17
ความรูเก่ียวกับหลักศาสนา ความเชื่อที่นักเรียนและชุมชนยึดถือ 1.18 ความรูเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ
กับระบบการศึกษา 1.21 ความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 1.22 ความรูเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาและกฎหมายการศึกษา 1.24 ความรูเก่ียวกับการกระจายอํานาจทาง
การศึกษา 1.25 ความรูในเร่ืองงานวิชาการ การเงิน บุคลากร และการบริหารทั่วไป 1.26 ความรู
เก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 1.27 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับงานโยธาและเปน
คุณลักษณะที่มีความสําคัญในระดับมากจํานวน 6 ขอ ดังนี้ 1.8 ความรูเก่ียวกับจิตวิทยาเด็ก 1.13
ความรูในการสรางหลักสูตรทองถ่ิน 1.15 ความรูเก่ียวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 1.19
ความรูพ้ืนฐานในดานงานอนามัยและสิ่งแวดลอม 1.20 ความรูพ้ืนฐานในดานการเมืองการปกครอง
1.23 ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาที่ขององคกรตางๆทั้งระดับภูมิภาคและประเทศ

1.2 คุณลักษณะดานทักษะ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันเก่ียวกับคุณลักษณะ
ภาวะผูนําดานทักษะจํานวน 32 ขอ โดยเห็นวามีความสําคัญในระดับมากที่สุดจํานวน 24 ขอ ดังนี้
2.9 ทักษะในการใชเคร่ืองมือสื่ออุปกรณตางๆไดอยางถูกตองปลอดภัย 2.10 ทักษะในการกระตุนให
ทุกฝายตระหนักในความเปนเจาของโรงเรียนรวมกัน 2.11 ทักษะในการแสวงหาทรัพยากรตางๆเพ่ือ
นํามาสนับสนุนการทํางานของโรงเรียน 2.12 ทักษะในการนิเทศ ติดตาม รวมทั้งการวัดผลประเมินผล
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.13 ทักษะในการแสวงหาความรูใหมๆดวยวิธีการที่หลากหลายอยางชาญ
ฉลาด 2.14 ทักษะในการเก็บรักษาขอมูลของนักเรียน บุคลากรในรูปแบบตางๆไดอยางปลอดภัย
2.15 ทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธโรงเรียน ใหภายนอกไดทราบอยางทั่วถึงและรวดเร็ว 2.16
ทักษะในการสรางเครือขายการมีสวนรวมขององคกรตางๆกับโรงเรียน 2.17 ทักษะในการจัดกิจกรรม
เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนไดเรียนรูระบบการทํางานเปนทีม 2.18 ทักษะในการใชวงจรคุณภาพได
อยางมีประสิทธิภาพ (P.D.C.A.) 2.19 ทักษะในการสรางความสัมพันธในหมูสมาชิกทั้งภายในองคกร
และภายนอกองคกร 2.20 ทักษะในการนําวัฒนธรรมใหมไปใชโดยมีการวางแผนลวงหนาเปนอยางดี
2.21ทักษะในการวิเคราะห สภาพเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอโรงเรียน 2.22 ทักษะในการวิเคราะห
ปญหาสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบตอโรงเรียน 2.23 ทักษะในการวิเคราะหความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีผลกระทบตอโรงเรียน 2.24 ทักษะในการคิดถึงตนทุนกําไรเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนทางการศึกษา 2.25 ทักษะในการวิเคราะหนโยบายและแผนการจัด
การศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 2.26 ทักษะในการปกครองคนเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 2.27ทักษะในการสรางความมั่นใจใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ไดอยางมีความเชื่อมั่น 2.28 ทักษะในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชวยการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 2.29 ทักษะในการประยุกตใชอาคารสถานที่ไดอยางเหมาะสม 2.30 ทักษะในการ
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการตางๆกอนที่จะลงทุนทํา 2.31 ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนความกาวหนาทางวิชาการ 2.32 ทักษะในการวิเคราะหสื่อการเรียนการสอนกอนตัดสินใจ
นํามาใช และเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญในระดับมากจํานวน 8 ขอ ดังนี้ 2.1 ทักษะในการทํางาน
แบบมีสวนรวม 2.2 ทักษะในการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไดอยางปลอดภัยและเอ้ือตอการ
เรียนรู 2.3 ทักษะในการแสวงหาแหลงเรียนรูที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน 2.4 ทักษะในการแสวงหา
ทรัพยากรจากภาคเอกชนเพ่ือประโยชนทางการศึกษา 2.5 ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลงทรัพยากรชุมชน 2.6 ทักษะในการแสวงหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 2.7 ทักษะในการวางตัวบุคลากรใหสอดคลองกับงาน 2.8 ทักษะในการเจรจาตอรองโดย
คํานึงถึงผลประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ

1.3 คุณลักษณะดานทัศนคติ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันเก่ียวกับคุณลักษณะ
ผูนําดานทัศนคติ จํานวน 16 ขอ โดยเห็นวามีความสําคัญในระดับมากที่สุดจํานวน 16 ขอ โดยเห็นวา
มีความสําคัญในระดับมากที่สุดจํานวน 10 ขอ ดังนี้ 3.7 เห็นคุณคาและใหความสําคัญกับการใช
โรงเรียนเปนฐาน 3.8 ยึดหลักการวาการประเมินผลมีจุดมุงหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ไมใชการตรวจสอบเพ่ือหาความผิด 3.9 ใหความสําคัญในความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน
3.10 ธํารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของโรงเรียนและชุมชน 3.11 สนับสนุนและเนนความสําคัญ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 3.12 มีความมุงหวังที่จะใหเกิดการพ่ึงพาอาศัยกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน
3.14 ใหความสําคัญตอองคกร สถาบัน หรือสมาคมทางวิชาชีพ 3.15 ใหความสําคัญเก่ียวกับการ
ประสานประโยชนระหวางองคกร โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ 3.16 ใหความสําคัญ
เก่ียวกับการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการศึกษา และเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญใน
ระดับมากจํานวน 6 ขอ ดังนี้ 3.1 สนับสนุนใหแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเพ่ือประโยชนทาง
การศึกษา 3.2 ใหความสําคัญกับแนวคิดที่วา “นักเรียนสําคัญที่สุด” 3.3 สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่
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จะนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา 3.4 เนนความสําคัญเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ 3.5 ใหความสําคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนาที่ชุมชนปฏิบัติ
อยู 3.6 ใหความสําคัญกับแนวคิดที่วา “นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได”

1.4 คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันเก่ียวกับ
คุณลักษณะภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมจํานวน 13 ขอ โดยเห็นวามีความสําคัญระดับมากที่สุด
ทั้ง 13 ขอ ดังนี้ 4.1 เปนผูมีความรักและศรัทธาในอาชีพครู 4.2 เปนผูยึดถือจรรยาบรรณครูอยาง
เครงครัด 4.3 เปนผูยึดถือปฏิบัติตนอยูบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.4 เปนผูที่ปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ 4.5 เปนผูมีความยุติธรรมปฏิบัติตอผูรวมงานเสมอภาคเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 4.6 เปนผูมีความรักในสถาบันครอบครัว ไมผิดศีลตามหลักศาสนา 4.7 ทําตนเปนแบบอยาง
ที่ดีตอหนวยงาน สังคม ชุมชน 4.8 เปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 4.9 เปนผู
มีความมัธยัสถ  ใชจายอยางประหยัดและไมกอหนี้สินจนทําใหกระทบกระเทือนตอตําแหนงหนาที่การ
งาน 4.10 ตองเปนผูมีความอดทนอดกลั้นรับทั้งผิดและชอบ 4.11 เปนผูมีความรับผิดชอบตอหนาที่
การงานที่ปฏิบัติตรงตอเวลา 4.12 เปนผูที่ยึดหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ใน
การปกครองคน 4.13 ไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติดและการพนันทุกชนิด

1.5 คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันเก่ียวกับคุณลักษณะ
ภาวะผูนําดานบุคลิกภาพ จํานวน 13 ขอ โดยเห็นวามีความสําคัญในระดับมากที่สุดทั้ง 13 ขอ ดังนี้
5.1 เปนผูมีรสนิยมในการแตงกายดี เคร่ืองแตงกายสะอาด แบบและสีเหมาะสมกับวัย โอกาสและ
สถานที่ 5.2 เปนผูมีความสุภาพในการสื่อสาร ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียนรวมทั้งทวงทีกริยาและการใช
สายตา 5.3 เปนผูที่รูจักรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 5.4 เปนผูที่วางตัวเหมาะสมกับ
สถานการณ รูจักรักษาบรรยากาศ ไมแสดงความคิดเห็นโดยไมมีเหตุผล 5.5 เปนผูที่มีบุคลิกภาพทาง
อารมณดี มีอารมณขัน 5.6 เปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถยืนยันและยืนหยัด เพ่ือพิทักษความ
ถูกตอง ชอบธรรม 5.7 เปนผูมีความกลาหาญในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ 5.8
เปนผูที่กลารับฟงคําวิพากษวิจารณทั้งสิ่งที่ดีและไมดี 5.9 เปนผูที่มีจิตใจบริสุทธิ์ยุติธรรมและกลาที่จะ
รับการตรวจสอบจากสาธารณะ 5.10 เปนผูมีความสํารวม สามารถที่จะควบคุมอารมณใหอยูในภาวะ
ปกติ ไมวาจะเกิดเหตุการณหรือเร่ืองราวใดๆก็ตาม 5.11 เปนผูที่มีความเชื่อที่เปนวิทยาศาสตร ไมหลง
งมงายกับไสยศาสตร 5.12 เปนผูมีสปริต รูแพ รูชนะ มีน้ําใจนักกีฬา 5.13 เปนผูที่เห็นประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตน

1.6 คุณลักษณะดานการบริหาร ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันเก่ียวกับคุณลักษณะ
ดานการบริหาร จํานวน 14 ขอ โดยเห็นวาเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญในระดับมากที่สุด จํานวน
13 ขอ ดังนี้ 6.1 บริหารงานภายในองคกรแบบมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได เนนการกระจาย
อํานาจ 6.2 มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย เขามาชวยในการบริหารองคกร 6.3 จัดระเบียบองคกรให
เปนไปตามทฤษฎีบริหาร 6.4 มีการมอบหมายงานใหตรงกับความถนัดและความสามารถของแตละ
บุคคล 6.5 จัดทําแผนกลยุทธที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มีทิศทางการปฏิบัติชัดเจน 6.6 มีการ
จัดทําแผนระยะสั้น เปนแผนปฏิบัติงานประจําปเพ่ือเปนกรอบในการบริหาร 6.8 บริหารงานภายใน
องคกรที่เนนกระบวนการการทํางานและผลผลิต 6.9 จะตองเปนการบริหารที่เปดโอกาสใหบุคลากรมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 6.10 การบริหารงานในแตละโครงการ จะตองมีการกํากับติดตาม
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และประเมินผลงานเปนระยะๆ 6.11 มีการบริหารจัดการขอมูลอยางเปนระบบ ซึ่งเปนการบริหารงาน
โดยใชฐานขอมูล 6.12 มีความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติงาน
รวมกันดวยความเรียบรอย เพ่ือผลผลิตของสถานศึกษา 6.13 มีความสามารถที่จะวางแผนการปฏิบัติ
ไดทุกรูปแบบ เพ่ือใหสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู 6.14 เปนนักวางแผนที่ดี สามารถบูรณาการ
เทคนิควิธีตางๆเพ่ือมากําหนดเปนแผนปฏิบัติ และเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญในระดับมากจํานวน
1 ขอ ดังนี้ 6.7 บริหารงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน

2. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับวิธีการพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผูนําทั้ง 6 ดานมีดังนี้

2.1 คุณลักษณะภาวะผูนําดานความรู ควรพัฒนาโดยการบรรยายเปนคณะ รองลงไปคือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ การระดมสมอง

2.2 คุณลักษณะภาวะผูนําดานทักษะ ควรพัฒนาโดยการเรียนรูจากประสบการณจริง รอง
ลงไปคือ การฝกฝนตนเอง และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

2.3 คุณลักษณะผูนําดานทัศนคติ ควรพัฒนาโดยการประชุมทางวิชาการ รองลงไปคือการ
เรียนรูจากการปฏิบตัิจริง และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

2.4 คุณลักษณะภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมควรพัฒนาโดยกิจกรรมพัฒนาจิต รอง
ลงไปคือการฝกฝนตนเองและ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง

2.5 คุณลักษณะภาวะผูนําดานบุคลิกภาพควรพัฒนาโดยการฝกฝนตนเอง รองลงไปคือ
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และ การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2.6 คุณลักษณะภาวะผูนําดานการบริหาร ควรพัฒนาโดยการฝกอบรม รองลงไปคือการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

3. ผลการวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ผูวิจัยไดนํารางรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาตรวจสอบเพ่ือสรางความเชื่อถือ
ในการสรางรูปแบบที่เหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณผู เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 15 ทาน มีความเห็นวาเหมาะสมรอยละ 100 และนําไปใชไดจริงรอยละ 100

อภิปรายผล
ผลการวิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายไดดังนี้
1. คุณลักษณะภาวะผูนํา ในผลการวิจัยนี้พบคุณลักษณะภาวะผูนํารวม 6 ดาน 115 ขอ โดย

มีขอที่ผูเชี่ยวชาญเห็นสอดคลองกันวาเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญมากถึงมากที่สุดทั้ง 115 ขอ
แบงเปนระดับความสําคัญมากที่สุด 94 ขอ คิดเปนรอยละ 81.74 และระดับความสําคัญในระดับมาก
21 ขอ คิดเปนรอยละ 18.26 ผลการวิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานถูกคาดหวังวาจะตองเปนผูมีความพรอมสูงมากทั้งดานความรู ดานทักษะ ดาน
ทัศนคติ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานบุคลิกภาพ และดานการบริหาร  เพ่ือใหมีและใชภาวะผูนําให
มากที่สุดทุกดาน ในการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ รุงเรือง สุขาภิรมย (2544) ที่ทําการวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับการนํานโยบาย
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การศึกษาไปปฏิบัติ กรณีศึกษานโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ผูอํานวยการโรงเรียนจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาภาวะผูนําตอเนื่องอยางเหมาะสม

2. คุณลักษณะภาวะผูนําดานความรู ผลการวิจัยนี้พบวา คุณลักษณะดานความรูมีขอที่ไดรับ
คะแนนความสําคัญในระดับมากที่สุด 21 ขอ และในระดับมากจํานวน 6 ขอ รวม 27 ขอ ไมมีระดับ
ปานกลาง และระดับนอยเลย แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญมองเห็นความสําคัญดานความรูของ
ผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน อยูในระดับตนๆของดานอ่ืนๆ สอดคลองกับ
สภาผูบริหารการศึกษาของรัฐ (CCSSO) ของอเมริกา ซึ่งเปนองคกรรับผิดชอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยผูที่จะมีใบประกอบวิชาชีพผูบริหารตองมีคุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติแรกที่ผูบริหารตองมี คือ
คุณสมบัติดานความรู

3. คุณลักษณะภาวะผูนําดานทักษะ ผลการวิจัยนี้พบคุณลักษณะภาวะผูนําดานทักษะ 32 ขอ
จากจํานวนทั้งหมด 6 ดาน 115 ขอ คิดเปนรอยละ 27.82 ซึ่งเปนคุณลักษณะที่มีสัดสวนมากกวา
คุณลักษณะดานอ่ืนๆ ผลการวิจัยนี้เปนไปในทํานองเดียวกันกับการกําหนดมาตรฐานผูนําโรงเรียนของ
สหรัฐอเมริกา ที่กําหนดคุณลักษณะของผูนํา 3 ดาน 174 ขอ โดยมีคุณลักษณะที่เก่ียวของกับทักษะ
ในการปฏิบัติงานจํานวน 90 ขอ คิดเปนรอยละ 51.72 ซึ่งมีสัดสวนมากกวาคุณลักษณะดานอ่ืนๆ
สะทอนใหเห็นวาคุณลักษณะที่ใหน้ําหนักตอดานทักษะคือการปฏิบัติงานเก่ียวกับสิ่งที่ผูอํานวยการ
โรงเรียนปฏิบัติ (Performance) มีมากกวามิติอ่ืน

4. คุณลักษณะภาวะผูนําดานทัศนคติ จากผลการวิจัยนี้พบวาคุณลักษณะดานทัศนคติจํานวน
ทั้งสิ้น 16 ขอ จะเปนคุณลักษณะที่ไดรับคะแนนสูงสุดจํานวน 10 ขอ และในระดับมากจํานวน 6 ขอ
ไมมีระดับปานกลาง และระดับนอยเชนกัน จากผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะดานทัศนคติ
ที่มีความนึกคิดถึงเร่ืองความเชื่อ แนวคิด สนับสนุนและเห็นความสําคัญในการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานแบบไทยมีความเฉพาะของตัวเอง เชน ศิลปะประเพณีอันดีงาม ลัทธิ ศาสนา ความเชื่อ การ
ใชชีวิตแบบพอเพียงตามทฤษฎีขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งประเทศอ่ืนไมมี

5. คุณลักษณะภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจัยนี้พบวา คุณลักษณะดาน
คุณธรรมจริยธรรมมีขอที่ไดรับคะแนนความสําคัญมากที่สุดครบทั้ง 13 ขอ ซึ่งสอดคลองกับกระแส
ความเปลี่ยนแปลงทางการบริหารที่มีรากฐานมาจากการกระจายอํานาจที่มุงใหผูอํานวยการโรงเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน หลักฐานที่บงชี้วามีการเนนย้ําดังกลาว นอกจากจะพบในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ระบุวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหมี
คุณธรรมจริยธรรมแลว นอกจากนั้นยังสอดคลองกับมาตรฐานผูนําในโรงเรียนสหรัฐอเมริกามาตรฐาน
ที่ 5 และเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา มาตรฐานที่ 8 รวมทั้งการใหความหมายและ
แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําของนักการศึกษาอีกหลายๆทานที่เนนย้ําวาผูบริหารจะตองเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรมสูง เชน อานันท ปนยารชุน (2540) สิปปนนท เกตุทัต (2540)

6. คุณลักษณะภาวะผูนําดานบุคลิกภาพ ผลการวิจัยนี้พบวาคุณลักษณะดานบุคลิกภาพไดรับ
คะแนนความสําคัญในระดับมากที่สุดทั้ง 13 ขอ สะทอนใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญเห็นความสําคัญของเร่ือง
บุคลิกภาพ ซึ่งมีความเก่ียวพันกับเร่ืองของสุขภาพโดยตรง ผูบริหารโดยเฉพาะผูอํานวยการโรงเรียนที่
ตองมีหนาที่บริหารทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน บุคลิกภาพจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในรูปลักษณ
ภายนอก ถาบุคลิกภาพไมดีอาจสงผลตอความเชื่อถือของบุคลากรและบุคคลภายนอก แมจะมีความรู
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ความสามารถดีเทาใดก็ตาม สอดคลองกับมาตรฐานที่ 8 ของการกําหนดเกณฑมาตรฐานผูบริหาร
การศึกษาของคุรุสภาในระดับคุณภาพระดับ 1 เปนเร่ืองของการแตงกายที่สุภาพเรียบรอย เหมาะสม
กับกาลเทศะ ใชวาจาสุภาพ มีความประพฤติเรียบรอยและดูแลสุขภาพของตนเอง สถาบันพัฒนา
ครูใหญแหงทัสมาเนีย (Tasmania Principal Institute) ในคุณลักษณะที่ 1.4 การดูแลเอาใจใส
สุขภาพของตนเอง สรางสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง ใหแข็งแรงทั้งดานรางกายและอารมณ ออก
กําลังกายอยางสม่ําเสมอ

7. คุณลักษณะภาวะผูนําดานการบริหาร ผลการวิจัยนี้พบวา คุณลักษณะดานการบริหารทั้ง
14 ขอไดรับคะแนนความสําคัญในระดับมากที่สุด 13 ขอ และในระดับมากจํานวน 1 ขอ คือการ
บริหารรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการวัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน แสดงใหเห็นวา
คุณลักษณะภาวะผูนําดานการบริหารมีความสําคัญยิ่งตอผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 5 ของเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา
ของคุรุสภา 2540 ที่ใชประเมินผูบริหารสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการโดยยอมรับเกณฑ
มาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540 เปนเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการดวย (เลขาธิการคุรุสภา, 2542)

8. วิธีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนํา ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญไปอยาง
รวดเร็วมาก สภาพการณเชนนี้อาจทําใหเปนที่เขาใจวาวิธีการพัฒนาแบบดั้งเดิมที่นิยมพัฒนาในหอง
(Classroom-Based) และมีวิทยากรเปนหลัก จะเสื่อมความนิยมลง แตผลการวิจัยนี้พบวา ในจํานวน
วิธีการพัฒนาที่เปนตัวเลือก 28 วิธีนั้น วิธีที่ดีรับเลือกจากผูเชี่ยวชาญในแตละคุณลักษณะที่มีคะแนน
สูงสุดคือ 1) การบรรยาย 2) การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 3) การประชุมทางวิชาการ 4) กิจกรรม
พัฒนาจิต 5) การฝกฝนตนเอง และ 6) การฝกอบรม ซึ่งสอดคลองกับ Bassl & Chenny (1997) แหง
สมาคมการฝกอบรมและพัฒนาอเมริกัน (The American society for Training and
development: ASTD) ที่ศึกษาเปรียบเทียบการฝกอบรมและพัฒนาของบริษัทชั้นนําที่มีขนาดใหญ
ระดับโลกจํานวน 58 บริษัท เชน Citybamk. General Motor IBM Levi และ Motorola เปนตน
ดวยกระบวนการ Bench marking พบวาวิธีการพัฒนาที่เกาแกและนิยมใชมากที่สุดคือ วิธีการพัฒนา
ในหองโดยมีวิทยากรนํา นอกจากนี้ ขอคนพบนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ Wenlling (1992);
Wills (1993) ที่พบวาวิธีการพัฒนาที่นิยมใชมากที่สุด คือวิธีที่นําเสนอโดยวิทยากร (Instructor
Presentation)

จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 15 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ซึ่ง
ประกอบดวยวิธีการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทั้ง 6
ดาน พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน คือเปนรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําที่มีความ
เหมาะสม นําไปใชไดจริง สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1.1 ในการนํารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนที่บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานไปใชจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อหนวยงานระดับนโยบายเห็นความสําคัญและสราง
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กลไกในการบริหารจัดการที่เหมาะสม เชน การประเมินผูอํานวยการโรงเรียนในระดับเขตหรือ
ระดับประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองของการจัดสรรงบประมาณ การตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับใน
สวนนี้ ในการดําเนินการพัฒนา นอกจากหนวยงานทางการศึกษาของรัฐจะดําเนินการพัฒนาเองแลว
อาจวาจางบุคคลหรือหนวยงานภายนอก เอกชน วัด ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาผูบริหารเพ่ือให
เปนไปตามหลักการกระจายอํานาจ กระจายความรับผิดชอบและเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม

1.2 ในการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน ควรสรางทางเลือกในการพัฒนา
ภาวะผูนําเพ่ือใหผูอํานวยการโรงเรียนมีโอกาสเลือก ซึ่งการพัฒนาในบางวิธี ผูอํานวยการโรงเรียน
สามารถพัฒนาภาวะผูนํา ณ โรงเรียนที่ตนเองปฏิบัติอยูโดยใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือขายเขต
การศึกษาเดียวกัน หรือหากมีความจําเปนตองออกไปประกอบกิจกรรมการพัฒนานอกโรงเรียนก็ควร
ไปเทาที่จําเปน ไมควรใหการพัฒนาภาวะผูนําเปนสาเหตุใหผูอํานวยการโรงเรียนตองละทิ้งโรงเรียน
นานเกินไป

1.3 ในเร่ืองของระยะเวลาการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน หนวยงานตน
สังกัดที่มีหนาที่ในการดําเนินการพัฒนา ควรกําหนดเวลาใหเหมาะสมในการพัฒนาแตละคร้ัง โดยวาง
โปรแกรมการพัฒนาทุกข้ันตอนชัดเจน เปนประโยชน และเกิดประสิทธิภาพตอผูรับการพัฒนา เห็น
ผลโดยจะมีการประเมินหลังการพัฒนาตามรูปแบบ

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
2.1 ในการวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาเฉพาะการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของผูอํานวยการ

โรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเทานั้น ดังนั้นในการวิจัยคร้ังตอไป จึงควรศึกษาวิจัยเพ่ือ
นําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของบุคลากรในกลุมอ่ืนๆ เชน เจาหนาที่เขตพ้ืนที่การศึกษา
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนครูหรือผูแทนผูปกครอง เปนตน

2.2 ควรมีการวิจัยและสรางนวัตกรรมการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการโรงเรียน
เพ่ือใหสามารถบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสามารถที่จะเรียนรูไดเปนรายบุคคล เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาเรียนรูไดดวยตนเอง
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