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บทคัดย่อ

 การวจัิยครัง้น้ีวตัถปุระสงค์เพือ่ (1) ศกึษาการใชป้จัจยักาหรบรหิารโรงเรยีนตน้แบบ

โรงเรยีนในฝนัและโรงเรยีนทัว่ไป (2) เพือ่คน้หาปจัจยัการบรหิารทีส่ามารถจำาแนกโรงเรยีน

ตน้แบบโรงเรยีนในฝนัออกจากโรงเรียนท่ัวไปและ (3) เพือ่ศกึษาแนวทางพฒันาปจัจยัการ

บรหิารสำาคญัทีส่ามารถจำาแนกโรงเรยีนตน้แบบโรงเรยีนในฝันออกจากโรงเรยีนทัว่ไป กลุ่ม

ตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้มีจำานวน 640 คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหาร

โรงเรยีน หวัหนา้กลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละผูแ้ทนครใูนคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

จากโรงเรยีนต้นแบบโรงเรยีนในฝันจำานวน 40 โรงเรยีน โรงเรยีนทัว่ไปจำานวน 40 โรงเรยีน 

ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

การวิเคราะห์จำาแนกกลุ่มโดยวิธีแต่ละขั้นตอน (Stepwise Method) 

1 รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�นครร�ชสีม� เขต 5 
1 Vice Director of the Office of Nakhonratchasima Education Service Area 5.
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 ผลการวจิยัพบวา่ ปจัจยัการบรหิารของโรงเรยีนตน้แบบโรงเรยีนในฝนั อยูใ่นระดบั

มาก สว่นโรงเรยีนทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลาง ประกอบด้วยปจัจยัการบริหาร 3 ปจัจยั ได้แก ่

ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการบริหาร และวัฒนธรรมโรงเรียน ซึ่งใช้จำาแนก

ความเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันออกจากโรงเรียนทั่วไปได้ แนวทางพัฒนาปัจจัย

ที่สำาคัญคือภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ การ

สร้างแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำา การกำาหนดคุณลักษณะภาวะผู้นำา การเตรียมการพัฒนา 

การพัฒนาลักษณะภาวะผู้นำา การประเมินผลการพัฒนา การปรับปรุงและแก้ไข และการ

ประเมนิผลการดำาเนนิการทัง้หมด ซึง่แตล่ะขัน้ตอน มีรายละเอยีดเก่ียวกับสาระการพัฒนา 

จุดประสงค์เฉพาะ วิธีการพัฒนาและการประเมินผล

คำาสำาคัญ : ต้นแบบ, โรงเรียน, การบริหาร

Abstract

 The purposes of this research were (1) to study using the administrative 

factors of the mastership model of lab schools and the regular schools, (2) to 

find out the administrative factors that can differentiate the mastership model 

of lab schools from the regular schools and (3) to find guidelines for devel-

oping the significant factors that can be used to differentiate the mastership 

model of lab schools from those of the regular ones. The 640 sample groups  

comprised of school administrators , deputy school directors , heads of departments,  

representatives of teachers in the Basic Education School Communities 

who worked in 40 lab schools and 40 regular schools in Nakhonratchasima,  

Chaiyapoom, Surin and Buriram. The data were collected using the questionnaires. 

The data were analyzed by the computer program to find mean, standard  
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deviation and stepwise. 

 The results of this study were as follow: these were the administrative 

factors of lab schools was in the high level, which that of the regular schools 

was in the moderate level. Furthermore, the administrative factors that can  

differentiate the lab schools from the regular ones were the transformation leadership, 

the administration behaviors, and the school cultures. The transformational 

leadership was the main factors to be developed by using 7 steps of training. 

The administrative factors were the mastership factors that can differentiate 

the master model of lab schools from the regular schools. The seven steps 

were the leadership ideas, the characteristics of leadership, preparation of the  

development, the developing, the evaluating the development, the improving and 

correcting, the evaluating all the outcomes. Finally, every step has its content of 

development, objective for developing, process of development and assessment.

Keywords : mastership model, school, administrative

บทนำา

 การศกึษาขัน้พืน้ฐานเปน็กจิการทีร่ฐั

เรยีนรู ้และพัฒนาประเทศทีย่ัง่ยนืในอนาคต 

(สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา. 2548 : 2) สามารถ

ผลติผูเ้รยีนทีมี่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน และ

พัฒนาผู้เรียนให้สามารถปรับตัว รวมทั้งแก้

ปัญหา และทำาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องพึงพอใจ

การทำางาน (รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ 

สุวรรณสาร. 2536 : 169) โครงการหนึ่ง

อำาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันได้พัฒนาแนวคิด

และความเชื่อว่า การศึกษาสามารถพัฒนา

คนให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้ตลอดชีวิต มีรายได้และมีคุณภาพ

ชีวิตที่สูงขึ้น ลดช่องว่างทางสังคม สามารถ

หลุดพ้นจากวงจรของความยากจน อันเป็น

ความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็น

โรงเรยีนทีป่ระชาชนอยากใหบ้ตุรหลานไดเ้ขา้

โรงเรยีนทีม่คีณุภาพ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 
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2546 : 21-22) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีโครงการอำาเภอละ 1 โรงเรียน รวมทั้ง

สิ้น 321 โรงเรียนเพื่อประเมินรับรองเป็น

โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันภายใน 3 ป ี

และผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 

2546-2548 สำานักงานรบัรองมาตรฐานและ

ประเมนิคณุภาพการศกึษาพบวา่ เมือ่เปรยีบ

เทียบกับโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนต้นแบบ

โรงเรียนในฝันมีคุณภาพมาตรฐานในเกณฑ์

ดีเป็นส่วนมาก มีการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนที่ทำาให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียน

รู้ดีขึ้น อัตราการสอบเข้าเรียนต่อ นักเรียน

มีนิสัยใฝ่เรียนรู้มากขึ้น เมื่อทำาการประเมิน

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลทางการศกึษา

ปรากฏวา่ ภาคจดัขึน้เพือ่พฒันาเยาวชนไทย

ให้มีลักษณะที่ พึงประสงค์ สร้างรากฐานที่

แข็งแกร่งสำาหรับการสร้างสังคมไทยให้เป็น

สังคมแห่งการ ในระดับต่ำากว่าทุกภาค ซึ่ง

สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการ

ดำาเนนิงานของเขตตรวจราชการที ่13 (สำานกั

ตรวจราชการ. 2548 : 160 -161) ที่ระบุ

ว่าผลผลิตคุณภาพยังมีปัญหา

 จากสภาพการดำาเนินการดังกล่าว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่จะต้อง

ติดตามการดำาเนินการจัดการศึกษา ในเขต

ตรวจราชการที่ 13 ประกอบด้วย จังหวัด

นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ 

เปน็กลุม่จงัหวดัทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละมคีวาม

แตกต่างในภมูศิาสตร์ สังคม เศรษฐกจิความ

หลากหลายทางวฒันธรรมและวถิชีวีติ (คณะ

กรรมการบรหิารจงัหวดัแบบบรูณาการ 2547 

: 11- 25) ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาการบรหิาร

จดัการศกึษาของโรงเรียนตามโครงการหนึง่

อำาเภอหนึง่โรงเรยีนในฝนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยั

ท่ีชว่ยใหส้ง่ผลตอ่ความเปน็โรงเรยีนตน้แบบ

โรงเรียนในฝันและแนวทางพัฒนาปัจจัยที่

สำาคัญ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการบริหาร

ของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน และ

โรงเรียนทั่วไป

  2. เพือ่คน้หาปัจจยัทีส่ามารถจำาแนก

โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันออกจาก

โรงเรียนทั่วไป

 3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนา ปัจจัย

สำาคัญในการจำาแนกโรงเรียนต้นแบบ

โรงเรียนในฝันออกจากโรงเรียนทั่วไป
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วิธีการศึกษา 

 วธีิการวิจยั เปน็การวิจยัเชงิปรมิาณ

และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสังเคราะห์

จำาแนกกลุ่ม

 ประชากร ได้แก ่บุคลากรฝา่ยบริหาร 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้แทนครู

ในคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใน

จงัหวดันครราชสมีา ชยัภมู ิสรุนิทร ์และบรุรีมัย ์

ของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน จำานวน 

89 โรงเรียน และโรงเรียนทั่วไปจำานวน 89 

โรงเรียนรวมทั้งสิ้นจำานวน 2,492 คน

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรฝ่าย

บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ 

ผู้แทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐาน ในจงัหวัดนครราชสีมา ชยัภมู ิสุรนิทร ์

และบรุรีมัย์ ของโรงเรยีนตน้แบบโรงเรยีนใน

ฝัน จำานวน 40 โรงเรียน และโรงเรยีนทั่วไป

จำานวน 40 โรงเรียนรวมทัง้สิน้จำานวน 640 คน 

โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling)

 

 ตัวแปรที่ศึกษา

 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยการบริหาร

โรงเรยีน ไดแ้ก ่(1) ด้านโรงเรยีนประกอบด้วย 

ก) แหลง่เรยีนรู ้ข) เทคโนโลยสีารสนเทศ ค) 

บรรยากาศโรงเรียน ง) วัฒนธรรมโรงเรียน 

(2) ด้านผู้บริหาร ก) ภาวะนำาเปลี่ยนแปลง 

ข) ภาวะผู้นำาทางวิชาการ ค) ภาวะผู้นำาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ง) พฤติกรรมการ

บริหาร (3) ด้านครูผู้สอน ก) ความสามารถ

ทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ ข) การวิจัยใน

ชั้นเรียน ค) พฤติกรรมการสอน (4) ด้าน

นักเรียน ก) ความสามารถทาง เทคโนโลยี

สารสนเทศ ข) พฤตกิรรมการเรยีน (5) ดา้น

ชุมชน ก) การมีส่วนร่วมในการบริหาร ข) 

การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย 

 ตัวแปรตาม คือ ความเป็นโรงเรียน

ต้นแบบโรงเรียนในฝัน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดบั สอบถามการแสดงออกทางการบรหิาร

ของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันและ

โรงเรยีนทัว่ไป ทีผู่ว้จิยัปรบัปรงุและพฒันาขึน้

มีการ ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)  

โดยผู้ทรงคุณวุฒิประชุมสนทนากลุ่ม  

(Focus Group) และตรวจสอบความเชือ่มัน่  

(Reliability) โดยทดลองใช้กับประชากรที่

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์หาค่าความเชื่อ

มั่น สัมประสิทธิ์เอลฟาของครอน บาค มี  

5 ตอน โดยรวมมีค่าความเชื่อมั่น .98 ได้แก่ 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามดา้นโรงเรียน คา่ความ

เชื่อมั่น .96 ตอนที่ 2 ด้านผู้บริหารโรงเรียน 

ค่าความเชื่อมั่น. 97 ตอนที่ 3 ด้านครูผู้สอน 

ค่าความเชื่อมั่น .96 ตอนที่ 4 ด้านนักเรียน 

ค่าความเชื่อมั่น .95 ตอนที่ 5 ด้านชุมชน 

ค่าความเชื่อมั่น .95

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำาเนินการ 

โดยขอความอนุเคราะห์ทำาหนังสือขอ

เก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

สง่ขอ้มลูไปทางไปรษณยีถ์งึผูบ้รหิารโรงเรยีน

ทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่ง ผูว้จิยัประสานขอความรว่ม

มือผู้ประสานงานช่วยในการรวบรวมข้อมูล

ส่งแบบสอบถามกลับและบางโรงเรียนเดิน

ทางไปเก็บด้วยตนเอง ได้ข้อมูล 640 ฉบับ  

คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวเิคราะห์ขอ้มลูระดับการใชปั้จจยั

การบริหารของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนใน

ฝันและโรงเรียนทั่วไปได้วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 

(EMBED Equation.3) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) การคน้หาตวัแปรทีส่ามารถ

จำาแนกโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันและ

โรงเรียนทั่วไปใช้การวิเคราะห์จำาแนกกลุ่ม 

(Discriminant Analysis) โดยวิธีแต่ละข้ัน

ตอน (Stepwise Method) การศกึษาแนวทาง

พฒันาปจัจัยท่ีสำาคญัท่ีสามารถจำาแนกโรงเรยีน

ตน้แบบโรงเรยีนในฝนัออกจากโรงเรยีนทัว่ไป 

ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิประชุมสนทนากลุ่ม (Focus 

Group)

ผลการศึกษา

 1. ผลการศึกษาการใช้ปัจจัยการ

บรหิารโรงเรยีน พบวา่โดยภาพรวมโรงเรยีน

ตน้แบบโรงเรยีนในฝนัอยูใ่นระดบัสงู สว่นของ

โรงเรยีนทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือ่ 

พิจารณารายด้านทั้ง 5 ด้าน พบว่า การใช้

ปัจจัยดา้นผูบ้ริหารโรงเรียนตน้แบบโรงเรียน

ในฝนัอยูใ่นระดบัสูงส่วนโรงเรยีนทัว่ไปการใช้

ปจัจัยดา้นผูบ้รหิารโรงเรยีนอยูใ่นระดับปาน

กลาง (1) จดัการศกึษาไดค้ณุภาพมาตรฐาน

เนน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญั (2) เป็นทีย่อมรบัและ

ศรัทธาของชุมชน (3) การบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพ (4) มีเครือข่ายสนับสนุน 

(5) สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย (กระทรวง

ศึกษาธิการ. 2546 : 22)

 2. ผลการวเิคราะหจ์ำาแนกการบรหิาร

โรงเรียน พบว่า การบริหารโรงเรียนด้าน 

ผู้บริหาร และด้านโรงเรียนมีความสามารถ

ในการจำาแนกโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนใน
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ฝันออกจากโรงเรียนทั่วไปได้ร้อยละ 91.1 

และผลการวิเคราะห์จำาแนกการบริหาร

ของโรงเรียน ปัจจัยย่อย 15 องค์ประกอบ  

พบวา่ ดา้นภาวะผู้นำาการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

การบรหิาร และวฒันธรรมโรงเรยีน สามารถ

จำาแนกความเป็นโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนใน

ฝันออกจากโรงเรียนทั่วไปได้ร้อยละ 88.4 

สรุปและอภิปรายผล

 จากผลการศกึษาระดบัการใชป้จัจยั

ของโรงเรียน ทั้งนี้เพราะโรงเรียนต้นแบบ

โรงเรยีนในฝนัไดร้บัการประเมนิและรบัรอง

จากสำานักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานว่าเป็นโรงเรียนที่มีความสามารถใน

การบรหิาร มคีวามเปน็ผูน้ำาเปน็ทีย่อมรบัของ

สังคม ซึ่ง หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดร้ะบุและสรปุวา่ ตน้แบบโรงเรยีนในฝนัไว ้ 

มีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) จัดการศึกษาได้

คุณภาพมาตรฐานเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

(2) เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน  

ที่เน้นการมีส่วนร่วม (3) การบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ (4) มีเครือข่ายสนับสนุน 

และ(5) สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 ผลการวเิคราะหก์ารบรหิารโรงเรยีน 

พบว่า ปัจจัยการบริหาร 2 องค์ประกอบ

และ 3 องค์ประกอบย่อย สามารถจำาแนก

ความเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

ออกจากโรงเรียนทั่วไปได้แก่ ด้านผู้บริหาร

โรงเรียนซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยย่อย 4 องค์

ประกอบ คอืดา้นภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง 

ด้านภาวะผู้นำาทางวิชาการ ด้านภาวะผู้นำา

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และพฤติกรรม

การบริหาร นอกจากนี ้สามารถจำาแนกความ

เปน็โรงเรยีนตน้แบบโรงเรยีนในฝนัไดส้งูสดุ 

ทัง้นีเ้พราะผูบ้รหิารถอืเปน็ปจัจยัทีส่ำาคญัทีส่ดุ

ท่ีจะทำาใหก้ารบรหิารโรงเรยีนประสบผลสำาเรจ็ 

ภาวะผูน้ำาและพฤติกรรมทีแ่สดงออก สามารถ

จงูใจใหเ้กดิการมส่ีวนรว่ม การรว่มมอืรว่มใจ

ในการปฏบิตังิาน ดงัแนวความคดิ แบสและ

อโวลิโอ ((Bass & Avolio). 1994 อ้างถึง

ในรัตติกรณ์ จงวิศาล. 2543 : 22-25) และ 

แนนซ์ (Nance. 2003 : 434-467) ที่กล่าว

วา่ผูน้ำาจะตอ้งสรา้งความรว่มมอืในการปฏบิตัิ

งาน และพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นเครื่อง

มือสำาคัญที่สุดในการปฏิบัติตนของผู้บริหาร 

(Bass & Avolio, 1994; Nance, 2003 อ้าง

ถงึในรตัตกิรณ ์จงวศิาล. 2543 : 22-25 สว่น

ปัจจัยด้านโรงเรียนมีความสำาคัญรองลงมา 

ประกอบดว้ยโรงเรยีน ซึง่เปน็ปจัจยัทีส่ง่เสรมิ

สนบัสนนุการบรหิารจดัการโรงเรยีนใหป้ระสบ

ผลสำาเร็จตามเปา้หมาย ซึง่สอดคลอ้งกบัความ

เหน็ของอำารงุ จนัทวานชิ (2547 : 117-118) 
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ที่กล่าวว่าปัจจัยหลักของความสำาเร็จต้องมี

แหลง่เรยีนรู ้และศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

ของโรงเรียน ส่วนถวิล มาตรเลี่ยม (2545 : 

22-23) กล่าวว่า บรรยากาศ ของโรงเรียน

มีอิทธิพลต่อการสร้างจิตใจและคุณธรรมที่

พึงประสงค์ นอกจากนี้ วัฒนธรรมโรงเรียน

เป็นลักษณะการปฏิบัติงานสืบทอดกันมา

จนเป็นวัฒนธรรมเด่น เกิดการกระทำา และ

มีความหวังของสมาชิก แนวความคิดของ 

สวุฒัน ์ววิฒันานนท ์(2548 : 9) และเบาวเ์ดย์  

พอตเตอร์ และ สเตียร์ (Mowday Perter 

& Steers. 1991 cited in Hoy & Miskel. 

2005 : 182) ผลการวิเคราะห์จำาแนกปัจจัย

ย่อย วจิยัพบวา่ม ี3 องคป์ระกอบ ทีส่ามารถ

จำาแนกความเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน 

ในฝันและโรงเรียนท่ัวไปได้ ภาวะผู้นำาการ

เปลีย่นแปลงผูบ้รหิารโรงเรยีนตน้แบบโรงเรยีน

ในฝนัมค่ีาสงูกวา่ดา้นอืน่ๆ อาจเปน็เพราะวา่ 

ภาวะผูน้ำาเปน็คณุลกัษณะการบรหิารทีท่ำาให้

การทำางานประสบผลสำาเร็จ ภาวะผู้นำา การ

เปลี่ยนแปลงเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ของ

ผู้บริหารโรงเรียน เป็นกระบวนการที่ผู้นำา

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างน่าเคารพนับถือ

ศรัทธา ไว้วางใจ และให้ผู้ตามเกิดความ

ภาคภูมิใจ เมื่อได้ร่วมงาน การสร้างแรงจูง

บนัดาลใจ เปน็กระบวนการทีผู่น้ำาปฏบิตั ิโดย

จูงใจ และกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมงาน

ให้กระตือรือร้นที่จะทำางานเพื่อกลุ่ม การก

ระตุ้นทางปัญญาเป็นกระบวนการที่ผู้นำามี

การกระตุน้ผูต้ามใหต้ระหนกัถงึปญัหาตา่งๆ 

ทำาให ้ผูต้าม มคีวามตอ้งการหาแนวทางใหม่ๆ  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแบสและ 

อโลลิโอ (Bass & Avolio, 1994 .) ที่กล่าว

วา่ การมอีทิธพิลอยา่งมอีดุมการณ ์การสรา้ง

แรงจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติตามและตระหนัก

ถึงปัญหาต่างๆ พร้อมที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ๆ  

มาใช้ในการแก้ปัญหานั้น พฤติกรรมการ

บริหารเป็นคุณลักษณะของผู้บริหาร เป็น

ปัจจัยสำาคัญเป็นผู้ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่

บรหิารจดัการใหป้ฏบิตังิานในองคก์รประสบ

ความสำาเรจ็ตามจดุมุ่งหมาย ดึงเอาศกัยภาพ

ของบุคลากรในโรงเรียนมาใช้ประโยชน์ให้

มากที่สุด (อ้างถึงในรัตติกรณ์ จงวิศาล. 

2543 : 22-25) พฤติกรรมการบริหารเป็น

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

สอดคลอ้งกบัคำากลา่วของสวุฒัน ์ววิฒันานนท์ 

(2548 : 10) ว่า พฤติกรรมผู้นำาเป็นเครื่อง

มือท่ีสำาคัญท่ีสุดในการปฏิบัติงานของผู้

บริหาร เป็นกระบวนการที่ผู้นำาสร้างระบบ

ความสำาคัญของกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรที่ 

ผู้บริหารจะต้องใช้วิถีทางไปสู่ความสำาเร็จ

ในการทำางาน และกระบวนการที่จะนำาไปสู่
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ความสำาเร็จ ซึ่งมอริส (Moris. 1981 : 23) 

กลา่ววา่พฤตกิรรมการทำางานของผูบ้รหิารที่

สำาคญัทีส่ดุ คือ ตอ้งเขา้ใจปญัหาตา่งๆ ทีต่อ้ง

รับผิดชอบให้ชัดเจน ต้องรู้จักบุคลากร และ

ประสานทรัพยากรต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้

ทกุฝา่ยไดม้าหารอื เพือ่ใหง้านเปน็ทีน่่าสนใจ

 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ช่วยให้ครูใน

โรงเรียนเข้าใจถึงลักษณะการทำางานและ

เลอืกแนวทางทีถู่กตอ้งในการแก้ปัญหาและ

การปฏิบัติร่วมกันเป็นแบบแผนพฤติกรรม

และระบบคุณค่าของบุคคลในองค์กร เป็น

พฤตกิรรมทีส่มาชกิขององคก์ร ใชป้ฏสิมัพนัธก์นั 

มีปทัสถานมีค่านิยมที่สำาคัญ มีปรัชญาการ

ปฏิบัติงานและมีกฎระเบียบข้อบังคับช่วย

สร้างลกัษณะเดน่ เชือ่มโยงสงัคมและองคก์ร

เข้าด้วยกันและสร้างมาตรฐานที่เหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัความเหน็ของสวุฒัน ์ววิฒันานนท ์ 

(2548 : 9) ที่ว่า วัฒนธรรมโรงเรียนเป็น

ลักษณะของการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยน

เพื่อพัฒนานวัตกรรมและลักษณะความ

สมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิท่ีได้พฒันาและยดึถอื

ปฏบัิตสิบืทอดกนัมาภายในโรงเรยีน เกดิเปน็

วฒันธรรมเดน่จนเกิดเปน็แนวทางพฤตกิรรม 

การกระทำา และความคาดหวังในสมาชิก

ของโรงเรียน 

 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา

ท่ีเน้นความต่อเนื่องของการพัฒนา ผู้วิจัย

ได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ

ภาวะผู้นำาเป็นข้ันตอนตามลำาดับ ประกอบ

ดว้ย 7 ขัน้ตอน แตล่ะขัน้ตอนมกีารจดัลำาดบั

ความสำาคัญ เริ่มจากการปูพื้นฐาน สร้าง

เจตคติ และเตรียม ความรู้ความเข้าใจ การ

ประเมินตนเองก่อนการพัฒนา การเตรียม

ความพร้อมเพ่ือรับการพัฒนา การดำาเนิน

การพัฒนา การฝึกปฏิบัติและการประเมิน

ผล แนวทางการพัฒนาเน้นการเรียนรู้ของ

ผู้ใหญ่เป็นการพัฒนาสำาหรับบุคคลวัยนี้ซึ่ง

แตกต่างจากการให้ความรู้แก่ผู้เรียน เช่น 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ เพื่อให้งานเป็น

ที่น่าสนใจ วัฒนธรรมโรงเรียนเป็นสิ่งที่ช่วย

ให ้โดยกลุม่มากกวา่การเรยีนรูจ้ากการสอน 

ผสมผสานกันตามลำาดับความยากง่าย การ

เรยีนรูจ้ะคงทนถาวรต้องมีแรงจงูใจจากผู้รบั

การพฒันาที่ไดม้สีว่นรว่มในกจิกรรมและได้

ลงมอืปฏบิตัจิรงิ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่ว

กบัการเรยีนรูข้องผูใ้หญ ่5 ประการ (บญุเลศิ 

ไพรินทร์. 2538 : 25) ได้แก่ อยากเรียนต่อ

เมือ่มคีวามตอ้งการและสนใจ มุง่ทีก่ารถอืเอา

ชวีติประจำาวนัเปน็ศนูยก์ลางในการเรยีนรูไ้ด้

วิเคราะหแ์ละค้นหาความจรงิจากประสบการณ์ 

ชีน้ำาตนเองมากกว่าใหผู้อ้ืน่ชีน้ำา มคีวามแตก

ต่างระหว่างบุคคลในทักษะปฏิบัติ เน้นการ



วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม  พ.ศ.2552

37

เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ ซึง่ตอ้งดำาเนนิงาน

ไปพรอ้มกนัวธิกีารพฒันาบคุลากรควรมุง่ให้

บุคลากรเกิดการเรียนรู้จากองค์กร ควรเป็น

แหล่งการเรียนรู้ที่บุคลากรสามารถพัฒนา

ได้ตลอดเวลาและสอดคล้องกับแนวคิดของ

เบญจพร แก้วมีศรี (2545 : บทคัดย่อ) 

ข้อเสนอแนะและการประยุกต์ใช้ 

 1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย

  1.1 สำานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา สามารถใช้เป็น

แนวกำาหนดนโยบายพัฒนาปัจจัยต่างๆ ใน

โรงเรียนทั่วไปเพื่อนำาไปสู่การเป็นโรงเรียน

ต้นแบบโรงเรียนในฝัน

  1.2 สำานกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาและสถานศึกษา ควรกำาหนดนโยบาย

สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาปัจจัยที่ส่ง

เสริมการจัดการศกึษาเพือ่เพิม่ศกัยภาพของ

โรงเรยีน จะสง่ผลตอ่คณุภาพนกัเรียนในทีสุ่ด

  2. ผลการวจิยันีน้ำาไปใชเ้พือ่ประโยชน์

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

   2.1 ส่งเสริมให้มีการ

 ประเมนิคณุลกัษณะของบคุคล เพือ่

เลือ่นวทิยฐานะเชน่ในทีส่ำานกังานขา้ราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษา โดยนำาคณุลกัษณะ

ต่างๆ ที่ผลการวิจัยได้ค้นพบแล้วว่ามีผลต่อ

ความสามารถในการพฒันางานอยา่งแทจ้รงิ

  2.2 นำาองคป์ระกอบในการ

กำาหนดวชิาชพีแกค่รุสุภาซึง่มบีทบาทโดยตรง

ในการออกใบประกอบวชิาชพี อกีทัง้ยงัอาจ

นำาไปใช้ในการส่งเสริมด้านภาวะผู้นำาของ 

ผู้บริหาร

   2.3 สำานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุน ให้โรงเรียน 

พัฒนาภาวะผู้นำาของผู้บริหารนำาไปเป็นแนว

นโยบายที่พัฒนาปัจจัยต่างๆของโรงเรียน

ทัว่ไปใหม้ากยิง่ขึน้เทยีบเทา่โรงเรยีนตน้แบบ

โรงเรียนในฝัน

  2.4 สำานกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษา ประเมินผลการบริหารโรงเรียน ให้มี

ประสทิธภิาพเพือ่รองรบัการกระจายอำานาจ 

ควรเน้นการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนใน

ปัจจัยด้านต่างๆ เพื่อระดมสรรพกำาลัง เพื่อ

พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

  2.5 สถานศึกษาควรเร่งรัด

พัฒนาปัจจัยต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาส

ที่เท่าเทียม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

นักเรียนในเขตห่างไกล โดยการพัฒนาใน

ทุกมิติของปัจจัยในเชิงการบริหารโรงเรียน
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เพื่อนำาไปสู่โรงเรียนดีมีคุณภาพ 3. ข้อเสนอ

แนะในการทำาวิจัยต่อไป

  3.1 การวิจัยครั้งต่อไปอาจ

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นโรงเรียน

ต้นแบบ โรงเรียนในฝันในภาคอื่นๆ ของ

ประเทศ

  3.2 ทำาการศึกษากำาหนด

ขนาดของโรงเรียนโดยค้นหาคำาตอบท่ีแตก

ต่างไปจากการวิจัยในครั้งนี้ 

  3.3 การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษา

เฉพาะแนวทางการพัฒนาคณุลักษณะภาวะ

ผู้นำาของผู้บริหารโรงเรยีนตน้แบบโรงเรยีนใน

ฝนัเทา่นัน้ ดงันัน้ในการวจิยัครัง้ตอ่ไปจงึควร

ศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านครูผู้สอนด้วย

  3.4 ควรมีการวิจัยและ

พัฒนารูปแบบโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนใน

ฝันเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำาเนินการ

ของโรงเรยีนทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัการปฏบิตัิ

งานโดยปกตขิองสถานศกึษาให้มากท่ีสดุและ

มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

และเขตพื้นที่การศึกษา

  3.5 ควรมีการศึกษาปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณลักษณะภาวะ

ผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน

ในฝันของสถานศึกษาในระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

  3.6 ควรได้มีการวิจัยรูป

แบบการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องค์กรเอกชน สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคม ในการพัฒนาโรงเรียน

ต้นแบบโรงเรียนในฝันของสถานศึกษาใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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