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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับคุณลักษณะผู้นำาสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
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ศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ 3) คุณลักษณะผู้นำาสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาสังกัด
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ของเพียร์สัน วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณลักษณะผู้นำาสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน ลำาดับแรก
ด้านการสร้างแรงจูงใจ รองลงมาคือ ด้านผู้นำาทางวิชาการ ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้านการทำางาน
เป็นทีม ด้านการวางแผนในสถานศึกษา ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา และด้านการตัดสินใจ ตามลำาดับ  
2) ระดับการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับมากทุกด้าน ลำาดับแรกด้านการปฏิบัติตน รองลงมาคือ ด้าน
การปฏิบัติงาน ส่วนลำาดับสุดท้าย ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามลำาดับ 3) ด้านผู้นำาสถาน
ศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู พบว่า คุณลักษณะผู้นำาสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
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Abstract

The purposes of this research were to study 1) the characteristics of educational 
institution leaders Under the Office of Nonthaburi Educational Service Area, Area 2. 2) Level 
of teacher performance Under the Office of Nonthaburi Educational Service Area, Area 2.  
3) The characteristics of the school leaders that affect the teacher performance. Under the 
Office of Nonthaburi Educational Service Area, Area 2.The sample of this study were 56 
schools under the Nonthaburi Primary Education Service Area Office 2. The respondents 
were 280 school director teachers, academic year 2562. The research instrument was 
a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean,  
standard deviation. Pearson’s product moment correlation coefficient. Regular multiple  
regression analysis and stepwise multiple regression.

The findings of this research were 1) Level of leadership qualities of educational  
institutions At a high level in all aspects First, motivation, followed by academic leaders 
Regarding participation with the community Teamwork Planning in educational institutions 
Education innovation And decision making respectively. 2) Teacher performance level at a 
high level in all aspects the first place of practice is followed by operation. Last part In terms of 
knowledge and professional experience respectively. 3) Regarding to school leaders affecting  
teachers ‘performance, it was found that the characteristics of school leaders affecting  
teachers’ performance Under the Office of Nonthaburi Primary Educational Service Area, 
Area 2.

Keywords: School Leader, Teacher Performance, Under Nonthaburi Primary Educational 
Service Area, Area 2

บทนำ�

การศึกษาถอืวา่เปน็สิง่สำาคญัตอ่การพฒันา
คนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมถึง
การพัฒนาประเทศให้สู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้
ตอ้งคำานงึวา่ บคุคลแต่ละคนจะดำารงชีวติอยูไ่ด้น้ัน 
ต้องเรียนรู้จากชีวิตจริง และต้องมีประสบการณ์
ตรงจากสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ ทำาให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการปฏิบัติการงานด้วยสติ
ตามกฎกติกา มีวินัย รักดูแลคนในครอบครัวและ
ประเทศชาติ สามารถรูเ้ทา่ทนัชวีติ แกป้ญัหา รวมถงึ 
สร้างสรรค์สังคมโลกให้น่าอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียว 

กันกับธรรมชาติ ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย, 2560: 6) การศึกษาทั้งปวง
ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ 
ในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดต้ามความถนัดของตน 
และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาต ิผสมผสานสาระความรูด้า้นตา่งๆ 
อย่างสมดุล พึ่งพาตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ 
ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (พระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2553: 4)
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“ผู้นำา” คือ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มและ
สามารถนำากลุ่มปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายขององคก์ร และเปน็ทีย่อมรบักนัแลว้วา่ผูน้ำา
เป็นปัจจัยสำาคัญยิ่งประการหนึ่งต่อ ความสำาเร็จ
ขององค์กร เพราะผู้นำามีภาระหน้าที่และความรับ
ผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสั่งการดูแลและ
ควบคุมให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานต่างๆ ให้
ประสบความสำาเร็จตามเปา้หมายและวตัถปุระสงค์
ที่ตั้งไว้ เป็นที่สนใจว่า ผู้นำาทำาอย่างไรหรือมีวิธี
การนำาอย่างไร จึงจะทำาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ 
ผูต้ามเกดิความผกูพนักบังานแล้วทุม่เทความสามรถ
และพยายามท่ีจะทำางานใหส้ำาเรจ็ดว้ยความเตม็ใจ 
ในขณะท่ีมผีูน้ำาบางคนนอกจากจะทำาใหผู้ใ้ตบ้งัคบั
บัญชาไม่เต็มใจที่จะทำางานแล้ว ยังเกลียดชังและ
พร้อมที่จะร่วมกันขับไล่ผู้นำาให้พ้นจากหน่วยงาน
หรอืองคก์ร ผูน้ำามกัสรา้งอทิธิพลในทางลบ เชน่การ
บังคับ ซ่ึงทำาให้เกิดผลเสียในระยะยาวเพราะการ
ข่มขู่หรอืบังคับน้ัน เป็นบอ่เกดิของความหวาดกลัว 
และเกิดการกดดันในการทำางาน อันจะก่อให้เกิด
ความไม่เป็นที่พอใจในการทำางานได้ อีกทั้งผู้นำา
ต้องสามารถชี้นำาชักจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความกล้าแสดงออก อย่างมีเหตุมีผล ไม่กลัวต่อ
การกระทำาที่จะเกิดขึ้นเพราะหากหวาดกลัวหรือ
คิดแคเ่พยีงวา่มนัจะเกดิผลเสยีตามมา กจ็ะไมก่ลา้
ทำาสิ่งใดๆ และไม่มีผลงานปรากฏได้เลย ผู้นำาต้อง
รู้จักส่งเสริมสร้างสรรค์บรรยากาศการมีความคิด
แปลกๆ ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพราะปัญหาหนึ่งๆ มิใช่มี
หนทางแกไ้ขเพียงทางเดยีว หากแตม่หีลายวิธทีีจ่ะ
แกไ้ข ซึง่ตอ้งอาศยัการรว่มกนัคดิ รว่มกนัลงมอืทำา 
แสวงหาวิธีที่ดีที่สุด ในด้านของผู้ตามนั้น นำาต้อง
รู้จักแสวงหาความน่าเชื่อถือ ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่ง
กันและกัน ผู้นำาต้องไว้เนื้อเชื่อใจผู้ตาม ให้อำานาจ
บางส่วนในการดำาเนินการปฏิบัติงาน การตัดสิน
ใจและท่ีสำาคัญคือ ตัวผู้นำาต้องมีความตั้งใจอย่าง
แท้จริงที่จะทำางาน และต้องรู้ให้มากกว่าบุคคลที่
เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือผู้ตาม สามารถให้คำาชี้แนะ

แนวทางและแกไ้ขปญัหาตา่งๆ ให้ผูต้ามหรอืสมาชกิ
ในกลุ่มได ้ดว้ยความสามารถดงักลา่วนีจ้ะสามารถ
ช่วยสร้างความมั่นอกมั่นใจให้แก่ผู้ตามในการ 
ที่จะปฏิบัติตาม และได้ความเชื่อถือและเกิดความ
เชื่อมั่นในตัวผู้นำา แลเห็นผู้นำาเป็นแบบอย่างที่ดี  
จนสามารถไวว้างใจใหท้ำางานรว่มกนัชว่ยเหลอืกนั  
แบ่งปัน และแสวงหาผลประโยชน์ที่ดีร่วมกัน  
จนประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี 

สังคมไทยในยุคของการปฏิรูปการศึกษา 
ในปัจจุบันน้ี หลายคนอยากเห็นผู้บริหารสถาน
ศึกษาเป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ประกอบด้วยการ
มีความรู้และมีประสบการณ์สมกับที่เป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงทางการบริหารการศึกษา และเป็นบุคลากร
วิชาชีพที่มีความรับผิดชอบ ด้านการบริหารการ
ศึกษา นอกจากจะเป็นผู้บริหารบุคลากรและ 
ครูผู้สอนแล้ว ผู้บริหารยุคใหม่ ต้องเป็นผู้นำาทาง
วิชาการ เป็นผู้นำาในการปฏิรูปการเรียนรู้ ตาม 
พระราชบญัญตักิารศึกษาแหง่ชาต ิกล่าวคอื มคีวาม
สามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของคณะครู  
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ 
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้เกิดการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนให้การ
จดัการศกึษาเปน็ไปตาม มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ

 จากเหตุและความจำาเปน็ดังกลา่วขา้งต้น 
จะเห็นว่า คุณลักษณะผู้นำาสถานศึกษาส่งผลต่อ
การปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพีคร ูเพราะการ
บรหิารงานในสถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษานัน้ 
จำาเปน็ต้องปรบัเปลี่ยนกระบวนการบริหารจดัการ 
และพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำาเชิงสร้างสรรค์ ให้
ทันต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน 
สง่ผลตอ่การพฒันาสถานศกึษาใหเ้ปน็องคก์ารแหง่
การเรียนรู้ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมี
ความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานการศกึษา และ
พฒันาสูม่าตรฐานสากล อกีทัง้เปน็แนวทางในการ
กำาหนด นโยบายและวางแผนเพื่อการดำาเนินงาน 
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ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ให้มีมากข้ึน อันจะนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา การ
พฒันาในหนว่ยงานและองคก์ารทาง การศกึษาได้
อย่างเปน็ระบบ ให้สถานศกึษามศีกัยภาพทีจ่ะผลติ
ทรพัยากรมนษุยใ์หส้ามารถอยูร่ว่มกนั และแขง่ขนั
อยา่งสรา้งสรรคใ์น เวทโีลกอยา่งเต็มศกัยภาพ และ
พัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ศึกษาคณุลักษณะผูน้ำาสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2

2. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 

3. เพือ่ศกึษาคณุลักษณะผูน้ำาสถานศกึษา
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2

กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

การศึกษาวิจยัคณุลักษณะผู้นำาสถานศึกษา
ทีส่ง่ผลตอ่การปฏบิตังิานของคร ูสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดย
การวิเคราะห์และสังเคราะห์จากแนวคิดและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผู้นำาสถานศึกษาที่
สง่ผลตอ่การปฏบัิติงานของครไูดเ้ปน็กรอบแนวคดิ
ของการวิจัยดังนี้

ตัวแปรอิสระ

คุณลักษณะผู้นำาสถานศึกษา

1. ด้านผู้นำาการวางแผนในสถานศึกษา

2. ด้านผู้นำานวัตกรรมการศึกษา

3. ด้านการทำางานเป็นทีม 

4. ด้านผู้นำาทางวิชาการ

5. ด้านการสร้างแรงจูงใจ 

6. ด้านการตัดสินใจ

7. ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน

ตัวแปรต�ม

การปฏิบัติงานของครู

1. ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

2. ด้านการปฏิบัติงาน

3. ด้านการปฏิบัติตน

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่สถาน
ศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษานนทบุรี เขต 2 จำานวนทั้งสิ้น 63 แห่ง ผู้ให้
ข้อมูลคือ ผู้อำานวยการสถานศึกษา 1 แห่ง 1 คน 
ครูผู้ปฏิบัติงาน 1 แห่ง 4 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำานกังานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำานวนทั้งสิ้น 
56 แห่ง

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็น
แบบสอบถามเกีย่วกบัคณุลกัษณะผูน้ำาสถานศกึษา
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และการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 แบ่ง
เปน็ 3 ตอน ดงันี ้ตอนที ่1 เปน็แบบสอบถามเกีย่ว
กับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
เพือ่สอบถามขอ้มลูพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) วุฒิการศึกษาสูงสุด  
4) ตำาแหนง่ปจัจุบนั 5) ประสบการณป์ฏบิตัหิน้าที่
ในตำาแหนง่ปัจจบุนั และ 6) ขนาดของสถานศกึษา
ที่สังกัด ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
คุณลักษณะผู้นำาสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จำานวน 40 ข้อ จำาแนกเป็นคุณลักษณะผู้นำาสถาน
ศึกษา จำานวน 7 ด้าน ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จำานวน 30ข้อ จำาแนกเป็นการปฏิบัติงานของครู 
จำานวน 3 ด้าน

2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ผูว้จิยัไดด้ำาเนินการนำาแบบสอบถามสำาหรับ
การวิจัยที่สร้างขึ้น ไปทำาการทดสอบหาค่าความ
เที่ยงตรง (validity) และความเชื่อมั่น (reliability) 
ดังนี้ 1) การหาค่าความเที่ยงตรง โดยผู้วิจัยนำา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปดำาเนินการตรวจสอบ
หาค่าความเที่ยงตรงตามเน้ือหาจากผู้เชี่ยวชาญ 
จำานวน 3 ท่าน เม่ือผู้วิจัยได้เลือกข้อคำาถามที่มี
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน โดยมีค่า IOC มากกว่า 0.5 พร้อมทั้งปรับ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แล้ว มาใช้เป็นข้อคำาถามในการวิจัย

3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขอ
หนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ถึงผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษา นนทบรีุ เขต 2 เพือ่ขอความอนเุคราะหเ์ก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา และคณะ
ครูผูส้อน แล้วนดัวนัเกบ็ขอ้มลู โดยนำาแบบสอบถาม
ไปให้ด้วยตนเอง

3.2 เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่เปา้หมาย

3.3 นำาเสนอแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัคนื
มาตรวจสอบความสมบรูณ ์พรอ้มนำาแบบสอบถาม
มาทำาการลงรหัส เพื่อนำาไปประเมินผลของข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์

4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

4.1 วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1  
เกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
โดยใชต้วัแปรเชงิคณุภาพ คอื คา่ความถี ่(Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) พร้อมนำาเสนอใน 
รูปแบบตารางคำาบรรยาย 

4.2 วเิคราะหแ์บบสอบถามตอนที ่2 ระดบั
คุณลักษณะผู้นำาสถานศึกษา จากการหาค่าเฉลี่ย  
( ) และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เปน็รายด้าน
และภาพรวม ซึง่พจิารณาคา่เฉล่ียคะแนนทีไ่ดจ้าก
การตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล เพื่อทราบ
ระดบัคณุลกัษณะผู้นำาสถานศกึษา สงักัดสำานกังาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา นนทบรุ ีเขต 2 โดยใชม้าตราสว่น
ประมาณค่าตามแนววามคิดของลิเคิร์ท (Likert’s 
scale, 1961) 

ผลก�รวิจัย

ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะผู้นำา
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้แก่
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ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับคุณลักษณะผู้นำาสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำาแนกตามรายด้าน และภาพรวม

คุณลักษณะผู้นำ�สถ�นศึกษ� S.D. แปลผล อันดับที่

1. ด้านการวางแผนในสถานศึกษา 3.79 1.08 มาก 4

2. ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา 3.68 1.09 มาก 5

3. ด้านการทำางานเป็นทีม 3.79 1.05 มาก 4

4. ด้านผู้นำาทางวิชาการ 3.93 .94 มาก 2

5. ด้านการสร้างแรงจูงใจ 3.95 1.07 มาก 1

6. ด้านการตัดสินใจ 3.59 0.97 มาก 6

7. ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน 3.89 0.85 มาก 3

รวม 4.10 0.70 ม�ก

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ระดับ
คุณลักษณะผู้นำาสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมคุณลักษณะผู้นำาสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก ( =4.10, S.D.=0.70) และหากพจิารณาเปน็
รายด้านพบว่า ลำาดับแรก ด้านการสร้างแรงจูงใจ 
อยู่ในระดับมาก ( =3.95, S.D.=0.97) รองลงมา
คอื ดา้นผูน้ำาทางวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก ( =3.93, 

S.D.=.94) ดา้นการมสีว่นรว่มกบัชมุชน อยูใ่นระดบั
มาก ( =3.89, S.D.=0.85) ดา้นการทำางานเปน็ทมี 
อยู่ในระดับมาก ( =3.79, S.D.=1.05) ด้านการ
วางแผนในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( =3.79, 
S.D.=1.08) และด้านนวัตกรรมทางการศึกษา อยู่
ในระดับมาก ( =3.68, S.D.=1.09) ตามลำาดับ 
ส่วนลำาดับสุดท้าย ด้านการตัดสินใจ อยู่ในระดับ
มาก ( =3.79, S.D.=1.05)

ต�ร�ง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 จำาแนกตามรายด้าน และภาพรวม

ประสิทธิผลก�รบริห�รง�นบุคคล S.D. แปลผล อันดับที่

1. ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 4.20 0.68 มาก 3

2. ด้านการปฏิบัติตน 4.49 0.56 มาก 1

3. ด้านการปฏิบัติงาน 4.31 0.69 มาก 2

รวม 4.33 0.64 ม�ก

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
การปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับมาก ( =4.33, 
S.D.=0.64) และหากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

ลำาดับแรก ด้านการปฏิบัติตน อยู่ในระดับมาก  
( =4.49, S.D.=0.56) รองลงมาคอื ดา้นการปฏบิติั
งาน อยู่ในระดับมาก ( =4.31, S.D.=0.69) ส่วน
ลำาดบัสดุทา้ย ดา้นความรูแ้ละประสบการณวิ์ชาชีพ 
อยู่ในระดับมาก ( =4.20, S.D.=0.68)
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จากตาราง 3 พบว่า ด้านการมีส่วนร่วม
กับชุมชน (X

7
) ด้านการตัดสินใจ (X

6
) สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานของครู ได้ร้อยละ 
48.2 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูป
คะแนนดบิ (b) เทา่กบั -.152 และ .594 ตามลำาดบั 
และคา่สัมประสทิธ์ิการถดถอยพหคุณูในรปูคะแนน
มาตรฐาน (β) เทา่กับ -.333 และ 1.023 ตามลำาดับ

อภิปร�ยผล

1. จากข้อค้นพบท่ีว่า คุณลักษณะผู้นำา
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน สอดคล้องกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พจิารณาตามรายด้าน พบวา่คณุลกัษณะผูน้ำาสถาน
ศกึษา ดา้นการสร้างแรงจงูใจ อยูใ่นระดบัมาก เปน็
ลำาดับแรก เนื่องจากสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 
มีความต้องการขวัญ และกำาลังใจในการทำางาน มี
การสรา้งแรงจงูใจในระหวา่งการปฏบิตังิาน เพือ่ให้
เกดิการใหมท่ีดี่ และเพิม่เตมิงานเกา่ใหดี้มคีณุภาพ 

รองลงมาคือ ดา้นผูน้ำาทางวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก 
งานดา้นวิชาการนัน้ถือเปน็งานฝา่ยทีส่ำาคัญมากฝา่ย
หนึ่งในทุกๆ สถานศึกษา การที่ผู้นำาสถานศึกษา
มีการมองการไกลที่ดี มีวิสัยทัศน์ในการวางงาน
วิชาการอย่างมีระบบแบบแผน จะนำามาซึ่งความ
สำาเร็จของนักเรียน สำาหรับด้านการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน ผู้นำาสถานศกึษาและประชาชนภายในพื้นที่
รว่มมอืรว่มใจแสดงแนวคดิและสนบัสนนุซึง่กนัและ
กัน ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ใหน้า่อยู ่โดยเนน้การมสีว่นรว่มของประชาชนเปน็
หลัก ให้ได้มีการร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมแก้ไขปัญหา 
ซึง่การแกไ้ขปญัหานัน้ จำาเปน็ตอ้งมคีวามรว่มมอืทำา
พรอ้มๆ กันในทุกระดบั ในสว่นของดา้นการวางแผน
ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ผู้นำาสถานศึกษา
ตอ้งรบัผดิชอบการบรหิารสถานศกึษา การวางแผน
งาน และสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน สถานศกึษา
ในแตล่ะแหง่มสีภาพแวดลอ้ม ปจัจยัและวฒันธรรม
แตกต่างกัน การวางแผนบริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาทุกแห่ง ผู้นำาสถานศึกษาจำาเป็นต้อง
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ อย่าง
หลากหลาย เพือ่นำามาปรบัประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม 

ต�ร�ง 3 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหคูุณแบบปกต ิ(Multiple Regression Analysis) ของคุณลกัษณะ
ผูน้ำาสถานศกึษาทีส่ง่ผลตอ่การปฏบิตังิานของคร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยแยกเป็นรายด้าน

ปัจจัยก�รบริห�ร b SE
b

t Sig.

ด้านการวางแผนในสถานศึกษา (X
1
) -.005 .037 -.008 -.142 .887

ด้านผู้นำานวัตกรรมการศึกษา (X
2
) -.022 .035 -.037 -.636 .525

ด้านการทำางานเป็นทีม (X
3
) -.042 .037 -.095 -1.136 .257

ด้านผู้นำาทางวิชาการ (X
4
) .108 .045 .188 2.381 .018*

ด้านการสร้างแรงจูงใจ (X
5
) -.063 .051 -.130 -1.244 .215

ด้านการตัดสินใจ (X
6
) -.152 .065 -.333 -2.350 .020*

ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน (X
7
) .594 .054 1.023 10.965 .000**

R=.705 Adj R2=.482 SEE=.273 F=32.178 Sig. of F=.000 * p <.05 **p <.01
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กับบริบทของสถานศึกษา ให้การจัดการศึกษา
เปน็การศกึษาตลอดชีวติสำาหรบัประชาชน ใหส้งัคม
มีสว่นรว่มในการจดัการศกึษา และการพฒันาสาระ 
และกระบวนการเรยีนรูเ้ปน็ไปอยา่งตอ่เนือ่ง ลำาดบั
สดุทา้ย ดา้นการตดัสินใจ ผูน้ำาสถานศึกษา ปฏบิตัิ
หนา้ทีค่วบคูไ่ปกบัการตนัสินใจภายใตค้วามกดดนั 
เนื่องจากการที่มีเวลาไม่มากนัก ดังนั้นการคัดสิน
ใจในแบบตา่งๆ จงึจำาเป็นตอ้งมคีวามคดิสรา้งสรรค ์
เกดิการยอมรบั การเข้าใจ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจัิย
ของ วรางคณา กาญจนพาที (2556: 153) เรื่อง
ภาวะผูน้ำาและภาวะผูต้ามท่ีมอีทิธิพลต่อประสทิธิผล
องคก์ร พบวา่ การตดัสนิใจของผู้นำาสถานศึกษา ใน
แต่ละสถานการณ ์ตอ้งยดึเปา้ขององคก์รเปน็หลกั 
และจกัตอ้งมีการสือ่สารทีม่คีวามเขา้ใจกันและกัน
ในทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน และ
เพ่ือใหเ้กดิการปฏบัิตงิานเปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั

2. จากข้อค้นพบที่ว่าการปฏิบัติงานของ
ครู ด้านการปฏิบัติตน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านด้านการปฏิบัติตนอยู่ในระดับ
มาก อยู่ในระดับมากเป็นลำาดับแรก รองลงมาคือ 
ด้านการปฏิบัติงาน ตามลำาดับ ส่วนลำาดับสุดท้าย
คือด้านด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ด้าน
การปฏิบัติตนที่อยู่ในลำาดับแรกนั้น เนื่องจากการ
ปฏิบัติตนตามระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ ข้อ
กำาหนดสำาหรับครู ทำาให้งานที่ปฏิบัติบรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการมาทำางานตรงต่อเวลา เข้าสอนตรงเวลา 
แต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามองค์กร การรักษา
วินัยของทางราชการ และข้อห้ามรวมถึงข้อที่ต้อง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การมีคุณธรรม จริยธรรม
สำาหรับข้าราชการครูนั้นก็จำาเป็นทั้งสิ้น การปฏิบัติ
ตนเพือ่ตอ้งการเปน็ครูทีป่ระกอบไปดว้ยคณุงามและ
ความดี ซึ่งจักกระทำาด้วยความสำานึกในจิตใจ เช่น 
ความเสยีสละ มนี้ำาใจ ความเกรงใจ ความยตุธิรรม 
ความเห็นอกเห็นใจ การมีมารยาทที่งดงาม ความ

รกัและความเมตตาตอ่ศษิย์ ด้านการปฏบัิตงิาน ครู
มคีวามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาอยูเ่สมอ เมือ่เสรจ็
สิ้นการจัดกิจกรรม ครูนำาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
ตนเองและผู้เรียน ส่วนลำาดับสุดท้าย ด้านความ
รู้และประสบการณ์วิชาชีพ คือความเป็นครู ครูมี
ปรัชญาทางการศกึษา รู้จกัใชภ้าษาและวฒันธรรม 
มจิีตวทิยาของความเป็นคร ูรูจั้กการพัฒนาหลกัสตูร
การจดัการเรยีนรูแ้ละการจดัการช้ันเรยีน และเพิม่
เตมิงานวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้นำานวตักรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ มีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  
การประกันคุณภาพการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของไพวรรณ คำาดี สมศักด์ิ คำาศรี เสถียร  
แสนอุบล และอนันต์ พันนึก (2551) เรื่องของ 
การปฏบิตังิานของครผููส้อน ตามหลกัเกณฑม์าตรฐาน
วชิาชพีครใูนทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา และครู
ผู้สอน พบวา่ครผูู้สอนตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพี
ครู การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน การ
ตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมโดยการคำานึงถึง 
ผลท่ีจะเกิดกับผู้เรยีนเป็นสำาคญั ความมุง่มัน่พฒันา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีการร่วมมือกับผู้อ่ืน
ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดกับผู้เรียน ร่วม
มือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติได้เกิด
ผลจริง รวมถึงการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู ้
ทกุสถานการณ ์การรายงานผลการพฒันาคณุภาพ
ผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบและรูจ้กัการแสวงหาและใช้
ข้อมูลข่าวสาร ในการพัฒนา และด้านการปฏิบัติ
กจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครู

3. จากการค้นพบที่ว่า คุณลักษณะผู้นำา
สถานศกึษาทีส่ง่ผลตอ่การปฏบิตังิานของครพูบวา่  
ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน (X

7
) และด้านการ

ตดัสนิใจ (X
6
) สามารถรว่มกนัพยากรณ์คณุลักษณะ

ผู้นำาสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
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ศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 ได้ร้อยละ 
48.4 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของการพยากรณ์ใน
รูปแบบคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .628 และ -.237  
ตามลำาดบั และค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของการ
พยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ 
1.080 และ -.519 ตามลำาดับ ค่าสหสัมพันธ์
พหุคูณของตัวแปรเกณฑ์ (คุณลักษณะผู้นำาสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา นนทบุรี เขต 2) และตัวแปรพยากรณ์ 
(X

7
X

6
) มีค่าเท่ากับ .696 มีอำานาจการพยากรณ์

ร้อยละ 48.4 และค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
จากการพยากรณ์เท่ากับ .273 ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ชีวสาธน ์กิง่แกว้ (2561) เรือ่งคณุลกัษณะผูบ้รหิาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของ
ครู กล่าวว่าคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา จัก
ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ และบุคลิกภาพ 
ทีด่ ีเพือ่สรา้งขวญัและกำาลงัใจและความพงึพอใหแ้ก่
คร ูหากแตโ่ดยภาพรวมยงัคงอยูใ่นระดบัปานกลาง

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลวจัิยไปใช้

1.1 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้นำา
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก แต่ในส่วนของด้าน
การตัดสินใจอยู่อันดับสุดท้าย ดังน้ันผู้นำาสถาน
ศึกษาควรมีการพัฒนากระบวนการทำางานและวิธี
การวางแผนงานใหช้ดัเจน ถกูตอ้งและแมน่ยำา กล้า
คิดกล้าตัดสินใจอย่างฉับพลัน หากเกิดเหตุการณ์
ไมค่าดฝนั เพือ่มุง่สู่ความสำาเร็จบรรลุเป้าหมายตาม

ที่ตั้งไว้

1.2 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงาน
ของครู อยู่ในระดับมาก อันดับสุดท้ายเป็นด้าน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังนั้นทั้งครูควร
มกีารปรบัปรงุดา้นความรูแ้ละประสบการณว์ชิาชพี 
รูจ้กัใชค้วามรูค้วามสามารถใหถ้กูตอ้ง และหากจกั
ต้องหาประสบการณ์ หมั่นเพิ่มเติมความรู้ให้กับ
ตนเองตลอดเวลา 

1.3 ผลจากการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ
ผู้นำาสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู
ดา้นการตดัสนิใจมคีวามสมัพนัธกั์นเชิงบวกกบัดา้น
ความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชพี หากจกัตอ้งปฏบิตัิ
งานร่วมกัน ผู้นำาสถานศึกษาจึงควรกล้าตัดสินใจ  
ให้การปฏิบัติงานของครูเป็นไปตามความรอบรู้ 
ที่มี และเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2. ขอ้เสนอแนะในก�รทำ�วจิยัครัง้ต่อไป

2.1 ควรศึกษาวิจัยถึงคุณลักษณะผู้นำา
สถานศึกษา ในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอ่ืนๆ เพือ่เปน็การ
เปรียบเทียบผลการวิจัยและสามารถปรับปรุงให้ดี
ขึ้นได้

2.2 ควรศกึษาวจัิยเชงิคณุภาพทีส่ง่ผลตอ่
การปฏิบตังิานของครู เพือ่ใหท้ราบขอ้มลูในเชงิลกึ
และมีความละเอียดมากขึ้น

2.3 ควรศกึษาศกึษาวจิยัถงึคณุลกัษณะผูน้ำา
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู เพื่อ
เปน็การเปรยีบเทยีบผลในบรบิทตา่งๆ วา่แตกตา่ง 
จากสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
นนทบุรี เขต 2 อย่างไร
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