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Abstract

 The research aimed to study 1) the leadership level of administrators in schools under a local administrative 

organization, Chachoengsao province; 2) the quality level of learners in schools under a local administrative  

organization, Chachoengsao province; 3) the relationship between the leadership styles and the learner qualities in 

schools under a local administrative organization, Chachoengsao province and 4) the leadership styles affecting 

learner qualities in schools under a local administrative organization, Chachoengsao province. The samples were 249 

participants of administrators and teachers. The research instrument was a five–rating-scale questionnaire.The  

statistics used in data analysis were mean, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation Coefficient and 

multiple regression analysis. The research results were as follows :

 1) The leadership level of administrators in schools under Chachoengsao local administrative organization as 

a whole and each aspect was at a high level, ranking by the mean scores from high to low : proactive leadership, 

vision leadership strategic leadership and creative leadership respectively.

 2) The quality level of learners in schools under Chachoengsao local administrative organization as a whole 

was at a high level. The mean scores were ranked from high to low level : 1) good habits, good physical and mental 

health and aesthetics; 2) moral, ethics and values desirable; 3) work skills, loving work, working with others and good 

attitude towards career; 4) thinking ability and living together in society happily which had the same level as  

item number 3 and 5) knowledge and important competencies according to the ASEAN community curriculum  

respectively.

 3) The relationship between leadership styles in the overall and the learner qualities in schools under  

Chachoengsao local administrative organization was at a medium level at 0.01 significantly statistic. 

 4) The leadership styles affecting the learner qualities in schools under Chachoengsao local administrative 

organization in both of creative leadership style and transformational leadership style, had a predictive power at 

51.70%. However, proactive leadership style, vision leadership style and strategic leadership style couldn’t affect the 

learner qualities in schools under Chachoengsao local administrative organization. The predicting equation of raw 

scores and standard scores could be written as follows : 

 The regression equation of predicting equation of raw scores and standard scores were as followed : 

   y’ = 1.298 + .405X
5
 + .280X
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   Z’y = .456X
5
 + .298X

1
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บทคัดย่อ

 การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษา 1) ระดับภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวัดฉะเชงิเทรา 

2) ระดบัคณุภาพผูเ้รียนของโรงเรยีนสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น�ากบัคณุภาพ

ผู้เรียนของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 4) แบบภาวะผู้น�าที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู จ�านวน 249 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 

 1) แบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ (1) ภาวะผู้น�าเชิงรุก (2) ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ (3) ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์และ (4) ภาวะ

ผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ 

 2) คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ (1) สุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ (2) คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  

(3) ทักษะในการท�างาน รักการท�างาน สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ (4) ความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันใน

สังคมได้อย่างมีความสุข มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และ (5) ความรู้และสมรรถนะส�าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 

 3) แบบภาวะผู้น�าทุกแบบมีความสัมพันธ์กับคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4)  แบบภาวะผู้น�าที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ แบบภาวะผู้น�า

เชิงสร้างสรรค์ และแบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มีอ�านาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 51.70 ส่วนแบบภาวะผู้น�าเชิงรุก แบบภาวะผู้น�าเชิงวิสัย

ทัศน์ และแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

 โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
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ค�าส�าคัญ : แบบภาวะผู้น�า, คุณภาพผู้เรียน

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2553 ได้ก�าหนดจุดมุ ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา  

ความว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม

จรยิธรรม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ รกัชาตศิาสนา 

และพระมหากษัตริย ์  ส ่งเสริมและอนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกท้ังมุ่งให้คนใฝ่รู้และเรียนรู้

ด้วยตนเองโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมให้สังคม 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” มาตรา 37 การบริหารและการ

จดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ให้ยดึเขตพืน้ทีก่ารศึกษา โดยค�านงึถงึระดบั

ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวนสถานศึกษา จ�านวนประชากร 

วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วยก�าหนดเขตพื้นที ่

การศกึษาเพือ่การบรหิารและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แบ่งเป็น

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาและเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

 ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังระดับ

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการก�าหนดให้สถานศึกษา 

แห่งนั้นอยู ่ในเขตพื้นที่การศึกษาใดให้ยึดระดับการศึกษาของ 

สถานศึกษานั้นเป็นส�าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 22) 

ซึ่งนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สนับสนุนด้านคุณภาพการศึกษา คือ 

เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งมีแรงบันดาล

ใจ และมวีสิยัทศัน์ ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีช่ดัเจน เป็นสถาน

ศกึษาคณุภาพและมปีระสทิธภิาพทีส่ามารถจดัการเรยีนการสอนได้

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล มียุทธศาสตร์ในการ

ด�าเนินงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ
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การศึกษาขั้นพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสใน

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ (คณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559, หน้า 2-4) 

 ตามภารกิจอ�านาจหน้าท่ีของกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส ่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดให้มีการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลภายใต้ระบบการประกนัคณุภาพการ

ศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส�าหรับการส่งเสริม ก�ากับ 

และดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพ

การศึกษา “มาตรา 9 (3) การก�าหนดให้มีการจัดท�ามาตรฐานการ

ศกึษา และจดัระบบประกนัคณุภาพการศกึษาทุกระดบัและประเภท

การศึกษา” หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการ

ศึกษา“มาตรา 47 ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา และระบบการประกนั

คุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายก�าหนด” “มาตรา 48 ให้หน่วย

งานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาและถอืว่าระบบการประกันคณุภาพภายในสถาน

ศกึษา เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการบรหิารการศึกษาทีต้่องด�าเนนิ

การอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อ 

หน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ 

เพือ่รองรบัการประกนัคณุภาพภายนอก”(กรมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่น, 2553, หน้า 9) 

 คนไทยยุคใหม่ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 

ทีส่อง (พ.ศ. 2552-2561) ทีต้่องการเหน็คนไทย ได้เรยีนรูต้ลอดชวีติ

อย่างมคีณุภาพ สามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง รกัการอ่าน และมนีสัิย

ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด

วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบ

วินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถท�างานเป็นกลุ่ม ตลอดจน

มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส�านึก และความ 

ภาคภมูใิจในความเป็นไทย ยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธปิไตย

อนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ รงัเกยีจการทจุรติและต่อต้านการ

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง และสามารถก้าวทันโลกโดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้

อย่างเป็นระบบ 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย 2) การเพิ่มโอกาส

ทางการศกึษาและการเรยีนรูอ้ย่างทัว่ถงึและมคุีณภาพ และ 3) การ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมการจัดการศึกษา

ด้วยหลักการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่องนีย้งัคงสอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะใน

หมวดที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยนั้นแนวทางการ

ปรับปรุงการศึกษา มีอยู่ 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทย

ยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถาน

ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการใหม่ ซึ่งได้ก�าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี ้

ความส�าเร็จดังนี้ 1) การศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับ

สากล 2) คนไทยใฝ่รู ้: สามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง รกัการอ่าน และ

แสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง 3) คนไทยใฝ่ด ี: มคุีณธรรม มจีติส�านกึ

และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ 

มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 4) คนไทยคิดเป็น ท�าเป็นแก้ปัญหาได้ : 

มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา  

มีความคิดริเริ่มสร ้างสรรค ์  มีความสามารถในการสื่อสาร  

(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หน้า 19)

 ในยคุปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ มคีวามก้าวหน้าไม่

หยดุยัง้ในยคุแห่งการแข่งขนัผูบ้รหิารต้องพร้อมต่อการเปลีย่นแปลง

และต้องสามารถวางแผนก้าวรุกไปข้างหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง 

จะมาถึง สามารถใช้ศิลปะในการโน้มน้าวผู้อื่นให้ร่วมมือร่วมใจกัน

ปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จะ

ต ้องมีคุณลักษณะที่ เหมาะสมทั้งด ้านความรู ้ความสามารถ  

มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์และมีความคิดสร้างสรรค์ ในการด�าเนินงาน  

มีสติปัญญามีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  

มีแรงจูงใจที่ต้องการความส�าเร็จ ความส�าเร็จของความเป็นผู้น�า

นอกจากจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแล้วยังขึ้นอยู่กับทักษะ

ภาวะผู้น�า เช่น ทักษะมนุษยสัมพันธ์การตัดสินใจ การประสานงาน 

การสื่อสาร แม้ว่าผู ้น�าจะต้องมีคุณลักษณะและบทบาทหน้าท่ี 

ดังกล่าวแล้ว การบริหารองค์การให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ยังต้อง

ขึน้อยูก่บัสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมทีเ่กีย่วข้อง ดงันัน้ ผูน้�าจะ

ต้องมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ภาวะผู้น�า

มีผลต่อการบริหารสถานศึกษา เช่น ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง 

ภาวะผู้น�าเชิงรุก ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ และ

ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ จึงจะท�าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น (นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ, 2547, หน้า 40-44)

 การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น�าและคุณภาพผู้เรียน  

จะเหน็ได้ว่าภาวะผูน้�าส่งผลหรอืสมัพนัธ์กบัคณุภาพผูเ้รยีน ดงัทีย่วุดี 

แก้วสอน (2558, หน้า 105-106) พบว่า ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บรหิารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรยีนตามมาตรฐานการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานสอดคล้องกนัในระดบัสงู และภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
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ของผูบ้รหิารสถานศึกษากับคุณภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน มีความถดถอยไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ 

สุชีรา จันทพรม (2554, หน้า 92-93) พบว่าภาวะผู้น�าเชิงรุกกับ

คุณภาพผู้เรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก ภาวะผู้น�าเชิงรุกของ 

ผู้บริหารด้านการมีจินตนาการและด้านการมีวิจารณญาณสามารถ

พยากรณ์คุณภาพผู้เรียนโดยรวมได้ร้อยละ 19.30 สอดคล้องกับ  

วลัลพีนัธุ ์ปาทาน (2548, หน้า 94-95) พบว่า วสิยัทศัน์ของผู้บรหิาร

โรงเรยีนอนบุาลเอกชนมคีวามสมัพนัธ์กบัคณุภาพการจดัการศกึษา

ระดับปฐมวัย สอดคล้องกับ สุพรรณ ประศรี (2555, หน้า 98-99) 

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับการด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความ

สัมพันธ์อยู่ระดับสูง และสุภาพ ฤทธิ์บ�ารุง (2556, หน้า 120-123) 

พบว่า ภาวะผู ้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษาและ 

ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก

 ด้านคุณภาพผู ้เรียน จากผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-Net) ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ระดบัประเทศ  

พบว่าผลการประเมินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ย 

47.63 เปอร์เซ็นต์ เรียงล�าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ  

วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม

ศึกษาฯ และวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนน

เฉลีย่ 37.54 เปอร์เซน็ต์ เรยีงล�าดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไปน้อย คือ 

วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย 

และวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ย 

32.88 เปอร์เซ็นต์ เรียงล�าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ  

วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม

ศึกษาฯ และวิชาภาษาไทย (แผนพัฒนาการศึกษาของ สป.  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564), ออนไลน์)

 นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งเสริมให้ 

สถานศึกษาในสังกัดเข้ารับการทดสอบระดับชาติท้ังในระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีที ่3 และปีที ่6 ทัง้นีผ้ลการทดสอบระดบัชาติในปี 2550 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 พบว่า สถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่มผีลการทดสอบในทกุรายวิชาต�า่กว่าสถานศึกษาในทกุ

สงักดั ส�าหรบัผลการทดสอบ O-Net ในชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 พบว่า 

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลการทดสอบ  

ในรายวชิาคณติศาสตร์และสงัคมสงูกว่าภาพรวม ขณะทีส่ถานศกึษา

สังกัด กทม. ผลการทดสอบรายวิชาโดยส่วนใหญ่ต�่ากว่าภาพรวม 

ของประเทศ ส่วนสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มีผลการทดสอบรายวิชา

ใกล้เคยีงกบัภาพรวมมากกว่าสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ และกทม. (รายงานการตดิตามการจดัการศกึษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2551, หน้า 49-50)

การส่งเสริมการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเข้ารับ  

การทดสอบระดับชาติทั้งในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีท่ี 6 

ทั้งนี้ผลการทดสอบระดับชาติในปี 2550 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 พบว่า สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการ

ทดสอบในทกุรายวชิาต�า่กว่าสถานศึกษาในทกุสังกดั ส�าหรบัผลการ

ทดสอบ O-Net ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า สถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มผีลการทดสอบ ในรายวชิาคณติศาสตร์

และสังคมสูงกว่าภาพรวม ขณะที่สถานศึกษา สังกัด กทม. ผลการ

ทดสอบรายวิชาโดยส่วนใหญ่ต�่ากว่าภาพรวม ของประเทศ ส่วน

สถานศึกษาสังกัด สพฐ. มีผลการทดสอบรายวิชา ใกล้เคียงกับ 

ภาพรวมมากกว่าสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ 

กทม. (รายงานการตดิตามการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ปี 2551, หน้า 49-50)

 จากรายงานสรปุผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิัน้

พื้นฐาน (O–Net) ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัฉะเชงิเทรา พบว่าผลการประเมนิระดบั

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ย 39.38 เปอร์เซ็นต์ (องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2557, หน้า 189) ผลการ

ประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเฉล่ีย 38.36 

เปอร์เซ็นต์ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2557, 

หน้า 194) ผลการประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน

เฉลี่ย 26.49 เปอร์เซ็นต์ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

ฉะเชิงเทรา, 2557, หน้า 199)

 จากข้อมูลดังกล่าวเบ้ืองต้นเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน จะเห็น

ได้ว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียต�่ากว่าเกณฑ์เกือบ 

ทกุกลุม่สาระการเรยีนรู ้เป็นปัญหาทีผู่บ้ริหารโรงเรยีนและบคุลากร

ทางการศึกษาต้องท�าการแก้ไขปัญหาคุณภาพผู้เรียนอย่างเร่งด่วน 

เพื่อให้มีนักเรียนที่มีคุณภาพของท้องถิ่นต่อไป ซึ่งผู ้บริหารเป็น 

บุคคลส�าคัญในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากผู้บริหารมีภาวะผู้น�า จักสามารถ

น�าโรงเรยีนให้ก้าวทนัต่อการเปลีย่นแปลงและพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 

อนัจะส่งผลให้โรงเรยีนเกดิประสทิธภิาพและประสทิธิผลต่อไป ผูวิ้จยั

จึงสนใจศึกษา แบบภาวะผู้น�าผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพ 

ผู้เรียน ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา
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 2. เพือ่ศกึษาระดบัคณุภาพผูเ้รยีนของโรงเรยีนสงักดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู ้น�ากับ

คุณภาพผู ้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 4. เพื่อศึกษาแบบภาวะผู ้น�าท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

สมมติฐานการวิจัย
 1. แบบภาวะผู ้น�ามีความสัมพันธ ์กับคุณภาพผู ้เรียน 

ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. แบบภาวะผู้น�าอย่างน้อย 1 แบบส่งผลต่อคุณภาพ  

ผู ้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

ขอบเขตในการวิจัย
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 1) แบบภาวะผู ้น�า ศึกษาจากแนวคิดภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลง ของ แบส,อโวลิโอและโฮเวลล์ (Bass, Avolio & 

Howell, 1992, p. 14) ภาวะผู้น�าเชิงรุกจากแนวคิดของ สตีเฟ่น 

ริชาร์ด โควีย์ (Stephen Richard Covey, 2004, pp. 254-255) 

ภาวะผูน้�าเชงิวสิยัทศัน์ จากแนวคดิของเลยีวนาร์ด (Leonard,1990, 

pp. 42-43) ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ จากแนวคิดของ ดูบริน (DuBrin, 

2007, p. 355) และภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ จากแนวคดิของ รธู แอช 

และมอริช เพอร์ซาล (Ruth Ash & Maurice persall, 1999, p. 2) 

 2) คณุภาพผูเ้รยีนสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวัด

ฉะเชิงเทรา ศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน และตัวบ่งชี้ในด้านผลผลิตเก่ียวกับผู้เรียน

จ�านวน 6 ด้าน คือ (ส�านักงานท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2557, 

หน้า 169-170) (1) คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  

(2) ความรู้ และสมรรถนะส�าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 

(3) ทักษะในการท�างาน รักการท�างาน สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น

ได้ และมเีจตคตทีิด่ต่ีออาชีพสจุริต (4) ความสามารถในการคดิ และ

อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข (5) ทักษะในการแสวงหา 

ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (6) สุขนิสัย สุขภาพกาย 

สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน

และครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ปีการศึกษา 2558 รวม 268 คน 

 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู ้บริหาร

โรงเรยีนและครสัูงกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ปีการศึกษา 2558 รวม 249 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง จากตาราง

เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608)

 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา 

 1)  ตัวแปรต้น คือ แบบภาวะผู้น�า 5 แบบประกอบด้วย 

  (1) ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

   (2) ภาวะผู้น�าเชิงรุก

   (3)  ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์

   (4) ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์

   (5) ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์

 2) ตัวแปรตาม คือ คุณภาพผู้เรียนสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 6 ด้าน คือ

   (1) คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

   (2) ความรู ้ และสมรรถนะส�าคัญตามหลักสูตร สู ่

ประชาคมอาเซียน

   (3) ทักษะในการท�างานรักการท�างาน สามารถท�างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

   (4) ความสามารถในการคิด และอยู่ร่วมกันในสังคมได้

อย่างมีความสุข

   (5)  ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ 

เรียนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

   (6) สุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  และมี

สุนทรียภาพ

วิธีด�าเนินการวิจัย
 เครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเพื่อใช้ใน 

การวิจัยครั้งน้ีมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม (questionnaire)  

แบบภาวะผู้น�าที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออก

เป็น 3 ตอน คือ

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 

ข้อค�าถาม 4 ด้าน ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ท�างาน และต�าแหน่งหน้าที่

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ แบบภาวะผู้น�าของ 

ผู ้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

ฉะเชิงเทรา แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรการส่วน 

ประมาณค่า (rating scales) ของบุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง  
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นิลแก้ว โดยจ�าแนกตามหัวข้อต่อไปนี้ได ้แก่ 1) ภาวะผู ้น�า 

การเปลี่ยนแปลง 2) ภาวะผู้น�าเชิงรุก 3) ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์  

4) ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ และ 5) ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ 

 ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัคณุภาพผูเ้รยีนของโรงเรยีน 

ในสังกัดองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น จังหวัดฉะเชิง เทรา 

แบบสอบถามมลัีกษณะเป็นแบบมาตรการส่วนประมาณค่า (rating 

scales) ของบุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว โดยจ�าแนกตาม

หัวข้อต่อไปนี้ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2) ความรู้ และสมรรถนะส�าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน 

3) ทักษะในการท�างาน รักการท�างาน สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น

ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 4) ความสามารถในการคิด และ

อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 5) ทักษะในการแสวงหา 

ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและ 6) สขุนิสยั สขุภาพกาย  

สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ผู ้ วิ จั ยขอหนั งสื อราชการจากบัณฑิตวิทยาลั ย 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ เพือ่ขอความร่วมมอืจากผู้บรหิาร

สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน จังหวัดปราจีนบุรี  

เพื่อขออนุญาตในการทดลองใช้ (try out) แบบสอบถาม

 2. ผู ้ วิ จั ยขอหนั งสื อราชการจากบัณฑิตวิทยาลั ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขอความร่วมมือจาก 

ผูอ้�านวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ในการขออนุญาตให้ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนที่เป็น 

กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 

 3. ผูว้จิยัขอหนงัสอืจาก ผูอ้�านวยการกองการศกึษา ศาสนา

และวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ

รวบรวมข้อมูล ส่งแบบสอบถามถึงสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 249 ชุด

 4. ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

จากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

 5. น�าแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ท�าการตรวจสอบ 

ความถูกต้องสมบูรณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู ้วิจัยตรวจสอบความถูกต ้องของแบบสอบถามและ 

ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป ดังนี้

 1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบ ถามโดย

ใช้การแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ

 2. วเิคราะห์ระดบัของแบบภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารโรงเรียน 

สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยหาค่าเฉลีย่ 

(Mean : ) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

แล้วแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ระดับของแบบภาวะผู้น�า  

ซึ่งก�าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ข ้อมูลตามแนวคิดของบุญชม  

ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2535, หน้า 23) 

 3. วิเคราะห์ ระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน ในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหาค่าเฉลี่ย 

(mean : ) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) 

แล้วแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพผู ้เรียน  

ซึ่งก�าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ข ้อมูลตามแนวคิดของบุญชม  

ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2535, หน้า 23) ดังนี้

 4. วิเคราะห์แบบภาวะผู้น�าที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของ

โรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s  

product moment correlation coefficient) โดยใช้เกณฑ์การ

วิเคราะห์ (r) ตามแนวคิดของรันยอนและ ฮาเมอร์ (Runyon & 

Haber, 1996, p. 238) 

 5. วิเคราะห์แบบภาวะผู้น�าที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของ

โรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จากแบบสอบถามตอนที่ 3 ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

(multiple regression analysis) โดยใช้วิธี stepwise เพื่อดูว่า

ตัวแปรพยากรณ์ตัวใดที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมีนัยส�าคัญ แล้วจึง

น�าตัวแปรที่มีนัยส�าคัญไปสร้างสมการพยากรณ์ 

สรุปผลการวิจัย
 1. แบบภาวะผู้น�าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยภาพรวมและรายด้านมค่ีาเฉลีย่

อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ภาวะผู้น�า

เชิงรุก รองลงมา คือภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ และภาวะผู้น�าเชิง 

กลยุทธ์ ส่วนแบบภาวะผู้น�าที่มีค่าเฉลี่ยล�าดับสุดท้าย คือ ภาวะผู้น�า

เชิงสร้างสรรค์ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

   1) แบบภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง มค่ีาเฉล่ียรวม อยูใ่น

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีอุดมการณ์และ

มุ่งมั่นท�างานเพื่อพัฒนาการศึกษา รองลงมา คือ มีเจตคติที่ดี คิดใน

เชิงบวกและสนับสนุนการท�างานเพื่อให้บุคคลบรรลุเป้าหมายของ

ส่วนตนและส่วนรวม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล�าดับสุดท้าย คือ ค�านึงถึง

ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล

   2) แบบภาวะผู้น�าเชิงรุก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีความมั่นใจในตนเอง รอง
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ลงมา คอื รู้จกัตนเอง ตระหนกัรู ้มกีารประเมนิตนเองได้ถูกต้อง และ

มีวิจารณญาณในการปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล�าดับสุดท้าย 

คือ มีความมุ่งมั่นเป็นอิสระเลือกกระท�าสิ่งต่างๆ ตามท่ีตระหนักรู้

แห่งตน

   3) แบบภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีในการท�างาน รองลงมา คือ มีคุณธรรมและจริยธรรม

ในการบริหารจัดการองค์กร และเป็นผู้น�าท่ีสร้างสรรค์ เพื่อให้การ

ด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กรส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียล�าดับ

สุดท้าย คือ มีการจูงใจ โน้มน้าวบุคลากรเพื่อการปฏิบัติตาม

   4) แบบภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ มค่ีาเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบั

มาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีความกระตือรือร้นใน

การปฏบิตังิาน รองลงมา คอื มวิีสยัทศัน์ในการพฒันางานสอดคล้อง

กับความต้องการและเป้าหมายขององค์กร และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย 

เท่ากัน คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�างาน และมีทักษะ 

ปฏภิาณ ไหวพริบ ในการปฏบัิตงิาน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียล�าดบัสดุท้าย 

คือ มีการคิดเชิงเปรียบเทียบ คิดอย่างเป็นระบบ

   5) แบบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ท�างานเป็นทีม

เพื่อร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหารองลงมาคือ สนับสนุนบุคลากรให้

กล้าปฏิบัติสิ่งใหม่ๆ และกระจายอ�านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติ

งาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล�าดับสุดท้าย คือเป็นผู้รอบรู้ค�าตอบใน

ค�าถามต่างๆ อย่างเหมาะสม

 2. ระดับคณุภาพผูเ้รยีน ของโรงเรยีนสงักัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เรียงล�าดบั

ค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื สขุนสิยัสขุภาพกาย สขุภาพจติทีด่แีละ

มีสุนทรียภาพ รองลงมา คือ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที ่

พึงประสงค์ ส�าหรับค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ทักษะในการท�างาน รักการ

ท�างาน สามารถท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้ และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีและ 

ความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียล�าดบัสดุท้าย คอืความรูแ้ละสมรรถนะส�าคัญตาม

หลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน

   1) คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อย คือ มีความกตัญญูกตเวที รองลงมา คือ เป็นพลเมืองที่ดีภาย

ใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขและมีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม  

และมีจิตสาธารณะ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล�าดับสุดท้าย คือประหยัด

โดยรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและ ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

   2) ความรู ้และสมรรถนะส�าคัญตามหลักสูตร สู ่

ประชาคมอาเซยีน มค่ีาเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่

จากมากไปน้อย คือ มีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญา

อาเซียน รองลงมา ผลการประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนตาม

หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ และมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและ

รับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยล�าดับ

สดุท้าย คอื มทีกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษา

เพื่อนบ้านและทักษะอาชีพ 

   3) ทกัษะในการท�างาน รกัการท�างาน สามารถท�างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ มีความรู้สึกท่ีดี

ต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ รองลงมา 

คือ มีเจตคติที่ดีต่อการท�างานและภูมิใจในผลงานของตนเอง และ 

ใช้กระบวนการกลุม่โดยการมส่ีวนร่วมกนัท�างานเป็นทมี ส่วนข้อทีม่ี

ค่าเฉลี่ยล�าดับสุดท้าย คือ มีการวางแผนการท�างาน รักการท�างาน

ครบตามล�าดับขั้นตอน

   4) ความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้

อย่างมีความสุขมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อย คือ อยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่างมีความสุข รองลงมา 

คือ หลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์และปรับตัวทันการ

เปล่ียนแปลงของสภาพสังคมและสภาพแวดล้อม ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

ล�าดับสุดท้าย คือ มีความสามารถในการคิด

   5) ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ 

เรียนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง มค่ีาเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่

จากมากไปน้อย คือ รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รองลงมา คือ สามารถ

ปฏบิตัตินตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกจิพอเพยีง และพฒันาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล�าดับสุดท้าย คือ ค้นคว้าหา 

ความรู้พร้อมทั้งสรุปได้ด้วยตนเอง

   6) สุขนิสัย  สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ ดี และมี

สุนทรียภาพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย คือ มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ นันทนาการ 

รองลงมา คือ เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออก และ

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และป้องกันตนเองจาก สิ่งเสพติดให้โทษ และ

หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  

ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียล�าดับสุดท้าย คือ มีสุขภาพกายและมีน�้าหนัก 

ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 3. แบบภาวะผู้น�ากับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 4 แบบภาวะผู้น�าที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน

สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัฉะเชงิเทรา คอื แบบภาวะ

ผู ้น�าเชิงสร ้างสรรค์ และแบบภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงม ี

ค่าสัมประสิทธิ์ ในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .517 กล่าวคือ ภาวะ

ผู ้น�าเชิงสร้างสรรค์ และภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง สามารถ

พยากรณ์คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทราได้ร้อยละ 51.70 สามารถเขยีนเป็นสมการ

พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้คือ Z’y = .405X
5
+.280X

1
  

ส่วนแบบภาวะผูน้�าเชิงรกุ ภาวะผูน้�าเชิงวสิยัทศัน์ และภาวะผู้น�าเชงิ 

กลยทุธ์ ไม่ส่งผลต่อคณุภาพผูเ้รยีนของโรงเรยีนสังกดัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

อภิปรายผล
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แบบภาวะผู้น�าที่ส่งผลต่อคุณภาพ 

ผู ้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด

ฉะเชิงเทรามีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปราย ดังนี้

 1. แบบภาวะผู้น�าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ย โดย

รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวดี 

แก้วสอน (2558, หน้า 107) ได้ศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อคณุภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐานการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวจัิยพบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียนตาม

มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจาก แบบภาวะผู้น�าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นความสามารถของผู้น�าท่ีมีอิทธิพล

เหนือผู้ใด ผู้หนึ่งในด้านการกระท�าตามที่ผู้น�าต้องการ กระตุ้นจูงใจ 

ให้การสนบัสนนุบคุคล กจิกรรมกลุม่และความสมัพนัธ์ส่วนตวั ท�าให้

กลุ่มคนทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ี ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

บรรลุเป้าหมายร่วมกันตามที่ก�าหนดไว้ สอดคล้องกับ เสริมศักดิ์  

วศิาลาภรณ์ (2552, หน้า 38) กล่าวว่า ภาวะผูน้�าเป็นการใช้อทิธพิล

ของบุคคลหรือของต�าแหน่งให้ผู้อื่นยินดีปฏิบัติตามเพื่อท่ีจะน�าไปสู่

การบรรลเุป้าหมายของกลุม่ตามทีก่�าหนดไว้ จากเหตผุลดงักล่าว จงึ

เป็นสาเหตใุห้แบบภาวะผูน้�าผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่

ในระดับมาก

 2. ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าเชิงรุกของผู้บริหารโรงเรียน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดย

รวมอยูใ่นระดบัมากและอยูใ่นอนัดบัที ่1 สอดคล้องกับงานวจิยัของ 

สุชีรา จันทพรม (2554, หน้า 92-93) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา

อิทธิพลภาวะผู้น�าเชิงรุกของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของ

โรงเรยีนสังกัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายโสธร ผลการวิจยัพบว่า 

ภาวะผู้น�าเชิงรุกของผู้บริหารและคุณภาพผู้เรียน โดยรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถคาด

การณ์ผลที่เกิดขึ้นล่วงหน้าได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ มีความฉลาดทาง

อารมณ์ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีการวางแผนในการท�างาน มี

คุณธรรม จริยธรรม มีวินัยที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองและ

สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการท�างาน เชื่อมั่นใน 

ความสามารถภายในตนเอง ไม่ตกอยูภ่ายใต้อทิธพิลของส่ิงแวดล้อม

รอบข้าง ซึ่งสอดคล้องกับ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง

ชาติ (2528, หน้า 73-75 อ้างถึงใน เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2549) 

ได้กล่าวถึงคุณธรรมส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนว่า คุณธรรมส�าหรับ 

ผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ มีเมตตา กรุณาต่อผู้ร่วมงานและผู้อ่ืนม ี

ความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ไม่เอารัด

เอาเปรียบผู้ร่วมงาน มีความยุติธรรม มีเหตุผล วางตัวเป็นกลาง  

มีความรักห่วงใยผู้ร่วมงานปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ซื่อสัตย์ต่อ

ตนเอง ต่อหน่วยงานและผูอ้ืน่ มองโลกในแง่ด ีและยดึระบบคณุธรรม

ในการบรหิารงาน จากเหตผุลดงักล่าวจงึท�าให้ ภาวะผู้น�าเชิงรกุของ 

ผู ้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 3. ผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา  

มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากและอยูใ่นอนัดบัสดุท้าย สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและ

เปรยีบเทยีบระดบัการแสดงออกภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์และปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีระดับการแสดงออกภาวะ

ผู้น�าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สภุาพ ฤทธิบ์�ารงุ (2556, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาภาวะผูน้�าเชิงสร้างสรรค์

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อความมปีระสทิธผิลของโรงเรยีน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผลการวิจัย

พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ โดยภาพรวม

อยูใ่นระดับมาก ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก ผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวดัฉะเชงิเทรา เป็นผูบ้รหิารทีมี่การท�างาน

เป็นทีมเพ่ือร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา มีทักษะการตั้งค�าถาม  

ที่เหมาะสม เป็นผู้รอบรู้ค�าตอบสนับสนุนบุคลากรให้กล้าปฏิบัต ิ

ส่ิงใหม่ๆ กระตุ้นให้ก�าลังใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มเพื่อคิดค้น

นวัตกรรมใหม่ๆ ของครู ให้ความสนใจและความส�าคัญต่อบุคลากร 
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มกีารสือ่สารแบบสองทางทีส่ร้างสรรค์ กระจายอ�านาจการตดัสนิใจ

ในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ ท่ามกลาง

สภาวะแวดล้อมที่ไม่แน่นอน สอดคล้องกับกรองทิพย์ นาควิเชตร 

(2552, หน้า 129) กล่าวว่า ภาวะผู ้น�าเชิงสร้างสรรค์ เป็น 

ความสามารถของผู้น�าในการผลักดันให้ผู้ร่วมงานร่วมกันปฏิบัติ

หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่ดีงาม ด้วยการคิดต่าง คิดหลายมิติ  

คดิบวก คดิเชงิสร้างและพฒันา รวมทัง้การคดิแก้ปัญหา จากเหตผุล

ดังกล่าว จึงส่งผลให้ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมากและอยู่ในอันดับสุดท้าย

 4. ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยรวมอยู ่

ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลีพันธุ์ ปาทาน (2548, 

หน้า 94) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับ

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

สังกัดส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิจัย

พบว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน มีคุณภาพการ

จดัการศกึษาระดบัปฐมวยั โดยรวมและรายด้านทกุด้าน อยูใ่นระดบั

มาก สอดคล้องกับยุวดี แก้วสอน (2558, หน้า 107) ได้ศึกษาภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 

ผู ้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับดีมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้บริหารโรงเรียน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ให้ความ

ส�าคัญกับคุณภาพผู้เรียน โดยมีกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อให้

บรรลจุดุมุง่หมายท่ีเน้นการมส่ีวนร่วมตามกระบวนการ PDCA อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู ้เรียน มีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ตามมาตรฐานทางการศึกษากับแนวนโยบายการจัดการ

ศกึษาของภาครัฐและตรงกบัความต้องการของสงัคมในปัจจุบนัและ

อนาคต ซึง่สอดคล้องกบั กระทรวงศกึษาธิการ (2553, หน้า 22-35) 

ได้ให้ความหมายของคุณภาพผู้เรียนว่า มีความรู้และทักษะพื้นฐาน

ตามหลักสูตร เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการ รัก

การท�างาน (เก่ง) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ 

(ด)ี มสีนุทรยีภาพและลกัษณะนสิยัด้านศลิปะ ดนตร ีและกฬีา มสีขุ

นสิยั สขุภาพกาย และสขุภาพจิตทีด่ ีปลอดจากสิง่เสพตดิให้โทษ (มี

สขุ) เช่นเดยีวกับสรุรีตัน์ ข้ามสาม (2554, หน้า 22) กล่าวว่า คณุภาพ 

ผู้เรียน เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ซึ่งเป็นลักษณะที่

สังคมต้องการ คือ ท�าให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่น

ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามมาตรฐานทางการศึกษามีความ

สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาของภาครัฐและตรงกับ

ความต้องการของสังคมในปัจจบุนัและอนาคตหลักสูตร จากเหตผุล

ดังกล่าว จึงส่งผลให้คุณภาพผู ้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก 

 5. คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทราด้านสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

และมีสุนทรียภาพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในอันดับ

ที่ 1 สอดคล้องกับประเสริฐ สระแก้ว (2550, หน้า146) ได้ท�าการ

วิจัยเรื่อง การด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ด้านคุณภาพผูเ้รยีน

ในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  

เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

เป็นมาตรฐานที่มีคุณภาพอยู ่ในระดับดี ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก  

ผู ้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มี

คณุภาพ มสีขุภาพกายแขง็แรง แต่งกายสะอาดเรยีบร้อยและเครือ่ง

ใช้ส่วนตัวสะอาด ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ มีน�้าหนักและส่วน

สูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ได้รบั

การตรวจร่างกายและมีรายงานผลการตรวจร่างกาย ได้รับการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุขหรือกรมพลศึกษา หรือส�านักงานกองทุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ส่งเสริมให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด

ให้โทษและหลกีเลีย่งภาวะทีเ่สีย่งต่อโรคภยั อบุตัเิหตแุละปัญหาทาง

เพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและมีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี มีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์

และวรรณศิลป์ มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  

จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านสุขนิสัย  

สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ใน

ระดับมาก และอยู่ในอันดับที่ 1

 6. ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความรู้และ

สมรรถนะส�าคัญตามหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี่ยรวม

อยู่ในระดับมากและอยู่ในอันดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

โรงเรยีนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวดัฉะเชงิเทรา มกีาร

ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักและ 

รับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน มีความภาคภูมิใจในความ

เป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน รวมทั้งยังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทีท่นัสมยั ตดิตามข้อมลูข่าวสารได้ทนัเหตกุารณ์ รวมท้ัง
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การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร มีการส่งเสริมสนับสนุน 

งบประมาณจ้างครูสอนชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษให้ 

กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และสมรรถนะ ตอบสนอง

ความต้องการในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง จากเหตุผลดังกล่าวจึง 

ส่งผลให้ คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความรู้และสมรรถนะส�าคัญตาม

หลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากและ 

อยู่ในอันดับสุดท้าย

 7. ผลการวิจัยพบว่าแบบภาวะผู ้น�ากับคุณภาพผู ้เรียน  

ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา  

มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง (r
xy
= .692) อย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากแบบภาวะผูน้�าเป็น

ความสามารถทีจ่ะใช้ศลิปะของผูบ้รหิารแสดงให้เห็นศกัยภาพในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

ตามที่ก�าหนด สอดคล้องกับนิตย์ สัมมาพันธ์ (2549, หน้า 11)  

กล่าวว่า ภาวะผูน้�าเป็นพลงัชนดิหนึง่ทีส่ามารถส่งแรงกระท�าอนัก่อน

ให้เกดการขับเคลื่อน กลุ่มคน และระบบองค์กร ไปสู่การบรรลุ

เป้าประสงค์ สอดคล้องกับเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2552, หน้า 38) 

กล่าวว่าภาวะผู้น�าเป็นการใช้อิทธิพลของบุคคลหรือของต�าแหน่ง 

ให้ผูอ้ืน่ยนิดปีฏบิตัติามเพือ่ทีจ่ะน�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายของกลุม่

ตามที่ก�าหนดไว้ จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้แบบภาวะผู้น�ากับ

คุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับ ปานกลาง 

(r
xy
= .692) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 8. ผลการวิจัยพบว่าแบบภาวะผู้น�าที่ส่งผลต่อคุณภาพ 

ผู ้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

   1) ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ ส่งผู้ต่อคุณภาพผู้เรียน 

ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัด ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

ให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานทีเ่น้นการปฏบิตังิานเชงิบรูณาการ มกีารกระจายอ�านาจ

และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนบุคลากรให้

กล้าปฏบิตัสิิง่ใหม่ๆ ให้ก�าลงัใจและสนบัสนนุความคดิรเิริม่เพือ่คดิค้น

นวัตกรรมใหม่ๆของครู เปิดโอกาสให้ทุกภาพส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจดัการศกึษา ผูน้�ายคุใหม่ต้องสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 

มีความเข้าใจผู้อื่น สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีความคิดสร้างสรรค์ มีการท�างานเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับ  

กรองทิพย์ นาควิเชตร (2552, หน้า 129) กล่าวว่า ความสามารถ

ของผู้น�าในการผลักดันให้ผู้ร่วมงานร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรล ุ

เป้าหมายที่ดีงาม ด้วยการคิดต่าง คิดหลายมิติ คิดบวก คิดเชิงสร้าง

และพัฒนา รวมทั้งการคิดแก้ปัญหา ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวจึงอาจ

ท�าให้ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  2) ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน

ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียนตระหนักถึงความส�าคัญ 

ในการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียน จึงได้จัดสรรงบประมาณ ให้บริการ 

อ�านวยความสะดวก แก่ครูผู้สอน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคร ู

ให้ได้รับการอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงานจาก

หน่วยงานที่ประสบความส�าเร็จหลายๆ หน่วยงานซ่ึงสอดคล้องกับ 

ชนะ พงศ์สุวรรณ (2548, หน้า 7) กล่าวว่า พฤติกรรมที่ผู้บริหารมี

อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงาน

ให้สูงขึ้นกว่าความพยายาม ที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของ 

ผู้ร่วมงานไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นมีศักยภาพมากขึ้น ท�าให้เกิดความ

ตระหนักรู ้ในพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ ซึ่งจากเหตุผล 

ดังกล่าวจึงอาจท�าให้ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อคุณภาพ

ผู ้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

 9. ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้�าเชิงรกุ ภาวะผูน้�าเชงิวสิยัทศัน์ 

และภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทราซ่ึงสามารถ

อธิบายได้ดังนี้ 

   1) ภาวะผู ้น�าเชิงรุก ไม่ส ่งผลต่อคุณภาพผู ้ เรียน 

ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในยุคปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องกิจกรรมลดเวลาเรียน  

เพิ่มเวลารู้ ซึ่งอาจส่งผลกับการประเมินจากสมศ.ในด้านมาตรฐาน

ผลผลิตเกี่ยวกับผู้เรียน สอดคล้องกับสุชีรา จันทพรม (2554,  

หน้า 92-93) ผลการวจัิยพบว่า ภาวะผู้น�าเชงิรกุของผูบ้รหิารมคีวาม

สมัพนัธ์กนัทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ.05 สอดคล้องกับ เนตรนพิศ พงษ์เพ็ชร์ (2554, หน้า 10) 

กล่าวว่า ความสามารถ ที่ผู้บริหารโรงเรียน สามารถคาดการณ์ผล 

ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีการวางแผนในการท�างาน มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีวินัยที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเอง และสามารถ

วิ เคราะห ์ถึ งสาเหตุของป ัญหาใช ้ เหตุผลในการแก ้ป ัญหา 
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อย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังมีความมุ่งม่ันในการท�างาน เชื่อมั่นใน 

ความสามารถภายในตนเอง ไม่ตกอยูภ่ายใต้อทิธพิลของสิง่แวดล้อม 

รอบข้าง จากเหตผุลดงักล่าวจงึอาจท�าให้ ภาวะผูน้�าเชงิเชิงรุก ไม่ส่ง

ผลต่อคณุภาพผูเ้รยีนของโรงเรยีนสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  2) ภาวะผู ้น�าเชิงวิสัยทัศน์ ไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสร้างวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร การน�าวิสัย

ทัศน์ไปใช้ การประเมินผลวิสัยทัศน์เพื่อปรับปรุงพัฒนาวิสัยทัศน์  

ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับ รักเกียรติ หงษ์ทอง (2558, บทคัดย่อ)  

ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะ 

ผู้บริหารกับประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก พบว่า 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกควรให้ความส�าคัญ 

กับการน�าการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือในการ

เปลีย่นแปลงและการตรวจสอบความก้าวหน้าของการเปล่ียนแปลง 

เพราะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การด้านความผูกพัน

ต่อองค์การและการปรับตัวขององค์การสอดคล้องกับส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน (2553) กล่าวว่า ความสามารถ

ของผู้น�าในการสร้างและสื่อสารภารกิจหลักขององค์การที่มาจาก

แรงบันดาลใจ วสิยัทศัน์ ระบบค่านยิม ดงันัน้พฤตกิรรมทีส่�าคญัของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีจะแสดงพฤติกรรม คือสามารถอธิบาย 

วิสัยทัศน์และภารกิจหลักขององค์การต่อคนอื่นๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกองค์การได้ท�าให้แน่ใจว่าแผนกลยุทธ์ขององค์การและ 

การปฏิบัติงานสอดคล ้องกันกับวิสัยทัศน ์และภารกิจหลัก  

จากเหตผุลดงักล่าวจงึอาจท�าให้ ภาวะผูน้�าเชงิวสิยัทศัน์ ไม่ส่งผลต่อ

คุณภาพผู ้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  3) ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของ

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาน�า กลยุทธ์มาใช้ไม่สอดคล้อง

กับบริบทและเป้าหมายของโรงเรียน ไม่สอดคล้องกับการประเมิน

ของ สมศ. สอดคล้องกับ กัลยรัตน์ เมืองสง (2550, บทคัดย่อ)  

ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้

บุคลากรพัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อคุณภาพของการศึกษา  

มีการท�างานที่มีเป้าหมายและมีความสุขในการท�างาน เป็น 

นักวางแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และคิดเชิงรุกได้ สร้างแรง

บันดาลใจให้เพื่อนร่วมงานเกิดความคิดริเริ่ม ในการท�างานและ 

การแก้ปัญหา และก�าหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนสอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของสังคม สอดคล้องกบัเชวงศักดิ ์พฤกษเทเวศ (2553, 

หน้า 55) กล่าวว่า ภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์เป็นกระบวนการของอทิธพิล

ทีผู่น้�ามต่ีอบคุคลอืน่ ให้มพีฤติกรรมไปในทิศทางทีต้่องการเพือ่บรรลุ

และรักษาไว้ซ่ึงวัตถุประสงค์ขององค์การให้ครอบคลุมทั้งเป้าหมาย 

(ends) และวิธีการ (means) โดยการก�าหนดทิศทางขององค์การ 

การวางแผนหรือการสร้างทางเลือก การน�าไปสู่การปฏิบัติและ 

การควบคุมหรือการประเมิน จากเหตุผลดังกล่าวจึงอาจท�าให้  

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ข้อเสนอแนะ
 1. ภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์และภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ที่ส ่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่จงัหวดัฉะเชงิเทรา แสดงให้เหน็ว่า ภาวะผูน้�าทัง้ 2 แบบ  

ท�าให้นักเรียนมีคุณภาพ ควรมีการส่งเสริมภาวะผู้น�าทั้ง 2 แบบ 

พัฒนาให้มั่นคง ยั่งยืน เป็นต้นแบบ ในการศึกษาดูงานต่อไป

 2. คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้ง 6 ข้อ อยู่ในระดับมากนั้น สถาน

ศึกษาควรที่จะรักษาระดับประสิทธิผลให้อยู ่ ในมาตรฐานนี้ 

และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ต่อไป

 3. คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความรู้ และสมรรถนะส�าคัญ

ตามหลักสูตรสู ่ประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น 

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ควรส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลด้าน

วชิาการ โดยส่งเสรมิให้ครผูู้สอนมกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ที่หลากหลาย สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาเพื่อนบ้านและทักษะอาชีพ ตระหนักและรับผิดชอบร่วม 

ในฐานะพลเมืองอาเซียน

 ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ หรือปัจจัยเชิงสาเหตุ 

ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เช่น บรรยากาศองค์กรทักษะการสอน 

ของครู

 2. ควรศึกษาแบบภาวะผู้น�าแบบอื่นหรือพฤติกรรมของ 

ผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
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