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บทคัดยอ 
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนําทางการบรหิารสถานศึกษา
ของนิสิตระดับปริญญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาไทย การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี เก็บขอมลูเชิง
ปริมาณและขอมูลเชิงคณุภาพ ผูใหขอมูลเปนผูทรงคุณวุฒิ และคณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ วิธีดําเนินการวิจัยม ี5 ขั้นตอนคือขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนําทางการบรหิารสถานศึกษา ขั้นตอนท่ี 2 การยกรางรูปแบบ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนําทางการบรหิารสถานศึกษาของนิสิตระดับปรญิญาโท ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ขั้นตอนท่ี 3 การพิจารณารางรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนาํทางการ
บริหารสถานศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสรางของรูปแบบการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเปนผูนําทางการบริหารสถานศึกษาของนิสติระดับ
ปริญญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาไทย และข้ันตอนท่ี 5 การนําเสนอรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปน
ผูนําทางการบรหิารสถานศึกษาของนิสิตระดับปรญิญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการวิจัยพบวา รูปแบบ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนําทางการบรหิารสถานศึกษาของนิสิตระดับปรญิญาโท ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบดวย 3 องคประกอบคือ องคประกอบท่ี1 สวนนํา ประกอบดวย หลักการของ
รูปแบบ วัตถุประสงค สมรรถนะของนิสิต องคประกอบที่ 2 แนวการจัดการศึกษา ประกอบดวย สาระการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การเสริมสรางประสบการณผูนํา สื่อการสอน และการวัดและประเมินผลการ
เรียน และองคประกอบท่ี 3 กลไกการขับเคลื่อน ประกอบดวย หลักสูตรและการบริหารหลักสตูร  อาจารยผูสอน
และปจจยัสนับสนุนอ่ืนๆ ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบโดยการวิเคราะหความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสน พบวารูปแบบ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนําทางการบรหิารสถานศึกษาของนิสิต
ระดับปริญญาโท ในสถาบันอุดมศกึษาไทยมีความตรงเชิงโครงสรางและสอดคลองกับขอมลูเชิงประจกัษ โดยมี
คาสถิติ Chi-Square=90.63, df=77,P-value = 0.137 และ RMSEA=0.034 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to propose an educational management model for school 
administrative leadership development offering to master degree students of Thai higher 
educational institutions.  This mixed methodology research was carried out in five phases: 1) 
analysis of concepts, theories, and research on education for school leadership development; 
2) drafting the model; 3) scrutinizing the model; and 4) verifying of structural relevancy of the 
model by means of linear structural relation; and 5) proposing the model. The research result 
revealed three factors of the model. The first factor, preface, consisted of principles, 
objectives, and student competencies. The second factor, educational management 
guidelines, described instructional process, enhancement of leader experience, instructional 
media, and learning evaluation.  The final factor, driving mechanism, consisted of curriculum 
and curriculum administration, instructors, and other supporting staff.  Testing of linear 
structural relationship showed the model was valid and consistent with the empirical data 
with Chi-square = 90.63, df = 77, P-value = 0.137 and RMSEA = 0.034 
 

Keywords : Educational Management Model / Leadership / Master Degree Student /  
                School Administration 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ความเปลีย่นแปลงเปนปจจัยสําคญัที่สงผลกระทบตอการจดัการศึกษา ระบบการจดัการศึกษายอมตองมี

การเปลีย่นแปลงและปรับตัวอยูเสมอ ในทํานองเดียวกันระบบอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของตองมีการปรับตัวเชนเดียวกัน 
มิฉะนั้น ผลผลิตของระบบการจัดการศึกษาจะไมสอดคลองกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใช ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเปนกระบวนการที่สําคัญที่ตองพัฒนาคนใหเปนไปตามเปาหมายของ
หนวยงาน สังคม ชุมชน และประเทศชาติ    
 การวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนําทางการบริหารสถานศึกษาของนิสิตระดับ
ปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาไทยไดศึกษาวเิคราะหแนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  การจดัการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ความเปนผูนําและการพัฒนาภาวะผูนําของนิสิต ความเปนผูนาํทางการบริหารสถานศึกษา 
สาระความรูและสมรรถนะผูบรหิารสถานศึกษา มาตรฐานความรูวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และนํามาสรุปเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ 

อยางไรก็ตามการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับการนําเสนอรูปแบบ สวนใหญรปูแบบจะมีองคประกอบ ดังนี้ 
หลักการของการจัดการศึกษา  สมรรถนะของนิสติ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค หลักสตูรและ
โครงสราง  กระบวนการเรียนรู  ผูสอนและกลยุทธการสอน  กิจกรรมเสริมประสบการณสื่อการสอน การวัดและ
ประเมินผล และปจจัยสนับสนุน ดังท่ีสุธนะ ติงศภัทิย (2554) ไดนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
กีฬาเทนนิสอาชีพในประเทศไทยวาประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย โครงสรางการบริหารจัดการ
พระราชบัญญัติการศึกษาที่เกี่ยวของและหลักสูตร หรือประกอบดวยจุดมุงหมายของหลักสตูร โครงสราง
หลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เวลาเรียน ตารางเรียน แผนการจดัการเรียนรู การวดัและประเมินผล เปนตน 
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ทั้งนีน้โยบายการจดัการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มุงจัดการศึกษาของประเทศไทยใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดบั เนนให
ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหคิดเปน แกปญหาเปนและเห็นคณุคาของ
วัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีทําใหสถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลาย มีการขยายตัวเพื่อให
ประชาชนมีโอกาสเขาเรียนในระดับอุดมศึกษากันไดอยางท่ัวถึง ไพฑูรย สินลารตัน (2555) กลาววาผูสาํเร็จ
ระดับปริญญาโทตองมีความเขาใจอยางถองแทในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหนาทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ และสิ่งที่เกีย่วของกับพัฒนาการเหลานี้ตอองคความรูในสาขาวิชาความรอบรู
และความสามารถในการใชเทคนคิการวิจัย เพื่อศึกษาคนควาในระดับสูง เพื่อใชในวิชาการหรือการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ และจะใชเทคนิคเหลาน้ีในการดําเนินการวิจัย ที่สาํคัญหรือทําโครงการคนควาในวิชาชีพความสามารถใน
การสังเคราะห และประยุกตใชผลของการวิจัย และพัฒนาการใหมๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห 
พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาคนควาและการวิจัย โดยการเผยแพรในรูปแบบของสื่อตางๆ ตอกลุม
นักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอื่นๆ ในชุมชนการบริหารจัดการศกึษาระดับอุดมศึกษาในปจจุบันเนนในเรื่อง
ของการบริหารหลักสตูร โดยมีการประกันคณุภาพระดับหลักสูตรโดยตรง  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  สวนใหญจะเนนการพัฒนา
บัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในการบริหารการศึกษา และมุงพฒันาความเปนผูนําของนิสิตในขณะทีก่ารจัด
การศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาสวนใหญเปนการศึกษาภาวะผูนําโดยทั่วไปและการเปนผูนําของนิสิตใน
สาขาวิชาตางๆ อาทิ ทศพล กระตายนอย (2555) ศึกษาภาวะผูนําของนักศึกษาสายสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อแบงบุคลิกลักษณะของนักศึกษาสายสังคมศาสตรตามแนวคดิ 
Generation และหาความสัมพันธของบุคลิกลักษณะของนักศึกษาสายสังคมศาสตรตามแนวคดิ Generation 
กับความเปนผูนาํที่มีประสิทธิผลตามแนวคิด อุปนิสัย 7 ประการของ Stephen R. Covey ในขณะทีจ่ักรกฤษณ  
โพดาพล, พระมหาพุฒิพงศ สริิภิฺโญ และพระมหาวิเชียรธมฺมวชิโร (2557) ทําการศึกษารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย    
วิทยาเขตศรลีานชาง วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษาองคประกอบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค สรางและ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนาํเชิงสรางสรรค และประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษาโดยที่ รภสัศา พิมพา (2557) ไดทําการศึกษาภาวะผูนําของ
นิสิตครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (กศ.บ.) 5 ป มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะ
ผูนําของนิสิตครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ป มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สวนการพัฒนากลยุทธ
นั้น สิริพร มผีดุง, นันทิยา นอยจันทร และสายทิตย ยะฟู (2558) ไดศึกษาการพัฒนากลยุทธการจัดกิจกรรม
นักศึกษาเพ่ือสงเสริมภาวะผูนําของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา มวีัตถุประสงคเพื่อพัฒนากลยุทธการจัด
กิจกรรมนักศึกษาเพื่อสงเสริมภาวะผูนําของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา นพลักษณ หนักแนน (2555) ไดศึกษา
การพัฒนากลยุทธการพัฒนาภาวะผูนําของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร ศึกษาศาสตรระดับปรญิญาบณัฑติ ระหวาง 
พ.ศ. 2555-2564 เปนการวิจัยเชิงอนาคต ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนาํของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร 
ศึกษาศาสตรระดับปรญิญาบัณฑติวิเคราะหภาวะผูนําของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร ศึกษาศาสตรระดับปริญญา
บัณฑิต ระหวาง พ.ศ. 2555-2564 และจัดทํากลยุทธการพัฒนาภาวะผูนําของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร 
ศึกษาศาสตรระดับปรญิญาบัณฑติ ระหวาง พ.ศ. 2555-2564 
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นอกจากน้ี Carey, Philippon & Cummings (2011) ไดศึกษารูปแบบการสอนงานสําหรับการพัฒนา
ภาวะผูนําวตัถุประสงคเพื่ออธิบาย ทําความเขาใจและเปรยีบเทียบแบบแผนการฝกสอนตางๆ และเพือ่ท่ีจะ
ช้ีใหเห็นถึงความเชื่อมโยงท่ีมีตอพัฒนาการของภาวะการเปนผูนํา การฝกสอนไดเริ่มมีบทบาทในฐานะท่ีเปน    
กลยุทธที่นิยมใชกันอยางแพรหลายสําหรับการพัฒนาและการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดลอมท่ีมี
ความสลับซับซอน สวน Ramos-Villarreal & Holland (2011)ไดศึกษาการพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยดาน
ความฉลาดทางอารมณสําหรับภาวะผูนํา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรไฟลพื้นฐานสําหรับทักษะภาวะผูนําของ
นักศึกษาช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปท่ี 4 เปนวิจัยเชิงพรรณนาซ่ึงผูวิจัยไดเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่
แตกตางกันของลักษณะภาวะผูนํา 5 ดาน ระหวางนักศึกษาช้ันปท่ี 1 และปท่ี 4 ประกอบดวย ดานการสนับสนุน
และสมัพันธภาพ ดานการใหแนวทางและวิสัยทศัน ดานอํานาจและความผูกพัน ดานการสมดลุและการ
เปลี่ยนแปลง ดานความเชื่อและเปาหมาย ซึ่งประเมินโดยใชแผนทีค่วามเปนเลิศของบุคคล (Personal 
Excellence Map (PEM)) สวน Stonecipher (2012) ไดศึกษาการพัฒนาผูนําและจิตใจ โดยการทําวจิัยเชิง
คุณภาพ เปนการนําขอมลูจากหลากหลายสถาบันที่ศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนํา งานวิจัยนีไ้ดศึกษาเกีย่วกับ
ความสัมพันธระหวางคณุคา 8 ประการของรูปแบบการเปลีย่นแปลงทางสังคมของการพัฒนาภาวะผูนาํ (Social 
Change Model of Leadership Development) โดยวัดสภาวะจติใจและความมุงมั่นของตัวนักศึกษาเอง 
 กลาวไดวาผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนําท่ีผานมา มีวตัถุประสงคและระดับการศึกษาที่
แตกตางกัน ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนอาจารยผูสอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  เห็นความสาํคัญของการจัด
การศึกษาระดับปรญิญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ท่ีจะตองมุงเนนการพัฒนานิสติใหมีความเปนผูนํา
ทางการบริหารสถานศึกษาไดอยางแทจริง  จึงสนใจศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนา
ความเปนผูนาํทางการบริหารสถานศึกษาของนิสิตระดับปรญิญาโทในสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งผลการศึกษาวิจัย
ดังกลาวเปนองคความรูที่เปนประโยชนตอผูรบัผิดชอบหลักสตูรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในการปรับใชเปน
แนวทางจัดการศึกษาท่ีมุงพัฒนาความเปนผูนําทางการบริหารสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและใชขอเสนอเชิง
นโยบายตอหนวยงานที่รับผดิชอบตอการสนับสนุนการผลิตนิสติใหมคีวามเปนผูนาํทางการบริหารสถานศึกษาอีก
ดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเพือ่นําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาความเปนผูนําทางการ
บริหารสถานศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
 

นิยามศัพท 
งานวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเปนผูนําทางการบริหารสถานศึกษาของนิสิตระดับ

ปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาไทยครั้งนี้ ไดนิยามศัพทสําคัญ ดังนี้   
รูปแบบการจดัการศึกษา หมายถึง รูปแบบท่ีใชภาษาเปนสื่อในการบรรยายแนวการจัดการศึกษา

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ระดับปริญญาโท ประกอบดวย 3 องคประกอบคือ องคประกอบท่ี 1 สวนนํา 
ประกอบดวย หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค  สมรรถนะของนิสิต องคประกอบท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา 
ประกอบดวย สาระการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การเสริมสรางประสบการณผูนําสื่อการสอน และการ
วัดและประเมินผลการเรียน และองคประกอบท่ี 3 กลไกการขับเคลื่อน ประกอบดวย หลักสตูรและการบริหาร
หลักสูตร  อาจารยผูสอน  และปจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ    



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.22  No.3  September - December 2016         ISSN 2408 - 0845
20

 

 

 ความเปนผูนาํทางการบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของนิสิตที่แสดงออกถึงความเปนผูนํา
ทางการบริหารสถานศึกษาโดยมคีวามสามารถในการสื่อสาร การคิดเชิงวิพากษ  การตัดสินใจและการแกไข
ความขัดแยง การพัฒนานวัตกรรม ตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ การบรหิารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณและการบริหารงานท่ัวไป 
 นิสิต หมายถงึ นิสิตหรือนักศึกษาสาขาวิชาการบรหิารการศึกษาระดับปริญญาโท ในสถาบันอดุมศึกษา
ไทย โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 สถาบันอุดมศึกษาไทย หมายถึง สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรบริหารการศึกษาระดับ
ปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
            ความสําเร็จของการจัดการศึกษา หมายถึง นิสติมีความเปนผูนําในการบริหารสถานศึกษา นิสิตมี
สมรรถนะหลักดานการบริหารการศึกษา นิสิตมสีมรรถนะเฉพาะตามศักยภาพของตน และนสิิตมีแรงจงูใจอยาก
เปนผูนําทางการบริหารสถานศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีใชระเบยีบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและขอมลูเชิง
คุณภาพ โดยผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนในการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนํา
ทางการบริหารสถานศึกษาโดยการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ 
 การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนําทางการบริหาร
สถานศึกษา ไดแก เอกสารเก่ียวกบันโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ความเปนผูนําและการพัฒนาภาวะผูนาํของนิสิต 
ความเปนผูนาํทางการบริหารสถานศึกษา สาระความรูและสมรรถนะผูบรหิารสถานศึกษา มาตรฐานความรู
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และการรับรองหลักสตูรวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะห
เอกสารดังกลาว เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเปนผูนําทางการ
บริหารสถานศึกษา 
 สวนการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนําทางการบรหิารสถานศึกษาของนิสิตระดับปรญิญาโทใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ผูวิจยัโดยการสัมภาษณผูทรงคณุวุฒิ จํานวน 12 คน ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมลูเปน
ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษา จบการศึกษาระดับปรญิญาเอก และเปนนักวิชาการท่ีเปนคณาจารยที่มี
ประสบการณการสอนหรือเคยสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในสถาบันอดุมศึกษามาแลว
ไมนอยกวา 5 ปหรือเปนนักวิชาการที่มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในข้ันตอนน้ี เปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางที่ผูวิจยัสรางขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนําทางการบรหิารสถานศึกษาของนิสิตระดับปรญิญาโทในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย และไดตรวจคณุภาพของแบบสัมภาษณโดยการหาความเท่ียงของแบบสัมภาษณ ใชวิธีสัมภาษณซ้ํา (Best, 
1981; อางใน บุญธรรม กิจปรดีาบริสุทธ์ิ, 2542) ไปทดลองสัมภาษณกับกลุมตัวอยางคนเดียวกัน 2 ครั้ง แลวนํา
ผลการสัมภาษณทั้ง 2 ครั้ง มาหาคาความถี่ของความคงท่ีในผลการตอบทั้ง 2 ครั้ง ซึ่งปรากฏวา การตอบใน
ประเด็นการสัมภาษณมคีาความถีค่งที่ แสดงวาแบบสัมภาษณมีความเที่ยงสูง ผูวิจัยไดปรับปรุงการใชภาษาบาง
ประเด็น และปรับแบบสมัภาษณใหมีความสมบูรณ แลวจึงนําไปสมัภาษณผูทรงคุณวุฒิ หลังจากน้ันผูวิจัย
วิเคราะหขอมูลจากการสมัภาษณโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)

ปที่ 22  ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2559         ISSN 2408 - 0845
21

 

 

 ขั้นตอนท่ี 2 การรางรูปแบบการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเปนผูนําทางการบริหารสถานศึกษาของ
นิสิตระดับปริญญาโท ในสถาบันอดุมศึกษาไทย 
 ผูวิจัยไดนําขอมลูที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารและการสมัภาษณผูทรงคุณวุฒิ มายกรางรูปแบบการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนาํทางการบริหารสถานศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย 
 ขั้นตอนท่ี 3 การพิจารณารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนําทางการบรหิารสถานศึกษา
ของนิสิตระดับปรญิญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 ผูวิจัยไดนํารางรูปแบบที่รางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในการจัดการศึกษาและการพัฒนา
ความเปนผูนาํทางการบริหารการศึกษา จํานวน 8 คน พิจารณาและใหความคิดเห็นเพิ่มเติมในรางรูปแบบ โดย
การจัดสนทนากลุม 
 ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบความตรงโครงสรางเชิงเสนรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเปน
ผูนําทางการบรหิารสถานศึกษาของนิสิตระดับปรญิญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 ผูวิจัยนํารปูแบบฯท่ีไดจากการสนทนากลุม นําไปตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางโดยวิเคราะห
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนําทางการบริหารสถานศึกษาของ
นิสิตระดับปริญญาโท ในสถาบันอดุมศึกษาไทยโดยสอบถามจากกลุมตัวอยาง  คือ อาจารยผูสอนในหลักสูตร
สาขา/ภาควิชาการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยของรัฐ 30 สถาบนั จํานวน 150 คนโดยผูตอบ
แบบสอบถามเปนประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษาหรือหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษาและอาจารย
ที่สอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท สถาบันละ 5 คน  รวมกลุมตัวอยางจํานวน 150 คน    
ทําการวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยประเมินผลความถูกตองของ
โมเดล  2 สวน คือ ประเมินความกลมกลืนของโมเดลแบบขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม (Overall Model Fit 
Measure)ประเมินความกลมกลืนของผลลัพธในสวนประกอบท่ีสําคัญของโมเดล (Component Fit Measure) 
(นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) และสรปุผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันของรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนาํทางการบริหารสถานศึกษาของนิสิตระดบัปรญิญาโท 
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
 ขั้นตอนท่ี 5 การนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนําทางการบรหิารสถานศึกษา
ของนิสิตระดับปรญิญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
 ผูวิจัยนําเสนอรูปแบบการจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาความเปนผูนําทางการบริหารสถานศึกษาของนิสติ
ระดับปริญญาโท ในสถาบันอุดมศกึษาไทยท่ีสมบรูณ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปน

ผูนําทางการบรหิารสถานศึกษาของนิสิต  
โดยการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ พบวา รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ความเปนผูนาํทางการบริหารสถานศึกษาของนิสิตระดับปรญิญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาไทยประกอบดวย
องคประกอบหลัก 3 องคประกอบคือ องคประกอบท่ี 1 สวนนํา ประกอบดวย หลักการของรูปแบบ 
วัตถุประสงค สมรรถนะของนิสติ องคประกอบท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา ประกอบดวย สาระการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน การเสริมสรางประสบการณผูนํา สื่อการสอน และการวัดและประเมินผลการเรยีน 
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และองคประกอบท่ี 3 กลไกการขบัเคลื่อน ประกอบดวย หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอน  และ
ปจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ ผลการศึกษาในข้ันตอนน้ีใชเปนกรอบแนวคิดการวิจัยในการศึกษาในครั้งนี้  
 ตอนท่ี 2 การยกรางรูปแบบการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเปนผูนําทางการบริหารสถานศึกษาของ
นิสิตระดับปริญญาโท ในสถาบันอดุมศึกษาไทย 
 ผูวิจัยไดนําขอมลูจากการวเิคราะหเอกสาร  การสัมภาษณ และการจัดสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ ยกราง
รูปแบบในลักษณะรูปแบบเชิงบรรยาย  โดยมีสาระสําคัญของรูปแบบ ดังนี ้

องคประกอบท่ี 1 สวนนํา 
1. หลักการของรูปแบบ   
   การพัฒนานิสติใหมีความเปนผูนําทางการบริหารการศึกษาตามศกัยภาพ และคาํนึงถึงความแตกตาง 

ของนิสิตแตละบุคคล 
2. วัตถุประสงคของรูปแบบ 
   เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนานิสิตสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ระดับปริญญาโทใหมีความเปน 

ผูนําทางการบริหารสถานศึกษา 
3. สมรรถนะของนิสิต   

 ก.สมรรถนะหลัก ประกอบดวยสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ สมรรถนะการบริหารงานบุคคล  
สมรรถนะการบริหารงานงบประมาณ  และสมรรถนะการบริหารงานท่ัวไป 
 ข.สมรรถนะเฉพาะ ประกอบดวยสมรรถนะการสื่อสาร สมรรถนะการคิดเชิงวิพากษ สมรรถนะการ
ตัดสินใจ สมรรถนะการแกไขความขัดแยง และสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรม 
 องคประกอบท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา 

1. สาระการพัฒนาประกอบดวย 
 1.1 กลุมแนวคดิพื้นฐานเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา ไดแก การบริหารงานวิชาการ            
การบริหารงานบุคคล การบรหิารงานงบประมาณ การบรหิารงานท่ัวไปและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหาร
สถานศึกษา 
 1.2 กลุมแนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับความเปนผูนําทางการบริหารสถานศึกษา ไดแก ภาวะผูนําแบบ
การเปลีย่นแปลง ภาวะผูนําทางวชิาการ การคิดวิเคราะหเชิงวิพากษ แรงจูงใจนวัตกรรมทางการบริหาร
การศึกษา การบรหิารความขัดแยงการบริหารเชิงกลยุทธ และจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
 2. กระบวนการเรียนการสอน 
    อาจารยผูสอนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงคือ การใหนิสิตจัดทํา
แผนพัฒนาภาวะผูนําเปนรายบุคคล การสรางแรงจูงใจใหนิสติอยากเปนผูนํา การสงเสริมใหนิสติรวมกนัคนหา
วิธีการพัฒนาความเปนผูนํา การถอดบทเรียนจากสถานการณจริง การใชสถานการณในการพัฒนาความเปนผูนํา  
การจัดประชุมสมัมนาทางวิชาการ การพัฒนาภาวะผูนําโดยใชการวจิัยเปนฐาน การบรูณาการกับรายวิชาอื่นๆ
การเนนการเรียนรูแบบพึ่งพาตนเอง การเรียนรูดวยตนเองการเรยีนรูผานสื่ออิเลคทรอนิกส การใชปญหาพัฒนา
ความเปนผูนาํ การวิเคราะหบทบาท การฝกใหเขียนตอบ การวิเคราะหกรณีศึกษา การวิเคราะหปจจยั
ความสําเร็จทางการบริหารสถานศึกษา การวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริหารตนแบบ การสรางโมเดลผูนําของ
ตนเอง การศึกษาผูนําในดวงใจ การปรับจติสํานึกของความเปนผูนํา การรายงานผลและการจัดนิทรรศการ และ
การวิเคราะหประเด็นและแนวโนมทางการบริหารการศึกษา 
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  3. การเสริมสรางประสบการณผูนาํ 
    อาจารยผูสอนควรจัดกจิกรรมเสริมสรางประสบการณความเปนผูนํา ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งคือ  
การศึกษาดูงาน การพัฒนาชุมชนและสังคม การฝกปฏิบัติวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา การจดัประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีวิชาการ หรือการเขาเปนสมาชิกและรวมกิจกรรมของสมาคมวชิาชีพ
ผูบริหารการศึกษา 
  4. สื่อการเรยีนการสอน 
    อาจารยผูสอนควรใชสื่อการเรียนการสอนประกอบการจดัเรยีนการสอน และจัดกิจกรรมการ
เสรมิสรางประสบการณความเปนผูนํา ไดแก รายงานการวิจยัทางการบริหารการศึกษา นวตักรรมทางการ
บริหารการศึกษา กรณีศึกษาปญหาทางการบริหารสถานศึกษา แถบบันทึกเสียง โมเดลผูนําสื่อผูนําในดวงใจ 
หรือตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการศึกษาคนควา  
  5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

  5.1 การวัดผลการเรียนรู 
  5.1.1 ขอบเขตการวัดผลการเรียนรู 

 การวัดผลการเรียนรูตามกําหนดขอบเขตสมรรถนะหลักและสมรรถนะรองของความเปนผูนํา
ทางการบริหารสถานศึกษา 

5.1.2 วิธีการวัดผลการเรยีนรู 
อาจารยผูสอนที่เกี่ยวของควรวัดผลโดยบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆตามหลักสูตรดวย และใช 

วิธีการวัดผลการเรียนรูใน 4 ลักษณะ คือการประเมินตนเองของนิสติ การประเมินนสิิตโดยอาจารย การประเมิน
นิสิตโดยเพ่ือน และการประเมินผลโดยผูใชบัณฑติ 
  5.1.3 เครื่องมือการวดัผลการเรียนรู 
 อาจารยผูสอนควรเลือกใชเครื่องมือวัดผลการเรียนรูของนิสติตามความเหมาะสม ไดแก แบบ
วิเคราะหการพัฒนาตนเองรายบุคคล แบบวิเคราะหบทบาทผูนํา แบบบันทึกความเปนผูนํา แบบวิเคราะหปญหา
ทางการบริหารสถานศึกษา แบบประเมินภาวะผูนํา แบบประเมินผลการจดัการศึกษา แบบรายงานการจัด
นิทรรศการ และแบบวิเคราะหการศึกษารายกรณ ี
  5.2 การประเมินผลการเรียนรู 
        อาจารยผูสอนควรประเมินผลการเรียนรูตามสมรรถนะท่ีกําหนด และกําหนดเกณฑการ
ประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรยีนรูที่กําหนดในหลักสตูร  
 องคประกอบท่ี 3 กลไกการขับเคลื่อน 
 รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนําทางการบรหิารสถานศึกษาของนิสิตระดับปรญิญาโท
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทยท่ีผูวิจัยไดสรางขึน้ จะประสบความสําเร็จไดนั้น คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรควร
คํานึงถึงกลไกการขับเคลื่อนที่สําคญั ดังตอไปน้ี 

1. หลักสูตรและการบริหารหลักสตูร   
   1.1 หลักสูตรที่ใชในการจัดการศึกษาตองไดรับการรับรองจากสถาบันวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ    
   1.2 หลักสูตรควรมีเปาหมายการพัฒนาสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ของประเทศไทย และสมรรถนะทางวิชาชีพการบริหารสถานศึกษาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษา เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานเลขาธิการครุุสภา และสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตน 
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1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีสวนรวมอยางจริงจังในการวางแผน การใชและการ 
ประเมินผลหลักสูตรตลอดจนปรับปรุงหลักสตูรตามเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 1.4 มหาวิทยาลัย หนวยงานหรือสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ควรสรางความรวมมือกับ
หนวยงานหรือศึกษาในการพัฒนาความเปนผูนาํทางการบริหารสถานศึกษา เชน การฝกปฏิบตัิวิชาชีพ การเปน
วิทยากร การจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ 
 2. สมรรถนะอาจารยผูสอน อาจารยผูสอนควรมีสมรรถนะในการสอน ประกอบดวย ความรู ทักษะ
และบุคลิกภาพ ดังนี ้
 2.1 ดานความรูอาจารยผูสอนควรมีความรู ดังนี ้
 1) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบรหิารการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนกฎหมาย
การศึกษา 
  2) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการสอน และการพัฒนาภาวะผูนํา 

 3) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร 
 2.2 ดานทักษะอาจารยผูสอนควรมีทักษะ ดังนี้ 
 1) การสอนท่ีเช่ือมโยงใหนิสิตเห็นภาพปรากฏการณการบริหารสถานศึกษา สามารถ
กระตุนนสิิตใหเปนผูนําท่ีดี และการคิดวิเคราะหเชิงระบบ 
 2) การประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการถูกตอง วิธีการท่ีหลากหลายและเปนธรรม 
 3) การวิจัยทางการบริหารการศึกษาและมผีลงานทางวิชาการแพรหลายและตอเนื่อง 
 4) การใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดเปนอยางด ี
  2.3 ดานบุคลิกภาพอาจารยผูสอนควรมีบุคลิกภาพ ดังนี ้
  1) มีภาวะผูนําทางวิชาการและมีบทบาทการพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษาและบริหาร
สถานศึกษา 
  2) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 3) มีบุคลิกภาพท่ีดี เปนแบบอยางที่ดีแกนิสิตและแวดวงวิชาชีพ  
 3. ปจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ ประกอบดวย 
 3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรบัการเรียนการสอน 
 3.2 เอกสาร ตําราและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาที่ทันสมัย 
 3.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนิสิตระดับปริญญาโท 
 ตอนท่ี 3 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเปน
ผูนําทางการบรหิารสถานศึกษาของนิสิตระดับปรญิญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 โดยการวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน พบวา รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปน
ผูนําทางการบรหิารสถานศึกษาของนิสิตระดับปรญิญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาไทย มคีวามสอดคลองกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ แสดงวา รปูแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนผูนาํทางการบริหารสถานศึกษาของ
นิสิตระดับปริญญาโท ในสถาบันอดุมศึกษาไทยมีความตรงเชิงโครงสรางโดยมีคาสถติิ Chi-Square=90.63, 
df=77, P-value=0.137 และ RMSEA=0.034 ดังภาพท่ี 1และยังพบวากลไกการขับเคลื่อนมีอิทธิพลทางตรงตอ
ความสําเร็จในการจัดการศึกษา (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ0.79) สวนนําของรูปแบบมีอิทธิพลทางออมตอ
ความสําเร็จในการจัดการศึกษา (คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ0.75) นอกจากน้ี พบวา แนวทางการจัดการศึกษา
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มีอิทธิพลทางตรงตอกลไกการขับเคลื่อนอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ(คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ0.09)        
ดังตารางท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเปนผูนําทางการ  
           บริหารสถานศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
  Factor  = สวนนําของรูปแบบ 
  EDU = แนวการจัดการศึกษา 
  Motive = กลไกการขับเคลื่อน 
  Success = ความสําเร็จในการจัดการศึกษา 
  X1 = หลักการ 
  X2 = วัตถุประสงค 

X3 = สมรรถนะหลักของนิสิต 
X4 = สมรรถนะเฉพาะของนิสิต 
Y1 = สาระการพัฒนา 
Y2  = กระบวนการเรียนการสอน 
Y3 = การเสริมสรางประสบการณผูนํา 
Y4  = สื่อการเรียนการสอน 
Y5  = การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
Y6 = หลักสตูรและการบริหารหลักสูตร 
Y7  = สมรรถนะอาจารยผูสอน 
Y8  = ปจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ  
Y9  = นิสิตมีความเปนผูนําในการบริหารสถานศึกษา 
Y10  = นิสิตมสีมรรถนะหลักดานการบรหิารการศึกษา 
Y11  = นิสิตมสีมรรถนะเฉพาะตามศักยภาพของตน 
Y12  = นิสิตมีแรงจูงใจอยากเปนผูนําทางการบริหารสถานศึกษา 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของปจจัยทีส่งผลตอความสําเร็จในการจัดการศึกษา 
 

ตัวแปรตาม R2 คาอิทธิพล ตัวแปรตน 

Factor EDU Motive 

EDU 0.87 DE 0.93** - - 
IE - - - 
TE 0.93** - - 

Motive 0.89 DE 0.85** 0.09 - 
IE 0.09 - - 
TE 0.94** 0.09 - 

Success 0.62 DE - - 0.79** 
IE 0.75** - - 
TE 0.75** - 0.79** 

* P < 0.05 
** P < 0.01 

DE=Direct Effect, IE=Indirect Effect, TE=Total Effect 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเปนผูนําทางการบริหารสถานศึกษาของ
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย และตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสราง โดยการวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนพบวารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปน
ผูนําทางการบรหิารสถานศึกษาของนิสิตระดับปรญิญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในสถาบันอดุมศึกษา
ไทยสามารถอธิบายปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการจัดการศึกษาไดและรูปแบบดังกลาวมคีวามสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ 
         ผลการวิจัยยังพบวากลไกการขับเคลื่อนเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาสูง
แสดงวา ผูใหขอมลูใหความสําคัญตอกลไกการขับเคลื่อน อาจเปนเพราะวา หลักสูตรและการบริหารหลักสตูร 
สมรรถนะอาจารยผูสอนและปจจยัสนับสนุนอ่ืนๆ เปนเรื่องที่สําคัญในการจัดการศึกษาในปจจุบันท่ีจะตองใหความ
สนใจ โดยเฉพาะอาจารยผูสอนสาขาวิชาบริหารการศึกษาควรมคีวามรูเกี่ยวกับแนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษา และการบรหิารสถานศกึษา ตลอดจนกฎหมายแนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการสอน และการพฒันาภาวะ
ผูนําและแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรมีทักษะการสอนที่เช่ือมโยงใหนิสิตเห็นภาพ
ปรากฏการณการบริหารสถานศึกษาสามารถกระตุนนิสติใหเปนผูนาํที่ดี ประเด็นสําคัญอาจารยผูสอนควรมีภาวะ
ผูนําทางวิชาการและมีบทบาทการพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษาและบรหิารสถานศึกษามีคณุธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพมีบุคลิกภาพท่ีดี เปนแบบอยางท่ีดีแกนสิิตและแวดวงวิชาชีพ รวมทั้งหลักสูตรที่ใชในการจัด
การศึกษาตองมีมาตรฐานและไดรบัรองจากสถาบันวิชาชีพท่ีเกี่ยวของสถาบันที่สอนอีกทั้งการบริหารหลักสตูรตอง
จัดปจจัยพื้นฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการเรียนการสอนจัดหาเอกสาร ตําราและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับ
การบริหารการศึกษาท่ีทันสมัยและจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรบันิสิตในระดับปรญิญาโท ผลงานวิจัยดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของ Carey, Philippon, & Cummings (2011) ทีไ่ดศึกษารูปแบบการสอนงานสําหรับการ
พัฒนาภาวะผูนํา พบวาองคประกอบท่ีสงผลกระทบตอผลที่ไดจากการสอนงานในเชิงบวกคือ บทบาทของผูสอน
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และคณุลักษณะของผูสอนงานวิจัยของ รุจิราพรรณ  คงชวย (2555) ยังพบวา เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนปจจัยหนึ่ง
ที่มีความสมัพันธเชิงสาเหตุตามรูปแบบความสมัพันธโครงสรางเชิงเสน และมีอิทธิพลทางตรงตอประสทิธิผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมศิาสตรภาคใต นอกจากน้ีงานวิจัยของ สุธนะ ติงศภัทิย
(2555) พบวา รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากีฬาเทนนิสอาชีพในประเทศไทยทีส่ําคัญประการหนึ่ง คือ 
หลักสูตร ประกอบดวยจดุมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางหลักสตูร กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เวลาเรยีน ตารางเรยีน
แผนการจดัการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 เมื่อพิจารณาผลการวิจัยที่สําคญัอกีประการหน่ึง พบวา สวนนําซึ่งไดแก หลักการจัดการศึกษา  
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะของนิสิต สงผลตอกลไกการขับเคลื่อนสูง 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดการศึกษาท่ีประสบความสาํเรจ็นั้น สถาบันการศึกษาควรคํานึงถึงหลักการและ
วัตถุประสงค และประเด็นสําคญัคอื สมรรถนะเฉพาะของนิสติท่ีกําหนด ไดแก สมรรถนะการสื่อสาร สมรรถนะ
การคิดเชิงวิพากษ สมรรถนะการตัดสินใจ สมรรถนะการแกไขความขัดแยง และสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรม 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธวัชชัย ศุภดิษฐ (2556) ที่พบวา แผนการศึกษาในระดับปรญิญาโทมีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธ์ิของการเรยีนของนักศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษกรุงเทพมหานครและภาคพิเศษ
ภูมิภาค 
 อยางไรก็ตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีประกอบดวยกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนา
ความเปนผูนาํ สื่อการเรียนการสอน และการวดัผลและประเมินผล มีอิทธิพลตอกลไกการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาท่ีจะสงผลใหการจัดการศึกษาสําเร็จอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง: 
การจัดการเรียนรูดานการผลติครู (เทียมจันทร พานิชยผลินไชย, 2559) ที่พบวา การเตรียมนักศึกษาครูใหมี
สมรรถนะท้ังดานความรู ทักษะ และการทํางานรวมกับผูอื่นควรใชทฤษฎีการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ
กระตุนใหผูเรยีนไดคิดวิเคราะห โดยการจดัสภาพการเรียนใหเผชิญกับวิกฤตการณทีไ่มเปนไปตามมมุมองเดิม
ของตน เกิดการใครครวญอยางมีวจิารณญาณ สนทนาเชิงวิพากษ จนนําไปสูการเรียนรูสิ่งใหม และ             
นพลักษณ หนักแนน (2555) พบวากลยุทธการพัฒนาภาวะผูนาํของนิสิตนักศึกษา ครศุาสตร ศึกษาศาสตร 
ระดับปริญญาบัณฑิต ระหวาง พ.ศ. 2555-2564 ประกอบดวย บูรณาการวิชาการกับกิจกรรมนิสตินกัศึกษา  
การบริการวิชาการ และงานวิจยัในรายวิชาพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญและทกัษะ   
การปฏิบัติงาน การพัฒนาครูตนแบบ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF ใหตรงกับความตองการ
ของผูเรียนและสังคม พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเนนการสรางความตระหนัก
และการรูเทาทันการสรางกระบวนการคิด และการสรางเปาหมายชีวิตสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
และการติดตอสื่อสารท่ีทันสมยัมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมของนิสิตนักศึกษา          
การปรับปรุงสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
    1. ผลการวิจัย พบวา กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนานิสิตใหมคีวามเปนผูนํา ประเด็นที่สําคัญ ไดแก
สมรรถนะของอาจารยผูสอน ดังนั้นสถาบันหรือหนวยงานท่ีเกีย่วของ ควรเรงสงเสริมการพัฒนาอาจารยให
สมรรถนะท่ีจําเปน และจดัทําแผนพัฒนาอาจารยอยางชัดเจน สนับสนุนใหอาจารยมสีมรรถนะสูงในการจัดการ
เรียนการสอนใหนิสติมีความเปนผูนําอยางแทจริง 
    2. ผลการวิจัยพบวา สวนนําซึ่งไดแก หลักการจัดการศึกษา วัตถปุระสงคของการจัดการศึกษา 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะของนิสิต สงผลตอกลไกการขับเคลื่อนสูง พบวา มีอิทธิพลทางออมตอ
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ความสําเร็จในการจัดการศึกษา แตมีอิทธิพลทางตรงตอกลไกการขบัเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
สมรรถนะเฉพาะของนิสิต ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่เปดสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาควรพัฒนาใหนิสิตมี
สมรรถนะเฉพาะใหไดตามที่กําหนดไวนั่นคือ การสื่อสารสมรรถนะ การคิดเชิงวิพากษ การตดัสินใจ การแกไข
ความขัดแยง และการพัฒนานวัตกรรม 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

   1. จากผลการวิจัย พบวา กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนานิสติใหมคีวามเปนผูนาํที่สําคัญ คือ 
สมรรถนะของอาจารยผูสอน ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาพัฒนาสมรรถนะอาจารยที่สงเสรมิความเปน
ผูนําของนิสิตระดับปริญญาโท 

   2. จากผลการวิจัย พบวา สวนนําของรูปแบบมีอิทธิพลทางออมตอความสําเร็จในการจัดการศึกษา
โดยมีอิทธิพลตอกลไกการจดัการศึกษา โดยเฉพาะประเด็นสมรรถนะเฉพาะของนิสิต ตามหลักสูตรสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ดังนั้นควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบงช้ีสมรรถนะเฉพาะของนิสิตระดับปรญิญาโท สาขาวิชาการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อท่ีจะนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมลูในการคัดเลือกนิสิตและประเมินความสําเร็จของนิสิต
ตามหลักสูตรตอไป 
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