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บทคัดย่อ

 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา  

2) ศกึษาระดบัการท�างานเป็นทีมของครู 3) วเิคราะห์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็นปัจจยั 

ท่ีสง่ผลตอ่การท�างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม กลุม่ตวัอยา่งได้แก่  

ครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม จ�านวน 341 คน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ 

ตามสดัส่วนกระจายตามอ�าเภอ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยผู้วิจยั  

มีค่าความตรงด้านเนือ้หาระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามตอนท่ี 1 ด้าน 

ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา เทา่กบั 0.83 และตอนท่ี 2 ด้านการท�างานเป็นทีม เทา่กบั 0.85 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 

 ผลการวิจยัพบวา่

 1. ความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน  

ประกอบด้วย ความฉลาดทางสงัคม ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ความฉลาดทางปัญญา 

ความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค

 2. การท�างานเป็นทีมของครู อยู่ในระดับมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย  

ความสมดุลในบทบาท การสนับสนุนและไว้วางใจของสมาชิก การมีเป้าหมายท่ีชัดเจนร่วมกัน  

การร่วมมือ การตดิตอ่สื่อสารและเปิดกว้างภายในทีม และความคดิสร้างสรรค์ 

1นกัศกึษาปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
2ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม, อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
3ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม, อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
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 3. ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า

อปุสรรค (X
4
) ความฉลาดทางปัญญา (X

1
) และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (X

3
) เป็นปัจจยั 

ท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมของครู (Y
tot

) โดยสามารถร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 24.40 อย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ = 2.10 + 0.18 (X
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0.15 (X
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ค�าส�าคัญ: ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา การท�างานเป็นทีมของครู ประถมศกึษา

ABSTRACT

 This research aimed to: 1) study the level of school administrators’ quotient;  

2) identify the level of teachers’ teamwork; and 3) analyze the schools administrators’  

quotient affecting teachers’ teamwork. The research sample, derived by proportional stratified 

random sampling as distributed by district, was 341 teachers of government primary schools 

in Nakhon Pathom Province. The research instrument was a questionnaire constructed by 

the researcher with IOC content between 0.67 to 1.00. The internal consistency reliability 

coefficients of the questionnaire: part 1 school administrators’ quotient was 0.83, and part 

2 teachers’ teamwork was 0.85. Data were analyzed with percentage, mean, standard  

deviation and stepwise multiple regression.

 The findings of this research were as follows:

 1.  Overall and in specific aspects, the school administrators’ quotient was at a high 

level. These aspects were social quotient, intelligence quotient, moral quotient, emotional 

quotient and adversity quotient.

 2. Overall and in specific aspects, the teachers’ teamwork was at a high level. 

These aspects were balanced roles, support and trust, clear objective and agreed goals, 

co-operation, team’s communication and openness, and creative thinking.

  3.  The administrator’s quotient in the aspects of adversity quotient (X
4
), intelligence 

quotient (X
1
) and moral quotient (X

3
) together predicted teachers’ teamwork (Y

tot
) at the  

percentage of 24.40 with statistical significance at .05. The regression equation was = 2.10 

+ 0.18 (X
4
) + 0.17 (X

1
) + 0.15 (X

3
).
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บทน�า
 การพฒันาการศกึษาของประเทศให้บรรลผุลตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ คือ เน้นให้คนไทย 

เป็นคนดี เก่ง มีความสขุ มีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคณุธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ 

และแสวงหาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต ด�ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสขุภาพ 

ทัง้กายและใจท่ีสมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข เพ่ือเป็น 

เป้าหมายและฐานหลกัของการพฒันาประเทศ ตามแผนการศกึษาแหง่ชาต ิฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552- 

2559) การศึกษาจึงเป็นรากฐานท่ีส�าคญัในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ท่ีจะน�าพาให้ประเทศ 

สูค่วามก้าวหน้าโดยเร่ิมต้นท่ีองค์การ และในองค์การผู้น�าเป็นบคุคลท่ีมีความส�าคญัท่ีสดุตอ่ความส�าเร็จ

หรือความล้มเหลวขององค์การ ดงัท่ี เนตร์พณัณา ยาวิราช (2556: 1) ได้กลา่ววา่ ผู้น�าเป็นบคุคลท่ีมี

อ�านาจ มีอิทธิพลในการบงัคบับญัชา มอบหมายงานในก�ากบัดแูลให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 

ผู้น�าจงึเป็นผู้ประสานความต้องการของบคุคล ความต้องการของงาน และความต้องการขององค์การ

เข้าด้วยกนั

 ผู้น�าคือปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีจะน�าพาองค์กรสู่ทิศทางตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ นอกจากนีย้งัมี 

หน้าท่ีบริหารในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการร่วมงานระหว่างบคุคล การวางแผน การจดัการองค์กร และ 

การควบคมุท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร ซึง่สอดคล้องกบั Dubrin (2007 อ้างถึงใน พิชาภพ พนัธ์แพ,  

2554: 106) ท่ีกลา่ววา่ ผู้น�ายงัต้องมีภาวะผู้น�าท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลง การดลใจ การกระตุ้น 

จูงใจ และการใช้อิทธิพลต่อผู้ ใต้บงัคบับญัชา ส�าหรับผู้น�าท่ีสมาชิกในองค์การต้องการ คือ ผู้น�า 

ในอดุมคติหรือผู้น�าท่ีสมบรูณ์นัน้ ต้องมาจาก “ความสมดลุของความฉลาดทางปัญญา” ทัง้ 5 ด้าน 

ซึ่งประกอบด้วย ความฉลาดทางปัญญา (IQ: intelligence quotient) ความฉลาดทางอารมณ์  

(EQ: emotional quotient) ความฉลาดทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม (MQ: moral quotient)  

ความฉลาดในการเผชิญปัญหา (AQ: adversity quotient) และความฉลาดทางสงัคม (SQ: social 

quotient) หากผู้น�ามีความฉลาดครบทกุด้าน ก็เกิดความสมดลุ ซึง่เป็นพืน้ฐานในทางท่ีดีท่ีจะสง่ผล

ให้สามารถบริหารองค์กรให้ไปสูค่วามส�าเร็จ ดงัท่ี Patton (1998 อ้างถงึใน ดลิกฤทธ์ิ อภิวฒันสงิหะ, 

2550: 127) กลา่ววา่ บคุคลสว่นใหญ่เช่ือวา่ ผู้ ท่ีมีระดบัความสามารถทางสติปัญญาสงู จะประสบ 

ความส�าเร็จในการเรียน สามารถประกอบอาชีพ และเข้าท�างานในต�าแหนง่ท่ีดี ทัง้นีเ้พราะความสามารถ

ทางสติปัญญาสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสมัฤทธ์ิทางการศึกษาและการปฏิบตัิงานในอาชีพ 

ต่าง ๆ ได้ แต่ในความเป็นจริง จากการวิจัยของวีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2551: 4) พบว่าการมี 

ความสามารถทางสติปัญญาอยู่ในระดบัสงู ไม่ได้เป็นหลกัประกนัว่าจะประสบความส�าเร็จในอาชีพ 

หรือความส�าเร็จในชีวิตเสมอไป นอกจากผู้น�าจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการท�างานแล้ว 

ผู้น�าท่ีสมบรูณ์แบบควรมีความฉลาดครบทัง้ 5 ด้าน ทัง้นีต้้องมีทกัษะในการบริหารการท�างานเป็นทีม

ของบคุลากรในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ โดยผู้น�าต้องมีความสามารถในการสร้างความพงึพอใจ 
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การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี การสร้างความนบัถือ และความไว้วางใจซึง่กนัและกนัในการท�างาน ให้เกิด

การร่วมมือ ร่วมใจในการท�างานของสมาชิกทกุคน

 นอกจากนัน้ การขบัเคลือ่นองค์การให้สูเ่ป้าหมายนัน้มาจากบคุลากรในองค์กร ซึง่การท�างาน

ร่วมกนัของสมาชิก หรือการทุ่มเทการท�างานของสมาชิกย่อมเป็นสิ่งท่ีผู้น�าทกุคนคาดหวงั เพราะมี 

ความต้องการให้องค์กรประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกัน ดังนัน้ในองค์กรจึงมี 

ผู้ ร่วมงานท่ีเป็นส่วนส�าคญัในการขบัเคลื่อนให้เกิดความส�าเร็จบรรลเุป้าหมาย โดยท่ีผู้น�าจะต้องมี 

ทักษะ ความสามารถ และความฉลาดในด้านการบริหารทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยอาศยั 

หลกัการท�างานเป็นทีมร่วมกนัของสมาชิกในองค์การ ซึง่สอดคล้องกบัศรีศกัดิ์ ศนูย์โศรก (2550: 2)  

ได้กลา่ววา่ การบริหารองค์การท่ีได้รับความนิยม และน�ามาใช้ปฏิบตักินัเป็นอยา่งมาก ในปัจจบุนั คือ 

การบริหารงานโดยยดึหลกัการท�างานร่วมกนัเป็นทีม สร้างทีมให้แข็งแกร่งโดยเน้นให้บคุลากรทกุคน

เห็นความส�าคญัของกระบวนการในการท�างานเป็นทีมเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร อีกทัง้ยงั

สอดคล้องกบัสวุฒัน์ อินทวงศ์ (2550: 2) ท่ีได้กลา่ววา่ การท�างานหรือการด�าเนินงานตามกระบวน การ 

บริหารงานดงักล่าวไม่อาจประสบความส�าเร็จได้ หากปราศจากความร่วมมือของบุคลากรทุกคน 

ในหน่วยงาน จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการท�างานเป็นทีมเป็นปัจจัยท่ีผู้ บริหารควรหันมา 

ให้ความส�าคญัเป็นอยา่งมาก เพราะการท�างานทัง้หลายต้องอาศยัความร่วมมือจากบคุลากรทกุฝ่าย  

จึงจะท�าให้องค์กรสามารถขบัเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การท�างานเป็นทีมจึงเป็นพืน้ฐานของ 

ความส�าเร็จของการบริหารจดัการท่ีผู้บริหารสถานศกึษาและจะท�าให้ประสบความส�าเร็จเป้าหมาย

ได้หรือไม่ขึน้อยู่กับปัจจัยของการท�างานร่วมกันของสมาชิกซึ่งส่งผลต่อความส�าเร็จขององค์กร 

เชน่กนั สอดคล้องกบัแนวคดิของเนตร์พณัณา ยาวิราช (2556: 192) ได้กลา่วไว้วา่การท�างานเป็นทีม 

ให้มีประสิทธิภาพนัน้ จะต้องมีความสามารถในการปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรท่ีตัง้ไว้ 

ร่วมกนัของสมาชิก การท�างานท่ีมีประสทิธิภาพนัน้ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องมีทกัษะ ความสามารถ 

และความฉลาด ครบทกุด้าน จงึจะท�าให้การท�างานเป็นทีมของบคุลากรในองค์กร ประสบความส�าเร็จ

และบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกันของสมาชิก ทัง้นีย้งัสอดคล้องกับงานวิจยัของสรีุย์พร รุ่งจ�ากัด  

(2556: 94) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะความฉลาด 

ทางอารมณ์ เป็นคณุสมบตัิท่ีผู้บริหารควรมีและเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในการควบคมุ จดัการกบัอารมณ์ 

ในลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และแรงจงูใจในการท�างาน อนัจะ

น�าไปสูก่ารปฏิบตังิานอยา่งเตม็ใจของสมาชิกในทีมงาน ทัง้นี ้ผู้บริหารจงึต้องมีความฉลาดทัง้ 5 ด้าน  

ท่ีมาจากความสามารถ สมรรถนะ ทกัษะ ของผู้บริหารท่ีจะน�าพาองค์กรไปในทิศทางตามเป้าหมาย  

ก่อให้เกิดการท�างานเป็นทีมร่วมกนั ผู้บริหารสถานศกึษาจงึต้องมีแนวทางในการสง่เสริมและการพฒันา 

การท�างานร่วมกนัของครูให้เกิดประสทิธิภาพ และประสทิธิผลอยา่งสงูสดุ 
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 ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในฐานะหน่วยงานทาง 

การศกึษาได้ก�าหนดทิศทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยมีเป้าประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1) ผู้ เรียน 

ทกุคนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานและพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 2) ประชากรวยัเรียน

ทกุคนได้รับโอกาสในการศกึษาขัน้พืน้ฐานตัง้แตอ่นบุาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน อย่างมีคณุภาพ

ทัว่ถึงและเสมอภาค 3) ครู และบคุลากรทางการศกึษา สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เต็มตามศักยภาพ 4) ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขบัเคลือ่น การศกึษาขัน้พืน้ฐานสูค่ณุภาพระดบัมาตรฐานสากล  5) ส�านกังาน 

เขตพืน้ท่ีการศกึษา บรูณาการกบัการท�างานภายในส�านกังานสร้างเครือขา่ยและการกระจายอ�านาจ 

สู่สถานศึกษา (ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2559: ออนไลน์) 

จากเป้าประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ จะเห็นได้วา่ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2  

ให้ความส�าคญักบัผู้บริหารสถานศกึษาท่ีจ�าเป็นต้องมีทกัษะ ความสามารถ รวมถงึการพฒันาบคุลากร

ในด้านการท�างานให้เต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ทัง้นีเ้กิดจากสภาพปัจจุบันผู้บริหาร 

ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์การท�างานท่ียังน้อย จึงท�าให้วุฒิภาวะในการบริหารงาน 

ขาดประสิทธิภาพ และการไม่ได้รับการพัฒนาตนเอง จึงต้องหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง 

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะในการส่งเสริมการท�างานของครูในองค์กร โดยใช้เทคนิควิธีการดึงผู้ ร่วมงาน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เตม็ตามศกัยภาพ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม 

เขต 2 นอกจากนีผู้้ บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องส่งเสริมให้ครูในโรงเรียน 

ได้ร่วมมือกันในปฏิบัติงานงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทัง้นีเ้พ่ือ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ บริหารจึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับปฏิบัติงานของครู และ 

ใช้ทกัษะ ความสามารถ และความฉลาดแตล่ะด้านของตนเอง ในการสง่เสริม พฒันาครูให้ปฏิบตัหิน้าท่ี  

อยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือความส�าเร็จขององค์กร

วัตถุประสงค์
 1.  เพ่ือศึกษาระดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

จงัหวดันครปฐม 

 2. เพ่ือศกึษาระดบัการท�างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม

 3. เพ่ือวิเคราะห์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท�างาน 

เป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม
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ตวัแปรการวจิยั
 1. ตัวแปรต้น คือ ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา ซึง่ประกอบด้วย 1) ความฉลาด 

ทางปัญญา 2) ความฉลาดทางอารมณ์ 3) ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม 4) ความฉลาด 

ในการเผชิญปัญหา และ 5) ความฉลาดทางสงัคม 

 2. ตัวแปรตาม คือ การท�างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจงัหวดั

นครปฐม ประกอบด้วย 1) การมีเป้าหมายท่ีชัดเจนร่วมกัน 2) การติดต่อสื่อสารและเปิดกว้าง 

ภายในทีม 3) การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก 4) การร่วมมือ 5) ความสมดลุในบทบาท และ 

6) ความคดิสร้างสรรค์ ดงัแสดงในภาพท่ี 1

6 
 

สนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก 4) การร่วมมือ 5) ความสมดลุในบทบาท และ 6) ความคิดสร้างสรรค์ 
ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
 

   ตวัแปรต้น                     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สมมุตฐิานการวจิัย 
  
สมมุตฐิาน 
 ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา ซึง่ประกอบด้วย ความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทาง

อารมณ์ ความฉลาดทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค 
และความฉลาดทางสงัคม เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ 
จงัหวดันครปฐม 
 
คาํจาํกัดความตวัแปรการวจิัย 
 ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดันครปฐม ท่ีจําเป็นต่อการพฒันาวิชาชีพ มี
ความสามารถในการเป็นผู้ นําทางวิชาการ มีทักษะและคุณลักษณะท่ีส่งเสริมให้สถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จอยา่งมีประสทิธิภาพตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยความฉลาดทัง้ 5 ด้าน ดงันี ้

1. ความฉลาดทางปัญญา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษา ท่ีมีทกัษะทางการคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีความรู้ท่ีหลากหลายและเรียนรู้สิ่งท่ี
ซบัซ้อนได้ ตลอดจนการคิดได้อย่างมีคณุภาพ สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ใหม่ ๆ พร้อมรับความ

ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา 
1. ความฉลาดทางปัญญา 
2. ความฉลาดทางอารมณ์ 
3. ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม 
4. ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและ 

ฟันฝ่าอปุสรรค 
5. ความฉลาดทางสงัคม 

 

การทาํงานเป็นทมีของครู 
1.  การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั 
2.  การตดิตอ่สื่อสารและเปิดกว้างภายในทีม 
3.  การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก 
4.  การร่วมมือ 
5.  ความสมดลุในบทบาท 
6. ความคดิสร้างสรรค์ 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั

สมมตฐิานการวจิยั
 ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา ซึง่ประกอบด้วย ความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทาง

อารมณ์ ความฉลาดทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค 

และความฉลาดทางสงัคม เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

ของรัฐ จงัหวดันครปฐม

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
 ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา หมายถงึ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวดันครปฐม ท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนา

วิชาชีพ มีความสามารถในการเป็นผู้น�าทางวิชาการ มีทกัษะและคณุลกัษณะท่ีสง่เสริมให้สถานศกึษา 

ประสบความส�าเร็จอยา่งมีประสทิธิภาพตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ โดยความฉลาดทัง้ 5 ด้าน ดงันี ้
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 1.  ความฉลาดทางปัญญา หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีมีทักษะ 

ทางการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ท�าความเข้าใจในสิ่งตา่ง ๆ อย่างเป็นระบบ มีความรู้ท่ีหลากหลาย

และเรียนรู้สิ่งท่ีซบัซ้อนได้ ตลอดจนการคิดได้อย่างมีคณุภาพ สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์

ใหม่ ๆ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้อยู่เสมอ สามารถน�าความรู้และทกัษะท่ีจ�าเป็นมาใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ตอ่การบริหารสถานศกึษาอยา่งมีประสิทธิภาพ และใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม ่ ๆ  

ขึน้มา ในการท�างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ

 2.  ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีสามารถ

ตระหนกัรู้และรู้จกัตนเอง ควบคมุอารมณ์ตนเอง มีการบริหารจดัการอารมณ์ได้ สามารถใช้ปัญญา

เพ่ือแยกแยะและเข้าใจความรู้สกึของผู้ อ่ืนอยู่เสมอ มองโลกในแง่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ 

สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีให้กบัผู้ ร่วมงาน สามารถชีน้�าความคิดและการกระท�าของตนเองในการท�างาน

ร่วมกบัผู้ อ่ืน ตลอดจนการด�าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุ

 3.  ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษา 

ในด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรม พฤติกรรมการปฏิบตัิตามประเพณีอนัดีงามของศาสนา วฒันธรรม 

และค่านิยมของสงัคม ประพฤติปฏิบตัิในทางท่ีถกูต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความรัก มีความเมตตา 

ปรารถนาท่ีดีตอ่เพ่ือนร่วมงาน มีเจตนาท่ีดีงามในทกุสถานการณ์ มีความยตุิธรรมเพ่ือนร่วมงานและ

สงัคม มีจิตส�านกึท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน

 4.  ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค หมายถงึ ความสามารถของผู้บริหาร

สถานศึกษาใน ด้านการตอบสนองต่อปัญหาอุปสรรคด้วยเจตคติทางบวก มีสติ มีความมุ่งมั่น  

มีความมานะพยายาม มีความอดทน ไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรค สามารถควบคมุสถานการณ์ได้ สามารถ 

ท่ีจะเผชิญและเอาชนะต่ออุปสรรคในเหตุการณ์ท่ีไม่ดี ด้วยสติ ความเพียรพยายาม มีวิธีการ 

ท่ีชาญฉลาดท่ีจดัการตอ่ปัญหาด้วยวิธี ท่ีดีท่ีสดุ สามารถเปลี่ยนวิกฤตใิห้เป็นโอกาสได้

 5.  ความฉลาดทางสงัคม หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการท�างาน

ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข และให้ความส�าคัญกับการท�างานร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ตระหนกัถึงความถกูต้องทางสงัคม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมให้เข้ากบัสงัคมได้ แสดง 

ความรู้สึกยินดีเ ม่ือได้ปฏิบัติงานร่วมกับเ พ่ือนร่วมงานและผู้ ใ ต้บังคับบัญชาด้วยเต็มใจ  

พร้อมชว่ยเหลือเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บงัคบับญัชาเม่ือเกิดปัญหาด้วยความเตม็ใจ

 การท�างานเป็นทีม หมายถึง กระบวนการท�างานท่ีครู มารวมกลุ่มกนัเพ่ือร่วมกนัท�างาน 

ประสานงานกนั ซึง่แตล่ะบคุคลมีพืน้ฐานความคดิ ทศันคต ิและประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนั แตก็่สามารถ

มุง่ดงึศกัยภาพท่ีมีจากบคุคลแตล่ะคนภายในกลุม่ออกมาร่วมมือกนัในการกระท�าสิง่หนึง่สิง่ใดให้ส�าเร็จ

ลลุว่งด้วยดี มีความพงึพอใจและสนกุสนานในการท�างาน มีเป้าหมายเดียวกนัคือความส�าเร็จของงาน

ท่ีมีประสทิธิภาพ ประกอบด้วย
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 1.  การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั หมายถึง ครูในโรงเรียนร่วมกบัสมาชิกทกุคนในโรงเรียน 

มีการก�าหนดเป้าหมายวตัถปุระสงค์ของการท�างานท่ีชดัเจนว่าต้องการอะไร มีการตัง้จดุหมายหรือ

ทิศทางความส�าเร็จของการท�างานเดียวกนั สมาชิกทกุคนเข้าใจวตัถปุระสงค์และประโยชน์ของงาน

อยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการท�างานให้บรรลผุลส�าเร็จและเป้าหมายของสถานศกึษา

 2.  การติดต่อสื่อสารและเปิดกว้างภายในทีม หมายถึง ครูในโรงเรียนมีการสื่อความหรือ 

แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน ท�าให้เกิดความสมัพันธ์ท่ีดีเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดข้อมูล 

ตรงไปตรงมา ทกุคนรับทราบข้อมลูขา่วสารอยา่งทัว่ถงึกนั เข้าใจซึง่กนัและกนัในปัญหาของงานปฏิบตัิ

ท่ีเกิดขึน้และสามารถแก้ไขได้ทนัทว่งทีต้องมีการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารและสนบัสนนุให้สมาชิกทีมงาน

มีอิสระในการให้ข้อมลู

 3.  การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก หมายถึง ครูในโรงเรียน มีความไว้วางใจซึ่งกนั 

และกนั มีความจริงใจตอ่กนั คอยชว่ยเหลอืสนบัสนนุบคุลากรและสมาชิกภายในสถานศกึษา มีความยินดี 

และให้ความชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั เปิดโอกาสให้สมาชิกท�างานท่ีเหมาะสมอยา่งเตม็ท่ี สามารถท�าให้

เกิดการเปิดเผยตอ่กนัและกล้าท่ีจะเผชิญหน้า เพ่ือแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้เป็นอยา่งดี

 4.  การร่วมมือ หมายถึง ครูในโรงเรียน ให้ความร่วมมือในการท�างาน มีการประสาน 

การท�างานอย่างมีระบบ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทัง้เร่ืองการปฏิบตัิงานและการแก้ปัญหา  

มีความสมัครสมานสามัคคี ทุกคนห่วงใยต่อความส�าเร็จของทีมงาน สมาชิกตัง้ใจท�างานและ 

ให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี เพ่ือบรรลเุป้าหมายของสถานศกึษา

 5. ความสมดลุในบทบาท หมายถงึ ครูในโรงเรียน มีการก�าหนดบทบาทหน้าท่ีให้เหมาะสม

กบัความรู้ ความสามารถ ตามความถนดัของแตล่ะบคุคล ก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 

มีอ�านาจในการตดัสินใจ สัง่การ ควบคมุงานได้อย่างเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ท่ีได้รับ 

มอบหมาย

 6. ความคดิสร้างสรรค์ หมายถงึ ครูในโรงเรียน มีความคดิสิง่ใหม ่หลากหลาย มีความริเร่ิม

และสร้างสรรค์ผลงานหรือสิง่ใหม ่ ๆ แตกตา่งไปจากเดิมและใช้ประโยชน์ได้อยา่งเหมาะสม สามารถ

คิดนอกกรอบโดยใช้จินตนาการของตนเองในการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถพฒันาสถานศกึษาให้มี

คณุภาพ

วธีิด�าเนินการ
 การวิจัยเร่ือง ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมของครู 

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive 

research) 
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 ประชากร ได้แก่  ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดนครปฐม  

ประกอบด้วย อ�าเภอเมือง อ�าเภอก�าแพงแสน อ�าเภอดอนตมู อ�าเภอนครชยัศรี อ�าเภอสามพราน  

อ�าเภอบางเลน และอ�าเภอพทุธมณฑล จ�านวน 2,934 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัด 

นครปฐม ในปีการศกึษา 2559 ได้มาโดยวิธีการก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งจากจ�านวนประชากร

ทัง้หมด จ�านวน 2,934 คน โดยเทียบกับตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างส�าเร็จรูปของ Krejcie  

& Morgan (1970 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2557: 179-180) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน (proportional stratified random sampling) โดยการกระจายตามท่ีตัง้ 

ของอ�าเภอ ได้จ�านวนกลุม่ตวัอยา่ง 341 คน 

 

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้าง

ของแบบสอบถาม ด�าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค�านิยามศัพท์ตัวแปร โดยผ่านการตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) 

เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงค�าถาม ด้านฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 47 ข้อ 

และการท�างานเป็นทีมของครู จ�านวน 38 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา ได้ค่าความเท่ียงของความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.83 และด้าน 

การท�างานเป็นทีม เทา่กบั 0.85

 

 การเกบ็รวมรวมข้อมูล

 ผู้วจิยัจดัสง่แบบสอบถาม จ�านวน 341 ฉบบั พร้อมหนงัสือถงึผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดันครปฐม เพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากผู้บริหารสถานศกึษา  

และข้าราชการครูท่ีปฏิบตังิานในสถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์

กลบัคืนมาจ�านวน 341 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100

 

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ 

ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมของครู ใช้การหาค่าเฉลี่ย (  )  

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยัน�าคา่เฉลี่ยไปเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขต

คา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

9 
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

 คา่เฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถงึ ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา / การท�างานเป็นทีม 

        ของครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ

  คา่เฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถงึ ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา / การท�างานเป็นทีม 

        ของครูอยูใ่นระดบัมาก

 คา่เฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถงึ ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา / การท�างานเป็นทีม 

        ของครูอยูใ่นระดบัปานกลาง

 คา่เฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถงึ ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา / การท�างานเป็นทีม 

        ของครูอยูใ่นระดบัน้อย

 คา่เฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถงึ ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา / การท�างานเป็นทีม 

        ของครูอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ

 ส�าหรับการวิเคราะห์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีม 

ของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม ใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 

(stepwise multiple regression analysis)

ผลการวจิยั

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีม 

ของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม

  ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนประถม 

ศกึษาของรัฐ จงัหวัดนครปฐม

 ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.28, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ความฉลาด

ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยความฉลาดทางสงัคม อยู่ในล�าดบัสงูท่ีสดุ 

(  = 4.36, S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (  = 4.30,  

S.D. = 0.53) ความฉลาดทางปัญญา (   = 4.24, S.D. = 0.46) ความฉลาดทางอารมณ์ (   = 4.24, 

S.D. = 0.48) และความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค อยูใ่นล�าดบัต�่าสดุ (   = 4.24, 

S.D. = 0.52) ดงัปรากฏในตารางท่ี 1



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 135

ตารางที่ 1 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และล�าดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา 

  ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการท�างานเป็นทมีของครู ในโรงเรียนประถมศึกษา

ของรัฐ จงัหวัดนครปฐม 

  การท�างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวดันครปฐม โดยภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.19, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบวา่การท�างานเป็นทีมของครู 

อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยความสมดลุในบทบาท อยู่ในล�าดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.23, S.D. = 0.53)  

รองลงมา ได้แก่ การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก (  = 4.21, S.D. = 0.53) การมีเป้าหมาย 

ท่ีชัดเจนร่วมกัน (  = 4.20, S.D. = 0.48) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48)  

การร่วมมือ (    = 4.20, S.D. = 0.52) และความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นล�าดบัต�่าสดุ (   = 4.14, S.D. = 

0.57) ตามล�าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และล�าดบัการท�างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน  

   ประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัการทํางานเป็นทีมของครู ในโรงเรียน    
                   ประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 

 (n = 341) 
การทาํงานเป็นทมีของครู  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั 
2. การตดิตอ่สื่อสารและเปิดกว้างภายในทีม 

4.20 
4.16 

0.48 
0.53 

มาก 
มาก 

3 
5 

3. การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก 4.21 0.53 มาก 2 
4. การร่วมมือ 
5. ความสมดลุในบทบาท 
6. ความคดิสร้างสรรค์ 

4.20 
4.23 
4.14 

0.52 
0.53 
0.57 

มาก 
มาก 
มาก 

4 
1 
6 

รวม 4.19 0.45 มาก  
 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทาํงานเป็น
ทมีของครู    ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา ด้านความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค (X4) 
ความฉลาดทางปัญญา (X1) และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (X3) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้า
สมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดนครปฐม (Ytot) ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่า
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ 0.244 ซึ่งแสดงว่า ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อปุสรรค ความฉลาดทางปัญญา และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ในโรงเรียนประถมศกึษาของ
รัฐ จงัหวดันครปฐม และสามารถร่วมทํานายการทํางานเป็นทีมของครู ได้ร้อยละ 24.40  โดยสามารถเขียน
สมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 

= 2.10 + 0.18(X4) + 0.17(X1) + 0.15(X3)  
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

 = 0.18 (Z4) + 0.17(Z1) + 0.15(Z3)     ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
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   (n = 341) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครู    
ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 
               ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

ความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.28, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าความฉลาดของ
ผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยความฉลาดทางสงัคม อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.36, 
S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (  = 4.30, S.D. = 0.53) ความฉลาด
ทางปัญญา (  = 4.24, S.D. = 0.46) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) และความฉลาด
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค อยู่ในลําดบัต่ําสดุ  (  = 4.24, S.D. = 0.52) ดงัปรากฏในตารางท่ี 
1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา                     
                   ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการทาํงานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

จังหวัดนครปฐม  
  การทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 4.19, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าการทํางานเป็นทีมของครู อยู่ในระดบั
มากทกุด้าน โดยความสมดลุในบทบาท อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.23, S.D. = 0.53) รองลงมา ได้แก่                
การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก (  = 4.21, S.D. = 0.53) การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั (  = 
4.20, S.D. = 0.48) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) การร่วมมือ (  = 4.20, S.D. = 
0.52) และความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นลําดบัต่ําสดุ (  = 4.14, S.D. = 0.57) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 
2 

ข้อ      ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา   S.D. ระดบั ลาํดบั 
1.   ความฉลาดทางปัญญา    4.24   0.46 มาก        3 
2.   ความฉลาดทางอารมณ์ 
3.   ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม             
4.   ความฉลาดในการเผชิญปัญหา 
5.   ความฉลาดทางสงัคม 

   4.24 
   4.30   
   4.24 
   4.36 

  0.48 
  0.53 
  0.52 
  0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

       4 
       2 
       5 
       1 

              รวม                                 4.28    0.45          มาก 

10 
 

   (n = 341) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครู    
ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 
               ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

ความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.28, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าความฉลาดของ
ผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยความฉลาดทางสงัคม อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.36, 
S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (  = 4.30, S.D. = 0.53) ความฉลาด
ทางปัญญา (  = 4.24, S.D. = 0.46) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) และความฉลาด
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค อยู่ในลําดบัต่ําสดุ  (  = 4.24, S.D. = 0.52) ดงัปรากฏในตารางท่ี 
1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา                     
                   ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการทาํงานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

จังหวัดนครปฐม  
  การทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 4.19, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าการทํางานเป็นทีมของครู อยู่ในระดบั
มากทกุด้าน โดยความสมดลุในบทบาท อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.23, S.D. = 0.53) รองลงมา ได้แก่                
การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก (  = 4.21, S.D. = 0.53) การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั (  = 
4.20, S.D. = 0.48) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) การร่วมมือ (  = 4.20, S.D. = 
0.52) และความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นลําดบัต่ําสดุ (  = 4.14, S.D. = 0.57) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 
2 

ข้อ      ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา   S.D. ระดบั ลาํดบั 
1.   ความฉลาดทางปัญญา    4.24   0.46 มาก        3 
2.   ความฉลาดทางอารมณ์ 
3.   ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม             
4.   ความฉลาดในการเผชิญปัญหา 
5.   ความฉลาดทางสงัคม 

   4.24 
   4.30   
   4.24 
   4.36 

  0.48 
  0.53 
  0.52 
  0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

       4 
       2 
       5 
       1 

              รวม                                 4.28    0.45          มาก 

10 
 

   (n = 341) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครู    
ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 
               ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

ความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.28, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าความฉลาดของ
ผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยความฉลาดทางสงัคม อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.36, 
S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (  = 4.30, S.D. = 0.53) ความฉลาด
ทางปัญญา (  = 4.24, S.D. = 0.46) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) และความฉลาด
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค อยู่ในลําดบัต่ําสดุ  (  = 4.24, S.D. = 0.52) ดงัปรากฏในตารางท่ี 
1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา                     
                   ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการทาํงานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

จังหวัดนครปฐม  
  การทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 4.19, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าการทํางานเป็นทีมของครู อยู่ในระดบั
มากทกุด้าน โดยความสมดลุในบทบาท อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.23, S.D. = 0.53) รองลงมา ได้แก่                
การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก (  = 4.21, S.D. = 0.53) การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั (  = 
4.20, S.D. = 0.48) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) การร่วมมือ (  = 4.20, S.D. = 
0.52) และความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นลําดบัต่ําสดุ (  = 4.14, S.D. = 0.57) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 
2 

ข้อ      ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา   S.D. ระดบั ลาํดบั 
1.   ความฉลาดทางปัญญา    4.24   0.46 มาก        3 
2.   ความฉลาดทางอารมณ์ 
3.   ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม             
4.   ความฉลาดในการเผชิญปัญหา 
5.   ความฉลาดทางสงัคม 

   4.24 
   4.30   
   4.24 
   4.36 

  0.48 
  0.53 
  0.52 
  0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

       4 
       2 
       5 
       1 

              รวม                                 4.28    0.45          มาก 

10 
 

   (n = 341) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครู    
ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 
               ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

ความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.28, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าความฉลาดของ
ผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยความฉลาดทางสงัคม อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.36, 
S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (  = 4.30, S.D. = 0.53) ความฉลาด
ทางปัญญา (  = 4.24, S.D. = 0.46) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) และความฉลาด
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค อยู่ในลําดบัต่ําสดุ  (  = 4.24, S.D. = 0.52) ดงัปรากฏในตารางท่ี 
1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา                     
                   ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการทาํงานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

จังหวัดนครปฐม  
  การทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 4.19, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าการทํางานเป็นทีมของครู อยู่ในระดบั
มากทกุด้าน โดยความสมดลุในบทบาท อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.23, S.D. = 0.53) รองลงมา ได้แก่                
การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก (  = 4.21, S.D. = 0.53) การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั (  = 
4.20, S.D. = 0.48) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) การร่วมมือ (  = 4.20, S.D. = 
0.52) และความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นลําดบัต่ําสดุ (  = 4.14, S.D. = 0.57) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 
2 

ข้อ      ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา   S.D. ระดบั ลาํดบั 
1.   ความฉลาดทางปัญญา    4.24   0.46 มาก        3 
2.   ความฉลาดทางอารมณ์ 
3.   ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม             
4.   ความฉลาดในการเผชิญปัญหา 
5.   ความฉลาดทางสงัคม 

   4.24 
   4.30   
   4.24 
   4.36 

  0.48 
  0.53 
  0.52 
  0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

       4 
       2 
       5 
       1 

              รวม                                 4.28    0.45          มาก 

10 
 

   (n = 341) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครู    
ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 
               ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

ความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.28, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าความฉลาดของ
ผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยความฉลาดทางสงัคม อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.36, 
S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (  = 4.30, S.D. = 0.53) ความฉลาด
ทางปัญญา (  = 4.24, S.D. = 0.46) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) และความฉลาด
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค อยู่ในลําดบัต่ําสดุ  (  = 4.24, S.D. = 0.52) ดงัปรากฏในตารางท่ี 
1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา                     
                   ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการทาํงานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

จังหวัดนครปฐม  
  การทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 4.19, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าการทํางานเป็นทีมของครู อยู่ในระดบั
มากทกุด้าน โดยความสมดลุในบทบาท อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.23, S.D. = 0.53) รองลงมา ได้แก่                
การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก (  = 4.21, S.D. = 0.53) การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั (  = 
4.20, S.D. = 0.48) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) การร่วมมือ (  = 4.20, S.D. = 
0.52) และความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นลําดบัต่ําสดุ (  = 4.14, S.D. = 0.57) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 
2 

ข้อ      ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา   S.D. ระดบั ลาํดบั 
1.   ความฉลาดทางปัญญา    4.24   0.46 มาก        3 
2.   ความฉลาดทางอารมณ์ 
3.   ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม             
4.   ความฉลาดในการเผชิญปัญหา 
5.   ความฉลาดทางสงัคม 

   4.24 
   4.30   
   4.24 
   4.36 

  0.48 
  0.53 
  0.52 
  0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

       4 
       2 
       5 
       1 

              รวม                                 4.28    0.45          มาก 

10 
 

   (n = 341) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครู    
ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 
               ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

ความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.28, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าความฉลาดของ
ผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยความฉลาดทางสงัคม อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.36, 
S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (  = 4.30, S.D. = 0.53) ความฉลาด
ทางปัญญา (  = 4.24, S.D. = 0.46) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) และความฉลาด
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค อยู่ในลําดบัต่ําสดุ  (  = 4.24, S.D. = 0.52) ดงัปรากฏในตารางท่ี 
1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา                     
                   ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 
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มากทกุด้าน โดยความสมดลุในบทบาท อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.23, S.D. = 0.53) รองลงมา ได้แก่                
การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก (  = 4.21, S.D. = 0.53) การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั (  = 
4.20, S.D. = 0.48) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) การร่วมมือ (  = 4.20, S.D. = 
0.52) และความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นลําดบัต่ําสดุ (  = 4.14, S.D. = 0.57) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 
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5.   ความฉลาดทางสงัคม 
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   4.24 
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  0.48 
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มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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               ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ระดับความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

ความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.28, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าความฉลาดของ
ผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยความฉลาดทางสงัคม อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.36, 
S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (  = 4.30, S.D. = 0.53) ความฉลาด
ทางปัญญา (  = 4.24, S.D. = 0.46) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) และความฉลาด
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค อยู่ในลําดบัต่ําสดุ  (  = 4.24, S.D. = 0.52) ดงัปรากฏในตารางท่ี 
1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา                     
                   ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการทาํงานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

จังหวัดนครปฐม  
  การทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 4.19, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าการทํางานเป็นทีมของครู อยู่ในระดบั
มากทกุด้าน โดยความสมดลุในบทบาท อยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.23, S.D. = 0.53) รองลงมา ได้แก่                
การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก (  = 4.21, S.D. = 0.53) การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั (  = 
4.20, S.D. = 0.48) ความฉลาดทางอารมณ์ (  = 4.24, S.D. = 0.48) การร่วมมือ (  = 4.20, S.D. = 
0.52) และความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นลําดบัต่ําสดุ (  = 4.14, S.D. = 0.57) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 
2 

ข้อ      ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา   S.D. ระดบั ลาํดบั 
1.   ความฉลาดทางปัญญา    4.24   0.46 มาก        3 
2.   ความฉลาดทางอารมณ์ 
3.   ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม             
4.   ความฉลาดในการเผชิญปัญหา 
5.   ความฉลาดทางสงัคม 

   4.24 
   4.30   
   4.24 
   4.36 

  0.48 
  0.53 
  0.52 
  0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

       4 
       2 
       5 
       1 

              รวม                                 4.28    0.45          มาก 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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 ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการท�างาน

เป็นทมีของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวัดนครปฐม

 ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา ด้านความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค 

(X
4
) ความฉลาดทางปัญญา (X

1
) และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (X

3
) เป็นตวัแปรท่ีได้รับ

เลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา  

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดันครปฐม (Y
tot

) ได้อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

โดยมีคา่ประสทิธิภาพในการท�านาย (R2) เทา่กบั 0.244 ซึง่แสดงวา่ ความฉลาดในการเผชิญปัญหา 

และฟันฝ่าอปุสรรค ความฉลาดทางปัญญา และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ในโรงเรียน 

ประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม และสามารถร่วมท�านายการท�างานเป็นทีมของครู ได้ 

ร้อยละ 24.40 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ

 

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนเกณฑ์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา 

  ท่ีสง่ผลตอ่การท�างานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัการทํางานเป็นทีมของครู ในโรงเรียน    
                   ประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 

 (n = 341) 
การทาํงานเป็นทมีของครู  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั 
2. การตดิตอ่สื่อสารและเปิดกว้างภายในทีม 

4.20 
4.16 

0.48 
0.53 

มาก 
มาก 

3 
5 

3. การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก 4.21 0.53 มาก 2 
4. การร่วมมือ 
5. ความสมดลุในบทบาท 
6. ความคดิสร้างสรรค์ 

4.20 
4.23 
4.14 

0.52 
0.53 
0.57 

มาก 
มาก 
มาก 

4 
1 
6 

รวม 4.19 0.45 มาก  
 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทาํงานเป็น
ทมีของครู    ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม 

ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา ด้านความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค (X4) 
ความฉลาดทางปัญญา (X1) และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (X3) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้า
สมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดนครปฐม (Ytot) ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่า
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากับ 0.244 ซึ่งแสดงว่า ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อปุสรรค ความฉลาดทางปัญญา และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ในโรงเรียนประถมศกึษาของ
รัฐ จงัหวดันครปฐม และสามารถร่วมทํานายการทํางานเป็นทีมของครู ได้ร้อยละ 24.40  โดยสามารถเขียน
สมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 

= 2.10 + 0.18(X4) + 0.17(X1) + 0.15(X3)  
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

 = 0.18 (Z4) + 0.17(Z1) + 0.15(Z3)     ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนเกณฑ์ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผล
ตอ่การทํางานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม                         

 
     (n = 341) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 3 17.16 5.71 36.32 .00 

Residual 337 53.05 0.15   
Total 340 70.21    

ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 0.63  0.11 5.52* .00 
ความฉลาดในการเผชิญปัญหา (X4)             
ความฉลาดทางปัญญา (X1) 
ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (X3) 

0.39 
0.20 
0.13 

0.42 
0.21 
0.14 

0.06 
0.06 
0.05 

6.15* 
3.49* 
2.56* 

.00 

.00 

.01 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.494  R2 = 0.244  SEE. = 0.238 
 
อภปิรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครู        
ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้

1. ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความฉลาดทางสงัคม มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ 
รองลงมาได้แก่ ความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ 
และความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ตามลําดับ โดยความฉลาดของผู้ บริหาร
สถานศกึษาใน 5 ด้าน ซึง่ประกอบด้วย ความฉลาดทางปัญญา (IQ: intelligence quotient) ความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ: emotional quotient) ความฉลาดทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม (MQ: moral quotient) 
ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค (AQ: adversity quotient) และความฉลาดทางสงัคม 
(SQ: social quotient) เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีผู้ นําสามารถนําความฉลาดดงักล่าว มาพฒันาตนเองให้เกิด
สมรรถนะ ทกัษะ ในการปฏิบตัิงาน     เพ่ือนําพาองค์กรสูค่วามสําเร็จ ซึง่ผู้ นําท่ีสมบรูณ์ย่อมเป็นความ
คาดหวงัของผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรท่ีจะสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มความสามารถ ทัง้นีค้วามฉลาดของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เกิดจาก     การพฒันาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบัสมรรถนะหลกัของผู้บริหาร
สถานศกึษา ในด้านการพฒันาตนเอง เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศกึษาได้พฒันาความก้าวหน้าในวิชาชีพ และ
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง

12 

 
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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อภปิรายผล

 ผลจากการวจิยัเร่ือง ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การท�างานเป็นทีมของครู 

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยัได้ 

ดงันี ้

 1.  ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม 

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความฉลาดทางสงัคม มีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ ความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ความฉลาด

ทางอารมณ์ และความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค ตามล�าดบั โดยความฉลาดของ

ผู้บริหารสถานศกึษาใน 5 ด้าน ซึง่ประกอบด้วย ความฉลาดทางปัญญา (IQ: intelligence quotient) 

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ: emotional quotient) ความฉลาดทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม 

(MQ: moral quotient) ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค (AQ: adversity quotient) 

และความฉลาดทางสงัคม (SQ: social quotient) เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีผู้น�าสามารถน�าความฉลาด 

ดงักลา่ว มาพฒันาตนเองให้เกิดสมรรถนะ ทกัษะ ในการปฏิบตัิงาน เพ่ือน�าพาองค์กรสูค่วามส�าเร็จ 

ซึ่งผู้น�าท่ีสมบรูณ์ย่อมเป็นความคาดหวงัของผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรท่ีจะสามารถปฏิบตัิงานได้อย่าง 

เตม็ความสามารถ ทัง้นีค้วามฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา เกิดจากการพฒันาตนเอง ซึง่สอดคล้อง

กับสมรรถนะหลกัของผู้บริหารสถานศึกษา ในด้านการพฒันาตนเอง เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

ได้พฒันาความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการพฒันาตนเองจึงเป็นสิ่งส�าคญัท่ีคนเราจะขาดเสียไม่ได้ 

เพราะการพฒันา จะชว่ยให้เราสามารถท่ีจะปรับตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมได้อยา่งเป็นสขุ 

และในแนวทางการพฒันาตนเอง ได้มีนกัจิตวทิยา และนกัวชิาการได้ให้ความส�าคญัในเร่ืองนี ้แตใ่นท่ีนี ้

จะยกแนวทางพัฒนาตนตามหลกัพุทธศาสนา ซึ่งพระธรรมปิฎก ท่านได้อธิบายว่าในการพัฒนา 

ตนนัน้ ควรประกอบด้วย การพฒันา 4 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 การพฒันาทางกาย ด้านท่ี 2 คือ การพฒันาศีล 

ด้านท่ี 3 การพฒันาจิต และด้านท่ี 4 คือการพฒันาทางสติปัญญา ดงันัน้การพฒันาตนเองจึงมี 

ความส�าคัญต่อผู้ บริหารสถานศึกษาเน่ืองจากต้องน�าไปบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

โดยต้องใช้ความฉลาดทางปัญญา (IQ) ในการบริหารสถานศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ

ตุ๊กตา โสภณธรรมคณุ (2558: 89) ได้ศึกษาเร่ืองสมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะวิชาชีพผู้ บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ทัง้นีผู้้ บริหาร 

สถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะในวิชาชีพสงูแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านสติปัญญา ท่ีน�ามาใช้ใน 

การปฏิบตังิานในวิชาชีพได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 นอกจากนี ้ ผู้ บริหารสถานศึกษายังต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ เน่ืองจากผู้ บริหาร 

สถานศกึษาท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ ดี โดยจะต้องมีเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้ อ่ืน มีการบริหาร
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จดัการตนเอง บคุลากรในสถานศกึษาให้ร่วมมือกนัปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมีความสขุ อีกทัง้ยงัต้องค�านงึ

ถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี มีความคิดสร้างสรรค์ให้สถานศึกษาบรรลเุป้าหมาย

อย่างแท้จริง ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของดิลกฤทธ์ิ อภิวฒันสิงหะ (2549: 124) ได้ศึกษาเร่ือง 

ความฉลาดทางอารมณ์กบัความส�าเร็จในการท�างานของผู้บริหารสถานศึกษา ส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศึกษาก�าแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร 

สถานศกึษา ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาก�าแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสงู 

โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือการมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน การควบคมุอารมณ์และ 

ความต้องการของตนเอง การตดัสนิใจและการแก้ปัญหา ความภาคภมิูใจในตนเอง และความพงึพอใจ

ในชีวิต 

  ส�าหรับทกัษะในการแก้ปัญหา (AQ) ก็มีความส�าคญัส�าหรับผู้บริหารสถานศกึษา เน่ืองจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถตอบสนองต่อปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ต้องมีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อ

อปุสรรค สามารถควบคมุสถานการณ์ได้ สามารถท่ีจะเผชิญและเอาชนะต่ออปุสรรคในเหตกุารณ์ 

ท่ีไมดี่ ด้วยสติ ความเพียรพยายาม มีวิธีการท่ีชาญฉลาดท่ีจดัการตอ่ปัญหาด้วยวิธีท่ีดีท่ีสดุ สามารถ

เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของรุ่งศกัดิ์ ศิวาชญั (2555: บทคดัย่อ) 

ได้ศึกษาเร่ืองทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สมรรถนะหลักของผู้ น�าในทุกยุคทุกสมัย  

ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะส�าคญัท่ีผู้บริหารจะต้องมีและใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพคือ ทกัษะการแก้ปัญหา 

และการตัดสินใจ ผู้บริหารจึงควรมีความเข้าใจในความส�าคัญของขบวนการการแก้ปัญหาและ 

การตัดสินใจและมีหลักการและเคร่ืองมือช่วยในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง  

ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจจึงเป็นสมรรถนะหลักของผู้ บริหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

การตัดสินใจของผู้บริหาร ทักษะและความเข้าใจเร่ืองขบวนการการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  

ตลอดจนความสามารถในการน�าไปใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพถือเป็นคณุสมบตัอินัส�าคญัประการหนึง่ 

อันน�าไปสู่การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ซึ่งผู้บริหารท่ีมีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

ท่ีเฉียบคมและมองปัญหาและผลกระทบอยา่งรอบด้าน ยอ่มจะสามารถน�าพาองค์กรไปสูค่วามส�าเร็จ

ได้อยา่งมัน่คง 

  การบริหารงานของผู้ บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้หลักคุณธรรม และจริยธรรมใน 

การด�าเนินชีวิต อีกทัง้ยงัต้องแบบอยา่งให้กบัผู้ ร่วมงาน ซึง่นอกจากผู้บริหารจะเป็น คนเก่ง ยงัต้องเป็น 

คนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (2552-2559) ฉบบัปรับปรุง คือ  

การพฒันาการศกึษาของประเทศให้บรรลผุลตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ คือ เน้นให้คนไทยเป็นคนดี  

เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ 

และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มีความสขุ มีสขุภาพทัง้กายและใจท่ีสมบูรณ์สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมี
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ความสขุ สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของสรัุตน์ ไชยชมพ ู (2557: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเร่ืองภาวะผู้น�า 

เชิงจริยธรรมในการบริหารสถานศกึษา ได้กลา่วไว้วา่ การพฒันาคณุธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน

ของผู้บริหารเป็นสิง่ท่ีควบคูไ่ปกบัความรู้ ความสามารถ และความฉลาดทางสตปัิญญา (Intelligence 

quotient: IQ) ผู้บริหารมืออาชีพต้องมีความฉลาดทางศีลธรรมหรือจริยธรรม (Moral quotient: MQ)  

และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional quotient: EQ) จึงจะสามารถยืนหยัดในโลกของ 

การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจบุนั ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาจงึเป็นความหวงัของการเป็นแบบ

อยา่งท่ีดี ทัง้ในและนอกสถานศกึษา พฤตกิรรมผู้น�าเชิงจริยธรรมในการบริหารสถานศกึษาของผู้บริหาร

ยอ่มสง่ผลตอ่คณุภาพของครูและคณุภาพผู้ เรียนอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ 

  ทักษะสุดท้ายสิ่งท่ีผู้ บริหารส่วนใหญ่ต้องมี คือ ทักษะทางสังคม ซึ่งมีความส�าคัญต่อ 

การบริหารงานมาก เพราะเราต้องด�าเนินชีวติร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม เราไมส่ามารถใช้ชีวติเพียงล�าพงัได้  

อีกทัง้ผู้บริหารสถานศึกษายงัต้องมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ตระหนักถึงความถูกต้องของสงัคม 

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมให้เข้ากบัสงัคมได้ ดงันัน้แสดงให้เห็นว่า ความฉลาดของผู้บริหาร 

ในแต่ละด้านนัน้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของตนเอง เ พ่ือน�าสู่การพัฒนา 

ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีผู้บริหารสถานศกึษาควรมี เพ่ือให้เกิดกระบวนการการบริหาร

สถานศกึษา กระบวนการท�างานร่วมกบัผู้ อ่ืนและผลการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดีย่ิงขึน้ ไม่ว่าจะเป็นความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางด้านศีลธรรม

และจริยธรรม ความฉลาดในการเผชิญปัญหา และความฉลาดทางสงัคม ในทกุด้านล้วนแต่จะเป็น 

การพฒันาให้ผู้บริหารสถานศกึษา มีความฉลาด สามารถน�าความฉลาดในแตล่ะด้านน�ามาปรับใช้ใน

การบริหารสถานศกึษาให้สถานศกึษามีทัง้คณุภาพและประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะมีเพียงความฉลาด

เพียงด้านใดด้านหนึง่ไมไ่ด้ ผู้บริหารต้องมีทัง้ปัญญาในการคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์ สามารถแยกแยะได้ 

รวมถึงต้องมีอารมณ์ท่ีปกติ คือ สามารถควบคุมอารมณ์กับทุกสถานการณ์ได้ ไม่มีความอคติกับ 

ผู้ ร่วมงาน เม่ือผู้บริหารมีอารมณ์ท่ีปกติแล้วก็ต้องมีคณุธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นพืน้ฐานของมนุษย์ 

ทุกคน โดยเฉพาะผู้น�าต้องมีจิตส�านึกของความถูกต้อง ไม่ล�าเอียงทางฝ่ายใดทัง้นัน้ อีกทัง้ผู้ น�า 

ต้องกล้าท่ีจะเผชิญกบัปัญหา มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ร่วมงานและองค์กร ไมโ่ยนความผิด หรือปลอ่ย

ให้ผู้ ใดต้องเผชิญกับปัญหาเพียงผู้ เดียว และสุดท้ายผู้น�าต้องสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสงัคมได้ 

อยา่งมีความสขุ มีความสขุกบัการท�างาน ทัง้หมดท่ีกลา่วมา คือ ผู้น�าท่ีสมบรูณ์ ท่ีจะสามารถน�าพา 

ให้สถานศกึษามีคณุภาพและประสทิธิภาพ รวมถงึความทุม่เทในการท�างานของครู และความไว้วางใจ

ของครูอีกด้วย

 2. จากผลการวิจยั พบว่า การท�างานเป็นทีมของครู ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ความสมดลุในบทบาท มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ การสนบัสนนุ

และไว้วางใจของสมาชิก การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั การร่วมมือ การตดิตอ่สื่อสารและเปิดกว้าง
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ภายในทีม และความคิดสร้างสรรค์ ตามล�าดบั ทัง้นีเ้พราะการท�างานเป็นทีมของครู มีความส�าคญั 

ท่ีจะท�าให้สถานศึกษาขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของความส�าเร็จ การท�างานเป็นทีมไม่ใช่แค ่

ในสถานศึกษาเท่านัน้ แต่ในทุกองค์กรให้ความส�าคัญกับการท�างานเป็นทีม เพราะบุคลากร 

เป็นส่วนส�าคญัท่ีจะขับเคลื่อนให้น�าไปสู่ความส�าเร็จขององค์กร ในการท�างานเป็นทีมในทุกด้าน 

ทัง้เร่ืองของความสมดลุในบทบาท การสนบัสนนุและไว้วางใจของสมาชิก การมีเป้าหมายท่ีชดัเจน 

ร่วมกนั การร่วมมือ การติดตอ่สื่อสารและเปิดกว้างภายในทีม และความคิดสร้างสรรค์ ล้วนแตเ่ป็น 

สิ่งท่ีส�าคัญซึ่งเป็นปัจจัยท่ีจะท�าให้สถานศึกษามีคุณภาพท่ีดี เกิดประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา 

เพ่ือนร่วมงาน และนกัเรียน สอดคล้องกบัแนวคิดของทองทิพภา วิริยะพนัธุ์ (2553: 132-133) คือ  

สิ่งส�าคัญส�าหรับการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างกัน  

โดยให้ทีมงานได้มีส่วนร่วมในการท�างานภายใต้ทัศนคติท่ีดีต่อกัน โดยสมาชิกของทีมงานทุกคน 

จะต้องพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั และยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของสพุานี 

สฤษฎ์วานิช (2552: 226) คือ ลกัษณะการท�างานของทีมงานท่ีดี จะต้องมีแนวทางการท�างาน  

โดยมีการก�าหนดจุดมุ่งหมาย และนโยบายของทีมท่ีชัดเจน มีการก�าหนดบทบาทหน้าท่ีและ 

ความรับผิดชอบของทีมงานอย่างชดัเจนชดัเจน ส่งเสริมให้มีการติดต่อส่ือสารถึงกัน ส่งเสริมให้มี 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ 

อย่างสร้างสรรค์ สมาชิกแต่ละคนต้องมีความเข้าใจกัน หวังดี จริงใจต่อกัน ต่อหัวหน้างานและ 

องค์การ ถ้ามีความขดัแย้ง จะมีการแก้ไขอยา่งสร้างสรรค์ โดยค�านงึถงึทกุฝ่าย และค�านงึถงึผลประโยชน์

รวมขององค์การเป็นส�าคญั ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจารุวรรณ สะอาดละออ (2556: 4)  

ได้ศกึษาเร่ืองการท�างานเป็นทีมของบคุลากรในสถานศกึษาอ�าเภอบรรพตพิสยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การท�างานเป็นทีมของบุคลากร 

ในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยด้านความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันของเป้าหมาย 

มีระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการท�างาน และด้านการยอมรับ 

นบัถือซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับผลงานวิจยัของสทุธิรัตน์ นาคราช และคณะ (2559: 86-103)  

ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมของครู สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ การท�างานเป็นทีมของครู อยูใ่นระดบัมาก 

ทัง้ภาพรวมและรายด้าน โดยเรียงตามล�าดบั ดงันี ้ การมีมนษุยสมัพนัธ์ ความไว้วางใจซึง่กนัและกนั 

การร่วมมือและมีส่วนร่วมในการท�างาน บทบาทท่ีสมดุล การมีวัตถุประสงค์เป้าหมายเดียวกัน 

และการติดตอ่สื่อสารท่ีดี ดงันัน้แสดงให้เห็นวา่ การท�างานเป็นทีมจงึเป็นปัจจยัท่ีส�าคญั เพราะไมว่า่

ในองค์กรเล็กหรือใหญ่ จะต้องให้ความส�าคญักบัการท�างานเป็นทีม เน่ืองจากเราไม่สามารถท�างาน 

ให้ประสบความส�าเร็จเพียงผู้ เดียวได้ แต่การท�างานต้องอาศัยการท�างานร่วมกันจึงจะประสบ 

ความส�าเร็จ เน่ืองจากทุกคนมีความสามารถแต่ความสามารถของทุกคนแตกต่างกัน การน�า 
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ความสามารถของทกุคนมารวมกนัจึงเกิดผลงานมากขึน้ อีกทัง้งานบางอย่างต้องใช้ความคิดท่ีริเร่ิม

สร้างสรรค์จงึต้องการคนมาท�างาน ด้วยการคดิร่วมกนั งานจงึออกมาส�าเร็จ

 3. จากผลการวิจยัพบวา่ ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การท�างานเป็นทีม 

ของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม เรียงล�าดบัตามอิทธิพลจากมากไปหาน้อย

ซึง่ได้แก่ ความฉลาดในการเผชิญปัญหา ความฉลาดทางปัญญา และความฉลาดทางศีลธรรมและ

จริยธรรมส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมของครู อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสามารถ 

ร่วมกันท�านายการท�างานเป็นทีมของครู ได้ร้อยละ 24.40 ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ บริหารสถานศึกษา  

มีความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะในการพฒันาตนเองในด้านความฉลาดแตล่ะด้านอยู่ในระดบั

มาก ซึง่ในความฉลาดทัง้ 5 ด้าน เป็นสิง่ท่ีครูต้องการให้น�ามาพฒันาแตผู่้บริหารสถานศกึษาสว่นใหญ่

มีไมค่รบ ทัง้ 5 ด้าน จงึเกิดความไมส่มบรูณ์ในการบริหารงาน ท�าให้ไมส่ามารถพฒันาการปฏิบตังิาน

ของบคุลากรในองค์กรให้เกิดความเช่ือถือหรือไว้วางใจในการท�างานได้เท่าท่ีควร ทัง้นีท้�าให้องค์กร 

ไมเ่กิดประสทิธิผลตามเป้าหมายท่ีต้องการได้นัน้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ถงึแม้ผู้น�าจะมีความฉลาดไมค่รบ 

ทุกด้าน แต่ผู้ น�าก็สามารถน�าความฉลาดในแต่ละด้านไปพัฒนาสถานศึกษาในส่วนอ่ืนให้เกิด

ประสิทธิภาพได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพตนเอง เร่ืองของสมรรถนะหลัก 

ของผู้บริหารสถานศกึษาในด้านการพฒันาตนเอง เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศกึษาได้พฒันาความก้าวหน้า

ในวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมได้อย่างมีความสขุ  

อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 11 ในข้อท่ี 3  

คือ เพ่ือพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยัอย่างเป็นองค์รวมทัง้ทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คณุธรรม 

จริยธรรม และสถาบนัทางสงัคมมีบทบาทหลกัในการพฒันาคนให้มีคณุภาพ แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ผู้บริหารจะบริหารงานให้บรรลเุป้าหมาย และเกิด 

ผลส�าเร็จสงูสดุจะต้องมีทัง้ความฉลาดในการเชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค ความฉลาดทางด้าน

ปัญญา และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีความฉลาดในการเชิญ

ปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค จะต้องสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ โดยสอดคล้องกบัแนวคดิของส�านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 6-7) ความฉลาดในการเชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค มาจาก 

ความสามารถของบุคคลในการตอบสนองต่อปัญหาอุปสรรคด้วยเจตคติทางบวก มีสติ มีความ 

รับผิดชอบและหาแนวทางแก้ไขด้วยความมุ่งมัน่ อดทน จนสามารถฝ่าฟันและเอาชนะปัญหาได้ 

สามารถในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นความส�าเร็จนัน่เอง สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของรุ่งศกัดิ์ ศิวาชญั 

(2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สมรรถนะหลักของผู้ น�า 

ในทกุยคุทกุสมยั ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะส�าคญัท่ีผู้บริหารจะต้องมีและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คือ ทกัษะการแก้ปัญหา และการตดัสนิใจ ผู้บริหารจงึควรมีความเข้าใจในความส�าคญัของขบวนการ 

การแก้ปัญหาและการตดัสินใจและมีหลกัการและเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจได้อย่างเหมาะสม
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และถกูต้อง ทกัษะการแก้ปัญหาและการตดัสินใจจึงเป็นสมรรถนะหลกัของผู้บริหารอย่างหลีกเลี่ยง 

ไม่ได้ การตัดสินใจของผู้ บริหาร ทักษะและความเข้าใจเร่ืองขบวนการการแก้ปัญหาและ 

การตดัสินใจ ตลอดจนความสามารถในการน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นคุณสมบตัิอนั

ส�าคญัประการหนึง่ อนัน�าไปสูก่ารบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพ ซึง่ผู้บริหารท่ีมีทกัษะในการแก้ปัญหาและ 

การตดัสินใจท่ีเฉียบคมและมองปัญหาและผลกระทบอย่างรอบด้าน ย่อมจะสามารถน�าพาองค์กร 

ไปสูค่วามส�าเร็จได้อย่างมัน่คง นอกจากนี ้ ความฉลาดทางปัญญาของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นสิ่งท่ี

ทกุคนในองค์กรคาดหวงั เพ่ือน�าความฉลาดดงักลา่วไปพฒันาองค์กรให้มีประสทิธิภาพ สอดคล้องกบั

แนวคิดของ Gardner (1993 อ้างถงึใน เพชรยพุา บรูณ์สริิรุงรัฐ, 2558: 85-87) กลา่วถงึเชาว์ปัญญา 

ในด้านท่ี 6 คือ ปัญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับผู้ บริหารท่ีทุกคน 

ต้องมี คือ ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและเจตนาของผู้ อ่ืน ทัง้นีย้งัมี 

ความสามารถสูงในการรู้ถึงลกัษณะต่าง ๆ  ของสมัพันธภาพของมนุษย์ ซึ่งจะสามารถส่งผลถึง 

การปฏิบตัิงานอย่างทุ่มเท ของครู และท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพ ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยั 

ของสมภพ ดวงชอุม่ (2554: 78) ได้ศกึษาเร่ืองสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขต 

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา  

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามล�าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปน้อย คือ สมรรถนะหลกั 

ได้แก่ ด้านการท�างานเป็นทีม ด้านการบริการท่ีดี ด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ และด้านการพฒันาตนเอง 

สมรรถนะประจ�าสายงาน ได้แก่ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ด้านการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  

ด้านการมีวิสยัทศัน์ และด้านการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ นอกจากนีเ้ร่ืองของพืน้ฐานมนษุย์ทกุคน 

ท่ีต้องมี คือ เร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม ไม่ว่าเราจะปฏิบตัิหน้าท่ีใด เราต้องยึดมั่นในหลกัของ 

คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของจ�าเริญ ดวงงามย่ิง (2554: 34-35) กล่าวว่า 

ความฉลาดทางจริยธรรม มาจากระดบัความสามารถของบคุคล ซึง่เกิดจากการเรียนรู้และปฏิบตัิตน 

ในด้านจริยธรรมและศีลธรรมตามกรอบของ ศาสนา วฒันธรรม และคา่นิยมของสงัคมท่ีตนอาศยัอยู ่ 

ทัง้สามารถปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนภายใต้ข้อบัญญัติ ท่ีดีงามเหล่านัน้ด้วยจิตใจท่ีเป่ียมด้วยความรัก  

ความเมตตา มีความปรารถนาดี ต่อผู้ อ่ืนอยากให้ผู้ อ่ืนได้รับสิ่งท่ีดี มีความเอือ้เฟ่ือเผ่ือแผ ่

ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน รู้จักน�าหลักธรรม มาใช้ในการแก้ไขปัญหาส�าหรับตนและบุคคลอ่ืนได้อย่าง 

เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของพระมหาชินวฒัน์ ธมฺมเสฏฺโฐ (หาญกุล) (2558: 119) 
ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อ�าเภอสามพราน  

จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน 

อ�าเภอสามพรานจงัหวดันครปฐม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลกั

ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อ�าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล�าดบัจากมากไปน้อย 
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ดงันี ้ ด้านหลกันิตธิรรม ด้านหลกัคณุธรรม ด้านหลกัความโปร่งใส ด้านหลกัการมีสว่นร่วม ด้านหลกั

ความรับผิดชอบ และด้านหลกัความคุ้มค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องมี  

ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและการแก้ปัญหา ความฉลาดทางปัญญา และความฉลาดทาง 

ศีลธรรมและจริยธรรม ทัง้นีผู้้บริหารสถานศึกษาสามารถแก้ปัญหาในการท�างานสามารถเผชิญกบั

ปัญหาตอ่ผู้ท�างานได้ อีกทัง้ยงัต้องสามารถคดิวิเคราะห์ในการท�างาน ใช้ความรู้ทกัษะ ความสามารถ

ในการท�างาน และยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงาน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานของครู 

มีประสทิธิภาพ และเป็นการขบัเคลื่อนสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพ

 ส�าหรับการวิจัยในครัง้นีค้วามฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญต่อ  

การบริหารงานในการขบัเคลื่อนครูในสถานศึกษาให้มีความสามคัคี ทุ่มเทการปฏิบตัิงานอย่างเต็ม 

ความสามารถ ซึง่มาจากความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค ความฉลาดทางปัญญา  

และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ท่ีครูมีความคาดหวงักบัผู้บริหารสถานศกึษาให้มีสิง่เหลา่นี ้

เพ่ือน�ามาเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตังิาน และความฉลาดดงักลา่วยงัสร้างความไว้วางใจ ความนา่เช่ือถือ 

ให้กบับคุลากรอีกด้วย ส�าหรับความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสงัคม เป็นสิ่งท่ีบคุลากร 

คาดหวงักับผู้บริหารสถานศึกษา แต่ให้ความส�าคญัค่อนข้างน้อย เพราะความฉลาดทัง้ 2 ด้านนี ้

สามารถไปส่งเสริมการบริหารในด้านอ่ืนได้ดี ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ  

ให้สอดคล้องกบัสมรรถนะหลกัของผู้บริหารสถานศกึษา ในด้านการพฒันาตนเอง เพราะการพฒันา

ตนเองจะช่วยส่งเสริม ทกัษะ ความสามารถ และสมรรถนะ ในการปฏิบตัิงานอย่างดี เม่ือพฒันา 

ตนเองแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทกัษะด้านการตดัสินใจ สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ และ 

สิง่ท่ีมนษุย์ทกุคนต้องมี คือ คณุธรรม จริยธรรม เป็นสิง่ท่ีผู้บริหารทกุคนต้องมี เพ่ือน�าแนวทางดงักลา่ว 

มาพฒันาครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีทกัษะ กระบวนการท�างาน แบบการท�างานเป็นทีม  

ท�าให้สถานศึกษา มีการพฒันาอย่างแท้จริง ท�าให้เกิดคณุภาพ ทัง้ผู้น�า ครู และนกัเรียน อย่างมี

ประสทิธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

   1.1  จากผลการวิจัย พบว่า ความฉลาดของผู้ บริหารสถานศึกษา ด้านความฉลาด 

ในการเผชิญปัญหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสุดท้าย ดังนัน้ผู้ บริหารสถานศึกษาและหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมการให้ความส�าคญักับการพฒันาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา ในเร่ือง 

ความฉลาดในการเผชิญปัญหา โดยหน่วยงานควรส่งเสริมผู้ บริหารสถานศึกษา ในเร่ืองของ 

ความสามารถในการมอบหมายผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพ่ือน�าไป

ใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาทัง้ของตนเองและสว่นรวมท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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  1.2  จากผลการวิจยัพบวา่ การท�างานเป็นทีมของครู ด้านความคดิสร้างสรรค์ มีคา่เฉลี่ย 

อยู่ในล�าดบัสดุท้าย ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมในเร่ืองของ

ความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้บริหารสถานศกึษาและหน่วยงานควรสง่เสริมครูให้สามารถสร้างสรรค์ส่ือ  

นวตักรรม และเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ

   1.3  จากผลการวิจัย พบว่า ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค  

ความฉลาดทางปัญญาและความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรมสง่ผลตอ่การท�างานเป็นทีมของครู 

ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมความฉลาดในการเผชิญปัญหา 

และฟันฝ่าอปุสรรค ความฉลาดทางปัญญา และความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม ให้มากขึน้ 

เพ่ือท่ีจะให้การท�างานเป็นทีมของครูมีประสทิธิภาพอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

   2.1  ควรศกึษาเก่ียวกบัความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาในการพฒันาสว่นท่ีเก่ียวข้อง

กบัสถานศกึษา

   2.2  ควรศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การท�างานเป็นทีมของครู

   2.3  ควรศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลต่อความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษาในด้านความฉลาด

ทางศีลธรรมและจริยธรรม และความฉลาดทางสงัคม

สรุป

 ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดันครปฐม 

โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ความฉลาดของผู้บริหาร

สถานศกึษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทกุด้าน การท�างานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศกึษา 

ของรัฐ จงัหวดันครปฐมโดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

การท�างานเป็นทีมของครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน และความฉลาดของผู้ บริหาร 

สถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การท�างานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดันครปฐม 

เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดงันี ้1) ความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค 

2) ความฉลาดทางปัญญา และ 3) ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

การท�างานเป็นทีมของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวดันครปฐม อย่างมีนัยส�าคญั 

ทางสถิติท่ีระดบั .05 งานวิจยันีพ้บว่า ความฉลาดของผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ ความฉลาดทาง

ปัญญา ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม และความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค  

ท�านายการท�างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ จงัหวดันครปฐม ได้ร้อยละ 24.40
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