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บทคัดย่อ
กำรศึกษำงำนวิจัยนี้

เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำระดับและเปรียบเทียบภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ทสี่ ่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้
ภำยใต้สถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

2019

ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำที่

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จำนวน 85 คน
ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ทำงของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ได้แก่

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ขอบเขตที่ใช้ศึกษำ ประกอบด้วย 1)
2)กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ภำยใต้สถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ

2019

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำเป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนและค่ำควำมถี่ นำเสนอในรูปตำรำงพร้อมคำอธิบำยประกอบ ผลกำรศึกษำวิจัย พบว่ำ
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กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย

อยู่ในระดับมำกทุกข้อ

2019

ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ทุกข้อมีระดับมำก
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กำรเปรียบเทียบภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้
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สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย

โดยภำพรวมมีควำมสัมพันธ์ไม่แตกต่ำงกัน
คำสำคัญ
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ภำวะผูน้ ำเชิงสถำนกำรณ์

กำรบริหำรจัดกำรเรียนรูภ้ ำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ

,
2019

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
Abstract
Study this research It is a quantitative research. The purpose of this study was to study the level and
compare the situational leadership that affects the efficiency of learning management. under the
circumstances The spread of coronavirus disease 2019 by school administrators Under the Office of
Secondary Education Service Area The population used in the study were school administrators. Under
the Chiang Rai Secondary Educational Service Area Office, there were 85 people. 2) Management of
learning under the circumstances The study instrument was a questionnaire on the situational leadership
of school administrators in learning management. Under the situation of the corona virus epidemic 2019
under the Chiang Rai Secondary Educational Service Area Office The statistics used to analyze the data
were mean, standard deviation, T test One-way ANOVA Standard Deviation and Frequency Value It is
presented in a tabular form with annotations. The results of the study found that
1. Situational Leadership of School Administrators in Learning Management Under the situation of the
corona virus epidemic 2019 under the Chiang Rai Secondary Educational Service Area Office Overall, the
average is at a high level. When separated by aspects, it was found that The school director has four
aspects of situational leadership, namely command leadership. Support Leader participant leadership
Success-oriented leaders are at a high level in every aspect.
2. Learning Management Under the situation of the corona virus epidemic 2019 under the Chiang Rai
Secondary Educational Service Area Office At a high level in every item which is consistent with the
intended purpose When considering the items, it was found that Every item is very high level.
3. Comparison of Situational Leadership of School Administrators in Learning Management Under
the situation of the corona virus epidemic 2019 under the Chiang Rai Secondary Educational Service Area
Office Overall, the relationship was not different.
Keyword,: Situational Leadership, Learning Management under the Coronavirus 2019 Epidemic Situation,
Chiang Rai Secondary Educational Service Area Office

บทนำ
ผลกระทบจำกภำวะวิกฤตโควิค-2019
นับเป็นกำรเปลีย่ นแปลงครั้งยิ่งใหญ่
ของหลำยประเทศทั่วโลก
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรท่องเที่ยว กำรดำรงชีวิต รวมถึงกำรจัดกำรศึกษำ ถือเป็นกำรผลักดันให้เกิดนวัตกรรม
กำรเรียนรู้ กำรปรับตัวของมนุษย์ทุกคน ส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กำรใช้ชีวิตกำรอยู่ร่วมกันในสังคม กำรเรียนรู้
ทั้งนี้ สถำบันกำรศึกษำศึกษำเป็นแหล่งจัดกำรเรียนรู้ จำเป็นต้อง ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงกำรเรียนรู้ของนักศึกษำครั้งใหม่
นอกจำกนี้
มีควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนที่สนับสนุนทรัพยำกร
เพื่อกำรเรียนรู้
ให้สำมำรถก้ำวข้ำมวิกฤติดังกล่ำวไปได้อำจำรย์จึงต้องพัฒนำตนเอง
อย่ำงเร่งด่วน
ให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพื่อมุ่งสร้ำงสรรค์บณ
ั ฑิตที่มีคณ
ุ ภำพ
พร้อมรับกำรเปลีย่ นแปลงและปรับตัวในสังคมยุคใหม่ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ซึ่งกำลังจัดทำแผนกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป ประเทศด้ำนกำรศึกษำ
ประเด็นที่ 7 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทลั ได้เล็งเห็นถึงปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ
ที่เกิดขึ้น
จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อเปืนข้อมูลให้ผู้มสี ่วนเกีย่ วข้องนำไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผน
กำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของชำติดังนี้
(1)
ควรออกแบบหรือดำเนินกำรนโยบำยควรอยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลและกำรสำรวจควำมต้องกำรทั้งจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้
ทุกหน่วยงำนตั้งแต่ระดับนโยบำยไปจนถึงระดับปฏิบัติควรมีแผนสำรองและมำตรกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อรองรับกำรแ
พร่ระบำดของกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในรอบที่ 2 หรือสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
(2)
นโยบำยควรมีควำมหลำกหลำยและตอบโจทย์ควำมต้องกำรในแต่ละบริบทพื้นที่
(3)
ควรมีกำรสื่อสำรถึงนโยบำยอย่ำงชัดเจนในแง่ของกำรดำเนินกำรกำรปฏิบัติ
และบทบำท
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของนโยบำยที่วำ่ งไว้(4)
เปลี่ยนบทบำทของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นผูส้ นับสนุน
โดยผลักดันให้เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำนในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินกำรหลัก
และอำนวยควำมสะดวกให้ผเู้ รียนสำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนกำรสอน (5) จัดให้มีกำรทดสอบระบบก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์จริง
เพื่อนำปัญหำและข้อเสนอแนะมำปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนต่อไป (6) ควรมีกำรประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ที่ให้บริกำรโดยทั่วไป อำทิ Zoom Google Meet Microsoft Team
ในกรณีที่สำมำรถใช้งำนเครือข่ำย้อนเทอร์เน็ตได้
และให้ควำมรูถ้ ึงกระบวนกำรใช้งำน
(7)
จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ในรูปแบบที่หลำกหลำย อันได้แก่ DLTV โปรแกรมออนไลน์ (Zoom Google Meet
Microsoft Team) สื่อกำรเรียนกำรสอนแบบ offline กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนกำรสอนสด (LIVE) เป็นต้น (8)
ในกรณีโรงเรียนที่ห่ำงไกล หรือไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ควรจัดให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนตำมปกติ แต่ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรของ กระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด
(9) ในกรณีที่ไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ตำมปกติ ควรมีกำรสนับสนุน ผู้เรียนเพิ่มเติมในส่วนอื่น อำทิ อำหำรกลำงวัน
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ๆ
ที่จำเป็นในกรณีผเู้ รียนที่มีฐำนะลำบำก
(10)
ควร
สร้ำงเจตคติใหม่ในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำให้แก่ครูและผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
(11)
ควรออกแบบหลักสูตร
โครงสร้ำงเวลำเรียน
และกระบวนกำรติดตำมประเมินใหม่
โดยกำรกระชับหลักสูตรและปรับให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) (12) เมื่อมีกำรเรียนกำรสอนตำมปกติ
อำจประยุกต์ใช้มำตรกำรเตรียมพร้อมสำหรับ “เปิดโรงเรียน” หลังสถำนกำรณ์โควิด -19 ในประเทศอิสรำเอล นอร์เวย์ ญี่ปนุ่
เดนมำร์ก สำธำรณรัฐประชำชนจีน และไต้หัวน 11 ขั้นตอน ดังที่ได้กล่ำวไว้ก่อนหน้ำ หำกสำมำรถ

ดำเนินกำรได้ควรจัดให้กำรเรียนกำรสอนออนไลน์เป็นหนึ่งในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และถือเป็นกำรตอบสนองแนวคิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนำคต
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดังกล่ำว
จึงเป็นภำรกิจสำคัญของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ
ในฐำนะผู้แปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติและผู้ประสำนกิจกรรมของสถำนศึกษำมีบทบำท
หน้ำที่ในกำรอำนวยควำมช่วยเหลือและสนับสนุนให้กำรปฏิบัติงำนของ บุคคลำกรในสถำนศึกษำ เป็นไปอย่ำงสะดวก
กล่ำวคือเปืนทั้งผู้เริ่ม
ผู้ให้ค้ำปรึกษำแนะนำ
ผู้ประสำนงำน
เพื่อให้บุคคลำกรใน
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีหน้ำที่ในกำรที่ต้องวิเครำะห์ปัจจัยหลักแห่งควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
สำมำรถบรรลุตำมจุดมุ่งหมำยและวิสัยทัศน์
ที่ร่วมกันกำหนดไว้
(กระทรวงศึกษำธิกำร,
2553)
นอกจำกนี้กำรบริหำรสถำนศึกษำในยุคของ
กำรปฏิรปู และกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ แห่งชำติ
พ.ศ. 2542
ซึ่งเป็นกำรกระจำยอำนำจในกำรจัดกำรศึกษำจำกกระทรวง
ส่วนกลำง
ไปยังสถำนศึกษำให้มำกที่สุดโดยมีควำมเชื่อว่ำโรงเรียนเป็นหน่วยงำนสำคัญในกำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรศึกษำของเด็ก
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน,
2549,
หน้ำ
56)
จำกกำรกระจำยอำนำจัดงกล่ำวทำให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับอำนำจในกำรตัดสินใจ
เพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำมำกขึ้น
ซึ่งกำรบริหำรจะสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลำยอย่ำงประกอบกัน
ทั้งในด้ำนศำสตร์แห่งกำรบริหำรเฉพำะตนและศิลป์ในกำรบริหำรกำรจัดกำรที่เหมำะสม
ซึง่ ควำมสำเร็จของกำรปฏิรูปกำรศึกษำมิได้อยู่
ที่กฎหมำยแต่
ขึ้นอยู่
กับควำมเข้ำใจ
ควำมจริงใจ
และภำวะผู้นำของผูม้ ีอำนำจรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำของประเทศด้วย (สมำน อัศวภมูิ, 2551, หน้ำ 28) ควำมเป็นผู้นำ
หรือที่เรียกว่ำ ภำวะผู้นำนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรบริหำรงำน และกำรจัดองค์กำรทั้งทำงภำครัฐและเอกชน
โดยภำวะผู้นำนั้นจะมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
ขององค์กรโดยตรง
คือถ้ำผู้บังคับบัญชำหรือหัวหน้ำเป็นผู้มีควำมเป็นผู้นำในตัวกิจกำรงำนของ หน่วยงำนก็จะดำเนินไปได้โดยรำบรื่นและก้ำวหน้ำ
เพรำะผู้นำเป็นตัวกำรแห่งกำรเปลีย่ นแปลงใน หน่วยงำน (ขนิษฐำ โพธิสิน์ธุ , 2550, หน้ำ 1)
บุคคลที่สำมำรถจูงใจให้บุคลำกรทัง้ หลำยนำศักยภำพ
มำใช้ได้มำกทีส่ ุดคือผู้นำองค์กร
เพรำะผู้นำคือบุคคลที่จูงใจให้บุคคลอื่นกระทำในส่งิที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถเพื่อบรรลุเป้ำหมำยที่ว่ำงไว้ (ไพรสนธ์
ผลทิพย์ 2555, หน้ำ 2)
ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีควำมสำมำรถบริหำรงำนได้ดีต้องมีภำวะผู้นำซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรบริหำรงำนกล่ำวคือน
อกจำกผู้นำจะเป็นบุคคลสร้ำงบรรยำกำศในองค์กำรให้เอื้ออำนวยต่อกำรปฏิบัติงำนแล้วงำนจะดำเนินไปด้วยดีบรรลุวัตถุประส
งค์แล้วยังขึ้นอยู่กับ ศิลปะในกำรบริหำรงำนของผู้นำในกำรบริหำรงำน นอกจำกนี้ ผู้นำมีอิทธิพลเหนือควำมคิดของ
สมำชิกเกี่ยวกับ เป้ำหมำยของงำน เป้ำหมำยส่วนบุคคล และทำงที่จะนำไปสู่ เป้ำหมำยนั้นพร้อมกัน นั้น ผู้นำ
จะมีประสิทธิผลเมื่อได้รับกำรยอมรับควำมพึงพอใจแรงจูงใจจำกสมำชิกในหน่วยงำนั้นน
ซึ่งแนวคิดนี้
มำจำกพื้นฐำนของทฤษฎีควำมคำดหวังพฤติกรรมผู้นำตำมทฤษฎีวิธที ำง-เป้ำหมำย มีองค์ประกอบทีเ่ ด่น ๆ ของภำวะผู้นำ 4
แบบ
คือ
1)
ภำวะผู้นำแบบบงกำรผู้นำ
แบบนี้จะใช้
พฤติกรรมของตนแสดงให้เห็นว่ำ
เขำคำดหวังอะไรจำกสมำชิกให้แนวทำงหรือแนะแน่ววำ
ควรจะทำอะไร
ทำอย่ำงไร
และขอร้องให้สมำชิกให้สมำชิกปฏิบัติตำมกฎและระเบียบที่กำหนดไว้
2)
ภำวะผู้นำแบบสนับสนุน
เป็นผู้นำที่ใช้พฤติกรรมแบบควำมเป็นมิตรกับสมำชิกและเห็นอกเห็น
ใจในควำมเป็นอยู่
จึงทำให้บรรยำกำศแห่งควำมเป็นมิตรเกิดขึ้นในกลุ่มทำงำน
3)
ภำวะผู้นำแบบมี
ส่วนร่วม

เป็นผู้นำที่ใช้พฤติกรรมในกำรให้คำปรึกษำร่วมกับสมำชิกและนำเอำแนวคิดของกลุ่มมำ พิจำรณำก่อนกำรตัดสินใจ 4)
ภำวะผู้นำแบบเน้นควำมสำเร็จ
เป็นผู้นำที่ใช้พัฒนำตนเองได้ใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำให้เกิดประสิทธิผลนั้นผู้บริหำรจะต้องตระหนักในบทบำทหน้ำที่แสวงหำ ควำมรู้และข้อมูลใหม่อยู่ เสมอ
เพื่อใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ให้สอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ในขณะนั้น
กำรสำรวจควำมเห็นของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเพื่อหำแนวทำงที่พึงประสงค์
จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินกำรศึกษำ
เพื่อจะได้นำมำใช้ในกำรบริหำรสถำนศึกษำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
อันเปันผลดีมำสู่สถำนศึกษำ
และตัวนักเรียนให้มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถตำมที่หลักสูตรกำหนด
ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำวผู้บริหำรสถำนศึกษำมีบทบำทสำคัญอย่ำงมำก (ศศิวมิล สุขทนำรักษ์ 2554)
จำกควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำดังกล่ำว
ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำระดับและเปรียบเทียบภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรบริหำรจัดกำรเรีย
นรู้ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผลมำกทีส่ ุด
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำยและประสบควำมสำเร็จในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำระดับภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ทสี่ ่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ ภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
2. เปรียบเทียบภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้
ภำยใต้สถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ด้านความรู้
ได้ทรำบถึงระดับภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ทสี่ ่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ ภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
2. ด้ำนกำรนำไปใช้
2.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถนำผลกำรวิจัยในครั้งนี้ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ ภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
2.2 สำนักงำนเขตพื้นที่มัธยมศึกษำศึกษำเชียงรำย สำมำรถนำผลกำรวิจัยในครั้งนีไ้ ปปรับปรุงและพัฒนำ
ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.3 ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน สำมำรถนำผลกำรวิจัยในครั้งนี้ใช้เป็นแนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อม
ต่อรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึษำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้
ภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

ขอบเขตการวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้
เป็นเรื่องศึกษำระดับและเปรียบเทียบภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
มีขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
กำรวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยได้เรื่องศึกษำระดับและเปรียบเทียบภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรบริห
ำรจัดกำรเรียนรู้
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ได้กำหนด ประเด็นเนื้อหำที่จะทำกำรวิจัย ดังนี้ 1)
ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ทำงของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2)กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุม่ ตัวอย่ำง
2.1
ขอบเขตด้ำนประชำกร
ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้
ได้แก่
ผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จำนวน 85 คน
2.2 ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้โดยกำรดำเนินกำรดังนี้ ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
จำนวน
85
คนโดยกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำกจำนวนประชำกรทั้งหมด
วิธีดาเนินการวิจัย
กำรศึกษำระดับภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชีย6งรำย
มีรำยละเอียด ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำภำวะผูน้ ำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย คือ
แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ
5
ระดับ
ได้แก่
แบบสอบถำมเกี่ยวกับภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรหำ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลีย่ (x ̅) และ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
จำนวน
85
ผู้ศึกษำได้ดำเนินกำรแจกแบบสอบถำมไปยังกลุม่ ประชำกรและรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
1)
ผู้ศึกษำนำหนังสือจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยถึงผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
จำนวน
41
โรงเรียน
เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 2) ผู้ศึกษำได้ส่งแบบสอบถำม จำนวน 85 ฉบับ
ไปถึงผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
จำนวน
85
ด้วยระบบหนังสืออิเลกทรอนิกส์ และกำหนดวันในกำรเก็บรวบรวมแบบสอบถำมคืนภำยใน 15 วัน
3)
ผู้ศึกษำนำแบบสอบถำมที่ได้รับคืนมำตรวจสอบ
พบว่ำมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ทุกฉบับ
และ4)
ผู้ศึกษำทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อดำเนินกำรเปรียบเทียบตำมขั้นตอนของกำรศึกษำต่อไป
สรุปผลการวิจัย

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ทสี่ ่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้
ภำยใต้สถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย สำมำรถสรุปได้ ดังนี้
1. ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผูบ้ ริหำรโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
โดยรวมและรำยด้ำน มีค่ำเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมำก ยกเว้น ผู้นำแบบมุ่งควำมสำเร็จ มีคำ่ เฉลีย่ อยู่ในระดับมำกที่สุด
เรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย ได้แก่ ผู้นำแบบมุ่งควำมสำเร็จผูน้ ำแบบสนับสนุน ผู้นำแบบสั่งกำร
และผู้นำแบบมีส่วนร่วมตำมลำดับ
2. เปรียบเทียบภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
จำแนกตำมเพศ วุฒิกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรทำงำน ผลปรำกฏดังนี้
2.1
ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จำแนกตำมเพศ พบว่ำ
ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน ยกเว้นผู้นำแบบสั่งกำรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2.2
ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จำแนกตำมอำยุ พบว่ำ
ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
2.3 ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย โดยจำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ พบว่ำ
ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
2.4
ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย โดยจำแนกตำม
ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งปัจจุบันพบว่ำ
ผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
3. เปรียบเทียบกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จำแนกตำมเพศ
วุฒิกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรทำงำน ผลปรำกฏดังนี้
3.1 กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จำแนกตำมเพศ พบว่ำ กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
3.2 กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จำแนกตำมอำยุ พบว่ำ
กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
3.3 กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำยโดยจำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ พบว่ำ
กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
3.4 กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย พบว่ำ
ผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย จำแนกตำมประสบกำรณ์ ทำงำน
โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
อภิปรายผล
กำรศึกษำอิสระเรื่อง

ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ

2019

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย

ตำมวัตถุประสงค์ และสมมุติฐำนของกำรวิจัย ซึ่งผลของกำรวิจัยนำมำอภิปรำยผลได้ ดังนี้
1.จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ

ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ

2019

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย

โดยรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก เมื่อแยกรำยด้ำนพบว่ำ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ 4 ด้ำน
คือผู้นำแบบสั่ง

ผู้นำแบบสนับสนุน

และมีควำมสัมพันธ์กับกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้

ผู้นำแบบมีส่วนร่วม

ผู้นำแบบมุ่งผลสำเร็จอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้

2019

ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกผู้บริหำรโรงเรียน

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในกำรบริหำรและปฏิบัติงำนให้ประสบผลสำเร็จ
มีกำรศึกษำหำควำมรู้

และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ

นอกจำกนีผ้ ู้บริหำรมีกำรคัดเลือกมำจำกวิธีกำรที่มีคณ
ุ ภำพทำให้ได้ผู้บริหำรที่มีควำมรู้
ให้กำรสนับสนุนบุคลำกรให้ควำมใส่ใจและปรำรถนำดีต่อผู้ร่วมงำน
ยอมรับในควำมคิดของบุคลำกรจึงทำให้กำรบริหำรงำนบรรลุเป้ำหมำยที่ว่ำงไว้

ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่
มุ่งสร้ำงควำมเป็นมิตร

สอดคล้องกับทฤษฎีวิถีทำงสู่เป้ำหมำยของ

Houseand Mitchell (1974, pp. 81-97) ที่กำหนดว่ำ ผู้นำที่ดีต้องมีควำมยืดหยุ่นโดยขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์
สอดคล้องกับงำนวิจัยของกวิสรำ

ชูทอง(2560)

ที่ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำ
นักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

เขต

7

เชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำ
โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับ

จังหวัดปรำจีนบุรี

นักงำนเขตพื้นที่มัธยมศึกษำ

มำก

สอดคล้องกับธนำกร

ซึ่งพบว่ำ
เขต

7

แก่นเกษ

ภำวะผู้นำ
จังหวัดปรำจีนบุรี

(2560)

ได้ศึกษำเรื่อง

ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดจันทบุรีสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต

17

ซึ่งพบว่ำ

ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดจันทบุรี

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

เขต

โดยรวมและรำยด้ำนมีค่ำเฉลีย่ อยู่ในระดับมำกและยังสอดคล้องกับบัญชำ

17

บุญบำรุง

(2561)

ได้วิจัยเรื่อง

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูโรงเรี
ยนสังกัดสำนักงำนเขตบำงเขน

กรุงเทพมหำนคร

พบว่ำภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำกับประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำนของข้ำรำชกำรครูโรงเรียนสังกัดสำนักง
ำนเขตบำงเขน กรุงเทพมหำนครโดยรวมและรำยด้ำนมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก
เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน

พบว่ำ

ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ
ที่มีค่ำเฉลีย่ มำกที่สดุ คือผู้นำ

2019

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย

แบบมุ่งผลสำเร็จ

รองลงมำคือผู้นำ

แบบสนับสนุน

อำจเป็นเพรำะข้ำรำชกำรครูผู้สอนในสถำนศึกษำเห็นว่ำผู้บริหำรมีกำรตั้งเป้ำหมำยที่ท้ำท้ำยไว้ในกำรปฏิบัติงำนให้ประสบผล
สำเร็จตำมเป้ำหมำย

ตลอดจนให้ควำมเป็นมิตร

มีกำรจัดสวัสดิกำรแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ

และให้ควำมเป็นธรรมกับทุกคนจนทำให้เกิดกำรยอมรับและย่นย่อมที่จะปฏิบตั ิตำมคำสั่งโดยปรำศจำกข้อสงสัย
สอดคล้องกับแนวคิดของ

เฟรนซ์

และรำเวน

(French

สิ่งที่ดีให้กับบุคคลทีต่ นชื่นชอบเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ผู้ที่มีอำนำจต้องใช้อำนำจมีควำมชอบธรรม

&

Ravan,

1968)

ที่กล่ำวว่ำ

มนุษย์ต้องกำรทำ

รวมถึงยินยอมที่จะปฏิบตั ิตำมคำร้องขอของผู้นั้นอย่ำงเต็มใจ
ภำยใต้ขอบเขตของอำนำจหน้ำที่ที่กำหนดไว้ตำมกฎหมำย

และสำมำรถเป็นที่พึ่งพำในกำรทำงำนของลูกน้องได้เป็นอย่ำงดี (Yukl, 1998) ซึ่งสอดคล้องกับ ศิรินรัตน์

ปัญญำวงศ์

(2552)ยุพำ จันทะบุตร (2553) และสุนทร วรรณไพเรำะ (2550) ที่พบว่ำ ผู้บริหำรมีกำรใช้อำนำจจริง อยู่ในระดับมำก
2.จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย

อยู่ในระดับมำกทุกข้อ

ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ

ทุกข้อมีระดับมำก

แสดงให้เห็นว่ำข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
สำมำรถปฏิบัติงำนตำมแบบแผนทีผ่ ู้บริหำรวำงนโยบำยไว้
ข้ำรำชกำรครูและเพื่อนร่วมงำนร่วมมือกันทำงำนด้วยควำมสำมัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ข้ำรำชกำรครูได้รับมอบหมำยงำนตรงตำมควำมสำมำรถ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พรศิลป์

ศรีเรื่องไร (2554)

ศึกษำปัจจัยกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ปทุมธำนี เขต 2 พบว่ำ
ปัจจัยจูงใจมีกำรปฏิบัติอยูม่ ำก ได้แก่ ด้ำนควำมสำเร็จในกำรทำงำน ด้ำนกำรยอมรับนับถือ และด้ำนที่มีระดับปฏิบัติปำนกลำง

ได้แก่ ด้ำนควำมรับผิดชอบ ด้ำนควำมก้ำวหน้ำ และด้ำนสภำพแวดล้อม สอดคล้องกับ ชัญญำนุช ปิ่นทองคำ (2555)
ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูกับประสิทธิภำพของโรงเรียนประถมศึกษำในสังกัดเทศบำลนคร
แหลมฉบัง

พบว่ำ

กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูด้ำนแรงจูงใจ

ภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก

เรียงลำดับจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ กำรยอมรับนับถือ ควำมรับผิดชอบควำมก้ำวหน้ำ ลักษณะงำนและควำมสำเร็จของงำน
แรงจูงใจด้ำนปัจจัยเกี่อหนุนเรยงลำดับมำกไปหำน้อย
ด้ำนสภำพกำรทำงำน

ได้แก่

นโยบำยและกำรบริหำร

กำรปกครองบังคับบัญชำ

ด้ำนควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน

ด้ำนกำรเงิน

ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกปัจจุบันมีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโครโรนำ

2019

มีกำรประกำศให้โรงเรียนหยุดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นระยะๆ
และยังมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมสถำนกำรณ์ตลอดเวลำ
ซึ่งในเรื่องดังกล่ำวบำงเรื่องยังไม่มคี วำมชัดเจนและมีควำมคลุมเครือเกิดควำมยุ่งยำกไม่แน่ใจในกำรปฏิบัติงำนดังนั้นจึงเป็นหน้
ำที่ของผู้บริหำรโรงเรียนจะต้องเป็นผู้กำหนดชี้ชัดถึงสิ่งที่ให้ครูผู้สอนปฏิบัติ

กำหนดเป้ำหมำย

วำงแผนกำรปฏิบตั ิงำน

กำหนดระเบียบต่ำง ๆ ผู้บริหำรมีอำนำจกำรตัดสินใจเพียงผู้เดียวรวมถึงกำรกำหนด ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนให้กับครูผู้สอน
ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของบุญโรม

ลำมุล

(2551)

ได้วิจัยเรื่อง

เป้ำหมำยในกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียน

ประสิทธิผลภำวะผู้นำแบบวิถีทำง-

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมุกดำหำร

พบว่ำภำวะผู้นำแบบสั่งกำรอยู่ในระดับมำก

และสอดคล้องกับศิริพร

อินนะรำ

(2555)

ได้วิจัยเรื่องแบบภำวะผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนสังกัดสำนักกำ
รศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขตลำดกระบัง ซึ่งพบว่ำ แบบภำวะผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำแบบสั่งกำรอยู่ในระดับมำก
รวมทั้งสอดคล้องกับผ่องฉวี

มณีรตั นพันธุ์

(2552)ได้วิจัยเรื่อง

ควำมต้องกำรแบบผู้นำผู้บริหำรสถำนศึกษำของครูโรงเรียนสังกัดเทศบำลนครระยองพบว่ำ
ควำมต้องกำรแบบผู้นำผู้บริหำรสถำนศึกษำของครูด้ำนผู้นำแบบอำนวยกำรอยู่ในระดับมำกสอดคล้องกับธนำกร
(2560)

แก่นเกษ
ได้ศึกษำเรื่อง

ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดจันทบุรีสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต

17

ซึ่งพบว่ำ

ภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดจันทบุรี

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17 โดยรวมและรำยด้ำนมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก
3.จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ เมื่อเปรียบเทียบภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ

2019

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย

โดยภำพรวมมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ

.01

ทุกค่ำ

สอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกผู้บริหำรโรงเรียน

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย

มีกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ตำมมำตรกำรระหว่ำงเปิดเรียนตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขและกระทรวงศึกษำธิกำรกำหนดให้ครอบ
คลุมทุกมิติอย่ำงเคร่งครัด

เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนำ

โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยของนักเรียน
ทั้งนี้คุณภำพผูเ้ รียนยังคงต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

2019

(Covid-19)

ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำสูงสุด
จำนวน

14

มำตรฐำน

ให้โรงเรียนดำเนินกำรดังนั้น

จึงเป็นบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรโรงเรียนในกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019

อย่ำงเหมำะสม

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทเี่ กิดขึ้น

และเป็นระบบ

มีกำรกำหนดเป้ำหมำยในกำรทำงำนอย่ำงชัดเจนเพื่อให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนดในกำรดำเนินงำนผู้บริหำรต้องกำหนดเป้
ำหมำยที่ท้ำทำยเน้นกำรปฏิบตั ิงำนที่มีประสิทธิผล
แสวงหำแนวทำงกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องและตั้งควำมคำดหวังที่มีมำตรฐำนสูงในควำมสำเร็จต่อกำรปฏิบตั ิงำ
นของครูผู้สอนในกำรบริหำรงำนผูบ้ ริหำรต้องมีภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์
สอดคล้องเหมำะสมกับงำนและบุคลำกรได้เป็นอย่ำงดี

ทำให้ผู้ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำน

ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำในยุคใหม่มีควำมตื่นตัวในกำรที่จะพัฒนำตนเองเพื่อให้มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษ
ำให้มีคุณภำพ

สร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กร

ดังนั้น

ผู้บริหำรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแสวงหำวิธีกำรใหม่ ๆ มำใช้ในกำรบริหำรให้เกิดประสิทธิภำพ รวมถึงกำรใช้อำนำจด้ำนต่ำง ๆ
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำน

เพื่อเป็นแรงกระตุ้นโดยตั้งเป้ำหมำยให้ผรู้ ่วมงำนได้ทำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ

และคอยให้สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนอันจะก่อให้เกิดบรรยำกำศและควำมร่วมมือร่วมใจในกำรปฏิบัติงำนี้เป็นอย่ำงดี
สอดคล้องกับ

เฮอร์ซเบอร์ก

(Herzberg,

1959)

กล่ำวว่ำ

เพรำะทำให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน

ปัจจัยจูงใจที่เป็นปัจจัยที่นำสู่ทัศนคติในทำงบวก
ซึ่งมีลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องของงำนโดยตรงนั้น

คือควำมต้องกำรที่จะได้รับควำมสำเร็จตำมควำมนึกคิดของตน
คือเป้ำหมำยสูงสุดของมนุษย์ส่วนปัจจัยเกื้อหนุนี้เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดควำมไม่พึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน
และมีหน้ำที่ป้องกัน

หรือค้ำจุนไม่ให้เกิดควำมท้อถอยไม่อยำกทำงำนนั้น

ซึ่งมีลักษณะเป็นภำวะแวดล้อมหรือส่วนประกอบของงำน ปัจจัยนีอ้ ำจนำไปสูค่ วำมไม่พึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน เช่นเดียวกับ
เวอร์เทอร์

และเดวิส(Werther

&

Davis,

1998)

ที่กล่ำวว่ำ

กำรบริหำรงำนในองค์กรให้ประสบควำมสำเร็จจำเป็นต้องใช้แรงจูงใจให้พนักงำนทำงำนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ดังกล่ำวมำแล้ว
ผู้บริหำรองค์กรสำมำรถเลือกใช้แรงจูงใจได้ตำมสถำนกำรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ กนวรรณ อ่อนศรี (2554) ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรใช้อำนำจของผู้บริหำรกับกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูปฏิบัติกำรสอน
โรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตจังหวัดสระแก้ว

พบว่ำ

กำรใช้อำนำจของผู้บริหำรมีควำมสัมพันธ์ในทำงบวกกับแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
เป็นเพรำะว่ำแรงจูงใจในกำรปฏิบตั ิงำนจะมีมำก

หรือน้อยขึ้นอยู่กับกำรใช้อำนำจของผู้บริหำรเป็นผู้กำหนด

จึงทำให้ผู้บริหำรสำมำรถใช้อำนำจที่ตนเอง มีอยู่ในกำรบริหำรงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เช่นเดียวกัน ชำนน ตรงดี (2551)
ได้ศึกษำเรื่อง

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรใช้อำนำจของผู้บริหำรกับแรงจูงใจในกำรทำงำนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำ

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหนองคำย

พบว่ำ

กำรใช้อำนำจของผู้บริหำรมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับแรงจูงใจในกำรทำงำนของครูทั้งนี้
เป็นเพรำะผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องมีใบประกอบวิชำชีพ
จึงทำให้ผู้บริหำรยุคใหม่ทไี่ ด้รับกำรอบรมพัฒนำ
เตรียมควำมพร้อมรับมือสภำวะกำรณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ

ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพขึ้นอยู่กับผลงำนและกำรพัฒนำตนเอง
เกิดกำรปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
1.
ด้ำนภำวะผู้นำแบบสั่งกำรผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำควรเปิดโอกำสให้ครูผู้สอนได้มสี ่วนร่วมเป็นผู้วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรูภ้
ำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ

2019

มีกำรอธิบำย

หรือแจ้งครูผสู้ อนทรำบถึงควำมคำดหวังของโรงเรียนพร้อมทั้งกำหนดบทบำทหน้ำที่ของครูผสู้ อนอย่ำงชัดเจนและให้ควำมไว้ว
ำงใจครูผู้สอนในกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของโรงเรียน
2. ด้ำนภำวะผู้นำแบบสนับสนุน ผู้บริหำรควรสนับสนุนให้ครูมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพทั้งในเรื่องของกำรศึกษำต่อ
กำรอบรมพัฒนำตนเอง และกำรฝึกฝนทักษะในเรื่องต่ำง ๆ
3.

ด้ำนภำวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม

ผู้บริหำรควรเปิดโอกำสให้ครูมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรปฏิบัติงำน

ให้ครูผสู้ อนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดเป้ำหมำย แนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนของโรงเรียน
4.

ด้ำนภำวะผู้นำแบบมุ่งควำมสำเร็จ

ผู้บริหำรควรกำรมอบหมำยงำนให้ตรงกับควำมสำมำรถ

ควำมถนัดของครูแต่ละคน แสดงควำมเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของครูและติดตำมดูแล ให้คำแนะนำในกำรปฏิบัติงำนอยูเ่ สมอ
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรทำวิจัยครัง้ ต่อไป
1.

ควรศึกษำปัจจัยทีส่ ่งผลต่อภำวะผูน้ ำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียน

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
2. ควรศึกษำภำวะผู้นำเชิงสถำนกำรณ์ของผู้บริหำรโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
ตำมกำรรับรู้ของนักเรียน

ผู้ปกครอง

และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
3.
ควรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
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ผู้เขียนบทความ
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถำนที่เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2550

นำยวินัย คำยันต์
16 กันยำยน 2535
อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ
75 หมู่ 3 ตำบลจอมพระ อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยำคมคม จังหวัดพะเยำ
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยำคมคม จังหวัดพะเยำ
ระดับปริญญำตรี สำขำดนตรีศึกษำ ครุศำสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2563

วิทยำลัยกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
กำลังศึกษำระดับปริญญำโท คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย

ประวัติกำรทำงำน
5 พฤษภำคม 2560 – 5 พฤษภำคม 2562
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวำวีวทิ ยำคม
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย
6 พฤษภำคม 2563 - 19 ปัจจุบัน
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวำวีวิทยำคม
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย

