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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครศึกษา
ระดับการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
คุณภาพของผูบริหารกับการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและศึกษาภาวะผูนํา
คุณภาพของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง
การวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 จํานวน 375 คน โดยกําหนดตามตาราง
เครจซี่และมอรแกน (Krejcie ; & Morgan. 1970: 608) จากนั้นสุมแบบแบงชั้นโดยใชขนาดโรงเรียนเปนชั้นแลวทําการสุม
อยางงายโดยจับฉลาก เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60-1.00 คาความเชื่อมั่นของภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารในโรงเรียน เทากับ
.896 และคาความเชื่อมั่นของการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทากับ .954สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation)และสมการถดถอยพหุคูณแบบ วิธีการคัดเลือกเขา (Multiple
RegressionAnalysis- Enter Method)
ผลการวิจัย พบวา
1. ระดับภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการสรางแรงจูงใจดานการมีวิสัยทัศน
ในการบริหาร ดานการติดตอสื่อสาร ดานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และดานการมีสวนรวมของบุคลากร
2. ระดับการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และดานการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3. ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารมีความสัมพันธกับการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(r) =.878 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับสูง
4. ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารสงผลตอการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารทุกดานรวมกันการพยากรณการ
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บริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไดรอยละ 79.40 โดยภาวะผูนําคุณภาพของ
ผูบริหารดานการมีสวนรวมของบุคลากรมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมาไดแกการสรางแรงจูงใจ และการติดตอสื่อสาร
ตามลําดับ
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
̂
𝑍𝑍 = .406(Z 3 ) + .350(Z 4 )+ .207(Z 5 )
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
𝑌𝑌�= .980 + .301 (X 3 ) + .299(X 4 ) + .172(X 5 )
คําสําคัญ: ภาวะผูนําคุณภาพ การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstact

The purposes of this research were to study the level of the quality leadership of school
administrators in schools under the Bangkok Metropolitan; study the level of educational administration
according to sufficiency economy in schools under the Bangkok Metropolitan; study the relationship
between the quality leadership of school administrators and educational administration according to
sufficiency economy in schools under the Bangkok Metropolitan; and study the quality leadership of
school administrators affecting on Sufficiency Economy in Schools under the Bangkok Metropolitan. The
samples consisted of375 teachers under the Bangkok Metropolitan, year 2016 by using Krejcie & Morgan
(1970 : 608). The stratified random sampling was done by using school size as strata to use for calculate
the sample size. Simple random sampling was done thereafter by lottery. The instruments used for data
collection were 5 point-rating scale questionnaires. IOC (IndexofItem - ObjectiveCongruence) was valued
since 0.60-1.00. The reliability of the quality leadership of school administrators was .896 and the
reliability of educational administration according to sufficiency economy was .954. The data analysis was
done by mean and standard deviation, pearson product-moment correlation coefficient, multiple
correlation and multiple regressionanalysis- enter method.
The research results were found as following;
1. The level of the quality leadership of school administrators in schools under the Bangkok
Metropolitan as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the research found
to be at high level in all aspects by descending order of the average as follow; building motivation, vision
in management, communication, transformation leadership and participation of personnel.
2. The level ofeducational administration according to sufficiency economy in schools under
the Bangkok Metropolitan as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the
research found to be at high level in all aspects by descending order of the average as follow; curriculum
and instruction, school management, personnel development and student development activity.
3. There was a statistically significant positive relationship at .01 between the quality leadership
of school administrators and educational administration according to sufficiency economy in schools
under the Bangkok Metropolitan.Pear’s correlation coefficient (r) = .878 showed that the two variables
had relationship at high level.
4. The quality leadership of school administrators affecting on Sufficiency Economy in Schools
under the Bangkok Metropolitan at .01 level. All aspects of the quality leadership of school administrators
mutually predicted educational administration according to sufficiency economy in schools under the
Bangkok Metropolitan with the predictive power was at 79.40 percent. The quality leadership of school
administrators in the aspect of participation of personnel had the highest predictive power followed by
by building motivation and communication respectively.
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The equation predict the raw standard scores

𝑍𝑍̂ = .406(Z 3 ) + .350(Z 4 )+ .207(Z 5 )

constants value of equation in form of raw scores
𝑌𝑌�= .980 + .301 (X 3 ) + .299(X 4 ) + .172(X 5 )

Keywords : The Quality Leadership, Educational Administration According To Sufficiency Economy

ภูมิหลัง

การศึกษาเปนเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนพลเมือง เปนคนดี มีวินัย เปนพลเมืองที่ดีและมี
คุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก มีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ สามารถเรียนรูไดตามความถนัดความสนใจ และดํารงชีวิตในสังคมอยางเปน
สุข มีงานทํา มีอาชีพ มีรายได รวมทั้งสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตในสังคมไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และสังคมพหุวัฒนธรรมที่เปนพลวัตในโลกศตวรรษที่ 21 ดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง[1]
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 5 มาตราที่ 54 ไดใหความสําคัญกับการศึกษา
โดยรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองปตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย
รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆรวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต การ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล นอกจากนี้การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจใน
ชาติสามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ [2]
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดการดานการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนและ
ประชาชนคนไทยใหมีความสมดุลทั้งดานรางกายความรูคุณธรรมมีจิตสานึกในความเปนพลเมืองเมืองไทยและพลเมืองโลกจาก
วิกฤตปญหาของชาติทางดานเศรษฐกิจและสังคมในอดีตที่ผานมารัฐบาลไดนอมนําหลักปรัชญาพระราชทาน
“เศรษฐกิจ
พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาประยุกตใชในการบริหารจัดการพัฒนาประเทศโดยกําหนดในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 76 และมาตรา 83 (1) และกําหนดเปนกลยุทธในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 9, 10, และอยูในฉบับที่ 12
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแตระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตนความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผล
รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรูความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆมาใชใน
การวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่
ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมี สํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสมดําเนินชีวิต
ดวย ความอดทนความเพียรมีสติปญญาและความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และกวางขวางทั้งดานวัตถุสังคมสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี[3]
ในยุคปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนปญหาการหยาราง
ความแตกแยกในครอบครัว ปญหาการวางงาน ซึ่งปญหาตางๆนี้มีผลกระทบรุนแรงกับเด็ก ทําใหเกิดปญหาอื่นตามมา
[4]โรงเรียนเปนอีกที่หนึ่งซึ่งมีอิทธิพลมากที่จะชวยปลูกฝงเด็กใหเจริญชีวิตอยางมีคุณคาและเห็นความสําคัญของ “ความ
พอเพียง” ซึ่งจะทําใหเด็กรุนใหม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไมคลอยตามาสังคมบริโภคนิยม ถาหากทุกฝายรวมมือกัน
ประเทศชาติก็จะรมเย็นเปนสุข [5]ความพอเพียงในสถานศึกษาเริ่มจากครูและผูบริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ
และนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดีในดานการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมและพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางครูกับนักเรียนกระตุนใหนักเรียนรักการเรียนคิดเปนทําเปนและปลูกฝงคุณธรรมเพื่อเปนการสรางคนดีคนเกงใหแก
สังคม ดานการบริหารและการเรียนการสอนของโรงเรียนควรปรับใหเขากับสภาพแวดลอมของแตละแหง
[6]ซึ่ง
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กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาเริ่มตั้งแตปพ .ศ. 2548
เปนตนมา โดยมีขอบขายการขับเคลื่อนสูสถานศึกษา 4 ดานคือ 1.ดานการบริหารจัดการ 2. ดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4. ดานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา[7]
ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษานั้น จะตองมุงพัฒนาครูกอนเปนอันดับแรก เพราะ
ครูถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญในการถายทอดความรู และปลูกฝงสิ่งตางๆ ใหแกนักเรียน ดังนั้นจึงควรสงเสริมครูใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแทกอน เพราะเมื่อครูเขาใจ ครูก็จะไดเปนแบบอยางทีดีใหแกนักเรียนได
[8]มีความมุงมั่นในการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาบูรณาการในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนานักเรียน มี
คุณลักษณะเปนผูเชี่ยวชาญในการจัดระบบการเรียนรูใหแกนักเรียน เพื่อปลูกฝงอุปนิสัยพอเพียง และยึดมั่นในการปฏิบัติใน
การเปนตนแบบในการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในดําเนินวิถีชีวิต [9] โดยการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิต การสงเสริมบุคคลใหมีความรูความเขาใจและรูแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็จะชวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสงผลใหสามารถดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียงไดอยาง
เหมาะสม[10]แตครูสวนใหญมีปญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากรายไดนอยแตคาครองชีพสูง ครูบางสวนตองหารายไดเพิ่ม
จากการประกอบอาชีพเสริมตาง ๆ ซึ่งบางครั้งเปนการ เบียดบังเวลางาน และสงผลใหครูเอาใจใสตอการเรียนการสอนนอยลง
นอกจากนี้ ครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หางไกลความเจริญตองเสียสละเงินเดือนบางสวนเพื่อชวยเหลือนักเรียนและซื้ออุปกรณการ
เรียนการสอนดวย
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูสถานศึกษาตองมีการพัฒนาอยางเต็มระบบ
และเนนการพัฒนาจากลางสูบน ใหครูเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอน แตในการพัฒนาหลักสูตรมีหลายขั้นตอนและดวยภาระ
งานประจําของครูที่มีอยูดวย ในการเขียนแผนใหเชื่อมโยงแตละประเด็น 3 หวง 2 เงื่อนไข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
ยาก จึงทําใหครูไมมีความมั่นใจในการปฏิบัติ [11]ดังนั้นผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากผูบริหารศึกษารับนโยบายมาจากสํานักการศึกษาซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัด จึงตองใหความสําคัญ
และสงเสริมการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการดําเนินการวางแผนจัดองคการ จัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอ รวมถึงการใหความสําคัญในการมีสวนรวมของครูและผูปกครอง การที่ผูนํามีสวนสัมพันธใกลชิดกับคุณภาพและ
คุณคาขององคการ สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในองคการหรือหนวยงานไดเปนอยางดี
[12]ซึ่ง
องคประกอบของโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศผูบริหารโรงเรียนตองมีภาวะผูนํามีวิสัยทัศนที่ชัดเจน มีความสามารถ
ในการจัดองคการ ออกแบบงาน กําหนดทิศทางในการทํางาน สรางบรรยากาศในการตัดสินใจรวมกันเปนกลุม มีการกระตุนให
แรงจูงใจ มีความสามารถในการแกปญหาความขัดแยง มีเอกภาพของทีม และมีความสัมพันธที่ดีกับผูปฏิบัติงาน
[13]
สามารถบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะการวางแผนกําลังคน สามารถกําหนดคนในแตละงานตามความรู
ความสามารถที่ตองการ กําหนดจํานวนบุคลากรใหสอดคลองกับสถานศึกษา ตลอดจนเตรียมบุคลากรทดแทนการสูญเสีย
กําลังคนในอนาคต[14] การบริหารยุคโลกาภิวัตน ผูบริหารจําตองมีศักยภาพในการใชภาวะผูนําอยางเหมาะสมในการสราง
ความสัมพันธที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงใหบรรลุเปาหมายรวมกันของทุกคนในองคกร สามารถสรางความเชื่อมั่นและให
การสนับสนุนทุกคน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ สามารถใชศิลปและกระบวนการของการมีอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุม
บุคคล และสามารถทําใหผูที่เกี่ยวของเกิดศรัทธา มีความเชื่อถือ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งสามารถสราง
สภาวะแวดลอม สนับสนุนใหรวมมือกันสรางประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ [15] กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั่วทั้งโรงเรียน ตองอาศัยการรวมมือรวมพลังจากบุคลากรทุกฝาย โดยจําเปนตองมีการสราง
วัฒนธรรมการใชขอมูลใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาและเนนจุดที่ควรพัฒนาอยูที่คุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหาร
สถานศึกษาถือเปนกลไกหลักสําคัญในการสนับสนุน สงเสริม และเปนผูนําในการดําเนินงานตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง และเปนวงจรการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปได ซึ่งสอดคลองกับบทบาทภาระหนาที่หลักของ
สถานศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่ยั่งยืน [16] จากสภาพดังกลาว
ผูวิจัยเห็นวาผูบริหารมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูไปในทิศทางที่ดี สงเสริมใหครูพัฒนาตนเองและดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีความสําคัญอยางมากในการพัฒนาคนไดทั้งการพัฒนาระดับบุคคลระดับชุมชนและ
ระดับประเทศชาติโดยยึดหลัก 3 หวงคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว 2 เงื่อนไขคือเงื่อนไข
ความรูและเงื่อนไขคุณธรรมซึ่งถานําไปปฏิบัติอยางจริงจังแลวทุกคนในชาติหรือในระดับโลกจะเปนบุคคลที่มีจิตสาธารณะที่
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มองเห็นประโยชนตอสวนรวมเปนที่ตั้งและจะนํามาซึ่งความสงบสุขของคนในสังคม ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผูนําคุณภาพของ
ผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารกับการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 437 โรงเรียน จํานวน 14,764 คนกลุมตัวอยางการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ป
การศึกษา 2559 จํานวนครู 375 คน โดยกําหนดตามตารางเครจซี่และมอรแกน(Krejcie & Morgan. 1970: 608) จากนั้น
สุมแบบแบงชั้น โดยใชขนาดโรงเรียนเปนชั้นแลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลากเพื่อใหได
จํานวนครบตามกลุมตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ (Rating Scale) ผานการหาคุณภาพของเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ .601.00คาความเชื่อมั่นของภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารในโรงเรียน เทากับ .896 และคาความเชื่อมั่นของการบริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทากับ .954วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เปนรายดานและรายขอ โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายเกี่ยวกับภาวะผูนําคุณภาพของ
ผูบริหารและการบริการงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนรายดานและรายขอ โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมาย วิเคราะหปจจัย
ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารที่สัมพันธกับการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครโดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ที่คํานวณแลวเปรียบเทียบกับเกณฑ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
วิธีการคัดเลือกเขา(Multiple RegressionAnalysis- Enter Method)

ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องภาวะผูนําคุณภาพที่สงผลตอการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูบริหารในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครสรุปผลโดยรวมและรายดานดังนี้
1. ระดับภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการสรางแรงจูงใจดานการมีวิสัยทัศน
ในการบริหาร ดานการติดตอสื่อสาร ดานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และดานการมีสวนรวมของบุคลากร
2. ระดับการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และดานการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
3. ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารมีความสัมพันธกับการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) =.878 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในระดับสูง
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4. ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารสงผลตอการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารทุกดานรวมกันการพยากรณการ
บริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไดรอยละ 79.40 โดยภาวะผูนําคุณภาพของ
ผูบริหารดานการมีสวนรวมของบุคลากรมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมาไดแกการสรางแรงจูงใจ และการติดตอสื่อสาร
ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําคุณภาพที่สงผลตอการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําประเด็นตางๆที่สําคัญมาอภิปรายโดยรวมและ
รายดาน ดังนี้
1. ระดับภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการสรางแรงจูงใจดานการมีวิสัยทัศน
ในการบริหาร ดานการติดตอสื่อสาร ดานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และดานการมีสวนรวมของบุคลากร ที่ เปนเชนนี้อาจ
เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําที่พยายามสรางแรงดึงดูดใจและมีอิทธิพลตอบุคลากรในองคกรเพื่อใหมีทัศนคติ
พฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน เปนการกระตุนใหบุคลากรมีความเต็มใจ กระตือรือรนในการทําสิ่งตางๆในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมีความสําเร็จของกลุมหรือสถานศึกษาเปนเปาหมายสําคัญ ผูบริหารสถานศึกษาตัดสินใจเลือกการ
ปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมและสามารถนําแนวทางมาใชไดอยางถูกตองทําใหองคกรยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดี
[17] ภาวะผูนําคุณภาพเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ทําใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จที่เปน
เชนนี้เนื่องมาจากภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนมีความสอดคลองกันเชิงทฤษฎีระบบ เพราะเมื่อใชระบบคุณภาพใน
การบริหารและการจัดการ ผูบริหารก็ควรมีภาวะผูนําคุณภาพดวยผลผลิตที่เกิดขึ้นจึงจะมีคุณภาพตามมา [18] สอดคลองกับ
งานวิจัยของขวัญชัย จะเกรง [19] ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตบางเขนพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตบางเขน
พื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาทุกดานอยูในระดับมากเชนเดียวกับทัศนันท ชุมชื่น
[20] ไดทําการวิจัยเรื่อง
องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทั้งนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา ศิลา [21] ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขนผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือขายที่ 19) โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก
2. ระดับการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และดานการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนมีการดําเนินงานไปในทางสายกลาง โดยคํานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพ
ตนเองและสภาวะแวดลอม โดยใชความรูอยางถูกหลักวิชาการดวยความรอบคอบและระมัดระวังควบคูไปกับการมีคุณธรรม
แบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และรวมมือปรองดองกัน ซึ่งนําไปสูความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอ
การเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลภาภิวัฒน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการ
นําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน
[22] ตลอดจนมีการดํารงชีวิตอยางพออยูพอกิน
พอประมาณ มีเหตุผล อยูบนรากฐานของศีลธรรม รวมทั้งมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม และเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง [23]สอดคลองกับงานวิจัยของพงศ รัตนะ [24]ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชจายตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงของครูผูสอนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ผล
การศึกษาพบวาพฤติกรรมการใชจายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของครูผูสอนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 โดยรวมและรายดาน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี อยูในระดับมากและงานวิจัยของยุวดี เสิ้งสูงเนิน [25]ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การศึกษา
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก
3. ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารมีความสัมพันธกับการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) =.878 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในระดับสูง ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจาก สิ่งสําคัญในการบริหารของผูบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจคือผูนําตองมี
วิสัยทัศนและมองการณไกลไดอยางแมนยําประพฤติปฏิบัติตัวเหมาะสมนานับถือ มีเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องตางๆมีคุณธรรม
บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มุงตอประโยชนสวนรวมและการแบงปน ควบคูกับการใชหลักการของธรรมาภิบาลในใช
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาวะผูนํา โดยผูนําตองเริ่มตนดวยการสํานึกขีดความสามารถของตัวเองและ
รูจักพอและตองศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเขาใจรวมถึงการสรางวินัยเพราะวินัยเปนสิ่งสําคัญในการเปนเครื่องกําหนด
กรอบการดําเนินงานตามภาระหนาที่ใดๆที่พึงกระทําใหบรรลุเปาหมายโดยสมบูรณ [26]ผูบริหารองคกรตองเปนผูบริหารที่มี
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการที่ดีในองคกร การเปลี่ยนแปลงความพยายามในการบริหารงานบุคคล
ใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง สงเสริมและสนับสนุน ใหบุคลากรมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง พัฒนาความรู
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรไปสูระดับสูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่ดีและยั่งยืนของบุคลากร [27]สอดคลองกับงานวิจัยของสุรินทร ชุมแกว [28]ไดทําการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรม
องคการ ภาวะผูนําแบบสรางความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูบริหาร
ในองคการเอกชนผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมองคการและภาวะผูนําแบบสรางความเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารสงผลตอการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารทุกดานรวมกันการพยากรณการ
บริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไดรอยละ 79.40 โดยภาวะผูนําคุณภาพของ
ผูบริหารดานการมีสวนรวมของบุคลากรมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมาไดแกการสรางแรงจูงใจ และการติดตอสื่อสาร
ตามลําดับ เปนเชนนี้ อาจเนื่องจาก ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนํา หลายประการที่ดําเนินการตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึง่ จะเปนภูมิคุมกันใหกับตัวเองไดเปนอยางดี ผูบริหารจะตองมีทั้งความรู รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรม
อันหมายถึงความซื่อสัตยสุจริต อดทน และมีสติ ใชแนวปฏิบัติอยางมีความสมดุลและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และ
สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น [29]สอดคลองกับงานวิจัยของ
นคเรศ ณ พัทลุงและยุวัฒน วุฒิเมธี [30] ไดทําการวิจัยเรื่อง6 คุณลักษณะภาวะผูนําที่มีผลตอการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะหลักของภาวะผูนําบารมีที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย การมีวิสัยทัศนที่เขมแข็ง ความสามารถทางการบริหาร การมุงปฏิบัติใหบรรลุผล และ
แบบอยางทางจิตใจเชิงคุณธรรม ขณะที่คุณลักษณะรองที่สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไดแก ทักษะทางสังคม และแบบอยางเชิงพฤติกรรม
โดยเฉพาะดานการมีสวนรวมของบุคลากร
นับวาเปน ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารสงผลตอการบริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปนเชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมประเมินผล และรวมถึงรวมรับ
ผลจากที่เกิดจากการดําเนินการ
สอดคลองกับอํานวย วงศสิงห [31] ไดสรุปวา การมีสวนรวม เปนการที่บริหารศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษา
และผูมีสวนเกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการบริหารงานงบประมาณ โดยการแสดงความคิดเห็น การเขารวมประชุม เขา
รวมเปนคณะกรรมการเชนเดียวกับจีรภา เพชรสงคราม [32] ไดสรุปวา การมีสวนรวมเปนการที่บุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของ
ในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมรับผิดชอบในกิจกรรมอันเปนประโยชนขององคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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อีกทั้งดานการสรางแรงจูงใจนับวาเปนภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารสงผลตอการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปนเชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนมีการกําหนดใหมีระบบการพิจารณาความ
ดีความชอบ เปนที่ยอมรับและเขาใจชัดเจน สรางขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน และเปนสวนหนึ่งของกลุม เปนที่ชื่นชมใน
องคการ การบริหารดานคาตอบแทน และจัดสวัสดิการที่มีคุณภาพถาผูบริหารสามารถชักจูงบุคลากรในองคกรไดตรงกับเรื่องที่
เขาตองการ ก็จําทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจ สงผลใหบุคลากรเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการใหความรวมมือ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคกร [33] สอดคลองกับวชิระ กันภัย [34] ไดสรุปวา แรงจูงใจ เปนปจจัย
หรือสิ่งตางๆที่ผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว หรือตรงตามวัตถุประสงคที่ตนเอง
ตองการ ตามที่ปรารถนาไว หรือปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคเปาหมายที่กําหนดไว
รวมถึงดานการติดตอสื่อสารนับวาเปนภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารสงผลตอการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปนเชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนมีการติดตอสื่อสารเพื่อใหเกิดความรวมมือ
ระหวางบุคลากร และผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก มีการปรับปรุงทักษะการสื่อสาร สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยขอมูลขาวสารมีสาระ มีความชัดเจนนาเชื่อถือ สรางความเชื่อมั่นและความเขาใจในความ
ตองการของฝายตางๆ เพื่อสนับสนุนใหบุคลากร ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชการติดตอสื่อสารแบบสองทาง
สอดคลองกับเวณิกา ชัยยิ้ม [35] ไดสรุปวา การสื่อสารภายในองคกรที่ดีจะชวยสรางความเขาใจในนโยบายของผูบริหาร
และเปนสิ่งเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกรในทางบวก
สอดคลองกับวลัยรัตน จันทรเสมา [36] ไดสรุปวา การสื่อสารเปนกระบวนการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอเท็จจริง
ความรูสึกนึกคิด โดยผานตัวกลาง สื่อหรือกิจกรรมทั้งหลาย เพื่อสรางความเขาใจระหวางกันสงผลใหเกิดความรวมมือและ
ยังสอดคลองกับจันทิมา กิตติวัฒนาชัย [37] ไดสรุปวา การสื่อสาร เปนกระบวนการถายทอดขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริง
ตลอดจนความตองการ อารมณความรูสึกจากผูสงไปยังผูรับเพื่อใหเขาใจตรงกัน และเกิดความรูสึกพึงพอใจรักใคร เกิดความ
นาเชื่อถือ ศรัทธา ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือรวมใจในการทํากิจกรรมตางๆ ใหสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรสงเสริม ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดานการเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงโดยผูบริหารบริหารจัดการงานของโรงเรียนอยางเปนระบบ
1.2 ควรสงเสริม ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดา นการมีวิสัยทัศนในการ
บริหารโดยผูบริหารกระตุนใหบุคลากรรวมกันนํานโยบาย และพันธกิจของโรงเรียนไปสูการปฏิบัติที่เปนจริง
1.3 ควรสงเสริม ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดานการมสวนรวมของ
บุคลากรโดยผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทํางานของโรงเรียน
1.4 ควรสงเสริม ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดานการสรางแรงจูงใจ โดย
ผูบริหารจัดใหมีสวัสดิการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากร
1.5 ควรสงเสริม ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดานการติดตอสื่อสาร โดย
ผูบริหารสรางความเชื่อมั่นและความเขาใจที่ตรงกันของฝายตางๆในโรงเรียน
1.6 ควรสงเสริม การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดานการ
บริหารจัดการสถานศึกษาโดยผูบริหารประสานสัมพันธกับชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการเปนอยู
อยางพอเพียง
1.7 ควรสงเสริม การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน โดยผูบริหารใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ทุกระดับชั้น
1.8 ควรสงเสริม การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดานการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยผูบริหารใหจัดกิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาดที่สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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1.9 ควรสงเสริม
การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดานการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา โดยผูบริหารใหจัดการประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อการ
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติหนาที่
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาภาวะผูนําคุณภาพที่สงผลตอการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูบริหาร
โรงเรียนจากกลุมตัวอยางในระดับอื่นๆ และเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โอกาสตอไป
2.2 ควรทําวิจัยในรูปแบบตางๆ เชน กรณีศึกษา วิจัยเชิงคุณภาพ เปนตน
2.3 ควรหาตัวแปรภาวะผูนํารูปแบบอื่นเชน ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม เปนตน ที่สงผลตอ
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูบริหารโรงเรียน
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