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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีการดําเนินการเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นําและ
เปรียบเทียบภาวะผู้นําของครูดนตรีด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 จําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการทํางานใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ระยะที่ 2 
ศึกษาภาวะผู้นําของครูดนตรีท่ีประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาใช้กลุ่มเป้าหมาย 3 คนได้มาโดย
วิธีการเลือกครูดนตรีท่ีประสบผลสําเร็จมีผลงานเชิงประจักษ์ในระดับชาติ ศึกษาข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ เครื่องมือ
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแล้วนําข้อมูลมาสังเคราะห์เรียบเรียงโดยวิธีเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1.ภาวะผู้นําของครูดนตรีด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําของครูดนตรีด้าน
การจัดการเรียนรู้ พบว่า ภาวะผู้นําของครูดนตรีด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีระดับภาวะผู้นําไม่
แตกต่างกันและครูดนตรีท่ีมีประสบการณ์ต่างกันมีระดับภาวะผู้นําแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 3. 
ภาวะผู้นําของครูดนตรีท่ีประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามกรอบ 6 
ด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูดนตรีมีส่วนร่วมกลั่นกรองและปรับปรุงหลักสูตรศึกษา ด้าน
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ใช้การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศที่ดี 
ด้านความสามารถในการวัดและประเมินผลใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประเมินผลจากสภาพจริง ด้านการพัฒนา
ตนเองไปสู่ครูมืออาชีพใฝ่เรียนใฝ่รู้อยู่เสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเสียสละหมั่นเพียร ยอมรับและเข้าใจความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดม่ันในอุดมการณ์ของวิชาชีพ เสียสละ
อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน เสียสละและมุ่งหวังอยากให้นักเรียนประสบผลสําเร็จจริงและให้
ความสําคัญกับผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
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Abstract 
 This research  has been conducted into two phases. First stage aims to study level of music 
teacher’s leadership and compare music teacher’s leadership in learning management for high 
school; subsidiary to the secondary educational service area office 20 which classifying by school 
sizes and work experiences. There are 165 people of population are used as samples; such as 
school administrators, superintendents of academic department, and teachers. Data collecting tools 
is 5-level rating scale questionnaire.  Analysis statistics are mean, standard deviation, one- way 
Anova test and multiple comparison of Scheffe' method. Second stage aims to study the leadership 
of successful music teacher of high school; subsidiary to the secondary educational service area 
office 20. There are 3 people of target group; who are successful and acceptable music teachers 
among other teachers and colleagues. Moreover, their works are national empirical results. An in-
depth interview is used to study for detailed and complete information. The information is 
synthesized and descriptively compiled. The research showed that  1. Music teacher’s leadership in 
learning management of high school; subsidiary to the secondary educational service area office 20 
is generally high. A learning management and a morality and professional ethic are excellent. The 
lowest is  measurement ability  2. Comparing results of music teacher’s leadership in learning 
management of high school; subsidiary to the secondary educational service area office 20 presents 
that; leadership of music teacher in learning management who works in varied school sizes isn’t 
different. The music teachers who have divergent work experiences, they have different leaderships 
with statistical significance at .05.3.The successful music teacher’s leadership is specified to 6 parts. 
First, a curriculum development; the music teachers participate in sifting and improvement. Second, 
a learning management ability; the music teachers intervene moral into lessons. There is child-
center learning management. Third, a measurement ability; there are result measurement and 
realistic measurement. Forth, professional teacher self-development; the music teachers always 
seek for knowledge, exchange knowledge, devote, listen and understand differences of students, 
and. Fifth, a morality and professional ethic; the music teachers adhere to teacher professional 
ethics, and devote. They are good and admirable examples as successful people in their own 
careers. The last,  a learner development; the music teachers devote and aim that their students 
will succeed. And they equally  emphasize every students.  
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บทนํา 

การศึกษาในปัจจุบันมีปัญหาจึงทําให้เกิดวิกฤตทางปัญญา แล้วพาให้เกิดวิกฤตชาติ การแก้วิกฤตต้องทําหลาย
อย่างรวมทั้งการรักษาด้วยยุทธศาสตร์ทางปัญญา และการปฏิรูปการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางปัญญาโดยรอบด้าน
โดยเร็ว การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นวาระเร่งด่วนของชาติ และประเด็นสําคัญที่จําเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา คือ 
การบริหารจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ในปัจจุบันมีการบริหารรวมศูนย์อํานาจสู่ส่วนกลาง, มี
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การจัดองค์กรซํ้าซ้อน ไม่มีเอกภาพด้านนโยบาย และมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรต่ํา, ขาดการเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม, จึงไม่ได้คนดีคนเก่งมาเป็นครู, สังคมขาดศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพครู, ขาดการพัฒนา
นโยบายอย่างต่อเนื่อง, ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และขาดความ
เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ปัญหาของครูผู้สอนนับเป็นประเด็นเร่งด่วนที่อยู่ในขั้นวิกฤติซ่ึง
ภาครัฐและทุกภาคส่วนต้องประสานพลังในการแก้ไขและต้องดําเนินการอย่างจริงจัง รอบคอบ และต่อเนื่อง ท้ังนี้
ยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดต้องพิจารณาในลักษณะองค์รวมตั้งแต่สถานภาพครู ทิศ
ทางการผลิตครูในอนาคต รวมถึงการประกันคุณภาพของครูเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าครูจะมีศักยภาพอย่างพียงพอ   ใน
การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปสู่เยาวชนของชาติตามเป้าหมายของรัฐบาลได้อย่างแท้จริง (เทอดศักด์ิ 
ไชยสมปาน, 2557) 

นอกจากนี้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาครูไม่มีคุณภาพว่ามิได้เกิดจากระบบไม่ดี หากเกิดจากการที่ครู
ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ไม่มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง รวมถึงยังขาดการจัดการความรู้ท่ีดีและมิได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน ท้ังนี้ความรู้ในหลักสูตรและในหนังสือที่ประมวลมาสอนเด็กคิดเป็นเพียงร้อย
ละ 20 ของความรู้ท้ังหมด แต่ความรู้ส่วนใหญ่หรืออีกร้อยละ 80 กลับถูกละเลยได้แก่ความรู้ของครูท่ีเกษียณอายุไป 
เพราะที่จริงแล้วครูเหล่านี้มีความรู้และมีประสบการณ์ท่ีฝังลึก กระทรวงศึกษาธิการจึงควรนําครูดังกล่าวมาถอดแบบ
ความรู้เพื่อที่คนทั้งสองรุ่นได้เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีประสบความสําเร็จร่วมกันและนําไปต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพ
เพิ่มแก่เยาชนในอนาคตได้ (เลขา ปิยะอัจฉริยะ, 2550) 

สุกรี เจริญสุข (2556) ได้กล่าวถึงความสําคัญของครูดนตรีและปัญหาของการจัดการเรียนการสอนดนตรีไว้ใน
บทความสร้างสรรค์ ในคําถามของการเลือกอาชีพดนตรีและครูดนตรีไว้ว่า “ทําไมคุณถึงเลือกประกอบอาชีพดนตรีและ
ทําไมคุณถึงเลือกที่จะมาเป็น ครูดนตรี”คําตอบในสองประเด็นนี้แตกต่างกัน บ้างก็ว่าเพราะเรียนมาทางด้านดนตรี
ศึกษาจึงต้องมาเป็นครูดนตรี และสอบบรรจุได้ บ้างก็ว่าชอบเป็นครู บ้างก็ว่าไม่สามารถเป็นนักดนตรีอาชีพได้แล้วจึงมา
เป็นครูดนตรี บ้างก็มาจากนักดนตรีอาชีพที่ไม่มีงานเข้า ก็จึงมาสอนดนตรีไปพลางๆก่อน บ้างก็มาเป็นครูดนตรีเพราะ
หากินง่ายดี (ครูสอนดนตรีพิเศษ) บ้างก็ตอบว่าผู้บริหารเห็นว่าพอเล่นดนตรีได้บ้างจึงให้สอนดนตรี เป็นต้น หลายๆ
คําตอบทําให้รู้สึกเศร้าท่ีได้ยินเหตุผลต่อการประกอบอาชีพครูดนตรี น้อยเต็มทีท่ีจะได้ยินคําตอบว่ามาเป็นครูดนตรี
เพราะความตั้งใจท่ีจะพัฒนาอาชีพครูดนตรี พัฒนาการศึกษาดนตรีหรืออยากจะสอนเด็กให้มีศักยภาพสูง มี
ความสามารถทางดนตรี น้อยเต็มทีท่ีพบครูดนตรีท่ีมีอุดมการณ์ ความศรัทธาในวิชาชีพ และมีวิถีชีวิตเป็นเยี่ยงอย่างของ
ครูดนตรีการเป็นครู และไม่มีปัญหาด่างพร้อยเรื่องการเงิน เพราะวิถีชีวิตของครูดนตรีเกี่ยวข้องกับศรัทธาความ
น่าเชื่อถือซ่ึงสิ่งเหล่านี้อยู่นอกเหนือความสามารถทางดนตรีท้ังสิ้น โรงเรียนจํานวนมากขาดแคลนครูดนตรี ตกอยู่ใน
สภาพที่ไม่มีตัวเลือกครูดนตรี หาครูดนตรีไม่ได้ ในที่สุดครูผู้สอนวิชาดนตรีท่ัวประเทศ จึงสอนเพราะความจําเป็น
ส่วนตัวและความจําเป็นของประเทศ สิ่งที่พบจากครูดนตรีอีกประการหนึ่งก็คือ “ครูท่ีสอนดนตรี เล่นดนตรีไม่เป็น” 
บางแห่งครูสอนดนตรีไม่ต่างไปจากการสอนหนังสือ คือสอนความรู้ดนตรีจากหนังสือ ไม่ได้สอนดนตรีจากตัวดนตรี 
หากจะมองให้ลึกลงไปว่าทําไมเด็กจึงเล่นดนตรีไม่เป็นคําตอบคือไม่มีครูดนตรี มีแต่ครูสอนหนังสือ มีครูสอนหนังสือใน
ชั่วโมงดนตรี สอนให้เด็กเป่าปี่ในสมุด ตีระนาดจากหนังสือ วิชาดนตรีก็คือการดูรูปเครื่องดนตรี ท่องจําเครื่องดนตรี 
ออกมาร้องเพลงหน้าชั้น ไปค้นคว้าทํารายงานเรื่องเครื่องดนตรี ซ้ือรูปเครื่องดนตรีแล้วตัดติดรูปเครื่องดนตรีส่งครู ฯลฯ 
ซ่ึงเป็นวิธีการของครูสอนดนตรีท่ีพบอยู่ท่ัวไป 

ครูดนตรีในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20มีจํานวนทั้งหมด55 คนจาก 65 โรงเรียน 
ส่วนใหญ่ครูดนตรียังกระจุกตัวอยู่ท่ีโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ แต่ยังเหลือโรงเรียนอีกจํานวนมากที่ขาด
แคลนครูดนตรีหาครูสอนดนตรีไม่ได้ ซ่ึงส่วนใหญ่โรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทําหน้าท่ี
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สอนรายวิชาดนตรี ซ่ึงครูท่ีสอนนั้นก็สอนดนตรีท่ีอยู่ในเฉพาะตําราไม่ได้สอนเนื้อหาท่ีเป็นตัวดนตรีซ่ึงส่งผลต่อการ
จัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการใช้ภาวะผู้นํา ท่ีจะนํามาเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนในห้องเรียนให้บรรลุผลสําเร็จ ต้องเริ่มท่ีครูก่อนเป็นอันดับแรกเพราะครูเป็นผู้นํา
นโยบายของฝ่ายบริหารลงสู่ปฏิบัติ อีกท้ังต้องยอมรับความจริงที่ว่าฝ่ายบริหารไม่สามารถทํางานได้เพียงลําพังครูจึงเป็น
กลไกสําคัญในขับเคลื่อนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท้ังงานบริหาร งานในฝ่าย งานพัฒนาผู้เรียน งานด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ซ่ึงครูผู้นําจะเป็นกลไกสําคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างครูผู้สอนในสถานศึกษาและชุมชน
ให้มีความสัมพันธ์ท่ีดีเป็นที่ไว้วางใจต่อกันดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นําครูด้านการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยมุ่งศึกษาครูดนตรีและผู้บริหารที่ครูดนตรี
สังกัดอยู่เป็นหลัก เพื่อเปรียบเทียบว่าครูท่ีสอนดนตรีมีภาวะผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้ในระดับใด และเปรียบเทียบ
ระดับภาวะผู้นําครูดนตรีโดยจําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการทํางาน และศึกษาภาวะผู้นําครูดนตรีท่ี
ประสบผลสําเร็จโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ตามกรอบแนวคิดภาวะผู้นําท่ีผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฏีของ
นักวิชาการหลายท่าน ท้ังนี้ผลการวิจัยจะเป็นสารสนเทศในการพัฒนาภาวะผู้นําของครูผู้สอนดนตรี และเผยแพร่สู่ครู
นอกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาดนตรี เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาภาวะผู้นําครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนให้สามารถดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
การศึกษาของชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นําของครูดนตรีด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  

2.เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําของครูดนตรีด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จําแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการทํางาน 

3.เพื่อศึกษาภาวะผู้นําของครูดนตรีท่ีประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สํากัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาภาวะผู้นําของครูดนตรี  ด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 
 
     1.ขอบเขตด้านประชากร 
          1.1 ด้านประชากรได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและข้าราชการครู ท่ีจบสาขาวิชา
ดนตรีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จํานวน 165 คน 
ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษากับประชากรทั้งหมด 
1.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
      1.2.1 ตัวแปรต้น 
     1.2.1.1 ขนาดของสถานศึกษา จําแนกเป็น 3 ขนาดดังนี้ 
  1) โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 1 – 499 คน) 
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  2) โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499คน) 
  3) โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียนตั้งแต่ 1,500 คนขึ้นไป) 

      1.2.1.2 ประสบการณ์ในการทํางานจําแนกเป็น  
1) น้อยกว่า 2 ปี 
2) ต้ังแต่ 2 – 10ปี 
3) มากกว่า 10ปีขึ้นไป 

     1.2.2 ตัวแปรตาม คือ ภาวะผู้นําครูดนตรีด้านการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามองค์ประกอบ 6 ด้าน 
ได้แก่ 

1) ด้านการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2)ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้   
3) ด้านความสามารถในการวัดและการประเมินผล  
4) ด้านการพัฒนาตนเองไปสู่ครูมืออาชีพ 
5) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6) ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน 
1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหางานวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาภาวะผู้นําของครูดนตรีด้านการจัดการเรียนรู้ 6 ด้านคือ 1) 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา2) ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านความสามารถในการวัด
และการประเมินผล 4) ด้านการพัฒนาตนเองไปสู่ครูมืออาชีพ 5) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ6) 
ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน 

1.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 งานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําของครูดนตรีด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ดําเนินการวิจัยระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
      2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตอนที่ 2 เป็นข้อคําถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบให้ข้อเสนอแนะอย่างเสรีเกี่ยวกับภาวะผู้นําท่ีเหมาะสม

ของครูดนตรี 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

3.1 ผู้วิจัยนําหนังสือ ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล จากโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ไป
ยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.2 ขอหนังสือจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อขอความอนุเคราะห์ไป
ยัง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ท้ัง 55 แห่ง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
จากประชากร 
 3.3 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และเดินทางไปยัง
สถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยเก็บแบบสอบถามคืนหลังจากแจก
แบบสอบถามไปแล้ว 1 สัปดาห์จํานวน 165 ฉบับ 
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     4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
          4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทุกฉบับ 
          4.2 นําคะแนนที่ได้ดําเนินการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+(StatisticalPackage 
for the Social Sciences/Personal Computer Plus) ดังต่อไปนี้ 
 4.2.1 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ (Frequency)และค่าร้อยละ 
(Precentage) นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 4.2.2 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นําของครูดนตรีด้านการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 3) 
ความสามารถด้านการวัดและประเมินผล 4) ด้านการพัฒนาตนเองไปสู่ครูมืออาชีพ 5) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ6) ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดแล้ววิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย 
( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแต่ละด้าน นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด
ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย 4.51- 5.00 หมายถึงมีภาวะผู้นําอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51- 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้นําอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51- 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้นําอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีภาวะผู้นําอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีภาวะผู้นําอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

      4.2.3 ตอนท่ี3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นําครู วิเคราะห์โดยใช้ความถี่จากประเด็นการตอบแล้ว
จัดเป็นหมวดหมู่โดยเรียงลําดับความถี่ นําเสนอด้วยตารางประกอบการบรรยาย 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบเปรียบเทียบระดับของ
ภาวะผู้นําครูดนตรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จําแนกตามขนาดโรงเรียนและ
ประสบการณ์ในการทํางานและตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกรณีท่ีพบความแตกต่างจากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)โดยใช้สถิติทดสอบ Scheffeองค์ประกอบภาวะผู้นําครูด้าน
การจัดการเรียนรู้ 6 ด้านคือ 1.ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 3. 
ด้านการวัดและประเมินผล 4.ด้านการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ 5. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และ6. ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ระดับภาวะผู้นําของครูดนตรีด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.63 มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย4.51 และลําดับสุดท้ายคือด้านความสามารถในการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย4.13  

2.ภาวะผู้นําครูดนตรีด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีระดับภาวะผู้นําไม่แตกต่างกันและครูดนตรีท่ีมีประสบการณ์
แตกต่างกันมีระดับภาวะผู้นําแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.ภาวะผู้นําครูดนตรีท่ีประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ด้านการจัดการ เรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีภาวะผู้นําตามกรอบ 6 ด้าน ดังนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  ครูดนตรีมีส่วนร่วมในการทํางานด้านหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมกลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษาร่วม
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาดูงานเรื่องหลักสูตรสถานศึกษากับหน่วยงานอื่น และนํางานวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ครูดนตรีใช้การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้าน
ความสามารถในการวัดและประเมินผล ครูดนตรีใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ใช้การประเมินผลร่วมกันทั้ง 4 ฝ่าย คือ 
ครู ผู้ปกครอง เพื่อน ตนเอง  มีการประเมินผลตามชิ้นงานและมีการประเมินผลจากสภาพจริง ด้านการพัฒนาตนเอง
ไปสู่ครูมืออาชีพ ครูดนตรีใฝ่เรียนใฝ่รู้อยู่เสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่อย่างเสมอ มีความเสียสละหมั่นเพียร 
ปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ ยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน และยึดม่ันในอุดมการณ์ของความเป็น
ครูด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูดนตรียึดม่ันในอุดมการณ์ของวิชาชีพ  เสียสละอุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีต่อวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตน ยกย่อง ชื่นชม บุคคลท่ีประสบ
ผลสําเร็จในวิชาชีพ และมีความซ่ือตรงต่อจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ครูดนตรีมีความเสียสละ
และมุ่งหวังอยากให้นักเรียนประสบผลสําเร็จจริง มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นเลิศ  พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้ และให้ความสําคัญกับผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาภาวะผู้นําของครูดนตรีด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. การศึกษาระดับภาวะผู้นําครูดนตรีด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับมากท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าครูดนตรีมีความรู้ความสามารถด้านการ
จัดการเรียนรู้ตลอดจนทักษะด้านดนตรี มีความรู้ความสามารถในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาซ่ึงแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา ไชยมหา (2556)ได้
ทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําครูด้านการจัดการเรียนเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้ข้อค้นพบว่าองค์ประกอบภาวะผู้นําครูด้านการจัดการเรียนรู้ มี 5 
องค์ประกอบ ดังนี้คือ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 3) ด้าน
ความรู้ความสามารถในการวัดและประเมินผลการศึกษา 4) ด้านการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ  และ 5) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งนี้เนื่องจากว่าภาวะผู้นําครู เป็นพฤติกรรมของครูท่ีมีอิทธิพล เป็นที่ยอมรับของครู
คนอื่นในการปฏิบัติงานมีพฤติกรรมที่สามารถโน้มน้าว ชี้นํา ชักชวนกระตุ้น ส่งเสริมให้เพื่อร่วมงานได้มีพฤติกรรม
ปฏิบัติตามและทํางานเป็นระบบทีม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดขององค์กรครูดนตรีวิชาชีพในสหรัฐอเมริกา หรือชื่อย่อ 
MENC (The Music Educators National Conference ) ท่ีได้ค้นพบเกี่ยวกับสมรรถนะของครูดนตรีว่า ต้อง 1) 
ปฏิบัติดนตรีด้วยความเข้าใจและใช้เทคนิคด้วยความคล่องแคล่วด้านการเล่นคลอการขับร้องการอํานวยเพลงและ
สามารถประเมินดนตรีปฏิบัติได้ 2) สามารถสร้างบทประพันธ์ด้วยลีลาดนตรีท่ีหลากหลายและอธิบายงานเรียบเรียง
เสียงประสานที่ทําขึ้นเพื่อใช้ฝึกในโรงเรียนได้ 3) ครูดนตรีจะต้องวิเคราะห์อธิบายพรรณนาในงานหรือบทประพันธ์อื่นๆ
ได้4) ครูดนตรีจะต้องมีคุณสมบัติแห่งอาชีพโดยสามารถที่จะสื่อสารแสดงปรัชญาทางดนตรีกับผู้เรียนเข้าใจปัญหาการ
เรียนของผู้เรียนที่มีปัญหาทางดนตรีอุทิศเวลาให้กับการสอนและปรับปรุงเทคนิคการสอนอยู่เสมออนึ่งครูดนตรีเป็นผู้ท่ี
มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอ นอกเหนือจากการสอนวิชาดนตรีโดยตรงแล้ว ครูดนตรีต้องมี
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กิจกรรมพิเศษคือสร้างวงดนตรีของโรงเรียนเพื่อฝึกนักเรียนให้มีความรู้ทางดนตรีท่ีสูงขึ้น ฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีให้
นักเรียนมีความสามารถสูงขึ้น ฝึกนักเรียนให้ทํางานเป็นทีม สร้างความรักความสามัคคีในวงดนตรีเอง และออกบริการ
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประสานความร่วมมือระหว่างครูและผู้บริหารในการ
ทํางาน เพื่อให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงทั้งหมดนี้จะประสบผลสําเร็จได้นั้น ครูดนตรีต้องเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้นําอยู่ใน
ระดับสูง 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําของครูดนตรด้ีานการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จําแนกตามขนาดและประสบการณ์ในการทํางานโดยรวมพบว่า
ครูดนตรีท่ีอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีระดับภาวะผู้นําไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าครูดนตรีท่ีอยู่
โรงเรียนขนาดต่างกันมีภาระงานและความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน อีกท้ังการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการสนับสนุนงานให้
เกิดผลสําเร็จก็ไม่แตกต่างกันทําให้ผลสําเร็จของมีผลไม่แตกต่างกัน รวมทั้งครูดนตรีในโรงเรียนขนาดแตกต่างกันมี
โอกาสได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงานต้นสังกัดใกล้เคียงกัน ส่วนครูดนตรีท่ีมีประสบการณ์การสอนแตกต่างกันมีระดับ
ภาวะผู้นําแตกต่างกัน แสดงว่าเมื่อทํางานนานขึ้นโอกาสพัฒนาตนเองของครูดนตรีก็ย่อมมีมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชฏาภรณ์ จรรยางาม (2556) ท่ีได้ศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ท่ีพบว่า 
โดยท่ัวไปผู้บริหารมักประสบปัญหาต่างๆอันเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งอาจมาจากการขาดทักษะ
ในการบริหารงานการขาดประสบการณ์และความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการ
บริหารงานต่างๆเช่นคนเงินวัสดุสิ่งของ การบริหารจัดการ ชุมชนและสภาพแวดล้อมรอบๆสถานศึกษาซ่ึงล้วนเป็นปัจจัย
ท่ีส่งผลให้เกิดความแตกต่างกัน  
 ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1.1ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนําผลการวิจัยไปใช้เป็นสาระสนเทศในวางแผนเพื่อกําหนด 
นโยบาย แผนงานพัฒนาครูดนตรีหรือครูกลุ่มสาระอื่น ให้มีภาวะผู้นําท่ีสูงขึ้นได้ เนื่องจากครูท่ีมีภาวะผู้นําสูงจะส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของผู้เรียนสามารถนําพาเพื่อนร่วมงานปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายได้สําเร็จ 

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนําผลการวิจัยไปใช้เป็นสาระสนเทศในการวางแผนงาน ทิศทางในการ
ทํางาน การกําหนดภาระงาน แนวทางการติดตามงานครูดนตรีหรือครูกลุ่มสาระอื่นอย่างไรให้ประสบผลสําเร็จ ทํางาน
ได้ตามเป้าหมายโดยมีวุฒิภาวะมีภาวะผู้นํา เกื้อกูลกันในการทํางานให้งานมีประสิทธิภาพ  
 1.3 ครูสามารถนําข้อมูลและแนวทางของภาวะผู้นําครูดนตรีท่ีประสบผลสําเร็จไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง รวมทั้งให้ครูในกลุ่มสาระอื่นสามารถนําไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ 
 1.4 ครูดนตรีนําไปเป็นแนวทางการวางแผนการพัฒนาภาวะผู้นําครูในตนเองสูงขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
นําไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเพื่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาภาวะผู้นําครูดนตรีด้านการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 2.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

2.1 ควรทําการวิจัยในการด้านการวัดและประเมินผลในรูปแบบท่ีต่างกัน ตามศักยภาพของผู้เรียน และ 
เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษา 

2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตครู ภาวะผู้นําครูด้านการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่งผลต่อการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 



 

 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน“ 
17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสมีา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 956 
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