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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to examine 1) the level of school administrators’ 

transformational leadership under under the Secondary Educational Service Area Office 3  in Ayutthaya, 

2) the level of school effectiveness and 3) the relationship between school administrators’ 

transformational leadership and the level of school effectiveness.  

The samples were 306 administrators including school directors, deputy directors and 

teachers under Secondary Educational Service Area Office 3 in Ayutthaya. The research  instrument was 

a questionnaire with the a rating scale up to 5. The statistics used in data analysis were percentage, mean, 

standard deviation and correlation coefficient of  Pearson. 

The research findings were as follows: 1) the level of school administrators’ transformational 

leadership was high, 2) the level of school effectiveness was high. 3) the  relationship between school 

administrators’ transformational leadership and the level of school effectiveness under the Secondary 

Educational Service Area Office 3 in Ayutthaya were  high  with, a statistical significance at .01 

 

Keywords:  transformational leadership,  school effectiveness 
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บทที�  1 

บทนาํ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 ท่ามกลางความเปลี�ยนแปลงของสังคมที�กา้วเขา้สู่ยุคศตวรรษที� 21 ซึ� งความกา้วหน้าทาง

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ� นก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงด้านบริบททางสังคม วฒันธรรม

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและการสื�อสารปัจจุบนับนโลกไร้พรมแดนที�

เป็นไปอย่างต่อเนื�องรวดเร็วและรุนแรง การศึกษายงัคงเป็นกลไกสําคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิต

มนุษยแ์ละการพฒันาประเทศอย่างย ั�งยืน ทั�งที�เป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 

รวมทั�งการศึกษาตลอดชีวิต การจดัระบบการศึกษาที�สนองตอบความตอ้งการของบุคคล สังคม และ

ประเทศชาติมากเท่าไร หมายถึง การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มีศกัยภาพเพิ�มขึ�นเพียงนั�น 

(สาํนกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพเยาวชน, 2557, น.ความนาํ) ซึ� งแผนพฒันา

การศึกษาแห่งชาติฉบบัที� 11 พ.ศ. 2555-2559 มุ่งหวงัจะพฒันาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวยัให้มีความ

พร้อมทั�งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสํานึกวฒันธรรมที�ดีงาม และรู้คุณค่าของความเป็นไทย มีโอกาสและ

สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุม้กนัต่อการเปลี�ยนแปลง ทาํให้สถานศึกษาเกิดการเปลี�ยนแปลงทุก

ดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นการบริหารสถานศึกษาและการจดัการเรียนการสอน ซึ� งผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น

ผูมี้บทบาทสาํคญัในการขบัเคลื�อนองคก์รไปสู่ทิศทางเป้าหมายที�กาํหนดและตอ้งปรับเปลี�ยนบทบาท

หน้าที�เพื�อบริหารจดัการในรูปแบบใหม่เพื�อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและ

แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัดงักล่าวเพื�อนาํสถานศึกษาไปสู่การพฒันาในยุคการเปลี�ยนแปลง 

(กระทรวงศึกษาธิการ,2555,น.11-12) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม 

(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที� 3) พ.ศ.2553 กล่าววา่ สถานศึกษานั�น หมายถึง สถานพฒันาเด็ก

ปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารเรียน วทิยาลยั สถาบนั มหาวิทยาลยั หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื�น

ของรัฐหรือของเอกชน ที�มีอาํนาจหน้าที�หรือมีวตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษา ตามมาตรฐาน

การศึกษาที�กาํหนด ซึ� งหมายถึง ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพ ที�พึงประสงค์และมาตรฐาน

การศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั�นเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัที�มีหนา้ที�กาํกบั

ดูแลของสถานศึกษานั�น เพื�อให้สถานศึกษาไดผ้่านการรับรองจากหน่วยงานภายนอกว่าสามารถจดั

การศึกษาได้อย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษา ดงันั�นผูบ้ริหาร

สถานศึกษาซึ� งมีหน้าที�โดยตรงในการรับผิดชอบดูแลสถานศึกษาให้การจดัการศึกษาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผูบ้ริหารจึงตอ้งเป็นผูที้�มีทั�งความรู้ ความสามารถ มีจรรยาบรรณ 
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และมีภาวะผูน้าํ สอดคล้องกบั พทัธนันท์ หลีประเสริฐ (2558, น.2) กล่าวว่า ปัจจยัสําคญัในการ

เปลี�ยนแปลงสถานศึกษา คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีภาวะผูน้าํทกัษะความรู้ความเขา้ใจหลกัการบริหารของ

ระบบและขององค์กรโดยภาระหน้าที�ที�จาํเป็นและสําคญัอย่างยิ�งของผูบ้ริหารคือการอาํนวยการให้

งานบรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้ซึ� งการอาํนวยการเป็นการใชภ้าวะผูน้าํในการวินิจฉยัสั�งการและ

จูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถดงันั�นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาจึง

มีความสาํคญัอยา่งมากต่อการบริหารจดัการและการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ

และดาํเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใดย่อมขึ� นอยู่กบัความสามารถของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาที�จะใชอิ้ทธิพลโนม้นา้วจูงใจบุคลากรในการปฏิบติังานและให้บุคลากรตระหนกัถึงความ

เป็นส่วนหนึ�งของความสําเร็จของงานเกิดความร่วมมือร่วมใจกบัการปฏิบติัหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย

ซึ� งให้บรรลุตามวตัถุประสงคจ์ากการศึกษาเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ ทฤษฎี

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง (Transformational Leadership) นั�น เป็นแนวทางที�กวา้งขวางกวา่แนวคิด

ทฤษฎีภาวะผูน้ําอื�นๆและมีผลจากการวิจัยเชิงประจักษ์และการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผูน้ําการ

เปลี�ยนแปลงในทุกระดบัในองค์กรของประเทศต่างๆจาํนวนมาก พบว่า ผูบ้ริหารหรือผูน้าํที�มีภาวะ

ผูน้ําการเปลี�ยนแปลงสามารถทาํให้ประสิทธิผลของงานและองค์กรสูงขึ� นแมว้่าสภาพการณ์ของ

องคก์รจะมีขอ้จาํกดัต่างๆ เพียงใด ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงนี� จึงเป็นที�สนใจของนกัวิชาการทางดา้น

การบริหารทั�งในวงธุรกิจอุตสาหกรรม การศึกษา รัฐบาลโรงพยาบาล หน่วยงานที�ไม่หวงัผลกาํไรและ

หน่วยงานอื�นๆนอกจากนี� ไดมี้การเสนอวา่ควรมีการพฒันาผูน้าํให้มีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอย่าง

แทจ้ริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, น.3) 

 สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 เป็นหน่วยงานที�ดูแลและรับผิดชอบ

สถานศึกษาที�ทาํการเปิดสอนในระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที�  1-6 ในจงัหวดันนทบุรี และจังหวดั

พระนครศรีอยธุยา จาํนวน 47 แห่ง ซึ� งมีวิสัยทศัน์ คือ สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

เป็นองค์กรการบริหารจดัการการศึกษาที�มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล สอดคล้องกบัพนัธกิจ คือ 

พฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารจดัการศึกษา

อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อให้เป็นบุคคลที�มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินยั อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถิ�น มี

ทกัษะอาชีพ และมีความสามารถตามมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงคคื์อ สถานศึกษามีการบริหาร

จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ผูเ้รียนมีคุณภาพตา

มาตรฐาน ทกัษะอาชีพ และพฒันาสู่สากล ประชากรวยัเรียนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั�นพื�นฐาน 15 ปี 

อยา่งทั�วถึง และไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาบริหารงานไดต้ามมาตรฐาน โดยเนน้การมี
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ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ� งจุดเนน้ของสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา เขต 3 ไดก้าํหนดจุดเน้น ดา้น

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) เพิ�มขึ�นเฉลี�ยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 ดา้น

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดา้นเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นกัเรียนทุกกลุ่มและทุกระดบัดา้น

พฒันาครูสู่มืออาชีพและดา้นพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการทั�งสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาและ

สถานศึกษา (สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3, 2558, น. 16) ดงันั�น เพื�อให้การบริหาร

จดัการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าประสงค์ และจุดเน้นของสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษา เขต 3 ขึ�นอยู่กบัความสามารถของผูบ้ริหารซึ� งการประเมินประสิทธิผลตามแนวความคิด

ของ Mott (1972, cited in Hoy & Miskel, 1991, p. 398) ไดพ้ิจารณาในดา้นความสามารถคือ 

ความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงความสามารถในการพฒันานกัเรียน

ใหมี้ทศันคติทางบวกความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษาและความสามารถในการ

แกไ้ขปัญหาภายในสถานศึกษานั�น 

 จากที�กล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ การจดัการศึกษาในสภาพสังคมปัจจุบนั ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจําเป็นต้องมีทักษะความรู้ความเข้าใจ และนําภาวะผู ้นํามาปรับใช้ในการบริหาร

สถานศึกษาเพื�อใหเ้กิดความสําเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทศัน์ขององคก์ร ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื�อนาํ

ผลจากการศึกษาวิจยัมาเป็นขอ้มูลสําหรับเป็นแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ในการพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและก่อให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุดกบัสถานศึกษา 

 

1.2 วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
 ในการวิจยัเรื�องความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต3 จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยามีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงัต่อไปนี�  
 1.2.1 เพื�อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 1.2.2 เพื�อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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 1.2.3 เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

 

1.3 คาํถามการวิจยั 

 จากการศึกษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งผูว้จิยัจึงไดต้ั�งสมมติฐานในการวจิยั ดงันี� ต่อไปนี�  

 1.3.1 ภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยูใ่นระดบัใด 

 1.3.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยูใ่นระดบัใด 

 1.3.3 ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา

สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพนัธ์กนั

หรือไม่ 

 

1.4 สมมติฐานการวิจยั 
 จากการศึกษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งผูว้จิยัจึงไดต้ั�งสมมติฐานในการวจิยั ดงันี� ต่อไปนี�  

 1.4.1 ภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยูใ่นระดบัมาก 

 1.4.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยูใ่นระดบัมาก 

 1.4.3 ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีความสัมพนัธ์กนั 

 

1.5 ขอบเขตของการวิจยั 
 เพื�อใหก้ารวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงคที์�ตั�งไว ้ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งันี�  

 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื�อหา การวิจยัครั� งนี� มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประกอบดว้ย 
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  1.5.1.1 ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ตามแนวคิดของ Bass & Avolio (1999, 

p.369) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้นคือ    

   1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์   

   2) การสร้างแรงบนัดาลใจ   

   3) การกระตุน้ทางปัญญา   

   4) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 1.5.1.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของ Mott (1972, cited in Hoy & 

Miskel, 1991, p. 398)/มีองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ 

    1)//ความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง 

    2)//ความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก 

    3)//ความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษา 

    4)//ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาภายในสถานศึกษา 

 1.5.2//ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 

1.5.2.1  ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  ได้แก่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 29 แห่ง ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ 

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา จาํนวน 79 คน และ ขา้ราชการครู จาํนวน 

1,327 คน รวมทั�งหมด 1,435 คน (สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต3, 2558, น. 23-24) 

 1.5.2.2 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี� ได้มาจากการกาํหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งจากตารางสําเร็จของ Krejcie & Morgan (1970, pp. 608-609) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 306 คน

ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 29 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)    

รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารวิชาการจาํนวน 29 คน ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

และข้าราชการครูสายผูส้อน จาํนวน 248 คน และนําไปสุ่มแบบแบ่งชั� นภูมิชนิดที�เป็นสัดส่วน 

(Proportionate Stratifiend Random Sampling) ซึ� งคิดเป็นสัดส่วน 0.21 ของประชากรเป้าหมายทั�ง 29 

สถานศึกษา ดว้ยวธีิจบัฉลาก 
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  1.5.2.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ในการวิจยัครั� งนี� ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา

เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในปีการศึกษา 2558 

 

1.6//นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 เพื�อสร้างความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดนิยามศพัท์เฉพาะ ของการ

วิจยัเรื�อง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

ดงัต่อไปนี�  
1.6.1 ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาที�เป็นพลงัผลกัดนัใหผู้ต้ามเกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมจนเกิดกระบวนทศัน์ใหม่ๆ  คือ

ผูบ้ริหารตอ้งกระตุน้ให้ผูต้ามยอมรับและสร้างสรรค์ในเป้าหมายเดียวกนั กระตุน้ความสนใจของ

บุคคลใหม้องงานของตนในมุมมองใหม่ๆ ทาํใหเ้กิดความตระหนกัรู้ในเรื�องวิสัยทศัน์ และภารกิจของ

ทีมและองค์กร การพฒันาความสามารถของบุคคลไปสู่ระดบัความสามารถที�สูงขึ�น  มีศกัยภาพมาก

ขึ�น  ซึ� งผูน้าํตอ้งทาํหน้าที�ให้ผูต้ามอยู่เหนือกว่าความสนใจในตนเองผ่านทางการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา  และการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล 

  1.6.1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมที�ผูบ้ริหารสถานศึกษา

แสดงให้เห็นถึงเฉลียวฉลาด มีความเชื�อมั�นในตนเอง กาํหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน์และอุดมการณ์ไว้

อยา่งชดัเจน มีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ อุทิศตนเพื�อประโยชน์ส่วนรวม มีความเชื�อและค่านิยมที�ดี 

ทาํใหผู้ต้ามเกิดความภาคภูมิใจ เชื�อถือ เคารพ ศรัทธา เป็นที�ไวว้างใจต่อผูร่้วมงาน ดึงดูดให้ผูร่้วมงาน

เกิดความจงรักภกัดีต่อผูบ้ริหาร 

  1.6.1.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ

แสดงให้เห็นถึงความมีเจตคติที�ดี มองโลกในแง่ดี อุทิศตนเพื�อประโยชน์ของส่วนรวม กระตุน้ให้

ผูร่้วมงานมีความกระตือรือร้น ส่งเสริมแรงจูงใจภายใน ส่งเสริมดา้นการคิดเชิงบวก ให้เห็นคุณค่าและ

ความสําคัญของเป้าหมายในองค์กร เชื�อมั�นในศักยภาพของผูร่้วมงานถึงความสามารถในการ

ปฏิบติังานจนสาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที�ตอ้งการ 

  1.6.1.3 การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาที�แสดง

ให้เห็นถึงความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งชาญฉลาด มีความริเริ�มสร้างสรรค ์มีทกัษะในดา้นการ

สื�อสาร กระตุน้ใหผู้ร่้วมงานคิดหาวธีิการแกปั้ญหาใหม่ๆ มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาบนพื�นฐาน
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ของขอ้มูลและเหตุผล กระตุน้ให้ผูร่้วมงานได้แสดงความคิดเห็นในมุมมองใหม่ๆ และยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผูร่้วมงาน มีการส่งเสริมให้ผูร่้วมงานไดป้ระเมินตนเองและนาํผลจากการประเมินที�

ไดไ้ปปรับปรุงและพฒันาตนเองต่อไป 

  1.6.1.4 การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมของผู ้บริหาร

สถานศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในผูร่้วมงานเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด มีการวิเคราะห์

ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการมอบหมายงานไดค้าํนึงถึงความสามารถและ

ความถนดัของแต่ละบุคคล คอยช่วยเหลือ แนะนาํ ให้คาํปรึกษา เป็นผูส้อนงานให้มีความกา้วหนา้ใน

งาน และส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานไดพ้ฒันาศกัยภาพตามความสามารถและความตอ้งการ 

 1.6.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของสถานศึกษาในการบริหาร

จดัการทั�งดา้นการจดัการเรียนการสอน งบประมาณ สิ�งแวดลอ้ม และทรัพยากรมนุษย ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครูให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาและเป็นที�พึงพอใจของบุคลากร 

ผูเ้รียนและผูเ้กี�ยวขอ้งรวมทั�งการใหบ้ริการและพฒันาชุมชนอยา่งต่อเนื�อง ประกอบดว้ย4ดา้นไดด้งันี�  

  1.6.2.1 ความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง หมายถึง  

ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูในการจดัการเรียนการสอนจนทาํให้นกัเรียนส่วนใหญ่

มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนโดยเฉลี�ยอยู่ในระดบัสูง สามารถเขา้เรียนต่อในระดบัที�สูงขึ�นได ้นกัเรียน

ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการต่างๆ 

  1.6.2.2 ความสามารถในการพัฒนาให้นักเรียนมีทัศนคติในทางบวก หมายถึง 

ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูในการอบรมสั�งสอนนกัเรียนให้เป็นคนที�มีคุณลกัษณะ

ที�ดีมีคุณธรรม  จริยธรรมอยู่ในระเบียบวินัย เป็นคนมีเหตุผล มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นจากผูอื้�นรู้จกัพฒันาตนเอง รู้จกัแสวงหาความรู้ และมีเจตคติที�ดีต่อการศึกษา 

  1.6.2.3 ความสามารถในการปรับเปลี� ยนและพัฒนาสถานศึกษา  หมายถึง 

ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูในการปรับเปลี�ยนการดาํเนินงานด้านการบริหาร

จดัการ ดา้นการเรียนการสอน การปรับหลกัสูตรเพื�อให้สถานศึกษากา้วหน้า ทนักบัสภาพแวดลอ้ม

ต่างๆ ที�เปลี�ยนแปลงไป สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รู้จกันาํเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มาช่วยในการจดัการเรียนการสอนตามความตอ้งการของทอ้งถิ�น  

  1.6.2.4 ความสามารถแกไ้ขปัญหาภายในสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ภายในสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ จนสามารถ

ปฏิบติังานจนสาํเร็จตามเป้าหมายที�ตอ้งการ 
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1.7//กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ในการวิจยัครั� งนี�ผูว้ิจยัตอ้งการทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จึงไดก้าํหนดตวัแปรที�ศึกษาดงันี�  คือ ตวัแปรที�เกี�ยวกบั

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงผูว้ิจยัใช้แนวคิดของ Bass & Avolio (1994, pp. 124-125) ประกอบดว้ย

องคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ 1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุน้

ทางปัญญาและ4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่วนตัวแปรที�เกี�ยวกับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ Mott (1972, cited in Hoy & Miskel, 1991, p. 398) มีองคป์ระกอบ 4 

ดา้น คือ 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง 2 )ความสามารถในการ

พฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษา และ

4)ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาภายในสถานศึกษาดงัภาพที� 1.1 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง  ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 

 

1.  การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์   

2.  การสร้างแรงบนัดาลใจ   

3.  การกระตุน้ทางปัญญา   

4.  การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 

1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้ มี

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง 

2.  ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี

ทศันคติทางบวก 

3.  ความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันา

สถานศึกษา 

4.  ความสามารถในการแก้ไขปัญหาภายใน

สถานศึกษา 

 

ภาพที� 1.1กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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1.8//ประโยชน์ที�คาดว่าจะไดรั้บ 
 ในการวจิยัครั� งนี�ผูว้จิยัหวงัวา่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ ดงัต่อไปนี�  

 1.8.1 เป็นขอ้มูลและแนวทางใหก้บัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในดา้นพฤติกรรมการบริหารตามทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงต่อการบริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 1.8.2  เป็นแนวทางให้กบัผูบ้ริหารสถานศึกษานาํไปพฒันาครู นักเรียน บุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขต

พื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นสาํคญั 

 



บทที� 2 

เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 

 ในการศึกษาครั� งนี� ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา
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2.1 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํ 
 2.1.1 ความหมายของภาวะผูน้าํ 

  ทุกหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั�งภาครัฐและเอกชนล้วนต้องมีผูน้ําในการนาํคนให้

ดาํเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย สถานศึกษาเป็นหน่วยงานสําคญัที�ช่วยพฒันาคนให้เป็นกาํลังของ

ประเทศชาติต่อไป ผูบ้ริหารสถานศึกษานอกจากจะมีความรู้ ความสามารถแล้ว ภาวะผูน้ําของ

ผูบ้ริหารนั�นเป็นสิ�งสาํคญัอยา่งยิ�งในการนาํคนและขบัเคลื�อนการศึกษาให้มีความเจริญกา้วหนา้ ซึ� งมีผู ้

ที�ใหค้วามหมายของภาวะผูน้าํซึ� งมีความน่าสนใจ ดงันี�  

  เบญจภรณ์ ผนิสู่ (2558, น.13) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง ความสามารถของผูน้าํ

หรือผูบ้ริหารที�ใชอิ้ทธิพลของตนในการชี�นาํผลกัดนั ชกัจูงหรือใชอ้าํนาจหนา้ที�กระตุน้ให้ผูร่้วมงาน

หรือกลุ่มคนบุคคลอื�น ให้ความร่วมมือร่วมใจด้วยความเต็มใจ ด้วยความกระตือรือร้นในต่อการ

ทาํงาน จนกระทั�งการดาํเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงานที�

กาํหนดไว ้

  ปิยนนัท์ จนัทราลกัษณ์ (2558, น.12) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง การใช้ศิลปะ

หรือความสามารถของผูน้าํหรือผูบ้ริหารที�ใชอิ้ทธิพลของตนในการชี� นาํผลกัดนัชกัจูงหรือใช้อาํนาจ

หน้าที�กระตุน้ให้ผูร่้วมงานหรือกลุ่มคนบุคคลอื�นให้ความร่วมมือร่วมใจด้วยความเต็มใจดว้ยความ

กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการติดต่อสื� อสารซึ� งกันและกันจนกระทั�งการ

ดาํเนินงานบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหน่วยงานที�กาํหนดไว ้

  พทัธนนัท ์หลีประเสริฐ (2558, น.12) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํหมายถึงกระบวนการใช้

ความสามารถการโน้มน้าวการใช้อิทธิพลของผูน้ําเพื�อชักจูงผูร่้วมงานให้ปฏิบติังานจนประสบ

ความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

  ฐิตารีย ์ภูขามคม (2557, น. 32) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง ความสามารถของบุคคล

หนึ�งที�จะจูงใจ และมีอิทธิพลต่อบุคคลอื�น เพื�อทาํให้บรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�

กาํหนดไวใ้นสถานการณ์ต่างๆซึ� งผูน้าํแสดงให้เห็นกระบวนการในการทาํงาน โดยการเปลี�ยนสภาพ

หรือเปลี�ยนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานใหสู้งขึ�น 

  รินดา พูลสวา่ง (2557, น.16) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในการใชอิ้ทธิพลเพื�อโนม้นา้วสมาชิกให้ปฏิบติัตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไวเ้พื�อนาํไปสู่

การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที�ไดก้าํหนดไว ้

  วลัลภ ขวญัมา (2557, น.13) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการที�บุคคลพยายาม

ใช้อิทธิพลเหนือบุคคลอื�น เป็นบุคคลที�นําพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า โน้มน้าวให้ผูร่้วมงานให้
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ดาํเนินงานจนบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ที�กาํหนดไว ้ดว้ยความร่วมมือร่วมใจอยา่งเต็มใจเพื�อ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้

  เดือนเพ็ญ แยม้สวน (2556, น.16) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง เป็นกระบวนการ

และสถานการณ์ที�บุคคลหนึ�งไดเ้ป็นที�ยอมรับให้เป็นผูน้าํในกลุ่ม และมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของ

สมาชิกในกลุ่มของบุคคลนี� อาจมีความสามารถจริง หรือสมาชิกในกลุ่มเชื�อว่ามีความสามารถที�จะ

แก้ปัญหาต่างๆได้เป็นบุคคลที�มีความสําคญัที�สุดในองค์กร มีความมุ่งมั�นที�จะพฒันาองค์กรให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด สามารถนาํศาสตร์เกี�ยวกบัผูน้าํมาใช้ในการบริหารให้องค์กรหรือกลุ่มบุคคลได้

ประสบความสาํเร็จ 

  ธวลัยรั์ตน์ ใบบวั (2555, น. 23) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง เป็นการสร้างความ

ศรัทธาเป็นที�ยอมรับ และใชค้วามสามารถจูงใจคนใหป้ฏิบติัภารกิจที�ไดรั้บมอบหมายดว้ยความเต็มใจ 

โดยมีความสาํเร็จขององคก์รเป็นเป้าหมาย 

  เรวดี ชอ้นเพชร (2556, น. 20) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการที�ใชอิ้ทธิพล

ทางสังคมที�ไม่ใช่ลกัษณะการบงัคบัผูอื้�นหรือผูร่้วมงาน เพื�อให้ผูอื้�นหรือผูร่้วมงานทาํกิจกรรมต่างๆ 

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์�ตั�งไว ้รวมทั�งสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลขององคก์ร โดยใชก้ารจูงใจซึ� ง

องคป์ระกอบที�เกี�ยวขอ้งในกระบวนการภาวะผูน้าํ ไดแ้ก่ ผูน้าํ ผูต้าม สถานการณ์ และผลลพัธ์ที�เกิดขึ�น 

องคป์ระกอบนี�จะเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัและส่งผลกระทบซึ�งกนัและกนั 

  อภิชยา มีเพียร (2552, น. 23) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง ความสามารถและพฤติกรรม

ของบุคคลที�จะใช้อิทธิพลโนม้น้าวใจ ชกัจูง เปลี�ยนแปลง การกระทาํของบุคคลและกลุ่มให้สามารถ

รวมพลงัช่วยกนัทาํงานเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดงันั�นภาวะผูน้าํจะ

แสดงใหเ้ห็นก็ต่อเมื�อบุคคลนั�นไดแ้สดงออกซึ�งภาวการณ์เป็นผูน้าํ 

  Katz & Kahn (2007, p. 207) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง การใชอิ้ทธิพลเพิ�มที�สูงกวา่

และมากกวา่กลไกการทาํงานปกติที�กาํกบังานประจาํขององคก์ร 

  Yulk (2002, p. 24) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการที�ผูน้าํใชอิ้ทธิพลให้

บุคคลปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในองค์กร โดยที�ผูน้ ําได้แสดงความรู้ในด้านต่างๆ และแสดงลกัษณะ

ท่าทางเพื�อให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในการทาํงานให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุ

เป้าหมายร่วมกนั 

  Robbins (2001, p. 314) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง ความสามารถในการมีอิทธิพล

ต่อกลุ่มใหมุ้่งการบรรลุเป้าหมาย 
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  Schein (2000, p. 229) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง ความสามารถที�จะกา้วออกมาจาก

วฒันธรรมเดิม  เพื�อเริ�มกระบวนการววิฒันาการเปลี�ยนแปลงที�จะทาํใหมี้การปรับตวัไดม้ากขึ�น 

 Certo (1998, p. 378) ไดใ้ห้ความหมายวา่ภาวะผูน้าํ หมายถึง วิธีการในการจดัหา

บุคคลใหป้ฏิบติังานเพื�อใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคที์�ไดก้าํหนดไว ้

  Bass (1985, p. 29) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํ คือ กระบวนการเปลี�ยนแปลงผูน้าํตอ้งเป็นผู ้

เปลี�ยนแปลงการทาํงานผูต้ามซึ� งผลที�ไดรั้บอาจเกินเป้าหมายที�กาํหนดเจตคติความเชื�อมั�นและความ

มุ่งหวงัของผูต้ามควรไดรั้บการเปลี�ยนแปลงจากในระดบัตํ�าไปในระดบัสูง 

  จากที�กล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ภาวะผูน้าํ หมายถึง ความสามารถและคุณลกัษณะของ

บุคคลที�จะใชอิ้ทธิพลโนม้นา้วใจ ชกัจูง เปลี�ยนแปลง การกระทาํของบุคคลและกลุ่มให้ปฏิบติัภารกิจ

ที�ไดรั้บมอบหมายดว้ยความเต็มใจ บรรลุวตัถุประสงค์ที�กาํหนด โดยมีความสําเร็จขององค์กรเป็น

เป้าหมาย 

 2.1.2 ความสาํคญัของภาวะผูน้าํ 

  นักวิชาการทั� งชาวไทยและต่างประเทศได้ให้ความสําคัญของภาวะผู ้นําไว้

หลากหลาย ดงันี�  

  เบญจภรณ์ ผินสู่ (2558, น.14) กล่าวว่า ภาวะผูน้ํามีความสําคญัต่อการปรับปรุง

องค์กรและการจดัการเพราะจะทาํให้มีการปฏิบติัที�ทาํให้จุดมุ่งหมายขององค์กรบรรลุเป้าหมาย 

องค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ระดับโลกระดับชาติหรือระดับท้องถิ�น ภาวะผูน้ําล้วนมี

ความสําคญัเพราะก่อให้เกิดผลที�แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ในภาวะวิกฤตของระบบราชการที�ควร

ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ดงันั�นบุคคลที�ที�จะเป็นผูน้าํควรมีภาวะผูน้าํที�เขม้แข็ง  มีความตั�งใจที�จะแกไ้ข

ปัญหาอย่างกล้าหาญอดทนและต่อเนื�องสร้างความเชื�อมั�นที�จะทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงภายใน

องคก์ร และทาํใหก้ารทาํงานของระบบราชการสามารถเดินไปสู่ทิศทางที�ดีขึ�น 

  พทัธนนัท์ หลีประเสริฐ (2558, น. 13) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํมีความสําคญัมีผลต่อการ

บริหารองคก์รเป็นสิ�งที�สําคญัในการพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี� ภาวะ

ผูน้าํของผูบ้ริหารยงัมีผลต่อการกระตุน้ให้ผูร่้วมงานปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจซึ� งผูป้ฏิบติังานถือเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการบริหารงานใหส้าํเร็จ 

  จิตรา ทรัพยโ์ฉม (2556, น. 17) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํมีความสําคญัอย่างยิ�งต่อองค์กร

เพราะผูน้าํเป็นผูที้�ตอ้งการแก้ไขจดัการกบัสิ� งต่างๆที�เกิดขึ�นกบังานทั�งด้านคุณภาพและปริมาณ มี

ผลกระทบต่อบุคคลและทรัพยากรอื�นๆ ภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี� ยงัเป็นผูว้างแผน ควบคุม 
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ดูแล ชี�นาํผูร่้วมงานโดยใชภ้าวะผูน้าํที�มีอยูใ่นตนเอง แสดงออกถึงความรู้ และความสามารถในการนาํ

บุคคลในการดาํเนินงาน เพื�อใหเ้กิดผลสาํเร็จของงานตามวตัถุประสงคข์องงานอยา่งมีคุณภาพ 

  เรวดี ชอ้นเพชร (2556, น. 35) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํเป็นสิ�งสําคญัที�ทาํให้องคก์รประสบ

ความสําเร็จ เนื�องจากผูน้ําเป็นผูก้ ําหนดทิศทางปัญหา ตัดสินใจ การวางแผนและรับผิดชอบต่อ

ความกา้วหนา้ขององคก์ร ซึ� งภาวะผูน้าํเป็นทกัษะที�บุคคลสามารถเรียนรู้และพฒันาไดจ้ากการฝึกฝน 

มีความสามารถในการใช้อาํนาจและเป็นผูช้ักชวน จูงใจให้ผูร่้วมงานมีความยินดี และเต็มใจที�จะ

ปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

  สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 22) ไดส้รุปความสําคญัของภาวะผูน้าํว่าเป็นปัจจยัสําคญั

อย่างยิ�งในการปรับปรุงองค์กรหรือสถานศึกษา ไปสู่ความสําเร็จได้หรือไม่นั� น แสดงให้เห็นถึง

ความสามารถของบุคคลที�ทาํหน้าที�เป็นผูบ้ริหารหรือผูน้าํในการเริ�มโครงการ กระบวนการทศัน์ใหม่ 

หรือเป้าหมาย เพื�อทาํใหอ้งคก์รหรือสถานศึกษาเปลี�ยนแปลงไปในดา้นดีและเกิดประสิทธิผลกบัองคก์ร 

  สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2550, น. 17) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํเป็นปัจจยัสําคญัต่อความสําเร็จ

ของงานและองคก์รและการเป็นผูน้าํนั�นสามารถสร้างไดจ้ากการใชค้วามพยายามและการทาํงานหนกั  

  Bennis & Nanus (1985, p. 2) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํมีความสําคญัต่อความสําเร็จของ

องคก์รเป็นอยา่งมากเพราะเป็นปัจจยัที�ทาํให้องค์กรมีชีวิตชีวาและสามารถที�จะดาํรงอยูไ่ดน้อกจากนี�  

ภาวะผูน้าํยงัช่วยพฒันาองคก์รไปในทิศทางใหม่ๆที�องคก์ารตอ้งการมุ่งไปสู่ทิศทางนั�นได ้

  จากที�กล่าวมาสามารถสรุปไดภ้าวะผูน้าํเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์รซึ� ง

จะช่วยในการพฒันาองคก์ร หรือสถานศึกษา แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบุคคลที�ทาํหนา้ที�เป็น

ผูบ้ริหารหรือผูน้ําในการริเริ� มโครงการ กระบวนทศัน์ใหม่ หรือเป้าหมาย เพื�อทาํให้องค์กรหรือ

สถานศึกษาเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีและเกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี�ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทาํ

ให้ผูร่้วมงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานส่งผลให้ทาํงานนั�นดว้ยความเต็มใจซึ� งผูร่้วมงานถือ

เป็นปัจจยัสาํคญัในการบริหารงานใหส้าํเร็จ 

 

2.2 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 
 2.2.1 ความหมายของภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

  ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง มีชื�อที�นกัวชิาการใชอ้ยา่งหลาย เช่นภาวะผูน้าํแบบเปลี�ยน

สภาพ ซึ� งผูว้ิจยัจะใชค้าํว่าภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงในการวิจยัในครั� งนี�  ซึ� งมีผูศึ้กษาคน้ควา้และให้

ความหมายอยา่งหลากหลาย ดงันี�  
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  เบญจภรณ์ ผินสู่ (2558, น. 18) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงคือผูน้าํที�ใช้การ

สร้างความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานในการใหค้วามร่วมมือ สร้างแรงจูงใจ กระตุน้ให้สมาชิกรับรู้และเห็น

คุณค่าของตนเองที�มีต่องานหรือองคก์ร เกิดค่านิยมทางบวก ยกระดบัแรงจูงใจและคุณธรรมให้สูงขึ�น

จนทาํให้สมาชิกรู้สึกอยากปรับเปลี�ยน โดยใช้วิธีการกระทาํให้เห็นเป็นแบบอย่างที�ดีในการดาํเนินชีวิต 

การทาํงาน ในดา้นต่างๆ จนเกิดความไวว้างใจขึ�นกบัส่งผลใหผู้ร่้วมงานก่อใหเ้กิดการยกยอ่งนบัถือ 

  พทัธนนัท์ หลีประเสริฐ (2558, น. 17) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงคือ ผูน้าํ

สามารถปรับปรุง และพฒันาองค์กรจะพยายามเปลี�ยนแปลงวิธีการทาํงานของผูร่้วมงานด้วยการ

กระตุน้ความสนใจของบุคลากรสามารถเปลี�ยนพฤติกรรมในทางที�ดีขึ�นจนเกิดกระบวนทศัน์ใหม่ๆ

กระตุน้ใหพ้ฒันาศกัยภาพดา้นความรู้ความสามารถและทกัษะการทาํงานไปสู่ระดบัที�สูงขึ�นมีศกัยภาพ

มากขึ�นและย ั�งยืนทั�งในตวับุคคลและองค์กร โดยผา่นองคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะทาง 4 ประการ 

คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญาและการคาํนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล 

  วลัภา อิสระธานนัท ์(2557, น. 26) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงเป็นกระบวนการ

ที�ผูน้ ํามีวิสัยทัศน์สามารถเสริมสร้างอาํนาจ สร้างความผูกพนัระหว่างผูร่้วมงานให้รู้สึกผูกพนัต่อ

เป้าหมายองคก์รและสามารถจูงใจผูร่้วมงานให้ดาํเนินงานที�ไดรั้บรับมอบหมายจนไดรั้บความสําเร็จตาม

เป้าหมายที�กาํหนดไว ้โดยเห็นความสาํคญัขององคก์รเป็นอนัดบัแรก 

  เรวดี ชอ้นเพชร (2556, น. 25) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง หมายถึง วิธีการของ

ผูบ้ริหารที�แสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการซึ� งเป็นการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของผูร่้วมงานให้มีความมุ่งมั�นใน

การปฏิบติังานให้สูงกวา่ที�คาดคิด เพื�อให้การปฏิบติังานนั�นไดรั้บผลดีเกินกวา่ที�คาดหวงัไว ้ยกระดบั

ความสามารถไปสู่ระดบัที�สูงขึ�นไปโดยผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมทาํให้ผูร่้วมงานรู้สึกเชื�อมั�นในตวั

ผูบ้ริหาร ตระหนกัรู้ภารกิจและวิสัยทศัน์ให้มีความซื�อสัตยแ์ละชกัจูงให้เกิดความสนใจในประโยชน์

ขององคก์ร 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 7) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง หมายถึง

ผูน้ําให้ความสําคญัต่อผูร่้วมงานให้มองเห็นงานในแง่มุมใหม่โดยมีการสร้างแรงบนัดาลใจ การ

กระตุน้ทางปัญญาหรือการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลโดยผูน้าํจะยกระดบัพฤติกรรมทางอารมณ์

และอุดมการณ์ของผูอื้�นกระตุ้นชี� นําและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสามารถของผูต้ามและ

ผูร่้วมงานใหมี้ศกัยภาพมากขึ�นนาํไปสู่การบรรลุถึงผลงานที�สูงขึ�น 

  Fullan (2006, p. 42) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงควรรู้จกัการบริหารความสัมพนัธ์ 

(Relationship Management) ใน 7 ดา้นไดแ้ก่การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational) การมีอิทธิพลต่อ
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ผูอื้�น (Influence) การพฒันาผูอื้�น (DevelopingOthers) การเป็นตวัเร่งการเปลี�ยนแปลง (Change 

Catalyst) การบริหารจดัการความขดัแยง้ (Conflict Management) การสร้างพนัธะความผูกพนั 

(Building Bonds) และการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมและความร่วมมือกนั (Teamwork and Collaboration) 

  Howell & Costley (2001, p. 145) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง หมายถึง การ

โน้มน้าวใจและกระตุน้ให้ผูร่้วมงานเกิดความมุ่งมั�นและเกิดแรงบนัดาลใจที�จะปฏิบติังานให้สําเร็จ

บรรลุจุดมุ่งหมายใหม่ขององคก์รในทิศทางที�ดีขึ�น  

  Davis & Thomas (1999, p. 239) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง หมายถึงการ

ทาํงานของผูน้าํ ซึ� งสามารถเปลี�ยนแปลงบุคคลหรือกระตุน้ให้ผูร่้วมงานเกิดความมุ่งมั�นในการให้

สูงขึ� นกว่าเดิมจากที�คาดหวงัไว ้ทาํให้การทาํงานนั� นเกินกว่าที�คาดหวงัไว้ พฒันาและส่งเสริม

ความสามารถของผูร่้วมงานใหสู้งขึ�น 

  Dessler (1998, p. 202) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง เป็นกระบวนการใชอิ้ทธิพลต่อ

การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัในเรื�องทศันคติและขอ้สมมติฐานของสมาชิกองค์กรและต่อการสร้างความ

ผกูพนัสาํหรับพนัธกิจ วตัถุประสงค ์และกลยทุธ์ขององคก์ร 

  Jantzi & Liethwood (1996, pp. 26-27) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

หมายถึง ลกัษณะที�ผูบ้ริหารแสดงออกที�เป็นพลงัผลกัดนัให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดการเปลี�ยนแปลงดา้น

ความประพฤติจนเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ๆ คือผูน้ําต้องกระตุ้นให้ผูใ้ต้บังคับบัญชายอมรับและ

สร้างสรรค์ในเป้าหมายเดียวกนั ตดัสินใจที�แน่วแน่มั�นคงมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกที�สามารถ

เป็นแบบอยา่งที�ดีใหก้บัผูอื้�น มีการส่งเสริมพฒันาใหก้าํลงัใจ ดูแลเอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนดว้ย

ความเสมอภาค มีการโน้มนา้วใจ สร้างแรงจูงใจ เชิญชวนให้ผูร่้วมงานมีทศันคติในทางบวก มีส่วน

ร่วมในการพิจารณาและพฒันาให้เกิดวิสัยทศัน์ร่วมกนัมองและเผชิญกบัปัญหารูปแบบเดิมๆ ด้วย

วธีิการใหม ่และควรตั�งมาตรฐานและความมุ่งหวงัในการทาํงานใหสู้งเกินเป้าหมายที�กาํหนดไว ้

  Bass & Avolio (1994, p. 2) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง หมายถึง ภาวะผูน้าํ

การเปลี�ยนแปลงสามารถเห็นไดจ้ากผูน้าํที�มีการกระตุน้ความบุคลากรให้มองงานของตนในมุมมอง

ใหม่ๆ ใหค้วามสาํคญัของวสิัยทศันข์ององคก์ร และภารกิจขององคก์รส่งเสริมศกัยภาพของผูร่้วมงาน

ไปสู่ระดบัความสามารถที�สูงขึ�น มีศกัยภาพมากขึ�น รวมถึงการชกันาํให้มองไกลเกินกวา่ความสนใจ

ของตนไปสู่อุดมการณ์ที�แน่วแน่การบรรลุสัจจะการแห่งตนและความเป็นอยู่ที�ดีทั�งของตนเอง ผูอื้�น

รวมถึงองคก์รและสังคม 

  Burns (1978, p. 20) ไดใ้ห้ความหมาย ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง หมายถึงกระบวนการที�

ผูน้าํและผูต้ามมีเป้าหมายเดียวกนัและร่วมกนัยกระดบัแรงจูงใจและจริยธรรมให้สูงขึ�นผูน้าํเป็นผูที้�ยึด
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มั�นในวิสัยทศัน์และสามารถมอบหมายอาํนาจให้แก่ผูต้ามและพยายามตอบสนองความตอ้งการให้

สูงขึ�นของผูต้ามและพยายามส่งเสริมใหผู้ต้ามไดท้าํงานไดบ้รรลุตามศกัยภาพของตนเอง 

  จากที�กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลง หมายถึง 

พฤติกรรมของผูน้าํที�เป็นพลงัผลกัดนัให้ผูต้ามไดเ้ปลี�ยนแปลงพฤติกรรมจนเกิดกระบวนทศัน์ใหม่ๆ 

คือผูน้าํตอ้งกระตุน้ใหผู้ต้ามยอมรับและสร้างสรรคใ์นเป้าหมายเดียวกนั กระตุน้ความสนใจของบุคคล

ใหม้องงานของตนในมุมมองใหม่ๆ ทาํใหเ้กิดการรับรู้ในเรื�องวสิัยทศัน์ และภารกิจของทีมและองคก์ร 

การพฒันาความสามารถของบุคคลไปสู่ระดบัความสามารถที�สูงขึ�น มีศกัยภาพมากขึ�น ซึ� งผูน้าํตอ้งทาํ

หนา้ที�ใหผู้ต้ามอยูเ่หนือกวา่ความสนใจในตนเองผา่นทางการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรง

บนัดาลใจ การกระตุน้เชาวปั์ญญา และการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล 

 2.2.2 ความเป็นมาของทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

  นกัวิชาการหลายท่านไดอ้ธิบายความเป็นมาของทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง  

เช่นเดียวกับ ปิยนันท์ จนัทราลักษณ์ (2558, น. 14) กล่าวถึง ความเป็นมาของทฤษฎีภาวะผูน้ําการ

เปลี�ยนแปลงไวว้า่ เป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูน้าํแนวใหม่หรือเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ (New Paradigm) 

ของภาวะผูน้าํ Bass & Avolio (1994, p.177) โดยมีเบอร์นและแบสเป็นนกัวิชาการสองท่านแรกที�ได้

ศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงโดยแสดงให้เห็นว่าเป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูน้าํแนว

ใหม่เนื�องจากภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงเป็นการเปลี�ยนแปลงกระบวนทศัน์ (Paradigm Shift) ไปสู่

ความมีวิสัยทศัน์ของผูน้าํ (Visionary) มีการถ่ายทอดอาํนาจไปยงัผูอื้�นหรือการเสริมสร้างแรงจูงใจ 

(Empowering) เป็นผูมี้คุณธรรม (Moral Agents) และกระตุน้ผูอื้�นไดดึ้งความเป็นผูน้าํที�มีอยูใ่นแต่ละ

คนได้แสดงออกมา ซึ� งภาวะผูน้ําลกัษณะนี� มีความเหมาะสมอย่างยิ�งในสภาวการณ์ที�โลกได้มีการ

เปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว รุนแรงและต่อเนื�องในปัจจุบนันี�  Mosley & others (1996, p.103) หนึ�งใน

แนวคิดของความเป็นผูน้าํที�เป็นจุดสนใจของงานวิจยัจาํนวนมากตั�งแต่ตน้ทศวรรษ 1980 เป็นตน้มาก็

คือแนวคิดของการเปลี�ยนแปลงซึ� งเป็นหนึ�งในกระบวนทศัน์ของความเป็นผูน้าํใหม่Bryman (1992, p. 

207) Northouse (1997, p. 100) เป็นผูใ้ชค้าํวา่ความเป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลง (Transformational Leadership)

เป็นคนแรกอยา่งไรก็ตามการเกิดแนวคิดสําคญัของความเป็นผูน้าํเริ�มจากงานของ Burn (1978, p.105) 

ซึ� งพยายามเชื�อมโยงบทบาทความเป็นผูน้าํกบัความเป็นผูต้ามโดยไดเ้ขียนเกี�ยวกบัผูน้าํไวว้า่เป็นบุคคล

ที�กระตุน้แรงจูงใจของผูต้ามเพื�อที�จะบรรลุเป้าหมายของผูน้าํและผูต้าม ในความคิดของบุคคลซึ� งเป็น

ผูน้าํแตกต่างจากการใชอ้าํนาจ เนื�องจากความแตกต่างดา้นความตอ้งการของผูต้ามในช่วงกลางของ

ทศวรรษที� 1980 เป็นตน้มา Bass (1985, p.174) ไดข้ยายและปรับปรุงขอ้เขียนเกี�ยวกบัความเป็นผูน้าํ

การเปลี�ยนแปลงที�เป็นพื�นฐานของเบิร์นโดยการใส่ใจมากขึ�นต่อความตอ้งการของผูต้ามมากกวา่ความ
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ตอ้งการของผูน้าํเขาเสนอวา่ความเป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงสามารถใชใ้นสถานการณ์ต่างๆที�ผลลพัธ์

ไม่เป็นไปในทางบวกนอกจากผลงานของแบสยงัมีแนวทางการวิจยัอีกสองแนวทางที�จะช่วยให้เขา้ใจ

เรื�องธรรมชาติของความเป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงคือผลงานวิจยัของ Bennis & Nanus (1985, p.370) 

ที�ระบุถึงยุทธวิธีทั�วไป (Common Strategies) ที�ผูน้าํใชใ้นองคก์รที�มีการเปลี�ยนแปลงและผลงานของ 

Tichy & DeVanna (1990, p. 421) ซึ� งสนใจวิธีการเปลี�ยนแปลงองคก์รเขาตอ้งการคน้หาวา่ผูน้าํทาํงาน

อย่างไรภายใต้สภาวการณ์ที�ท้าทายจากการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีการ

เปลี�ยนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมการแข่งขนัที�เพิ�มขึ�นและความเป็นอิสระที�เพิ�มขึ�นกบัเศรษฐกิจ

ของประเทศอื�นๆเขาเสนอแนะว่ากระบวนการบริหารจดัการของผูน้าํจะสามารถเปลี�ยนแปลงใน

องคก์รได ้

 2.2.3 ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

  2.2.3.1 ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตามแนวคิดของเบิร์น(Burns) 

   ในทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงเริ�มตน้ไดรั้บการพฒันามาจากการวิจยั

เชิงบรรยายผูน้าํทางการเมืองโดยเบอร์นอธิบายภาวะผูน้าํในเชิงกระบวนการที�ผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อผู ้

ตามและในทางกลบักนัผูต้ามก็ส่งอิทธิพลต่อการแกไ้ขพฤติกรรมของผูน้าํเช่นเดียวกนัภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงมองไดท้ั�งในระดบัแคบที�เป็นวิธีการที�ส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคลและในระดบัที�กวา้งที�

เป็นวิธีการในการใช้อาํนาจเพื�อเปลี�ยนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบนัในทฤษฎีของ Burns ผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงพยายามยกระดบัของการตระหนกัรู้ของผูต้ามโดยการยกระดบัแนวความคิดและค่านิยม

ทางศีลธรรมใหสู้งขึ�นโดยไม่ยดึติดอารมณ์ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผูใ้ดก็

ไดใ้นองคก์รหรือทุกๆตาํแหน่งซึ� งอาจจะเกี�ยวกบัคนที�มีอิทธิพลเท่าเทียมกนัสูงกวา่หรือตํ�ากวา่ก็ได ้

   Burns (1978, pp. 55-80) ไดแ้สดงทศันะวา่ภาวะผูน้าํ หมายถึงการที�ผูน้าํทาํ

ใหผู้ต้ามสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที�แสดงออกถึงค่านิยมแรงจูงใจความตอ้งการความจาํเป็นและความ

คาดหวงัทั�งของผูน้าํและผูต้ามภาวะผูน้าํเป็นปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลที�มีความแตกต่างกนัในดา้นอาํนาจ

ระดบัแรงจูงใจและทกัษะเพื�อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนัซึ� งเกิดไดใ้น3ลกัษณะคือ 

   1) ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี�ยน (Transactional Leadership) เป็นปฏิสัมพนัธ์ที�

ผูน้าํติดต่อกบัผูต้ามเพื�อแลกเปลี�ยนผลประโยชน์ซึ� งกนัและกนัผูน้าํจะใชร้างวลัในการจูงใจผูร่้วมงานสู่

การปฏิบติัและเพื�อแลกเปลี�ยนกบัความสําเร็จในการทาํงานถือวา่ผูน้าํและผูต้ามมีความตอ้งการอยูใ่น

ขั�นแรกตามทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Need Hierarchy Theory) 

   2) ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง (Transformational Leadership) ผูน้าํจะ

ตระหนกัถึงความตอ้งการและแรงจูงใจของผูน้าํและผูต้ามมีปฏิสัมพนัธ์กนัในลกัษณะยกระดบัความ
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ตอ้งการซึ� งกนัและกนัก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงสภาพทั�งสองฝ่ายคือเปลี�ยนผูต้ามไปเป็นผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงและเปลี�ยนผูน้าํการเปลี�ยนแปลงไปเป็นผูน้าแบบจริยธรรมกล่าวคือผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

จะตระหนกัถึงความตอ้งการของผูต้ามและจะกระตุน้ผูต้ามให้เกิดความสํานึก (Conscious) และทาํให้

ผูต้ามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณ์และยึดถือค่านิยมเชิงจริยธรรมเป็นค่านิยมจุดหมาย (End Values) 

เช่นอิสรภาพความยุติธรรมความเสมอภาคสันติภาพและสิทธิมนุษยชนเพื�อไม่ให้ถูกครอบงาํด้วย

อาํนาจใฝ่ตํ�า 

   3) ภาวะผูน้าํแบบจริยธรรม (Model Leadership) ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงจะ

เปลี�ยนเป็นผูน้ําแบบจริยธรรมอย่างแทจ้ริงเมื�อได้ยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิง

จริยธรรมของทั�งผูน้าํและผูต้ามให้สูงขึ�นและก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทั�งสองฝ่ายอาํนาจของผูน้าํจะ

เกิดขึ�นเมื�อผูน้าํทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิมทาํใหผู้ต้ามเกิดความขดัแยง้ระหวา่งค่านิยมกบั

วิธีปฏิบติัสร้างจิตสํานึกให้ผูร่้วมงานเกิดความตอ้งการในระดบัที�สูงขึ�นกว่าเดิมตามลาํดบัขั�นความ

ตอ้งการของมาสโลวห์รือระดับการพฒันาจริยธรรมของโคลเบิร์กแล้วจึงดาํเนินการเปลี�ยนแปลง

สภาพทาํให้ผูน้าํและผูร่้วมงานบรรลุจุดหมายไดง่้ายและสูงขึ�นผูน้าํทั�งสามลกัษณะตามทฤษฎีของ 

Burns มีลกัษณะเป็นแกนต่อเนื�องภาวะผูน้าํแลกเปลี�ยนอยูป่ลายสุดของแกนตรงกนัขา้มกบัภาวะผูน้าํ

การเปลี�ยนแปลงซึ�งมุ่งเปลี�ยนสภาพไปสู่ภาวะผูน้าํแบบจริยธรรม 

  2.2.3.2 ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตามแนวคิดของ แบส (Bass) 

   จากทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของเบิร์น(Burns) ต่อมา แบส (Bass) 

ไดเ้สนอทฤษฎีภาวะผูน้าํที�มีรายละเอียดมากขึ�น เพื�ออธิบายแนวทางการเปลี�ยนสภาพในองคก์รและ

ชี� ให้เห็นความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงแบบบารมี (Charismatic leadership) และ

ภาวะผูน้ําแบบแลกเปลี�ยน (Transactional leadership) แบส (Bass) นิยามภาวะผู ้นําในแง่ของ

ผลกระทบของผูน้ําที�มีต่อตวัผูต้าม ผูน้ําเปลี�ยนสภาพผูต้ามโดยการทาํให้พวกเขาเห็นคุณค่าและ

ความสาํคญัในผลลพัธ์ของงานมากขึ�น โดยยกระดบัความตอ้งการของผูต้ามหรือชกัจูงให้พวกเขาเห็น

แก่องค์กรมากกว่าการสนใจตนเอง (Self-interest) ผลจากอิทธิพลเหล่านี� ทาํให้ผูต้ามมีความเชื�อมั�น

และเคารพในตวัผูน้าํ และไดรั้บการจูงใจใหท้าํสิ�งต่างๆ ใหม้ากกวา่ที�คาดหวงัในตอนแรก แบส (Bass) 

เห็นวา่ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงเป็นมากกวา่คาํเพียงคาํเดียวที�เรียกวา่ บารมี (Charisma) บารมีไดรั้บ

การนิยามวา่เป็นกระบวนการซึ� งผูน้าํส่งอิทธิพลต่อผูต้าม โดยการปลุกเร้าอารมณ์ที�เขม้แข็งและความ

เป็นเอกลกัษณ์ของผูน้าํ แบส (Bass) เห็นวา่ การมีบารมีมีความจาํเป็นแต่ไม่เพียงพอ สําหรับภาวะผูน้าํ

การเปลี�ยนแปลงมีส่วนประกอบที�สาํคญันอกเหนือจากภาวะผูน้าํแบบบารมี คือ การกระตุน้ทางปัญญา 

(Intellectual Stimulation) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Indididualized Consideration) และการ
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สร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation) ทั�ง 3 องคป์ระกอบรวมกบัการสร้างบารมีเป็นองคป์ระกอบที�มี

ปฏิสัมพนัธ์เพื�อสร้างความเปลี�ยนแปลงใหแ้ก่ผูต้ามผลที�ผสมผสานทาํใหผู้น้าํการเปลี�ยนแปลงแตกต่าง

กบัผูน้าํแบบบารมีนอกจากนี�ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงพยามยามที�จะเพิ�มพลงั (Empower) และยกระดบัผู ้

ตามในขณะที�ผูน้าํแบบมีบารมีหลายคนพยายามที�จะทาํให้ผูต้ามอ่อนแอและตอ้งคอยพึ�งผูน้าํและสร้าง

ความจงรักภกัดีมากกวา่ความผกูพนัในแนวคิด Bass (1985, p.136)ให้นิยามภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ในทางที�กวา้งกวา่เบิร์นโดยไม่ใช่แค่เพียงการใชสิ้�งจูงใจ (Incentive) เพื�อให้มีความพยายามมากขึ�นแต่

จะรวมการทาํให้งานที�ตอ้งการมีความชดัเจนขึ�นเพื�อการให้รางวลัตอบแทนในตอนเริ�มตน้ของทฤษฎี

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ Bass ไดเ้สนอภาวะผูน้าํ 2 แบบ คือ 1) ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี�ยน 

(Transactional Leadership) 2) ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง (Transformational Leadership) ซึ� งมี

ลกัษณะเป็นพลวตัร (Dynamic) ที�มีความเชื�อมโยงกนัตามรูปแบบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงจะมี

ความต่อเนื�องจากภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี�ยนโดยผูน้าํจะใชภ้าวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงเพื�อพฒันาความ

มุ่งหวงัของผูต้ามให้สูงขึ�นต่อเนื�องจากภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี�ยนซึ� งเป็นการแลกเปลี�ยนสิ�งที�ตอ้งการ

ระหวา่งกนัเพื�อให้ผูต้ามปฏิบติัตามภาวะผูน้าํทั�ง 2 ประเภทนี�ผูน้าํคนเดียวกนัอาจใชป้ระสบการณ์ที�

แตกต่างกนัในเวลาที�แตกต่างกนัซึ� งแบสเปรียบเทียบให้เห็นว่าความเป็นภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี�ยน

สามารถส่งผลใหก้ารปรับปรุงประสิทธิภาพขึ�นตํ�ากวา่ส่วนภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงซึ� งช่วยเพิ�มและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพขึ�นที�สูงแบสยงัไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงเป็นส่วนขยายของภาวะ

ผูน้ําแบบแลกเปลี�ยนเนื�องจากภาวะผูน้ําแบบแลกเปลี�ยนจะเน้นเฉพาะด้านการจัดการหรือการ

แลกเปลี�ยนซึ� งเกิดขึ�นระหว่างผูน้าํผูร่้วมงานและผูต้ามซึ� งการแลกเปลี�ยนเรียนรู้นี� จะอยูบ่นพื�นฐานที�

ผูน้าํถกเถียงพูดคุยกนัว่ามีความตอ้งการอะไรมีการระบุเงื�อนไขและรางวลัที�ผูต้ามและผูร่้วมงานจะ

ไดรั้บถา้พวกเขาทาํสําเร็จแต่ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงจะปฏิบติัต่อผูร่้วมงานหรือผูต้ามไดม้ากกวา่ที�

กาํหนดให้มีการแลกเปลี�ยนหรือขอ้ตกลงธรรมดาพวกเขาจะมีการปฏิบติัในวิถีทางที�จะนาํไปสู่การ

บรรลุถึงผลงานและแบสกล่าวถึงภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงมีความแตกต่างจากภาวะผูน้ําแบบ

แลกเปลี�ยนแต่ไม่ใช่วิธีการที�เกิดขึ�นแยกจากกนัซึ� งผูน้าํคนเดียวกนัอาจใช้ภาวะผูน้าํทั�ง 2 แบบตาม

สถานการณ์หรือเวลาที�ต่างกนัสาํหรับความแตกต่างของภาวะผูน้าํทั�ง 2 แบบสามารถสรุปเป็นตารางที� 

2.1 ดงัต่อไปนี�  
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ตารางที� 2.1 ความแตกต่างระหวา่งภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี�ยนกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

ความแตกต่าง ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี�ยน ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

คุณลกัษณะ มุ่งกระบวนการแลกเปลี�ยน

ความคิดเป็นแบบค่อยพฒันาอยู่

ภายใตโ้ครงการที�เป็นการ

ตอบสนอง   

มุ่งความสัมพนัธ์  ความคิดเป็นแบบ

เปลี�ยนแปลงสิ�นเชิง  เกิดขึ�นจาก

วกิฤตการณ์  เป็นลกัษณะการริเริ�ม   

แรงจูงใจ ใหข้องรางวลั   การใหเ้ห็นคุณค่า และความสาํคญั 

อาํนาจ ประเพณีปฏิบติั ความมีบุคลิกพิเศษ 

จุดเนน้ ผลที�ได ้ วสิัยทศัน์ 

ผูน้าํ 

 

 

 

เนน้ในกิจกรรม  ชี�บทบาทชดัเจน

ตระหนกัในความตอ้งการ  จดัการ

แบบวางเฉย 

เป็นที�ปรึกษา  ผูฝึ้กสอน  และครูมี

การกระจายอาํนาจใหแ้ต่ละบุคคล

ใชอ้าํนาจตดัสินใจ  เป็นผูน้าํที�ดีไม่

เป็นทางการ  เขา้ถึงไดง่้ายเป็น

ตวัอยา่งของคุณธรรม 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  แสวงหาความมั�นคง ความตอ้งการ

ไดรั้บการตอบสนองแยกองคก์ร

ออกจากปัจเจกบุคคล 

ละเวน้ประโยชน์ส่วนตนเพื�อองคก์ร

ทาํมากกวา่ที�คาดหวงั 

ผลที�ไดรั้บ การทาํงานตามที�คาดหวงั กา้วกระโดดในการทาํงาน 

ที�มา:  Bernard M.Bass, Leadership and Performance BeyondExpectations. (New York:Free  

Press,1985),p.412 

 

   Bass (1985, p.122) กล่าวถึงภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงวา่เป็นผูน้าํที�ทาํให้ผู ้

ตามอยู่เหนือความสนใจในตนเองซึ� งเป็นภาวะผูน้าํที�เน้นการสร้างวิสัยทศัน์การถ่ายทอดและการ

ปลูกฝังค่านิยมการสร้างบารมีการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคลการกระตุ้นทางปัญญาและการสร้างแรง

บนัดาลใจผูน้าํจะยกระดบัวฒิุภาวะและอุดมการณ์ของผูต้ามที�เกี�ยวกบัผลสัมฤทธิ�  (Achievement)  การ

บรรลุสัจจะแห่งตน (Self-Actualization) ความเจริญรุ่งเรือง (Well-being) ของสังคมองคก์รและผูอื้�น

นอกจากนั�นภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงมีแนวโน้มที�จะช่วยกระตุน้ความหมายของงานในชีวิตของผู ้

ตามใหสู้งขึ�นอาจจะชี�นาํเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาความตอ้งการทางศีลธรรมใหสู้งขึ�นดว้ย 
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  2.2.3.3  ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของแบสและอโวลิโอ(Bass & Avolio) 

   ปิยนันท์ จนัทราลกัษณ์ (2558, น. 18) กล่าวว่า สําหรับทศันะนี� ได้กล่าวถึง

โมเดลภาวะผูน้าํแบบเต็มรูปแบบโดย Bass & Avolio (1994, p. 2) ไดน้าํแนวคิดภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

(Transformational Leadership) กบัภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี�ยน (Transactional Leadership) มารวมเขา้ไว้

ดว้ยกนัโดยเรียกวา่โมเดลภาวะผูน้าํเต็มรูปแบบ (The Model of Full Range of Leadership) ซึ� งเป็นการ

แสดงถึงระดบัของภาวะผูน้าํที�มีประสิทธิผลต่างกนัโดยเริ�มจากภาวะผูน้าํแบบตามสบาย (Laissez 

Faire Leadership : LF) ซึ� งเป็นผูน้าํที�นบัไดว้า่มีประสิทธิผลตํ�าที�สุดหรือไร้ประสิทธิผลหรือเป็นบุคคล

ที�ขาดภาวะผูน้าํ(Non-Leadership) และในขั�นที�สูงขึ�นของผูน้าํที�มีประสิทธิผลผูน้าํจะมีบทบาทมากขึ�น

ตามลาํดบัจากผูน้าํที�มีการบริหารแบบวางเฉย (Passive Management by Exception:MBE-P) มาสู่การ

บริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management by Exception : MBE-A) เมื�อผูน้าํเป็นฝ่ายที�รุกมากขึ�น

ในเรื�องการตอบสนองต่อความตอ้งการขั�นพื�นฐานของผูต้ามโดยการแลกเปลี�ยนผลประโยชน์ซึ� งกนั

และกนัระหวา่งผูน้าํกบัผูต้ามโดยที�ผลงานที�ไดต้ามขอ้ตกลงระหวา่งกนัผูน้าํจะให้รางวลัแก่ผูต้ามซึ� ง

อาจจะเป็นการเลื�อนขั�นตาํแหน่งโบนสัเป็นตน้ซึ� งเรียกว่าการให้รางวลัตามสถานการณ์ (Contingent 

Reward : CR) และจากระดบัขั�นทั�ง 3 ขั�นนี� เป็นองค์ประกอบของภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี�ยน 

(Transactional Leadership) ส่วนระดบัที�ผูน้าํจะมีประสิทธิผลมากที�สุดก็คือภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

(Transformational Leadership) ซึ� ง Bass & Avolio (1994, p.17 อา้งถึงใน รุ่งอรุณ รังรองรัตน์, 2556, น.

56-57) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงนี� มี 4 กระบวนการ 4I’s ดงันี�  

   1)การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence--II) หมายถึงผูน้าํตอ้ง

ประพฤติปฏิบติัตนทาํให้เป็นแบบอย่าง (Role Models) ที�จะส่งผลให้ผูต้ามมีความภูมิใจ มีความ

ศรัทธา และมีความยอมรับนับถือ เต็มใจที�จะร่วมมือปฏิบติังานตามวิสัยทศัน์ จุดมุ่งหมายในการ

เปลี�ยนแปลงผูน้ําต้องมีความมั�นใจในตนเอง มีความสามารถแก้ปัญหาความขดัแยง้ มีคุณธรรม

จริยธรรมเป็นแบบอยา่งที�ดี สามารถกระตุน้ใหผู้ต้ามเกิดความเตม็ใจปฏิบติังาน 

   2) การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation--IM) ผูน้าํที�ใชว้ิธีชกัจูง

ใจดว้ยการสร้างอารมณ์ สร้างความเขา้ใจในวิสัยทศัน์ของการเปลี�ยนแปลง ให้ผูต้ามเห็นความจาํเป็น

ของการเปลี�ยนแปลง เห็นวิสัยทศัน์ขององค์กรในอนาคต โดยมุ่งเน้นเป้าหมายของกลุ่ม องค์กร

มากกวา่เป้าหมายบุคคล ผูน้าํตอ้งสร้างกระบวนการเร้าความรู้สึกกระตุน้ให้ตระหนกัถึงความจาํเป็นที�

ตอ้งเปลี�ยนแปลง สร้างความเชื�อมั�นวา่ผูต้ามมีความสามารถที�จะปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ได ้

   3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation-- IS) หมายถึง

กระบวนการที�ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ต้ามเห็นแนวทางความเป็นไปไดข้องการเปลี�ยนแปลงที�พึงกระทาํ
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วิธีการกระตุน้สามารถใช้ได้ทั�งภาษาและอวจันภาษา เพื�อส่งเสริมสนับสนุนให้ผูต้ามเขา้ใจบทบาท

ของตนเห็นความสาํคญัของบทบาทของตนสร้างความมั�นใจวา่ผูต้ามมีความมั�นใจวา่มีความสามารถที�

จะมีส่วนในการเปลี�ยนแปลงได ้

   4) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration--IC) 

หมายถึงเป็นกระบวนการที�ผูน้าํแสดงบทบาทพี�เลี� ยง ผูฝึ้กสอน ต่อผูต้ามรายบุคคลเพราะแต่ละคนนั�น

มีความแตกต่างในความรู้ความสามารถ การรับรู้ เห็นคุณค่าในสิ�งต่างๆ ต่างกนั ผูน้าํตอ้งรับฟังอย่าง

เขา้ใจ ใชก้ารสื�อสารสองทางเพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจที�ตรงกนั มีการกระจายอาํนาจความรับผิดชอบตาม

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

  2.2.3.4  ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตามแนวความคิดของแมค็เชนและกลินนาว 

   Mcshane & Glinow (2000, p. 68) ไดส้รุปวา่ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงมี

องคป์ระกอบ4ดา้นดงันี� 1) การสร้างวิสัยทศัน์ (Creating a Vision) ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตอ้งสร้างภาพ

วิสัยทศัน์และนาํเสนอภาพในอนาคตของหน่วยงานทาํหน้าที�กาํหนดโครงสร้างและขั�นตอนในการ

สร้างวสิัยทศัน์ที�ดึงดูดความสนใจของผูต้ามสะทอ้นให้เห็นถึงอนาคตของหน่วยงานที�สามารถปฏิบติั

ไดจ้ริงและระบุไดถึ้งความแตกต่างที�เกิดขึ�นระหวา่งปัจจุบนักบัอนาคตของหน่วยงานทาํให้ทุกคนเห็น

ถึงคุณค่าและให้การยอมรับเพื�อนําไปสู่การนําไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน2) การสื� อสารวิสัยทัศน ์

(Communicating a Vision) การสื�อสารวิสัยทศัน์เป็นทกัษะที�สําคญัที�ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตอ้ง

สามารถสื�อความหมายของวิสัยทศัน์ที�สร้างขึ�นเพื�อให้ผูต้ามเขา้ใจในวตัถุประสงคห์ลกักระตุน้ให้เกิด

ความสนใจเห็นถึงความสาํคญัและเห็นถึงประโยชน์จากวิสัยทศัน์ที�สร้างขึ�นช่วยให้ผูน้าํสามารถสร้าง

มโนภาพที�ชดัเจนให้ปรากฏขึ�นและให้ทุกคนในหน่วยงานมีการนาํไปปฏิบติัและมีการแสดงออกใน

ทิศทางเดียวกนั3) การสร้างตวัแบบวิสัยทศัน์ (Modeling the Vision) ผูน้าํตอ้งแสดงออกถึงการปฏิบติั

ตนเพื�อเป็นแบบอย่างที�ดีในการดาํเนินการตามวิสัยทศัน์ที�สร้างขึ�นโดยตอ้งสร้างความรู้สึกให้ผูต้าม

เกิดความน่าเชื�อถือในตวัผูน้าํการแสดงออกในเรื�องของการตรงต่อเวลาและการปฏิบติัตนให้มีความ

สมํ�าเสมอในเรื� องต่างๆเพื�อสร้างความเชื�อมั�นที�มีต่อผูน้ําให้เกิดขึ� นในตัวของผูต้าม4) การสร้าง

ขอ้ตกลงร่วมกนัที�นาํไปสู่วสิัยทศัน ์(Building Commitment tothe Vision) ผูน้าํจะตอ้งกาํหนดขอ้ตกลง

ร่วมกนัระหวา่งผูน้าํและผูต้ามโดยผูน้าํจะใชค้าํพูดในการส่งสัญญาณให้รู้การเล่าเรื�องที�ผลกัดนัให้เกิด

ความกระตือรือร้นที�จะทาํให้เกิดการเชื�อมั�นและดาํเนินงานตามวิสัยทศัน์ผูน้าํตอ้งแสดงจะตอ้งแสดง

ให้ผูต้ามรู้วา่วิสัยทศัน์สามารถทาํไดโ้ดยการปฏิบติัให้เห็นและแสดงออกโดยการปฏิบติัถึงการยึดมั�น

ในแนวทางตามนั�นการสะทอ้นให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ของการเป็นคนซื�อตรงมีความจริงใจน่าเชื�อถือ
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และประการสุดทา้ยผูน้าํจะตอ้งกระตุน้และส่งเสริมเพื�อที�จะทาํให้ผูต้ามมีบทบาทต่อขั�นตอนในการ

สร้างวสิัยทศัน์ขององคก์รซึ� งนาํไปสู่การรับผดิชอบร่วมกนั 

  2.2.3.5   ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตามแนวความคิดของไมเคิลฟูลแลน 

   Fullan (2006, p. 42) ไดก้ล่าวถึงความเป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงไวว้า่ควรรู้จกั

การบริหารความสัมพนัธ์ (Relationship Management) ในดา้นต่อไปนี� 1) การสร้างแรงบนัดาลใจ 

(Inspirational) ผูน้าํที�สร้างแรงจูงใจเป็นผูชี้�นาํและทาํให้คนเห็นตามวิสัยทศัน์หรือภารกิจที�มีร่วมกนั

สื�อสารภารกิจร่วมกนัโดยวธีิการที�ทาํใหเ้กิดแรงบลัดาลใจใหผู้อื้�นทาํตามไดก้าํหนดเป้าหมายร่วมกนัที�

อยูเ่หนือขึ�นไปจากงานที�ทาํในหนา้ที�แต่ละวนัทาํใหง้านที�ทาํมีความน่าตื�นเตน้มากขึ�น 2) การมีอิทธิพล

ต่อผูอื้�น (Influence) ตวับ่งชี�ผูน้าํที�มีอิทธิพลเห็นไดต้ั�งแต่การรู้วา่จะใชว้ิธีการใดในการดึงดูดใจผูฟั้งไป

จนถึงรู้วา่จะดึงบุคคลสําคญัเขา้มาร่วมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือสนบัสนุนเมื�อเกิด

ความคิดริเริ�มและรู้จกัหว่านลอ้มชกัจูงและทาํให้คนคลอ้ยตามได ้ 3) การพฒันาผูอื้�น (Developing 

others) ผูน้าํที�มีความเชี�ยวชาญในการเปลี�ยนแปลงความสามารถของของผูอื้�นไดจ้ะแสดงความสนใจ

อยา่งแทจ้ริงในตวัคนที�เขาช่วยเขา้ใจเป้าหมายจุดแข็งและจุดอ่อนของเขาสามารถให้ผลสะทอ้นกลบัที�

สร้างสรรคแ์ละรู้เท่าทนัความเป็นไปได ้4) การกระตุน้การเปลี�ยนแปลง (Change Catalyst) ผูน้าํที�ทาํ

ให้เกิดการเปลี�ยนแปลงไดอ้ย่างรวดเร็วจะสามารถรู้ไดถึ้งความจาํเป็นที�จะตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงทา้

ทายสภาพที�เป็นอยูเ่พื�อใหไ้ดม้าซึ� งความเป็นเลิศเป็นปากเสียงที�เขม้แข็งเพื�อให้เกิดการยอมรับในความ

เปลี�ยนแปลงแมจ้ะมีฝ่ายตรงขา้มคอยคดัคา้นโดยให้เหตุผลที�คนตา้นทานไดย้ากมาแยง้มีวิธีการปฏิบติั

ที�จะเอาชนะอุปสรรคที�ขดัขวางการเปลี�ยนแปลง 5) การบริหารจดัการความขัดแยง้ (Conflict 

Management) ผูน้าํที�สามารถลดปัญหาความขดัแยง้ไดดี้คือผูที้�ทาํให้ทุกฝ่ายกลา้แสดงความคิดของ

ตนเองเขา้ใจมุมมองที�แตกต่างของแต่ละฝ่ายและหาทางออกที�ทุกคนสามารถยอมรับไดเ้ผชิญหนา้กบั

ขอ้ขดัแยง้ที�ปรากฏและรับรู้ความรู้สึกและความคิดเห็นจากทุกด้านและปรับทศันคติให้เป็นไปใน

ทิศทางที�มาจากการตกลงร่วมกนั 6) การสร้างพนัธะความผูกพนั (Building Bonds) ผูน้ ําที�มี

ประสิทธิภาพตอ้งรู้จกัสร้างสายใยแห่งความสัมพนัธ์เขา้ใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคลสร้าง

ความเชื�อถือและความเชื�อใจรวมทั�งความปรองดองกนัภายในองคก์รและกบัผูร่้วมงานจากภายนอก

เครือข่าย 7) การเป็นนํ� าหนึ� งใจเดียวกนัและความร่วมมือกนั(Teamwork andCollaboration) ผูน้าํที�ดี

ตอ้งรู้จกัการทาํงานร่วมกนัเพื�อสร้างบรรยากาศของการมีอาํนาจระหวา่งเพื�อนร่วมงานที�เป็นมิตรเป็น

แม่แบบของการให้ความเคารพการช่วยเหลือกนัและการร่วมมือกนัสามารถชักจูงผูอื้�นให้เขา้ร่วม

ทาํงานอย่างกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงเพื�อความพยายามในระดบักลุ่มสร้างสปิริตและเอกลกัษณ์
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ของกลุ่มใชเ้วลาในการหล่อหลอมผนึกความสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนัให้ไปไกลเกินกว่าที�ภาระหน้าที�ใน

การทาํงานไดก้าํหนดไว ้

  2.2.3.6   ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตามแนวความคิดของฮอยและมิสเคิล 

   Hoy & Miskel (2001, p. 197) ไดแ้สดงทศันะของผูน้าํการเปลี�ยนแปลงวา่

เป็นผูที้�มีลักษณะสําคัญดังนี�  1)สามารถกําหนดชี� แจงในเรื� องความต้องการจาํเป็นสําหรับการ

เปลี�ยนแปลงใหช้ดัเจน 2) สร้างวสิัยทศัน์ใหม่และรวบรวมความผกูพนัต่อวิสัยทศัน์นั�น 3) ดลใจผูต้าม

ให้มุ่งคาํนึงถึงประโยชน์ขององคก์รเป็นสําคญั 4) เปลี�ยนแปลงองคก์รให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ที�ได้

ร่วมวางไวม้ากกวา่ที�จะทาํงานภายในบริบทเดิม 5)เป็นผูชี้� แนะหรือเป็นพี�เลี� ยงแก่ผูต้ามเพื�อที�จะให้ผู ้

ตามมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบที�มากขึ�นในเรื�องการพฒันาตนเองและผูอื้�นทั�งนี� ผูต้ามจะกลายเป็น

ผูน้าํและผูน้าํจะกลายเป็นผูก้ระตุน้ให้เกิดการเปลี�ยนแปลงหรือผูน้าํในการเปลี�ยนแปลง (Change 

Agent) และในที�สุดจะสามารถเปลี�ยนแปลงองคก์รได ้

   จากที�กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงนั� นเป็น

กระบวนการของผูน้าํหรือผูบ้ริหารที�ใชใ้นการกระตุน้โน้มน้าวใจ ชกัจูงผูต้ามให้สามารถปฏิบติังาน

ใหบ้รรลุผลสาํเร็จมากกวา่ที�คาดหวงัดว้ยความเตม็ใจและยนิดีของผูต้าม ซึ� งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

นี� เป็นที�สนใจของนักวิชาการทางด้านการบริหารทั�งในวงธุรกิจอุตสาหกรรม การศึกษา รัฐบาล

โรงพยาบาล หน่วยงานที�ไม่หวงัผลกาํไรและหน่วยงานอื�นๆนอกจากนี� ไดมี้การเสนอว่าควรมีการ

พฒันาผูน้าํให้มีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอย่างแทจ้ริง (กระทรวงศึกษาธิการ,2550,น.3) และจาก

การศึกษางานวิจยัเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตามแนวความคิดของBass &Avolioไดมี้นกัวิจยั

หลายท่าน เช่น ณัทลาวลัย ์สารสุข, 2553; ธนิต ทองอาจ, 2553; เสาวลกัษณ์ โสมะทตั, 2553; ขวญัตา 

เกื�อกลูรัฐ, 2554; จริยา บุญมา, 2554; ธวลัยรั์ตน์ ใบบวั, 2555; สุพตัรา หมั�นนอก, 2555; ไพรสุดา หมั�น

หาดี, 2556; เดือนเพญ็ แยม้สวน, 2556; จิราพร หมวดเพชร, 2558; ธนิตา นาพรม, 2558; ไพศาล ศิว

เวทพิกุล, 2557; เบญจภรณ์ผินสู่, 2558 ได้ศึกษาแล้วว่าทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง Bass 

&Avolioนั�น ล้วนมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ดงันั�นผูว้ิจยัจึงมีความ

สนใจศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตามแนวความคิดของ Bass & Avolio มาใชเ้ป็นกรอบ

แนวคิดในการวจิยัครั� งนี�  

 2.2.4 องคป์ระกอบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

  จากแนวความคิดของ Bass & Avolio ซึ� งผูว้ิจยัไดน้าํมาเป็นกรอบการวิจยัในครั� งนี�

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งมีดงันี�  
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  2.2.4.1 การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

   1) ความหมายของการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

    พทัธนนัท ์หลีประเสริฐ (2558, น. 7) ให้ความหมายการมีอิทธิพลอยา่งมี

อุดมการณ์หมายถึงพฤติกรรมของผูบ้ริหารซึ� งแสดงออกให้เป็นที�ยอมรับของข้าราชการครูใน

กระบวนการทาํงานใหเ้กิดการยอมรับเชื�อมั�นศรัทธาภาคภูมิใจและไวใ้จในความสามารถของผูบ้ริหาร

ว่าเป็นผูมี้วิสัยทัศน์ในการทาํงานและสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยงัข้าราชการครูได้เมื�อเกิด

สถานการณ์วิกฤติสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้ป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมไม่ใช้อาํนาจเพื�อ

ประโยชน์ส่วนตวัปฏิบติัหนา้ที�โดยมุ่งหวงัประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกัส่งเสริมให้เกิดความภูมิใจและ

ความเชื�อมั�นในตวัของผูบ้ริหาร ทาํใหข้า้ราชการครูเห็นคุณค่าผูบ้ริหารแสดงความมุ่งมั�นในอุดมการณ์

ความเชื�อค่านิยมบริหารงานโดยใช้การมีส่วนร่วมเพื�อให้งานเป็นไปตามวิสัยทศัน์ที�ตั�งไวแ้ละสร้าง

ความสามคัคีในหมู่คณะนาํไปสู่เป้าหมายการทาํงานร่วมกนั 

    รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ (2556, น. 13) กล่าววา่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

หมายถึง ผูบ้ริหารประพฤติปฏิบติัตนทาํให้เป็นแบบอยา่ง การสร้างศรัทธา และสามารถกระตุน้ให้ผูต้าม

เกิดความเตม็ใจปฏิบติัตาม  

    ณัฐพล เลาะวิถี (2555, น. 43) กล่าวว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

หมายถึง พฤติกรรมที�ผูบ้ริหารแสดงออกถึงความมีบารมีที�ดีทั�งในดา้นการกระทาํ แนวคิด ตลอดจน

คุณลกัษณะที�ทาํใหค้รู นกัเรียน บุคลากรมีความไวว้างใจ เลื�อมใส ศรัทธา และใหค้วามเคารพนบัถือ 

    สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 30) ใหค้วามหมาย การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  

หมายถึง กระบวนการที�ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง  สามารถกระตุน้ให้ผูต้ามประพฤติตาม

และยกย่องนบัถือต่อผูบ้ริหาร ทาํให้ผูร่้วมงานเกิดการยอมรับ เชื�อมั�น ศรัทธา และภาคภูมิใจเมื�อได้

ร่วมงานกนัมีความเชื�อในผูบ้ริหารวา่สามารถนาํพาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ โดย

ผูบ้ริหารจะประพฤติปฏิบติัในทางที�ถูกต้องเพื�อเป็นแบบอย่างที�ดี  ทาํให้ผูร่้วมงานรู้สึกเป็นหนึ� ง

เดียวกนั  สามารถร่วมบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการได ้

    สมุทร ชาํนาญ (2553, น. 149) กล่าวว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

หมายถึง เป็นพฤติกรรมที�ผูน้าํเป็นบุคคลที�ไดรั้บการยอมรับจากผูต้ามด้วยความเต็มใจหรือมีความ

เสน่หา มีบารมี ผูต้ามจึงยอมรับแบบอย่างจากผูน้าํอย่างจริงใจ ดงัที�กล่าวกนัว่า “ แบบอย่างที�ดีมีค่า

มากกวา่คาํสอน” และมีผลต่อการปฏิบติัตนของผูต้าม การใชอิ้ทธิพลเชิงอุดมการณ์เป็นพฤติกรรมที�

ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงแสดงออกดว้ยแบบตวัอยา่งอนัดีงาม ในการปฏิบติัตน การมีบทบาทที�เขม้แข็งใน

การปฏิบติังานให้ผูต้ามเห็นอย่างสมํ�าเสมอ เมื�อผูต้ามรับรู้และยอมรับพฤติกรรมดงักล่าวของผูน้าํจะ
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เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมขึ� นซึ� งปกติผูน้ําการเปลี�ยนแปลงจะมีการประพฤติปฏิบัติที� มี

มาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสูงจนเกิดการยอมรับเป็นสิ�งที�ถูกตอ้งดีงาม 

    จาฏุพทัธ์ อาทิภาณุ (2551, น. 7) กล่าววา่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

หมายถึงพฤติกรรมที�ผูน้าํแสดงออกมาซึ� งทาํให้ผูร่้วมงานมีความภาคภูมิใจ มีความศรัทธาและนบัถือ 

มีความยินดีที�จะปฏิบติังานตามภารกิจด้วยทุ่มเทโดยผูน้ํามีความมั�นใจในตนเอง กาํหนดตนเอง 

กําหนดแนวโน้มของการเปลี�ยนแปลง มีวิสัยทัศน์มีความสามารถแก้ปัญหาความขัดแยง้ เป็น

แบบอยา่งที�ดีของบุคลากรยึดถือเป็นแบบอยา่ง มีการบริหารงานไดเ้ป็นที�ประทบัใจ กาํหนดเป้าหมาย

ใหมี้ความชดัเจน และมีการวางมาตรฐานในการทาํงานในระดบัสูง 

    โสภณ ภูเกา้ลว้น (2551, น. 2) กล่าววา่ การมีอิทธิผลอย่างมีอุดมการณ์ 

หมายถึง ระดบัพฤติกรรมที�ผูน้าํแสดงให้เห็นถึงวิธีในการทาํงานที�เป็นระบบทาํให้ผูร่้วมงานหรือผู ้

ตามมีการยอมรับ เชื�อมั�นศรัทธา ภาคภูมิใจและไว้ใจในความศักยภาพของผู ้นํามีความยินดีที�

ปฏิบติังานดว้ยความทุ่มเทตามภารกิจขององคก์ร โดยผูน้าํจะมีการประพฤติตนโดยคาํนึงถึงประโยชน์

ต่อส่วนรวมเป็นสําคญั มีคุณธรรม และจริยธรรม เสียสละเพื�อประโยชน์ของกลุ่มเน้นความสําคญัใน

เรื�องค่านิยม ความเชื�อและการมีเป้าหมายที�ชดัเจน มีความมั�นใจที�จะเอาชนะอุปสรรค 

    ภิรมย ์ถินถาร (2550, น. 7) กล่าววา่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ หมายถึง 

การที�ผูบ้ริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที�ดี เป็นที�เชื�อถือ มีเป้าหมายที�เป็นอุดมการณ์ชัดเจนในการ

ปฏิบติังานเป็นกลัยาณมิตรต่อผูร่้วมงานโดยใชห้ลกัธรรมทางศาสนา มีความเฉลียวฉลาดมุ่งมั�นพฒันา

สถานศึกษาใหเ้ป็นไปในทางที�ดีขึ�นเป็นที�ยอมรับของบุคคลอื�น 

    Bass & Avolio (1994, p. 19) กล่าววา่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

หมายถึงพฤติกรรมของผูน้าํที�แสดงออกและสามารถทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความรู้สึกสนบัสนุน 

รักใคร่ เลื� อมใส ไว้ใจในความสามารถของผู ้นํา  ซึ� งทําให้ผู ้นําสามารถโน้มน้าวใจ ชักจูง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานให้บรรลุผลสําเร็จ ซึ� งพฤติกรรมของผูน้าํดงักล่าวไดแ้ก่การมีความมั�นใจ

ในตนเองสูง สนับสนุนการทาํงานของผูต้าม กระตุน้จูงใจสร้างความมั�นใจแก่ลูกน้อง เป็นผูที้�มอง

การณ์ไกล สามารถวางเป้าหมายเพื�ออนาคตที�ดี เป็นผูก้ลา้เสี�ยง มีความคิดริเริ�ม รวมทั�งเป็นผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลง     

    Yukl (1994, p. 317) กล่าววา่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ หมายถึง 

รูปแบบอิทธิพลซึ�งไมไ่ดเ้กิดจากอาํนาจทางหนา้ที�การงาน โดยตาํแหน่ง หรือตามประเพณี แต่สามารถ

รับรู้ไดจ้ากความรู้สึกของผูต้ามวา่ผูน้าํเป็นผูที้�มีอิทธิพลลกัษณะพิเศษ ซึ� งจะทาํใหผู้ต้ามเกิดการยอมรับ 

และมีความเชื�อมั�นวา่ผูน้าํจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได ้
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    Bass (1985, p. 31) กล่าวว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอิทธิพลอุดมการณ์ 

หมายถึง พรสวรรคค์วามมีบารมีเป็นองคป์ระกอบที�สําคญัของวิธีการเปลี�ยนสภาพ เป็นความสามารถ

ที�จะให้ผูอื้�นอยากที�จะยอมรับและเป็นผูต้าม มีบุคลิกที�คนเห็นแลว้อยากยกยอ่งนบัถือ สามารถจูงใจ 

โน้มน้าวและมีพลงัที�จะกระตุน้อารมณ์ให้คนอื�นมีความคล้อยตาม มีอิทธิพลต่อผูต้ามโดยปลุกเร้า

อารมณ์ผูต้ามใหเ้อาแบบอยา่ง ผูน้าํประเภทนี�สามารถเปลี�ยนสภาพผูต้ามโดยทาํหนา้ที�เป็นผูฝึ้ก เป็นครู 

หรือเป็นพี�เลี�ยง 

    จากที�กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

หมายถึง พฤติกรรมที�ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงให้เห็นกระบวนการทาํงานให้ผูต้ามเกิดการยอมรับ

เชื�อมั�นศรัทธาภาคภูมิใจและไวใ้จในความสามารถของผูน้าํวา่เป็นผูมี้วิสัยทศัน์และสามารถถ่ายทอด

วิสัยทศัน์ไปยงัผูต้ามได้สามารถควบคุมอารมณ์ได้ทุกสถานการณ์ปฏิบติัตนอย่างมีศีลธรรมและ

จริยธรรม สามารถกระตุน้ความรู้สึกด้านอารมณ์ของผูต้ามให้สูงขึ�น ก่อให้เกิดการเลียนแบบและ

ผกูพนัต่อผูน้าํ 

   2) ความสาํคญัของการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

    ณัฐพล เลาะวิถี (2555, น. 44) กล่าวว่า ความสําคญัของการมีอิทธิพล

อยา่งมีอุดมการณ์คือ ให้ความมั�นใจผูร่้วมงานว่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได ้แสดงให้ผูต้ามเห็น

ถึงความแน่วแน่ในอุดมการณ์ความเชื�อและค่านิยมของตน แสดงให้ผูร่้วมงานเห็นถึงความเฉลียว

ฉลาดและสมรรถภาพอยา่งสูงในการทาํงานแสดงจุดยนืที�ชดัเจนต่อปัญหาที�เกิดขึ�นทุกปัญหา 

    สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 31) กล่าววา่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

ทาํให้ผูน้ ําแสดงความเชื�อใจซึ� งจะทาํให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ� งเดียวกัน นําไปสู่การปฏิบัติตาม

เป้าหมายใหป้ระสบความสาํเร็จผูต้ามจะเลียนแบบผูน้าํและพฤติกรรมของผูน้าํจากการสร้างความเชื�อ

ใจในตนเอง  ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้าํจึงรักษาอิทธิพลของตนเพื�อนาํพาองค์กร

ไปสู่ความสาํเร็จและบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

    สุรศกัดิ�  เกลี�ยงสะอาด (2554, น. 26) กล่าววา่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์

เป็นสิ�งที�ผูน้าํควรมีหรือปฏิบติั เพื�อใหผู้ต้ามหรือลูกนอ้งมีความเชื�อใจ ศรัทธา และเคารพนบัถือ ทาํให้

ผูต้ามเกิดความจงรักภกัดี และอุทิศตนโดยไม่หวงัผลประโยชน์ส่วนตน ผูน้าํแบบนี� สามารถทาํให้

องคก์รเกิดการไปในทางที�ดีขึ�นได ้

    กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 9) กล่าววา่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ทาํ

ให้ผูน้าํประพฤติตวัเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลสําหรับผูต้าม ผูน้ําจะเป็นที�ยกย่องเคารพนับถือ 

ศรัทธา ไวว้างใจ 
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    Hoy & Miskel (2001, p. 415) กล่าววา่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ทาํ

ใหเ้กิดความเชื�อถือไวว้างใจและความผกูพนัต่อผูน้าํซึ� งมีส่วนทาํให้กระแสการต่อตา้นลดนอ้ยลง และ

ผลลพัธ์ของอิทธิพลทางความคิดจากผูน้าํจะแสดงออกมาในรูปแบบบทบาทพฤติกรรมที�เป็นส่วน

ขยายอิทธิพลทางความคิดนั�นไดแ้ก่ การที�ผูน้าํแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการทาํงานที�สูงของความ

ประพฤติทางด้านศีลธรรมและจริยธรรมร่วมดําเนินการในภาวะเสี� ยงกับผูต้ามเนื�องจากการตั� ง

เป้าประสงคแ์ละทาํใหส้าํเร็จตามเป้าประสงค ์การมุ่งคาํนึงถึงความตอ้งการทั�งหมดของบุคคลอื�นและ

การใช้พลงังานที�จะขบัเคลื�อนปัจเจกชนหรือกลุ่มให้ได้รับความสําเร็จตามวิสัยทศัน์พนัธกิจและ

เป้าประสงคข์องส่วนรวม 

    Bass & Avolio (1994, p. 238) กล่าววา่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ จะ

ส่งผลให้ผูต้ามเกิดความศรัทธา และเชื�อมั�นในความสามารถของผูน้าํจะทาํให้ผูต้ามรู้สึกเป็นพวก

เดียวกันกับผูน้ํา ส่งผลให้ผูต้ามปฏิบัติงานตามคาํสั�งของผูน้ําด้วยความเต็มใจเพื�อให้บรรลุตาม

เป้าหมายขององคก์ร 

    Yukl (1994, p. 317) กล่าววา่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์จะส่งผลให้

ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเมื�อได้ร่วมงานกนัผูต้ามจะพยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกับผูน้าํ และ

ตอ้งการเลียนแบบผูน้าํ สิ�งที�ผูน้าํตอ้งปฏิบติัเพื�อบรรลุถึงคุณลกัษณะนี�  คือ ผูน้าํจะตอ้งมีการกาํหนด

วสิัยทศัน์ไวอ้ยา่งชดัเจนและสามารถถ่ายทอดวสิัยทศันไ์ปยงัผูต้ามใหเ้กิดความเขา้ใจที�ตรงกนั 

    จากที�กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มี

ความสาํคญัซึ� งจะส่งผลให้ผูต้ามเกิดความเชื�อมั�น ศรัทธา ไวว้างใจในตวัผูน้าํและยึดเป็นแบบอยา่งให้กบั

ผูต้าม  ดงันั�นผูน้าํจะตอ้งมีการกาํหนดวิสัยทศัน์และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม กาํหนดจุดประสงค์

ร่วมกนั ผูน้าํแสดงความมั�นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ�งเดียวกนัเพื�อเป้าหมายขององคก์ร 

   3) ลกัษณะของการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

    ไพศาล ศิวเวทพิกุล (2557, น. 24) กล่าววา่ ลกัษณะของการมีอิทธิพลอยา่ง

มีอุดมการณ์ของผูน้าํประกอบดว้ย 1) เป็นผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกล 2) เป็นผูห้มั�นเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 3) 

มุ่งเน้นการเห็นคุณค่าของการปฏิบติังาน 3) เชื�อมั�นในความสามารถของผูต้าม และ 4) กระตุน้ให้ผู ้

ตามมีความตอ้งการพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

    ณัฐพล เลาะวิถี (2555, น. 46) กล่าววา่ ลกัษณะของการมีอิทธิพลอยา่งมี

อุดมการณ์ของผูน้าํประกอบดว้ย 1) แสดงให้เห็นถึงการมีวิสัยทศัน์ ของการเป็นผูน้าํในการทาํงาน 2) 

แสดงออกถึงความเชื�อมั�นในตนเองในการปฏิบติัหนา้ที�3) ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ให้ผูร่้วมงาน

อุทิศตนทาํงานเพื�อประโยชน์ของส่วนรวม 4) แสดงใหผู้ต้ามเห็นวา่ความเชื�อใจซึ� งกนัและกนั สามารถ
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ช่วยให้เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได ้5) ผูร่้วมงานมีความเลื�อมใสศรัทธาในตวัผูบ้ริหารสถานศึกษา 6) 

ผูร่้วมงานให้ความเคารพนบัถือผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งจริงใจ 7) ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ย

ความยติุธรรมและ 8) ผูบ้ริหารสถานศึกษาทาํใหผู้ร่้วมงานรู้สึกผกูพนักบัสถานศึกษา 

    สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 32) กล่าววา่ ลกัษณะของการมีอิทธิพลอยา่ง

มีอุดมการณ์ของผูน้าํประกอบดว้ย 1) ความเฉลียวฉลาด 2) ความมีสมรรถภาพ 3) ความตั�งใจ 4) ความ

เชื�อมั�นในตนเอง 5) ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ 6) ความเชื�อและค่านิยม 7) ความภาคภูมิใจ 8) ความ

จงรักภกัดี และ 9) ความมั�นใจของผูต้าม 

    สุรศกัดิ�  เกลี�ยงสะอาด (2554, น. 27) ผูน้าํที�มีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ มี

องคป์ระกอบ 6 ประการ ดงันี�  1) เป็นผูที้�โนม้นา้วใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เกิดการยอมรับเชื�อถือ ศรัทธา 

2) เป็นผู ้ที�ผู ้ใต้บังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจไว้วางใจในความสามารถ 3) เป็นผู ้กระตุ้นให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความกระตือรือร้น ยินดีอุทิศตนเพื�อความสําเร็จของสถานศึกษา 4) เป็นผูก้าํหนด

วิสัยทศัน์ในการทาํงานที�ชดัเจน 5) เป็นผูที้�กลา้เผชิญปัญหา ใช้สติปัญญาในการแกปั้ญหาในสภาวะ

วกิฤติ 6) เป็นผูแ้สดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดในการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน 7) เป็นผูป้ฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่งที�ดีทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาถือเป็นแบบอยา่ง 

    จาฏุพจัน์ อาทิภาณุ (2551, น. 82-83) กล่าววา่ ลกัษณะของการมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์ของผูน้าํประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารประพฤติตนเพื�อส่วนรวม2) ผูบ้ริหารพูดคุยให้

ผูร่้วมงานฟังเรื� องค่านิยมและความเชื�อที�ผูร่้วมงานคิดว่าสําคญัที�สุด 3) ในเหตุการณ์วิกฤตผูบ้ริหาร

สามารถสงบสติอารมณ์ได้ 4) ผูบ้ริหารให้ความสําคญักบัสิ� งที�ผูร่้วมงานเชื�อ 5) ผูบ้ริหารทาํให้เกิด

ความภาคภูมิใจเมื�อได้ร่วมงานกนั 6) ผูบ้ริหารให้ความสําคญัดา้นความชดัเจนของวตัถุประสงค์ใน

การร่วมงานกนั 7) ผูบ้ริหารเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื�อประโยชน์ของกลุ่ม 8) ผูบ้ริหารตดัสินใจ

บนพื�นฐานของคุณธรรมจริยธรรม9) ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดและสมรรถภาพอยา่ง

สูงในการกระทาํสิ�งต่างๆ 10) ผูบ้ริหารแสดงจุดยนือยา่งมีเหตุผลในการให้ขอ้เสนอแนะต่อปัญหาหรือ

ขอ้โตแ้ยง้ที�เกิดขึ�น 11) ผูบ้ริหารมีการกระทาํให้ผูร่้วมงานเกิดความศรัทธา 12) ผูบ้ริหารแสดงออกถึง

ความเชื�อมั�นในตนเองในการทาํงาน 13) ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงการมีวิสัยทศัน์ ของการเป็นผูน้าํใน

การทาํงาน 14) ผูบ้ริหารให้ความสําคญัของการมีภารกิจร่วมกนั 15) ผูบ้ริหารปฏิบติัไดส้อดคลอ้งกบั

ค่านิยมที�แสดงไว ้16) ผูบ้ริหารพูดให้ผูร่้วมงานเห็นว่าความเชื�อใจซึ� งกนัและกนั สามารถเอาชนะ

อุปสรรคต่างๆได ้

    โสภณ ภูเกา้ลว้น (2551, น. 3) กล่าววา่ ผูน้าํที�มีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

มีองคป์ระกอบ 8 ประการ ดงันี�  1) ผูน้าํมีและสามารถถ่ายทอดวิสัยทศัน์ไปยงัผูต้าม 2) ผูน้าํจะมีความ
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สมํ�าเสมอดา้นอารมณ์ 3) สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นทุกสถานการณ์ที�เกิดขึ�น4) ผูน้าํเป็นที�ไวใ้จได้

ว่าจะทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง 5) ผูน้าํจะเป็นผูที้�มีคุณธรรมและมีจริยธรรมสูง 6) ผูน้าํจะไม่ใช้อาํนาจเพื�อ

ประโยชน์ส่วนตนแต่จะประพฤติตนเพื�อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอื้�นและเพื�อประโยชน์ของส่วนรวม 7) 

ผูน้าํจะแสดงใหเ้ห็นถึงความเฉลียวฉลาด มีสมรรถภาพ ความตั�งใจ การเชื�อมั�นในตนเอง ความแน่วแน่

ในอุดมการณ์ ความเชื�อและค่านิยม 8) ผูน้าํจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภกัดีและความมั�นใจ

ของผูต้าม 

    กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 9) กล่าวว่า คุณลกัษณะของผูน้ําที�มี

อิทธิพลไว ้8 ประการ ดงันี�  1) มีวิสัยทศัน์และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้ามได ้2) มีความสมํ�าเสมอ

มากกวา่เอาแต่อารมณ์ 3) เป็นผูที้�ไวใ้จไดว้า่จะทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง 4) เป็นผูมี้ที�มีศีลธรรมและจริยธรรม

สูง 5) หลีกเลี�ยงที�จะใชอ้าํนาจเพื�อประโยชน์ส่วนตนแต่จะประพฤติปฏิบติัตนเพื�อให้เกิดประโยชน์แก่

ผูอื้�นและเพื�อประโยชน์ของกลุ่ม 6) แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพความตั�งใจ 

การเชื�อมั�นในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื�อและค่านิยมของตน 7) เสริมความภาคภูมิใจ 

ความจงรักภกัดี และความมั�นใจของผูต้ามทาํให้ผูต้ามเป็นพวกเดียวกบัผูน้าํโดยอาศยัวิสัยทศัน์และ

การมีจุดประสงค์ร่วมกนั และ 8) แสดงความมั�นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ� งเดียวกนัเพื�อบรรลุ

เป้าหมายที�ตอ้งการ ผูต้ามจะเลียนแบบผูน้าํและพฤติกรรมของผูน้าํจากการสร้างความมั�นใจในตนเอง 

ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง 

    ภิรมย ์ถินถาวร (2550, น.87) กล่าวว่า ลกัษณะของการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ของผูน้ําประกอบด้วย 1) ผูน้ ํากระตุ้นให้ผูร่้วมงานอุทิศตนทาํงานเพื�อประโยชน์ของ

ส่วนรวม 2) ผูร่้วมงานมีความเลื�อมใสศรัทธาในตัวผูน้ํา 3) ผูน้ ําทาํให้ผูร่้วมงานรู้สึกผูกพนักับ

สถานศึกษา 4) ผูร่้วมงานเชื�อฟังและปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูน้าํ5) ผูร่้วมงานให้ความเคารพนบัถือ

ผูน้าํอยา่งจริงใจ6) ผูน้าํปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยความยุติธรรม 7) ผูน้าํมีลกัษณะเป็นมิตรไมตรีกบัทุก

คน 8) ผูน้าํเป็นแบบอย่างที�ดีดา้นความประพฤติให้แก่ผูร่้วมงาน 9) ผูน้าํไดแ้สดงให้เห็นว่าเป็นผูที้�มี

ความสามารถในการทาํงาน 10) ผูน้าํมีเป้าหมายและอุดมการณ์ในการทาํงานอยา่งชดัเจน   

    Bass & Avolio (1994, p. 238) กล่าววา่ ลกัษณะการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ของผูน้ําประกอบด้วย 1) ความเชื�อ และค่านิยม 2)ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ 3) การ

ยอมรับนบัถือและ 4) ความเชื�อมั�นในผูน้าํ 

    Yukl (1994, p. 317) กล่าววา่ ลกัษณะการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ของ

ผูน้าํประกอบดว้ย 1) คุณลกัษณะเป็นที�เคารพนบัถือศรัทธา 2) ความไวใ้จ และ3) การจูงใจให้ผูต้าม

เกิดความภาคภูมิใจเมื�อไดร่้วมงาน 
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    จากการศึกษาลกัษณะการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์จากแนวความคิด

ของนักการศึกษา นักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาที�เกี�ยวข้องผูว้ิจยัได้ทาํการสังเคราะห์

ลกัษณะดงักล่าวดงัตารางที� 2.2 ดงันี�  

 

ตารางที�2.2 การสังเคราะห์แนวคิดของนกัการศึกษา นกัวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาเกี�ยวกบั

ลกัษณะการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

คุณลกัษณะการมีอิทธิพลอยา่ง

มีอุดมการณ์ 
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สามารถจูงใจใหต้ามเกิดความ

ภาคภูมิใจ 

          7 

เป็นที�ไวว้างใจของผูร่้วมงาน           6 
มีอุดมการณ์ที�แน่วแน่และมี

เป้าหมายในชดัเจน 

          6 

มีการกาํหนดวิสยัทศัน์อยา่งชดัเจน           6 
มีความเชื�อมั�นในตนเอง           5 
มีความเชื�อและค่านิยมที�ดีต่อองคก์ร           5 
มีความเฉลียวฉลาด           5 
เป็นที�ยอมรับน่าเคารพเชื�อถือ

ศรัทธาต่อผูร่้วมงาน 
          5 

ปฏิบติัตนเพื�อประโยชน์ส่วนรวม           5 
สามารถดึงดูดใหผู้ต้ามเกิดความ

จงรักภกัดี 
          4 

มีความมุ่งมั�นตั�งใจ           3 
สามารถควบคุมอารมณ์ไดทุ้ก

สถานการณ์ 
          3 
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ตารางที�2.2 การสังเคราะห์แนวคิดของนกัการศึกษา นกัวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาเกี�ยวกบั

ลกัษณะการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (ต่อ) 

คุณลกัษณะการมีอิทธิพลอยา่ง

มีอุดมการณ์ 

 

รายชื�อนกัการศึกษา/นกัวชิาการ/หน่วยงานทางการศึกษา 
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มีศีลธรรมและจริยธรรม           3 
หลีกเลี�ยงการใชอ้าํนาจเพื�อ

ประโยชน์ส่วนตน 
          2 

สร้างความรู้สึกเป็นอนัหนึ�งอนั

เดียวกนั 
          2 

สามารถถ่ายทอดวสิยัทศัน์ไปยงัผู ้

ตามอยา่งชดัเจน 
          2 

เป็นแบบอยา่งที�ดีใหก้บับุคคลอื�น           2 
มีความยติุธรรม           2 

 

 จากตารางที� 2.2 พบวา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมี

อุดมการณ์ที�มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถจูงใจให้ตาม

เกิดความภาคภูมิใจเป็นที�ไวว้างใจของผูร่้วมงานมีอุดมการณ์ที�แน่วแน่และมีเป้าหมายในชดัเจนมีการ

กาํหนดวิสัยทศัน์อย่างชดัเจนมีความเชื�อมั�นในตนเองมีความเชื�อและค่านิยมที�ดีต่อองค์กรมีความ

เฉลียวฉลาดเป็นที�ยอมรับน่าเคารพเชื�อถือศรัทธาต่อผูร่้วมงานปฏิบติัตนเพื�อประโยชน์ส่วนรวมและ

สามารถดึงดูดใหผู้ต้ามเกิดความจงรักภกัดี ผูว้ิจยัจึงไดป้ระเด็นเหล่านี�มากาํหนดเป็นคุณลกัษณะของผู ้

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
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  2.2.4.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ 

   1) ความหมายของการสร้างแรงบนัดาลใจ 

    พทัธนนัท ์หลีประเสริฐ (2558, น. 7) ให้ความหมายการสร้างแรงบนัดาล

ใจหมายถึงพฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงให้ขา้ราชการครูเห็นในกระบวนการทาํงานโดย

สร้างแรงจูงใจมีเจตคติที�ดีและคิดในแง่บวกต่อการทาํงานกระตุน้ให้ขา้ราชการครูทาํงานเป็นทีมมีการ

ตั�งมาตรฐานในการทาํงานสูงเชื�อมั�นว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้สามารถถ่ายทอดเป้าหมายให้

ขา้ราชการครูรับรู้อย่างชดัเจนมีความตั�งใจมุ่งมั�นในการทาํงานที�จะพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเพื�อให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กรมีการกระตุน้ให้ขา้ราชการครูใช้ศกัยภาพของตนในการแก้ปัญหาโดยจดัการ

แกปั้ญหาของตนดว้ยความริเริ�มสร้างสรรค ์

    ฐิตารีย์ ภูขามคม (2557, น. 8) ให้ความหมาย การสร้างแรงบนัดาลใจ

หมายถึง พฤติกรรมของผูน้าํในการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผูร่้วมงานโดยมุ่งให้ผูร่้วมงานเห็นคุณค่า

และความสาํคญัของงาน กระตุน้ความเป็นหนึ�งเดียวกนั (Team Spirit) ใหมี้ความกระตือรือร้นโดยการ

สร้างเจตคติที�ดีและการคิดในแง่บวกผูน้าํจะแสดงการอุทิศตวัเพื�อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ขององคก์ร 

ผูน้าํช่วยให้ผูต้ามเห็นความสําคญัและมุ่งปฏิบติัเพื�อวิสัยทศัน์และภารกิจขององค์กรโดยมองขา้ม

ผลประโยชน์ของตน 

    รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ (2556, น. 13) ให้ความหมายการสร้างแรงบนัดาลใจ 

หมายถึง พฤติกรรมที�ผูบ้ริหารใชว้ิธีชกัจูงดว้ยการสร้างอารมณ์ สร้างความเขา้ใจในวิสัยทศัน์ของการ

เปลี�ยนแปลงใหผู้ต้ามเห็นความจาํเป็นของการเปลี�ยนแปลง เห็นวสิัยทศัน์ขององคก์รในอนาคต 

    สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 34) ให้ความหมายของการสร้างแรงบนัดาล

ใจ หมายถึง พฤติกรรมที�ผูบ้ริหารใชใ้นการสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูร่้วมงานเห็นความสําคญัของงาน 

เป้าหมายขององคก์ร ผูน้าํจะทาํให้ผูร่้วมงานเห็นคุณค่าในความสําเร็จของงาน ผูน้าํจะสร้างเจตคติที�ดี 

การคิดในแง่บวก และสร้างสื�อความคาดหวงัที�ตอ้งการไวใ้หเ้ห็นเด่นชดั ผูน้าํจะมีความเสียสละ มุ่งมั�น

ต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ขององค์กรทาํให้ผูร่้วมงานเกิดความเชื�อมั�นในผูน้ํา ให้กาํลังใจทาํให้

ผูร่้วมงานเห็นคุณค่าของงาน มีความตั�งใจแน่วแน่สามารถปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยไม่เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตน 

    สมุทร ชาํนาญ (2553, น. 149) กล่าววา่ การสร้างแรงบนัดาลใจ เป็นพฤติกรรม

ของผูน้าํ ที�แสดงออกดว้ยการสื�อสาร เพื�อให้ผูต้ามทราบถึงความคาดหวงัที�สูงของผูน้าํที�มีต่อผูผู้ต้าม

และองค์กร ดว้ยการสร้างแรงงบนัดาลใจให้มีความมุ่งมั�นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทศัน์ขององค์กร  
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ผูน้าํมกัจะใชส้ัญลกัษณ์และการปลุกเร้าทางอารมณ์ให้กลุ่มทาํงานร่วมกนัเพื�อไปสู่เป้าหมายแทนการ

ทาํเพื�อประโยชน์เฉพาะตน เช่น การใชเ้พลงประจาํสถาบนั การใชสี้ การใชป้ระวติัขององคก์ร เป็นตน้ 

ดว้ยวธีิการที�กล่าวมา ผูน้าํแบบเปลี�ยนแปลงจึงถือไดว้า่เป็นผูส่้งเสริมนํ� าใจแห่งการทาํงานเป็นทีม ผูน้าํ

จะพยายามจูงใจผูต้ามให้ทาํงานบรรลุเกินเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ให้มีความมุ่งมั�นในการพฒันางานอยู่

เสมอโดยสร้างจิตสํานึกของผูต้ามให้เห็นความสําคญัว่าเป้าหมายและผลงสานนั�น จาํเป็นตอ้งมีการ

ปรับเปลี�ยนตลอดเวลา จึงจะทาํใหอ้งคก์รเจริญกา้วหนา้ประสบความสาํเร็จ 

    ปสุดา เพง็ประสพ (2551, น. 7) กล่าววา่ การสร้างแรงบนัดาลใจหมายถึง 

วธีิการที�ผูน้าํจุดประกายความคิดที�ทาํใหผู้ต้ามคิดที�จะช่วยทาํงานใหส้าํเร็จโดยใชค้วามพยายามให้มาก

ขึ�นกวา่เดิม โดยการทาํงานนั�นมุ่งผลประโยชน์ให้เกิดขึ�นกบัส่วนรวม ดว้ยการสร้างความเชื�อมั�นให้ผู ้

ตามเกิดความเชื�อวา่สิ�งที�ทาํนั�นมีคุณค่าและงดงามเมื�อทาํจนสาํเร็จตามที�คาดหวงัไว ้

    Katz & Kahn (2007, p. 207) ไดใ้ห้ความหมาย ของการสร้างแรงบนัดาล

ใจ  หมายถึง ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามไม่มุ่งเน้นผลประโยชน์ที�จะเกิดขึ�นกบัตนเอง แต่มุ่งประโยชน์เพื�อ

วิสัยทศัน์และภารกิจขององค์กร ผูน้าํจะช่วยให้ให้ตามเห็นความสําคญัและผูกพนักบัเป้าหมายของ

องค์กรในระยะยาวการสร้างแรงบนัดาลใจนี� เกิดขึ�นผา่นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการ

กระตุน้ทางปัญญา โดยการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลทาํให้ผูต้ามรู้สึกเหมือนตนเองมีคุณค่า และ

กระตุน้ให้ผูต้ามสามารถแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ� นกบัตนเอง ส่วนการกระตุน้ทางปัญญาช่วยให้ผูต้าม

เอาชนะอุปสรรคที�เกิดขึ�นกบัตนเองได ้และเสริมความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์

    Hoy & Miskel (2001, p. 415) กล่าววา่ การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง 

พฤติกรรมที�ผูน้าํเปลี�ยนความคาดหวงัของสมาชิกในองคก์ร  เพื�อให้เชื�อวา่ปัญหาขององคก์รสามารถ

แกไ้ขไดแ้สดงบทบาทที�สาํคญัในการพฒันาวสิัยทศัน์ที�จะนาํทางไปสู่เป้าประสงคข์ององคก์ร 

    Bass & Avolio (1994, p. 239) ไดใ้ห้ความหมาย ของการสร้างแรงบนัดาลใจ  

เป็นพฤติกรรมของผูน้าํที�เกี�ยวกบัการสื�อสารเพื�อดึงดูดใจสู่วิสัยทศัน์โดยการใช้สัญลกัษณ์เพื�อให้เกิด

การใชค้วามพยายามสูงขึ�นของผูต้าม และการที�ผูน้าํแสดงแบบอยา่งของพฤติกรรมแก่ผูต้าม 

    Cohen (1990, pp. 58-60) ไดก้ล่าวถึงการสร้างแรงบนัดาลใจวา่เป็นการ

โนม้นา้วใจผูต้ามให้กระทาํโดย 1) สร้างความมั�นใจให้ผูต้ามเห็นความสําคญัของงานที�ทาํ และเชื�อวา่

จะสามารถทาํงานนั�นไดส้ําเร็จ 2) สร้างความเชื�อมั�นให้ผูต้ามวา่สิ�งที�กระทาํนั�นมีคุณค่า 3) สร้างความ

มุ่งหวงัใหเ้กิดขึ�นกบัผูต้ามวา่จะสามารถทาํงานไดส้าํเร็จ 

    Bass (1985, p. 85) กล่าววา่ การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง การที�ผูน้าํ

ใชค้าํพดูแสดงใหเ้ห็นพฤติกรรมที�ทาํให้ความสําคญักบัผูร่้วมงานเพื�อปลุกจิตสํานึกให้ผูร่้วมงานมีแรง
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บันดาลใจในการทาํงานพร้อมกระตุ้นให้ผู ้ร่วมงานทุ่มเทอุทิศตนดําเนินงานที�มอบหมายไปสู่

ความสาํเร็จดว้ยความภาคภูมิใจ มั�นใจ 

    จากที�กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง 

พฤติกรรมของผูน้าํในการสื�อสารดึงดูดใจสู่วิสัยทศัน์และภารกิจขององค์กร กระตุ้นแรงจูงใจให้

ผูร่้วมงานเกิดแรงบนัดาลใจ กระตือรือร้น ตระหนกั เขา้ใจ และเห็นคุณค่าของเป้าหมาย ผูน้าํจะทาํให้

ผูร่้วมงานเห็นสภาพที�งดงามของอนาคต ผูน้าํจะตอ้งสร้างเจตคติที�ดี การคิดในแง่บวก และสร้างสื�อ

ความคาดหวงัที�ตอ้งการอยา่งชดัเจน 

   2) ความสาํคญัของการสร้างแรงบนัดาลใจ 

    ณัฐพล เลาะวิถี (2555, น. 47) กล่าววา่ ความสําคญัการสร้างแรงบนัดาล

ใจคือ ผูบ้ริหารมองถึงอนาคตอยา่งคนมองโลกในแง่ดีแสดงความเชื�อมั�นว่าการทาํงานของผูร่้วมงาน

จะบรรลุเป้าหมาย เอาใจใส่ผูร่้วมงานอย่างต่อเนื�องทาํให้ผูร่้วมงานมุ่งมั�นหาวิธีการที�จะทาํงานให้

ประสบผลสําเร็จดว้ยความกระตือรือร้น ผูบ้ริหารกระตุน้ผูร่้วมงานให้ตระหนกัถึงความสําคญัที�ควร

ไดรั้บการพิจารณาแสดงใหเ้ห็นภาพอนาคตที�น่าสนใจอยา่งชดัเจนให้เห็นความตั�งใจอยา่งแน่วแน่ที�จะ

ทาํงานใหส้าํเร็จตามที�กาํหนดไว ้

    สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 35) กล่าวว่า การสร้างแรงบนัดาลใจส่งผล

ใหผู้น้าํมุ่งเนน้การเสริมสร้างใหผู้ต้ามไดเ้กิดแรงบนัดาลใจในการทาํงานดว้ยการกระตุน้ให้เห็นคุณค่า

และความสําคญั กระตุน้ให้ผูต้ามรู้สึกถึงความทา้ทายในการทาํงาน ผูน้าํจะทาํการกระตุน้ให้ผูต้ามมี

ความผกูพนัต่อการทาํงานเป็นทีมใหแ้สดงออกซึ�งความกระตือรือร้น มีชีวติชีวาในการทาํงาน โดยการ

สร้างเจตคติที�ดีและคิดในแง่บวก 

    สุรศกัดิ�  เกลี�ยงสะอาด (2554, น. 30) กล่าววา่ ความสําคญัของการสร้าง

แรงบนัดาลใจของผูน้าํนั�นช่วยให้การทาํงานของผูร่้วมงาน เป็นผูจู้งใจให้เกิดแรงบนัดาลใจในการ

ทาํงาน ทาํให้ผูต้ามเกิดความร่าเริง มีชีวิตชีวา และเมื�อผูต้ามเชื�อถือในความสามารถของผูน้าํ ก็จะ

พยายามทาํงานเพื�อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง และทาํให้งานประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมาย 

    ภิรมย ์ถินถาวร (2550, น. 34) กล่าวว่า การสร้างแรงบนัดาลใจมีความสําคญั

อยา่งใกลชิ้ดกบัการสร้างบารมีเพราะผูน้าํจะสร้างแรงบนัดาลใจโดยกระตุน้อารมณ์ผูต้ามให้เพิ�มความ

ตระหนกัและความเขา้ใจเป้าหมายและเห็นคุณค่าของเป้าหมายและความเชื�อมั�นว่าจะปฏิบติังานจน

ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 
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    Howell & Costley (2001, p. 289) กล่าวการสร้างแรงบนัดาลใจสามารถ

กระตุน้ความผูกพนัของทีมงานทาํให้ทีมงานมีชีวิตชีวา  มีการแสดงออกซึ� งความกระตือรือร้น โดย

การสร้างเจตคติที�ดีและคิดในแง่บวก 

    Hoy & Miskel (2001, p. 415) กล่าววา่ การสร้างแรงบนัดาลใจทาํให้เกิด

จิตวิญญาณแห่งการเป็นทีม ความกระตือรือร้น การมองโลกในแง่ดี ความผูกพนัต่อเป้าประสงค ์

วิสัยทัศน์ร่วมและการเชื�อมต่อภายในกลุ่มงานและองค์กรซึ� งประกอบด้วย การสื� อสารภายใน 

วิสัยทศัน์ใช้สัญลกัษณ์ที�จะเน้นย ํ�าความพยายามของผูต้ามและการเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที�

เหมาะสม 

    Bass & Avolio (1994, p.2) กล่าววา่การสร้างแรงบนัดาลใจ สามารถชี�นาํ

ใหผู้ต้ามตระหนกัถึงคุณค่าของเป้าหมายและสร้างแรงผลกัดนัในการปฏิบติังานเพื�อบรรลุเป้าหมายที�มี

คุณค่า ผลักดันให้ผูต้ามเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต ผูน้ ําการเปลี�ยนแปลงจะนึกถึงสิ� งที�ตัวเองเคยทาํ

ผดิพลาด ในฐานะที�เป็นบทเรียนและพยายามเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ เพื�อพฒันาตนเองตลอดเวลา 

    จากที�กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การสร้างแรงบนัดาลใจ ส่งผลให้

ผูน้าํประพฤติในทางที�มุง้เน้นการจูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผูต้าม เพื�อชี� นาํให้ผูต้ามตระหนกัถึง

คุณค่าของเป้าหมายและสร้างแรงผลกัดนัในการทาํงาน ให้บรรลุเป้าหมายที�มีคุณค่า ผลกัดนัให้ผูต้าม

เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวติสามารถกระตุน้ความเป็นหนึ�งเดียวในทีมงานทาํให้ทีมงานมีความกระตือรือร้น

ในการทาํงานโดยการสร้างเจตคติที�ดีและคิดในแง่บวก 

   3) ลกัษณะของการสร้างแรงบนัดาลใจ 

    ณฐัพล เลาะวถีิ (2555,น.49) กล่าววา่ ลกัษณะของการสร้างแรงบนัดาลใจ

ประกอบดว้ย 1) การใช้เวลาปฏิบติังานร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชานอกเวลาตลอดจนการให้คาํอธิบาย

เกี�ยวกบัการปฏิบติังานอย่างละเอียดชดัเจน 2) การให้โอกาสผูร่้วมงานไดป้ฏิบติังานที�ไดรั้บผิดชอบ

อยา่งเต็มความสามารถ 3) การแสดงพฤติกรรมที�แสดงถึงความคาดหวงัของผูน้าํการที�ผูน้าํคาดหวงัผู ้

ตามในด้านดี 4) แสดงความเชื�อมั�นว่าผูร่้วมงานจะปฏิบติัได้อย่างบรรลุเป้าหมาย 5) กระตุ้นให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นและวิธีการทาํงานใหม่ๆ 6) เอาใจใส่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเสมอภาคกนัและต่อเนื�อง 7) ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของ

การทาํงานและวางแผนในอนาคตไดอ้ย่างชดัเจน และ 8) สร้างความเชื�อมั�นความเชื�อมั�นเป็นสิ�งที�

ยิ�งใหญ่ของความเขม้แขง็ทางอารมณ์ 

    สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 7) กล่าวว่า ลกัษณะของการสร้างแรงบนัดาล

ใจ ประกอบดว้ย 1) กระบวนการในการทาํงาน 2) การสร้างแรงจูงใจภายในโดยให้เห็นถึงคุณค่าและ
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ความสําคญั 3) การเสียสละเพื�อประโยชน์ของส่วนรวม4) การตั�งมาตรฐานในการปฏิบติังานที�สูงขึ�น5) 

การสร้างความไวว้างใจวา่สามารถปฏิบติังานจนสาํเร็จตามเป้าหมาย 6) การมีความมุ่งมั�นในการทาํงาน 7) 

การให้กาํลงัใจการเอาใจใส่ผูร่้วมงาน 8) มีการกระตุน้ผูร่้วมงานให้ตระหนกัถึงเป้าหมายในการทาํงาน 

และ9) การสร้างทศันคติและการคิดในแง่บวก   

    สุรศกัดิ�  เกลี�ยงสะอาด (2554, น. 31) กล่าววา่ ลกัษณะการสร้างแรงบนัดาลใจ

ของผูน้าํ คือ 1) เป็นผูม้องโลกในแง่ดีโดยใชค้าํพูดและการกระทาํที�เป็นกาํลงัใจ 2) เป็นผูก้ระตุน้ให้ผู ้

ตามมีความกระตือรือร้น อุทิศตนเพื�อส่วนรวม 3) เป็นผูที้�สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4) กระตุน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้ว่าภารกิจที�ปฏิบติัเป็นภารกิจที�สําคญัต่อการพฒันาองค์กร 5) เป็นผู ้

เสริมสร้างความมั�นใจให้ผูต้ามวา่หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกนัทาํงานจะทาํให้บรรลุเป้าหมายที�ตั�งไว ้

6) สนับสนุนครูทุกคนให้ประเมินความกา้วหน้าในการทาํงานตามเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 7) 

ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความตั�งใจอยา่งแน่วแน่ที�จะทาํงานใหส้าํเร็จตามที�กาํหนด 

    จาฏุพจัน์ อาทิภาณุ (2551, น. 83-84) กล่าววา่ ลกัษณะของการสร้างแรง

บนัดาลใจ มีดงันี�  1) ผูน้าํตั�งมาตรฐานการทาํงานไวสู้ง 2) ผูน้าํรมองการณ์ไกลถึงความเป็นไปไกใ้หม่ๆ

ที�น่าตื�นเต้น 3) ผูบ้ริหารมองถึงอนาคตอย่างคนมองโลกในแง่ดี 4) ผูน้ ําแสดงความเชื�อมั�นว่าการ

ทาํงานของผูร่้วมงานจะบรรลุเป้าหมาย 5) ผูน้าํให้กาํลงัใจผูร่้วมงานในการทาํงานหรือการดาํรงชีวิต

อยูเ่สมอ 6) ผูน้าํทาํใหผู้ร่้วมงานมุ่งมั�นหาวธีิการที�จะทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ 7) ผูน้าํกล่าวถึงสิ�งที�

ตอ้งการจะทาํให้สําเร็จดว้ยความกระตือรือร้น 8) ผูน้าํกระตุน้ผูร่้วมงานให้ตระหนกัถึงความสําคญัที�

ควรไดรั้บการพิจารณา 9) ผูน้าํแสดงให้เห็นภาพอนาคตที�น่าสนใจอยา่งชดัเจน 10) ผูน้าํแสดงให้เห็น

ความตั�งใจอยา่งแน่วแน่ที�จะทาํงานใหส้าํเร็จตามที�กาํหนดไว ้

    ปสุดา เพ็งประสพ (2551, น. 78-79) กล่าววา่ ลกัษณะการสร้างแรงบนัดาลใจ 

ประกอบดว้ย 1) ตั�งมาตรฐานการทาํงานสูง 2) สนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานทาํงานไดเ้ตม็ศกัยภาพ 3) ใหก้าํลงัใจ

ในการทาํงานกบัผูร่้วมงานอยา่งสมํ�าเสมอ 4) ผูบ้ริหารมีความกระตือรือร้นที�จะทาํงานให้มีความสําเร็จ

ตามแผนที�วางไว ้5) กระตุน้ให้ผูร่้วมงานไดพ้ฒันาตนเอง โดยการศึกษา อบรม สัมมนา 6) กระตุน้ให้

ผูใ้ต้บงัคบับญัชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นและวิธีการทาํงานใหม่ 7) ส่งเสริมให้

ผูร่้วมงานไดรั้บความสําเร็จจากการทาํงาน 8) ชี� ให้ผูร่้วมงานเห็นถึงผลการทาํงานที�จะไดรั้บเมื�องาน

ประสบความสาํเร็จ 9) แสดงความเชื�อมั�นวา่ผูร่้วมงานจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมาย 10) แสดง

ใหเ้ห็นถึงความตั�งใจอยา่งแน่วแน่ที�จะไดท้าํงานใหส้าํเร็จตามที�กาํหนดไว ้

    ภทัรวี เทพพิทกัษ ์(2551, น. 88-89) กล่าวว่า การสร้างแรงบนัดาลใจ มี

ความสาํคญัดงันี�  1) กาํหนดมาตรฐานในการทาํงานสูง 2) มองการณ์ไกลถึงความเป็นไปไดใ้หม่ 3) พูด
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ถึงอนาคตอย่างคนมองโลกในแง่ดี 4) แสดงความเชื�อมั�นว่าผูร่้วมงานสามารถทาํงานได้อย่างบรรลุ

เป้าหมาย 5) เอาใจใส่ผูร่้วมงานอยา่งเสมอภาคกนัและต่อเนื�อง 6) ทาํให้ผูร่้วมงานมุ่งมั�นในการทาํงาน

ให้ประสบความสําเร็จ 7) พูดถึงสิ�งที�ตอ้งการจะทาํให้สําเร็จดว้ยความกระตือรือร้น 8) ผูร่้วมงานให้

ตระหนักถึงสิ� งสําคญัที�ควรได้รับการพิจารณาและให้ความสําคญั 9) แสดงให้เห็นภาพอนาคตที�

น่าสนใจอยา่งชดัเจน 10) แสดงใหเ้ห็นถึงความตั�งใจอยา่งแน่วแน่ที�จะทาํงานใหส้าํเร็จตามที�กาํหนดไว ้

    กมัพล แซ่มสา (2550, น. 86-87) กล่าววา่ องคป์ระกอบของการสร้างแรง

บนัดาลใจ ประกอบดว้ย 1) กระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแสดง

วิธีการทาํงานใหม่ๆ 2) มองการณ์ไกลถึงความเป็นไปไดใ้หม่ๆ 3) พูดถึงอนาคตอยา่งคนมองโลกใน

แง่ดี 4) แสดงความเชื�อมั�นวา่ผูร่้วมงานจะปฏิบติัไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมาย 5) ให้กาํลงัใจผูร่้วมงานอยา่ง

เสมอภาคกนัและต่อเนื�อง 6) ทาํให้ผูร่้วมงานมุ่งมั�นในการทาํงานให้ประสบผลสําเร็จ 7) พูดถึงสิ�งที�

ตอ้งการจะทาํให้สําเร็จด้วยความกระตือรือร้น 8) กระตุน้ผูร่้วมงานให้ตระหนักถึงสิ� งสําคญัที�ควร

ไดรั้บการพิจารณาและให้ความสําคญั 9) แสดงให้เห็นภาพอนาคตที�น่าสนใจอย่างชดัเจน 10) แสดง

ใหเ้ห็นถึงความตั�งใจอยา่งแน่วแน่ที�จะทาํงานใหส้าํเร็จตามที�กาํหนดไว ้ 

    กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 9-10) กล่าวถึงลกัษณะการสร้างแรงบนัดาล

ใจไว ้7 ประการ ดงันี�  1) กระกระตุ้นให้เห็นความสําคญัของกระบวนการกลุ่ม แสดงให้เห็นความ

กระตือรือร้นในการทาํงาน 2) สร้างเจตคติที�ดีและการคิดในแง่บวก ทาํให้ผูม้องเห็นภาพความสําเร็จที�มี

คุณค่า 3) สร้างและสื�อความคาดหวงัที�ผูน้าํตอ้งการอย่างชัดเจน 4) มีความผูกพนักบัเป้าหมายและ

วิสัยทศัน์ขององคก์ร 5) สร้างความมั�นใจและเห็นความตั�งใจอย่างแน่วแน่จะสามารถบรรลุเป้าหมาย

ได ้6) ช่วยให้ผูต้ามเกิดความรู้สึกเสียสละเพื�อองคก์ร7) ช่วยให้ผูต้ามเห็นความสําคญัของจุดมุ่งหมาย

ขององคก์ร 

    ปริญญา ตนัสกุล (2550, น. 145-147) กล่าววา่ ลกัษณะการสร้างแรงบนัดาล

ใจของผูน้าํประกอบดว้ย 1) รับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล ยกย่องผูร่้วมงานเป็นบุคคลสําคญั

อย่างมีคุณค่าประสบความสําเร็จช่วยเหลือผูอื้�นมีส่วนร่วมในความสําเร็จ แรงจูงใจเหล่านี� เป็นสิ�งที�ดี

สําหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที�ดี 2) เชื�อมโยงสิ�งร้องขอให้เขา้กบัสภาพลกัษณะของบุคคลมีคุณค่าต่อ

การรักษาสุขภาพของบุคคล วตัถุประสงค์ที�เปลี�ยนไปหรือการกระทาํนั�นอาจอธิบายได้ว่าเป็นการ

พฒันาความรู้ให้ก้าวหน้า 3) เชื�อมโยงคาํขอร้องเข้ากับวิสัยทัศน์ที�ชัดเจนพยายามนําเสนอการ

เปลี�ยนแปลงและนวตักรรมที�จะประสบความสําเร็จ 4) มีความมุ่งมั�นที�จะทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย 

และ 5) ใชค้าํพูดที�เป็นบวกมองโลกในแง่ดีความเชื�อมั�นและมองโลกในแง่ดีเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลง

นั�นสามารถติดต่อไปยงัผูอื้�นได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการสนบัสนุนงานที�ทาํยากและถา้หากผูป้ฏิบติัขาด
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ความเชื�อมั�นก็ควรใช้ภาษาสื�อสารที�เป็นบวก สร้างความเชื�อมั�นว่าการเปลี�ยนแปลงนั�นจะนาํมาซึ� ง

ความสาํเร็จ 

    มนสั เรือนเหลือ (2550, น. 2) กล่าววา่ ลกัษณะการสร้างแรงบนัดาลใจมี

ดงันี�  คือ 1) การสร้างแรงบนัดาลใจในทางที�ถูกตอ้งเป็นการกระตุน้ในสิ�งที�ดี เช่น ถา้อยากรํ� ารวยตอ้ง

ทาํงานหนกัและอดทน และ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจในทางที�ไม่ถูกตอ้ง เช่น เห็นเขาคอร์รัปชั�นแลว้

ไม่มีใครจบัไดก้็เลยคอร์รัปชั�นกบัเขา 

    Davis (1999, p. 124) กล่าววา่ ลกัษณะการสร้างแรงบนัดาลใจ ประกอบดว้ย 

1) การสร้างแรงจูงใจภายในเพื�อให้บุคคลเห็นคุณค่าและความสําคญัขอเป้าหมาย 2) การเสียสละเพื�อ

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 3) การตั�งมาตรฐานในการทาํงานสูง 4) การมีความ

มุ่งมั�นในการทาํงานให้ประสบความสําเร็จ5) มีการกระตุน้ผูร่้วมงานให้ตระหนักถึงเป้าหมายของ

องคก์ร และ 6) การส่งเสริมใหท้ศันคติที�ดีและการคิดในแง่บวก 

    Bass & Avolio (1994, p. 545)กล่าววา่ ลกัษณะการสร้างแรงบนัดาลใจ 

ประกอบดว้ย 1) การสร้างความตระหนกั รับรู้และความเขา้ใจในเป้าหมายขององค์กร 2) การสร้าง

คุณค่าและความสําคัญของเป้าหมาย และ 3) การสร้างความเชื�อมั�นว่าในการทํางานให้บรรลุ

วตัถุประสงค ์

    Cohen (1990, p. 58) กล่าววา่ ลกัษณะการสร้างแรงบนัดาลใจ นั�นมีเป้าหมาย

ในการโน้มน้าวใจผูต้ามนั� น ผูน้ ําจะกระทาํ 3 ประการ ดังนี�  1) สร้างความมั�นใจให้ผูต้ามเห็น

ความสาํคญัของงานที�ทาํ และเชื�อวา่จะสามารถทาํงานไดส้าํเร็จ 2) สร้างความเชื�อมั�น ให้ผูต้ามสามารถ

รับรู้ไดว้่าสิ�งที�กระทาํนั�นมีคุณค่า 3) สร้างความคาดหวงัให้เกิดขึ�นกบัผูต้ามว่าจะสามารถทาํงานได้

สาํเร็จ 

    Stogdill (1974, p. 207) กล่าววา่ลกัษณะการสร้างแรงบนัดาลใจ ประกอบดว้ย 

1) การกระตุ้นหรือโน้มน้าวให้ผูร่้วมงานเกิดแรงผลักดันในการทาํงาน 2) การปฏิบติังานด้วย

กระตือรือร้นเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายของงาน และ 3) การสร้างความสําคญัในเป้าหมายของงานกระตุน้

ใหเ้ห็นถึงความสาํคญัและเห็นคุณค่าของเป้าหมาย 

    จากการศึกษาลกัษณะการสร้างแรงบนัดาลใจจากแนวความคดของนัก

การศึกษา นักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาที�เกี�ยวขอ้งผูว้ิจยัได้ทาํการสังเคราะห์ลักษณะ

ดงักล่าวไดด้งันี�  
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ตารางที� 2.3 การสังเคราะห์แนวคิดของนกัการศึกษา นกัวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาเกี�ยวกบั

ลกัษณะการสร้างแรงบนัดาลใจ 

คุณลกัษณะการสร้าง

แรงบนัดาลใจ 
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มุ่งมั�นในการทาํงานให้

บรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการ 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 
เชื�อมั�นในศกัยภาพของ

ผูร่้วมงานในการ 
           6 

มีเจตคติที�ดีมองโลกในแง่

บวก 
           5 

กระตุน้ใหเ้ห็นความสาํคญั

ของเป้าหมายในองคก์ร 
 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

5 
กระตุน้แรงจูงใจภายใน            4 
อุทิศตนเพื�อประโยชน์

ส่วนรวม 
           4 

กระตุน้ผูร่้วมงานใหมี้

ความกระตือรือร้น 

           4 

ใหก้าํลงัใจผูร่้วมงาน            3 
กระตุน้ผูต้ามใหมี้ความ

ผกูพนักบัองคก์ร 
           2 

สร้างและสื�อความ

คาดหวงัที�ชดัเจน 
           2 

ตั�งมาตรฐานในการทาํงาน            2 
มุ่งภารกิจองคก์ร            2 
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 จากตารางที� 2.3 พบวา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างแรงบนัดาล

ใจที�มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 6 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มุ่งมั�นในการทาํงานให้บรรลุ

เป้าหมายที�ตอ้งการเชื�อมั�นในศกัยภาพของผูร่้วมงานมีเจตคติที�ดีมองโลกในแง่บวกกระตุน้ให้เห็น

ความสําคญัของเป้าหมายในองค์กรกระตุ้นแรงจูงใจภายในอุทิศตนเพื�อประโยชน์ส่วนรวม และ

กระตุน้ผูร่้วมงานให้มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน ผูว้ิจยัจึงได้ประเด็นเหล่านี� มากาํหนดเป็น

คุณลกัษณะของผูภ้าวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงดา้นการแรงบนัดาลใจ 

  2.2.4.3 การกระตุน้ทางปัญญา 

   1) ความหมายของการกระตุน้ทางปัญญา 

    ฐิตารีย ์ภูขามคม (2558, น. 8) กล่าวว่า การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง การที�

ผูน้าํมีการกระตุ้นผูต้ามให้เขา้ใจและรับรู้ถึงปัญหาต่างๆที�เกิดขึ�นในหน่วยงานทาํให้ผูต้ามมีความ

ตอ้งการหาแนวทางใหม่ๆมาแกปั้ญหาในหน่วยงานเพื�อหาขอ้สรุปใหม่ที�ดีกว่าเดิมและทาํให้เกิดสิ�ง

ใหม่และสร้างสรรคโ์ดยผูน้าํมีการคิดและการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์

    รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ (2556, น. 13) กล่าวว่า การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง 

การกระตุน้ใหผู้อื้�นใชค้วามสามารถทางปัญญาในการปฏิบติังานและสร้างสรรคผ์ลงาน 

    ณฐัพล เลาะวถีิ (2555, น. 52)  กล่าววา่ การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรม

ของผูบ้ริหารในการทาํให้ครูเกิดมุมมองใหม่ๆ และเลือกใช้วิธีการใหม่ๆ เพื�อนาํมาจดัการเรียนการ

สอนปฏิบติังานและแกปั้ญหา สร้างความทา้ทายให้ครูอยากมีความรู้ อยากซกัถาม พิสูจน์ ตรวจสอบ 

ค่านิยม และความเชื�อพื�นฐานต่างๆ กบัแนวคิดใหม่ 

    สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 38) กล่าววา่ การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง 

พฤติกรรมที�ผูน้าํที�ทาํใหผู้ต้ามรับรู้ถึงปัญหาที�เกิดขึ�น ปลุกระดมให้ผูต้ามเกิดความรู้สึกอยากหาวิธีการ

แก้ปัญหาใหม่ๆ โดยผูน้าํส่งเสริมให้ผูต้ามไดคิ้ดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และร่วมกนัหาทาง

แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ โดยวิธีการใหม่ๆ ที�สร้างสรรค์ และเชื�อมั�นว่าทุกปัญหาสามารถแกไ้ดด้ว้ย

ความร่วมมือ 

    สมุทร ชาํนาญ (2553, น. 150) กล่าววา่ การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง 

พฤติกรรมที�ผูน้าํแสดงออกดว้ยการกระตุน้ให้ผูต้ามมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์สิ�งใหม่ๆ หรือวิธีการ

ทาํงานใหม่ๆ มีความเป็นผูป้ระกอบการที�มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์มีความสามารถในการคิดคน้

นวตักรรม โดยใช้วิธีการฝึกคิดทบทวนกระแสความเชื�อและค่านิยมเดิมของตน ของผูน้าํหรือของ

องคก์รที�เรียกกนัวา่ กระบวนการคิดสิ�งใหม่หรือคิดใหม่ ทาํใหม่ ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงจะกระตุน้การ

คิดริเริ�มสร้างสรรคข์องผูต้ามโดยสร้างความรู้สึกที�ทา้ทายให้เกิดขึ�นแก่ผูต้ามและจะให้การสนบัสนุน 
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อาํนวยความสะดวกแก่ผูต้าม หากผูต้ามตอ้งการทดลองวิธีการใหม่ๆ ของตน หรือต้องการริเริ� ม

สร้างสรรคใ์หม่ที�เกี�ยวกบังานขององคก์ร ส่งเสริมใหผู้ต้ามแสวงหาทางออกและวิธีการแกปั้ญหาต่างๆ 

ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ส่งเสริมให้ครูแต่ละคนพยายามพฒันาวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองที�สามารถขจดั

ปัญหาการเขียนอกัษรไทยที�มีลกัษณะไม่ถูกตอ้งเป็นตน้ 

    รัตติกรณ์ จงวศิาล (2551, น. 23) กล่าววา่ การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง 

ระดบัพฤติกรรมที�ผูน้าํแสดงใหเ้ห็นในการจดัการหรือการทาํงานที�เป็นกระบวนการกระตุน้ผูร่้วมงาน

หรือผูต้ามให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา มีการพิจารณาวิธีการทาํงานแบบเก่าๆ 

ส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานแสดงความคิดเห็นมองปัญหาในแง่มุมต่างๆ มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใชเ้หตุผล

และขอ้มูลหลกัฐาน กระตุน้ใหผู้ต้ามมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์

    สถาบนัฝึกอบรม มาสเตอร์ลี� (2551, น. 3) กล่าววา่ การกระตุน้ทางปัญญา 

หมายถึง พฤติกรรมของผูน้าํการเปลี�ยนแปลงที�แสดงออกดว้ยการกระตุน้ให้เกิดการริเริ�มสร้างสรรค์

สิ�งใหม่ๆ โดยใชว้ิธีการคิดทวนกระแสความเชื�อและค่านิยมเดิมของตนหรือผูน้าํหรือองคก์ร ผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงจะสร้างความรู้สึกท้าทายให้เกิดขึ� นแก่ผูต้าม มองปัญหาเป็นโอกาส และจะให้การ

สนบัสนุนหากตอ้งการทดลองวธีิการใหม่ๆ ของตน หรือการริเริ�มสร้างสรรคง์านใหม่ๆ ให้กบัองคก์ร 

ส่งเสริมให้ผูต้ามแสวงหาทางออกและวิธีการแกปั้ญหาต่างๆ ดว้ยตนเองเปิดโอกาสให้ผูต้ามไดแ้สดง

ความสามารถอยา่งเตม็ที� กระตุน้ใหทุ้กคนไดท้าํงานอยา่งอิสระในขอบเขตของงานที�ตนมีความรู้ความ

ชาํนาญ  

    โสภณ ภูเกา้ลว้น (2551, น. 3 ) กล่าวว่า การกระตุน้ทางปัญญาหมายถึง 

การส่งเสริมให้ผูต้ามไดใ้ช้สติปัญญาในการคิดเพื�อให้เกิดใหม่และสร้างสรรค์ เพื�อการตระหนกัรู้ใน

เรื�องปัญหา กระตุน้ใหมี้การตั�งขอ้สมมติฐาน เปลี�ยนกรอบการมองปัญหาและมีการแกปั้ญหาอยา่งเป็น

ระบบ 

    กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 10) กล่าววา่ การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง 

การที�ผูน้าํสนบัสนุนผูต้ามให้เห็นความสําคญัและตระหนกัถึงปัญหาที�เกิดขึ�นกบัองคก์รส่งเสริมให้ผู ้

ตามไดคิ้ดคน้แนวทางใหม่ๆ มาแกปั้ญหาที�เกิดขึ�น เพื�อไดข้อ้สรุปใหม่ที�ดีกว่าเดิมและสามารถนาํไป

แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผูน้ํามีบทบาทในการส่งเสริมให้ผูร่้วมงานได้ใช้ความคิด

สร้างสรรคใ์นการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ 
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    Hoy & Miskel (2001, p. 415) กล่าววา่ การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง 

กระบวนการของผูน้าํในการทาํความเขา้ใจต่อปัญหาไดดี้ จนสามารถทาํให้ผูต้ามมองปัญหาดงักล่าว

จากมุมมองใหม่ 

    Bartol et al.(1999, p. 169) กล่าววา่ การกระตุน้การใชปั้ญญา หมายถึง 

การที�ผูน้าํสร้างความเชื�อมั�นให้ผูต้ามเห็นว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขไดแ้มบ้างครั� งจะพบว่ามี

ความขดัขอ้งมากมาย ผูน้าํจะพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่สามารถแกปั้ญหาหรืออุปสรรคได ้ดว้ยความสามคัคีและ

การมีส่วนร่วมของผูร่้วมงานทุกคนผูต้ามจะไดรั้บการกระตุน้ให้ตั�งคาํถามต่อค่านิยมของตนเอง ความ

เชื�อและประเพณี การกระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนสาํคญัของกรพฒันาความสามารถของผูต้ามในการที�

จะตระหนกัและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

    Bass & Avolio (1994, p. 232)กล่าววา่ การกระตุน้การใชปั้ญญา หมายถึง 

พฤติกรรมของผูน้าํในการทาํความเขา้ใจต่อปัญหาไดดี้จนสามารถทาํให้ผูต้ามมองปัญหาดงักล่าวจาก

มุมมองใหม่ของตนเองได ้

    จากที�กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การกระตุ้นการทางปัญญา หมายถึง  

พฤติกรรมของผูน้าํในการส่งเสริมให้ผูร่้วมงานไดแ้สดงความคิดโดยใช้สติปัญญาในการคิดคน้สิ� ง

ใหม่ด้วยวิธีการที�สร้างสรรค์ และให้เป็นส่วนหนึ� งในการวิเคราะห์ หาสาเหตุ และแนวทางการ

แกปั้ญหาที�เกิดขึ�นภายในองคก์รบนพื�นฐานของขอ้มูลและความถูกตอ้ง 

   2) ความสาํคญัของการกระตุน้ทางปัญญา 

    สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 39) ความสําคญัของการกระตุน้ทางปัญญา

คือ การที�ผูน้าํมีการกระตุน้ผูร่้วมงานให้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�นในองคก์ร ทาํให้เกิดแรงจูงใจขึ�น

ภายในองค์กรในกระบวนการทาํงานนั�นเกิดจากความคิดริเริ�มใหม่ๆ ในการวิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา ผูต้ามจะไดรั้บการกระตุน้ให้ตั�งคาํถามและแสดงคาํตอบเกี�ยวกบั

ความเชื�อ ค่านิยมและประเพณีของตนเอง   

    สุรศกัดิ�  เกลี� ยงสะอาด (2554, น. 33) กล่าวว่า การกระตุ้นทางปัญญา มี

ความสําคญักบัผูน้าํโดยผูน้าํจะพยายามสร้างบรรยากาศในการทา้ทายโดยกระตุน้ให้ตามเกิดความคิด

ใหม่ๆที�เป็นไปในทางที�สร้างสรรค ์ส่งเสริมให้ผูต้ามแสวงหาทางออกและวิธีการแกปั้ญหาต่างๆ ดว้ย

ตนเอง หาเวทีใหผู้ต้ามไดแ้สดงออกซึ�งความสามารถอยา่งเตม็ที� กระตุน้ใหทุ้กคนไดท้าํงานอยา่งอิสระ

ในขอบเขตของงานที�ตนมีความรู้ความชาํนาญ 

    กมัพล แซ่มสา (2550, น. 87) กล่าววา่ การกระตุน้ทางปัญญา มีความสําคญั

คือ ช่วยใหผู้ร่้วมงานเห็นความสาํคญัต่อขอ้สันนิษฐานที�เป็นขอ้สงสัย กระตุน้ให้ผูร่้วมงานพยายามตั�ง
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คาํถามหรือขอ้สันนิษฐานเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผูร่้วมงานนาํเรื�องที�ยงัไม่เกิดเป็นปัญหาขึ�นมา

พิจารณา ให้ผูร่้วมงานเกิดขอ้สงสัยในการทาํงานแบบเดิมๆที�ไม่พฒันา ช่วยให้ผูร่้วมงานหามุมมอง

และวิธีต่างๆในการแกปั้ญหา ไดเ้สนอแนะวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน ส่งเสริมให้

ผูร่้วมงานแสดงความคิดเห็นและแง่คิดต่างๆ ช่วยให้ผูร่้วมงานมองปัญหาไดห้ลายแง่มุม สนบัสนุนให้

มีการคิดแกปั้ญหาที�เคยเกิดขึ�นมาแลว้ดว้ยวิธีการใหม่ๆ และส่งเสริมให้ระบุปัญหาโดยการใชเ้หตุผล

และหลกัฐานมากกวา่การคิดเอาเองวา่เป็นปัญหา 

    กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 10) กล่าวถึงความสําคญัของการกระตุน้

ทางปัญญาว่าการที�ผูน้าํมีการกระตุน้ผูต้ามให้ตระหนกัถึงปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�นในหน่วยงานทาํให้ผู ้

ตามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ๆ มาแกปั้ญหาในหน่วยงาน  เพื�อหาขอ้สรุปใหม่ที�ดีกวา่เดิมเพื�อทาํ

ใหเ้กิดสิ�งใหม่และสร้างสรรค ์

    จากที�กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ความสําคญัของการกระตุน้ทาง

ปัญญาจะช่วยส่งเสริมให้ผูต้ามไดต้ระหนกัถึงปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�นในองค์กรเกิดความภาคภูมิที�ได้

เป็นส่วนหนึ� งในการพฒันาองค์กร ส่งผลให้ผูต้ามอยากคิดคน้หาวิธีการใหม่ๆในการแก้ปัญหา มี

แรงจูงใจในการทาํงานมีความคิดริเริ�มใหม่ๆ อยา่งสร้างสรรค ์

   3) ลกัษณะการกระตุน้ทางปัญญา 

    ณัฐพล เลาะวิถี (2555, น.56) กล่าวว่า ลกัษณะการกระตุน้ทางปัญญาไดแ้ก่ 

ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ผูร่้วมงานไดพ้ฒันางานโดยใช้กระบวนการวิจยั ให้คาํแนะนาํหรือแลกเปลี�ยน

เรียนรู้กบัครู ตามแนวความคิดใหม่ กระตุน้ให้ครูคิดเกี�ยวกบัสิ�งที�กาํลงัปฏิบติัเพื�อนกัเรียน สนบัสนุน

ให้ครูปรับปรุงเป้าประสงคข์องตนเองให้สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

สนบัสนุนให้ครูประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง และนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาและ

ปรับปรุงงาน กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายเกี�ยวกับประเด็นความคิดใหม่ๆ ที�นําไปสู่ทิศทางการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา และ สนบัสนุนส่งเสริมให้คณะครูไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู้เกี�ยวกบัการพฒันา

การศึกษา 

    สุพตัรา หมั�นนอก (2555,น. 41)กล่าววา่ พฤติกรรมการกระตุน้ทางปัญญา 

ของผูน้าํที�ในการแสดงออกเพื�อให้ผูร่้วมงานได้รับรู้ ได้แก่ การมีความคิดริเริ� มสร้างสรรค์ทนัต่อ

เหตุการณ์เสมอ มีวิธีการบริหารที�ชาญฉลาดสามารถแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างบรรยากาศการทาํงาน

ที�ดีรู้จกัฟังและเลือกเอาความเห็นที�ดี ใชค้วามรอบรู้ในการปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ที� สามารถสร้าง

ความมั�นใจใหก้บัผูร่้วมงานได ้มีทกัษะในดา้นการใชภ้าษาสื�อสาร มีความสามารถในการพฒันา มีการ
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ใช้ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ทนัต่อเหตุการณ์เสมอและมีความสามารถในการสร้างความมั�นใจให้กบั

ผูร่้วมงานได ้

    สุรศกัดิ�  เกลี� ยงสะอาด (2554, น. 34) กล่าวว่า ลกัษณะของการกระตุน้ทาง

ปัญญามีดงันี�  1) เป็นผูที้�กระตุน้ให้ผูใ้ตร่้วมงานมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์2) เป็นผูที้�ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

มองเห็นวิธีการทาํงานทาํงานใหม่ 3) เป็นผูที้�แสดงแนวคิดที�ทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกว่าจาํเป็นที�

จะตอ้งเปลี�ยนแปลงการทาํงานแบบเดิม 4) เป็นผูก้ระตุ้นให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตระหนักถึงปัญหาที�

เกิดขึ�นอีกทั�งพยายามหาวิธีการแกปั้ญหา 5) เป็นผูที้�สนบัสนุนให้ผูร่้วมงานวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ปัญหาในการทาํงานโดยใชเ้หตุผลและหลกัฐานขอ้มูล 6) สนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาประเมินผล

การทาํงานของตนเอง 7) ส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานไดน้าํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงงาน 

    ปสุตา เพ็งประสบ (2551, น. 79-80) กล่าวว่า ลกัษณะการกระตุน้ทางปัญญา 

ประกอบด้วย 1) แนะวิธีการและแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ�นในหน่วยงานให้กับ

ผูร่้วมงาน 2) เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานรู้สึกวา่ตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงการทาํงานในหน่วยงาน 4) กระตุน้

ให้มีการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นในหน่วยงานดว้ยวิธีการสร้างสรรค5์) ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความคิด

สร้างสรรค์ในการทาํงาน 6) ให้ผูร่้วมงานเปลี�ยนแปลงวิธีการทาํงานใหม่ที�ใชเ้วลาน้อยแต่ไดผ้ลงาน

มาก 7) ให้ผูร่้วมงานพยายามตั�งคาํถามหรือขอ้สันนิษฐานในเชิงสร้างสรรค์ 8) ให้ผูร่้วมงานสร้าง

มุมมองกรอบแนวคิดในการทาํงานใหม่ๆ 9) แจ้งข่าวสารความเปลี�ยนแปลงทางการศึกษาและ

เหตุการณ์ต่างๆให้กบัผูร่้วมงาน และ 10) สนบัสนุนให้ผูร่้วมงานใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

และการปฏิบติังาน 

    สุชาดา ธรรมนิยม (2551, น. 89-90) กล่าวว่า ลกัษณะการกระตุน้ทาง

ปัญญา ประกอบดว้ย 1) กระตุน้ให้ผูร่้วมงานมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์2) ผูร่้วมงานมองเห็นวิธีการ

ทาํงานแนวทางใหม่ 3) แสดงแนวคิดที�ทาํให้ผูร่้วมงานรู้สึกวา่จาํเป็นที�จะตอ้งเปลี�ยนแปลงการทาํงาน

แบบเดิม 4) กระตุน้ให้ผูร่้วมงานตระหนักถึงปัญหาที�เกิดขึ�น และพยายามแสวงหาแนวทางในการ

แกปั้ญหา และ 5) ส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในการทาํงาน โดยใชเ้หตุผลและ

ขอ้มูลหลกัฐาน 

    กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 10) กล่าวว่า ลกัษณะการกระตุน้ทาง

ปัญญา มี 5 ลกัษณะดงันี� 1) มีการจูงใจและสนบัสนุนความคิดริเริ�มใหม่ๆ ในการพิจารณาปัญหาและ

การหาคาํตอบของปัญหา 2) มีการให้กาํลงัใจผูต้ามให้พยายามหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีการใหม่ๆ 

3) มีการกระตุน้ให้ผูต้ามแสดงความคิดและเหตุผลไม่วิจารณ์ความคิดของผูต้ามแมว้า่มนัจะแตกต่าง

ไปจากความคิดของตนเอง 4) สร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผูต้ามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไขบาง
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ปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย 5) พิสูจน์ใหเ้ห็นวา่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งไดจ้ากความร่วมมือ

ร่วมใจในการแกปั้ญหาของผูร่้วมงานทุกคน 

   อัญชัน เค็มกระโทก (2547, น.11-12) กล่าวถึง ลักษณะการกระตุ้นทาง

ปัญญาประกอบด้วย 1) การกระตุ้นทางปัญญาโดยใช้หลักเหตุผล โดยผูน้ําจะเน้นการจูงใจด้าน

ความสําเร็จเนน้โครงสร้างงานที�เป็นการตดัสินใจของผูน้าํจะใชข้อ้มูลเพียงเล็กนอ้ย ซึ� งจะเนน้หนกัที�

ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการแกปั้ญหา 2) การเนน้ที�การอยูร่อดโดยผูน้าํจะสนใจเกี�ยวกบัความ

มั�นคง ความเชื�อถือ การสร้างทีมงาน อาศยักระบวนการที�ไม่เป็นทางการและมีความเชื�อวา่สติปัญญา

สามารถเกิดขึ�นจากการที�มนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กบัสิ�งแวดลอ้ม ดงันั�น เขาจะเป็นผูที้�ตดัสินใจ โดยการ

ผสมผสานต้องการข้อมูลจํานวนมากและแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ หลายวิธี และ 3) การใช้

ประสบการณ์ ผูน้าํแบบนี�จะแกปั้ญหาโดยอาศยัขอ้มูลจากประสบการณ์แกปั้ญหาแบบขั�นตอนและใช้

ขอ้มูลจาํนวนมากเพื�อให้ไดค้าํตอบที�ดีที�สุดของการปรับปรุงความมั�นคงความปลอดภยัและการดาํรง

อยูต่่อไปขององคก์ร 

    Bartol et al.(1999, p. 173) กล่าวว่า ลักษณะการกระตุน้ทางปัญญา ว่า

ประกอบดว้ย 1) การใช้ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ทนัต่อเหตุการณ์เสมอ 2) การบริหารที�ชาญฉลาด

สามารถแกปั้ญหา 3) สามารถสร้างบรรยากาศในการทาํงานที�ดีได ้4) สามารถสร้างความมั�นใจให้กบั

ผูร่้วมงานไดแ้ละ 5) สามารถใชภ้าษาสื�อสาร 

    Bass & Avolio (1994, p. 234) กล่าววา่ ลกัษณะการกระตุน้ทางปัญญา

ประกอบดว้ย 1)ความสามารถในการใช้ภาษาสื�อสาร 2) สามารถพฒันาและปรับปรุงกระบวนการ

ทาํงาน 3) การดาํเนินงานอย่างชาญฉลาด 4) ความมีเหตุผล 5) ความย ั�งคิดและ 6)ความรอบรู้ในการ

ปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ที�   

    จากการศึกษาลกัษณะการกระตุน้ทางปัญญาจากแนวความคิดของนัก

การศึกษา นักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาที�เกี�ยวขอ้งผูว้ิจยัได้ทาํการสังเคราะห์ลักษณะ

ดงักล่าวไดด้งันี�  
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ตารางที� 2.4 การสังเคราะห์แนวคิดของนกัการศึกษา นกัวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาเกี�ยวกบั

ลกัษณะการกระตุน้ทางปัญญา 

ลกัษณะการกระตุน้ทางปัญญา 

 

รายชื�อนกัการศึกษา/นกัวชิาการ/หน่วยงานทางการศึกษา 
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จูงใจและสนบัสนุนผูร่้วมงานคิด

แกปั้ญหาดว้ยวธีิการใหม่ๆ 

         4 

มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์          4 
สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งชาญฉลาด          4 
ส่งเสริมใหว้เิคราะห์สาเหตุของ

ปัญหาบนพื�นฐานขอ้มูล 
   

 

  

 

  

 

 

 

  

4 
กระตุน้ใหผู้ต้ามแสดงความคิดเห็น

ในมุมมองใหม่ๆ 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
มีทกัษะดา้นการสื�อสาร          3 
ส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานไดป้ระเมิน

ตนเอง 
         3 

นาํผลจากการประเมินที�ไดไ้ป

ปรับปรุงและพฒันาตนเอง 
   

 

  

 

    

 

 

3 
สร้างบรรยากาศที�ดีในการทาํงาน          2 
สร้างความเชื�อมั�นใหผู้ร่้วมงาน          2 
กระตุน้ใหผู้ร่้วมงานตระหนกัถึง

ปัญหาที�เกิด 
         2 

สร้างความเชื�อมั�นทุกปัญหาสามารถ

แกไ้ด ้

         1 
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 จากตารางที� 2.4 พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านการกระตุน้ทาง

ปัญญาที�มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 8 อนัดบัแรก ได้แก่ จูงใจและสนับสนุน

ผูร่้วมงานคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหาได้อย่างชาญ

ฉลาดกระตุน้ใหผู้ต้ามแสดงความคิดเห็นในมุมมองใหม่ๆมีทกัษะดา้นการสื�อสารส่งเสริมใหผู้ร่้วมงาน

ไดป้ระเมินตนเองและนาํผลจากการประเมินที�ไดไ้ปปรับปรุงและพฒันาตนเอง ผูว้ิจยัจึงไดป้ระเด็น

เหล่านี�มากาํหนดเป็นคุณลกัษณะของผูภ้าวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 

  2.2.4.4 การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

   1)ความหมายของการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

    ฐิตารีย์ ภูขามคม (2558, น. 8) กล่าวว่า การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล  หมายถึง ผูน้ ําให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลและทาํให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมี

ความสําคญัก่อให้เกิดความผูกพนักบัผูร่้วมงานในฐานะเป็นผูน้าํจะเป็นพี�เลี� ยงและเป็นที�ปรึกษาของ

ผูร่้วมงานแต่ละคนเพื�อการพฒันาผูร่้วมงานผูน้ําจะดึงศักยภาพของผูต้ามแตะละคนออกมาและ

ส่งเสริมศกัยภาพใหสู้งขึ�น 

    ไพศาล ศิวเวทพิกุล (2557, น. 7) หมายถึง พฤติกรรมที�ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ให้ความใส่ใจด้านความต้องการของแต่ละบุคคลมีการมอบหมายภาระหน้าที�การปฏิบัติงานที�

เหมาะสม มีการปฏิบติัและสร้างความสัมพนัธ์กบัผูต้ามด้วยความเสมอภาค ให้ความสําคญัต่อการ

พฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคล และใหค้าํแนะนาํแก่ผูต้ามโดยคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

    รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ (2556, น. 13) กล่าววา่ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล หมายถึงการรู้จกัตวัตน ใหค้วามสาํคญัต่อผูอื้�น และปฏิบติัต่อเขาอยา่งเหมาะสม 

    สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 43) กล่าวว่า การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล หมายถึง พฤติกรรมที�ผูบ้ริหารแสดงต่อผูร่้วมงานโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดว้ย

ความสัมพนัธ์ สนใจ ดูแล เอาใจใส่ ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมสนับสนุน ให้

กาํลงัใจ เป็นที�ปรึกษาให้ผูร่้วมงานได้พฒันาศกัยภาพของตนเองให้สูงขึ�นตามความตอ้งการความ

สนใจ และความสามารถช่วยเหลือชี� แนะให้ประสบการณ์ การเรียนรู้สิ� งใหม่ๆ ดว้ยบรรยากาศการ

สนับสนุนผูร่้วมงานอย่างเท่าเทียมกนั มีการติดต่อสื�อสารสองทางเป็นรายบุคคล ซึ� งจะช่วยให้ได้

ขอ้มูลในการตดัสินใจที�ดีขึ�นและสามารถลดปัญหาคลุมเครือทาํใหผู้ร่้วมงานรู้สึกมีคุณค่าและสาํคญั 

    สมุทร ชาํนาญ (2553, น. 150) กล่าววา่ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

คือ พฤติกรรมที�ผูน้าํมุ่งเน้นการส่งเสริมบรรยากาศของการทาํงานที�ดี ดว้ยการให้ความสนใจ ใส่ใจ

รับรู้ และพยายามตอบสนองความต้องการเป็นรายบุคคลของผูต้าม การสร้างความสัมพนัธ์เป็น
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รายบุคคลจะช่วยใหผู้น้าํสามารถเขา้ใจผูต้ามทั�งสภาพความตอ้งการ ระดบัแรงจูงใจของผูต้ามแต่ละคน

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเนื�องจากธรรมชาติของคนมีความแตกต่างกนัอยูแ่ลว้ โดยผูน้าํจะกาํหนดตาํแหน่งของ

ตนให้เป็นส่วนหนึ�งของทีมงานอยูใ่นระดบัที�ใกลชิ้ดหรือจะมีระดบัเดียวกบัทุกคนในทีม ไม่ใช่อยูใ่น

ลกัษณะของเจา้นาย แสดงบทบาทเป็นพี�เลี� ยงและที�ปรึกษา ให้คาํแนะนาํในการช่วยเหลือผูต้ามได้

พฒันาระดบัความตอ้งการของตนสู่ระดบัสูงขึ�น เช่น การพฒันาระดบัความตอ้งการจากระดบัเบื�องตน้

ไปสู่ระดบัสูงสุดคือการนบัถือศกัยภาพในตนเอง โดยผูน้าํใชว้ิธีการกระจายอาํนาจ การตดัสินใจแก่ผู ้

ตาม เพื�อเพิ�มการเรียนรู้และความกลา้หาญ รวมทั�งความมั�นใจในตนเองแก่ผูต้าม  

    กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 10) ใหค้วามหมาย การคาํนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลและทาํให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมี

ความสาํคญั 

    Katz & Kahn (2007, p.265) กล่าววา่ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

หมายถึงพฤติกรรมที�ผูบ้ริหารเอาใจใส่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิดส่งเสริมสนับสนุนให้

กาํลงัใจ  เป็นที�ปรึกษาให้ผูร่้วมงานได้พฒันาศกัยภาพของตนเองให้สูงขึ�นตามความตอ้งการความ

สนใจ   

    Hoy & Miskel (2001, p. 415) กล่าวว่า การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

หมายถึง พฤติกรรมที�ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อความตอ้งการของปัจเจกชนแต่ละคน

ที�จะทาํใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าประสงค ์

    Davis (1999, p. 98) กล่าววา่ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง  

พฤติกรรมที�ผูบ้ริหารคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นความจาํเป็นและความตอ้งการการ

ประพฤติของผูน้าํแสดงใหเ้ห็นวา่  เขา้ใจและยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

    Bass & Avolio (1994, p. 33) กล่าววา่ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

เป็นพฤติกรรมของผูน้าํที�เกี�ยวกบัการให้การสนบัสนุนการกระตุน้ให้กาํลงัใจและการเป็นพี�เลี� ยงสอน

แก่ผูต้าม 

    จากที�กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล  หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาที�เกี�ยวกบัการให้การสนบัสนุนการกระตุน้ให้

กาํลังใจและการเป็นพี�เลี� ยงสอนแก่ผูต้ามเอาใจใส่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด ส่งเสริม

สนับสนุน ให้กาํลงัใจ เป็นที�ปรึกษาให้ผูร่้วมงานได้พฒันาศกัยภาพของตนเองให้สูงขึ�นตามความ

ตอ้งการความสนใจ โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
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   2) ความสาํคญัของการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   

    ณฐัพล เลาะวิถี (2555, น. 58) กล่าวถึงความสําคญัของการคาํนึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคล คือการคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล จะให้ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผูต้าม 

ช่วยพฒันาการเป็นผูน้าํอีกทั�งยงัเป็นการสื�อความหมายแบบสองทาง ซึ� งจะช่วยให้การตดัสินใจดีขึ�น

และสามารถลดปัญหาความคลุมเครือในบทบาทของผูต้ามดว้ย 

    สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 45) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการคาํนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล ทาํใหท้ราบวา่แต่ละคนมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัที�ไม่เหมือนใครในแง่ของการ

ทาํงานนั�น  บุคคลอาจจะแตกต่างกนัในแง่ความสามารถในการแกปั้ญหา ความรวดเร็วและแม่นยาํใน

การเห็น ในการฟัง  ความสามารถที�จะอดทนต่อความเคลือบแคลงสงสัยต่อความเครียด ทกัษะในการ

พูดทกัษะในการเขียนเป็นตน้  ดงันั�นผูบ้งัคบับญัชาจึงตอ้งสังเกตความแตกต่างในผูป้ฏิบติังานแต่ละ

คนอยา่งไรก็ตามเพื�อประโยชน์ในการปรับใชค้วามรู้เกี�ยวกบัพฤติกรรมองคก์ร 

    สุรศกัดิ�  เกลี�ยงสะอาด (2554, น. 36) กล่าววา่ ความสําคญัของการคาํนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล ช่วยใหผู้ต้ามและเพื�อนร่วมงานพฒันาไปสู่ระดบัศกัยภาพที�สูงกวา่ความสําเร็จ

และใชค้วามรับผิดชอบสําหรับการพฒันาบุคลากรสร้างโอกาสการเรียนรู้ใหม่ในบรรยากาศของการ

ช่วยเหลือและจะให้ประสบการณ์ที�เป็นการเรียนรู้แก่ผูต้าม ช่วยพฒันาการเป็นผูน้าํ อีกทั�งยงัเป็นการ

สื�อความหมายแบบสองทาง ซึ� งจะช่วยให้ไดข้อ้มูลในการตดัสินใจดีขึ�นและสามารถช่วยลดปัญหา

ความคลุมเครือในบทบาทของผูต้ามดว้ย 

    กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น.11) กล่าวว่าผู ้นําจะมีความสัมพันธ์

เกี�ยวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้าํ ให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล และทาํให้ผูต้ามรู้สึกมี

คุณค่าและมีความสําคญั ผูน้าํจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล  เพื�อความ

สัมฤทธิ� และเติบโตของแต่ละคน ผูน้าํจะพฒันาศกัยภาพของผูต้ามและเพื�อนร่วมงานใหสู้งขึ�น 

    โสภณ ภูเกา้ลว้น (2551, น. 3) กล่าววา่ การคาํนึงถึงความปัจเจกบุคคล สําคญั

ต่อการปฏิบติัต่อบุคคลในฐานะที�เป็นปัจเจกบุคคล เอาใจใส่ดูแล คาํนึงถึงความตอ้งการและความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล มีการติดต่อสื�อสาร และปฏิสัมพนัธ์ที�ดี มีการแนะนาํและการมอบหมายงาน มี

การพฒันาหรือสนบัสนุนในการทาํงานเพื�อใหบุ้คคลสามารถบรรลุเป้าหมายของส่วนตนและส่วนรวม 

    Hoy & Miskel (2001, p. 415) กล่าววา่ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ช่วยใหผู้ต้ามและเพื�อนร่วมงานพฒันาไปสู่ระดบัศกัยภาพที�สูงกวา่ความสําเร็จและใชค้วามรับผิดชอบ

สาํหรับการพฒันาบุคลากรสร้างโอกาสการเรียนรู้ใหม่ในบรรยากาศของการช่วยเหลือ การสํานึกและ
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การยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลในความตอ้งการและค่านิยมการใชก้ารติดต่อสื�อสารสองทาง

โดยที�ผูน้าํเป็นผูฟั้งที�มีประสิทธิผลและมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูต้ามเป็นรายบุคคล 

    Yukl (1998, p. 352) กล่าวว่าการคาํนึงถึงความปัจเจกของบุคคลไม่ใช่

เพียงการยอมรับความตอ้งการของผูต้ามเท่านั�นแต่ยงัช่วยปลุกเร้า กระตุน้ สนับสนุน และยกระดบั

ความตอ้งการเหล่านั�นให้สูงขึ�น ผูน้าํยงัมีความพยายามที�จะพฒันาประสบการณ์ของผูต้ามให้ไปไกล

กวา่เดิม เช่น มอบหมายงานที�ทา้ทายให ้เพิ�มความรับผิดชอบ ช่วยสร้างความมั�นใจในสิ�งที�ผูต้ามจะนาํ

นอกเหนือจากที�คาดหวงัเพื�อใหผู้ต้ามมีโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

    Andrew (1989, pp. 12-13 ) กล่าววา่ บุคลแต่ละคนหรือเอกบุคคลนบัเป็น

หน่วยพื�นฐานที�สําคญัยิ�งขององค์กร เป็นที�เขา้ใจง่ายว่าหากปราศจากเอกบุคคลทั�งหลายในองค์กร 

องคก์รก็จะเกิดขึ�นไม่ไดใ้นแง่จิตวทิยาโดยเฉพาะจิตวิทยาประยุกต ์จะให้ความสนใจกบัเอกบุคคลใน

แง่ของความแตกต่างที�มีระหวา่งกนัเป็นอยา่งมากนั�นก็คือความแตกต่างระหวา่งบุคคล นั�นเอง 

    จากที�กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าความสําคญัของการคาํนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล ทาํใหท้ราบวา่แต่ละคนมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัที�ไม่เหมือนใครในแง่ของการ

ทาํงานนั�น  บุคคลอาจจะแตกต่างกนัในแง่ความสามารถในการแกปั้ญหาผูน้าํให้การดูแลเอาใจใส่ผู ้

ตามเป็นรายบุคคล  เพื�อพฒันาศกัยภาพของผูต้ามและเพื�อนร่วมงานใหสู้งขึ�น 

   3) ลกัษณะของการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   

    สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 46) กล่าววา่ ลกัษณะของการคาํนึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคลประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดว้ยความสัมพนัธ์

สนใจ ดูแล เอาใจใส่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคลอยา่งใกลชิ้ด 2) ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุน ให้กาํลงัใจ 3) 

ผูบ้ริหารช่วยเหลือชี�แนะใหป้ระสบการณ์ การเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ ดว้ยบรรยากาศการสนบัสนุนผูร่้วมงาน

อย่างเท่าเทียมกัน และ 4) มีการติดต่อสื�อสารสองทางเป็นรายบุคคล ซึ� งจะช่วยให้ข้อมูลในการ

ตดัสินใจที�ดีขึ�น 

    สุรศกัดิ�  เกลี�ยงสะอาด (2554, น. 38) กล่าววา่ ลกัษณะการคาํนึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคลมีลกัษณะดงันี�  1) เป็นผูว้ิเคราะห์ความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 2) เป็นผูที้�เอาใจ

ใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นรายบุคคลอยา่งเท่าเทียมกนั 3) เป็นผูที้�มอบหมายงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตาม

ความสามารถ 4) เป็นผูที้�ให้คาํปรึกษาผูใ้ต้บงัคบับญัชาด้วยความเป็นกนัเอง 5) เป็นผูส่้งเสริมให้

ผูใ้ต้บังคบับัญชาให้มีศักยภาพในการทาํงานมากขึ� น 6) เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 7) สนับสนุนทางด้านจิตใจ โดยการทาํให้ครูแต่ละคนรู้สึกถึงคุณค่าของการ

สร้างสรรคง์านที�มีต่อสถานศึกษา 
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    กมัพล แซ่มสา (2550, น. 88) กล่าวว่า องค์ประกอบด้านการคาํนึงถึง

ความเป็นเป็นปัจเจกบุคคล ประกอบดว้ย 1) ใหค้วามสาํคญัต่อผูร่้วมงานเป็นรายบุคคลมากกวา่ในฐาน

ที�ผูร่้วมงานเป็นเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนหนึ� งเท่านั�น 2) รับฟังเรื� องของผูร่้วมงานอย่างตั�งใจ 3) ให้

คาํแนะนาํที�เป็นประโยชน์ต่อความกา้วหนา้ของผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล 4) กระตุน้ให้ผูร่้วมงานสนใจ

ในการพฒันาจุดเด่นของผูร่้วมงาน 5) ให้เวลาในการนิเทศและแนะนาํแก่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล 6)

ปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่างๆ เช่น ด้านความสามารถ 

ความสนใจ ความถนัด ค่านิยม และความเชื�อ 7) แนะนําผูร่้วมงานเกี�ยวกบัวิธีการวิเคราะห์ความ

ตอ้งการและความสามารถของผูอื้�น 8) ส่งเสริมให้ผูร่้วมงานพฒันาตนเองอยู่เสมอ และ9) ให้ความ

สนใจเป็นกรณีพิเศษแก่ผูร่้วมงานซึ�งคิดวา่ไม่ไดรั้บความสนใจเท่าที�ควร 

    ปสุดา เพ็งประสพ (2551, น. 80-81) กล่าวว่า องค์ประกอบด้านการ

คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ประกอบดว้ย 1) มอบหมายงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามความสามารถ

และทกัษะของแต่ละคน 2) ใชว้ิธีการในการสร้างแรงจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนดว้ยวิธีการที�

เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล 3) พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานแต่ละคนดว้ยวิธีการที�หลากหลาย 4) 

ใหค้วามสนใจและแกปั้ญหาให้กบัผูร่้วมงานแต่ละบุคคลอยา่งเหมาะสม 5) เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานที�

มีขอ้ขอ้งใจเขา้พบได ้6) มีความสามารถในการติดต่อสื�อสารไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความแตกต่างของ

แต่ละบุคคล 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถและลักษณะของงาน 8) ให้

คาํแนะนําที�เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของผูร่้วมงาน 9) ผูบ้ริหารได้ศึกษาถึงคุณสมบติัของ

ผูร่้วมงานแต่ละคน และ 10) ผูบ้ริหารใหเ้วลาในการนิเทศผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละบุคคล 

    กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 10) กล่าวว่า ลกัษณะของการคาํนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคลของผูน้าํไว ้10 ประการ ดงันี�  1) มีการส่งเสริมการสื�อสารสองทาง 2) มีการ

จดัการดว้ยการเดินดูรอบๆ 3) มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูต้ามเป็นการส่วนตวั 4) สนใจในความกงัวลของแต่ละ

บุคคล 5) เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั�งหมด มากกวา่เป็นพนกังานหรือเป็นเพียงปัจจยัการผลิต 6) มี

การฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ 7) มีการเอาใจใส่เขามาใส่ใจเรา 8) มีการมอบหมายงานเพื�อเป็นเครื�องมือ

ในการพฒันาผูต้าม 9) เปิดโอกาสให้ผูต้ามไดใ้ชค้วามสามารถพิเศษอยา่งเต็มที�และเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ ที�

ทา้ทายความสามารถ 10) ดูแลผูต้ามวา่ตอ้งการคาํแนะนาํ การสนบัสนุนและการช่วยให้กา้วหน้าใน

การทาํงานที�รับผดิชอบอยูห่รือไม่โดยผูต้ามจะไม่รู้สึกวา่ตนกาํลงัถูกตรวจสอบ 

    Katz & Kahn (2007, p. 265) กล่าววา่ ลกัษณะของการคาํนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล  ประกอบด้วย 1) ผูบ้ริหารเอาใจใส่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด 2) ผูบ้ริหาร

ส่งเสริมสนบัสนุน  ใหก้าํลงัใจ  เป็นที�ปรึกษาใหผู้ร่้วมงาน 
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    Davis (1999, p. 98) กล่าววา่ ลกัษณะของการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล  ประกอบดว้ย 1) พฤติกรรมที�ผูบ้ริหารคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นความจาํเป็น  

2) ความตอ้งการ  การประพฤติของผูน้าํแสดงใหเ้ห็นวา่เขา้ใจและยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

    Bass & Avolio (1994, p. 33) กล่าววา่ ลกัษณะของการคาํนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคลประกอบดว้ย 1) ความสัมพนัธ์เป็นรายคน 2) การกระตุน้ให้กาํลงัใจ และ 3) การเป็นพี�

เลี�ยงสอนแก่ผูต้าม  

    จากก ารศึก ษาลัก ษณะก ารคํา นึง ถึ งควา มเป็นปัจ เจกบุคค ลจา ก

แนวความคิดของนักการศึกษา นกัวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาที�เกี�ยวขอ้งผูว้ิจยัไดท้าํการ

สังเคราะห์ลกัษณะดงักล่าวไดด้งันี�  

 

ตารางที� 2.5 การสังเคราะห์แนวคิดของนกัการศึกษา นกัวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาเกี�ยวกบั

ลกัษณะการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล 
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ความกา้วหนา้ในงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
เอาใจใส่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล          6 
คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล          6 
มอบหมายงานตามความสามารถของ

บุคคล 
         4 
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ตารางที� 2.5 การสังเคราะห์แนวคิดของนกัการศึกษา นกัวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาเกี�ยวกบั

ลกัษณะการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล(ต่อ) 

การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล 

รายชื�อนกัการศึกษา/นกัวชิาการ/หน่วยงานทางการศึกษา 
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ส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานไดพ้ฒันา

ศกัยภาพของตนเอง 
   

 

    

 

 

 

 

 

 

4 
มีปฏิสมัพนัธ์ที�ดีต่อผูร่้วมงาน

รายบุคคล 

         3 

ส่งเสริมการสื�อสารสองทาง          2 
มีทกัษะการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ          2 
ใหค้วามเท่าเทียมกบัผูร่้วมงานอยา่ง

เท่าเทียม 
         2 

ถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร          1 
ส่งเสริมใหเ้ห็นคุณค่าของงาน          1 
ใชข้อ้มูลในการตดัสินใจ          1 
เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานแสดง

ความสามารถ 

         1 

 

 จากตารางที� 2.5 พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการคาํนึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคลที�มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 5 อนัดบัแรก ได้แก่ สนับสนุน

ช่วยเหลือผูร่้วมงานมีความก้าวหน้าในงานเอาใจใส่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคลคาํนึงถึงความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลมอบหมายงานตามความสามารถของบุคคลและส่งเสริมให้ผูร่้วมงานไดพ้ฒันาศกัยภาพ

ของตนเอง ผูว้จิยัจึงไดป้ระเด็นเหล่านี�มากาํหนดเป็นคุณลกัษณะของผูภ้าวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงดา้น

การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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2.3 แนวคิดเกี�ยวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 2.3.1 ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  คาํวา่ประสิทธิผลกบัประสิทธิภาพมกัใชคู่้กนัเสมอซึ� งทั�ง 2 คาํมีความหมายใกลเ้คียง

กันจนบางครั� งเกิดความสับสนจาํเป็นต้องนิยามศพัท์ให้ชัดเจนเพื�อให้เข้าใจตรงกันประสิทธิผล

หมายถึงผลสําเร็จหรือผลที�เกิดขึ�นส่วนประสิทธิภาพหมายถึงความสามารถที�ทาํให้เกิดผลในงาน 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2531, น. 667) และอีกคู่หนึ�งคือคาํวา่ประสิทธิผลของสถานศึกษากบัประสิทธิผล

ขององค์กรมีความหมายไม่ต่างกนัเพราะในสภาพความเป็นจริงสถานศึกษาเป็นองคก์รประเภทหนึ� ง

ดงันั�นประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงมีความหมายเดียวกนักบัประสิทธิผลขององค์กรซึ� งองค์ความรู้

เรื�องประสิทธิผลขององคก์รเกิดจากการศึกษาและวิเคราะห์วินิจฉยัองคก์ารอยา่งลึกซึ� งทาํให้เกิดการ

นิยามและการตีความหมายหลากหลายตามลกัษณะองค์กร (สัมฤทธิ กางเพ็ง, 2551, น. 12) ซึ� งมี

นกัการศึกษาและนกัวิจยัได้ให้กล่าวถึงประสิทธิผลขององค์กรและประสิทธิผลของสถานศึกษาไว้

น่าสนใจดงันี�  

  ธนิตา นาพรม (2558, น. 60) กล่าวว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง การ

แสดงออกซึ� งประสิทธิภาพของผูเ้รียนดา้นความประพฤติดา้นการเรียนรู้และดา้นการอยูร่่วมกบัผูอื้�น

ในสังคมอย่างมีความสุข(เก่ง ดี มีสุข) โดยเป็นตวัชี� ให้เห็นถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาทั�งด้าน

ความสามารถในการบริหารจดัการดา้นความสามารถในการสอนของครูที�บรรลุตรงกบัเป้าหมายที�ตั�ง

ไว ้ไม่ใช่เพียงเรื�องผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนเพียงอยา่งเดียว แต่รวมถึงความสามารถของสถานศึกษาใน

การพฒันาปรับปรุงเปลี�ยนแปลงสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  โศภิดา คล้ายหนองสรวง (2558, น. 42) กล่าวว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา

หมายถึงความสําเร็จของสถานศึกษาซึ� งบนความร่วมมือกันทําให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายและ

วตัถุประสงคข์ององคก์รทั�งนี� เกิดจากบุคลากรที�มีประสิทธิภาพของในการใชค้วามรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆปฏิบติังานจนสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ไดต้ามเป้าหมาย 

ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อความสามารถดา้นการผลิตนกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงและ

สามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติในทางบวกตลอดจนสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ที�มีการ

เปลี�ยนแปลงรวมทั�งสามารถแกปั้ญหาภายในสถานศึกษาไดอ้ยา่งดี 

  บุญเหลือ ทาไธสง (2557, น. 17) กล่าวว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง 

กระบวนของผูบ้ริหารในการใช้ภาวะผูน้าํในการพฒันานกัเรียนให้มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงขึ�น 

สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลง สามารถแกปั้ญหาภายในไดท้าํให้ครูมีเต็มใจ

ในการทาํงานทาํใหเ้กิดประสิทธิผลตามวตัถุประสงค ์
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  สุรศกัดิ�  สหวิริยะสิน (2556, น. 45) กล่าวว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาหมายถึง 

ความสามารถทาํให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงขึ� น สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที�

เปลี�ยนแปลง สามารถแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา ทาํใหค้รูรู้สึกดีต่อการปฏิบติัหนา้ที�และงานที�ไดรั้บ

มอบหมายจนทาํใหค้รูปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายจนบรรลุตามเป้าหมาย 

  เจริญศรี พนัปี (2553, น.13) กล่าววา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง  ความสามารถ

ในการปฏิบติังานตามภารกิจในแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นที�พึงพอใจของครู 

ผูเ้รียน บุคลากรทางการศึกษาอื�นๆรวมถึงชุมชนซึ� งสถานศึกษาไดใ้ห้บริการชุมชน และมีบทบาทใน

การพฒันาชุมชนอยา่งต่อเนื�อง บนพื�นฐานการจดัการดา้นการเงินและงบประมาณที�มีอยา่งจาํกดั ดว้ย

ความถูกตอ้งและเหมาะสม 

  Hoy & Miskel (1991, p. 173) กล่าววา่ ประสิทธิผลขององคก์รในมุมมองดา้นความสามารถ

ในการผลิตทั�งดา้นคุณภาพและปริมาณที�เหมาะสมตอ้งมีความสามารถในการผลิตสินคา้และบริการได้

ในปริมาณมากมีความน่าสนใจคุณภาพดีเป็นที�ตอ้งการของตลาด มีความสามารถในการปรับตวัให้ทนั

และสอดคลอ้งเหมาะสมกบัยคุโลกาภิวฒัน์ที�เศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมมีการเปลี�ยนแปลงไปอยา่ง

รวดเร็วอยู่ตลอดเวลา และความสามารถในการยืดหยุ่นในการบริหารองค์กรให้สามารถตอบสนอง

นโยบายและความตอ้งการของตลาด รวมทั�งทาํใหลู้กคา้และคนในองคก์รมีความพึงพอใจ 

  Steers (1977, p. 55) กล่าววา่ ประสิทธิผลคือการที�ผูน้าํไดใ้ชค้วามสามารถในการ

บริหารจดัการและการใชท้รัพยากรใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์�ตั�งไว ้

  Mott (1972, cited in Hoy &Miskel, 2008 ,p.  380) ไดใ้ห้นิยามประสิทธิผลของ

องคก์รโดยมองในแง่ของความสามารถในการผลิต คือความสามารถในการปรับตวัและความสามารถ

ในการยดืหยุน่  

  จากที�กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง

ความสามารถของสถานศึกษาในการบริหารจดัการทั�งด้านการจดัการเรียนการสอน งบประมาณ 

สิ�งแวดลอ้ม และทรัพยากรมนุษย ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องการ

จดัการศึกษาและเป็นที�พึงพอใจของบุคลากร ผูเ้รียนและผูเ้กี�ยวขอ้งรวมทั�งการให้บริการและพฒันา

ชุมชนอยา่งต่อเนื�อง 

 2.3.2 การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาจะเป็นตวัชี� วดัความสําเร็จของสถานศึกษา

และสามารถบ่งบอกถึงความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาอีกด้วย ซึ� งมีผูใ้ห้ความหมายของการ

ประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาดงันี�  
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  ธนิตา นาพรม (2558, น. 65) กล่าวว่า การประเมินผลของสถานศึกษา คือวิธีการ

วดัผลประเมินผลการดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ที� อยา่งมีหลกัการดว้ยวธีิการที�เชื�อถือไดแ้ละสามารถ

ตรวจสอบผลการดาํเนินงานของสถานศึกษาทั� งระบบได้รวมทั�งเพื�อให้ทราบว่าการปฏิบติัตาม

กระบวนการของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที�ตั�งไวจ้นบรรลุผลสาํเร็จตามที�ตอ้งการ 

  ธวลัยรั์ตน์ ใบบวั (2555, น.36) กล่าววา่การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ 

การวดัความสามารถของครูและผูบ้ริหารที�สามารถผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง มี

ทศันคติทางบวก ปรับตวั และพฒันาสถานศึกษาใหเ้ขา้กบับริบท 

  สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 52) กล่าวว่าการประเมินประสิทธิผลสถานศึกษา

สามารถประเมินไดจ้ากความสามารถในการผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง การพฒันา

นกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสิ�งแวดลอ้มและการแกปั้ญหาภายใน 

  ขวญัใจเกตุอุดม (2554, น. 34) กล่าววา่ การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ 

การดาํเนินการอยา่งมีระบบมีหลกัการโดยวธีิการที�เชื�อถือได ้เป็นการตรวจสอบผลการดาํเนินงานของ

สถานศึกษาโดยมองในภาพรวม เพื�อใหท้ราบวา่การปฏิบติัตามทิศทางของสถานศึกษาบรรลุผลสําเร็จ

ตามเป้าหมายหรือไม่โดยประเมินประสิทธิผลใน 4 ดา้นคือ 1) ดา้นผลการผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนสูง 2) ดา้นผลการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติในทางบวก 3) ดา้นผลในการปรับเปลี�ยน

และพฒันาสถานศึกษา 4) ดา้นผลในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา 

  Lunenburg & Ornstein (2004, pp. 374-375) ไดก้ล่าววา่ คุณลกัษณะโดยทั�วไปที�ใช้

วดัประสิทธิภาพของสถานศึกษา 10 ประการ ไดแ้ก่ 1) สามารถลดการแบ่งแยกกลุ่มและเลิกการ

แบ่งกลุ่มบุคลากร ทุกคนมีโอกาสและสิทธิเท่าเทียมกนั 2) จดัการเรียนรู้โดยนกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม

ซึ�งตอ้งมุ่งหวงักระบวนการเรียนรู้และความรู้ที�ไดรั้บมากกวา่แข่งขนั สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดมี้

ความเป็นประชาธิปไตยและช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั3) สถานศึกษามีปรัชญาการศึกษาที�ยึดหลกัความ

แตกต่างระหว่างบุคคล และให้โอกาสแก่นักเรียนทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้ตามความสามารถ 4) 

สถานศึกษาจดัหลกัสูตรของสถานศึกษาไดเ้หมาะสม มีสื�อการสอน และเทคนิคในการจดัการเรียนรู้

ทนัสมยัหลากหลายและเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน 5) ผูบ้ริหาร และครู จดัการเรียนรู้โดยเนน้

ทกัษะดา้นการลงมือทาํ ใชเ้วลาใหล้งนอ้ยลงในการเรียนรู้จากครู และมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชเ้วลาศึกษา

คน้ความรู้ด้วยตนเอง 6) สถานศึกษาให้ความสนใจในประสิทธิผลจากการจดัการเรียนรู้ มากกว่า

ปริมาณของความรู้ 7) สถานศึกษาใชว้ิธีการประเมินความเหมาะสมกบัสิ�งที�จะวดั และใชผ้ลการเรียน

เป็นเพียงวธีิหนึ�งในการประเมิน 8) สถานศึกษามีนาํวิทยาการ เทคโนโลยีใหม่ๆมาใชใ้นกระบวนการ

จดัการเรียนรู้เพื�อกระตุน้การความสนใจใคร่รู้ของผูเ้รียน9) จดัสรรเวลาเรียนไดส้อดคลอ้งกบับริบท
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ของแต่ละวิชา และใช้เวลาส่วนใหญ่เพื�อจดักิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้มากกว่ากิจกรรมอื�นตาม

ความเห็นชอบของครูหรือผูอ้าํนวยการ 10) พฒันาครูและผูบ้ริหารอยา่งสมํ�าเสมอ 

  Hoy & Miskel (1991, pp. 383-384) ไดเ้สนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลของ

องคก์รไว ้4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) หมายถึง องคก์รสามารถปรับ

กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆที�เกิดขึ� นดังนั�นต้อง

เตรียมพร้อมต่อความเปลี�ยนแปลงเพื�อให้องค์กรอยู่รอด โดยตอ้งพฒันาองค์กรให้สามารถเดินหน้า

ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 2) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนสูง (Achievement) 

สามารถบ่งชี� ถึงผลลัพธ์ของการศึกษา ซึ� งนอกจากการประเมินจากความสามารถของผูเ้รียนด้าน

สติปัญญาแลว้ ยงัแสดงถึงคุณภาพของหลกัสูตร ผูบ้ริหาร และครูผูส้อนอีกดว้ย 3) ความสามารถใน

การบูรณาการ (Integration)เป็นลกัษณะทางกายภาพขององคก์รที�แสดงถึงให้เห็นวา่บุคลากรมีเจตคติ

ที�ดีต่อการปฏิบติังาน มีความรู้สึกทางบวกต่องานที�ทาํซึ� งขึ�นอยู่กบัปัจจยัด้านการทาํงาน เช่น ปัจจยั

ดา้นความสําเร็จ ปัจจยัดา้นความเจริญก้าวหน้าในหน้าที�การงาน ปัจจยัดา้นการเป็นที�ยอมรับ และ

ปัจจยัดา้นความมั�นคง ไดรั้บการยอมรับทั�งภายในและภายนอก จนทาํใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการ

ปฏิบติังาน4) สามารถในการรักษาแบบแผนทางวฒันธรรม (Latency) เป็นสิ�งที�จะสะทอ้นความมี

ประสิทธิผลขององคก์ร และที�สาํคญัอีกประการหนึ�ง คือ การที�องคก์รสามารถยืนหยดัอยูไ่ดใ้นขณะที�

เกิดความเปลี�ยนแปลงรอบดา้นนั�น ในทางปฏิบติัมีขอ้ควรคาํนึง 2 ประการ คือ สามารถปรับตวัเพื�อ

ความอยูร่อด และในการปรับตวันั�นจะตอ้งดาํเนินการอยา่งครบวงจรและจะตอ้งทาํเป็นระบบทั�งปัจจยั

นาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิต  

  Mott (1985, p.5 citied in Hoy & Miskel, 1991, p. 51) ไดเ้สนอแนวคิดในการ

ประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาในมุมมองดา้นความสามารถของสถานศึกษาระบุไว ้4 ดา้น ดงันี�  

1) ความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง หมายถึงการจดัการเรียนรู้ที�ทาํให้

นกัเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนโดยเฉลี�ยอยู่ในระดบัสูงขึ�น สามารถเขา้ศึกษาในระดบัที�สูงขึ�นได ้

นกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการต่างๆทั�งของภาครัฐและเอกชน และไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนั 

2) ความสามารถพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก หมายถึง การดาํเนินการจดัการอบรมสั�งสอน

นักเรียนปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีวินัยในตนเองและสังคม เป็นคนมีเหตุผล ยอมรับฟัง

ขอ้เสนอแนะของผูอื้�นรู้จกัพฒันาตนเองและมีเจตคติที�ดีต่อการศึกษา 3) ความสามารถปรับเปลี�ยนและ

พฒันาสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารในการปรับเปลี�ยนดาํเนินงานดา้นการบริหาร 

ดา้นการเรียนการสอน การปรับหลกัสูตรเพื�อให้สถานศึกษากา้วหน้า ทนักบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ที�

เปลี�ยนแปลงไป ครูรับผดิชอบงานที�ไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ รู้จกันาํเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
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ช่วยในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ�น จนทําให้สถานศึกษามีชื�อเสียงทัดเทียมกับ

สถานศึกษาอื�นได ้และชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา และ 4)ความสามารถแกปั้ญหาภายใน

สถานศึกษา หมายถึง ผูบ้ริหารมีความสามารถในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาต่างๆโดยใชก้ระบวนการ

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที� เพื�อใหส้ามารถปฏิบติังานจนบรรลุวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 

  Gibson (1982, p. 37) ไดท้าํการศึกษา พบวา่เกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลของ

องคก์ร ประกอบไปดว้ย 1) ความสามารถในดา้นการผลิต 2) ประสิทธิภาพที�เกิดขึ�น 3) ความพึงพอใจ

ของทุกฝ่าย 4) ความสามารถดา้นการปรับตวั 5) การพฒันา และ6) การอยูร่อด 

  Caplow (1964, p. 59)  ไดเ้สนอวา่ประสิทธิผลขององคก์รควรวดัจากตวัแปร 4 ตวั คือ 

1) ความมั�นคงคือสามารถรักษาโครงสร้างขององคก์รให้คงอยู ่ 2) มีความเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนั 3) 

สามารถในการบริหารจดัจดัการจนที�เป็นที�พอใจสําหรับสมาชิกและ 4) ภาพรวมความสําเร็จของ

องคก์ร 

  จากที�กล่าวมาขา้งตน้อาจสรุปไดว้า่ การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ การ

สรุปผลการจดัการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา การสอนของครู การเรียนรู้ของผูเ้รียน และการ

ปฏิบติัหน้าที�ของบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื�อให้การจดัการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้

มาตรฐานตามที�กระทรวงศึกษาธิการและบรรลุวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา ทาํให้เกิดผลประโยชน์

กบัผูเ้รียนเป็นที�ไวว้างใจของผูป้กครอง ชุมชน และผูมี้ส่วนร่วม ดงันั�น เครื�องมือในการประเมินผล

ของสถานศึกษาตอ้งมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเช่นกนั ซึ� งสามารถวดัความมีประสิทธิผลของ

สถานศึกษาไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกดา้นซึ� งผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา

ของ Mottซึ� งไดมี้การประยุกต์และบูรณาการแนวความคิด โดยนาํปัจจยัที�สําคญัมาพิจารณา และได้

พฒันาขึ� นสําหรับวงการการศึกษาโดยใช้ชื�อว่า IPOE (Index of Perceived Organizational 

Effectivencess) ซึ� งมีความครอบคลุมถึงประสิทธิผลของสถานศึกษา 4 ดา้น คือ 1) ความสามารถผลิต

นกัเรียนให้มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก 3) 

ความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษา และ 4) ความสามารถแก้ปัญหาภายใน

สถานศึกษา (Mott, 1972 อา้งถึงใน ธร สุนทรายทุธ, 2551, น. 469 ) 

 2.3.3 องคป์ระกอบการประเมินประสิทธิผล 

  สาํหรับการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวความคิดของ Mott ซึ� งผูว้ิจยั

นํามาเป็นกรอบในการวิจัยครั� งนี�  มีนักวิชาการทั� งชาวไทยและต่างประเทศได้ให้ความหมาย

องคป์ระกอบในการประเมินประสิทธิผลไวใ้กลเ้คียงกนัซึ� งไดใ้หค้วามหมายดงันี�  
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  2.3.3.1 ความสามารถผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง 

   เดือนเพญ็ แยม้สวน (2556, น. 8) ให้ความหมาย ความสามารถผลิตนกัเรียน

ใหมี้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง หมายถึง ในการจดัการศึกษาดว้ยวิธีการของผูบ้ริหาร การจดัการเรียน

การสอนของครูทาํให้นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนโดยเฉลี�ยอยู่ในระดับสูง เมื�อจบการศึกษา

สามารถเขา้เรียนต่อระดบัที�สูงขึ�นได ้เขา้ร่วมการแข่งขนัและไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัในรายการต่าง 

   สุรศักดิ�  แสงจันทร์ (2556, น. 11) ได้ให้ความหมาย ความสามารถผลิต

นกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง หมายถึง สถานศึกษาประสบความสาํเร็จ ทั�งดา้นกระบวนการ

บริหาร ด้านการให้การศึกษา จนสามารถทาํให้นักเรียนในสถานศึกษาส่วนใหญ่ให้มีผลคะแนน

ทางการเรียนโดยเฉลี�ยอยูใ่นระดบัที�ดีมีสถานศึกษารองรับเมื�อสําเร็จการศึกษาในระดบัหนึ�ง ตลอดจน

นกัเรียนไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทางดา้นต่างๆกบัหน่วยงานอื�นๆ 

   ธวลัย์รัตน์ ใบบวั (2555, น. 36) ได้สรุปว่า ความสามารถผลิตนักเรียนให้มี

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง หมายถึง ผูบ้ริหารสมารถจดัการศึกษาให้มีคุณภาพโดยการบริหารทรัพยากร 

ที�มีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมครูดา้นเทคนิค สื�อ และกระบวนในการสร้างความรู้ให้ผูเ้รียน จดับรรยากาศ

ในการเรียนที�เอื�อต่อกรศึกษาหาความรู้ ทาํใหน้กัเรียนในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลเรียนที�ดีขึ�น 

   สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 52) ได้ให้ความหมาย ความสามารถผลิต

นกัเรียนให้มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง หมายถึง ผูบ้ริหารมีวิธีการในการส่งเสริมขั�นตอนการจดั

การศึกษา ในด้านครู ผูเ้รียน สื�อ วสัดุอุปกรณ์ ต่างๆจนทาํให้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนนกัเรียนส่วน

ใหญ่มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนโดยภาพรวมนั�นมีการพฒันาตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ซึ� งสามารถ

พิจารณาไดจ้ากเกรดเฉลี�ยโดยรวมของนกัเรียน นกัเรียนเขา้รับการศึกษาต่อในระดบัถดัไป 

   Good (2003, p. 7) กล่าววา่ การผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง 

หมายถึง ผลการสะสม ความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ทุกด้านเขา้ไวด้้วยกนั คะแนนของ

นกัเรียนไดจ้ากการตอบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนในระดบัสูง 

   Mott (1972, p. 373) ไดใ้ห้ความหมาย ความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้

มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง (Productivity)หมายถึงการจดัการศึกษาให้กบันกัเรียนโดยสร้างคุณภาพ

มาตรฐานได้สอดคล้องกบัปริมาณสร้างความเชื�อมั�นได้สูงโดยวดัจากความเชื�อมั�นของผูป้กครอง 

นกัเรียน และชุมชนประการหนึ�งไดแ้ก่สถานศึกษานั�นมีนกัเรียนเขา้เรียนเพิ�มขึ�นและมีการะบวนการ

จดัการศึกษาที�มีมาตรฐานจดัอยูใ่นเกณฑสู์งโดยดูจากผลเรียนความสามารถในการเขา้ศึกษาในสถาบนั

ที�มีชื�อเสียงเพิ�มขึ�นซึ� งส่วนใหญ่จะเป็นสถานศึกษาในเมืองซึ� งมีความพร้อมทั�งดา้นปัจจยัต่างๆไดแ้ก่ 

วสัดุอุปกรณ์สิ�งอาํนวยความสะดวกอยา่งเพียงพออาคารสถานที�บรรยากาศสิ�งแวดลอ้มเหมาะสมปัจจยั
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ดา้นการเงินคล่องตวัสามารถบริหารดา้นการจดัซื�อจดัจา้งและการเบิกจ่ายไดส้ะดวกมีบุคลากรคือครู

ปฏิบติัการสอนตลอดจนผูบ้ริหารมีความสามารถดา้นการบริหารจดัการที�ดีมีและประสิทธิภาพดา้น

คุณภาพผูเ้รียนนั�นส่วนใหญ่วดัได้จากผลการเรียนของ ทศันคติแรงจูงใจ กระบวนการคิดในเชิง

สร้างสรรคมี์ความมั�นใจในตวัเองความปรารถนารวมทั�งการคาดหวงัต่างๆรวมทั�งการประพฤติปฏิบติั

อยา่งเหมาะสมมีค่านิยมที�ดีงามซึ�งลกัษณะต่างๆดงักล่าวนบัเป็นลกัษณะที�สังคมตอ้งการ และคาดหวงั

อยา่งมากนอกจากนี� คุณภาพที�เกิดกบัผูเ้รียนนอกจากจะเป็นผูที้�มีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียนมีผล

การเรียนสูงเป็นที�น่าพึงพอใจแล้วยงัมีการพฒันาด้านทกัษะเจตคติค่านิยมและคุณธรรมต่างๆที�พึง

ปรารถนาให้เพียงพอต่อการดาํรงชีวิตและมีความสุขเมื�ออยู่ร่วมกบัผูอื้�นในสังคมองคป์ระกอบต่างๆ

ในการสร้างเสริมประสิทธิผลทั�งดา้นคุณภาพและปริมาณของนกัเรียนนั�นนอกจากปัจจยัดา้นอาคาร

สถานที�เหมาะสม สวยงาม ปลอดภยั และเพียงพอต่อการจดัการศึกษา บรรยากาศสิ�งแวดลอ้มร่มรื�น

สะอาดมีวสัดุอุปกรณ์ สื�อ และเทคโนโลยีที�เพียงพอกบัจาํนวนผูเ้รียนและมีการปรับปรุงให้ทนัสมยั

เกิดประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้อยูเ่สมอ บุคคลที�สําคญัไดแ้ก่ผูบ้ริหารและครูเป็นปัจจยัสําคญัอยา่ง

ยิ�งต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาหากผู ้บริหารใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพและมองตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของงานโดยเฉพาะงานวิชาการใน

สถานศึกษาอยา่งแทจ้ริงหาแนวทางส่งเสริมและพฒันางานวชิาการให้มีคุณภาพเป็นไปตามขอ้กาํหนด

ของรัฐบาลผูป้กครองและชุมชนสร้างบรรยากาศในการทาํงานที�ก่อให้เกิดประสิทธิผลครูรู้บทบาท

หนา้ที�ของตนเองยกระดบัและพฒันาตนเองอยูเ่สมอปรับปรุงและพฒันารูปแบบกระบวนการเรียนการ

สอนอย่างเหมาะสมโดยยึดกระบวนการและเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัตลอดจนปรับแนวทางในการสอน

ให้ทนัต่อความเปลี�ยนแปลงในยุคที�เทคโนโลยีมีที�มีการพฒันาอย่างรวดเร็วเป็นที�เชื�อว่าสถานศึกษา

นั�นควรดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์กิดประสิทธิผลในดา้นคุณภาพและปริมาณของผูเ้รียน 

   จากที�กล่าวมาขา้งตน้อาจสรุปไดว้่า ความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้มี

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูในการจดัการ

เรียนการสอนจนทาํให้นกัเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนโดยเฉลี�ยอยูใ่นระดบัสูง สามารถ

เขา้เรียนต่อในระดบัที�สูงขึ�นได ้นกัเรียนไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการต่างๆ 

  2.3.3.2 ความสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก   

   เดือนเพ็ญ แยม้สวน (2556, น. 8) ไดใ้ห้ความหมาย ความสามารถพฒันา

นกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก หมายถึง การดาํเนินงานดา้นการอบรมสั�งสอนนกัเรียนให้เป็นคนดีมี

คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบติัยูใ่นระเบียบแบบแผน เป็นคนมีเหตุผล เคารพในสิทธิของผูอื้�น รู้

หนา้ที�ยอมรับฟังความความคิดจากผูอื้�นรู้จกัพฒันาตนเองและมีเจตคติที�ดีต่อการเรียน 
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   สุรศกัดิ�  แสงจนัทร์ (2556, น. 12) ไดใ้ห้ความหมาย ความสามารถในการ

พฒันานักเรียนให้มีทศันคติในทางบวก หมายถึง สถานศึกษามีความสามารถดาํเนินงานเกี�ยวกับ

สถานศึกษาดา้นการบริหารจดัการและการส่งเสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรมให้กบัผูเ้รียน ทาํให้นกัเรียน

เป็นผูมี้ระเบียบมีความรับผิดชอบในตนเอง ทาํใหน้กัเรียนรู้จกัพฒันาตนเอง มีเจตคติที�ดีต่อการศึกษา

เล่าเรียนและส่งผลใหผู้ป้กครองเกิดความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 

   ธวลัยรั์ตน์ ใบบวั (2555, น. 37) ไดส้รุปวา่ ความสามารถพฒันานกัเรียนให้มี

ทศันคติทางบวก คือผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการดาํเนินงานทั�งดา้นการอาํนวยการ และ

การปลูกฝังให้นกัเรียนให้เป็นคนที�มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินยั รู้จกัพฒันาตนเอง มีเจตคติที�ดี

ต่อการเรียนและสามารถเขา้กบับุคคลอื�นในสังคมได ้

   สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 59) ไดใ้ห้ความหมาย ความสามารถการพฒันา

นักเรียนให้มีทศันคติทางบวก หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารในการดาํเนินงานด้านบริหารและการ

ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผูคุ้ณธรรมจริยธรรมควบคู่กับความรู้เพื�อให้ผูเ้รียนรู้จักตนเองมีมุมมอง

ทางบวกต่อการแสวงหาความรู้ จนเป็นที�ยอมรับจากผูป้กครองและชุมชน 

   Griffith (2003, p. 16) ให้ความหมาย ความสามารถการพฒันานกัเรียนให้มี

ทศันคติทางบวก หมายถึง การสร้างทศันคติที�ดีต่อตนเอง ต่อผูอื้�นและสภาพการณ์เจตคติที�เป็นบวก 

ทาํใหส้ามารถอยูใ่นโลกที�สับสนวุน่วายนี�ไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จและมีความสุข 

   Gerald & Hughes (2002, p. 135) ให้ความหมาย การพฒันานกัเรียนให้มี

ทศันคติทางบวก หมายถึง การจดัสภาพบรรยากาศและที�มีความเหมาะสมกบัการเรียนรู้เพื�อส่งเสริม

ต่อการพฒันาความคิดและค่านิยมที�ดีได ้ส่งผลให้เกิดความสําเร็จกา้วหนา้ในงานและชีวิตการพฒันา

ทศันคติเชิงบวกเป็นการพฒันาให้มีความคิดที�ชาญฉลาด สามารถปรับเปลี�ยนความคิดของตนให้

แตกต่างจากบุคคลอื�นไปสู่การปฏิบติัที�มีความเป็นไปได ้

   Mott (1972, p. 373) ไดใ้ห้ความหมาย ความสามารถในการพฒันานกัเรียน

ใหมี้ทศันคติในทางบวก (Positive attitude)หมายถึงการแสดงออกของผูที้�ไดรั้บการศึกษานั�นจะมีเป็น

ผูที้�ความรู้สึกและแสดงออกทางพฤติกรรมที�ดีงามสมเหตุสมผลและเป็นที�ต้องการของประเทศ

การศึกษานอกจากจะสร้างความเจริญให้บุคคลทั�ง4ด้านกล่าวคือด้านร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง

พฒันาการส่วนต่างๆอย่างเหมาะสมกบัวยัดา้นสติปัญญามีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนรู้จกัคิดวิเคราะห์อย่างมี

เหตุผลและคิดอยา่งสร้างสรรคด์า้นสังคมเพื�อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติซึ� งอยูใ่นสังคมยคุโลกาภิวตัน์ได้

อยา่งมีความสุขและดา้นจิตใจรู้จกัเหตุผลมีวนิยัคุณธรรมจริยธรรมที�เหมาะสมและดีงามแลว้ทศันคติที�

ดีเกิดจากผูไ้ดรั้บการศึกษาครบทั�ง 4 ดา้นตามองคป์ระกอบ ผูที้�มีทศันคติทางบวกนั�นจะแสดงออกซึ� ง
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พฤติกรรมอนัเป็นที�พึงประสงคข์องสังคมในส่วนรวมมีจิตใจกวา้งขวางไม่ทาํตนต่อตา้นหรือถดถอย

หนีสังคม 

   จากที�กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในการพฒันาให้

นกัเรียนมีทศันคติในทางบวก หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูในการอบรมสั�ง

สอนนกัเรียนให้เป็นคนที�มีคุณลกัษณะที�ดีมีคุณธรรม จริยธรรมอยูใ่นระเบียบวินยั เป็นคนมีเหตุผล มี

ความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นจากผูอื้�นรู้จกัพฒันาตนเอง รู้จกัแสวงหาความรู้ และมี

เจตคติที�ดีต่อการศึกษา   

  2.3.3.3 ความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษา 

   เดือนเพ็ญ แยม้สวน (2556, น.8) ไดใ้ห้ความหมาย ความสามารถปรับเปลี�ยน

และพฒันาสถานศึกษา หมายถึง ผูบ้ริหารสามารถปรับเปลี�ยนการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการจดัการเรียน

การสอนของครู ดา้นการปรับหลกัสูตรสถานศึกษา เพื�อให้สถานศึกษากา้วหน้า  ทนักบัสิ�งแวดลอ้ม

ต่างๆ ที�เปลี�ยนแปลงไป ครูปฏิบติังานที�ไดรั้บผดิชอบอยา่งมีประสิทธิภาพรู้จกันาํเทคโนโลยีใหม่ๆ มา

ช่วยในการจดัการความรู้ นาํผลคะแนนของนกัเรียนมาใชว้างแผน สามารถจดัการศึกษาไดส้อดคลอ้ง

กบัความความตอ้งการของทอ้งถิ�น จนทาํให้สถานศึกษามีชื�อเสียงสามารถทดัเทียมกบัสถานศึกษาอื�น

ได ้ และไดรั้บความช่วยเหลือจากทอ้งถิ�น 

   สุรศกัดิ�  แสงจนัทร์ (2556, น. 12) ไดใ้ห้ความหมายความสามารถปรับเปลี�ยน

และพฒันาสถานศึกษาหมายถึง ความสําเร็จของสถานศึกษาที�สามารถปรับปรุงเปลี�ยนแปลง หรือ

พฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุผล ทั�งดา้นงานวชิาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และ

งานบริหารทั�วไป เพื�อให้ทนัต่อความเปลี�ยนแปลงทาํให้เกิดการยอมรับของครูในด้านต่างๆ ความ

รวดเร็วของครูต่อการพฒันาหรือการปรับเปลี�ยนวิธีการดาํเนินงานของตนเองมีความกระตือรือร้นใน

การแกไ้ขปัญหาที�เกิดจากการจดัการเรียนการสอน 

   ธวลัยรั์ตน์ ใบบวั (2555, น. 37) ไดส้รุปว่า ความสามารถปรับเปลี�ยนและ

พฒันาสถานศึกษาให ้หมายถึง ผูบ้ริหารสถานสามารถปรับเปลี�ยนการดาํเนินงานดา้นการจดัการศึกษา

การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา เพื�อให้สถานศึกษาทนักบัสิ�งแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงและปรับตวั

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 66) ไดใ้ห้ความหมาย ความสามารถปรับเปลี�ยน

และพฒันาสถานศึกษาหมายถึง ผูบ้ริหารดาํเนินงานดา้นการสนบัสนุน ส่งเสริม ดา้นการจดัการศึกษา 

การปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร ครูตามปฏิบติัหนา้ที�ของตนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ รู้จกันาํเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบันกัเรียน นาํผลการทดสอบของนกัเรียนมาใชว้างแผนและนาํไปแกปั้ญหาใน
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การจดัการเรียนการสอนจนทาํให้สถานศึกษามีชื�อเสียงเป็นที�รู้จกัอยา่งแพร่หลายชุมชนและทอ้งถิ�น

เข้ามาให้การสนับสนุน ส่งเสริมในการพัฒนาสถานศึกษาเพื�อให้สถานศึกษาก้าวหน้าทันกับ

สภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนไป 

   Hopkins (2008, p. 249) ไดใ้ห้ความหมาย ความสามารถปรับเปลี�ยนและ

พฒันาสถานศึกษาหมายถึง การแก้ปัญหาเพื�อให้ชีวิตมีความสุข ถา้แกปั้ญหาสําเร็จก็มีความสุข คือ 

ปรับตวัได ้หากแกปั้ญหาไม่สําเร็จมีความทุกข ์คือปรับตวัไม่ได ้คนที�ปรับตวัไดจึ้งมีสุขภาพจิตดีส่วน

คนที�ปรับตวัไม่ไดจึ้งมีปัญหาสุขภาพจิต หรือสุขภาพจิตไม่ดีนั�นเองปัญหาที�ทาํให้ตอ้งปรับตวัอยูเ่สมอ

คือความเครียดที�เกิดขึ�น 

   Edgar (2000, p. 223) ไดใ้หค้วามหมาย ความสามารถปรับเปลี�ยนและพฒันา

สถานศึกษาหมายถึง ผลของบุคคลที�พยายามปรับสภาพปัญหาที�เกิดขึ�นแก่ตนเอง ไม่วา่ปัญหานั�นจะ

เป็นปัญหาด้านบุคลิกลักษณะของตน ด้านความปรารถนา หรือด้านอารมณ์ ให้สอดคล้องกับ

สิ�งแวดลอ้ม จนทาํใหบุ้คคลนั�นสามารถอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั�นๆและถา้บุคคลนั�นปรับตวัไดแ้ลว้และ

สามารถอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั�นไดอ้ยา่งมีความสุข แสดงวา่คุณภาพชีวติไดรั้บการพฒันาใหดี้ขึ�น 

   จากที�กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ความสามารถในการปรับเปลี�ยนและ

พฒันาสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของสถานศึกษาในการปรับเปลี�ยนการดาํเนินงานดา้นการ

จดัการศึกษา การปรับหลกัสูตรเพื�อใหส้ถานศึกษากา้วหนา้ ทนักบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ที�เปลี�ยนแปลง

ไป สามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รู้จกันาํเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการจดัการเรียนรู้

ตามความตอ้งการของทอ้งถิ�น จนทาํให้สถานศึกษามีชื�อเสียงสามารถแข่งขนักบัสถานศึกษาอื�นได ้

และไดรั้บความร่วมมือจากชุมชน   

  2.3.3.4 ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา 

   เดือนเพ็ญ แยม้สวน (2556, น. 8) ไดใ้ห้ความหมาย ความสามารถแกปั้ญหา

ภายในสถานศึกษา หมายถึง ผูบ้ริหารสามารถดาํเนินการแกปั้ญหาต่างๆ โดยส่งเสริมใหบุ้คลากรแสดง

ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือร่วมใจ เพื�อให้สามารถปฏิบัติงานจนบรรลุ

วตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 

   สุรศกัดิ�  แสงจนัทร์ (2556, น. 12) ไดใ้ห้ความหมาย ความสามารถแกปั้ญหา

ภายในสถานศึกษาหมายถึง ความสามารถในการแกปั้ญหา โดยความร่วมมือของทุกคนในหน่วยงาน

ในดา้นการจดัการศึกษาการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในสถานศึกษา  การ

ควบคุมสถานการณ์ไดเ้มื�อเกิดปัญหาของผูบ้ริหาร เพื�อใหส้ามารถทาํงานไดจ้นบรรลุวตัถุประสงคข์อง

สถานศึกษา 
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   ธวลัยรั์ตน์ ใบบวั (2555, น. 39) ไดส้รุปว่า ความสามารถแกปั้ญหาภายใน

สถานศึกษา หมายถึง การดาํเนินการของผูบ้ริหารและครู ในการช่วยกนัแกปั้ญหาต่างๆ ทั�งดา้นการ

บริหาร การจดัการศึกษาให้กบันกัเรียนและงานที�ไดรั้บผิดชอบอื�นๆจนประสบความสําเร็จและบรรลุ

จุดมุ่งหมายของสถานศึกษา 

   สุพตัรา หมั�นนอก (2555, น. 74) ไดใ้ห้ความหมายของ ความสามารถแกปั้ญหา

ภายในสถานศึกษา คือการที�ผู ้บริหารและครูร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆภายในที�เกิดขึ� น พัฒนา

กระบวนการการให้ความรู้และการดูแลนักเรียนทั�งในด้านการเรียน ระเบียบวินัย คุณธรรมและ

จริยธรรมตลอดจนมีความสามารถในการดาํเนินงานที�ได้รับผิดชอบจนบรรลุตามเป้าหมายของ

สถานศึกษา 

   Mott (1972, p. 373) ไดใ้ห้ความหมาย ความสามารถแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา 

(Solving problems) องค์กรต่างๆหรือสถานศึกษาซึ� งมีแนวทางในการบริหารเพื�อให้งานประสบ

ความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ที�วางไวส้ถานศึกษามีการกาํหนดรูปแบบหลกัการบริหารงานภายใน

อยา่งชดัเจน ซึ� งรูปแบบการบริหารงานแบบใดก็ตามในสูงสุดที�เกิดจากการทาํงานบทบาทหนา้ที�เป็น

ส่วนประกอบรองลงมาเพื�อร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมต่างๆที�ได้รับผิดชอบเพื�อให้สําเร็จผลตามความ

มุ่งหวงัที�ก ําหนดไวก้ารประสานงานจะนําไปสู่การร่วมมือในการทาํงานที�ชัดเจนและเกิดความ

เรียบร้อยของกิจกรรมคือการจดักิจกรรมต่างๆเพื�อให้เป็นไปตามเป้าประสงคก์ารจดัการศึกษานั�นตอ้ง

มุ่งพฒันาคนให้มีความรู้และสามารถพฒันาศกัยภาพของบุคคลตามแนวทางที�เหมาะสมจึงควรมีการ

ยืดหยุ่นพอสมควรนับตั�งแต่หลกัสูตรควรปรับให้สอดคล้องกบัชุมชนทอ้งถิ�นสภาพบุคลากรและ

ทรัพยากรที�มีอยูก่ารจดัวิชาต่างๆรวมทั�งกิจกรรมต่างๆที�จดัขึ�นในหลกัสูตรและเสริมหลกัสูตรควรจดั

ให้เพียงพอและหลากหลายเพื�อให้ตรงกบัความสนใจความจาํเป็นและความถนดัจะช่วยเป็นส่งเสริม

การเรียนรู้การปรับตวับุคลิกภาพของนกัเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆบางเรื�องเป็น

สิ�งที�ลา้สมยัไม่เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ�งขึ�นการบริหารและการ

จดัการนั�นผูบ้ริหารมีส่วนสําคญัยิ�งในการดาํเนินการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดความราบรื�นเรียบร้อย

เจริญกา้วหนา้ผูบ้ริหารประพฤติตนให้เหมาะสมไม่ควรใชอ้าํนาจมากจนเกินไปไม่ปฏิบติัตามระเบียบ

อยา่งเหมาะสมไม่เคร่งครัดหรือหละหลวมเกินไปควรมีการยืดหยุน่บา้งแต่ตอ้งไม่ทาํให้เสียประโยชน์

หรือเป้าหมายขององค์กรผูบ้ริหารควรเป็นผูส้ร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผูร่้วมงานให้มีความยอมรับและ

เอื�ออาทรต่อผูร่้วมงานควรวางตวัเสมือนเป็นเพื�อนร่วมงานเพื�อลดช่องว่างระหว่างบุคคล ควรมีการ

สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยการยกย่องชมเชยหรือการให้รางวลัตามความสมควรส่งเสริม
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บรรยากาศในสถานศึกษาใหเ้กิดความเป็นกนัเองใหมี้ความสมคัรสมานสามคัคีช่วยเหลือต่อกนัในการ

ทาํงาน ซึ� งก่อใหเ้กิดประสิทธิผลในในสถานศึกษาได ้

   จากที�กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่าความสามารถแก้ไขปัญหาภายใน

สถานศึกษา  หมายถึง ความสามารถของผู ้บริหารสถานศึกษา และครูในการปรับเปลี�ยนการ

ดาํเนินงานด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน การปรับหลักสูตรเพื�อให้สถานศึกษา

ก้าวหน้า ทนักับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที�เปลี�ยนแปลงไป สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รู้จกันาํเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการจดัการเรียนการสอนตามความตอ้งการของ

ทอ้งถิ�น  

 

2.4 บริบทสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 2.4.1 ขอ้มูลพื�นฐานสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  

  สภาพภูมิศาสตร์สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ตั�งอยูเ่ลขที� 85 หมู่ 5 

ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาํบลไทรมา้ อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 มีพื�นที�ครอบคลุม 2 

จงัหวดั คือ จงัหวดันนทบุรีประกอบดว้ย 6 อาํเภอ ประกอบดว้ย อาํเภอเมืองนนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด 

อาํเภอบางกรวย อาํเภอบางใหญ่ อาํเภอไทรนอ้ย อาํเภอบางบวัทอง มีหน้าที�รับผิดชอบดูแลโรงเรียน

มธัยมศึกษาในสังกดัจาํนวนทั�งสิ�น 18 โรงเรียน และจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 16 

อาํเภอ ประกอบดว้ย อาํเภอพระนครศรีอยุธยา อาํเภอภาชี อาํเภออุทยั อาํเภอวงัน้อย อาํเภอมหาราช 

อาํเภอบางปะอิน อาํเภอบางไทร อาํเภอท่าเรือ อาํเภอลาดบวัหลวง อาํเภอบางซ้าย อาํเภอผกัไห่ อาํเภอ

บางบาล อาํเภอนครหลวงอาํเภอเสนา อาํเภอบางปะหนั และอาํเภอบา้นแพรก มีหนา้ที�รับผิดชอบดูแล

โรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัจาํนวนทั�งสิ�น 29 โรงเรียน 

  นอกจากนี�สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ไดแ้บ่งขนาดสถานศึกษา

ออกเป็นขนาดตามเกณฑ ์ดงันี�  

  1) ขนาดใหญ่พิเศษ คือ  สถานศึกษาที�มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่  2,500 คน ขึ�นไป 

  2) ขนาดใหญ่ คือ  สถานศึกษาที�มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่  1,500 – 2,499 คน 

  3) ขนาดกลาง คือ  สถานศึกษาที�มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่  500 – 1,499 คน 

  4) ขนาดเล็ก คือ  สถานศึกษาที�มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 1 – 499 คน 

  จากที�กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปเป็นตารางแสดงจํานวนและร้อยละของ

สถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต3 จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา

ดงัตารางที� 2.6 



79 
 

ตารางที� 2.6 จาํนวนและร้อยละของสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา 

  เขต 3 จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

จงัหวดั 
ขนาดของสถานศึกษา 

ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

นนทบุรี 10 55.56 2 11.11 6 33.33 - - 

พระนครศรีอยธุยา 2 6.90 4 13.80 11 37.93 12 41.37 

รวมทั�งสิ�น 12 25.53 6 12.77 17 36.17 12 25.53 

  

 จากตารางที� 2.6 พบว่า สถานศึกษาในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3

จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา ไดแ้ก่ ขนาดใหญ่พิเศษ จาํนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.53 ขนาดใหญ่

จาํนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.77 ขนาดกลางจาํนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.17 และขนาดเล็ก

จาํนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.53 หากจาํแนกรายจงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรีขนาดใหญ่พิเศษ 

จาํนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.56 ขนาดใหญ่จาํนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.11 ขนาดกลาง

จาํนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ขนาดใหญ่พิเศษจาํนวน 2 แห่ง คิด

เป็นร้อยละ 6.90 ขนาดใหญ่จาํนวน 4แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.80 ขนาดกลาง จาํนวน 11แห่งคิดเป็นร้อย

ละ 37.93 และขนาดเล็กจาํนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.37 

 2.4.2 นโยบายพื�นฐานของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

  สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ได้กาํหนดนโยบายพื�นฐานซึ� ง

สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั� นพื�นฐาน และนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการดงันี�  

  1) วสิัยทศัน์ 

   สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 เป็นองคก์รการบริหารจดัการ

การศึกษาที�มีคุณภาพไดม้าตรฐานสู่สากล 

  2) พนัธกิจ 

   พฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ

บริหารจดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื�อให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลที�มีความรู้คู่คุณธรรมมีวินยัอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ�นมีทกัษะอาชีพและมีความสามารถตามมาตรฐานสากล 
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  3) เป้าประสงค ์

   สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ไดก้าํหนดเป้าประสงคไ์ว ้ดงันี�  1)

สถานศึกษามีการบริหารจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและพร้อมเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน 2) ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐานทกัษะอาชีพและพฒันาสู่สากล3) 

ประชากรวยัเรียนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั�นพื�นฐาน 15 ปีอยา่งทั�วถึงและไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมี

คุณภาพ 4)ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ 5) สํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษาบริหารงานไดต้ามมาตรฐานโดยเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  4) กลยทุธ์ 

   สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ไดก้าํหนดกลยุทธ์ในการพฒันา 

ดงันี�  1)พฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 2)เพิ�มโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษา

ขั�นพื�นฐานให้ทั�วถึงครอบคลุมผูเ้รียนให้ไดรั้บโอกาสในการพฒันาเต็มตามศกัยภาพและมีคุณภาพ 3)

พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 4) พฒันาระบบการบริหารจดัการ 

  5) จุดเนน้ 

   จุดเน้นของสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ดงันี�  1)ผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) เพิ�มขึ�นเฉลี�ยไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 4  2)ส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 3) เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นกัเรียนทุกกลุ่มและทุกระดบั 4)พฒันาครูสู่

มืออาชีพและ 5)พฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการทั�งสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาและสถานศึกษา 

  

2.5 งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 2.5.1 งานวจิยัในประเทศ 

  เพ็ญนภา พลบัฉิม (2559, น. 106) ศึกษาเรื� อง ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาที�ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 พบวา่ ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากทั�งภาพรวมและ

รายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย คือ การส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการ การวางแผน การจดัการ แล

การนิเทศ ระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดบัมากทั�งภาพรวมและรายดา้นเรียงลาํดบัจาก

มากไปนอ้ย ดงันี�  ดา้นครู ดา้นกระบวนการเรียนการสอน ดา้นการบริการ และดา้นผูบ้ริหาร ภาวะผูน้าํ

ทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาไดแ้ก่ การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การจดัการ และการ

วางแผนเป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยสามารถร่วมกนัทาํนายไดร้้อยละ 82.60 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
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  จิราพร หมวดเพชร (2558, น. 75) ได้วิจยัเรื�องความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนจงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยภาพรวม และรายดา้นอยู่

ในระดับมากที�สุด ยกเวน้ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจอยู่ในระดับมาก 2) ผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

และ 3) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 เมื�อพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั

ประสิทธิของผลโรงเรียนเป็นรายคู่ พบว่า ภาวะผูน้าํดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจกบัประสิทธิผลของ

โรงเรียนดา้นการปรับเปลี�ยนและพฒันาโรงเรียนมีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงสุด 

  พทัธนนัท์ หลีประเสริฐ (2558, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาความตอ้งการจาํเป็นของภาวะ

ผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูกลุ่มกรุงเทพ

ตะวนัออกสังกดักรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพที�พึงประสงคข์อง

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูกลุ่มกรุงเทพ

ตะวนัออกสังกดักรุงเทพมหานครในดา้นสภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูกลุ่มกรุงเทพตะวนัออกสังกดักรุงเทพมหานครภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมากโดยดา้นที�มีสภาพปัจจุบนัสูงสุดคือดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์รองลงมา

ไดแ้ก่ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจและดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลตามลาํดบัส่วนดา้นที�อยู่

ในระดับปานกลางคือด้านการกระตุ้นทางปัญญาและสภาพที�พึงประสงค์ของภาวะผู ้นําการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูกลุ่มกรุงเทพตะวนัออกสังกดั

กรุงเทพมหานครภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากที�สุดโดยดา้นที�มีสภาพที�พึงประสงคสู์งสุดคือ

ดา้นการกระตุน้ทางปัญญารองลงมาไดแ้ก่ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ดา้นการคาํนึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคลและดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจตามลาํดบั2) ผลการศึกษาความตอ้งการจาํเป็นของ

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูกลุ่มกรุงเทพ

ตะวนัออกสังกดักรุงเทพมหานครพบว่าดา้นที�มีค่าดชันีความตอ้งการจาํเป็นลาํดบัที� 1 คือดา้นการ

กระตุน้ทางปัญญา  รองลงมาลาํดบัที� 2 ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลลาํดบัที� 3 ดา้นการ

สร้างแรงบนัดาลใจและลาํดบัสุดทา้ยคือดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

 โศภิดา คลา้ยหนองสรวง (2558, น. 91) ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที�ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า การบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
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3 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขต

พื�นที�การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากและการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 ในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

.01 

  ธนิตา นาพรม (2558, น.106-108)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการ

เปลี�ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของ

สถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 พบว่า 1) ภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงลาํดบัคะแนน

เฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยคือดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์

หรือการสร้างบารมีด้านการกระตุน้ใช้ปัญญาและด้านการเป็นผูส้ร้างแรงบนัดาลใจตามลาํดบั  2)

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นทีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี

เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงลาํดบั

คะแนนจากมากไปหานอ้ยตามลาํดบัดงันี� คือดา้นความตอ้งการมีสัมพนัธภาพดา้นความตอ้งการความ

เจริญกา้วหน้าและดา้นความตอ้งการเพื�อความอยูร่อดตามลาํดบั3)ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมือพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยตามลําดับดังนี� คือ

ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาความสามารถในการผลิตนกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนสูงความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกความสามารถในการ

ปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษา ตามลาํดบั 4) ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

และแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

จนัทบุรีเขต 1 โดยรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพื�นทีการศึกษาการประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  นาถธิดา เจริญสุข (2558, น. 228) วิจยัเรื�อง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารเชิงกล

ยุทธ์กบัองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด โดยเรียงลาํดบั

จากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบั ไดแ้ก่ การกาํหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา การนาํกลยุทธ์ของสถานศึกษา
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ไปปฏิบัติ และการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา 2) องค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากที�สุด โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบั ไดแ้ก่ การพฒันาความเป็นองคก์ารวิชาชีพ

ในสถานศึกษา การบริหารงานของสถานศึกษากบับรรยากาศและวฒันธรรมของสถานศึกษา ซึ� งทั�งคู่มี

ค่าเฉลี�ยเท่ากัน และ 3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 โดยรวมมี

ความสัมพนัธ์ในทางบวกอยูใ่นระดบัสูงที�สุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

  ไพศาล ศิวเวทพิกุล (2557, น.64) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 พบว่า 1)ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั

สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ประสิทธิผลขององ

โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ 3) 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมและตามแบบภาวะผูน้าํแต่ละแบบมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 อยู่ใน

ระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

  รัชดาพร ผลบุญ (2557, น. 105) พบว่าภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถามศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เนื�องจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างความ

เชื�อมั�นใหผู้ร่้วมงานวา่ปัญหาทุกอยา่งมีวธีิแกไ้ขผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสร้างความตระหนกัให้รู้สึก

วา่ปัญหาขององคก์รคือปัญหาของเราทุกคน และผูบ้ริหารสถานศึกษามีการพิสูจน์ให้เห็นวา่สามารถ

เอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งได ้จากความร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหา 

  ไพรสุดา หมั�นดี (2556, น.67) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาในเครืออกัษรกรุ๊ป พบวา่ ภาวะ

ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น

ระดบัมาก เนื�องจากผูบ้ริหารเป็นผูเ้ปลี�ยนแปลงทศันคติ สร้างแรงจูงใจ ความเชื�อมั�นซึ� งจะนาํไปสู่การ

เปลี�ยนแปลงการปฏิบติังานของครู ให้ความเอาใจใส่ต่อการทาํงานของครูและให้ผูร่้วมงานเกิดการ

ยอมรับ ศรัทธา เป็นผูที้�ความสามารถในการโนม้นา้วใจผูอื้�น มีความคิดคลอ้ยตามเพื�อให้ผูต้ามมีความ

เต็มใจและกระตือรือร้นให้งานบรรลุผล ผูบ้ริหารให้ความสําคญัในการพฒันาครู โดยการจดัอบรม
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หลักสูตรการวิจยัในชั�นเรียน การเขียนแผนการสอนให้แก่ครูทุกภาคเรียน ทาํให้ครูตระหนักถึง

ความสาํคญัในการพฒันาตนเองและองคก์รได ้

  เรวดี ช้อนเพชร (2556, น. 170) ไดศึ้กษา ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากับงานบริหารวิชาการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 พบวา่ 1)ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) งานบริหารงานวิชาการ 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ3) ภาวะ

ผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

  สุรศักดิ�  แสงจันทร์ (2556,น.117) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ จังหวดัภาคใต้ ใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถในการ

ผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง อยูใ่นระดบัมาก 

  ณัฐพล เลาะวิถี (2555, น. 144) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารกบั

ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สังกดั

สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง พบว่า 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา โดยภาพรวมมีการ

ปฏิบติัในระดบัมาก 

  ขวญัตา เกื�อกลูรัฐ (2554, น. 97) ไดภ้าวะผูน้าํการเปลี�ยน ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงที�

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนากลาง อาํเภอโพธาราม สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการคาํนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัมากประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อาํเภอโพ

ธาราม สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ดา้นความสามารถในการพฒันา

นกัเรียนให้มีทศันะคติทางบวก ปรากฏผลอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะขอ้ที�วา่สถานศึกษาของท่านจดั

กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที�พึงประสงคใ์หก้บันกัเรียนนั�น อาจเป็นเพราะ

ในปัจจุบนัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการปฏิบติั

จริง ตลอดจนการใช้สื�อวสัดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ในการจดัการเรียนการสอนของครู ส่งผลให้

นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข มีการจดักิจกรรมต่างๆ ที�สนบัสนุนการเรียนการสอนเพื�อ
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เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน มีการประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง 

นกัเรียนไดพ้ฒันาตามศกัยภาพ พฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติในทางบวก 

  จริยา บุญมา (2554, น. 68) กล่าววา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า ภาวะ

ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัเทศบาลฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการเป็นผูก้ระตุน้ใหใ้ชส้ติปัญญา ดา้นการเป็นผูส้ร้างแรงดาล

ใจ ดา้นการเป็นผูส้ร้างความสัมพนัธ์กบัผูต้ามเป็นรายบุคคลและดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ตามลาํดบั ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัเทศบาลนครฉะเชิงเทราโดยรวมอยู่ในระดบัมากเรียง

ตามค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง 

ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาในสถานศึกษา ดา้นความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันา

สถานศึกษา และดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก ตามลาํดบั และ ภาวะ

ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัเทศบาลนคร

จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

  ธวลัยรั์ตน์ ใบบวั (2555, น. 68) ได้ศึกษาภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า ภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหาร

สถานศึกษา ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เนื�องจากผูบ้ริหารแสดง

ความกระตือรือร้นในการทาํงานให้สําเร็จ และให้ความไวว้างใจว่าครูจะปฏิบติัหน้าที�ไดส้ําเร็จตาม

เป้าหมาย มีการส่งเสริมการทาํกิจกรรมที�ใหค้รูไดท้าํงานเป็นทีม และผูบ้ริหารมีการให้กาํลงัใจกบัครูที�

ปฏิบติัหนา้ที�ไดส้าํเร็จ จึงใหค้รูมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 

  ณัทลาวลัย ์สารสุข (2553, น. 75) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ของผูบ้ริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัด

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านมีความสัมพนัธ์กันทางบวกกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื�องจากผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูมี้ความรู้

ความสามารถในการดาํเนินกิจการของโรงเรียนใหพ้ฒันาไปอยา่งมีประสิทธิภาพในทุกดา้น ทั�งครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถ

ดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข และโรงเรียนมีการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง 

  นุชา สระสม (2552, น.97-98) วิจยัเรื�อง ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารที�

ส่งผลต่อวฒันธรรมองค์กรแบบสร้างสรรคข์องสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 

1) ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมาก เรียงลาํดับค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี�  ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการมี

อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 2) 

วฒันธรรมองค์กรของสถานศึกษาในสังกดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวม จดัอยู่ในแบบวฒันธรรม

สร้างสรรค ์คิดเป็นร้อยละ 50.24 และ 3) ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารที�ส่งผลต่อวฒันธรรม

องค์กรแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบด้านการกระตุน้ทาง

ปัญญา การสร้างแรงบนัดาลใจ และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยา่งมีนยัสาํคญัที� .05 

  ชาญชัย ไชยคาํภา (2551, น. 83) พบว่า ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่มีความสัมพนัธ์กนั เมื�อ

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียน โดยรวมกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ดา้นผูเ้รียน ดา้นครู และดา้นผูบ้ริหาร พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 2.5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

  Sagnak (2010) ไดศึ้กษาวจิยัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงกบัการ

สร้างบรรยากาศทางจริยธรรมพบว่าองค์ประกอบทุกด้านของภาวะผู ้นําการ-เปลี�ยนแปลงมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการสร้างความผกูผนัการเอื�ออาทรระหวา่งกนัของเพื�อนร่วมงานในดา้นการ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบและการสร้างบรรยากาศทางจริยธรรม 

  Polychroniou (2009) ไดศึ้กษาวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งเชาวน์อารมณ์กบัภาวะผูน้าํ

การเปลี�ยนแปลงของหัวหน้างานที�มีผลกระทบต่อประสิทธิผลของทีมงานโดยกลุ่มตัวอย่างคือ

ผูจ้ดัการในแผนกต่างๆในหน่วยงานของประเทศกรีซจาํนวน 267 คนและทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

การวิเคราะห์องคป์ระกอบและการถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบวา่เชาวน์อารมณ์ส่งผลในทางบวก

กบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของหวัหนา้งานทาํใหป้ระสิทธิผลทีมเพิ�มขึ�น 

  Arnold, Turner, Barling, & McKee (2007) ไดศึ้กษาวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะ

ผูน้ําการเปลี�ยนแปลงกับสุขภาพจิตของผูท้าํงานดูแลด้านสุขภาพในประเทศแคนนาดาโดยกลุ่ม

ตวัอยา่งคือผูท้าํงานดูแลดา้นสุขภาพจาํนวน 319 คนพบวา่สุขภาพจิตมีผลในดา้นบวกต่อภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงและภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงมีอิทธิพลทางออ้มต่อสุขภาพจิตอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ที� .01 

  Bonaros (2006) ไดศึ้กษาวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาในเมืองไมอามี�ดาเด

จาํนวน 21 แห่งรวมทั�งศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูก้ารเปลี�ยนแปลงกบัระดบัความพึงพอใจ

ของครูความตระหนักในประสิทธิผลของผูบ้ริหารพบว่าภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
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โรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัการเพิ�มระดบัผลการเรียนของนกัเรียนและยงัสัมพนัธ์กบัการเพิ�มระดบัผล

การเรียนของนกัเรียนและยงัสัมพนัธ์กบัการเพิ�มระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูและ

ความตระหนกัต่อประสิทธิผลของผูบ้ริหาร 

  Scope (2006) ไดศึ้กษาวิจยัรูปแบบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลางและ

วฒันธรรมในโรงเรียนโดยเลือกโรงเรียนขนาดกลางที�ประสบความสําเร็จในมลรัฐอินเดียนา

สหรัฐอเมริกาซึ� งมีผูบ้ริหารโรงเรียนอินเดียนาที�ประสบความสําเร็จในปี ค.ศ. 2003 จาํนวน 77 คนได้

ศึกษาผูบ้ริหารโรงเรียนจาํนวน 39 คนจากจาํนวน 77 คนใชแ้บบสอบถามที�เกี�ยวขอ้งกบัภาวะผูน้าํและ

คาํถามที�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์ารผลการศึกษาพบวา่รูปแบบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารที�มีอาํนาจนั�นมีส่วนทาํ

ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงและรูปแบบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงนั�นมีความสัมพนัธ์กบัการเปลี�ยนแปลง

วฒันธรรมของโรงเรียนภาวะผูน้าํที�มีประสิทธิผลนั�นมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบของภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงและวฒันธรรมของโรงเรียน 

  Michael (2003) ได้วิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา โรงเรียนศึกษาในเขตการวิจยันี� มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็น

โรงเรียนมธัยมศึกษาทั�วไป อีกแบบหนึ�งเป็นโรงเรียนที�จดัการเรียนการสอนต่อเนื�องจากมธัยมศึกษา

ต่อเนื�องจนถึงระดบัปริญญาตรี (Middle College High Schools) ประสิทธิผลของโรงเรียนมี 4 ดา้น 1) 

อตัราการเขา้เรียน 2) อตัราการลาออก 3) อตัราการเรียนจบตามเวลาที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และ 4) 

อตัราการเรียนต่อ ประชากรที�ศึกษาเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนแบบเดิม (สอบเฉพาะมธัยมศึกษาและ

มธัยมศึกษาต่อเนื�อง กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง 25% ของประชากร) เครื�องมือการวิจยัเป็นแบบสอบถามวดั

พฤติกรรมการบริหาร Leadership Practices Inventory (LPL) สถิติที�ใชคื้อสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson Correlations) และการสอนค่าที (t-test) ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารทั�งสองกลุ่มมีคะแนน

เปอร์เซ็นไทล์สูงกว่า 30 มีภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงสูง สําหรับประสิทธิผลของโรงเรียนพบว่า 

ประสิทธิผลดา้นการมาเรียนและอตัราการออกกลางคนั ระหวา่งโรงเรียนมธัยมศึกษาปกติกบัโรงเรียน

มธัยมศึกษาต่อเนื�องไม่แตกต่างกนั แต่อตัราการจบตามเวลาที�กาํหนดและอตัราการเรียนต่อแตกต่าง

กนัอยา่งไร โดยโรงเรียนมธัยมศึกษาต่อเนื�องมีประสิทธิผลสูงกวา่มธัยมศึกษาปกติ ผลการวิจยัพบอีก

วา่ ผูบ้ริหารหญิงและผูบ้ริหารชาย-หญิงที�มีประสบการณ์การบริหารมาก มีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

มาก ขอ้คน้พบที�สําคญัคือ พบค่าสหสัมพนัธ์ทางลบระหว่างอตัราการสอบเขา้เรียนกบัอตัราการมา

เรียนและอตัราการเรียนจบตามที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และประการสุดทา้ยผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั

ทางสังคมเศรษฐกิจของนกัเรียนส่งผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน และปัจจยัทางสังคมเศรษฐกิจ
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มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัอตัราการมาเรียนการเรียนจบตามที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรและอตัราการ

เรียนต่อ 

 จากการศึกษางานวิจัยที� เกี�ยวข้องพบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสําคัญในการ

ขบัเคลื�อนสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั�นผูบ้ริหารตอ้งดึงภาวะผูน้าํที�มีอยูใ่น

ตนออกมาใช้ ซึ� งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงเป็นทฤษฎีภาวะผูน้าํที�นาํมาใช้แลว้เกิดประสิทธิภาพมาก

ที�สุด เพราะบทบาทของผูบ้ริหารจะเปลี�ยนจากผูส้ั�งการเป็นผูช้กัจูงโน้มน้าวใจส่งผลให้ผูต้ามปฏิบติั

ตามดว้ยความเลื�อมใส ศรัทธาในตวัผูน้าํ ผูน้าํจะทาํให้ผูต้ามเห็นคุณค่าและความสําคญัของตนเองทาํ

ให้ผูต้ามดึงความสามารถของมาใช้อย่างเต็มที� และมีความผูกพนัต่อองคก์ร อนัจะส่งผลให้บุคลากร

ร่วมปฏิบติังานจนทาํให้เกิดประสิทธิผลกับสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียนที�

สูงขึ�น ด้านความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทศันคติในทางบวก ด้านความสามารถในการ

ปรับเปลี�ยนแปละพฒันาสถานศึกษา และสามารถแกปั้ญหาภายในสถานศึกษาได ้ดงันั�นผูว้จิยัจึงสนใจ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื�อ

เป็นขอ้มูลและแนวทางใหผู้บ้ริหารไดพ้ฒันาตนเองดา้นพฤติกรรมในการบริหารเพื�อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อสถานศึกษา 

 



บทที� 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 การทาํวิจยัครั� งนี� ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึ� งวธีิการดาํเนินการวจิยัมีรายละเอียด ดงันี�  

 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.2 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3.5 สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

   

3.1 ประชากร 
 3.1.1  ประชากร 

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา และข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา 29 แห่ง ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษาจาํนวน 79 คน และ ขา้ราชการครูสายผูส้อนจาํนวน 1,356 คน รวมทั�งหมด 1,435 คน 

(ขอ้มูล ณ วนัที� 10 มิถุนายน 2558) 

 3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
 ตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  ได้มาจากการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจาก

ตารางสาํเร็จของ Krejcie & Morgan (1970, pp. 608-609) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 306 คนดงันี�  

 3.1.2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 29 คน ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

 3.1.2.2  รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารวชิาการจาํนวน 29 คน ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

 3.1.2.3  ขา้ราชการครูสายผูส้อน จาํนวน 248 คน และนาํไปสุ่มแบบแบ่งชั�นภูมิชนิด

ที�เป็นสัดส่วน (Proportionate Stratifiend Random Sampling) ดว้ยวิธีจบัฉลาก รายละเอียดจาํนวน

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัตารางที� 3.1 
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ตารางที� 3.1 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั 

สถานศึกษา 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

ผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา 
ครู 

ผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา 

รองผูอ้าํนวยการ

กลุ่มบริหารงาน

วชิาการ 

ขา้ราชการครู

สายผูส้อน 

อยธุยาวทิยาลยั 5 178 1 1 36 

จอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์ 5 139 1 1 28 

อยธุยานุสรณ์ 5 98 1 1 19 

ปากกรานพิทยา 2 15 1 1 2 

ท่าเรือ “นิตยานุกลู” 5 88 1 1 17 

ท่าหลวงวทิยานุกลู 1 17 1 1 2 

นครหลวง “อุดมรัชตว์ทิยา” 2 37 1 1 7 

ท่าชา้งวทิยาคม 2 26 1 1 4 

บางปะหนั 3 57 1 1 11 

ภาชี “สุนทรวทิยานุกลู” 4 68 1 1 13 

วเิชียรกลิ�นสุคนธ์อุปถมัภ ์ 3 50 1 1 9 

วงันอ้ย “พนมยงคว์ทิยา” 3 33 1 1 5 

อุทยั 3 46 1 1 8 

หนองนํ�าส้มวทิยาคม 2 11 1 1 2 

มหาราช “ประชานิมิต” 1 17 1 1 3 

บา้นแพรกประชาสรรค ์ 1 17 1 1 3 

บางไทร 3 32 1 1 5 

บางบาล 3 29 1 1 4 
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ตารางที� 3.1 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั (ต่อ) 

สถานศึกษา 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

ผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา 
ครู 

ผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา 

รองผูอ้าํนวยการ

กลุ่มบริหารงาน

วชิาการ 

ขา้ราชการครู

สายผูส้อน 

บางปะอิน 2 33 1 1 6 

อุดมศีลวทิยา 1 17 1 1 2 

ผกัไห่ “สุทธาประมุข” 2 29 1 1 4 

ลาดชะโดสามคัคี 2 22 1 1 3 

วดัโพธิ� ผกัไห่ (เวชพนัธ์ุ

อนุสรณ์) 

2 18 1 1 3 

ลาดบวัหลวงไพโรจน์วทิยา 2 33 1 1 6 

เสนา “เสนาประสิทธิ� ” 5 88 1 1 17 

สาคลีวทิยา 1 18 1 1 3 

ลาดงาประชาบาํรุง 1 13 1 1 2 

บางซา้ย 3 36 1 1 6 

รวม 79 1,356 29 29 248 

รวมทั�งสิน 1,435 306 

 

3.3  เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3.3.1 ลกัษณะของเครื�องมือ  

  เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั� งนี� เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)ที�

ผูว้ิจยัทาํการปรับปรุงขึ�น โดยพิจารณาจากเครื�องมือที�มีผูว้ิจยัมาก่อนภายใตก้รอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที�

ไดจ้ากการศึกษาวเิคราะห์วรรณกรรม และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งรวมทั�งใหส้อดคลอ้งกบัคาํจาํกดัความใน

การวจิยัที�ไดก้าํหนดไวแ้บ่งเป็น 3 ตอนจาํนวน 58 ขอ้ ประกอบดว้ย 

  ตอนที� 1 เป็นแบบสาํรวจรายการ (Checklist) โดยสอบถามเกี�ยวกบัสภาพทั�วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประเภทสายงาน ประสบการณ์ จาํนวน 5 ขอ้ 
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  ตอนที� 2  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตรวดัประเมินค่า (Ratting 

Scale) 5 ระดบั สอบถามเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตามแนวคิดของ Bass & Avolio (1999, p. 

369) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น รวม 32 ขอ้    

   1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์   

   2) การสร้างแรงบนัดาลใจ   

   3) การกระตุน้ทางปัญญา   

   4) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

  ลกัษณะคาํถามเป็นแบบสอบถามประเมินค่า 5 ระดบัของไลเคิร์ท (Likert’s Five Rating 

Scale) โดยผูว้จิยักาํหนดค่าระดบัคะแนนของช่วงนํ�าหนกั ซึ� งมีความหมายดงันี�  

  1  หมายถึง ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบั นอ้ยที�สุด 

  2  หมายถึง ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบั นอ้ย 

  3  หมายถึง ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

  4  หมายถึง ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบั มาก 

  5  หมายถึง ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบั มากที�สุด  

 ตอนที� 3  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบั ประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของ 

Mott (1972, cited in Hoy & Miskel, 1991, p.398) มีองคป์ระกอบ 4 ดา้น รวม 21ขอ้     

   1) ความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง 

    2) ความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก 

    3) ความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษา 

    4) ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาภายในสถานศึกษา 

  ลกัษณะคาํถามเป็นแบบสอบถามแบบมาตราวดัประเมินค่า 5 ระดบัของไลเคิร์ท 

(Likert’s Five Rating Scale) โดยผูว้จิยักาํหนดค่าระดบัคะแนนของช่วงนํ�าหนกั ซึ� งมีความหมายดงันี�  

 1  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบั นอ้ยที�สุด 

 2  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบั นอ้ย 

 3  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 4  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบั มาก 

 5  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบั มากที�สุด 
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 3.3.2 การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

  เพื�อให้ได้เครื� องมือที�มีคุณภาพและมีความเที�ยงตรง ผูว้ิจยัจึงสร้างเครื� องมือโดย

ดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี�  

1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที� เกี�ยวข้องกับ

ความสัมพนัธ์ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 

2) ศึกษาวิธีการสร้างเครื� องมือที�เป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั และแบบตรวจสอบรายการ 

3) นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษามาประมวลกาํหนดขอบเขตของเนื�อหาเพื�อดาํเนินการ

สร้างเครื�องมือใหค้รอบคลุมเนื�อหา และกรอบความคิดของการวจิยั 

4) นําเครื� องมือที�เป็นแบบสอบถามที�สร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที�ปรึกษาผู ้

ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบพิจารณาความถูกตอ้งและให้ขอ้เสนอแนะจากนั�นนาํมาแก้ไข

ปรับปรุงเนื�อหา การใชภ้าษาใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

5) นาํเครื�องมือที�เป็นแบบสอบถาม ที�ผา่นการแกไ้ขปรับปรุงเรียบร้อยแลว้เสนอต่อ

ผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นบริหารการศึกษาและดา้นวดัผลประเมินผลจาํนวน 5 ท่านเพื�อตรวจสอบความตรง

ซึ� งไดแ้ก่ความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) แลว้

นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัเนื�อหาIOC(Index of Item Objective Congruence) 

IOC   =    
∑�

�
 

เมื�อIOC หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้ง 

 ∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญทั�งหมด 

 N  หมายถึง จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 

โดยกาํหนดเกณฑ ์การพิจารณาความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ระดบัดงันี�  

 +  1   เมื�อผูเ้ชี�ยวชาญแน่ใจในขอ้คาํถามนั�นมีความตรงตามเนื�อหา 

 0   เมื�อผูเ้ชี�ยวชาญไม่แน่ใจในขอ้คาํถามนั�นมีความตรงตามเนื�อหา 

 -  1  เมื�อผูเ้ชี�ยวชาญแน่ใจในขอ้คาํถามนั�นไม่ตรงตามเนื�อหา 

   เกณฑ์การพิจารณาเลือกขอ้คาํถามพิจารณาจากขอ้คาํถามที�มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ไม่นอ้ยกวา่ 0.50 และตอ้งนาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะก่อนที�จะนาํไปทดลองใช ้(Try Out) 

ขอ้คาํถาม ที�มีค่าดชันีความสอดคลอ้งไม่ตํ�ากวา่ 0.50 ขึ�นไป หากพบวา่มีขอ้ที�ต ํ�ากวา่ 0.50 ตอ้งนาํไป

แก้ไข จึงนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื� องมือ พบว่า ค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งของแบบสอบถามมีค่าระหวา่ง 0.80 - 1.00  
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6) นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบั ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และขา้ราชการครูสายผูส้อน สังกดัสํานกังานเขต

พื�นที�การศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํนวน 30 คน เพื�อตรวจสอบความชดัเจนของภาษา

และนําไปหาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยแบบสอบถามของขอ้คาํถามทั�ง 58 ขอ้ในตอนที� 2 ที�เกี�ยวกบั

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษามีค่าความเชื�อมั�น เท่ากบั 0.99 และตอนที� 3 ที�

เกี�ยวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 มีความเหมาะสมที�จะใชแ้บบสอบถามไดจ้ริง และ

ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั�งฉบบั เท่ากบั 0.99 

7) ดําเนินการปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยอีกครั� งก่อนนํา

แบบสอบถามที�สมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลตามขั�นตอนและวธีิการดงันี�  

 3.4.1 ติดต่อประสานงานกับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื�อทาํหนังสือเกี�ยวกบัการขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลการวิจยัถึง

ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื�อขอความ

อนุเคราะห์ในการใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.4.2 นาํหนังสือจากผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 และ

แบบสอบถามที�กาํหนดรหสักาํกบัแบบสอบถามแลว้ พร้อมแนบซองบรรจุเอกสารเพื�อการตอบกลบัที�

ลงทะเบียนเรียบร้อยไปยงัสถานศึกษาในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาที�เป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 306

ฉบบั ผ่านทางไปรษณียเ์พื�อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลและตอบกลบัภายในระยะเวลา 3 

สัปดาห์ 

 3.4.3 ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจาํนวน 237 ฉบบั คิดเป็น 75.16 % เมื�อครบ

กาํหนดเวลา 3 สัปดาห์ ที�กาํหนดไว ้จากนั�นจึงดาํเนินการติดตามแบบสอบถามโดยการติดต่อทาง

โทรศพัทไ์ปยงัสถานศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งที�เหลือ 

 3.4.4 ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามเพิ�มเติมจากเดิมอีก 59 ฉบบั ในสัปดาห์ที� 4 รวมเป็น 296

ฉบบั คิดเป็น 96.73 % 

 3.4.5 ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการติดต่อขอเก็บขอ้มูลจากสถานศึกษาที�เป็นตวัอยา่งที�เหลืออีก 10ฉบบั 

ดว้ยตนเองจนไดก้ลบัคืนมาครบทั�งหมด จาํนวน 306 ฉบบั คิดเป็น 100% ตามตวัอยา่งที�กาํหนดไว ้
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 3.4.6 ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามทั�งหมด ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถามและ

นาํไปวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผูว้ิจ ัยตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที�ได้รวบรวมจากกลุ่ม

ตวัอย่างและคดัเลือกแบบสอบถามที�สมบูรณ์ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามที�ส่งไปยงั

สถานศึกษาทั� ง 29 แห่งสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด

พระนครศรีอยธุยาจาํนวน 306 ฉบบัแลว้นาํขอ้มูลทั�งหมดมาดาํเนินการดงันี�  

 3.5.1  นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนที� 1 เกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ� ง

เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check List) นาํมาแจกแจงความถี� (Frequency) เป็นรายขอ้ ใช้

วเิคราะห์คาํนวณหาค่าร้อยละ (Percentage)และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 3.5.2 นําข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที�2 เกี�ยวกับภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของ

สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซึ� งเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) นาํมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์นํ� าหนกั 5 ระดบั

จากนั�นนาํไปบนัทึก และวิเคราะห์ค่าเฉลี�ย(x�)และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื�อทราบวา่ความเป็น

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในระดบัใดแลว้นาํผลการวิเคราะห์ที�ได้มาแปล

ความหมายรายขอ้รายดา้นและความหมายในภาพรวมการแปรผลค่าเฉลี�ยตามหลกัเกณฑ์ ของช่วงระดบั

คะแนน (Class Interval) (บุญชม ศรีสะอาด, 2555, น. 18)5 ระดบั ดงันี�  

  ค่าเฉลี�ย  4.51-5.00  หมายถึง มีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

  ค่าเฉลี�ย  3.51-4.50  หมายถึง มีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบัมาก 

  ค่าเฉลี�ย 2.51-3.50  หมายถึง มีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉลี�ย 1.51-2.50  หมายถึง มีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบันอ้ย 

  ค่าเฉลี�ย 1.00-1.50  หมายถึง มีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 

 3.5.3 นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนที�3 เกี�ยวกบัประสิทธิผลของานศึกษา สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาซึ� งเป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating 

Scale) มาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑน์ํ�าหนกั 5 ระดบัจากนั�นนาํไปบนัทึก และวิเคราะห์ค่าเฉลี�ย(x�)และ

ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ มาแปลความหมายรายขอ้ ราย

ด้าน และความหมายในภาพรวมการแปรผลค่าเฉลี�ยตามหลักเกณฑ์ ของช่วงระดบัคะแนน (Class 

Interval) 5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด, 2555, น. 18) ดงันี�  
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  ค่าเฉลี�ย 4.51-5.00 หมายถึง   ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

  ค่าเฉลี�ย 3.51-4.50 หมายถึง   ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

  ค่าเฉลี�ย 2.51-3.50 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉลี�ย 1.51-2.50 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย 

  ค่าเฉลี�ย 1.00-1.50 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 

 3.5.4 นาํขอ้มูลที�ไดแ้ปลความหมายของความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยใช้สถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation)สําหรับเกณฑ์การแปลผลระดบัความสัมพนัธ์และการแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ�

ระหวา่งขอ้มูล เพื�อตดัสินระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั

ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ผูว้จิยัไดแ้ปลความหมาย ดงันี� (ปริญญา มีสุข, 2559, น. 313) 

  ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ 0.70-1.00 หมายถึง มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง  

  ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ 0.30-0.69 หมายถึง มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง  

  ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ 0.01-0.29 หมายถึง มีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ�า  

  ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.00  หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 

3.6  สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ผูว้จิยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปดงันี�  

3.6.1 สถิติพื�นฐาน 

3.6.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage =  % )  

3.6.1.2 ค่าเฉลี�ย (x�) 

3.6.1.3  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation =  S.D.) 

 3.6.2 สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา

เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient)  



บทที� 4 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

จากการวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื�อใหเ้ป็นตามวตัถุประสงค ์และตอบขอ้คาํถามของการ

วิจัยครั� งนี�  ผูว้ิจ ัยได้ส่งแบบสอบถามเรื� องความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา

เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื�อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 306 คน จาํนวนแบบสอบถาม

306ฉบบั ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาที�สมบูรณ์จาํนวน 306 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูล

มาวเิคราะห์ และเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชต้ารางประกอบความเรียง ตามลาํดบัดงันี�  

 4.1  สัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการวจิยั 

 4.2  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 4.3  ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 4.4  ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 4.5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

 

4.1 สัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการวจิยั 
n หมายถึง จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

x� หมายถึง คะแนนเฉลี�ย 

S.D. หมายถึง ความเบี�ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

r หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

X
tot  หมายถึง ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

X1 หมายถึง ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

X2 หมายถึง ดา้นสร้างแรงบนัดาลใจ 

X3 หมายถึง ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
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X4 หมายถึง ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

Y
tot

 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

Y1 หมายถึง ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง 

Y2 หมายถึง ดา้นความสามารถในการพฒันาใหน้กัเรียนมีทศันคติในทางบวก 

Y3 หมายถึง ดา้นความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษา 

Y4 หมายถึง ดา้นความสามารถแกไ้ขปัญหาภายในสถานศึกษา 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามซึ�งไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร จาํนวน

แบบสอบถาม 306 ฉบบั เมื�อจาํแนกตาม เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการ

ทาํงาน ดงัตารางที� 4.1 

 

ตารางที� 4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานะภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

n = 306 

ขอ้มูลพื�นฐาน จาํนวน ร้อยละ 

1.เพศ 

ชาย 98 32 

หญิง 208 68 

2. อาย ุ   

20-30  ปี  35 11.40 

31-40  ปี 81 26.50 

41-50  ปี  99 32.40 

51 ปีขึ�นไป  91 29.70 

3. ระดบัการศึกษา   

ปริญญาตรี 195 63.73 

ปริญญาโท 106 34.64 

ปริญญาเอก 5 1.63 
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ตารางที� 4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานะภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ขอ้มูลพื�นฐาน จาํนวน ร้อยละ 

4. ตาํแหน่ง   

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 29 9.47 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ 16 5.22 

หวัหนา้งานวชิาการ 13 4.25 

ขา้ราชการครูสายผูส้อน 248 81.06 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน   

นอ้ยกวา่  5  ปี 33 10.80 

5-10  ปี 88 28.80 

11-15  ปี 95 31.00 

มากกวา่  15  ปี 90 29.40 

รวม 306 100.00 

  

จากตารางที� 4.1 พบวา่ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 

208 คน คิดเป็นร้อยละ 68 เป็นผูมี้อายุ 41-50 ปี จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ32.40 รองลงมา คือ ผูมี้

อายุ 51 ปีขึ�นไป จาํวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก จาํนวน 195 จาํนวน 106 คน จาํนวน 5 คน ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 63.73 ร้อยละ34.64 และร้อย

ละ 1.63 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการครูสายผูส้อน จาํนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 81.06  เป็น

ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.47 ส่วนมากมีประสบการณ์ในการทาํงาน11-15 

ปี จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาคือ เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่ 15 ปี 

จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 29.40 

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน

เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
จากการศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดย

ใช้ค่าเฉลี�ย (x�) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตวัอย่าง 306 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยภาพรวมดงัตารางที� 4.2 
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ตารางที� 4.2 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาโดยภาพรวม( X
tot

)   

ที� 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
x� S.D. 

การแปล

ความหมาย 

1 ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1)   4.02 0.84 มาก 

2 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ(X2)   4.05 0.83 มาก 

3 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (X3)   3.97 0.86 มาก 

4 ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4)   3.93 0.84 มาก 

 รวม ( X
tot

) 3.99 0.84 มาก 

  

จากตารางที�4.2  แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

(x�= 3.99, S.D. = 0.84 )ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยัที�ตั�งไว ้เมื�อพิจารณาจาํแนกตามรายดา้น

พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารที�มีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด(x�= 4.05, S.D. = 0.83) คือ 

ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร ที�มีระดบัการปฏิบติัรองลงมา (x�= 

4.02, S.D. = 0.83) คือดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ และดา้นที�มีระดบัการปฏิบติันอ้ยที�สุด (x�= 

3.93, S.D. = 0.84) คือดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

เมื�อวเิคราะห์ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้

จะไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัตารางที� 4.3-4.6 
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ตารางที� 4.3  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจาํแนกตามรายขอ้ยอ่ยดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์(X1)   

ที� 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
x� S.D. 

การแปล 

ความหมาย 

1 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ มีความเฉลียวฉลาดเป็นที�ยอมรับ

ของผูร่้วมงาน 

3.96 0.88 มาก 

2 ผูบ้ริหารมีความมั�นใจในตนเองกลา้คิด กลา้แสดงออก 4.04 0.82 มาก 

3 ผูบ้ริหารมีการกาํหนดวสิัยทศัน์ในการทาํงานอยา่ง

ชดัเจน 

3.94 0.92 มาก 

4 ผูบ้ริหารมีการกาํหนดเป้าหมายของงานที�ทาํไวอ้ยา่ง

ชดัเจน 

4.05 

 

0.79 มาก 

5 ผูบ้ริหารมีอุดมการณ์ที�ชดัเจนและมีความแน่วแน่ใน

อุดมการณ์ของตน 

4.06 0.83 มาก 

6 

 

7 

8 

 

9 

ผูบ้ริหารประพฤติปฏิบติัตนเพื�อผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมเป็นสาํคญั 

ผูบ้ริหารมีความเชื�อและมีค่านิยมที�ดีต่อองคก์ร 

ผูร่้วมงานยอมรับ เชื�อมั�น ศรัทธา และภาคภูมิใจ ใน

ความสามารถของผูบ้ริหาร 

ผูร่้วมงานมีความเคารพและเชื�อมั�นในผูบ้ริหาร 

4.05 

 

4.13 

3.98 

 

3.96 

0.89 

 

0.78 

0.86 

 

0.76 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 รวม 4.02 0.84 มาก 

 

 จากตารางที� 4.3 แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x� =4.02, S.D. = 0.84) และเมื�อพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย 

พบวา่ ขอ้ที�มีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด (x�=4.13, S.D. = 0.78) คือ ผูบ้ริหารมีความเชื�อและมีค่านิยมที�ดี

ต่อองคก์รที�มีระดบัการปฏิบติัรองลงมา (x�= 4.06, S.D. = 0.83) คือ ผูบ้ริหารมีอุดมการณ์ที�ชดัเจนและมี

ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ของตนและที�มีระดบัการปฏิบติันอ้ยที�สุด (x�= 3.94, S.D. = 0.92) คือ ผูบ้ริหาร

มีการกาํหนดวสิัยทศัน์ในการทาํงานอยา่งชดัเจน 
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ตารางที� 4.4  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้าํภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํแนกตามรายขอ้ยอ่ย ดา้นสร้างแรงบนัดาลใจ(X2) 

ที� 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นสร้างแรงบนัดาลใจ(X2) 
x� S.D. 

การแปล 

ความหมาย 

1 ผูบ้ริหารมีเจตคติที�ดีต่อผูร่้วมงานและต่อองคก์ร 4.11 0.79 มาก 

2 ผูบ้ริหารมีทศันคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี 4.13 0.77 มาก 

3 ผูบ้ริหารอุทิศตนเพื�อประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที�

ยอมรับของผูร่้วมงาน  

4.04 0.89 มาก 

4 ผูบ้ริหารชี�นาํใหผู้ร่้วมงานเห็นภาพความสาํเร็จที�น่า

ภาคภูมิใจของงานอนัจะเกิดขึ�นในอนาคต 

4.07 0.79 มาก 

5 ผูบ้ริหารปลุกจิตวิญญาณของผูร่้วมงานใหมี้ความ

กระตือรือร้นในการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

4.02 0.88 มาก 

6 ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจภายในใหก้บัผูร่้วมงานใหเ้กิด

กาํลงัใจในการทาํงานโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

3.93 0.92 มาก 

7 ผูบ้ริหารส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิดให้ผูร่้วมงาน

สามารถคิดในแง่บวก 

3.99 0.84 มาก 

8 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานตระหนกั เห็นคุณค่าและ

ความสาํคญัของเป้าหมายในองคก์ร 

4.11 0.78 มาก 

9 ผูบ้ริหารไวใ้จและเชื�อมั�นในความสามารถของ

ผูร่้วมงานเสมอ 

4.06 0.85 มาก 

 รวม 4.05 0.83 มาก 

 

 จากตารางที� 4.4 แสดงใหเ้ห็นวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x�=4.05, S.D. = 0.83) และเมื�อพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย พบวา่ ขอ้

ที�มีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด (x� =4.13, S.D. = 0.77) คือ ผูบ้ริหารมีทศันคติเชิงบวกและมองโลกในแง่

ดี ที�มีระดบัการปฏิบติัรองลงมาซึ� งมีค่าเฉลี�ยที�เท่ากนั (x�= 4.11, S.D. = 0.79) คือ ผูบ้ริหารมีเจตคติที�ดี

ต่อผูร่้วมงาน และต่อองคก์ร และ (x�= 4.11, S.D. = 0.78) คือ ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ผูร่้วมงานตระหนกั 

เห็นคุณค่าและความสําคญัของเป้าหมายในองคก์รส่วน ที�มีระดบัการปฏิบติันอ้ยที�สุด (x�= 3.93, S.D. 
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= 0.92) คือ ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจภายในให้กบัผูร่้วมงานให้เกิดกาํลงัใจในการทาํงานโดยไม่หวงั

ผลตอบแทน 

 

ตารางที� 4.5  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจาํแนกตามรายขอ้ยอ่ย ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (X3)    

ที� 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา(X3)   
x� S.D. 

การแปล 

ความหมาย 

1 ผูบ้ริหารสามารถวางแผน และแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น

ไดอ้ยา่งชาญฉลาด 

3.94 0.94 มาก 

2 ผูบ้ริหารมีความคิดริเริ�มสร้างสรรคใ์นการแสวงหา

แนวทางแกปั้ญหาใหม่ๆ ที�มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

4.00 0.91 มาก 

3 ผูบ้ริหารสามารถสื�อสารภายในองคก์รให้เกิดความ

เขา้ใจที�ตรงกนัไดอ้ยา่งดี 

3.96 0.83 มาก 

4 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานคิดหาสาเหตุของ

ปัญหา แนวทางแกปั้ญหาบนพื�นฐานของขอ้มูลและ

เหตุผล 

4.02 0.86 มาก 

5 ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานแสดงความคิดเห็นใน

มุมมองใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา 

3.99 0.79 มาก 

6 ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานเสมอ 3.97 0.84 มาก 

7 ผูบ้ริหารใหผู้ร่้วมงานมีการประเมินตนเองเพื�อนาํผล

การประเมินไปปรับปรุงและพฒันาเป็นประจาํ

สมํ�าเสมอ 

3.98 0.85 มาก 

8 ผูบ้ริหารติดตามผลการประเมินของผูร่้วมงานเสมอ 3.93 0.92 มาก 

9 ผูบ้ริหารใหข้อ้เสนอแนะในการนาํผลการประเมินไป

ปรับปรุงและพฒันาต่อไป 

3.92 0.85 มาก 

 รวม 3.97 0.86 มาก 

  

 จากตารางที� 4.5 แสดงให้เห็นวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา
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ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x�=3.97, S.D. = 0.86) และเมื�อพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย พบวา่ ขอ้

ที�มีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด (x�=4.02, S.D. = 0.86) คือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานคิดหาสาเหตุ

ของปัญหา แนวทางแกปั้ญหาบนพื�นฐานของขอ้มูลและเหตุผล ที�มีระดบัการปฏิบติัรองลงมา (x�= 4.00, 

S.D. = 0.91) คือ ผูบ้ริหารมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ในการแสวงหาแนวทางแกปั้ญหาใหม่ๆ ที�มี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น และที�มีระดบัการปฏิบติันอ้ยที�สุด (x�= 3.92, S.D. = 0.85) คือ ผูบ้ริหารให้

ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาต่อไป 

 

ตารางที� 4.6  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจาํแนกตามรายขอ้ยอ่ย ดา้นการคาํนึงความเป็นปัจเจกบุคล (X4)    

ที� 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

ดา้นการคาํนึงความเป็นปัจเจกบุคล(X4) 
x� S.D. 

การแปล 

ความหมาย 

1 ผูบ้ริหารเอาใจใส่ผูร่้วมงานอยา่งใกลชิ้ดเป็นรายบุคคล

ดว้ยความเสมอภาค 

3.97 0.79 มาก 

2 ผูบ้ริหารศึกษาวเิคราะห์ความสามารถและความต่าง

ระหวา่งบุคคลของผูร่้วมงานเสมอ 

3.68 0.81 มาก 

3 ผูบ้ริหารมอบหมายงานโดยคาํนึงถึงความสามารถ 

ความถนดั ของผูร่้วมงานแต่ละบุคคล 

3.73 0.75 มาก 

4 ผูบ้ริหารคอยช่วยเหลือ แนะนาํ เป็นที�ปรึกษาสอนงาน

ใหผู้ร่้วมงานไดมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ที�และการงาน 

3.99 0.85 มาก 

5 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานไดศึ้กษาต่อ เขา้ร่วม

อบรม สัมมนาตามความสามารถและความตอ้งการ

ของบุคคล 

4.00 0.78 มาก 

 รวม 3.93 0.84 มาก 

 

 จากตารางที� 4.6 แสดงใหเ้ห็นวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดา้นการคาํนึงความเป็น

ปัจเจกบุคลในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.93, S.D. = 0.84) และเมื�อพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้

ยอ่ย พบวา่ ขอ้ที�มีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด (x�= 4.00, S.D. = 0.77) คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร่้วมงาน

ไดศึ้กษาต่อ เขา้ร่วมอบรม สัมมนาตามความสามารถและความตอ้งการของบุคคล ที�มีระดบัการปฏิบติั
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รองลงมา (x�= 3.99, S.D. = 0.85) คือ ผูบ้ริหารคอยช่วยเหลือ แนะนาํ เป็นที�ปรึกษาสอนงานให้

ผูร่้วมงานไดมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ที�และการงาน และที�มีระดบัการปฏิบติันอ้ยที�สุด (x�= 3.68, S.D. 

= 0.81) คือ ผูบ้ริหารศึกษาวเิคราะห์ความสามารถและความต่างระหวา่งบุคคลของผูร่้วมงานเสมอ 

 

4.4 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
จากการศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรอยุธยาผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์โดยใชค้่าเฉลี�ย (x�) และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตวัอยา่ง 306 คน ผลการวเิคราะห์โดยภาพรวมดงัตารางที� 4.7 

 

ตารางที� 4.7  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน

เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวม  

ที� 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา (y
tot

) 

 

x� S.D. 

การแปล 

ความหมาย 

1 ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนสูง(Y1) 

3.66 0.78 มาก 

2 ดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติใน

ทางบวก(Y2) 

3.82 0.76 มาก 

3 ดา้นความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันา

สถานศึกษา(Y3) 

3.81 0.74 มาก 

4 ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา(Y4) 3.92 0.74 มาก 

 รวม 3.80 0.76 มาก 

 

จากตารางที� 4.7 แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.80, S.D. = 

0.76) ซึ� งสอดคล้องกบัสมมติฐานของการวิจยั เมื�อพิจารณาจาํแนกตามรายดา้นที�มีระดบัการปฏิบติั

มากที�สุด (x�= 3.92, S.D. = 0.74) คือ ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษาดา้นที�มี

ระดบัการปฏิบติัรองลงมาดา้น ที�มีระดบัการปฏิบติัรองลงมา (x�= 3.82, S.D. = 0.76) คือ ดา้น
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ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติในทางบวก และดา้นที�มีระดบัการปฏิบติัน้อยที�สุด

(x�= 3.66, S.D. = 0.78) คือ ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง 

เมื�อวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา

เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้จะไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัตารางที� 4.8-4.11 

 

ตารางที� 4.8  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน

เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามรายขอ้ยอ่ย

ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง(Y1) 

ที� 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนที�มี 

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง(Y1) 

x� S.D. 

การแปล 

ความหมาย 

1 ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้เพิ�มขึ�นตามเกณฑข์องสถานศึกษา 

3.57 0.79 มาก 

2 ผลการศึกษาต่อของนกัเรียนมีคุณภาพและปริมาณเพิ�มขึ�น 3.68 0.81 มาก 

3 นกัเรียนไดรั้บรางวลัจากการการแข่งขนัทกัษะดา้นต่างๆ 3.73 0.75 มาก 

 รวม 3.66 0.78 มาก 

 

 จากตารางที� 4.8 แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที�มี

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.66, S.D. = 0.78) และเมื�อพิจารณา

จาํแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย พบวา่ ขอ้ที�มีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด (x�= 3.73, S.D. = 0.75) คือ นกัเรียน

ไดรั้บรางวลัจากการการแข่งขนัทกัษะดา้นต่างๆ ที�มีระดบัการปฏิบติัรองลงมา (x�= 3.68, S.D. = 0.81) 

คือ ผลการศึกษาต่อของนกัเรียนมีคุณภาพและปริมาณเพิ�มขึ�น และที�มีระดบัการปฏิบติันอ้ยที�สุด (x�= 

3.57, S.D. = 0.79) คือ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ�มขึ�นตาม

เกณฑข์องสถานศึกษา 
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ตารางที� 4.9  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และและระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํแนกตาม

รายขอ้ยอ่ย ดา้นความสามารถในการพฒันาใหน้กัเรียนมีทศันคติในทางบวก (Y2)  

ที� 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

ดา้นความสามารถในการพฒันาใหน้กัเรียนมี 

ทศันคติในทางบวก(Y2) 

x� S.D. 

การแปล 

ความหมาย 

1 นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 4.04 0.71 มาก 

2 นกัเรียนไดรั้บการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจาํ

สมํ�าเสมอ 

4.10 0.74 มาก 

3 นกัเรียนผา่นการประเมินคุณธรรมจริยธรรมอยูใ่นระดบัดี 3.95 0.79 มาก 

4 นกัเรียนประพฤติปฏิบติัตามระเบียบวนิยัของสถานศึกษา 3.82 0.79 มาก 

5 นกัเรียนสามารถตดัสินใจบนพื�นฐานความมีเหตุผล 3.70 0.75 มาก 

6 นกัเรียนมีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผูอื้�น 

3.83 0.67 มาก 

7 นกัเรียนรู้จกัพฒันาตนเองตนเองอยูส่ม ํ�าเสมอ 3.65 0.77 มาก 

8 นกัเรียนเป็นผูใ้ฝ่รู้แสวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลา 3.61 0.79 มาก 

9 นกัเรียนมีเจตคติที�ดีต่อการศึกษาเล่าเรียน 3.66 0.76 มาก 

 รวม 3.82 0.76 มาก 

  
 จากตารางที� 4.9 แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดา้นความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมี

ทศันคติในทางบวก ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.82, S.D. = 0.76) และเมื�อพิจารณาจาํแนกเป็น

รายขอ้ยอ่ย พบวา่ ขอ้ที�มีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด (x�= 4.10, S.D. = 0.74) คือ นกัเรียนไดรั้บการ

อบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจาํสมํ�าเสมอ ที�มีระดบัการปฏิบติัรองลงมา (x�= 4.04, S.D. = 0.71) 

คือ นกัเรียนผา่นเกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และที�มีระดบัการปฏิบติันอ้ยที�สุด(x�= 

3.61, S.D. = 0.79) คือ นกัเรียนเป็นผูใ้ฝ่รู้แสวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลา 
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ตารางที� 4.10 ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานและระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํแนกตามรายขอ้ยอ่ย

ดา้นความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษา(Y3)   

ที� 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ดา้นความสามารถในการปรับเปลี�ยนและ 

พฒันาสถานศึกษา(Y3) 

x� S.D. 

การแปล 

ความหมาย 

1 ผูบ้ริหารสามารถปรับเปลี�ยนการดาํเนินงานดา้นการ

บริหารจดัการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�

เปลี�ยนแปลง 

3.80 0.74 มาก 

2 ครูสามารถพฒันากระบวนการสอนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลง 

3.79 0.64 มาก 

3 ครูสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3.82 0.72 มาก 

4 ผูบ้ริหาร ครู และชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลกัสูตร

สถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลง 

3.78 0.71 มาก 

5 ครูนาํเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 3.80 0.70 มาก 

6 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนที�มีความ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 

3.88 0.72 มาก 

 รวม 3.81 0.74 มาก 

 

จากตารางที� 4.10 แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดั สํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดา้นความสามารถในการปรับเปลี�ยนและ

พฒันาสถานศึกษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.81, S.D. = 0.74) และเมื�อพิจารณาจาํแนกเป็น

รายขอ้ยอ่ย พบวา่ขอ้ที�มีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด (x�= 4.70, S.D. = 0.75) คือ สถานศึกษามีการจดัการ

เรียนการสอนที�มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ที�มีระดบัการปฏิบติัรองลงมา (x�= 3.82, 

S.D. = 0.72) คือ ครูสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และที�มีระดบัการปฏิบติันอ้ย

ที�สุด(x�= 3.78, S.D. = 0.71) คือ ผูบ้ริหาร ครู และชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลกัสูตร

สถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลง 
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ตารางที� 4.11  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานและระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตาม

รายขอ้ยอ่ย ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา(Y4) 

ที� 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา(Y4) 
x� S.D. 

การแปล 

ความหมาย 

1 ผูบ้ริหารและครูสามารถร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆที�เกิดขึ�น

ในสถานศึกษาได ้

3.95 0.72 มาก 

2 ผูบ้ริหาร และครูมีกระบวนการในการจดัการกบัปัญหาที�

เกิดอยา่งเป็นระบบ 

3.86 0.76 มาก 

3 ผูบ้ริหาร และครูร่วมกนัปฏิบติังานต่างๆจนสาํเร็จลุล่วง

ตามเป้าหมายที�ตอ้งการ 

3.96 0.75 มาก 

 รวม 3.92 0.74 มาก 

 

จากตารางที� 4.11 แสดงให้เห็นวา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายใน

สถานศึกษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.92, S.D. = 0.74) และเมื�อพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย 

พบวา่ ขอ้ที�มีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด (x�= 3.96, S.D. = 0.75) คือ ผูบ้ริหาร และครูร่วมกนัปฏิบติังาน

ต่างๆจนสาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที�ตอ้งการ ที�มีระดบัการปฏิบติัรองลงมา (x�= 3.95, S.D. = 0.72) คือ 

ผูบ้ริหารและครูสามารถร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆที�เกิดขึ�นในสถานศึกษาได ้และที�มีระดบัการปฏิบติั

นอ้ยที�สุด (x�= 3.86, S.D. = 0.76) คือ ผูบ้ริหาร และครูมีกระบวนการในการจดัการกบัปัญหาที�เกิด

อยา่งเป็นระบบ 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ� สัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 

Correlation Coefficient) ดงัตารางที� 4.12 - 4.16 

 

ตารางที� 4.12  ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ระหวา่ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาโดยภาพรวม 

 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

(Ytot) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) 

ดา้นการมี

อิทธิพลอยา่ง

มีอุดมการณ์ 

 

(X1) 

ดา้นการ

สร้างแรง

บนัดาลใจ 

 

(X2) 

ดา้นการ

กระตุน้

ทางปัญญา 

 

(X3) 

ดา้นการ

คาํนึงถึงความ

เป็นปัจเจก

บุคคล 

(X4) 

ภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลง

ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

(Xtot) 

ดา้นความสามารถในการผลิต

นกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

สูง (Y1) 

0.56 0.59 0.55 0.59 0.60 

ดา้นความสามารถในการพฒันาให้

นกัเรียนมีทศันคติในทางบวก (Y2) 

0.70 0.75 0.71 0.73 0.76 

ดา้นความสามารถในการปรับเปลี�ยน

และพฒันาสถานศึกษา (Y3) 

0.73 0.81 0.76 0.78 0.81 

ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา

ภายในสถานศึกษา (Y4) 

0.78 0.83 0.83 0.82 0.86 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) 0.76 0.82 0.79 0.81 0.84 

 

จากตารางที� 4.12 แสดงให้เห็นวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
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จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม (r = 0.84) และรายดา้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั .01 และคู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงที�สุด ซึ� งมีค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ที�เท่ากนั 

(r = 0.83) คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจกบั

ประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านความสามารถแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา และภาวะผูน้ําการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการกระตุน้ทางปัญญากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้น

ความสามารถแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา คู่ที�มีความสัมพนัธ์รองลงมา (r = 0.82) คือ ภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกกับประสิทธิผลของ

สถานศึกษาดา้นความสามารถแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา และคู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัระดบัตํ�าสุด (r = 

0.55) คือ ภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาด้านการกระตุ้นทางปัญญากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง 

ดงันั�น สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวดั

พระนครศรีอยธุยา ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั (r = 0.84) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  

 

ตารางที� 4.13  ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนสูง(Y1) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา (Xtot) 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ดา้นความสามารถผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ�  

ทางการเรียนสูง(Y1) 

Pearson   

Correlation 
ระดบั 

ความสัมพนัธ์ 

ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1)   0.56 ปานกลาง 

ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ(X2)   0.59 ปานกลาง 

ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (X3)   0.55 ปานกลาง 

ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4)   0.59 ปานกลาง 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร (Xtot) 0.60 ปานกลาง 
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 จากตารางที�4.13 แสดงให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนสูง สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ใน

ภาพรวม (r = 0.60) มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และคู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด (r = 0.59) 

คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจกบัประสิทธิผล

ของสถานศึกษาด้านความสามารถผลิตนักเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง และภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลกบัประสิทธิผลของ

สถานศึกษาด้านความสามารถผลิตนักเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง คู่ที�ความสัมพนัธ์กัน

รองลงมา (r = 0.56) คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมี

อุดมการณ์กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

สูง และคู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ�าที�สุด (r = 0.55) คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาดา้นการกระตุน้ทางปัญญากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถผลิตนกัเรียน

ที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง 

 

ตารางที�4.14  ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถในการพฒันาใหน้กัเรียนมีทศันคติ

ในทางบวก(Y2) 

 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา (Xtot) 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ดา้นความสามารถในการพฒันาใหน้กัเรียนมี

ทศันคติในทางบวก (Y2) 

Pearson 

Correlation 
ระดบั 

ความสัมพนัธ์ 

ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1)   0.70 สูง 

ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ(X2)   0.75 สูง 

ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (X3)   0.71 สูง 

ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4)   0.73 สูง 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร (Xtot) 0.76 สูง 
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 จากตารางที� 4.14 แสดงให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านความสามารถในการพฒันาให้นักเรียนมี

ทศันคติในทางบวกสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาใน

ภาพรวม (r = 0.76) มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง และคู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด (r = 0.75) คือ 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจกบัประสิทธิผลของ

สถานศึกษาด้านความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติในทางบวก คู่ที�ความสัมพนัธ์กนั

รองลงมา (r = 0.73) คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการคาํนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคลกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติใน

ทางบวก และคู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ�าที�สุด (r = 0.70) คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาด้าน

ความสามารถในการพฒันาใหน้กัเรียนมีทศันคติในทางบวก 

 

ตารางที� 4.15 ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันา

สถานศึกษา(Y3) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา (Xtot) 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ดา้นความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันา

สถานศึกษา(Y3) 

Pearson 

Correlation 
ระดบั 

ความสัมพนัธ์ 

ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1)   0.73 สูง 

ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ(X2)   0.81 สูง 

ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (X3)   0.76 สูง 

ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4)   0.78 สูง 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร(Xtot) 0.81 สูง 

 

 จากตารางที� 4.15 แสดงให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา ดา้นความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันา

สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาใน
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ภาพรวม (r = 0.81) มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง และคู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด (r = 0.81) คือ 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจกบัประสิทธิผลของ

สถานศึกษาด้านความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษา คู่ที�ความสัมพนัธ์กัน

รองลงมา (r = 0.78) คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการคาํนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคลกับประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพัฒนา

สถานศึกษา และคู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ�าที�สุด (r = 0.73) คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาด้าน

ความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษา 

 

ตารางที� 4.16  ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา

(Y4) 

 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายใน

สถานศึกษา(Y4) 

Pearson 

Correlation 
ระดบั 

ความสัมพนัธ์ 

ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1)   0.78 สูง 

ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ(X2)   0.83 สูง 

ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (X3)   0.83 สูง 

ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

(X4)   

0.82 สูง 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

(Xtot) 

0.86 สูง 

 

 จากตารางที� 4.16 แสดงให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน

สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ใน

ภาพรวม (r = 0.86) มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง และคู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด (r = 0.83) คือ 



115 

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจกบัประสิทธิผลของ

สถานศึกษาดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษาและภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการกระตุน้ทางปัญญากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถใน

การแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา คู่ที�ความสัมพนัธ์กันรองลงมา (r = 0.82) คือ ภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลกบัประสิทธิผลของ

สถานศึกษาดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา และคู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัในระดบั

ตํ�าที�สุด (r = 0.78) คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นดา้นการมีอิทธิพลอยา่ง

มีอุดมการณ์กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา 



บทที� 5 

สรุปผลการวิจยั การอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจยัเรื� องความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

สามารถสรุปในประเด็นต่างๆ ไดด้งันี�  

5.1 วตัถุประสงคข์องการวจิยัและวธีิดาํเนินการวจิยั 

5.2 สรุปผลการวจิยั 

5.3 อภิปรายผล 

5.4 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 วตัถุประสงคข์องการวจิยัและวธีิดาํเนินการวจิยั 
 การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัที�มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

มีวตัถุประสงค์ในการวิจยัเพื�อ 1) ศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

2) ศึกษาระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยากลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  จาํนวน 306 คนประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจาํนวน 29 คน รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ จาํนวน 29 คน และขา้ราชการครูสาย

ผูส้อน จาํนวน 248 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบมาตราวดัประเมินค่า 5 ระดบั แบ่งออกเป็น 3 

ตอน ตอนที� 2 ที�เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษามีค่าความเชื�อมั�น เท่ากบั 

0.99 ตอนที� 3 ที�เกี�ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา เท่ากับ 0.97 และค่าความเชื�อมั�นของ

แบบสอบถามทั�งฉบบั เท่ากบั 0.99 มีความเหมาะสมที�จะใช้แบบสอบถามไดจ้ริง การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั�นตอนซึ� งแบบสอบถามที�ส่งไปยงักลุ่มตวัอย่าง และ

ไดรั้บคืนเป็นแบบสอบถามฉบบับที�สมบูรณ์จาํนวน 306 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ100 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  
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5.2  สรุปผลการวจิยั 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด

พระนครศรีอยธุยาสรุปผลการวจิยัดงันี�  

5.2.1 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ และขา้ราชการครูสายผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา จาํนวน 306 คน พบวา่ ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

เป็นผูมี้อายุ41-50 ปี มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นขา้ราชการครูสายผูส้อนและมีประสบการณ์

ในการทาํงานมากกวา่ 15 ปี 

5.2.2  ผลการศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ� ง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยัและภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านที�มี

ระดับการปฏิบัติมากที�สุด คือ ด้านสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมาคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ และดา้นที�มีระดบัการปฏิบติันอ้ยที�สุด คือ ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และเมื�อ

พิจารณารายดา้นผลการวจิยัมีดงันี�  

   5.2.2.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ� ง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยั โดยที�ผูบ้ริหารมีความเชื�อและมีค่านิยมที�ดีต่อองคก์รมีระดบัการ

ปฏิบติัมากที�สุดรองลงมาผูบ้ริหารมีอุดมการณ์ที�ชดัเจนและมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ของตนและที�

มีระดบัการปฏิบติันอ้ยที�สุดคือ ผูบ้ริหารมีการกาํหนดวสิัยทศัน์ในการทาํงานอยา่งชดัเจน 

   5.2.2.2 ดา้นสร้างแรงบนัดาลใจพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานของการวจิยั โดยที�ผูบ้ริหารมีทศันคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ดีมีระดบัการปฏิบติัมาก

ที�สุด รองลงมาคือผูบ้ริหารมีเจตคติที�ดีต่อผูร่้วมงาน และต่อองคก์ร และผูบ้ริหารกระตุน้ให้ผูร่้วมงาน

ตระหนัก เห็นคุณค่าและความสําคญัของเป้าหมายในองค์กรส่วนที�มีระดบัการปฏิบติัน้อยที�สุด คือ 

ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจภายในใหก้บัผูร่้วมงานใหเ้กิดกาํลงัใจในการทาํงานโดยไม่หวงัผลตอบแทน  

   5.2.2.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ� ง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยั โดยที�ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานคิดหาสาเหตุของปัญหา 

แนวทางแกปั้ญหาบนพื�นฐานของขอ้มูลและเหตุผลมีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหาร

มีความคิดริเริ�มสร้างสรรคใ์นการแสวงหาแนวทางแกปั้ญหาใหม่ๆ ที�มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�นและที�มี
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ระดบัการปฏิบติัน้อยที�สุด คือ ผูบ้ริหารให้ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงและ

พฒันาต่อไป 

   5.2.2.4  ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวจิยั โดยที�ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร่้วมงานไดศึ้กษาต่อ เขา้ร่วมอบรม 

สัมมนาตามความสามารถและความต้องการของบุคคลมีระดับการปฏิบติัมากที�สุด รองลงมาคือ 

ผูบ้ริหารคอยช่วยเหลือ แนะนาํ เป็นที�ปรึกษาสอนงานให้ผูร่้วมงานไดมี้ความกา้วหนา้ในหน้าที�และ

การงาน และที�มีระดบัการปฏิบติัน้อยที�สุด คือ ผูบ้ริหารศึกษาวิเคราะห์ความสามารถและความต่าง

ระหวา่งบุคคลของผูร่้วมงานเสมอ 

5.2.3 ผลการศึกษาระดับการประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน ระดบัมาก ซึ� ง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยั ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นที�มีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด

คือ ดา้นดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษารองลงมา คือ ดา้นความสามารถในการ

พฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติในทางบวก และที�มีระดบัการปฏิบติัน้อยที�สุด คือดา้นความสามารถใน

การผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง และเมื�อพิจารณารายดา้นผลการวจิยัมีดงันี�  

   5.2.3.1 ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง พบว่า

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยั โดยที�นกัเรียนไดรั้บรางวลัจาก

การการแข่งขนัทกัษะดา้นต่างๆมีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด รองลงมาคือ ผลการศึกษาต่อของนกัเรียน

มีคุณภาพและปริมาณเพิ�มขึ� น และที�มีระดับการปฏิบติัน้อยที�สุดคือผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของ

นกัเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ�มขึ�นตามเกณฑข์องสถานศึกษา 

   5.2.3.2 ดา้นความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติในทางบวก พบวา่ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ� งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจยั โดยที�นักเรียนได้รับการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมเป็นประจาํสมํ�าเสมอมีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด รองลงมาคือ นกัเรียนผา่นเกณฑ์

การประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ และที�มีระดับการปฏิบติัน้อยที�สุดคือนักเรียนเป็นผูใ้ฝ่รู้

แสวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลา 

   5.2.3.3 ด้านความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษา พบว่า โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยั สถานศึกษามีการจดัการเรียนการ

สอนที�มีความสอดคล้องกบัความตอ้งการของชุมชนมีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด รองลงมาคือ ครู

สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที�มีระดับการปฏิบัติน้อยที�สุด คือ ครู

สามารถพฒันากระบวนการสอนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลง 
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   5.2.3.4  ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา พบวา่ โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยั โดยที�ผูบ้ริหาร และครูร่วมกนัปฏิบติังานต่างๆ

จนสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที�ต้องการมีระดับการปฏิบติัมากที�สุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหารและครู

สามารถร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆที�เกิดขึ�นในสถานศึกษาได ้และที�มีระดบัการปฏิบติัน้อยที�สุด คือ 

ผูบ้ริหาร และครูมีกระบวนการในการจดัการกบัปัญหาที�เกิดอยา่งเป็นระบบ 

 5.2.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหาร

สถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ที�ระดบั .01

ซึ� งตรงตามสมมติฐานที�ตั�งไว ้คู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงที�สุด ซึ� งมีค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์

ที�เท่ากนั (r = 0.83) คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างแรงบนัดาล

ใจกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา และภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการกระตุน้ทางปัญญากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้น

ความสามารถแกปั้ญหาภายสถานศึกษา คู่ที�มีความสัมพนัธ์รองลงมา(r = 0.82) คือ ภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกกับประสิทธิผลของ

สถานศึกษาดา้นความสามารถแกปั้ญหาภายในสถานศึกษาและคู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัตํ�าสุดตํ�าสุด (r = 

0.55) คือ ภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาด้านการกระตุ้นทางปัญญากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง และ

เมื�อพิจารณาความสัมพนัธ์รายคู่ ผลการวจิยัมีดงันี�  

   5.2.4.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ด้านความสามารถผลิตนักเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง ในภาพรวมมี

ความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง คู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัสูงสุดซึ� งมีค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ที�

เท่ากนั (r = 0.59) คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ

กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง และ 

ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านความสามารถผลิตนักเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง คู่ที�

ความสัมพนัธ์กนัรองลงมา (r = 0.56) คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการ

มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านความสามารถผลิตนักเรียนที�มี

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง และคู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ�าที�สุด (r = 0.55) คือ ภาวะผูน้าํการ
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เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการกระตุน้ทางปัญญากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้น

ความสามารถผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง 

   5.2.4.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ดา้นความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติในทางบวก ในภาพรวมมี

ความสัมพนัธ์กันในระดับสูง และคู่ที�มีความสัมพนัธ์กันสูงสุด (r = 0.75) คือ ภาวะผูน้ําการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้น

ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติในทางบวกคู่ที�ความสัมพนัธ์กนัรองลงมา (r = 0.73) 

คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลกบั

ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถในการพฒันาใหน้กัเรียนมีทศันคติในทางบวกและคู่ที�มี

ความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ�าที�สุด (r = 0.70) คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ดา้นด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านความสามารถในการ

พฒันาใหน้กัเรียนมีทศันคติในทางบวก 

   5.2.4.3  ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ด้านความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษาในภาพรวมมี

ความสัมพนัธ์กันในระดบัสูง และคู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด (r = 0. 81) คือ ภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้น

ความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษาคู่ที�ความสัมพนัธ์กนัรองลงมา (r = 0.78) คือ 

ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษาและคู่ที�มี

ความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ�าที�สุด   (r = 0.73) คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ดา้นด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านความสามารถในการ

ปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษา 

5.2.4.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษาในภาพรวมมีความสัมพนัธ์

กนัในระดบัสูง และคู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัสูงสุดซึ� งมีค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ที�เท่ากนั (r = 0.83) 

คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจกบัประสิทธิผล
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ของสถานศึกษาดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษาและภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการกระตุน้ทางปัญญากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถ

ในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา คู่ที�ความสัมพนัธ์กนัรองลงมา (r = 0.82) คือ ภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลกบัประสิทธิผลของ

สถานศึกษาดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษาและคู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัในระดบั

ตํ�าที�สุด (r = 0.78) คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นดา้นการมีอิทธิพลอยา่ง

มีอุดมการณ์กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา 

 

5.3อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื� องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหาร

สถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตามวตัถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจยั ซึ� งผลของการวิจยันํามา

อภิปรายผลไดด้งันี�  
5.3.1 ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาพบว่าในภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก ซึ� ง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยัในครั� งนี�  ที�เป็นเช่นนี� อาจเนื�องมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้

ความรู้ ความสามารถ และในการพิจารณาหรือคดัเลือกบุคคลให้ดาํรงผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งผ่านการ

ประเมินระดับคุณภาพและมาตรฐานของวิชาชีพ สอดคล้องกับ พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยการกาํหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและ

ดาํเนินงานของครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื�น ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และจะตอ้งจดัใหมี้การประเมินระดบัคุณภาพของครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากร

ทางการศึกษาอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้ดาํรงไวซึ้� งความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญ ตามระดบัคุณภาพ

ของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ดงันั�น ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา บุคลากรทางการ

ศึกษาอื�น เมื�อได้รับในประกอบวิชาชีพแลว้ตอ้งปฏิบติังานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที�ตุรุสภา

กาํหนด(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2549, น. 3-4) นอกจากนี�  สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 3 ได้จดัทาํโครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื�อกาํกบัติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการจดัการศึกษา และมีนโยบายในการพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานของผูบ้ริหาร การพฒันา

ผูบ้ริหารในด้านต่างๆ ดงันั�นจึงมีการจดัทาํโครงการพฒันาประสิทธิภาพของผูบ้ริหารอย่างต่อเนื�อง ซึ� ง

ส่งผลใหผู้บ้ริหารมีการพฒันาภาวะผูน้าํในตนเองอยา่งสมํ�าเสมอสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเรวดี ชอ้นเพชร 
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(2556, น. 170) ที�ได้ศึกษาเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากับงานบริหาร

วิชาการโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่า ภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั ธนิตา นาพรม (2558, น. 106) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะ

ผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูกบัประสิทธิผลของ

สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบั

มากเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น อีกทั�ง จิราพร หนวดเพชร (2558, น. 75) ไดศึ้กษา

เกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนจงัหวดั

สงขลา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน

โดยภาพรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมากที�สุด และไพศาล ศิวเวทพิกุล (2557, น. 64) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั

สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เช่นกนั เมื�อพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเมื�อพิจารณารายดา้นผลการวจิยัพบวา่ 

  5.3.1.1 ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัขอ้ที�มีการปฏิบติั

จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีความเชื�อและมีค่านิยมที�ดีต่อองคก์รผูบ้ริหารมีอุดมการณ์ที�ชดัเจน

และมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ของตน ผูบ้ริหารมีการกาํหนดเป้าหมายของงานที�ทาํไวอ้ยา่งชดัเจน 

และผูบ้ริหารประพฤติปฏิบติัตนเพื�อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคญัผูบ้ริหารมีความมั�นใจใน

ตนเองกลา้คิด กลา้แสดงออกผูร่้วมงานยอมรับ เชื�อมั�น ศรัทธา และภาคภูมิใจ ในความสามารถของ

ผูบ้ริหารผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ มีความเฉลียวฉลาดเป็นที�ยอมรับของผูร่้วมงานผูร่้วมงานมีความเคารพ

และเชื�อมั�นในผูบ้ริหารและผูบ้ริหารมีการกาํหนดวิสัยทศัน์ในการทาํงานอย่างชัดเจน ซึ� งถือเป็น

แบบอย่างที�ดีสร้างความเชื�อมั�นให้กบัผูร่้วมงาน ทั�งนี� อาจเนื�องมาจาก สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 3 ร่วมกบัสมาคมผูบ้ริหารจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจดัการประชุมเป็น

ประจาํเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทาํงาน มีการจดัการอบรม สัมมนา รวมทั�งศึกษาดู

งานจากทั�งภายในประเทศและต่างประเทศอยา่งต่อเนื�องเพื�อเป็นการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหาร

ให้กบัผูบ้ริหารสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซึ� ง
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สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Bass & Avolioกล่าววา่ ผูน้าํประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งที�ดีเพื�อให้เป็นที�ยก

ยอ่งเคารพนบัถือศรัทธา ไวว้างใจ และทาํให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเมื�อไดร่้วมงานกนั ดว้ยเหตุนี� จะ

ส่งผลให้พนกังานปฏิบติัตาม ซึ� งจะส่งผลให้ผูน้าํจะเสริมความภาคภูมิใจความจงรักภกัดี และความ

มั�นใจของผูต้าม และทาํใหผู้ต้ามมีความเป็นพวกเดียวกนักบัผูน้าํ โดยอาศยัทศัน์และการมีจุดประสงค์

ร่วมกนั ผูน้าํแสดงความมั�นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ�งเดียวกนัเพื�อการบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการ ผู ้

ตามจะเลียนแบบผูน้าํ ทั�งนี� จะส่งผลให้ผูต้ามเกิดความพึงพอใจในส่วนของโรงเรียน แสดงให้เห็นว่า

ครูที�ปฏิบติังานมีความพอใจ ซึ� งจะส่งผลต่อความสาํเร็จทั�งใหค้วามตอ้งการของครูผูป้ฏิบติังานเองและ

ส่งผลต่อความประสิทธิผลของโรงเรียน สอดคลอ้งกบัเรวดี ชอ้นเพชร (2556, น. 169) ไดศึ้กษาภาวะ

ผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความเห็นว่า ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารดา้น

การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบั ไพศาล ศิวเวทพิกุล (2557, 

น.64) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 พบวา่ ภาวะผูน้าํ

การเปลี�ยนแปลงดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดัสํานกังานเขต

พื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ภาวะ

ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงแบบการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ที�มีคะแนนเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก 3 อนัดบั

แรก คือ ผูบ้ริหารปฏิบัติหน้าที�เพื�อประโยชน์เพื�อส่วนรวมเป็นหลัก ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตนได้

เหมาะสมกบับทบาทหนา้ที�ของตนเอง และผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที�ดีแก่บุคลากรภายในโรงเรียนใน

การปฏิบติังานและการปฏิบติัตน เช่นเดียวกบั ผลการวิจยัของ ธนิตา นาพรม (2558, น.110) ไดศึ้กษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของครูกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 

พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ สังกดั

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนใหญ่ ผูบ้ริหาร

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั�นที�จะปฏิบติังานให้สําเร็จ ผูบ้ริหารเป็นผูน้ําแนวคิดวิธีการความรู้และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงาน เพื�อให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี� ผู ้บริหารยงัเป็น

กลัยาณมิตร เปิดใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพื�อร่วมงาน แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหาร

เป็นแบบอยา่งที�ดีในการปฏิบติังานอยา่งมุ่งมั�นให้มีความสําเร็จ โดยพฒันาศกัยภาพตนเองให้ทนัสมยั

อยูเ่สมอ ดว้ยการแสวงหาความรู้ดา้นเทคโนโลยีและยอมรับฟังความคิดเห็นเพื�อนร่วมงาน ซึ� งถือเป็น

แบบอยา่งที�ดีทาํใหผู้ร่้วมงานเกิดความศรัทธา 
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  5.3.1.2 ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารมีทศันคติเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี ผูบ้ริหารมี

เจตคติที�ดีต่อผูร่้วมงาน และต่อองค์กร ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ผูร่้วมงานตระหนัก เห็นคุณค่าและ

ความสาํคญัของเป้าหมายในองคก์ร ผูบ้ริหารชี�นาํให้ผูร่้วมงานเห็นภาพความสําเร็จที�น่าภาคภูมิใจของ

งานอนัจะเกิดขึ�นในอนาคต ผูบ้ริหารไวใ้จและเชื�อมั�นในความสามารถของผูร่้วมงานเสมอ ผูบ้ริหาร

อุทิศตนเพื�อประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที�ยอมรับของผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารปลุกจิตวิญญาณของผูร่้วมงาน

ให้มีความกระตือรือร้นในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ผู ้บริหารส่งเสริมทักษะ

กระบวนการคิดใหผู้ร่้วมงานสามารถคิดในแง่บวก และผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจภายในให้กบัผูร่้วมงาน

ใหเ้กิดกาํลงัใจในการทาํงานโดยไม่หวงัผลตอบแทน ที�เป็นเช่นนี�  อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึง

ความสําคญัของผูร่้วมงาน ซึ� งการสร้างแรงบนัดาลใจให้กับผูร่้วมงานจะส่งผลให้ผูร่้วมงานหรือ

องค์กรเกิดการเปลี�ยนแปลงในทางที� ดีขึ� นนอกจากนี� ยงัสอดคล้องกับนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ยุทธศาสตร์ที� 3 ให้เสริมสร้างระบบแรงจูงใจเพื�อให้ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา มีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน สนบัสนุนกิจกรรมที�ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครูการเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั�นในจรรยาบรรณและ

สอดคลอ้งกบั นุชา สระสม (2551, น. 102) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ หากผูบ้ริหารตอ้งการเปลี�ยนแปลง

วฒันธรรมองคก์รย่อมตอ้งคิดหาวิธีการอื�นๆ เขา้มาเกี�ยวขอ้งดว้ยและที�สําคญัหากตอ้งการขบัเคลื�อน

วฒันธรรมองค์กรไปในทิศทางที�ตอ้งการ ควรใช้วิธีการกระตุน้ทางปัญญา การสร้างแรงบนัดาลใจ 

และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลจะทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงไดม้ากกวา่ สอดคลอ้งกบั ธวลัย์

รัตน์ ใบบวั (2555, น. 68) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัเมือง

พทัยา จงัหวดัชลบุรี พบว่าภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างแรง

บนัดาลใจ โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก เนื�องจากผูบ้ริหารแสดงความกระตือรือร้นในการ

ทาํงานให้สําเร็จ และให้ความไวว้างใจวา่ครูจะปฏิบติัหนา้ที�ไดส้ําเร็จตามเป้าหมาย มีการส่งเสริมการ

ทาํกิจกรรมที�ให้ครูไดท้าํงานเป็นทีม และผูบ้ริหารมีการให้กาํลงัใจกบัครูที�ปฏิบติัหนา้ที�ไดส้ําเร็จ จึง

ให้ครูมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน สอดคล้องกบั ไพรสุดา หมั�นดี (2556, น. 67) ได้ศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในเครืออกัษรกรุ๊ป พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการ

สร้างแรงบนัดาลใจ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เนื�องจากผูบ้ริหารเป็นผูเ้ปลี�ยนแปลงทศันคติ 
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สร้างแรงจูงใจ ความเชื�อมั�นซึ� งจะนาํไปสู่การเปลี�ยนแปลงการปฏิบติังานของครู ให้ความเอาใจใส่ต่อ

การทาํงานของครูและให้ผูร่้วมงานเกิดการยอมรับ ศรัทธา เป็นผูที้�ความสามารถในการโน้มน้าวใจ

ผูอื้�น มีความคิดคล้อยตามเพื�อให้ผูต้ามมีความเต็มใจและกระตือรือร้นให้งานบรรลุผล ผูบ้ริหารให้

ความสําคญัในการพฒันาครู โดยการจดัอบรมหลกัสูตรการวิจยัในชั�นเรียน การเขียนแผนการสอน

ใหแ้ก่ครูทุกภาคเรียน ทาํให้ครูตระหนกัถึงความสําคญัในการพฒันาตนเองและองคก์รได ้และ ธนิตา 

นาพรม (2558, น. 111) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหาร

สถานศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสร้าง

แรงบนัดาลใจ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ผูบ้ริหารแสดงความเชื�อมั�นว่า

ผูร่้วมงานทาํงานไดบ้รรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารส่งเสริมผูร่้วมงานให้มีความคิดสร้างสรรค์อยา่งต่อเนื�อง 

และผูบ้ริหารเนน้ให้ผูร่้วมงานเห็นถึงความสําคญัของภารกิจ งานเป็นสิ�งสําคญัและน่าภาคภูมิใจ ทั�ง

แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเชื�อมั�นครูที�ปฏิบติังานว่ามีความคิดสร้างสรรค์ และให้

ความสาํคญัต่อภารกิจงาน ส่วนหนึ�งมาจากสัมพนัธ์ที�ดีของครูที�ปฏิบติังาน 

  5.3.1.3 ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัขอ้ที�มีการปฏิบติัจากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานคิดหาสาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ปัญหาบน

พื�นฐานของขอ้มูลและเหตุผลผูบ้ริหารมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ในการแสวงหาแนวทางแกปั้ญหา

ใหม่ๆ ที�มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�นผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานแสดงความคิดเห็นในมุมมองใหม่ๆ 

อยูต่ลอดเวลาผูบ้ริหารใหผู้ร่้วมงานมีการประเมินตนเองเพื�อนาํผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันา

เป็นประจาํสมํ�าเสมอผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานเสมอผูบ้ริหารสามารถสื�อสาร

ภายในองค์กรให้เกิดความเขา้ใจที�ตรงกนัได้อย่างดีผูบ้ริหารสามารถวางแผน และแก้ไขปัญหาที�

เกิดขึ� นได้อย่างชาญฉลาดผู ้บริหารติดตามผลการประเมินของผูร่้วมงานเสมอและผู ้บริหารให้

ข้อเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาต่อไปที�เป็นเช่นนี� เพราะ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีการกระตุน้ให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการพฒันาตนเอง พฒันางาน 

พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ รวมถึงร่วมกนัพฒันาองคก์ร และมีการส่งเสริมให้ครูหาความความรู้

เพิ�มเติมจากการศึกษาต่อ หรือการเข้ารับการอบรมสัมมนาต่างๆ ซึ� งสอดคล้องกับ นโยบายของ

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานไดก้าํหนดเป็น ยุทธศาสตร์ที� 4 พฒันาระบบการบริหารจดัการ 

โดยใหมี้การกระจายอาํนาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการใชว้ิจยัในการจดั
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การศึกษาของเขตพื�นที�การศึกษาและสถานศึกษา โดยสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 

ไดจ้ดัอบรมรมใหก้บัครู และผูบ้ริหาร ตามกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมเชิงปฏิบติัการขบัเคลื�อนสะเต็มศึกษาเร่งยกระดบั

คุณภาพการเรียนรู้ โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครูบรรจุใหม่ โครงการพฒันา

บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ อบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ โครงการสร้างวฒันธรรมการวิจยัในโรงเรียน

สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 (สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 

3,2559, น. 59) ซึ� งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ไพศาล ศิวเวทพิกุล (2557, น. 68-69) ได้ศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 41โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที�มีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด 

คือ ผูบ้ริหารสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้ได้พฒันาวิชาชีพโดยการเขา้รับการอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน อย่างต่อเนื�อง อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีการกระตุน้บุคลากรให้คิดหาวิธีการ

ใหม่ๆ ร่วมคิดวิเคราะห์ หาแนวทางในการแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นในโรงเรียนร่วมกนั ตลอดจนส่งเสริม

บุคลากรให้ไดพ้ฒันาวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา สอดคลอ้งกบั ณัฐพล เลาะวิถี (2555, น. 144) ไดศึ้กษา

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตาม

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สังกดัสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิลามแห่งประเทศไทยเขต

กรุงเทพมหานครและภาคกลาง พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการ

กระตุน้ทางปัญญา โดยภาพรวมมีการปฏิบติัในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั รัชดาพร ผลบุญ (2557,  น.  105) 

พบว่าภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถามศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เนื�องจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างความเชื�อมั�นให้ผูร่้วมงานว่าปัญหาทุกอย่างมีวิธีแก้ไข

ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสร้างความตระหนกัให้รู้สึกว่าปัญหาขององค์กรคือปัญหาของเราทุกคน 

และผูบ้ริหารสถานศึกษามีการพิสูจน์ให้เห็นวา่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งได ้จากความร่วมมือ

ร่วมใจในการแกปั้ญหา 

  5.3.1.4 ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดา้นการคาํนึงความเป็นปัจเจกบุคคลใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัขอ้ที�มีการ

ปฏิบติัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร่้วมงานไดศึ้กษาต่อ เขา้ร่วมอบรม สัมมนาตาม
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ความสามารถและความตอ้งการของบุคคลผูบ้ริหารคอยช่วยเหลือ แนะนาํ เป็นที�ปรึกษาสอนงานให้

ผูร่้วมงานได้มีความก้าวหน้าในหน้าที�และการงานผูบ้ริหารเอาใจใส่ผูร่้วมงานอย่างใกล้ชิดเป็น

รายบุคคลด้วยความเสมอภาคผูบ้ริหารมอบหมายงานโดยคาํนึงถึงความสามารถ ความถนัด ของ

ผูร่้วมงานแต่ละบุคคลและ ผูบ้ริหารศึกษาวิเคราะห์ความสามารถและความต่างระหว่างบุคคลของ

ผูร่้วมงานเสมอ ทั�งนี�อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในหน่วยงานตอ้ง

ผา่นการอบรม อยา่งนอ้ย 20 ชั�วโมงในหนึ�งปีการศึกษา ดงันั�นผูบ้ริหารจึงให้ความสําคญักบัการพฒันา

ตนเองในการเขา้รับการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ซึ� งสอดคลอ้งกบัตวับ่งชี�ของ สมศ.ดา้นประสิทธิผลการ

ดาํเนินการของสถานศึกษา กาํหนดให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนไดรั้บการพฒันาในวิชาที�สอน

หรือวิชาครูตามที�คุรุสภากาํหนด ไม่ตํ�ากว่า 20 ชั�วโมงต่อปี (สํานักรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน), น.57 ) ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในสาขาที�บุคลากร

มีความสนใจ เพื�อนาํความรู้มาพฒันาองคก์รต่อไป นอกจากนี�การมอบหมายงานให้บุคคลเขา้รับหนา้ที�

ต่างๆ ตอ้งคาํนึงถึงความรู้ความสามารถและความถนดัของแต่ละบุคคล และมีการกระจายอาํนาจการ

บริหารออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ เช่น งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั�วไป 

นอกจากนี�ผูบ้ริหารยงัคอยช่วยเหลือสอนงานให้กบับุคลากรดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ไพศาล ศิวเวทพิกุล (2557, น. 68-69) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงด้านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยที�ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรภายในสถานศึกษามีการพฒันาตนเองตาม

ความตอ้งการของแต่ละบุคคล ทั�งนี� อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัต่อบุคลากรภายใน

สถานศึกษาโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลดา้นความตอ้งการ ความรู้ ความสามารถและ

ความสนใจ ตลอดจนช่วยเหลือ และส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานศึกษามีการพฒันาตนเองตาม

ความตอ้งการของแต่ละบุคคล ซึ� งสอดคลอ้งกบั จริยา บุญมา (2554, น. 68) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

เช่นเดียวกบั ขวญัตา เกื�อกูลรัฐ (2554, น. 97) กล่าวว่า ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 5.3.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายใน

สถานศึกษามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากที�สุด รองมา คือ ดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มี
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ทศันคติในทางบวก และดา้นที�มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อยที�สุด คือ ดา้นความสามารถในการผลิต

นกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง ทั�งนี� อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถาน ครู บุคลากรอื�นทางการ

ศึกษา บริหารจดัการการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การ

ประเมินการประกนัคุณภาพภายนอกจากสํานกังานรับรองมาตรฐาน รวมถึงรับการนิเทศ กาํกบัติตาม

คุณภาพการจดัการศึกษาจากสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 อยา่งต่อเนื�องจึงส่งผลให้

สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที�สามารถจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ� ง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โศภิดา คลา้ยหนองสรวง (2558, น.91) ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที�

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

พบวา่ ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบั เพญ็นภา พลบัฉิม 

(2559, น. 106) ศึกษาเรื�อง ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา่ระดบัประสิทธิผล

ของสถานศึกษา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื�อพิจารณารายดา้นผลการวจิยัพบวา่ 

  5.3.2.1 ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง 

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือ นกัเรียน

ไดรั้บรางวลัจากการการแข่งขนัทกัษะดา้นต่างๆ ผลการศึกษาต่อของนกัเรียนมีคุณภาพและปริมาณ

เพิ�มขึ�น และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ�มขึ�นตามเกณฑ์ของ

สถานศึกษาทั�งนี�อาจเป็นเพราะ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) 

พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัที� 3) พ.ศ.2553 มาตรา 4 กล่าวถึง สถานศึกษา หมายถึง สถานพฒันาเด็กปฐมวยั 

โรงเรียน ศูนยก์ารเรียน วิทยาลยั สถาบนั มหาวิทยาลยั หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื�นของรัฐ

หรือของเอกชน ที�มีอาํนาจหนา้ที�หรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา ดงันั�น ผูบ้ริหารสถานศึกษา

จึงมีหน้าที�หลกัในการจดัการศึกษาให้กบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ นอกจากนี�นโยบายของสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ไดก้าํหนดจุดเนน้ดา้นการบริหารจดัการ สําหรับสถานศึกษาที�ไม่

ผา่นการรับรองคุณภาพภายนอก และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ยของประเทศ 

ไดรั้บการแกไ้ขช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาทาํหน้าที�

ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นผูป้ระสานงานหลัก ให้โรงเรียนทาํแผนพฒันาเป็นรายโรงร่วมกับ

ผูป้กครองชุมชน และองค์กรอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง (สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3,2559, 

น. 18) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรศกัดิ�  แสงจนัทร์ (2556,น.117) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาสมบูรณ์ จงัหวดัภาคใต ้ใน
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถในการ

ผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง อยู่ในระดบัมาก เช่นเดียวกบั โศภิดา คลา้ยหนองสรวง 

(2558, น.91) ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที�ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบวา่ ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง อยูใ่นระดบัมาก 

  5.3.2.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดา้นความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติในทางบวก ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื�อพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย พบว่า ขอ้ที�มีระดบัการปฏิบติัมาก

ที�สุด คือ นักเรียนได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจาํสมํ�าเสมอ ที�มีระดับการปฏิบัติ

รองลงมา คือ นกัเรียนผา่นเกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละที�มีระดบัการปฏิบติันอ้ย

ที�สุด คือ นกัเรียนเป็นผูใ้ฝ่รู้แสวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลาทั�งนี�อาจเป็นเพราะจุดเนน้ของสํานกังานเขต

พื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 กาํหนดให้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กบัผูเ้รียน สอดคลอ้ง

กบั ขวญัตา เกื�อกลูรัฐ (2554, น. 98) กล่าววา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม 

สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้านความสามารถในการพฒันา

นกัเรียนให้มีทศันะคติทางบวก ปรากฏผลอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะขอ้ที�วา่สถานศึกษาของท่านจดั

กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที�พึงประสงคใ์หก้บันกัเรียนนั�น อาจเป็นเพราะ

ในปัจจุบนัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการปฏิบติั

จริง ตลอดจนการใช้สื�อวสัดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ในการจดัการเรียนการสอนของครู ส่งผลให้

นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข มีการจดักิจกรรมต่างๆ ที�สนบัสนุนการเรียนการสอนเพื�อ

เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน มีการประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง 

นกัเรียนไดพ้ฒันาตามศกัยภาพ พฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติในทางบวก สอดคลอ้งกบั ณัทลาวลัย ์สารสุข 

(2553,น.75) กล่าวว่าประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านความสามารถพฒันานักเรียนให้มีทศันคติ

ทางบวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงสามารถ

ปรับเปลี�ยนเปลี�ยนและสนับสนุนให้ครูจดัการศึกษา โดยเน้นนักเรียนเป็นสําคญั ครูและนักเรียน

ร่วมกนัหาวิธีการจดัการเรียนการสอนที�เหมาะสม เพื�อพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้

อย่างมีความสุข ทาํให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่ไปกบัคุณธรรม นักเรียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์

สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข เช่นเดียวกบั โศภิดา คลา้ยหนองสรวง (2558, น.91) 

ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที�ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�
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การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบวา่ ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นความสามารถ

พฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวกอยูใ่นระดบัมาก 

  5.3.2.3 ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดา้นความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษา ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื�อพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย พบว่า ขอ้ที�มีระดบัการปฏิบติัมาก

ที�สุด คือ สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนที�มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ที�มี

ระดบัการปฏิบติัรองลงมา คือ ครูสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และที�มีระดบั

การปฏิบติันอ้ยที�สุด คือ ผูบ้ริหาร ครู และชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาให้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงทั�งนี�อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารจดัการระบบการบริหารและ

การจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัระบบการจดัการศึกษาของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเอกภาพ

ในเชิงนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบติั อีกทั�งมีความพร้อมในการดาํเนินการจดัการศึกษา 

และนโยบายดา้นกระบวนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ จดักระบวนการเรียนให้ผูเ้รียนทุกคนมีจิตสํานึกในความ

เป็นไทย และสามารถพัฒนาตนเองได้และครูจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มในทอ้งถิ�น สอดคลอ้งกบักบั ไพรสุดา หมั�นดี (2556, น. 67) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์

ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาในเครือ

อกัษรกรุ๊ป พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันา

สถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ ธนิตา นาพรม (2558, น. 111) ได้ศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

ครูกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 1 พบว่า 

ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา ด้านความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก 

  5.3.2.4 ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก และเมื�อพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้ยอ่ย พบวา่ ขอ้ที�มีระดบัการปฏิบติัมาก คือ ผูบ้ริหาร 

และครูร่วมกนัปฏิบติังานต่างๆจนสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที�ตอ้งการที�มีระดบัการปฏิบติัรองลงมา 

คือ ผูบ้ริหารและครูสามารถร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆที�เกิดขึ�นในสถานศึกษาได ้และที�มีระดบัการ

ปฏิบติันอ้ยที�สุด คือ ผูบ้ริหาร และครูมีกระบวนการในการจดัการกบัปัญหาที�เกิดอยา่งเป็นระบบทั�งนี�

อาจเป็นเพราะ ในการปฏิบติังานใดๆจะสาํเร็จตามเป้าหมายตอ้งเกิดจากการปฏิบติังานของทุกฝ่าย การ
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มีส่วนร่วม นอกจากนี� ผูบ้ริหารเองตอ้งเป็นผูที้�มีความสามารถในการโนม้นา้ว และดึงศกัยภาพที�มีใน

ตวับุคคลออกมา ซึ� งเป็นผลมากจากความเชื�อมั�นของผูร่้วมงานที�มีต่อผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกบั ธนิตา นา

พรม (2558, น. 123) กล่าววา่ องคก์รจะพฒันาไดน้ั�นขึ�นอยูก่บัการปฏิบติังานของพนกังาน ซึ� งผูบ้ริหาร

ควรมุ่งเนน้การสร้างขวญั กาํลงัใจ เพื�อจูงใจใหค้นทาํงานใหไ้ดต้ามเป้าหมายขององคก์ร สอดคลอ้งกบั

งานวิจยั ของสุรศักดิ�  แสงจนัทร์ (2556, น. 120) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ จังหวดัภาคใต้ ใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถในการ

แกปั้ญหาภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบั ไพรสุดา หมั�นดี (2556, น. 69) 

ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในเครืออกัษรกรุ๊ป พบวา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา

ภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 5.3.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหาร

สถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัที�ระดบั .01 ทั�งนี�อาจเป็น

เพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีคุณลกัษณะของการเป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลง ตามองค์ประกอบของ

ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง ซึ� งประกอบดว้ยการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ 

การกระตุน้ทางปัญญาและการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รวมทั�งผูบ้ริหารมีความสามารถในการ

บริหารงาน มีความเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูป เหมาะสมกบัสถานการณ์ ปฏิบติังานไดเ้ต็มตามศกัยภาพ ส่งผล

ให้เกิดประสิทธิผลกบัสถานศึกษา สอดคลอ้งกบั สมุทร ชาํนาญ (2553, น. 156-157) กล่าวว่า ภาวะ

ผูน้ําการเปลี�ยนแปลงมีคุณลกัษณะที�สามารถก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัขึ�น ผูน้าํแบบนี� มี

ความสามารถในการนาํการเปลี�ยนแปลงวิสัยทศัน์ กลยุทธ์และวฒันธรรมขององคก์รพร้อมไปกบัการ

ส่งเสริมการริเริ� มสร้างสรรค์ด้านผลงาน ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกด้วย ภาวะผูน้ําการ

เปลี�ยนแปลงจะไม่ใชแ้รงจูงใจทางวตัถุใหมี้อิทธิพลเหนือผูต้าม แต่จะเนน้คุณลกัษณะที�เป็นนามธรรม

มากกว่า เช่นใชว้ิสัยทศัน์ ค่านิยมร่วม และความคิดในการสร้างความสัมพนัธ์ต่อกนั การทาํกิจกรรม

ต่างๆ เกิดความหมายในเชิงคุณค่า การสร้างความเข้าใจและความรู้สึกร่วมของผูต้าม ตลอดจน

กระบวนการเปลี�ยนแปลง ความเป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงจึงขึ�นอยู่กบัคุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูน้าํ 

เช่น ค่านิยม ความเชื�อ และคุณลกัษณะอื�นของผูน้าํ สอดคลอ้งกบัจิราพร หนวดเพชร (2558, น. 63) ได้

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนจงัหวดั

สงขลา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดย
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ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ทั�งนี� เมื�อพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยารายคู่ พบวา่ 

  5.3.3.1 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า คู่ที� มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงที� สุดซึ� งมีค่าสัมประสิทธิ�

สหสัมพนัธ์ที�เท่ากนั คือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างแรงบนัดาล

ใจกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา และ ภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการกระตุน้ทางปัญญากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้น

ความสามารถแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา คู่ที�มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ�าที�สุด คือภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการกระตุน้ทางปัญญากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้น

ความสามารถผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงทั�งนี�อาจเนื�องมาจากความสามารถในการแก้

แกปั้ญหาภายในสถานศึกษานั�นผูบ้ริหารตอ้งสร้างแรงบนัดาลใจโดยการแสดงให้เห็นถึงความมีเจต

คติที�ดี มองโลกในแง่ดี อุทิศตนเพื�อประโยชน์ของส่วนรวม กระตุน้ให้ผูร่้วมงานมีความกระตือรือร้น 

ส่งเสริมแรงจูงใจภายใน ส่งเสริมดา้นการคิดเชิงบวก ให้เห็นคุณค่าและความสําคญัของเป้าหมายใน

องค์กร เชื�อมั�นในศกัยภาพของผูร่้วมงานถึงความสามารถในการปฏิบัติงานจนสําเร็จลุล่วงตาม

เป้าหมายที�ตอ้งการ ควบคู่ไปกบัการกระตุน้ทางปัญญา คือการกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรม

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาที�แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งชาญฉลาด มีความริเริ�ม

สร้างสรรค์ มีทกัษะในด้านการสื�อสาร กระตุ้นให้ผูร่้วมงานคิดหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ มีการ

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาบนพื�นฐานของข้อมูลและเหตุผล กระตุ้นให้ผูร่้วมงานได้แสดงความ

คิดเห็นในมุมมองใหม่ๆ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน มีการส่งเสริมให้ผูร่้วมงานได้

ประเมินตนเองและนําผลจากการประเมินที�ได้ไปปรับปรุงและพฒันาตนเองต่อไป จะส่งผลให้

สามารถแกไ้ขปัญหาภายในไดอ้ย่างดี ซึ� งคู่ที�มีความสัมพนัธ์รองลงมาคือ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาด้าน

ความสามารถแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา นุชา สระสม (2551, น. 102) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า หาก

ผูบ้ริหารตอ้งการเปลี�ยนแปลงวฒันธรรมองคก์รยอ่มตอ้งคิดหาวิธีการอื�นๆ เขา้มาเกี�ยวขอ้งดว้ยและที�

สําคญัหากต้องการขบัเคลื�อนวฒันธรรมองค์กรไปในทิศทางที�ตอ้งการ ควรใช้วิธีการกระตุ้นทาง

ปัญญา การสร้างแรงบนัดาลใจ และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลจะทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลง

ไดม้ากกวา่ ซึ� งสอดคลอ้งกบั จิราพร หนวดเพชร (2558, น. 75) ไดว้ิจยัเรื�องความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ
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ของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนจงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�

ระดบั .01 เมื�อพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิของผล

โรงเรียนเป็นรายคู่ พบวา่ ภาวะผูน้าํดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจกบัประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นการ

ปรับเปลี�ยนและพฒันาโรงเรียนมีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงสุด สอดคลอ้งกบั จริยา บุญมา (2554, 

น. 79) พบว่า ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 

5.4 ขอ้เสนอแนะ 

 5.4.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรับนาํผลการวจิยัไปใช ้

   การวิจัยเ รื� องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหาร

สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มี

ขอ้เสนอแนะสาํหรับนาํผลการวจิยัไปใชด้งันี�  

5.4.1.1  จากผลการวิจยัเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ ดา้นที�มีระดบั

การปฏิบติันอ้ยที�สุดคือ ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดงันั�นควรพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา

ตามตวัแปรที�ไดศึ้กษาทั�ง 4 ดา้น ซึ� งดา้นที�ควรพฒันาอยา่งมากคือดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล โดยให้ผูบ้ริหารเนน้การวิเคราะห์ความแตกต่างของบุคคล ดา้นความสามารถ ความถนดัของ 

แต่ละบุคคลเพื�อมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของผู ้ปฏิบัติงานซึ� งจะส่งผลให้งานมี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

5.4.1.2 จากผลการวิจยัเกี�ยวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านความสามารถในการผลิต

นกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงมีระดบัการปฏิบติันอ้ยที�สุด ดงันั�น ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญั

ดา้นการผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงมากยิ�งขึ�นโดยการส่งเสริมและสร้างแรงบนัดาล

ใจให้กบัครูไดพ้ฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยพิจารณาความแตกต่าง ความสามารถใน

การรับรู้ของนกัเรียนแต่ละบุคคลเป็นสําคญัเพื�อมุ่งผลสัมฤทธิ� ของนกัเรียน และผูบ้ริหารควรส่งเสริม

และจดับรรยากาศเพื�อกระตุน้ให้นกัเรียนเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งแสวงหาความรู้อยูเ่สมอและสร้างเสริม

ใหผู้เ้รียนมีเจตคติที�ดีต่อการศึกษา 
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5.4.1.3  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผล

ของสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กนั คู่ที�ความสัมพนัธ์กนัน้อยสุดคือภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการกระตุน้ทางปัญญากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสามารถผลิต

นกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงดงันั�นผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคญัดา้นการกระตุน้

ทางปัญญาโดยส่งเสริมให้ครูไดใ้ชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ที�เกิดจากการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆมา

ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ มีการแกปั้ญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยกระบวนการวจิยั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้

เรียนรู้ผา่นการสืบคน้และเนน้ทกัษะกระบวนการคิดเพื�อกระตุน้ใหห้าคาํตอบในขอ้ความรู้ดว้ยตนเอง 

 5.4.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั� งต่อไป 

   5.4.2.1 ควรมีการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันานกัเรียนให้มีผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนสูงของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

   5.4.2.2 ควรมีการศึกษาภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงที�ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  

   5.4.2.3  ควรมีการศึกษาปัจจัยที� ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  
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ผลการประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้แบบสอบถาม 

(การหาค่า IOC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

 

 

 

 

ตอนที� 2  ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี�ยวชาญ 

เฉ
ลี�ย

 

แป
ลผ

ล 

คน
ที� 

1 

คน
ที� 

2 

คน
ที� 

3 

คน
ที� 

4 

คน
ที� 

5 

 การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์        

1. 
ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ มีความเฉลียวฉลาดเป็น

ที�ยอมรับของผูร่้วมงาน 
+1 +1 +1 +1 0 0.08 ใชไ้ด ้

2. 
ผูบ้ริหารมีความมั�นใจในตนเองกลา้คิด กลา้

แสดงออก 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. 
ผูบ้ริหารมีการกาํหนดวสิยัทศัน์ในการทาํงาน

อยา่งชดัเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4. 
ผูบ้ริหารมีการกาํหนดเป้าหมายของงานที�ทาํ

ไวอ้ยา่งชดัเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. 
ผูบ้ริหารมีอุดมการณ์ที�ชัดเจนและมีความ

แน่วแน่ในอุดมการณ์ของตน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6 
ผูบ้ริหารประพฤติปฏิบติัตนเพื�อผลประโยชน์

ของส่วนรวมเป็นสาํคญั 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7 ผูบ้ริหารมีความเชื�อและค่านิยมที�ดีต่อองคก์ร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8 
ผู ้ร่ วมงานยอมรับ  เ ชื� อมั�น  ศ รัทธา  และ

ภาคภูมิใจ ในความสามารถของผูบ้ริหาร 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9 
ผู ้ร่วมงานมีความเคารพและจงรักภักดีต่อ

ผูบ้ริหาร 
+1 +1 +1 +1 0 0.08 ใชไ้ด ้

         

         

ผลการพิจารณาแบบประเมินหาค่า ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
เรื�องความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผล

ของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี�ยวชาญ 

เฉ
ลี�ย

 

แป
ลผ

ล 

คน
ที� 

1 

คน
ที� 

2 

คน
ที� 

3 

คน
ที� 

4 

คน
ที� 

5 

 การสร้างแรงบนัดาลใจ        

1 
ผูบ้ริหารมีเจตคติที� ดีต่อผูร่้วมงาน และต่อ

องคก์ร 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2 
ผูบ้ริหารมีทัศนคติเชิงบวกและมองโลกใน

ดา้นบวก 
+1 +1 +1 +1 0 0.08 ใชไ้ด ้

3 
ผูบ้ริหารอุทิศตนเพื�อประโยชน์ต่อส่วนรวม

เป็นที�ยอมรับของผูร่้วมงาน และชุมชน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4 

ผู ้บ ริ ห า ร ชี� นํ า ใ ห้ ผู ้ ร่ ว ม ง า น เ ห็ น ภ า พ

ความสําเร็จที� น่าภาคภูมิใจของงานอันจะ

เกิดขึ�นในอนาคต 

+1 +1 +1 +1 0 0.08 ใชไ้ด ้

5 

ผูบ้ริหารปลุกจิตวิญญาณของผูร่้วมงานให้มี

ความกระตือรือร้น ในการทาํงานให้บรรลุ

เป้าหมายขององคก์ร 

+1 +1 +1 +1 0 0.08 ใชไ้ด ้

6 

ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจภายในใหก้บั

ผูร่้วมงานใหเ้กิดกาํลงัใจในการทาํงานโดยไม่

หวงัผลตอบแทน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7 
ผูบ้ริหารส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิดให้

ผูร่้วมงานสามารถคิดในแง่บวก 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8 

ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานตระหนกั เห็น

คุณค่าและความสาํคญัของเป้าหมายใน

องคก์ร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9 
ผูบ้ริหารไวใ้จและเชื�อมั�นในความสามารถ

ของผูร่้วมงานเสมอ 
+1 +1 +1 +1 0 0.08 ใชไ้ด ้
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ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี�ยวชาญ 

เฉ
ลี�ย

 

แป
ลผ

ล 

คน
ที� 

1 

คน
ที� 

2 

คน
ที� 

3 

คน
ที� 

4 

คน
ที� 

5 

 การกระตุน้ทางปัญญา        

1 
ผูบ้ริหารสามารถวางแผน และแกไ้ขปัญหาที�

เกิดขึ�นไดอ้ยา่งชาญฉลาด 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2 

ผูบ้ริหารมีความคิดริเริ� มสร้างสรรค์ในการ

แ ส ว ง ห า แ น ว ท า ง แ ก้ ปั ญ ห า ใ ห ม่ ๆ  ที� มี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3 
ผูบ้ริหารสามารถสื�อสารภายในองคก์รให้เกิด

ความเขา้ใจที�ตรงกนัไดอ้ยา่งดี 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4 

ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานคิดหาสาเหตุ

ของปัญหา แนวทางแกปั้ญหาบนพื�นฐานของ

ขอ้มูลและเหตุผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5 

ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ผูร่้วมงานแสดง

ความคิดเห็นในมุมมองใหม่ๆ อยู่

ตลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6 
ผู ้บ ริ ห า ร ย อ ม รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง

ผูร่้วมงานเสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7 

ผูบ้ริหารให้ผูร่้วมงานมีการประเมินตนเอง

เพื�อนาํผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันา

เป็นประจาํสมํ�าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8 
ผูบ้ริหารติดตามผลการประเมินของผูร่้วมงาน

เสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9 
ผูบ้ริหารให้ข้อเสนอแนะในการนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงและพฒันาต่อไป 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี�ยวชาญ 

เฉ
ลี�ย

 

แป
ลผ

ล 

คน
ที� 

1 

คน
ที� 

2 

คน
ที� 

3 

คน
ที� 

4 

คน
ที� 

5 

 การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล        

1 
ผูบ้ริหารเอาใจใส่ผูร่้วมงานอย่างใกลชิ้ดเป็น

รายบุคคลดว้ยความเสมอภาค 
+1 +1 +1 +1 0 0.08 ใชไ้ด ้

2 
ผูบ้ริหารศึกษาวิเคราะห์ความสามารถและ

ความต่างระหวา่งบุคคลของผูร่้วมงานเสมอ 
+1 +1 +1 +1 0 0.08 ใชไ้ด ้

3 

ผู ้บ ริ ห า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น โ ด ย คํา นึ ง ถึ ง

ความสามารถ ความถนดั ของผูร่้วมงานแต่ละ

บุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4 

ผูบ้ริหารคอยช่วยเหลือ แนะนาํ เป็นที�ปรึกษา

สอนงานให้ผูร่้วมงานไดมี้ความกา้วหน้าใน

หนา้ที�และการงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5 

ผูบ้ริหารส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานไดศึ้กษาต่อ เขา้

ร่วมอบรม สัมมนาตามความสามารถและ

ความตอ้งการของบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตอนที� 3  ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 

ขอ้ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี�ยวชาญ 

เฉ
ลี�ย

 

แป
ลผ

ล 

คน
ที� 

1 

คน
ที� 

2 

คน
ที� 

3 

คน
ที� 

4 

คน
ที� 

5 

 
ความสามารถในการผลิตนกัเรียนที�มี

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง 
       

1 

ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนในแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ�มขึ�นตามเกณฑ์ของ

สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2 
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนมีคุณภาพและ

ปริมาณเพิ�มขึ�น 
+1 +1 +1 +1 0 0.08 ใชไ้ด ้

3 
นักเรียนได้รับรางวัลจากการการแข่งขัน

ทกัษะดา้นต่างๆ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 
ความสามารถในการพัฒนาให้นักเรียนมี

ทศันคติในทางบวก 
       

1 
นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะ

อนัพงึประสงค ์
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2 
นักเรียนไดรั้บการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

เป็นประจาํสมํ�าเสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3 
นกัเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมจริยธรรม

อยูใ่นระดบัดี 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4 
นกัเรียนประพฤติปฏิบติัตามระเบียบวนิยัของ

สถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5 นกัเรียนสามารถตดัสินใจบนพื�นฐานเหตุผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6 
นกัเรียนมีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอื้�น 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7 นกัเรียนรู้จกัพฒันาตนเองตนเองอยูส่มํ�าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8 
นกัเรียนเป็นผูใ้ฝ่รู้แสวงหาความรู้อยู่

ตลอดเวลา 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9 นกัเรียนมีเจตคติที�ดีต่อการศึกษาเล่าเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ขอ้ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี�ยวชาญ 

เฉ
ลี�ย

 

แป
ลผ

ล 

คน
ที� 

1 

คน
ที� 

2 

คน
ที� 

3 

คน
ที� 

4 

คน
ที� 

5 

 
ความสามารถในการปรับเปลี�ยนและ

พฒันาสถานศึกษา 
       

1 

ผูบ้ริหารสามารถปรับเปลี�ยนการดาํเนินงาน

ด้านการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2 
ครูสามารถพฒันากระบวนการสอนเพื�อให้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลง 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3 
ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4 

ผูบ้ริหาร ครู และชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้ง

กบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5 
ครูนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6 
สถานศึกษาท่านมีการจดัการเรียนการสอนที�

มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน

สถานศึกษา 
       

1 
ผูบ้ริหารและครูสามารถร่วมกนัแกไ้ขปัญหา

ต่างๆที�เกิดขึ�นในสถานศึกษาได ้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2 
ผูบ้ริหาร และครูมีกระบวนการในการจดัการ

กบัปัญหาที�เกิดอยา่งเป็นระบบ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3 
ผูบ้ริหาร และครูร่วมกนัปฏิบัติงานต่างๆจน

สาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที�ตอ้งการ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

ตวัอยา่งเครื�องมือวิจยั 
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แบบสอบถามเพื�อการวิจยั 

เรื�อง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของ

สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

คาํชี�แจง 

แบบสอบถามฉบบันี� ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ประกอบดว้ยขอ้คาํถามทั�งสิ�น 58 ขอ้โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 5 ขอ้  ตอนที� 2 แบบสอบถามเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา จาํนวน 32ขอ้ และตอนที� 3 แบบสอบถามเกี�ยวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาจาํนวน 21 ขอ้   

 การวจิยัครั� งนี� เป็นงานวจิยัเชิงพรรณนาจดัทาํขึ�นเพื�อวตัถุประสงค1์)เพื�อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํ

การเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 2)เพื�อศึกษาระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 3)เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ

การเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษาเขต  3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

เพื�อความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของการวเิคราะห์ขอ้มูลขอใหผู้ต้อบแบบสอบถามทาํใหค้รบทุก 

ขอ้ทั�งสามตอน ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่คงไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นอยา่งดี จึงขอ

กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี�  

 

 

นางสาวรุ่งนภา  จนัทร์คลอ้ย 

นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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ตอนที�  1แบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

คาํชี�แจงโปรดทาํเครื�องหมายลงใน หนา้ขอ้ความที�เกี�ยวกบัสถานภาพของท่าน 

 

1. เพศ     

   1.  ชาย  2.  หญิง 

2. อาย ุ     

   1.   20-30  ปี   

   2.  31-40  ปี   

   3.   41-50  ปี   

                4.  51  ปีขึ�นไป   

3. ระดบัการศึกษา   

   1.  ตํ�ากวา่ปริญญาตรี   

   2.  ปริญญาตรี   

   3.  ปริญญาโท   

   4.  ปริญญาเอก   

4. ตาํแหน่ง 

                 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

                 2. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ 

                 3. หวัหนา้งานวชิาการ                               

                 4. ขา้ราชการครูสายผูส้อน 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน   

   1.  นอ้ยกวา่  5 ปี   

   2.  5 -10 ปี   

   3.  11 – 15  ปี   

   4.  มากกวา่ 15 ปี   
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ตอนที� 2 แบบสอบถามเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
คาํชี�แจงโปรดทาํเครื�องหมายลงในช่องที�แสดงระดบัพฤติกรรมที�ปฏิบติัหรือมีการปฏิบติัในแต่ละ

พฤติกรรมของผูบ้ริหารตามความเป็นจริง   โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงันี�  

  5  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด 

  4  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัมาก 

  3  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัปานกลาง 

  2  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติันอ้ย 

  1  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติันอ้ยที�สุด 

 

ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

1 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ มีความเฉลียวฉลาดเป็นที�

ยอมรับของผูร่้วมงาน 

     

2 ผูบ้ริหารมีความมั�นใจในตนเองกลา้คิด กลา้

แสดงออก 

     

3 ผูบ้ริหารมีการกาํหนดวสิัยทศัน์ในการทาํงาน

อยา่งชดัเจน 

     

4 ผูบ้ริหารมีการกาํหนดเป้าหมายของงานที�ทาํไว้

อยา่งชดัเจน 

     

5 ผูบ้ริหารมีอุดมการณ์ที�ชดัเจนและมีความแน่ว

แน่ในอุดมการณ์ของตน 

     

6 ผูบ้ริหารประพฤติปฏิบติัตนเพื�อผลประโยชน์

ของส่วนรวมเป็นสาํคญั 

     

7 ผูบ้ริหารมีความเชื�อและค่านิยมที�ดีต่อองคก์ร      

8 ผูร่้วมงานยอมรับ เชื�อมั�น ศรัทธา และ

ภาคภูมิใจ ในความสามารถของผูบ้ริหาร 

     

9 ผูร่้วมงานมีความเคารพและภกัดีต่อผูบ้ริหาร      
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ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

การสร้างแรงบนัดาลใจ 

1 ผูบ้ริหารมีเจตคติที�ดีต่อผูร่้วมงาน และต่อ

องคก์ร 

     

2 ผูบ้ริหารมีทศันคติเชิงบวกและมองโลกในดา้น

บวก 

     

3 ผูบ้ริหารอุทิศตนเพื�อประโยชน์ต่อส่วนรวม

เป็นที�ยอมรับของผูร่้วมงานและชุมชน 

     

4 ผูบ้ริหารชี�นาํใหผู้ร่้วมงานเห็นภาพความสาํเร็จ

ที�น่าภาคภูมิใจของงานอนัจะเกิดขึ�นในอนาคต 

     

5 ผูบ้ริหารปลุกจิตวิญญาณของผูร่้วมงานใหมี้

ความกระตือรือร้น 

ในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

     

6 ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจภายในใหก้บัผูร่้วมงาน

ใหเ้กิดกาํลงัใจในการทาํงานโดยไม่หวงั

ผลตอบแทน 

     

7 ผูบ้ริหารส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิดให้

ผูร่้วมงานสามารถคิดในแง่บวก 

     

8 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานตระหนกั เห็น

คุณค่าและความสาํคญัของเป้าหมายในองคก์ร 

     

9 ผูบ้ริหารไวใ้จและเชื�อมั�นในความสามารถของ

ผูร่้วมงานเสมอ 
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ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

การกระตุน้ทางปัญญา 

1 ผูบ้ริหารสามารถวางแผน และแกไ้ขปัญหาที�

เกิดขึ�นไดอ้ยา่ง 

ชาญฉลาด 

     

2 ผูบ้ริหารมีความคิดริเริ�มสร้างสรรคใ์นการ

แสวงหาแนวทางแกปั้ญหาใหม่ๆ ที�มี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

     

3 ผูบ้ริหารสามารถสื�อสารภายในองคก์รให้เกิด

ความเขา้ใจที�ตรงกนัไดอ้ยา่งดี 

     

4 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานคิดหาสาเหตุ

ของปัญหา แนวทางแกปั้ญหาบนพื�นฐานของ

ขอ้มูลและเหตุผล 

     

5 ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานแสดงความ

คิดเห็นในมุมมองใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา 

     

6 ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน

เสมอ 

     

7 ผูบ้ริหารใหผู้ร่้วมงานมีการประเมินตนเองเพื�อ

นาํผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาเป็น

ประจาํสมํ�าเสมอ 

     

8 ผูบ้ริหารติดตามผลการประเมินของผูร่้วมงาน

เสมอ 

     

9 ผูบ้ริหารใหข้อ้เสนอแนะในการนาํผลการ

ประเมินไปปรับปรุงและพฒันาต่อไป 
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ขอ้ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

1 ผูบ้ริหารเอาใจใส่ผูร่้วมงานอยา่งใกลชิ้ดเป็น

รายบุคคลดว้ยความเสมอภาค 

     

2 ผูบ้ริหารศึกษาวเิคราะห์ความสามารถและ

ความต่างระหวา่งบุคคลของผูร่้วมงานเสมอ 

     

3 ผูบ้ริหารมอบหมายงานโดยคาํนึงถึง

ความสามารถ ความถนดั ของผูร่้วมงาน 

แต่ละบุคคล 

     

4 ผูบ้ริหารคอยช่วยเหลือ แนะนาํ เป็นที�ปรึกษา

สอนงานใหผู้ร่้วมงานไดมี้ความกา้วหนา้ใน

หนา้ที�และการงาน 

     

5 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานไดศึ้กษาต่อ เขา้

ร่วมอบรม สัมมนาตามความสามารถและความ

ตอ้งการของบุคคล 

     

 

ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม…………………................................................................................................... 

…………………..................................................................................................................................... 

………………….................................................................................................................................... 

…………………..................................................................................................................................... 

………………….................................................................................................................................... 
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ตอนที� 3 แบบสอบถามเกี�ยวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 
คาํชี�แจงโปรดทาํเครื�องหมายลงในช่องที�แสดงระดบัการปฏิบติัในแต่ละดา้นของสถานศึกษาเกี�ยวกบั

ประสิทธิผลของสถานศึกษาของท่านตามความเป็นจริง โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงันี�  

  5  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด 

  4  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัมาก 

  3  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัปานกลาง 

  2  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติันอ้ย 

  1  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติันอ้ยที�สุด 

 

ขอ้ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

ความสามารถในการผลิตนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง 

1 ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนในแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ�มขึ�นตามเกณฑข์อง

สถานศึกษา 

     

2 ผลการศึกษาต่อของนกัเรียนมีคุณภาพและ

ปริมาณเพิ�มขึ�น 

     

3 นกัเรียนไดรั้บรางวลัจากการการแข่งขนัทกัษะ

ดา้นต่างๆ 
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ขอ้ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติในทางบวก 

1 นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์

     

2 นกัเรียนไดรั้บการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

เป็นประจาํสมํ�าเสมอ 

     

3 นกัเรียนผา่นการประเมินคุณธรรมจริยธรรมอยู่

ในระดบัดี 

     

4 นกัเรียนประพฤติปฏิบติัตามระเบียบวนิยัของ

สถานศึกษา 

     

5 นกัเรียนสามารถตดัสินใจบนพื�นฐานความมี

เหตุผล 

     

6 นกัเรียนมีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอื้�น 

     

7 นกัเรียนรู้จกัพฒันาตนเองตนเองอยูส่ม ํ�าเสมอ      

8 นกัเรียนเป็นผูใ้ฝ่รู้แสวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลา      

9 นกัเรียนมีเจตคติที�ดีต่อการศึกษาเล่าเรียน      
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ขอ้ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

ความสามารถในการปรับเปลี�ยนและพฒันาสถานศึกษา 

1 ผูบ้ริหารสามารถปรับเปลี�ยนการดาํเนินงาน

ดา้นการบริหารจดัการใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลง 

     

2 ครูสามารถพฒันากระบวนการสอนเพื�อให้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลง 

     

3 ครูสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     

4 ผูบ้ริหาร ครู และชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลง 

     

5 ครูนาํเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชใ้นการจดัการเรียน

การสอน 

     

6 สถานศึกษาท่านมีการจดัการเรียนการสอนที�มี

ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 

     

ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา 

1 ผูบ้ริหารและครูสามารถร่วมกนัแกไ้ขปัญหา

ต่างๆที�เกิดขึ�นในสถานศึกษาได ้

     

2 ผูบ้ริหาร และครูมีกระบวนการในการจดัการ

กบัปัญหาที�เกิดอยา่งเป็นระบบ 

     

3 ผูบ้ริหาร และครูร่วมกนัปฏิบติังานต่างๆจน

สาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที�ตอ้งการ 
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ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม…………………................................................................................................... 

…………………..................................................................................................................................... 

………………….................................................................................................................................... 

…………………..................................................................................................................................... 

………………….................................................................................................................................... 

 

 

ขอขอบพระคุณท่านที�ใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายชื�อสถานศึกษาที�ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล 
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รายชื�อสถานศึกษาที�ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล 

 

สถานศึกษา 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

ผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา 
ครู 

ผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา 

รองผูอ้าํนวยการ

กลุ่มบริหารงาน

วชิาการ 

ขา้ราชการครู

สายผูส้อน 

อยธุยาวทิยาลยั 5 178 1 1 36 

จอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์ 5 139 1 1 28 

อยธุยานุสรณ์ 5 98 1 1 19 

ปากกรานพิทยา 2 15 1 1 2 

ท่าเรือ “นิตยานุกลู” 5 88 1 1 17 

ท่าหลวงวทิยานุกลู 1 17 1 1 2 

นครหลวง “อุดมรัชตว์ทิยา” 2 37 1 1 7 

ท่าชา้งวทิยาคม 2 26 1 1 4 

บางปะหนั 3 57 1 1 11 

ภาชี “สุนทรวทิยานุกลู” 4 68 1 1 13 

วเิชียรกลิ�นสุคนธ์อุปถมัภ ์ 3 50 1 1 9 

วงันอ้ย “พนมยงคว์ทิยา” 3 33 1 1 5 

อุทยั 3 46 1 1 8 

หนองนํ�าส้มวทิยาคม 2 11 1 1 2 

มหาราช “ประชานิมิต” 1 17 1 1 3 

บา้นแพรกประชาสรรค ์ 1 17 1 1 3 

บางไทร 3 32 1 1 5 

บางบาล 3 29 1 1 4 
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สถานศึกษา 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

ผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา 
ครู 

ผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา 

รองผูอ้าํนวยการ

กลุ่มบริหารงาน

วชิาการ 

ขา้ราชการครู

สายผูส้อน 

บางปะอิน 2 33 1 1 6 

อุดมศีลวทิยา 1 17 1 1 2 

ผกัไห่ “สุทธาประมุข” 2 29 1 1 4 

ลาดชะโดสามคัคี 2 22 1 1 3 

วดัโพธิ� ผกัไห่ (เวชพนัธ์ุ

อนุสรณ์) 

2 18 1 1 3 

ลาดบวัหลวงไพโรจน์วทิยา 2 33 1 1 6 

เสนา “เสนาประสิทธิ� ” 5 88 1 1 17 

สาคลีวทิยา 1 18 1 1 3 

ลาดงาประชาบาํรุง 1 13 1 1 2 

บางซา้ย 3 36 1 1 6 

รวม 79 1,356 29 29 248 

รวมทั�งสิน 1,435 306 

 



 

ประวติัผูเ้ขียน 

 

ชื�อ –นามสกุล   นางรุ่งนภา ปราบแกว้ 

ที�อยู ่   60/10 หมู่ที� 2 ตาํบลมหาราช  อาํเภอมหาราช  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

การศึกษา  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบณัฑิต(สาขาการสอนภาษาไทย) 

มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2552 

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต(เทคโนโลยกีารบริหารการศึกษา) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีพ.ศ. 2559 

ประสบการณ์ทาํงาน พ.ศ. 2552ครูอตัราจา้ง  โรงเรียนบา้นหมี�วทิยา  อาํเภอบา้นหมี�   

 จงัหวดัลพบุรี 

 พ.ศ. 2553  ครูผูช่้วย  โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” อาํเภอมหาราช                     

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 ปัจจุบนั   ครู คศ.1  โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” อาํเภอมหาราช                     

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

โทรศพัท ์  081 – 757 – 2197  

อีเมล์   roong.prab@gmail.com 
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