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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารโรงเรียนและวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก พนักงานครู สังกัดโรงเรียน

เทศบาลจังหวัดฉะเชงิเทรา ปการศึกษา 2555 จํานวน 127 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis)   

 ผลการวิจัย พบวา 

 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา รายดาน 

และโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การระดมความรวมมือผูกพัน      

การสรางวิสัยทัศน และการสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง   

 2. วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา รายดาน 

และโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การมุงความสําเร็จ การมุงผูกพัน

แบบพ่ีนอง การมุงพัฒนาบุคลากร และการมุงใหความสําคัญกับบุคลากร 

 3. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา รายดานและโดยรวมอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานปจจัยปอนเขา 

 4. ตัวแปรพยากรณท้ัง 7 ตัว สามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนได รอยละ 74.2  

โดยมีตัวแปรวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคในดานการมุงพัฒนาบุคลากร และดานการมุงผูกพัน

แบบพ่ีนอง สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรยีนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05   ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการพยากรณรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
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 Z′ =  .083Zx1+.110Zx2-.106Zx3+.171Zx4+.280Zx5*+.154Zx6+.256Zx7* 

 

 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were 1) to study the transformational leadership 

of school administrators, the constructive organizational culture, and the school effectiveness 

2) to investigate the effectiveness of transformational leadership of school administrators 

and constructive organizational culture related to the effectiveness of municipality school 

Chachoengsao Province. The samples for the study were 127 teachers of municipality 

schools Chachoengsao Province. The research instrument used for data collection was a 

questionnaire. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation 

and the stepwise multiple regression analysis. 

 The research findings were: 

 1. The transformational leadership of administrators of municipality schools  

Chachoengsao Province, as a whole, was at high level. Such leadership comprised of 

promotion of collaboration and group cohesion, creation of new visions and institutionalization 

of change, respectively. 

  2. The constructive organizational culture of municipality schools Chachoengsao 

Province, as a whole, was at high level. Such culture comprised of striving for success, 

striving for group cohesion, striving for personnel development, and striving for the 

acceptance of human dignity, respectively. 

 3. The effectiveness of municipality schools Chachoengsao Province, as a whole, 

was at high level. Such effectiveness comprised of process, outputs and input, respectively. 

 4. The 7 predictive variables could concurrently predicted the effectiveness of 

municipality schools Chachoengsao Province at 74.20% in which the constructive 
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organizational culture variable in the aspect of personnel development and group cohesion 

affected the effectiveness of the municipality schools and was statistically different at 

0.5 level. The standard predictive equation was 

 Z′ = .083Zx1+.110Zx2-.106Zx3+.171Zx4+.280Zx5*+.154Zx6+.256Zx7* 

 

 

Keyword: transformational leadership, school administrator,  

               constructive organizational culture, school effectiveness 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบและแกไข

ขอบกพรองตางๆ อยางดียิ่งจาก ดร.พลธาวิน  วัชรทรธํารง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ       

ดร.พจนีย ม่ังค่ัง กรรมการท่ีปรึกษาหลัก  ดร.ศรัญญา ไพรวันรัตน กรรมการท่ีปรึกษารวม ดร.กัญภร  

เอ่ียมพญา  และ ดร.ปริญญา  มีสุข กรรมการสอบวิทยานิพนธ  ซ่ึงทําใหผูวิจัยไดรับแนวทางใน

การศึกษาคนควาหาความรูและประสบการณอยางกวางขวางในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ จึงขอกราบ

ขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานดังปรากฏรายนามในวิทยานิพนธฉบับนี้ที่ไดให

ความกรุณาและอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ขอขอบคุณผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราทุกทานที่ใหความรวมมือ

ในการตอบแบบสอบถามเปนอยางด ี

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรทุกทานท่ีไดประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย 

 ขอขอบคุณบิดา มารดา พ่ีนอง และเพ่ือนๆ ทุกคนท่ีไดใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจสําคัญ

อยางยิ่งในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จดวยดี 

 

 

     นายสุระพงศ เสง่ียมวงษ 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

(6) 

 

สารบัญ 
  

บทท่ี หนา 

หนาอนุมัติ ....................................................................................................................................... (1) 

บทคัดยอภาษาไทย .......................................................................................................................... (2) 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................... (3) 

กิตติกรรมประกาศ........................................................................................................................... (4) 

สารบัญ ............................................................................................................................................ (5) 

สารบัญตาราง .................................................................................................................................. (7) 

สารบัญภาพ .................................................................................................................................... (9) 

 

1 บทนํา ....................................................................................................................................... 1 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ........................................................................... 1 

1.2 คําถามการวิจัย ................................................................................................................ 6 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย ....................................................................................................... 6 

1.4 สมมติฐานการวิจัย ........................................................................................................... 7 

1.5 ขอบเขตการวิจัย .............................................................................................................. 7 

1.6 กรอบแนวคิดในการวจิัย .................................................................................................. 8 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ ............................................................................................................. 9 

1.8 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ............................................................................................ 12 

 

2 เอกสารและงานวิจัย .............................................................................................................. 13 

2.1 การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและโรงเรียนสังกัดเทศบาล ................ 14 

 2.1.1 ความเปนมาของการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ...................... 14 

 2.1.2 หลักการจัดการศึกษาทองถ่ิน .............................................................................. 15 

 2.1.3 วิธีการจัดการศึกษา ............................................................................................. 15 

 2.1.4 การบริหารการศึกษาของเทศบาล ....................................................................... 16 

 2.1.5 ขอมูลเก่ียวกับโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา .............................................. 16 

2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ............................................ 18 

 2.2.1 ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน ............................................................. 18 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

(6) 

 

 2.2.2 ความสําคัญของประสิทธิผลของโรงเรียน ............................................................ 20 

 2.3.3 แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน .................................. 21 

 2.3.4 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ............................................................ 28 

2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ........ 33 

 2.3.1 ความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ........................ 33 

 2.3.2 ความสําคัญของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ........................ 35 

บทท่ี หนา 

 2.3.3 แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

                       โรงเรียน ............................................................................................................. 36 

2.4 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ ..................................................... 46 

 2.4.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ ........................................... 46 

 2.4.2 ความสําคัญของวัฒนธรรมองคการ ..................................................................... 47 

 2.4.3 แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ ........................................... 50 

 2.4.4 วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ..................................................................57 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ....................................................................................................... 59 

 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ ............................................................................................. 59 

 2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ ........................................................................................... 69 

2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย......................................................................................... 70 

 

3 วิธีดําเนินการวิจัย .................................................................................................................. 71 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ........................................................................................... 71 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ................................................................................ 72 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล .................................................................................................. 75 

3.4 การวิเคราะหขอมูล ....................................................................................................... 75 

3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ...................................................................................... 77 

 

     4 ผลการวิเคราะหขอมูล………………………………………………………………………………………………. 78 

    4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล…………………………………………………………………….. 78 

    4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล………………………………………………………………………………………… 79 

 

   5 สรปุผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ………………………………………………………..……………….97 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

(6) 

 

    5.1 สรุปผลการวิจัย…………………………………………………………………………………………………..98 

    5.2 อภิปรายผล………….……………………………………………………………………………………………101 

    5.3 ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………….. 109 

 

รายการอางอิง………………………………………………………………………………………………………………….. 111 

 

ภาคผนวก………………………………………………………………………………………………………………………… 124 

     ภาคผนวก ก หนังสือราชการ……………………………………………………………………………………… 125 

     ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)..……………………………………… 129 

     ภาคผนวก ค แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย…………………………………………………………….……….. 143 

 

ประวัติผูวิจัย……………………………………………………………………………………………………………….…… 154 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

สารบัญตาราง 
 

ตาราง                                                     หนา 

     1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง พนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา…71 

     2  จํานวนและรอยละขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ............................................ ……80 

     3  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

      โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม ....................................................... ……81 

     4  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

      โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการสรางวิสัยทัศน ................................ ……81 

     5  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

      โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการระดมความรวมมือผูกพัน ............... ……83 

     6  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

      โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ................ ……84 

     7  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

      ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม ................................................ ……85 

     8  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

      ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการมุงความสําเร็จ ......................... ……86 

     9  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

      ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการมุงพัฒนาบุคลากร .................... ……87 

  10  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

     ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการมุงใหความสําคัญกับบุคลากร ... ……88 

  11  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

      ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการมุงผูกพันแบบพ่ีนอง ................. ……89 

  12  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

      จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม .......................................................................................... ……90 

  13  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

      จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานปจจัยปอนเขา ......................................................................... ……90 

  14  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

      จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานกระบวนการ ............................................................................ ……91 

  15  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

      จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานผลผลิต .................................................................................... ……93 

 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

 16  การวิเคราะหระดับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

      และวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

      จังหวัดฉะเชิงเทรา  ...................................................................................................... ……94 

 

 

ตาราง                                                                                                           หนา 

 17  การวิเคราะหถดถอยพหุคูณขององคประกอบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

      โรงเรียนและวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

      สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา .................................................................................. ……95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(8) 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพ           หนา 

    1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ................................................................................................... ……...9 

 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

 

 

 
บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกจึงไมพนท่ีจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

และการแขงขันท่ีรุนแรงได ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองกอใหเกิดปญหาและ

วิกฤตการณตางๆ มากมาย (วรวัฒน แสงนอยออน, ม.ป.ป., ออนไลน) เราจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

ท่ีสําคัญในหลายบริบทท้ังท่ีเปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมีการเตรียมความพรอม

ของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และแสวงหาประโยชน

อยางรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง และสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554, หนา 12) ประเทศไทยพยายาม

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง ดวยการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนสภาพบังคับของกฎหมายท่ีผูบริหารสถานศึกษาตองเรงรัด พัฒนา

คุณภาพของตน ใหเปนผูนําในการดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูของครู (ชนาธิป พรกุล, 2544, หนา 37) 

ดังท่ี เอกชัย ก่ีสุขพันธ (2545, หนา 10) กลาววา ทุกองคการและสถาบันตางๆ ไมสามารถอยูนิ่งได 

โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งนับวาเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ 

สถาบันการศึกษาจึงตองจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพของคนอยางเต็มท่ี

ทําใหคนรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 

หนา 2-3) ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ท่ีกลาววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

ท้ังรางกาย สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต อยูในสังคมได

อยางมีความสุข” (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 74)  

 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน เกิดจากความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางเปนระบบ ประสิทธิผลของโรงเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูบริหารตองทําใหเกิดขึ้น โรงเรียน

ท่ีมีความสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพื่อใหมีการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณและสิ่งแวดลอม ผสมผสานการคงสภาพของโรงเรียนใหเกิดความพึงพอใจและผลสําเร็จ

ของการทํางานใหโรงเรียนเกิดประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได (สมโชค โพธิ์งาม, 2550, หนา 31) 
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ซ่ึงโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลหรือโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จนั้นตองอาศัยหลักการ แนวคิดและทฤษฎี

เปนแนวทาง ตองอาศัยเปาหมายท่ีชัดเจน ทรัพยากรท่ีพอเพียง ตองอาศัยภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

และครู (วิโรจน สารรัตนะ, 2545, หนา 38) ดังนั้นการท่ีโรงเรียนจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้นยอมข้ึนอยูกับ

ปจจัยหลายประการ ซ่ึงปจจัยท่ีสําคัญคือ ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน (ถวิล มาตรเลี่ยม, 2545, 

หนา 7) สอดคลองกับ วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2549, หนา 1) ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนเปนกลไกลสําคัญ

และมีอิทธิพลสูงตอผลลัพธท่ีไดจากระบบการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษาและ

ประสิทธิผลขององคการทางการศึกษา การท่ีผูบริหารโรงเรียนจะบริหารใหไดผลดีนั้น จําเปนจะตองมี

การเสริมพลังใหผูบริหารไดมีโอกาสฝกและใชความเปนผูนําหรือภาวะผูนําไดอยางเต็มศักยภาพ ดังท่ี 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2546, หนา 5) กลาววา ผูนําสําหรับโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลควรเปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลง ความคิดริเริ่มสรางสรรค การรูถึงภารกิจท่ีตองปฏิบัติ เปนผูกลาเผชิญปญหา การดลใจ 

กระตุนทําใหเกิดปญญา และการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล โนมนาวจิตใจลูกนองทําใหคน

และงานท้ังระบบดีข้ึน  

 ภาวะผูนําเปนปจจัยท่ีสําคัญ และสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนไดท้ังทางตรงและทางออม 

(จันธิดา ผานสอน, 2553, บทคัดยอ; ธวัชชัย ยวงคํา, 2552, บทคัดยอ; Gibson & et al., 1999, 

pp. 25-28) ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับสมรรถนะการใชภาวะผูนํา

ในการบริหารเพ่ือพัฒนางานใหดีข้ึน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงขององคการจะทําใหการบริหาร

โรงเรียนประสบผลสําเร็จและเกิดประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน (สมโชค โพธิ์งาม, 2550, หนา 36) เนื่องจาก

ผูบริหารโรงเรียน มีหนาท่ีทําใหโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค จะตองสงเสริมใหเกิดระบบความรวมมือ

ในการปฏิบัติงาน การท่ีผูบริหารจะสามารถชักชวนหรือชี้นําใหผูอื่นทํางานสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค 

โดยผูรวมงานมีความยินดีท่ีจะใหความรวมมือไดนั้น ผูบริหารจําเปนตองมีภาวะผูนําเพ่ือสรางประสิทธิผล

ใหแกโรงเรียนมากยิ่งข้ึน (วิจลน โกษาแสง, 2548, หนา 4) ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 

ยุคแหงการเปลี่ยนแปลงจะตองสรางภาวะผูนําและฝกฝนใหเกิดประสิทธิภาพ เพ่ือใหครูเกิดความศรัทธา 

ยอมรับ เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะปฏิบัติงาน ใชความสามารถท่ีมีในแตละบุคคลชวยกันหาแนวทางพัฒนา 

การศึกษาและชวยกันแกปญหาท่ีจะเกิดข้ึนดวยเหตุผล มีกระบวนการ ท้ังนี้เพ่ือสรางสรรคงานการศึกษา

ใหพัฒนายิ่งข้ึนไป และพัฒนาสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ (อําภา ปยารมย, 2549, หนา 53) 

ดังนั้นผูบริหารท่ีชาญฉลาดจึงตองตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงองคการของตนใหทันตอการเคลื่อนไหว

ของสิ่งแวดลอม เพ่ือความเจริญกาวหนาขององคการ (สมคิด บางโม, 2547, หนา 43) แตถาหากมนุษย

ยังคงยึดม่ันในสิ่งเดิมโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง จะไมมีความสามารถในการริเริ่มสรางสรรคความกาวหนา

ใหแกวัฒนธรรมองคการได (นาตยา เกตุสมบูรณ, 2549, หนา 111-112)  

 การบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศในปจจุบันและอนาคตไมสามารถหลีกเลี่ยง

การเปลี่ยนแปลงได ทําใหผูบริหารหรือผูนําทางการศึกษาทุกคนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา
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แนวคิด วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนพฤติกรรมการทํางานตางๆ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

ซ่ึงสอดคลองกับ สุขุม เฉลยทรัพย (2550, หนา 44) ท่ีกลาววา ผูบริหารจําเปนตองอาศัยการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบในการบริหารโรงเรียน เพราะผูบริหารเปนปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ

ของหนวยงาน จึงตองสวมบทบาทผูนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือทําหนาท่ีสรางความม่ันคง เจริญเติบโต

ใหกับหนวยงาน อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสังคมจะมีบุคคลที่เกี่ยวของ 4 กลุม ไดแก 

1) ผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนผู กําหนดใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ 2) ผูที่ เห็นดวยกับ

การเปลี่ยนแปลง 3) ผูท่ีตอตานการเปลี่ยนแปลง และ 4) ผูท่ีไมสนใจเลยวามีอะไรเกิดข้ึน การเปลี่ยนแปลง

ในองคการจะเกิดข้ึนสําเร็จหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับวาคนกลุมใดมีอิทธิพลมากกวากัน พฤติกรรมการเห็นดวย  

 

สนับสนุน หรือตอตานการเปลี่ยนแปลงภายในองคการนี ้เรียกวา วัฒนธรรมองคการ (กรองแกว อยูสุข, 

2545, หนา 94) ดังท่ี ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ กลาววา ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหความสําคัญ

กับการมุงท่ีวิสัยทัศน การบันดาลใจ และการกระจายอํานาจของผูนํา นับเปนทฤษฎีที่พัฒนาขึ้น

เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณของโลกยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลา ผูบริหารรุนใหมทุกคน

ควรทําความเขาใจและใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคการและนําภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาใช

ใหเหมาะสมเพราะวัฒนธรรมองคการเปนกระบวนการสําคัญอยางหนึ่งท่ีมีอิทธิพลมากตอความสําเร็จ

ของผูบริหารโรงเรียน 

 สวนวัฒนธรรมองคการนั้น ก็ถือเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน (นฤมล 

สุนสวัสดิ์, 2549, หนา 233; ประพจน แยมทิม, 2550, บทคัดยอ; สาธร ภูริโสภิษฐ, 2549, บทคัดยอ) 

ดังท่ี เคมีรอน และเอทิงตัน (Cameron & Ettington, 1998, pp. 26-29) พบวา วัฒนธรรมองคการ

มีความสัมพันธโดยตรงกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยวัฒนธรรมของโรงเรียนตองเขมแข็งและ

สอดคลองเขากันได ซ่ึงจะผลักดันใหเกิดความเชื่อในแนวเดียวกันอันจะนํามาซึ่งการคิดและปฏิบัติ

ในทิศทางเดียวกัน และบราธไวท (Brathwaite, 1993, pp. 27-29) ไดกลาววา โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลสูง

ตองมีวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีแข็งแกรง ประกอบดวย คานิยม พิธีการ เรื่องเลา และขอปฏิบัติตางๆ 

ท่ีเปนบรรทัดฐานใหคนปฏิบัติยึดถือ ซ่ึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบคุลากรดวย นอกจากนี้ 

ชารลอทท และลินดา (Charlotte & Linda, 1993, pp. 54-60) ยังยืนยันอีกวา วัฒนธรรมองคการ

เปนตัวแปรสําคัญในโรงเรียนซ่ึงทําใหโรงเรียนอยูรอดไดอยางมีเสถียรภาพ จึงทําใหผูบริหารโรงเรียน

จะตองมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสรางวัฒนธรรมองคการใหเขมแข็ง และพัฒนางานใหเกิด

ประสิทธิผลแกโรงเรียนอยางสูงสุด 

 วัฒนธรรมองคการ เปรียบเสมือนสิ่งท่ีหลอมรวมองคการใหเปนหนึ่งเดียว (Balthazard & 

Cook, 2004; อางถึงใน เกวลิน ดวงกําเหนิด, 2551, หนา 2) ซ่ึงเปนปจจัยสรางสรรค เปลี่ยนแปลง

องคการ องคการจะเปนอยางไรวัฒนธรรมขององคการเปนเครื่องบงชี้ เปนตัวกําหนดแนวคิด คานิยม 
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พฤติกรรมแกผูปฏิบัติงานขององคการนั้น (นฤมล สุนสวัสดิ์, 2549, หนา 231) เพราะวัฒนธรรม

เปรียบเสมือนกรอบบังคับรูปแบบการทํางานของบุคคลท่ีถูกถายทอดมาจากผูบริหารและสมาชิก

ในองคการจากอดีตสูปจจุบัน (เกวลิน ดวงกําเหนิด, 2551, หนา 2) ทําใหองคการที่ตองการปรับตัว

จึงตองใชวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดทิศทางขององคการ หากองคการมีวัฒนธรรมที่ไมเหมาะสม 

จะทําใหวัฒนธรรมกลายเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงองคการนั้น (นวลลออ แสงสุข, 2549, 

หนา 13) ซ่ึงในทางบริหาร มีความเชื่อวา องคการท่ีมีวัฒนธรรมตางกัน จะสงผลกระทบถึงผลงานของ

องคการและคุณภาพชีวิตในการทํางานของสมาชิกในองคการ เนื่องจากวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพล

ในการกําหนดความเชื่อ ความคิดและปทัสถานของการปฏิบัติตนท่ีสมาชิกยึดถือรวมกัน องคการท่ีมี

วัฒนธรรมเขมแข็งและมีสภาพท่ีพึงปรารถนาจะมีสวนชวยโนมนาวใหบุคคลในองคการ มีการประพฤติ 

ปฏิบัติท่ีเปนเอกภาพ มุงสูวัตถุประสงคขององคการ ทําใหสามารถแกปญหาและพัฒนาองคการ

ไปสูความสําเร็จไดสูง (สมใจ ลักษณะ, 2549, หนา 24) ดังนั้นองคการจํานวนมาก จึงพยายาม

ท่ีจะสรางวัฒนธรรมและแสวงหาวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับหนวยงานของตนเพื่อสรางประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานขององคการใหดีข้ึน และใหองคการมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงข้ึน สอดคลองกับ  

 

อําไพ ไตรภัทร (2550, หนา 33-39) ท่ีกลาววา วัฒนธรรมองคการมีผลกระทบตอความสําเร็จหรือ

ลมเหลวขององคการ โดยในทุกองคการไมวาจะเปนองคการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ องคกรเอกชนหรือ

ราชการ ตางลวนมีวัฒนธรรมองคการท้ังสิ้น เพ่ือใหทุกคนทํางานอยูรวมกันในองคการอยางมีระเบียบ

แบบแผนท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีระบบการทํางานเปนหนึ่งเดียว มีวัตถุประสงคและเปาหมาย

เดียวกัน ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการบริหารจึงตองเขาใจถึงวัฒนธรรมองคการดวย ท้ังนี้เพราะ

วัฒนธรรมองคการบงบอกถึงลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพขององคการ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอ

การดําเนินงาน การแสดงออก และสนองตอบตอสิ่งตางๆ ขององคการ (วันชัย มีชาติ, 2551, หนา 269) 

 วัฒนธรรมโรงเรียน เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของสังคม และมีลักษณะเหมือนวัฒนธรรม

ของสังคมทุกประการ คือ วิถีแหงการดําเนินงานโรงเรียนมีวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ คือ อาคารเรียน และ

สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน และวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ คือ คานิยม หลักเกณฑ กฎระเบียบตางๆ 

ซ่ึงเปนกิจวัตรประจําวันในโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอครูท้ังทางตรงและทางออม 

มีอิทธิพลที่แตกตางกันตามกลุมยอยของครู ซึ่งกําหนดโดยปจจัยทางชีวสังคมและประสบการณ

ทางวิชาชีพของแตละคน วัฒนธรรมมีอิทธิพลตอผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โดยกอใหเกิด

ความคาดหวัง เจตคติ และพฤติกรรม และสงผลตอผลผลิตของโรงเรียนดวย (ธร สุนทรายุทธ, 2551, 

หนา 491) ดังงานวิจัยของงามสม ไชยวุธ (2553, หนา 96) ท่ีพบวา วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอ

การประพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนที่อยูในองคการ สะทอนใหเห็นการคิด การตัดสินใจ 

การวางแผน และอุษณีย ฟองคํา (2554, บทคัดยอ) พบวา วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธอยูใน
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ระดับสูงกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานครู นอกจากนี้ สุพัฒนศร ศรีรุงเรือง (2554, หนา 122) 

ยังพบอีกวา วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สอดคลองกับ นิภารัตน ปอสีลา (2550, หนา 1) ที่กลาววา วัฒนธรรม

องคการถือวามีอิทธิพลตอการบริหารงาน โดยเฉพาะในโรงเรียนซึ่งถือวาเปนแหลงเสริมสรางความรู

ใหแกนักเรียน  

 วัฒนธรรมองคการ มี 3 ลักษณะ คือ วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ประกอบดวย   

การมุงความสําเร็จ การมุงพัฒนาบุคลากร มิติมุงบุคคลและการสนับสนุน และมิติมุงไมตรีสัมพันธ 

การมุงใหความสําคัญกับบุคลากร และการมุงผูกพันแบบพ่ีนอง วัฒนธรรมองคการลักษณะปองกันเชิงรับ 

ประกอบดวย การเห็นพองดวย การเนนระเบียบ การเนนการพ่ึงพา การเนนการหลีกเลี่ยง และวัฒนธรรม

องคการลักษณะปองกันเชิงรุก ประกอบดวย การเห็นตรงกันขาม การเนนอํานาจ การเนนการแขงขัน 

การเนนความสมบูรณแบบ (Cook & Lafferty, 1989, pp. 214-215) และเนื่องจากคุก และลาฟเฟอรตี้ 

กลาววา วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคทําใหบุคลากรในองคการมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน ชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน ไววางใจกัน และทํางานรวมกันอยางมีความสุข ซ่ึงมีผลใหบุคลากรในองคการทํางาน

ไดบรรลุผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับท่ี สเตียรส (Steers, 1977, abstract) พบวา 

ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลขององคการ มี 4 ดาน ไดแก ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 

ดานลักษณะของสภาพแวดลอม ดานลักษณะของบุคคลในองคการ และดานลักษณะองคการ 

ในดานลักษณะของสภาพแวดลอม ประกอบดวย สภาพแวดลอมภายใน ไดแก บรรยากาศองคการ 

ซ่ึงวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคเปนลักษณะหนึ่งของบรรยากาศองคการ ซ่ึงแสดงถึงบรรยากาศ

การทํางาน จึงสามารถสงผลตอประสิทธิผลขององคการ และชอรทเทล และคนอ่ืนๆ (Shortell & et al, 

1991, pp. 709-726) พบวา วัฒนธรรมแบบสรางสรรคของหอผูปวยหนักมีความสัมพันธกับคุณภาพ

การดูแลผูปวย ซ่ึงจากแนวคิดของ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2013, pp. 304-309) คุณภาพ

เปนตัวชี้วัดประการหนึ่งในการประเมินประสิทธิผลขององคการ จึงถือไดวาคุณภาพการดูแลผูปวย

เปนตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิผลของหอผูปวย ดังนั้นวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค

จึงมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของหอผูปวย (นฤมล ตั้งเจริญธรรม, 2551, หนา 63) นอกจากนี้ 

สาธร ภูริโสภิษฐ (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

ของโรงเรียน มีอํานาจพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 60.00 สวนลักษณะเฉื่อยชาและ

ลักษณะกาวราว ไมมีอํานาจพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน จึงสรุปไดวาวัฒนธรรมองคการลักษณะ

สรางสรรคมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการกํากับ

ดูแล สงเสริม สนับสนุน การบริหารการปกครองทองถิ่นไดจัดทําแนวนโยบายการจัดการศึกษา

ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545-2549 ขึ้น โดยไดจัดทําภายใตกรอบแหงบทบัญญัติ
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ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้ง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 อีกท้ัง 

พ.ร.บ. ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท โดยครอบคลุมภารกิจท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

และจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใชในการปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหท่ัวถึง

กลุมเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเสมอ

ภาคและท่ัวถึงผูเรียนทุกกลุมเปาหมายไดพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวนั้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ, 2543, หนา 27) การบริหารงานในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราไดรับนโยบาย

มาจากคณะผูบริหารเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา และผูบริหารโรงเรียนเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกลาว สําหรับการบริหารงานในโรงเรียนมีความแตกตางกันหลายประการ เชน การกระจายอํานาจ

ใหครูผูรับผิดชอบงาน ไมตอเนื่องสงผลใหการปฏิบัติงานลาชา บุคลากรมีทักษะการทําวิจัยชั้นเรียนนอย 

โรงเรียนไมสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางวัสดุ ครุภัณฑและสิ่งกอสรางไดเอง ปญหาตางๆ สงผลถึง

สภาพแวดลอมทางการเรียนของนักเรียน ซ่ึงอาจทําใหโรงเรียนขาดประสิทธิผลได (เทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา, 2555, ออนไลน) 

 จากมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานปจจัย นั้น มาตรฐานที่ 20 กําหนดไววา ผูบริหาร

มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีตัวบงชี้คือ 1) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัด

การศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 2) ผูบริหารมีความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธและเปนท่ียอมรับ

ของผูเก่ียวของ 3) ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย (มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, 2555, 

ออนไลน) แตจากการประชุมคณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู โดยมีศาสตราจารยนายแพทย

ประเวศ วะสี เปนประธานการประชุมนั้น พบวา สาเหตุหนึ่งที่ผูเรียนไมไดรับการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเนื่องจากปญหาท่ีผูบริหารสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับการปฏิรูปการเรียน 

การสอนของครูเทาท่ีควร และไมสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544, หนา 65-66) นอกจากนี้ผูบริหารจํานวนไมนอย ยังขาดวิสัยทัศน

ท่ีกวางไกล ขาดภาวะผูนํา ขาดความรอบรูในสภาวการณและกลยุทธตางๆ ทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ ทําใหไมสามารถเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณตางๆ ท่ีจะมาถึงไดอยางรูเทาทัน

การเปลี่ยนแปลง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544, หนา 3-4)  

 จากความสําคัญและปญหาดังกลาวขางตน อีกทั้งยังไมเคยมีการศึกษาถึงภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมองคการในโรงเรียนลักษณะสรางสรรค วาสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราหรือไม ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือสะทอนภาพการบริหารจัดการของ
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ผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถพัฒนาการบริหารจัดการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา และ

สถานศึกษามีวัฒนธรรมองคการท่ีสามารถนําไปสูประสิทธิผลของโรงเรียน และเพ่ือประโยชนสูงสุดตอ

การบริหารโรงเรยีนและพัฒนาการศึกษาของประเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

1.2  คําถามการวิจัย 

 

 การวิจัยนี้ ผูวิจัยตั้งคําถามการวิจัย ดังนี้ 

 1.2.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

อยูในระดับใด 

 1.2.2 วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  

อยูในระดับใด 

 1.2.3 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับใด 

 1.2.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค

สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราหรือไม   

 

1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 

  

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา   

  1.3.2 เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา   

 1.3.3 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา   

 1.3.4 เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับวัฒนธรรมองคการ

ลักษณะสรางสรรคท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา   

 

 

 

 

1.4  สมมตฐิานการวิจัย 
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 การวิจัยนี้ มีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

 1.4.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

อยูในระดับมาก 

 1.4.2 วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  

อยูในระดับมาก 

  1.4.3 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับมาก 

 1.4.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค

สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา   

 

1.5  ขอบเขตการวิจัย 

 

 การวิจัยนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษานี้มุงศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียน วัฒนธรรมองคการ ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยมีเนื้อหาการศึกษาดังนี้ 

  1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ศึกษาตามแนวคิดของ ดาฟท 

(Daft, 1998, p. 335) ประกอบดวย (1) การสรางวิสัยทัศนใหม (2) การระดมความรวมมือผูกพัน 

(3) การสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

  2) วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ศึกษาตามแนวคิด คุก และลาฟเฟอรต้ี 

(Cook & Lafferty, 1989, pp. 214-215) ประกอบดวย การมุงความสําเร็จ การมุงพัฒนาบุคลากร 

การมุงใหความสําคัญกับบุคลากร และการมุงผูกพันแบบพ่ีนอง  

  3) ประสิทธิผลของโรงเรียน ศึกษาตามแนวคิดของ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 

2013, pp. 304-309) ประกอบดวย (1) ปจจัยปอนเขา (2) กระบวนการ (3) ผลผลิต  

 1.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

       1) ประชากร ไดแก พนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 

2555 จาก 5 โรงเรียน จํานวนครู 190 คน   

   2) กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ปการศึกษา 2555 ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากตารางของเครจซี่ และมอรแกน 

(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) แลวสุมอยางงายดวยการจับฉลากไดจํานวนพนักงานครู

ตามสัดสวนประชากรในแตละโรงเรียน เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 127 คน 
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 1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 

  1) ตัวแปรท่ี 1 ไดแก  

      (1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวย  

         ก. การสรางวิสัยทัศนใหม  

          ข. การระดมความรวมมือผูกพัน  

         ค. การสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง  

    (2) วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ประกอบดวย 

     ก. การมุงความสําเร็จ  

     ข. การมุงพัฒนาบุคลากร  

     ค. การมุงใหความสําคัญกับบุคลากร  

     ง. การมุงผูกพันแบบพ่ีนอง 

   2) ตัวแปรท่ี 2 ไดแก ประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบดวย  

   (1) ปจจัยปอนเขา  

   (2) กระบวนการ 

   (3) ผลผลิต  

 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 การวิจัยนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและวัฒนธรรมองคการ

ลักษณะสรางสรรค ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไดศึกษา

ตัวแปรตน คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ศึกษาตามแนวคิดของดาฟท (Daft, 

1998, p. 335) และวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ศึกษาตามแนวคิด คุก และลาฟเฟอรตี้ 

(Cook & Lafferty, 1989, pp. 214-215) และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของโรงเรียนดําเนินการศึกษา

ตามแนวคิดของ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2013, pp. 304-309) ซ่ึงสามารถเขียนกรอบแนวคิด

ไดดังนี้ 
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        ตัวแปรตน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันและตรงจุดมุงหมายของการวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงไดนิยาม

คําศัพทเฉพาะ ดังนี้ 

 1.7.1 ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลสําเร็จของโรงเรียนท่ีเกิดจากความสามารถ

ปฏิบัติงานของผูบริหารและครูจนบรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโรงเรียน พิจารณาไดจาก

ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวสามารถแกปญหา

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

1. การสรางวิสัยทัศนใหม 

2. การระดมความรวมมือผูกพัน 

3. การสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

1. ปจจัยปอนเขา 

2. กระบวนการ 

3. ผลผลิต  

ตัวแปรตาม 

วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

  1. การมุงความสําเร็จ  

  2. การมุงพัฒนาบุคลากร  

  3. การมุงใหความสําคัญกับบุคลากร  

  4. การมงผกพันแบบพ่ีนอง 
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ภายในโรงเรียนได และชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดีในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจนทําใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในการวิจัยนี้พิจารณาจาก ปจจัยปอนเขา กระบวนการ และผลผลิต 

ดังนี้ 

  1) ปจจัยปอนเขา (inputs) หมายถึง ผลสําเร็จของโรงเรียนในการจัดหาทรัพยากร

ทางการบริหารและนําแนวคิดทฤษฎีมาใชในการจัดการศึกษา จนบรรลุตามเปาหมาย ประกอบดวย 

การมีทรัพยากรการเงินอยางเพียงพอ มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการบริหารจัดการ 

ครูมีประสบการณในการสอน มีจํานวนผูปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ มีอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ครบครัน 

หองสมุดมีขนาดเหมาะสมและมีหนังสือท่ีเพียงพอ มีอาคารท่ีทันสมัย ครบครัน สวยงาม โรงเรียน

มีมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา อีกท้ังมีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน ไดรับการสนับสนุน

จากพอแมผูปกครองนักเรียน ตัวนักเรียนเปนผูมีความสามารถ และมีอัตราเฉลี่ยนักเรียนตอครูอยูใน

เกณฑต่ํา  

 

  2) ดานกระบวนการ (process) หมายถึง ผลสําเร็จของโรงเรียนในการใชวิธีการ

การบริหารจัดการของผูบริหารและบุคลากรในการจัดการศึกษา ประกอบดวย โรงเรียนมีโครงสราง

และสาระหลักสูตรสถานศึกษาท่ีชัดเจน ระดบัแรงจูงใจในการมาเรยีนและปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 

ภาวะผูนําของครูและผูบริหาร คุณภาพและปริมาณการสอนของครู ความไววางใจซึ่งกันและกัน 

ครูมีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการศึกษา มีความปรองดองกันเพ่ือสรางความตองการไปสูเปาหมายรวมกัน 

  3) ดานผลผลิต (outputs) หมายถึง ผลสําเร็จของโรงเรียนในการใชทรัพยากร

ทางการบริหารผานวธิีการบริหารจัดการทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาพึงพอใจ มีความสามารถในการสรางสรรคงาน มีความเชื่อมั่น

ในตนเอง มีความทะเยอทะยานปรารถนา มีความคาดหวัง มีอัตราการสําเร็จการศึกษา อัตรา

การออกกลางคัน ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อัตราการลางานและอัตราการลาออกของครู 

ผูบริหารมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการใชงบประมาณที่เหมาะสม 

มีความรับผิดชอบตอโรงเรียน สวนสังคมไดรับผลผลิตจากการที่โรงเรียนบรรลุเปาหมาย และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 1.7.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหาร

โรงเรียนท่ีแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางาน เปนกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือ

ผูตาม โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน 

ทําใหเกิดความตระหนักในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุม จูงใจใหผูรวมงานหรือผูตามมองไกลเกินกวา

ความสนใจของตนเองไปสูประโยชนของกลุมหรือสังคม และในการวิจัยนี้พิจารณาจากการสราง

วิสัยทัศนใหม การระดมความรวมมือผูกพัน และการสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
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  1) การสรางวิสัยทัศนใหม หมายถึง การกําหนดภาพอนาคตของโรงเรียน โดยเปลี่ยนแปลง

ภารกิจใหมท้ังรูปแบบและโครงสรางการทํางาน ขยายความคิดใหเปนท่ียอมรับของบุคลากรในโรงเรียน

ไดมองอนาคตมากกวามองปจจุบัน ประกอบดวย การเสนอแผนดําเนินการใหม การมุงแผนนโยบายใหม 

การเผยแพรแนวคิดสูการปฏิบัติใหม การมองการณถึงความเปนไปได การเสนอขอคิดใหมๆ 

ในการแกปญหา การมองหาโอกาสใหม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานใหม การเปลี่ยนแปลง

โครงสรางขององคการ การขยายความคิดใหม และการมองสูอนาคตมากกวาพิจารณาปจจุบัน 

  2) การระดมความรวมมือผูกพัน หมายถึง การโนมนาว จูงใจใหผูใตบังคับบัญชา

มีความผูกพันตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียน ปฏิบัติตามแนวคิดใหม วิสัยทัศนใหม 

ภารกิจใหม รูจักการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ประกอบดวย 

การขอใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นใหมๆ การขอใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

ของโรงเรียน การขอใหผูใตบังคับบัญชาทํางานโดยยึดเปาหมายของโรงเรียน การขอใหผูใตบังคับบัญชา

ทํางานดวยความเสียสละ การโนมนาวใหผูกพันเปาหมายของโรงเรียน การโนมนาวใหผูกพัน

ในวิสัยทัศนใหม การโนมนาวใหผูกพันตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียน การโนมนาวใหทํางาน

อยางมีวิสัยทัศน การโนมนาวใหปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการโนมนาวใหผูกพันตอภารกิจใหมๆ 

 

 

  3) การสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การใหความรู ความเขาใจ

เพ่ือใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในโรงเรียน และกระตุนใหมีคานิยมใหมๆ ในโรงเรียน 

เพ่ือใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงและถาวร ประกอบดวย การประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลง การสรางการยอมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การมีการสํารวจ

ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง การมีการตั้งเปาหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

การมีการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการเปลี่ยนแปลง การมีการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา

มีคานิยมใหมๆ ท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการมีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลง การมีการหาขอมูล

ท่ีไดจากการประเมินผลมาใชเพ่ือปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง การมีการกําหนดเปาหมายของ

การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และการใหมีการทดสอบและการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับปรุงแกไข

อยางตอเนื่อง 

 1.7.3 วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค หมายถึง องคการท่ีมีคานิยมใหความสําคัญกับ

บุคลากรและงานไปพรอมๆ กัน ทําใหบุคลากรในองคการมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ไววางใจกัน และทํางานรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งมีผลใหบุคลากรในองคการทํางานไดบรรลุผล

ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และในงานวิจัยนี้พิจารณาจากการมุงความสําเร็จ การมุงพัฒนา

บุคลากร การมุงใหความสําคัญกับบุคลากร และการมุงผูกพันแบบพ่ีนอง ดังนี้    
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  1) การมุงความสําเร็จ หมายถึง ลักษณะขององคการท่ีบุคลากรจะไดรับการกระตุนให

มุงสูมาตรฐานของความยอดเยี่ยมของการผลิต มีการกําหนดเปาหมายท่ีบรรลุผลอยางทาทายและ

มีความเปนไปได มีการทํางานอยางกระตือรือรน เพ่ือบรรลุเปาหมาย มีการวางแผนและสรางทางเลือก

ท่ีชัดเจนกอนลงมือปฏิบัติ   

   2) การมุงพัฒนาบุคลากร หมายถึง ลักษณะองคการท่ีเห็นคุณคาของบุคลากรที่มี

ความคิดสรางสรรค เนนคุณภาพมากกวาปริมาณ ใสใจกับผลสําเร็จของงานและความกาวหนา

ของบุคลากร ซ่ึงจะไดรับการกระตุนใหมีความสุขกับการทํางาน มีการพัฒนาตนเองและมีสวนรวม

ในการกิจกรรมใหมๆ ท่ีหลากหลาย  

   3) การมุงใหความสําคัญกับบุคลากร หมายถึง ลักษณะขององคการที่ยึดคน

เปนศูนยกลางโดยถือวาบุคลากรมีความสําคัญตอองคการ มุงการมีสวนรวมของบุคลากร ยิ่งบุคลากร

มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนายิ่งเกิดความกาวหนา 

   4) การมุงผูกพันแบบพ่ีนอง หมายถึง ลักษณะขององคการที่ใหความสําคัญกับ

ความสัมพันธระหวางบุคคล สมาชิกมีความเปนมิตรกัน เปดเผยและใสใจกับความพึงพอใจของกลุมทํางาน

 1.7.4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 5 โรงเรียน

ไดแก (1) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต (สุตสุนทร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (2) โรงเรียนเทศบาล 2 

พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (3) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจง 

เทศบาลตําบลบางคลา (4) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ เทศบาลตําบลบางคลา (5) โรงเรียนเทศบาล 1 

บางวัว เทศบาลตําบลบางวัว 

 

 

 1.7.5 พนักงานครู หมายถึง คร ูครูผูชวย และผูปฏิบัติหนาท่ีหลักดานการจัดการเรียนการสอน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

 จากการศึกษาวิจัยนี้ เปนประโยชนในการปฏิบัติงานของผูบริหารเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

และผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

 1.8.1 เปนแนวทางในการปรับปรุงภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน พัฒนาวัฒนธรรมองคการ

ไปในทิศทางท่ีเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
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 1.8.2 นําผลท่ีไดจากการวิจัยมาเปนสารสนเทศพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน

ใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียน 

 1.8.3 ผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนแกผูเก่ียวของกับการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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บทท่ี 2 

      เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวคิดและแนวดําเนินงาน 

ในการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนําเสนอเปนหัวขอตามลําดับ 

ดังนี้ 

 2.1 การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

      2.1.1 ความเปนมาของการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  2.1.2 หลักการจัดการศึกษาทองถ่ิน 

  2.1.3 วิธีการจัดการศึกษา 

  2.1.4 การบริหารการศึกษาของเทศบาล 

  2.1.5 ขอมูลเก่ียวกับโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

  2.2.1 ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน 

  2.2.2 ความสําคัญของประสิทธิผลของโรงเรียน 

  2.2.3 แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

  2.2.4 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

 2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

      2.3.1 ความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

   2.3.2 ความสําคัญของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

     2.3.3 แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

 2.4 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ  

     2.4.1 ความหมายของวัฒนธรรมองคการ 

   2.4.2 ความสําคัญของวัฒนธรรมองคการ 

     2.4.3 แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ 

  2.4.4 วัฒนธรรมองคการลกัษณะสรางสรรค 

 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

14 

  2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 2.6 สรปุกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

2.1 การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

 

 2.1.1 ความเปนมาของการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การจัดการศึกษาของประชาชนในอดีต เริ่มตนจัดการศึกษาแบบนานาประเทศของยุโรป 

เริ่มเม่ือ พ.ศ. 2414 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งไดทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโรงเรียนแหงแรกข้ึนในพระบรมมหาราชวัง และในป พ.ศ. 2427 ไดจัดตั้งโรงเรียน

สําหรับราษฎร แหงแรกท่ีวัดมหรรณพาราม เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของประเทศ ตอมาไดรับ

การยกฐานะข้ึนเปนกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน 

 หลังจากท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุขแลว การบริหารประเทศไดเริ่มขยายตัวไปสูทองถ่ินมากข้ึน เปนการกระจายอํานาจใหทองถ่ิน

ไดมีสิทธิและหนาท่ีในการบริหารกิจการของทองถ่ินในรูปแบบการปกครองทองถ่ินตางๆ กัน เชน 

ไดตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2478 กําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีจัดการศึกษา เพ่ือใหราษฎรไดรับ

การศึกษาอบรมเขาไวดวย ดังนั้น หนาท่ีในการจัดการศึกษาของทองถ่ินจึงไดตกอยูในความดูแลรับผิดชอบ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ และใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2478 

กําหนดใหมีการโอนโรงเรียนและทรัพยสินของโรงเรียนมาเปนของเทศบาลทั้งหมด หากทองถิ่นใด

มีปริมาณโรงเรียนไมเพียงพอ ก็ใหเทศบาลจัดตั้งเพิ่มขึ้น และดํารงโรงเรียนประถมศึกษา เหลานั้น

ดวยเงินรายไดของเทศบาลเอง 

 จากผลของพระราชบัญญัติสองฉบับดังกลาว รัฐบาลในสมัยนั้นจึงไดตราพระราชกฤษฎีกา

มอบอํานาจการจัดการประถมศึกษา ในเขตเทศบาลใหเทศบาลรับไปดําเนินการเม่ือ พ.ศ. 2479 และ

เทศบาลไดรับโอนโรงเรียนเทศบาลมาดําเนินการครั้งแรก เม่ือ พ.ศ. 2480 การโอนโรงเรียนเทศบาล

มาดําเนินการครั้งนี้ เทศบาลไดรับโอนมาท้ังหมด คือ โรงเรียน กิจการของโรงเรียน ทรัพยสิน และครู

โดยใหครูโอนมาเปนพนักงานเทศบาล การโอนการประถมศึกษามาอยูกับเทศบาลในระยะนั้น

ประสบปญหาตางๆ มาก งบประมาณของเทศบาลมีจํานวนนอย ทําใหการศึกษาของเทศบาลไมกาวหนา

เทาท่ีควร จึงไดมีการโอนการศึกษาของเทศบาลไปอยูกับกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่ง 

 พ.ศ. 2504 รัฐบาลจึงไดโอนการประถมศึกษาในเขตเทศบาลไปใหเทศบาลรับผิดชอบ

อีกครั้งหนึ่ง โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ 
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  1) ใหกระทรวงมหาดไทย ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล 

  2) สงเสริมใหเทศบาลพยายามรับโอนโรงเรียนประชาบาลไปดําเนินการใหมากท่ีสุด

เวนแตโรงเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการขอสงวนไวปรับปรุงในทางวิชาการ และเปนตัวอยางเทานั้น 

  3) กระทรวงศึกษาธิการ ควรจายเงินอุดหนุนเปนการชวยเหลือการศึกษา ในเขตเทศบาล

อาจคํานวณเปนรายหัวนักเรียน ซ่ึงอาจจะไดพิจารณาตอไป 

 ดังนั้น การจัดการประถมศึกษาในเขตเทศบาล จึงอยูในกํากับดูแล ควบคุมของเทศบาล

ตลอดมาจนทุกวันนี้ และประกอบกับ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปจจุบัน มาตรา 41 

ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ 

 

 

ตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการของทองถ่ิน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2547, 

หนา 1-2) 

 2.1.2 หลักการจัดการศึกษาทองถิ่น 

 การจัดการศึกษาทองถ่ิน ยึดหลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาเปนสําคัญ คือ

ภาคนโยบาย ควรเปนหนาท่ีหลักของสวนกลางในการกําหนดนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติ

หลักสูตร มาตรฐานการศึกษา การวัดประเมินคุณภาพการศึกษา ภาคปฏิบัติ ควรเปนหนาท่ีหลักของ

ทองถ่ิน โดยใหทองถ่ินไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานในทองถ่ิน โดยใหทองถ่ิน

มีสวนรวมรับผิดชอบดวย หลักการจัดการศึกษาทองถ่ิน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2547, หนา 2) 

  1) ยึดหลักการกระจายอํานาจ ในการจัดการศึกษาทองถิ่น เปนผูดําเนินการเอง

โดยใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติกับความตองการ

ของประชาชนในทองถ่ิน 

  2) การกําหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา การบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานบุคคล ระหวางสวนกลางกับสวนทองถ่ินประสานงานอยางใกลชิด ภายใตการกํากับดูแล

ของกระทรวงมหาดไทย 

  3) การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในทองถิ่น 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาทองถ่ิน สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนในแตละทองถ่ินได 

  4) การสงเสริมวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลใหทัดเทียมกับขาราชการครู 

  5) นําทรัพยากรในทองถ่ินมาใชใหเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาทองถ่ิน กําหนด

นโยบายกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาใหทองถ่ินจัดทํา ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

    (1) หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาทองถ่ิน ซ่ึงแตเดิมไดรวมอํานาจไว

ในราชการสวนกลางใหไปอยูกับราชการสวนทองถ่ิน 
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      (2) หลักการมอบภาระหนาท่ีในการจัดการศึกษาทองถ่ิน ใหอยูในความรับผิดชอบ

ของทองถ่ินและประชาชน ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงวางรากฐาน

การประถมศึกษาไวแตเดิมและเชนท่ีนานาอารยะประเทศจัดทําอยู 

           (3) หลักการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทองถ่ิน รัฐบาลจะเขาไปมี

สวนเก่ียวของก็เฉพาะในสิ่งท่ีทองถ่ินและประชาชนยังชวยตนเองไมได   

 หลักการดังกลาวเปนหลักการอยางกวางๆ ซ่ึงไดใชเปนแนวทางในการบริหารการศึกษาของ

ทองถ่ินสืบมา  

 2.1.3 วิธีการจัดการศึกษาทองถิ่น 

 เพ่ือใหการบริหารการศึกษาของทองถ่ินเปนไปโดยเหมาะสม ทางราชการจึงไดกําหนดแนวทาง

เก่ียวกับการบริหารการศึกษาทองถ่ิน โดยกําหนดใหสวนกลางมีหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาของหนวยทองถ่ินและใหทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาโดยตรงหนวยงานสวนกลาง

ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา มีดังนี้ (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2547, หนา 2-3)     

1) กระทรวงมหาดไทย มีหนาท่ีและความรับผิดชอบควบคุมสงเสริมในดานธุรการ

เก่ียวกับนโยบายและการจัดการศึกษาของทองถ่ินใหเปนไปตามเปาหมาย จัดสรรเงินอุดหนุนจาก 

 

รัฐบาลกลาง เปนหนวยประสานงานกับหนวยราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหคําแนะนําสงเสริมและชวยเหลือ

หนวยการปกครองทองถ่ินในการแกปญหาอุปสรรคและขอขัดของตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ

กระทรวงมหาดไทย 

  2) กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม

ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีหนาท่ีในการประสานและสงเสริมองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา รวมท้ัง

การเสนอแนะ การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) มีหนาท่ีสงเสริมการบริหารงานบุคคล

โดยกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุ แตงตั้ง การยาย 

การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและการรักษา

วินัยและการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ การรองทุกข และการใหออกจากราชการ 

 2.1.4 การบริหารการศึกษาของเทศบาล 

 เนื่องจากรัฐบาลและ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหหนวยการปกครอง

ทองถ่ินเปนผูดําเนินการดังกลาว เทศบาลและเมืองพัทยาจึงตองทําหนาที่และรับผิดชอบในการจัด

การศึกษาในเขตของตนอยางเต็มท่ี ความรับผิดชอบของเทศบาลและเมืองพัทยา สรุปไดดังนี้ 

  1) มีหนาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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  2) จัดใหเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑในเขตเทศบาลไดเขาโรงเรียนโดยท่ัวถึง 

  3) เปนผูจัดตั้งและดํารงโรงเรียนเทศบาล 

  4) ควบคุมและบริหารโรงเรียนเทศบาลในเขตของตน 

 การจัดการศึกษาเขตเทศบาลและเมืองพัทยานี้ เทศบาลและเมืองพัทยาเปนผูบริหารและ

ดําเนินการโดยตรง โดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยมิไดเขาเก่ียวของในรายละเอียด

ของการปฏิบัติ นอกจากการสงเสริมสนับสนุนใหเทศบาลและเมืองพัทยาดําเนินการไดโดยเรียบรอย

และบรรลุผลดียิ่งข้ึน เทศบาลและเมืองพัทยาจึงมีอํานาจท่ีจะใชดุลยพินิจและตัดสินใจดําเนินการ

ในเรื่องใดๆ ไดอยางเต็มท่ีตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวตามกฎหมาย (กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน, 2547, หนา 3) 

 2.1.5 ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล หรือเมืองพัทยา ลวนมีบทบาทสําคัญในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน

ในพ้ืนท่ี ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู การจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ เพ่ือพัฒนา

ความรู ความคิด ทักษะท่ีจะเปนประโยชนในการดํารงชีวิตแกประชาชนทุกเพศทุกวัย องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจึงไมอาจละเลยหนาที่ในการสงเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้น

เปนกําลังสําคัญของประเทศในอนาคตไดประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 มาตรา 289 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีหนาท่ีบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 

ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษา

อบรม และการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินนั้น และเขาไปมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ

การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองคํานึงถึง

การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นดวย ดังนั้น

โรงเรียนสังกัดเทศบาลจึงมีหนาท่ีจัดการศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทราท่ีจัดการศึกษา ประกอบดวย 3 เทศบาล คือ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลบางคลา 

และเทศบาลตําบลบางวัว มีโรงเรียนรวมท้ังสิ้น 5 โรงเรียน ดังนี้ 

  1) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งอยู

เลขท่ี 86 ถนนสรรคประศาสน ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพ้ืนท่ี 1 ไร 2 งาน 

4 ตารางวา กอตั้งเม่ือพุทธศักราช 2466 เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

มีนักเรียนรวมท้ังสิ้น 874 คน เปนชาย 459 คน เปนหญิง 415 คน มีผูบริหาร 3 คน เปนหญิง 2 คน 

เปนชาย 1 คน มีพนักงานครูท้ังสิ้น 43 คน เปนชาย 6 คน เปนหญิง 37 คน มีบุคลากรสนับสนุนรวม 

6 คน เปนภารโรง 2 คน เปนแมครัว 4 คน 
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  2) โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) เปนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งอยูเลขที่ 904 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพ้ืนท่ี 5 ไร 3 งาน 2 ตารางวา กอตั้งเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2537 

เปดทําการสอนต้ังแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีนักเรียนรวมท้ังสิ้น 1,120 คน เปนชาย 

543 คน เปนหญิง 559 คน มีผูบริหาร 4 คน เปนชาย 1 คน เปนหญิง 3 คน มีพนักงานครูท้ังสิ้น 44 คน 

เปนชาย 7 คน เปนหญิง 37 คน มีพนักงานจาง 3 คน มีบุคลากรสนับสนุน 5 คน เปนเจาหนาท่ีหองสมุด 

1 คน เปนเจาหนาท่ีธุรการ การเงิน 2 คน เปนภารโรง 2 คน 

  3) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจง เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลบางคลา ตั้งอยูเลขท่ี 45 

ถนนระเบียบกิจอนุสรณ ตําบลบางคลา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพ้ืนท่ี 4 ไร 2 งาน กอตั้ง

เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2465 เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

มีนักเรียนรวมท้ังสิ้น 1,245 คน เปนชาย 634 คน เปนหญิง 611 คน มีตําแหนงบริหาร 3 อัตรา ปจจุบัน 

มีผูบริหารชาย 1 คน และวาง 2 คน มีพนักงานครูรวมท้ังสิ้น 53 คน เปนชาย 14 คน เปนหญิง 39 คน 

มีบุคลากรสนับสนุน 13 คน เปนผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1 คน เปนภารโรง 2 คน และ

เปนแมครัว 10 คน 

  4) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลบางคลา ตั้งอยูเลขท่ี 

159 ถนนระเบียบกิจอนุสรณ ตําบลบางคลา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพ้ืนท่ี 11 ไร 2 งาน 

24 ตารางวา กอตั้งเมื่อ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2482 เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล

ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนรวมท้ังสิ้น 554 คน เปนชาย 284 คน เปนหญิง 270 คน มีผูบริหาร 

2 คน เปนชาย 2 คน มีพนักงานครูรวมท้ังสิ้น 28 คน เปนชาย 6 คน เปนหญิง 22 คน มีบุคลากรสนับสนุน 

6 คน เปนผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 1 คน เปนภารโรง 2 คน และเปนแมครัว 3 คน  

  5) โรงเรียนเทศบาล 1 บางวัว เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลบางวัว ตั้งอยูเลขท่ี 

155/1 หมู 3 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพ้ืนท่ี 2 ไร 3 งาน 39 ตารางวา 

กอตั้งเม่ือพุทธศักราช 2546 เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีนักเรียน 

รวมท้ังสิ้น 441 คน เปนชาย 230 คนเปนหญิง 211 คน มีผูบริหาร 1 คน มีพนักงานครู รวมท้ังสิ้น 

22 คน เปนชาย 4 คน เปนหญิง 18 คน มีบุคลากรสนับสนุนรวม 5 คน เปนผูชวยเจาหนาท่ีการเงิน

และบัญชี 1 คน เปนภารโรง 1 คน เปนแมบาน 2 คน และเปนแมครัว 1 คน  

 จากขอมูลขางตนการจัดศึกษาของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราทั้ง 5 โรงเรียน

มีผูบริหารรวมท้ังหมด 12 คน มีนักเรียนรวมท้ังสิ้น 4,216 คน เปนชาย 2,150 คน เปนหญิง 2,066 คน 

มีพนักงานครูรวมท้ังสิ้น 190 คน เปนชาย 37 คน เปนหญิง 153 คน 

 สรุปไดวา ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา นั้นจะเกิดขึ้นได โดยตองถือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ภายใตการสงเสริมสนับสนุนจากกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ตามนโยบายการจัดการศึกษาทองถ่ินท่ีมุงสงเสริมวัฒนธรรมภายในองคการใหมีการพัฒนาตนเองได

เต็มศักยภาพ โดยใชการเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนา

สูสังคมแหงการเรียนรู สงเสริมและสรางกลไกเพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสและทางเลือกท่ีจะเขาถึง

ปจจัยการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายและสงเสริมความคิด

สรางสรรคของผูเรียน โดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เนนการฝกทักษะตางๆ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ดวยตนเองดวยความรวมมือจากทุกสวน และใหสอดคลองกับความจําเปนของแตละองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พรอมท้ังสอดแทรกดานคุณธรรม จริยธรรม มุงใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง มีความสุข ยึดม่ัน

และเคารพสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองไทย

และพลโลก 

 
2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

 จากการศึกษาคนควาเก่ียวกับประสิทธิผลในเชิงการบริหารการศึกษาสวนใหญ กลาวถึง 

คําวา ประสิทธิผลขององคการ หรือ ประสิทธิผลของโรงเรียน ซ่ึงในสภาพท่ีแทจริง เราถือวา โรงเรียน 

เปนองคการหนึ่ง ในท่ีนี้จึงกลาวถึงประสิทธิผลของโรงเรียน ในความหมายเดียวกับประสิทธิผลของ

องคการ มีนักวิชาการใหคํานิยามไวหลากหลายขึ้นอยูกับมุมมองของแตละทาน แตสวนใหญ

จะมุงท่ีผลสําเร็จของงานหรือการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค 

 2.2.1 ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน  

 รุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร (2546, หนา 169) ใหความหมายวา ประสิทธิผล 

หมายถึง ผลสําเร็จหรือผลท่ีเกิดข้ึนของงานท่ีองคการพึงประสงคหรือความสําเร็จของผลการปฏิบัติงาน

ท่ีเปนไปหรือบรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ 

 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา 667) ใหความหมายวา ประสิทธิผล หมายถึง 

ผลสําเร็จหรือผลท่ีเกิดข้ึน 

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2546, หนา 97) ใหความหมายวา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง 

การท่ีองคการสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 เมตต เมตตการุณจิต (2547, หนา 45) กลาววา ประสิทธิผล มีความหมายใกลเคียงกับคําวา 

“ประสิทธิภาพ” กลาวคือ ประสิทธิภาพเปนการทํางานใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยยึดหลักการประหยัด

ทรัพยากร สําหรับประสิทธิผล คํานึงถึงความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงค เชนกัน แตการปฏิบัติ

อาจจะไมประหยัดหรือไมมีประสิทธิภาพก็ได เพราะยึดเปาหมายของงานเปนหลัก 
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 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2005, p. 373) ใหความหมายวา ประสิทธิผลของโรงเรียน 

หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของวชิาการหรือความพึงพอใจในการทํางานของครู หรือขวัญของสมาชิกในโรงเรียน

อยูในระดับดีและไดสรุปวา ประสิทธิผลของโรงเรียน พิจารณาจากตัวบงชี้ 4 ประการ คือ ความสามารถ

ในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ

ทางบวก ความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอมและความสามารถในการแกปญหา

ภายในโรงเรยีน 

 วัชราภรณ ศรีเมืองชาง (2552, หนา 25) กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความสําเร็จ

ของผูบริหารและครูในโรงเรียนท่ีสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมาย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในภาพรวมอยูในระดับสูง สามารถแกปญหาภายในโรงเรียนไดและชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดี

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจนทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ณัทลาวัลย สารสุข (2553, หนา 35) กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียน

ท่ีมีความสามารถในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนา เพ่ือใหมีการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณและสิ่งแวดลอมบูรณาการผสมผสาน คงสภาพของโรงเรียนใหเกิดความพึงพอใจ และ

ผลสําเร็จของการทํางานใหโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิต

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจน

สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายใน ภายนอก และรวมท้ังสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน

จนทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ 

 เนียม ผะกาแกว (2554, หนา 35) กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลสําเร็จ

ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว

อยางครบถวนสมบูรณโดยการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด สงผลใหผูรับบริการ

เกิดความพึงพอใจ 

 นอมจิตร แกวประทีป (2554, หนา 53) กลาววา ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือความพึงพอใจในการทํางาน รวมถึงการบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคของ

องคการ สวนประสิทธิผลของสถานศึกษา พิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมรวมท้ังสามารถแกปญหาภายในสถานศึกษาจนทําใหเกิดความพอใจในการทํางาน 

 นัตธิณี จงรักษ (2554, หนา 24) กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียน

สามารถจัดการศึกษาใหบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือความสําเร็จตามเปาหมายที่โรงเรียนกําหนดไว 

โดยสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง พัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก สามารถ

ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมท่ีบีบบังคับได รวมท้ังสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี หรือ
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ความพึงพอใจในการทํางานของครูตลอดจนมีความสามารถในการบูรณาการผสมผสานเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของโรงเรียนตามท่ีตั้งไว 

 สรุปวา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ระดับผลสําเร็จของโรงเรียนท่ีเกิดจากความสามารถ

ปฏิบัติงานของผูบริหารและครูจนบรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโรงเรียน พิจารณาไดจาก

ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวสามารถแกปญหา

ภายในโรงเรยีนได และชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดีในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจนทําใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.2.2 ความสําคัญของประสิทธิผลของโรงเรียน 

 การบริหารงานในปจจุบันเปนโลกของการแขงขันท่ีมีองคการเปนจํานวนมากในสังคม 

องคการท่ีมีชีวิตอยูได คือ องคการท่ีสามารถดําเนินงานเปนท่ียอมรับของสังคมและถือวาเปนองคการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะประสิทธิผลจะบงบอกถึงความสามารถขององคการและแสดงถึงความจําเปน

ท่ีสังคมจะตองมีองคการนั้นๆ อยู โรงเรียนเปนองคการหนึ่งที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษา 

ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิผล 

ในการบริหารโรงเรียนสิ่งท่ีมีความสําคัญและเปนตัวบงชี้วาการจัดการศึกษาหรือการบริหารโรงเรียน

ประสบความสําเร็จหรือไมก็คือประสิทธิผล ผูบริหารโรงเรียนตองใชความรูความสามารถและประสบการณ 

วิสัยทัศน ผูนําในการเปลี่ยนแปลง สงเสริมสนับสนุน คร-ูอาจารยใหไดพัฒนาและทันตอการเปลี่ยนแปลง

ใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีวางไว โดยจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความมุงหมายของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 (พิมพรรณ สุริโย, ออนไลน, ม.ป.ป.) ท่ีระบุวา การจัดการศึกษา

ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐ

ตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ความหมายตามนัยนี้ โรงเรียนจะตองจัดการศึกษา

ใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ จึงมีคําถามออกมามากมายวา โรงเรียนจะจัดการศึกษาอยางไรใหผลผลิต

ท่ีเกิดจากกระบวนการจัดการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ หนึ่งในหลายๆ คําตอบคือ ผูบริหาร

จะตองดําเนินการ 2 ประการ คือ 1) แสดงบทบาทและหนาท่ีในการบริหาร (management functions) 

2) แสวงหาทรัพยากรท่ีใชในการบริหาร (management resources) สําหรับทรัพยากรการบริหารหรือ

ปจจัยนําเขาท่ีสําคัญ ไดแก คน แรงงาน เงิน วัสดุ อุปกรณ ท่ีดินสิ่งกอสราง ผูบริหารจะตองใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ขจัดความสิ้นเปลือง

สูญเปลาดวยการวางแผนท่ีเปนกระบวนการตอเนื่องท้ังระบบ ท้ังนี้เพ่ือความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 

(นิลมณี บัวระภา, ออนไลน, ม.ป.ป.)  ซ่ึงโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล จะแสดงใหเห็นวาโรงเรียนสามารถ

ผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก สามารถปรับตัวเขากับ

สิ่งแวดลอมและแกปญหาได (Hoy & Miskel, 2013, p. 373) 
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 ภารดี อนันตนาวี (2551, หนา 204) กลาววา ประสิทธิผลขององคการมีความสําคัญตอ

องคการ ดังนี้ 

  1) ชวยตรวจสอบวัตถุประสงคกับการจัดตั้งองคการ การจัดตั้งองคการยอมกําหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายไวอยางชัดเจน เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามความตองการหรือไม 

   2) ประเมินผลการดําเนินงานกับแผนที่กําหนด การดําเนินงานในแตละกิจกรรม

ยอมตองมีการวางแผน กําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใชอํานาจหนาท่ี

การบริหาร การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

   3) ประเมินผลสําเร็จกับวัตถุประสงค เปรียบเทียบผลงานท่ีดําเนินการไดตามแผนงาน

กับวัตถุประสงคขององคการท่ีคาดหวัง ถาผลของงานบรรลุตามวัตถุประสงคและความคาดหวังของ

องคการ แสดงวาองคการมีประสิทธิผล 

 สรุปวา ประสิทธิผล มีความสําคัญตอการบริหารงานในองคการเพราะถาองคการมีประสิทธิผล

ในการทํางานก็จะทําใหองคการนั้นยังคงดํารงอยูตอไป ประสิทธิผลเปนตัวชวยในการตรวจสอบ 

ประเมินผล ความบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ  

 2.2.3 แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

 ประสิทธิผลของโรงเรียน เปนความสําเร็จของโรงเรียน ซึ่งความสําเร็จของโรงเรียน

ก็อยูท่ีมุมมองของแตละคนวาตองการความสําเร็จในดานใดบาง จึงไดมีนักวิชาการใหแนวคิดไว

หลากหลายทาน ซ่ึงผูวิจัยจะนํามากลาว ดังนี้ 

 วิโรจน สารรัตนะ (2553, หนา 323-335) ไดรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการท่ีใหทัศนะ

เก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนไวหลายทาน ดังนี้ 

 รุทเทอร (Rutter, 1998; อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2553, หนา 328) ใหทัศนะเก่ียวกับ

ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนควรมีลักษณะ คือ มีการกําหนดคานิยม ความคาดหวัง และมาตรฐาน

ของโรงเรียน มีการบริหารหองเรียนท่ีดี มีการสอนครูและคาดหวังสูง มีครูเปนแบบอยางท่ีดี มีขอมูล

ยอนกลับในทางบวกตอนักเรียน มีสภาพแวดลอมที่ดีสําหรับนักเรียนและครู มีการมอบหมาย

ความรับผิดชอบใหกับนักเรียน มีการประสบความสําเร็จของนักเรียน มีกิจกรรมรวมกันระหวางครูกับ

นักเรียน 

 สมิท และทอมสินสัน (Smith & Tomlinson, 1989; อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2553, 

หนา 328) ใหทัศนะวา โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล เปนโรงเรียนท่ีประกอบดวยกลุมปจจัยดังนี้ สภาวะผูนํา

และการบริหารของผูบริหาร การมีสวนรวมในการตัดสินใจของครู มีบรรยากาศของการยอมรับนับถือ

ซ่ึงกันและกัน (ครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน ครูกับนักเรียน และครูกับผูปกครองนักเรียน เปนตน) 

มีการเสนอแนะขอมูลยอนกลับทางบวกตอนักเรียน 
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 พอลแลค ครีสเพล และวัตสัน (Pollack Chrispeels & Watson, 1987; อางถึงใน วิโรจน 

สารรัตนะ, 2553, หนา 328) ใหทัศนะวาโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดวย องคประกอบใหญๆ 

3 องคประกอบ คือ บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน การปฏิบัติการเรียนการสอนและโครงสราง

และกระบวนการองคการ นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็นบทบาทของภาวะผูนํา (leadership) ท่ีสงผลตอ

องคประกอบท้ังสามดวย 

 ฮาลตัน (Halton, 1998; อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2553, หนา 329) ใหทัศนะวา 

ประสิทธิผลของโรงเรียนประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้ 

  1) การมีจุดหมายรวม คือ การท่ีบุคคลท่ีเก่ียวของตอการบริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียนไดมีการกําหนดจุดหมายหรือเปาหมายของโรงเรียนรวมกัน ซ่ึงการมีจุดหมายรวมกัน

จะนําไปสูการใหความรวมมือในการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางแทจริง ซ่ึงจะสงผลตอ

ความสําเร็จตามท่ีเปาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่การมีจุดหมายรวมมีประเด็น

ท่ีเปนองคประกอบยอยดังนี้ 

   (1) การมีคานิยมรวมและมีความเชื่อรวม หมายถึง การที่บุคคลที่เกี่ยวของ

มีความตระหนักและมองเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการศึกษาพรอมที่จะใหความรวมมือ

ในการดําเนินทางการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนมีศรัทธาตอโรงเรียนรวมกัน 

   (2) มีจุดหมายชัดเจน การมีจุดหมายรวมกันดังกลาวขางตนของผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย

จะตองเปนจุดหมายท่ีมีความชัดเจนมีความเขาใจตรงกันและสามารถนําไปปฏิบัติ ตรวจสอบ และ

ประเมินไดจริง 

   (3) มีภาวะผูนําทางการสอน หมายถึง ผูบริหารและครูตองมีพฤติกรรมที่แสดงถึง

ความกลาที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น มีความคิดสรางสรรคและสามารถ

แกปญหาตางๆ ไดเองตลอดจนสามารถเปนท่ีพ่ึงพาดานการจัดการเรียนการสอนแกครูผูสอนคนอ่ืนๆ ได 

  2) มีบรรยากาศการเรียนรู คือ การสรางและพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู

ของผูเรียนและบุคคลากรทุกคนในโรงเรียน รวมถึงผูท่ีเก่ียวของภายนอกโรงเรียนดวยการจัดการ

ดานบรรยากาศการเรียนรูจึงตองมีองคประกอบยอย ดังนี้ 

(1) ความเก่ียวของและความรับผิดชอบของนักเรียน หมายถึง ความผูกพันท่ีนักเรียน

มีตอโรงเรียน ตลอดจนความเอาใจใสในภารกิจของโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 

   (2) สภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง การจัดองคประกอบดานสภาพแวดลอม 

ไดแก อาคารสถานท่ี สื่อ วัสดุอุปกรณ หองเรียนและสถานท่ีสําหรับการเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน 

เปนตน 
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   (3) การยอมรับ หมายถึง การท่ีบุคลากรทุกฝายใหการเคารพและนับถือซ่ึงกันและกัน 

มีการใหเกียรติซึ่งกันและกัน ยอมที่จะรับฟงแนวคิด เหตุผลและความสามารถของกันและกัน

อยางแทจริง 

   (4) พฤติกรรมทางบวกของนักเรียน หมายถึง การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค

ของนักเรียน ตามท่ีโรงเรียนตองการใหเกิดข้ึน 

   (5) การสนับสนุนจากชุมชนและผูปกครอง หมายถึง การกระทําใดๆ ท่ีเปนการให

ความชวยเหลือโรงเรียนในกิจกรรมทางการศึกษาท่ีโรงเรียนจัดข้ึน ไดแก การสนับสนุนดานกําลังกาย 

กําลังทรัพย และกําลังสติปญญา เพ่ือใหการดําเนินการบริหารจัดการในโรงเรียนบรรลุเปาหมายตามท่ี

กําหนดไว 

  3) เนนการเรียนรู คือ การใหความสําคัญกับกระบวนการคนควาหาความรูของนักเรียน 

รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันระหวางบุคคลากรในโรงเรียนดวยกันหรือระหวางบุคลากร

ภายนอกกับบุคลากรภายในโรงเรียน โดยมีองคประกอบยอยท่ีสําคัญดังนี้ 

    (1) เนนการสอนและหลักสูตร หมายถึง การท่ีโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรของ

โรงเรียนใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มีการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวทางการปฏิรูป

การเรียนรูอยางแทจริง 

    (2) มีการพัฒนาครู หมายถึง โรงเรียนมีการเสรมิสรางศักยภาพในการจัดการเรียนรู

และการปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางตอเนื่อง ไดแก การจัดอบรมใหความรูท่ีสอดคลองกับภาระงานของครู 

การจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูดวยกันอยูเสมอ รวมถึงการใหครูไดมีการสรางองคความรู

ท่ีสอดคลองกับงานในหนาท่ีของตนอยางตอเนื่อง 

    (3) มีความคาดหวังสูง หมายถึง โรงเรียนมีการตั้งเปาหมายในการบริหารจัดการศึกษา

ไวสูงในระดับท่ีสามารถปฏิบัติใหบรรลุผลไดอยางแทจริง ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรทุกฝายมีแรงจูงใจ

ท่ีจะปฏิบัติการใดๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายนั้นรวมกัน 

   (4) ติดตามความกาวหนาของนักเรียนสมํ่าเสมอ หมายถึง โรงเรียนตองมีการประเมิน

ความกาวหนาของผูเรียนใหครอบคลุมศักยภาพของผูเรียนทุกดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ สังคม

และสติปญญา โดยตองมีการติดตามและประเมินอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือนําผลจากการประเมินมาปรับปรุง

กระบวนการพัฒนาผูเรียนตอไป 

 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานไดใหทัศนะเก่ียวกับโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ไวดังนี้ 

 เพอรก้ี และสมิท (Purkey & Smith, 1983, p. 87) ประกอบดวย กลุมปจจัยท่ีแสดงถึง

ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเปน 2 ดาน คือ 
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  1) ดานโครงสราง ไดแก มีการบริหารและภาวะผูนําแบบกระจายอํานาจ มีความม่ันคง

ในการปฏิบัติงานของครู มีหลักสูตรท่ีชัดเจนและจัดระบบ มีการพัฒนาคณะครู มีสวนรวมและสนับสนุน

จากผูปกครอง มีการสนับสนุนจากทองถ่ิน 

  2) ดานกระบวนการ ไดแก มีการวางแผนแบบมีสวนรวม มีความสัมพันธแบบเปนทีม

มีสํานึกชุมชน มีจุดหมายท่ีชัดเจน มีระเบียบและวินัย มีความคาดหวังรวมกันสูง 

 ฮอลท และไฮท (Holt & Hinds, 1994, p. 25) ไดใหแนวคิดและกลาวถึงองคประกอบสําคัญ

ท่ีจะสงผลตอความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาวาประกอบดวยองคประกอบ 3 กลุมใหญ ดังนี้ 

  1) องคประกอบดานการมีจุดมุงหมายรวมกัน ประกอบดวยการมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน 

การมีคานิยมและความเชื่อรวมกันและการมีภาวะผูนําทางดานการเรียนการสอน 

 2) องคประกอบดานบรรยากาศการเรียนรู ประกอบดวยการมีสวนเกี่ยวของและ

ความรับผิดชอบของนักเรียน สภาพแวดลอมทางกายภาพ การยอมรับและการมีสิ่งจูงใจพฤติกรรม

ในทางบวกของนักเรียน การไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและผูปกครอง 

  3) องคประกอบดานการเรียนรู ประกอบดวยหลักสูตรการสอนการพัฒนาบุคลากร 

ความคาดหวังในความสําเร็จสูงและการติดตามความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

 วูด และอูริค (Woode & Orlik, 1994, p. 256) ไดใหแนวคิดและกลาวถึงประสิทธิผลของ

โรงเรียนวามีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาเนื่องจากโรงเรียนเปนสถาบันท่ีมีพลวัต ดังนั้นเกณฑการประเมิน

ประสิทธิผลของโรงเรียนในวันพรุงนี้กับวันนี้อาจไมเหมือนกัน อยางไรก็ตามมีคําถามท่ีสามารถนําไปใช

ในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนไดอยางกวางๆ ดังนี้ คือ 

  1) โรงเรียนมีคุณภาพในทุกดานหรือไม 

 2) โรงเรียนมีคุณภาพตอนักเรียนทุกคนหรือนักเรียนทุกกลุมหรือไม 

  3) โรงเรียนมีคุณภาพท่ีดีกวาท่ีอ่ืนๆ หรือไมในเรื่องการเรียนการสอน 

  4) โรงเรยีนไดมีการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนกันอยางไร 

 เซอรจิโอวานนิ (Sergiovanni, 2001, pp. 23-24) เสนอวา โรงเรียนที่มีประสิทธิผล

ควรจะมีลักษณะดังนี้ คือ เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี จัดการเรียนการสอน

ท่ีสงเสริมการมีปฏิสัมพันธตอกันแบบเปนกลุม มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง ใชภาวะผูนํา

แบบมีสวนรวม สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค และชุมชนเขามามีสวนรวม 

 คาลดเวลล และสปงค (Caldwell & Spink, 1990, p. 56) สรุปวา ลักษณะของโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผลจะประกอบดวย 4 เรื่องใหญๆ คือ เนนเรื่องการเรียนการสอน ความสามารถของครูและ

นักเรียนสามารถตรวจสอบได การมีสวนรวมจากผูเก่ียวของทุกฝายอยางเหมาะสมและการมีแผนงาน

เพ่ือนําไปสูการพัฒนา เปนตน 
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 สรุปวา โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลนั้นตองอาศัยหลักแนวคิดทฤษฎีมาใชเปนแนวทางในการบริหาร 

ตองอาศัยความทุมเทพยายามทุกดานจากบุคลากรที่เกี่ยวของ อาศัยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

อาศัยเปาหมายท่ีชัดเจน มีทรัพยากรเพียงพอ และมีคุณภาพ อาศัยความมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับ

การบริหารสถานศึกษา อาศัยความเปนผูนําของท้ังผูบริหาร คณะครู อาศัยบรรยากาศแหงการยอมรับ

นับถือซ่ึงกันและกัน  

  1) เกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

    ในการท่ีองคการจะทราบวาองคกรนั้นๆ มีประสิทธิผลในการดําเนินงานหรือไมนั้น

จําเปนตองมีเกณฑในการประเมิน มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายเกณฑประเมินประสิทธิผล

ของโรงเรียนไว ดังนี้ 

  คาลดเวลล และสปงค (Caldwell & Spink, 1990, p. 108) ไดกลาวและอธิบายถึง

เกณฑประเมินความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบดวย 6 ดาน จํานวน 43 รายการ ซ่ึงเขาถือวา

เปนเกณฑ “แบบอุดมคติ” (ideal type) คือแมแตสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสงูอาจจะมีไมครบทุกรายการ

แตก็มีประโยชนท่ีจะใชวัดความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาได มีรายการดังนี้ 

  2) ดานหลักสูตร ประกอบดวย มีจุดหมายทางการศึกษาท่ีชัดเจน มีแผนงานที่ไดรับ

การวางแผนไวอยางสมดุลและเปนระบบ สามารถตอบสนองความตองการของนักเรียนในสถานศึกษาได 

มีแผนงานพัฒนานักเรียนใหมีทักษะที่ตองการ และผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียน

ในระดับสูง 

  3) ดานการตัดสินใจ ประกอบดวย บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสถานศึกษา

ในระดับสูง คณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจกับสถานศึกษาในระดับสูง ชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ

กับสถานศึกษาในระดับสูง 

  4) ดานทรัพยากร ประกอบดวย สถานศึกษามีทรัพยากรอยางเพียงพอท่ีจะชวยใหครู

ทําการสอนไดอยางมีประสิทธิผล สถานศึกษามีครูท่ีมีความสามารถและแรงจูงใจ 

  5) ดานภาวะผู นํา  ประกอบดวย ความสามารถในการกําหนดหนา ที ่และ

ทรัพยากรเพื่อปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรไดสอดคลองกับความตองการ

ทางการศึกษา การตอบสนองและสนับสนุนความตองการของครู การใสใจตอการพัฒนาวิชาชีพของ

ครู การกระตุนครูเก่ียวของกับการวางแผนพัฒนาวิชาชีพและใชครูท่ีมีทักษะ การตระหนักถึงสิ่งท่ีกําลัง

เกิดข้ึนในสถานศึกษาระดับสูง การสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานอื่น ชุมชน ครูและนักเรียน 

มีรูปแบบการบริหารท่ียืดหยุน มีความพยายามท่ีจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จัดใหมีขอมูลยอนกลับ

สําหรับครูอยูในระดับสูง ตรวจสอบแผนงานและวัดความกาวหนาตามจุดมุงหมาย 

  6) ดานบรรยากาศ ประกอบดวยสถานศึกษากําหนดคานิยมท่ีสําคัญ ผูบริหาร ครู 

นักเรียน แสดงความผูกพันและจงรักภักดีตอจุดหมายและคานิยมของสถานศึกษา จัดสภาพแวดลอม
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ใหนาอยู ตื่นเตน และทาทายตอครูและนักเรียน มีบรรยากาศยอมรับและเชื่อถือกันของครูกับนักเรียน 

มีบรรยากาศความไววางใจและการสื่อสารแบบเปดในสถานศึกษา มีความคาดหวังในสถานศึกษาวา

นักเรียนทุกคนจะทําดี ผูบริหารครู และนักเรียนมีความคาดหวังความสําเร็จในระดับสูง นักเรียน

มีการยอมรับนับถือและความเปนเจาของผูอื่น จัดใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอสถานศึกษา 

มีความเปนระเบียบวินัยท่ีดีในสถานศึกษา ผูบริหารอาวุโสเก่ียวของกับเรื่องวินัยของนักเรียนในระดับต่ํา 

อัตราความประพฤติเหลวไหลของนักเรียนต่ํา ครูมีขวัญกําลังใจในระดับสูง ครูมีความเปนอันหนึ่งอันเดียว

ในระดับสูง อัตราการขาดงานของครูต่ํา คะแนนทดสอบแสดงถึงความสําเร็จในระดับสูง การศึกษาตอ

หรือหางานทําของนักเรียนอยูในระดับสูง 

  7) ดานผลลัพธ ประกอบดวย อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ํา คะแนนทดสอบ

แสดงถึงความสําเร็จในระดับสูง การศึกษาตอหรือหางานทําของนักเรียนอยูในระดับสูง 

 นอกจากนี้ คาลดเวลล และสปงค (Caldwell & Spink, 1990, p. 108) ยังกลาวถึง

เกณฑประเมินในความมีประสิทธิผลในการจัดสรรทรัพยากรในโรงเรียนอีก 12 ประการ ดังนี้ 

 ดานกระบวนการ 

  1) ความตองการทางการศึกษาไดรับการกําหนดและจัดลําดับความสําคัญ 

   2) ลําดับความสําคัญไดคํานึงถึงของทองถ่ินและของโรงเรียน 

   3) ทรัพยากรทางการเงินถูกจัดสรรตามลําดับความตองการทางการศึกษานั้น 

   4) คณะครู ผูปกครอง นักเรียน มีสวนรวมดวยอยางเหมาะสม 

   5) ผูมีสวนรวมมีความพึงพอใจในกระบวนการการมีสวนรวมนั้น 

   6) มีการประเมินผลกระทบจากการจัดสรรทรัพยากรนั้นอยางชัดเจน 

  7) มีการจัดทําเอกสารการเงินกับคณะครูและบุคลากรอ่ืนเพ่ือความเขาใจอยูเสมอ 

  8) มีการกําหนดระเบียบการเพ่ือการติดตามควบคุมการใชจายท่ีเหมาะสม 

  9) สามารถถายโอนประเภทของเงินเม่ือมีความตองการเปลี่ยนแปลง 

 ดานผลลัพธ 

  1) จุดมุงหมายทางการศึกษาท่ีจัดในลําดับสูงไดรับการตอบสนองจากแผนการจัดสรร 

ทรัพยากรนั้นในทุกดาน 

  2) รายจายจริงเปนไปตามท่ีประมาณการไว แตยืดหยุนไดเม่ือความตองการเปลี่ยนไป            

  3) มีความเขาใจและยอมรับกันท่ัวไปในผลลัพธจากการจายงบประมาณ 

 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2013, pp. 304-309) ไดเสนอเกณฑการวัดประสิทธิผล

ของโรงเรียนไวดังนี้ 

  1) ปจจัยปอนเขา (inputs) ควรพิจารณาจาก  

   (1) ดานการเงินและสิ่งท่ีจัดซ้ือจัดจางมาดวยเงิน ไดแก  
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    ก. ทรัพยากรการเงิน  

    ข. สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการ  

    ค. ประสบการณทางการสอนของครู  

    ง. จํานวนผูปฏิบัติงาน  

    จ. อุปกรณและเทคโนโลยี  

    ฉ. ขนาดของหองสมุด และจํานวนของหนังสือ  

     ช. อาคารท่ีทันสมัย สวยงาม ครบครัน 

 

    (2) ดานความคิดและทฤษฎี ไดแก  

      ก. นโยบายและมาตรฐานดานการศึกษา  

      ข. โครงสรางการบริหารงาน 

      ค. การสนับสนุนจากพอแมผูปกครองนักเรียน 

      ง. ความสามารถของนักเรียน 

     จ. อัตราเฉลี่ยนักเรียนตอครู 

  2) กระบวนการ (process) ควรพิจารณาจาก  

   (1) โครงสรางและสาระหลักสูตร  

   (2) บรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียน  

   (3) ระดับแรงจูงใจในการเรียนและปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 

   (4) ภาวะผูนําของครูและผูบริหาร 

   (5) คุณภาพและปริมาณการสอนของครู 

   (6) ความไววางใจกัน  

   (7) ครูมีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการศึกษา 

   (8) ครูมีความปรองดองกันเพ่ือสรางความตองการไปสูเปาหมาย 

  3) ผลผลิต (outputs) ควรพิจารณาจาก 

    (1) ดานนักเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความสามารถในการสรางสรรคงาน 

ความเชื่อม่ันในตนเองของนักเรียน ความทะเยอทะยานปรารถนา ความคาดหวัง อัตราการสาํเร็จ 

การศึกษา การออกกลางคัน  

    (2) ดานครู ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อัตราการลางาน อัตราการลาออก      

    (3) ดานผูบริหารโรงเรียน ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การใชงบประมาณ

ท่ีเหมาะสม ความรับผิดชอบตอโรงเรียน 
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    (4) ดานสังคม ไดแก การบรรลเุปาหมายแตละกิจกรรมของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 

 มอทท (Mott, 1972; cite by Hoy & Miskel, 2013, p. 319) ซ่ึงไดกลาวถึง เกณฑการประเมิน

ประสิทธิผลของโรงเรียนในแงของความสามารถ 4 ประการ ดังนี้ 

  1) ความสามารถในการผลิต (productivity) 

   2) ความสามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก (positive attitude) 

   3) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) 

   4) ความสามารถในการแกปญหา (solving problems) 

 จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สรุปไดวา ประสิทธิผลของโรงเรียน

เปนผลสําเร็จดานตางๆ ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีกําหนดไวอยางครบถวนสมบูรณ โดยการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน

สงูสุด สงผลใหผูรับบริการเกิดความถึงพอใจ ผูวิจัยจึงนําเกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

ตามแนวคิดของ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2013, pp. 304-309) มาเปนกรอบแนวคิด

ในการวิจัยนี้ ดังนี้  

  1) ปจจัยปอนเขา หมายถึง ผลสําเร็จท่ีแสดงถึงความสามารถในการแสวงหาทรัพยากร

ทางการบริหาร และนําแนวคิดทฤษฎีมาใชในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 1) มีทรัพยากรการเงิน

อยางเพียงพอ 2) มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการ 3) ครูมีประสบการณในการสอน 

4) มีจาํนวนผูปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ 5) มีอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ครบครัน 6) มีหองสมุดขนาด

เหมาะสมและมีจํานวนหนังสือที่เพียงพอ 7) มีอาคารที่ทันสมัย ครบครัน สวยงาม 8) โรงเรียน

มีมาตรฐานการศึกษาและนโยบายดานการศึกษาท่ีชัดเจน 9) โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงาน

ท่ีชัดเจน 10) ไดรับการสนับสนุนจากพอแมผูปกครองนักเรียน 11) นักเรียนเปนผูมีความสามารถ 

12) อัตราเฉลี่ยนักเรียนตอครูอยูในเกณฑต่ํา 

   สรุปไดวา ประสิทธิผลดานปจจัยปอนเขา (inputs) หมายถึง ผลสําเร็จของโรงเรียน

ในการจัดหาทรัพยากรทางการบริหารและนําแนวคิดทฤษฎีมาใชในการจัดการศึกษา จนบรรลุ

ตามเปาหมาย ประกอบดวย การมีทรัพยากรการเงินอยางเพียงพอ มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ

การบริหารจัดการ ครูมีประสบการณในการสอน มีจํานวนผูปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ มีอุปกรณเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย ครบครัน หองสมุดมีขนาดเหมาะสมและมีหนังสือท่ีเพียงพอ มีอาคารท่ีทันสมัย ครบครัน 

สวยงาม โรงเรียนมีมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา อีกท้ังมีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน 

ไดรับการสนับสนุนจากพอแมผูปกครองนักเรียน ตัวนักเรียนเปนผูมีความสามารถ และมีอัตราเฉลี่ย

นักเรียนตอครูอยูในเกณฑต่ํา  



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

30 

  2) ดานกระบวนการ หมายถึง ผลสําเร็จท่ีแสดงถึงความสามารถในการใชวิธีการและ

ประสบการณในการบริหารจัดการของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 1) โครงสราง

และสาระหลักสูตร 2) ระดับแรงจูงใจในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 3) ภาวะผูนํา

ของครูและผูบริหาร 4) คุณภาพและปริมาณการสอนของครู 5) ความไววางใจกัน 6) ครูมีทัศนคติท่ีดี

ตอการจัดการศึกษา 7) ครูมีความปรองดองกันเพ่ือสรางความตองการไปสูเปาหมาย 

   สรุปไดวา ประสทิธิผลดานกระบวนการ (process) หมายถึง ผลสําเร็จของโรงเรียน

ในการใชวิธีการการบริหารจัดการของผูบริหารและบุคลากรในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 

โรงเรียนมีโครงสรางและสาระหลักสูตรสถานศึกษาท่ีชัดเจน ระดับแรงจูงใจในการมาเรียนและปฏิบัติ

กิจกรรมของนักเรียน ภาวะผูนําของครูและผูบริหาร คุณภาพและปริมาณการสอนของครู ความไววางใจ

ซ่ึงกันและกัน ครูมีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการศึกษา มีความปรองดองกันเพ่ือสรางความตองการไปสู

เปาหมายรวมกัน 

  3) ดานผลผลิต หมายถึง ผลสําเร็จท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรทางการบริหาร

ผานวิธีการบริหารจัดการทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย ประกอบดวย 1) ดานนักเรียน 

ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการสรางสรรคงาน ความเชื่อมั่นในตนเอง 

ความทะเยอทะยานปรารถนา ความคาดหวัง อัตราการสําเร็จการศึกษา การออกกลางคัน 2) ดานครู 

ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อัตราการลางาน อัตราการลาออก 3) ดานผูบริหาร ไดแก 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การใชงบประมาณท่ีเหมาะสม ความรับผิดชอบตอโรงเรียน 4) ดานสังคม 

ไดแก เปาหมายแตละกิจกรรมของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 สรุปไดวา ประสิทธิผลดานผลผลิต (outputs) หมายถึง ผลสําเร็จของโรงเรียน

ในการใชทรัพยากรทางการบริหารผานวิธีการบริหารจัดการทําใหการดําเนินงานของโรงเรียน

บรรลุเปาหมาย ประกอบดวย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาพึงพอใจ มีความสามารถ

ในการสรางสรรคงาน มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความทะเยอทะยานปรารถนา มีความคาดหวัง มีอัตรา

การสําเร็จการศึกษา อัตราการออกกลางคัน ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อัตราการลางานและ

อัตราการลาออกของครู ผูบริหารมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการใชงบประมาณ

ท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบตอโรงเรียน สวนสังคมไดรับผลผลิตจากการท่ีโรงเรียนบรรลุเปาหมาย 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 จากทัศนะของนักวิชาการดังท่ีกลาวมาแลวนั้น เห็นไดวาความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 

ตองมีเปาหมายและวัตถุประสงคหรือผลสําเร็จของงาน และมีความคาดหวังสูง โดยท่ีผูบริหาร คร ู

ตองมีภาวะผูนํา ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม มีการวางแผน มีทรัพยากรพอเพียงและมีคุณภาพ 

โรงเรียนจะตองมีบรรยากาศและวัฒนธรรมโรงเรียนที่ดี ผูบริหาร และครู ตองมีความเปนผูนํา
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ในการเปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุน โดยอาศัยเกณฑประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนมาเปนกรอบ

ในการดําเนินงานทุกๆ ดานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 2.2.4 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

  1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรยีน 

   การศึกษาภาวะผูนําท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลขององคการนั้นเปนผลมาจากการศึกษา

ภาวะผูนําหรือพฤติกรรมผูนําจากอดีตจนทําใหเกิดทฤษฎีภาวะผูนําข้ึนหลากหลายทฤษฎี ซ่ึงลวนมีจุดเนน

ท่ีแตกตางกันไป ท้ังนี้เพ่ือมุงศึกษาภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผล ดังนั้นการศึกษาภาวะผูนําสวนใหญจึงศึกษา

พฤติกรรมผูนําใน 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมมุงคนและพฤติกรรมมุงงาน ซ่ึงพฤติกรรมผูนําแบบมุงคน

และมุงงานนี้เปนพฤติกรรมของผูนําอีกประเภทหนึ่งท่ีสามารถทําใหผูใตบังคับบัญชามีผลการปฏิบัติงาน

ดีกวา มีความพึงพอใจท่ีดีกวาและสงผลตอประสิทธิผลขององคการไดสูงกวา ดังผลการวิจัยและแนวคิด

จากนักวิชาการดานการศึกษาหลายทาน ไดเสนอแนวคิดใหมเก่ียวกับผูนําสําหรับโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลวา 

ควรเปนผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (Bass, 1985, pp. 603-703) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีพยายามชี้ใหเห็นวาผูนํา

ท่ีมีประสิทธิผลแบบเดิมแตกตางจากผูนําการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีลักษณะ

เปนผูนําท่ีมองการณไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานการเปลี่ยนแปลง สามารถโนมนาวจิตใจลูกนอง 

ซ่ึงผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนการปฏิรูปท้ังบุคคลและระบบท่ีดีข้ึน (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2546, หนา 5)  

   ดังนั้น ภาวะผูนําจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญและสงผลตอประสิทธิผลของผูบริหาร ท้ังนี้

เนื่องจากการท่ีผูบริหารจะมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใดนั้นยอมข้ึนอยูกับสมรรถภาพของนักบริหาร

การศึกษา ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญภายใตขอจํากัดของการบริหารโรงเรียน แนวทางหนึ่งที่จะชวยให

การปฏิบัติงานของผูบริหารบรรลุผลตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนด คือ การพัฒนาภาวะผูนํา

ของผูบริหารโรงเรียน ท้ังนี้เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนมีฐานะเปนนักบริหาร มีหนาท่ีเชนเดียวกันกับ

หนาท่ีผูบริหารหนวยงานหรือองคการ คือ ทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงค เปนผูมีหนาที่ที่จะตอง

สงเสริมใหเกิดระบบความรวมมือในการปฏิบัติงาน การท่ีผูบริหารจะสามารถชักชวนหรือชี้นําใหผูอ่ืน

ทํางานสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค โดยผูรวมงานมีความยินดีท่ีจะใหความรวมมือไดนั้น ผูบริหารจําเปนตอง

มีภาวะผูนําเพ่ือสรางประสิทธิผลใหแกโรงเรียนมากยิ่งข้ึน (วิจลน โกษาแสง, 2548, หนา 4) ซ่ึงผูบริหาร

สถานศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา ยุคแหงการเปลี่ยนแปลงจะตองสรางภาวะผูนําและฝกฝนใหเกิด

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหครูเกิดความศรัทธา ยอมรับ เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะปฏิบัติงาน ใชความสามารถ

ท่ีมีในแตละบุคคลชวยกันหาแนวทางพัฒนาการศึกษาและชวยกันแกปญหาท่ีจะเกิดขึ้นดวยเหตุผล 

มีกระบวนการ ท้ังนี้ เ พ่ือสรางสรรคงานการศึกษาใหพัฒนายิ่งขึ้นไป และพัฒนาสถานศึกษา

ใหประสบความสําเร็จ (อําภา ปยารมย, 2549, หนา 53) อาจเนื่องเพราะผูบริหารเปนผูมีบทบาท

สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิผล ในการบริหารโรงเรียน

สิ่งท่ีมีความสําคัญและเปนตัวบงชี้วาการจัดการศึกษาหรือการบริหารโรงเรียนประสบความสําเร็จ
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หรือไมก็คือประสิทธิผล ผูบริหารโรงเรียนตองใชความรูความสามารถและประสบการณ วิสัยทัศน ผูนํา

ในการเปลี่ยนแปลง สงเสริมสนับสนุน ครู-อาจารยใหไดพัฒนาและทันตอการเปลี่ยนแปลงใหเกิดผลตาม

เปาหมายท่ีวางไว (พิมพรรณ สุริโย, ออนไลน, ม.ป.ป.)  

    สรุปวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิผลขององคการ เนื่องจากผูนํา

ท่ีมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปนผูนําท่ีมองการณไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรคดานการเปลี่ยนแปลง 

สามารถจูงใจใหสมาชิกในองคการปฏิบัติงานตามที่ผูนําบริหารได จึงทําใหเกิดประสบผลสําเร็จ 

ซ่ึงคือ ประสิทธิผลขององคการ 

  2) วัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

     วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอองคการโดยมีผลกระทบตอพฤติกรรมองคการและ

การปฏิบัติงานในองคการ เปนผลกระทบท่ีมีรูปแบบท่ีสัมพันธซ่ึงกันและกัน 3 ทาง (Kilman, Saxton, 

& Serpa, 1989, pp. 404-405) คือ  

    (1) ผลกระทบในการกําหนดทิศทางเปนวิธีการท่ีวัฒนธรรมชี้นําหรือกําหนดวิถีทาง

ใหองคการดําเนินการ วัฒนธรรมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและผลักดันใหสมาชิกในองคการมีพฤติกรรม

ในทิศทางที่ถูกตองตรงตามภารกิจเปาหมายขององคการ ซึ่งจะทําใหองคการบรรลุความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค  

    (2) ผลกระทบโดยการแพรกระจายเปนระดับของความเขมแข็งของวัฒนธรรม

ท่ีแพรกระจายหรือขยายผลระหวางสมาชิกในกลุมเดียวกัน หรือในองคการเดียวกัน ถาสมาชิกในกลุม

มีสวนรวมในวัฒนธรรมหรือยอมรับในวัฒนธรรมอยางเดียวกันแสดงถึงการแพรกระจายของวัฒนธรรม

อยางกวางขวางท่ัวถึง ซ่ึงจะทําใหเกิดมีวัฒนธรรมเดียวกันและมีความเปนเอกภาพ แตถาสมาชิกในกลุม

ไดรับอิทธิพลจากการแพรกระจายของวัฒนธรรมในระดับต่ําและไมท่ัวถึงทําใหมีพฤติกรรมแตกตางกัน 

จะไมมีความเปนเอกภาพ แตละกลุมยอยในองคการ จึงควรมีวัฒนธรรมอยางเดียวกัน มีแนวคิดรวมกัน 

แสดงถึงการแพรกระจายของวัฒนธรรมอยางกวางขวางท่ัวถึงทําใหการทํางานมีประสิทธิผล  

     (3) ความเขมแข็งของผลกระทบของวัฒนธรรมเปนพลังผลักดันหรือแรงกดดันของ

วัฒนธรรมท่ีมีตอสมาชิกในองคการ ถามีพลังนอยการกระทําสิ่งใดในแนวทางท่ีวัฒนธรรมกําหนดหรือ

ชี้นําไวนั้นจะไมตอเนื่อง  

     จากการศึกษาผลการปฏิบั ติงานในบริ ษัทญ่ีปุน ท่ีประสบผลสําเร็จ พบวา 

มีความสัมพันธสูงกับลักษณะวัฒนธรรมแบบการตลาดเนนคานิยมการแขงขัน ทํางานเชิงรุกและมุงผลลัพธ 

และวัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนาเนนคานิยมความยืดหยุนและนวัตกรรม (Deshpande, Farley, 

& Webster, 1993, pp. 23-27)  
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    วัฒนธรรมองคการเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการบรหิารงานในโรงเรียนใหบรรลุ 

ความสําเร็จ ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมองคการเปนเครื่องมือที่ชวยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดังท่ี เซธ (Sathe, 1985, pp. 25-31) กลาววา วัฒนธรรมองคการสงผลตอพฤติกรรมของบุคคล 

ตอความสําเร็จ และประสิทธิภาพองคการในดานตางๆ ดังนี้ 

    (1) ชวยใหเกิดความรวมมือ (cooperation) ระหวางสมาชิก  

    (2) ชวยใหเกิดการตัดสินใจ (decision making) อยางมีประสิทธิภาพ 

    (3) ชวยใหการควบคุม (control) การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว 

    (4) ชวยลดปญหาของความไมเขาใจในการสื่อสาร (communication) 

    (5) ชวยใหสมาชิกรูสึกผูกพันตอองคการ (commitment) 

    (6) ชวยใหการรับรู (perception) ตอสถานการณตางๆ ตรงกัน 

    (7) ชวยใหเกิดการใชเหตุผลในการแสดงพฤติกรรม (justification of behavior) 

    มิเชล (Michael & Champy, 1993, pp. 39-42) กลาววา ทุกอยางท่ีเราไดเรียนรู

มาเก่ียวกับเรื่องการปรับรื้อระบบ (reengineering) ทําใหไดขอสรุปอยางม่ันคงวากฎเกณฑการดําเนินงาน

ของโรงเรียนท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริงในปจจุบันไมใชโครงสรางโรงเรียน

แตเปนวัฒนธรรมโรงเรียนตางหาก สอดคลองกับ เคมีรอนและเอทิงตัน (Cameron & Ettington, 

1998, pp. 26-29) ท่ีพบวา วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธโดยตรงกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

โดยวัฒนธรรมของโรงเรียนตองเขมแข็งและสอดคลองเขากันได ซึ่งจะผลักดันใหเกิดความเชื่อ

ในแนวเดียวกันอันจะนํามาซ่ึงการคิดและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน บราธไวท (Brathwaite, 1993, 

pp. 27-29) พบวา โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลสูงตองมีวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีแข็งแกรง ประกอบดวย 

คานิยม พิธีการ เรื่องเลา และขอปฏิบัติตางๆ ที่เปนบรรทัดฐานใหคนปฏิบัติยึดถือ ซึ่งสงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบคุลากรดวย นอกจากนี้ ชารลอท ทและลินดา (Charlotte & Linda, 

1993, pp. 54-60) ยังยืนยันอีกวา วัฒนธรรมองคการเปนตัวแปรสําคัญในโรงเรียนซ่ึงทําใหโรงเรียน

อยูรอดไดอยางมีเสถียรภาพ เพราะวัฒนธรรมโรงเรียนเชิงสรางสรรคมีความสัมพันธกับปจจัยดานรูปแบบ

ผูนํา ความพึงพอใจในงาน การปรับตัว การพัฒนางานของบุคลากรและโรงเรียนทําใหสมาชิกในองคการ

ทํางานอยางมีความสุข ผูกพันกับองคการและชวยลดปญหาการโอน ยาย ลาออก  

    ซ่ึงอาจสรุปไดวา วัฒนธรรมองคการมีสวนสําคัญในเชิงสรางสรรคใหการบริหาร

จัดการและพัฒนาองคการมีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุดตอองคการ

ทามกลางการเปลี่ยนแปลง 

    วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอพนักงานและกระบวนการทํางานขององคการ 

โดยเฉพาะองคการท่ีเขมแข็ง สามารถควบคุมพฤติกรรมขององคการได เปนตัวกําหนดวาพนักงาน

ตองทําอะไร คิดและทําในแนวทางเดียวกับวัฒนธรรมขององคการ (Greenberg & Barton, 2008, 
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p. 526) พฤติกรรมเหลานี้ของพนักงานมีตอผลการปฏิบัติงานขององคการ ตามแนวคิด “The Behavioral 

Perspective” ซ่ึง ไรท สมิท และแมคมาฮาน (Wright, Smart & McMahan, 1995) เห็นวา พฤติกรรม

ของพนักงานเปนสื่อกลางสําคัญนําไปสูผลการปฏิบัติงานขององคการ องคการจึงดําเนินวิธีการตางๆ 

เก่ียวกับพนักงานเพ่ือควบคุมและทําใหพนักงานมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีองคการตองการ เนื่องจาก

ทัศนคติและพฤติกรรมมีผลตอองคการโดยเฉพาะอยางยิ่งสรางความไดเปรียบในการแขงขันแกองคการ 

    เชฟริทซ และคนอ่ืนๆ (Shafritz, Ott, & Jang, 2005, p. 11) กลาววาสภาพแวดลอม

ทางวัฒนธรรมมีผลตออํานาจและหนาท่ีการบริหารทําใหรัฐหรือองคการมีความแตกตางกัน ซ่ึง เมโย 

(Mayo, 1924; cited by Shafritz, Ott, & Jang, 2005, p. 14) ทําการทดลองเพ่ือทดสอบวาสภาพ

การทํางานท่ีดีมีผลตอการปฏิบัติงานของคนหรือไม แตพบวา ปทัสถานทางสังคม (social norms) 

เปนตัวกําหนดผลผลิตของคนงาน ไมใชสภาพการทํางาน พฤติกรรมของคนงานถูกกําหนดโดยความสัมพันธ

ภายในกลุม คือ คนงานมีความคาดหวังและความเชื่อรวมกันในกลุม หรือวัฒนธรรมของกลุมมีอิทธิพล

ควบคุมการทํางานของคนงาน เนื่องจากคนงานในกลุมมีขอตกลงรวมกันวาจะผลิตสินคาจํานวนเทาใด 

โดยมิไดเขียนเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน แตรูกันเปนนัยวาเม่ือคนใดทํางานมากกวาปริมาณ

ท่ีตกลงกันไวก็จะเตือนกันดวยการตบไหล 

   อูชิ (Ouchi, 1981; cited by Hoy & Miskel, 2013, pp. 182-183) ไดศึกษากับ

บริษัทขนาดใหญของญ่ีปุนท่ีประสบผลสําเร็จในการแขงขันระดับนานาชาติ อูชิ (Ouchi) พบปจจัย

หลายประการท่ีทําใหบริษัทญี่ปุนประสบความสําเร็จ สิ่งหนึ่งคือวัฒนธรรมการบริหารซ่ึงใหความสําคัญ

แกการทํางานเปนทีมและรับผิดชอบรวมกัน การมีสวนรวมของพนักงาน การสื่อสารที่เปดกวาง 

ความม่ันคงปลอดภัย ความเทาเทียมกัน แตกตางจากวัฒนธรรมการบริหารของบริษัทอเมริกัน

ท่ีใหความสําคัญแกความสามารถเฉพาะตน หรือความเปนปจเจกชนนิยมมากกวาความเปนพหุชนนิยม 

นอกจากนี้ อูชิ (Ouchi) ยังเสนอรูปแบบวัฒนธรรมท่ีเรียกวา “Type Z Culture” บูรณาการวัฒนธรรม

แบบญี่ปุนและสหรัฐอเมริกาเขาไวดวยกัน ใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมการทํางานดวยการสนับสนุน

ใหพนักงานรับผิดชอบสวนบุคคลในขณะเดียวกันสามารถทํางานรวมกันเปนทีมได จะทําใหองคการ

ประสบผลสําเร็จ 

    ปเตอร และวอเตอรแมน (Peters & Waterman, 1982, pp. 21-23) ไดมีงานเขียน

เรื่อง In Search of Excellence ซ่ึงเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม

องคการกับประสิทธิผลขององคการ โดยการสังเกตการณองคการท่ีประสบความสําเร็จ จํานวน 62 แหง 

และสรุปลักษณะวัฒนธรรมองคการสําคัญ 8 ประการ ที่มีผลตอความสําเร็จขององคการ ไดแก 

(1) ตัดสินใจทําโดยไมลังเล (bias for action) คือ ตัดสินใจแกไขปญหาอยางรวดเร็ว เมื่อองคการ

พบกับปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ผูบริหารเขาถึงปญหาของพนักงานจากการเดินไปพบปะกับพนักงาน

โดยตรง และใชนโยบายเปดประตูติดตอสื่อสารหลายชองทางอยางไมเปนทางการ และแบงหนวยงาน
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ออกเปนกลุมยอยๆ เพ่ือใหการบริหารงานยืดหยุนและคลองตัว (2) ใหความใกลชิดกับลูกคา (stay close 

to the customer) การเรียนรูจากลูกคาเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จขององคการ ความพึงพอใจ

ของลูกคาเปนคานิยมสําคัญสําหรับองคการนําไปสูการบริหารลูกคาที่เปนเลิศ ผลิตสินคาและบริการ

ท่ีมีคุณภาพตลอดจนมีความนาเชื่อถือสูงโดยองคการใสใจตอสภาพแวดลอมภายนอก กําหนดให

ความจงรักภักดีของลูกคาเปนกลยุทธสําคัญท่ีสรางผลกําไรระยะยาว ดวยบริการท่ีมีคุณภาพ และ

ไดรับความเชื่อถือไววางใจจากลูกคา หาชองทางการตลาดเสนอสินคาและบริการตรงกับความตองการ

ของลูกคา ใหความสําคัญแกลูกคามากกวาตนทุนคาใชจายหรือเทคโนโลยี ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น

ของลูกคาหรือผูใชบริการ (3) ใหความอิสระและทําแบบนักประกอบการ (autonomy and 

entrepreneurship) องคการท่ีเปนเลิศกระตุนใหพนักงานสรางสรรคนวัตกรรม โดยพัฒนาโครงสราง

สิ่งใหม หนวยงานมีขนาดเล็กลงเพ่ือใหพนักงานรูสึกเปนเจาของ และรูสึกสะดวกสบายเม่ือเสนอแนะ

สิ่งใหม คณะผูบริหารระดับสูงสนับสนุนพนักงานอยางเต็มท่ีใหคิดคนสิ่งใหมๆ สงเสริมการแขงขันภายใน

องคการ โดยติดตอสื่อสารอยางไมเปนทางการ อยางไรก็ตามพนักงานตองอดทนตอความลมเหลว 

ในกรณีสรางนวัตกรรมไมสําเร็จหรือไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว (4) เชื่อวาผลงานท่ีดียอมมาจากคน 

(productivity through people) ปเตอร และวอเตอรแมน (Peters & Waterman) มีความเชื่อ

เชนเดียวกับอูชิ (Ouchi) วา พนักงานคือสินทรัพย (asset) ท่ีสําคัญท่ีสุดของบริษัท บริษัทจึงตองสราง

วัฒนธรรมองคการท่ีเปนคานิยมเชนนี้ โดยการปฏิบัติตอพนักงานอยางใหเกียรติ เคารพในศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย ในฐานะท่ีเปนบุคคลท่ีจะนําความสําเร็จมาสูบริษัท (5) บริหารแบบไมปลอยมือ 

(Hands - on management) ผูบริหารระดับสูงของบริษัทสวนใหญมักบริหารงานแบบลอยตัวหางไกล

จากธุรกิจท่ีแทจริงของบริษัท ทําใหความรูความเขาใจในธุรกิจลดนอยลง ตัวอยางเชน ผูจัดการบริษัท

ผลิตสินคาอีเลคทรอนิกสขนาดใหญ แตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอีเลคทรอนิกสนอยกวาที่เขาใจ

ปญหาเชิงการเมืองภายในบริษัท หรือประธานบริษัทผลิตรถยนต แตกลับมีความรูเก่ียวกับรถยนต

นอยกวารูเก่ียวกับการเงิน เปนตน เพ่ือแกปญหาแนวโนมท่ีเกิดข้ึนดังกลาว ปเตอร และวอเตอรแมน 

(Peters & Waterman) พบวา ในบริษัทท่ีทําการศึกษาจะใหความสําคัญและย้ําเตือนผูบริหารของบริษัท

ใหเกาะติดกับงานท่ีเปนธุรกิจหลักของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติเชนนี้ไดกลายเปนคานิยมสําคัญ

ท่ีผูบริหารตองถือปฏิบัติและตองไมบริหารหรือสั่งการอยูภายในหองสํานักงาน แตจะตองเดินแวะเวียน

ไปพบปะเยี่ยมเยียนจุดปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ัวท้ังบริษัท เพ่ือไดขอมูลท่ีถูกตองและมองเห็นปญหาหรือ

แนวทางพัฒนางานตอไป (6) เลือกเนนเฉพาะธุรกิจท่ีเปนความถนัดของบริษัท (stick to the knitting) 

คานิยมท่ีเปนวัฒนธรรมอีกประการหนึ่งของบริษัทที่ประสบความสําเร็จก็คือ การระมัดระวัง

ท่ีจะไมขยายธุรกิจใหมออกไปจากสาขาธุรกิจเดิมที่เปนความชํานาญของบริษัท เชน ไมซื้อธุรกิจ

แขนงใหมหรืออุตสาหกรรมท่ีไมสัมพันธกับธุรกิจเดิม แตจะมุงเนนพัฒนาธุรกิจเดิมใหมีความเปนเลิศยิ่งข้ึน 

(7) มีโครงสรางอยางงายและใชบุคลากรนอยลง (simple form, lean staff) ปเตอร และวอเตอรแมน
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เชื่อวา บริษัทท่ีประสบความสําเร็จนั้นมักมีโครงสรางของฝายบริหารไมมากระดับ รวมทั้งมีบุคลากร

ท่ีชวยงานนอยลง ซ่ึงเปนการเปลี่ยนความเชื่อจากคานิยมเดิมท่ีผูบริหารจะตองมีบุคลากรในฝายตน

จํานวนมาก เพื่อเปนเครื่องบงบอกถึงความมีอํานาจ มีฐานะตําแหนงและเกียรติยศของผูนั้น 

แตในบริษัทชั้นนําดังกลาวพบวาไมไดยึดคานิยมเชนนี้ แตวัดจากผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีมีตอ

องคการเปนสําคัญ วัฒนธรรมองคการของบริษัทบงบอกผูบริหารใหทราบวาผลงานจากบุคลากร

มีความสําคัญกวาจํานวนบุคลากร (8) มีการจัดการท้ังแบบท่ียืดหยุนและแบบที่ตึงตัวพรอมกันไป 

(simultaneously loosely and tightly organized) ประเด็นในขอนี้มี 2 คานิยมซึ่งดูเหมือนวา

ขัดแยงกัน โดยปเตอร และวอเตอร (Peters & Waterman) อธิบายวา ในบริษัทชั้นนําการท่ีตองมี

การจัดการแบบตึงตัวเปนเพราะสมาชิกท้ังหลายเชื่อวา การจัดการที่เขมแข็งชวยเปนเหมือนกาว

เชื่อมโยงใหเกิดเอกภาพเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ในขณะเดียวกันท่ีบริษัทตองจัดการแบบท่ียืดหยุน

ไปพรอมกันนั้น เพราะบริษัทมีจํานวนผูบริหารและบุคลากรสนับสนุนนอยลง รวมท้ังลดการมีกฎระเบียบ

ท่ีเขมงวดใหนอยลง ซ่ึงปเตอร และวอเตอรแมน (Peters & Waterman) เชื่อวา จะชวยกระตุนบุคลากร

ใหคิดริเริ่มใหมและมีความกลาเสี่ยง (risk taking) มากยิ่งข้ึน 

  เดนิสัน (Denison, 1990, pp. 520-523) ศึกษาวิจัยและตีพิมพเปนหนังสือ ชื่อวา 

วัฒนธรรมองคการและประสิทธิผลองคการ ศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผล

ขององคการ ดวยวิธีการปริมาณและคุณภาพ เริ่มตนจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม

ท่ีวัดบรรยากาศองคการ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมิชิแกนเปนผูสํารวจไว สอบถามองคการจํานวน 34 แหง 

ใชระยะเวลารวบรวมขอมูลบรรยากาศองคการ 5 ป นอกจากนี้ เดนิสัน (Denison) ยังเก็บขอมูล

เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ จํานวน 25 ครั้ง ในองคการ 5 แหง รวมทั้งศึกษาคนควาเอกสาร

งานวิจัยตางๆ ประกอบ และพบความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลองคการ

ในรูปแบบผลประกอบการ 

 สรุปวา วัฒนธรรมองคการเปนปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูประสิทธิผลขององคการ เนื่องจาก

เปนกลไกท่ีมีผลตอพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ และพฤติกรรมของสมาชิกในองคการเปนสื่อกลาง

นําไปสูผลการปฏิบัติงานขององคการ  

 

2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน  

 

 สําหรับคําวา transformational leadership นี้ นักการศึกษาไทยไดใหความหมาย

เปนภาษาไทยตางๆ กันไป เชน ภาวะผูนําแบบแปลงรูป ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป 

ภาวะผูนําปริวรรต และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยจะใชคําวา ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหสอดคลองกับยุคแหงการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
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 2.3.1 ความหมายของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

 นักวิชาการหลายทานใหความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไวหลายความหมาย 

ผูวิจัยขอเสนอความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 เลทธวูด และเจนทซี่ (Leithwook & Jnatzi, 1996, pp. 26-27) กลาววา ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงออกท่ีเปนพลังผลักดันใหผูใตบังคับบัญชา

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนเกิดกระบวนทัศนใหมๆ คือ ผูนําตองกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา

ยอมรับและสรางสรรคในเปาหมายเดียวกัน ตัดสินใจท่ีแนวแนม่ันคง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนเอง

ท่ีเปนแบบอยางท่ีดี มีการสงเสริมพัฒนาใหกําลังใจ ดูแลเอาใจใสผูใตบังคับ บัญชาเปนรายบุคคล 

มีการโนมนาว สรางแรงจูงใจ เชิญชวนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความตองการสูงข้ันเขามามีสวนรวม

ในการพิจารณาและพัฒนาใหเกิดวิสัยทัศนรวมกันมองและเผชิญปญหาและสถานการณเกาๆ ดวยวิถีทาง

แบบใหมๆ และควรตั้งมาตรฐานและความคาดหวังในการทํางานในทุกดานใหสูงเกินเปาหมายท่ีกําหนดไว

 แบส (Bass, 1985, pp. 14-20) ไดใหความหมายวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ ผูท่ีกระตุน

จูงใจ ผูตามใหกระทํามากกวาท่ีคาดหวัง มีความเชื่อม่ันท่ีจะปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลตามที่ปรารถนา 

และใชความพยายามเพ่ือยกระดับความตองการของผูตามใหเปนลําดับข้ันของความตองการท่ีสูงข้ึน 

ตามลําดับข้ันความตองการของมาสโลว 

 ลูเนนเบิรก และออนสไตน (Lunenburg & Ornstein, 2000, pp. 150-151) กลาววา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนพฤติกรรมของผูนําที่กระตุนจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหกระทํามากกวา

ท่ีไดตั้งความคาดหวังไว 

 คุก, ฮันสเคอร และคอฟเฟ (Cook, Hunsaker & Coffey, 1997, p. 481) กลาววาภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงวา คือ ผูนําซ่ึงเติมพลังใหแกบุคคลอื่นดวยวิสัยทัศน และกลยุทธที่จะทําใหองคการ

มีชีวิตและมีความสําคัญข้ึนมาใหมภายใตการเปลี่ยนแปลง 

 ณัฏฐพันธ เขจรนันท และฉัตยาพร เสมอใจ (2546, หนา 44) ใหความหมายของผูนํา

การเปลี่ยนแปลงไววา ผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีเปนสมาชิกขององคการ 

หรือมาจากภายนอกองคการโดยมีวัตถุประสงคหลักท่ีจะใชความรู ทักษะความสามารถและประสบการณ

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงขององคการใหเกิดข้ึนและดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ปกติตัวแทนการเปลี่ยนแปลงขององคการอาจเปนผูท่ีมีบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบหลายอยาง

ดวยกัน คือ อาจจะเปนท้ังผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง ผูเจรจา

ตอรองระหวางกลุมผลประโยชน และเปนท่ีปรึกษาในเรื่องตางๆ ขององคการ ซ่ึงจะข้ึนอยูกับสถานการณ

และความตองการของแตละองคการ วาตองการใหเขาแสดงบทบาทและหนาท่ีใดเปนสําคัญ 

 ภิรมย ถินถาวร (2550, หนา 6) กลาววา ผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมการบริหาร

สถานศึกษาท่ีเปนพลังผลักดันใหเกิดความตระหนัก เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูตามจนเกิด
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กระบวนทัศนใหมๆ ทําใหเกิดการตระหนักรูในเรื่องวิสัยทัศนและภารกิจของทีมงานและองคการ พัฒนา

ไปสูความสามารถท่ีสูงท่ีเกิดความสนใจเฉพาะตนไปสูอุดมการณท่ีเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์และความเปนอยู

ท่ีดีข้ึนในตนเองและองคการ 

 สมพร จําปานิล (2550, หนา 16) สรุปวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความคิดเห็น

ของขาราชการครูท่ีมีตอพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนท่ีแสดงใหเห็นในการใชศิลปะหรือความสามารถ

ในการบริหารโรงเรียนท่ีเปนกระบวนการในการเปลี่ยนสภาพความพยายามของขาราชการครูใหสูงข้ึน 

เปนผลใหขาราชการครูปฏิบัติงานเกินความคาดหวังโดยผูบริหารแสดงพฤติกรรมท่ีทําใหขาราชการครู

มีความรูสึกไววางใจ ยินดี จงรักภักดีและนับถือ ควบคุมตนเองได 

 อัชรา วรีฤทธิ์ (2553, หนา 16) ไดใหความหมายวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 

พฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่เปนพลังผลักดันใหบุคคลเกิดความตระหนัก

เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมจนเกิดกระบวนทัศนใหมๆ มีการถายโอนหนาท่ีความรับผิดชอบและอํานาจท่ีสําคัญ 

และขจัดขอจํากัดการทํางานท่ีไมจําเปนออกไป ผูนํามีการดูแลสอนทักษะใหแกผูตามท่ีมีความจําเปน 

ตองแกปญหา ตองการการริเริ่ม การกระตุน การมีสวนรวมในการตัดสินใจที่สําคัญการกระตุน

การแขงขันความคิด การตระหนักในขอมูลท่ีเก่ียวของ การสงเสริมความรวมมือ และการทํางานเปนทีม 

รวมท้ังสงเสริมการแกปญหาแบบสรางสรรคในการบริหารความขัดแยงตางๆ มุงใหบรรลุมาตรฐานและ

เปาหมายของโรงเรียน 

 สรุปไดวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ

หรือการบริหาร ซ่ึงกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานโดยการเปลี่ยนสภาพการเปลี่ยนแปลง

ความพยายามของผูรวมงานไปสูระดับท่ีสูงข้ึนกวาความพยายามท่ีคาดหวัง และพัฒนาความสามารถ

ของผูรวมงานไปสูระดับท่ีสูงข้ึน และมีศักยภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน สงผลใหเกิดบรรลุผลตาม

วิสัยทัศนขององคการ 

 

 

 2.3.2 ความสําคัญของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

 ความเปนผูนําหรือความสามารถในการนําจะเกิดข้ึนไดจําเปนตองมีการฝกฝนภาวะผูนํา 

(practice leadership) เพ่ือจะนําความคิดของตนเองใหหลุดพนจากกรอบแนวความคิดเดิมไปได 

นําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนา และปรับปรงุกระบวนการดําเนินงานจากของเดิมสูกระบวนการ

ดําเนินงานแบบใหม และนําใหเกิดการพัฒนาบุคคลท่ีสามารถทําใหทุกคนทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ 

องคกรใดไรซ่ึงผูท่ีมีความสามารถในการนํา ความพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคกรท้ังหมด

จะลมเหลว หรือถาหากสาํเร็จก็อาจจะใชเวลาคอนขางนาน เปนขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่คอนขาง

จะยากลําบากสับสน ไมมีทิศทางที่ชัดเจนแนนอนทําใหผูที่มีสวนรวมขบวนการเปลี่ยนแปลงนั้น
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ตองทุกขทรมาน รูสึกเหนื่อยท้ังกายและใจ เกิดความเครียดหรือเกิดคลื่นใตน้ํา ซ่ึงหมายถึงเกิดกลุมบุคคล

ท่ีไมเห็นดวย และตอตานการเปลี่ยนแปลง และในหลายๆ ครั้งก็อาจจะทําไมสําเร็จเพราะทุกคนท่ีเก่ียวของ

เกิดทอถอย หรือหมดไฟท่ีจะเปลี่ยนและพัฒนานั้นเอง (ประพันธ ผาสุกยืด, 2541, หนา 85) ดังนั้น

การเปลี่ยนแปลงการบริหารจะสําเร็จไดหรือไมนั้นจําเปนตองอาศัยความสามารถในการนําการเปลี่ยนแปลง 

คือผูท่ีจะนําการเปลี่ยนแปลงไดนั้นจําเปนตองมีภาวะผูนํา ผูนําท่ีแทจริงนั้นจะไมใชอํานาจบีบบังคับ

ใหคนทําตาม หากตองมุงเนนไปท่ีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหทุกคนกลาท่ีจะเสี่ยง กลาท่ีจะลอง 

กลาท่ีจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง โดยท่ีตัวผูนําเองก็จะตองทําใหดูเปนตัวอยาง ซ่ึงในท่ีสุดแลวคุณสมบัติ

ท่ีสําคัญท่ีสุดของผูนํา คือ สิ่งท่ีเรียกวาความนาเชื่อถือ (credibility) การประสบความสําเร็จไดตองอาศัย

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง ซ่ึงตองการความสามารถในการยกเลิกและสรางข้ึนใหม

ใหองคการดีข้ึน การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจนํามาซ่ึงความเจ็บปวดแตไมวาในดานชีวิตหรือธุรกิจ ทุกคน

ตองพบและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงใหได ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational 

leadership) สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได เพราะเนื้อหา

ของการจัดการความเปลี่ยนแปลงเฉพาะเรื่องสามารถเก็บไวใชในวันหนาได โดยมีหลักท่ีวาความจริง

สิ่งเดียวท่ีไมเคยเปลี่ยนคือ ทุกสิ่งทุกอยางลวนเปลี่ยนแปลงไมวาสถานการณจะเปนเชนใด สิ่งท่ีควรจําไว

คือ ผูคนท่ีประสบความสําเร็จนั้นตองผจญกับความเปลี่ยนแปลงซํ้าแลวซํ้าเลา   

 ผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) เปนรูปแบบของผูนํายุคใหม ซ่ึงนับวา

สอดคลองในยุคปฏิรูปที่มีการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและการบริการอยางตอเนื่อง ซึ่งผูนํา

จะมีความสามารถในการหยั่งรูและคาดการณในอนาคตไดอยางแมนยํา มีความคิดชัดเจนท่ีนําบุคลากร

ไปสูองคการในการเปลี่ยนแปลง ดวยศักยภาพและสมรรถภาพที่เต็มกําลังความสามารถ รวมทั้ง

เนนการปฏิรูปและพลิกโฉมหรือยกเครื่ององคการ สนับสนุนการถายโอนวัฒนธรรมแนวใหมมีความสามารถ

ในการจัดการเปลี่ยนแปลง สามารถตีความเขาใจเรื่องตางๆ ไดอยางรวดเร็ว มีความคิดสรางสรรค 

สามารถประยุกตวิธีการตางๆ เพ่ือใหองคการประสบผลสําเร็จ ผูนําจะมีแผนในใจโดยครอบคลุม

ในเรื่องใหมๆ ท่ีเปนเรื่องท่ีทาทาย องคการจะประสบผลสําเร็จไดมากนอยเพียงใด ตองเริ่มจากผูนําท่ีมี

ความเขมแข็งจริงจังและใชหลักการทํางานเปนทีม และท่ีสําคัญสามารถรักษาองคการใหอยูรอดปลอดภัย 

โดยท่ีผูนําตองทําตนใหเปนผูนาเลื่อมใส และไววางใจมีจริยธรรม สรางวิสัยทัศนและยุทธศาสตรในองคการ 

รวมท้ังสรางเครื่องมือเพ่ือใหประสบผลสําเร็จ โดยท่ีตองเก่ียวพันกับยุทธศาสตร และวัตถุประสงคของ

องคการ สื่อสารใหบุคลากรเขาใจและสรางความแตกตางระหวางผูบริหารกับผูนํา (ธวัชชัย ยวงคํา, 2552, 

หนา 35-36) 

 ผูนําท่ีมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนผูนําท่ีทําหนาท่ีใหผูตามอยูเหนือความสนใจตนเอง 

เปนกระบวนการที่มีผูรวมงาน ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

เปนกระบวนการท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติ พฤติกรรมสมาชิกในองคการและสรางความผูกพัน
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ของสมาชิกตอการเปลี่ยนแปลงตอวัตถุประสงคและกลยุทธที่สําคัญขององคการและภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงก็ยังเก่ียวของกับอิทธิพลของผูนําที่มีตอผูตาม อิทธิพลเปนการใชอํานาจแกผูตาม

ใหกลับกลายมาเปนผูนํา ซ่ึงเปนผูท่ีเปลี่ยนแปลงหนวยงาน และการท่ีกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง

องคการ ดังนั้นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงไดรับการมองวาเปนกระบวนการท่ีเปนองครวมและ

เก่ียวของกับการดําเนินการของผูนําในระดับตางๆ ในหนวยงานยอย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, 

หนา 5-15) 

 สรุปวาการจัดการศึกษาจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับผูบริหารสถานศึกษา

ท่ีจะแสดงบทบาทและความสามารถในการเปนผูนําการศึกษาโดยเฉพาะการมีความรู ความเขาใจและ

คุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาองคการ

เปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในปจจุบัน 

 2.3.3 แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

 การศึกษาลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จะเปนการชวยชี้ใหเห็นพฤติกรรมและลักษณะ

ท่ีควรเปนของผูนําหรือผูบริหาร ซ่ึงไดมีผูศึกษาและอธิบายไว ดังนี้ 

  1) ลักษณะของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

         เบริน (Burns, 1978, pp. 4-5) เปนบุคคลแรกท่ีนําเสนอกระบวนทัศนเก่ียวกับผูนํา

การเปลี่ยนแปลง โดยกลาววา ภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธของบุคคลท่ีมีความแตกตางกันในดานอํานาจ 

ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพ่ือไปสูจุดมุงหมายรวมกัน ซ่ึงนําเกิดไดใน 3 ลักษณะ คือ  

     (1) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership) เปนปฏิสัมพันธท่ีผูนํา

ติดตอกับผูตามเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ผูนําจะใชรางวัลเพ่ือตอบสนองความตองการ

และเพ่ือแลกเปลี่ยนกับความสําเร็จในการทํางาน ถือวาผูนําและผูตามมีความตองการ อยูในระดับข้ันแรก

ตามทฤษฎีความตองการลําดับข้ันของมาสโลว (Maslow’s Need Hierachy Theory) 

      (2) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ผูนําและผูตาม

มีปฏิสัมพันธกันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพท้ังสองฝาย คือเปลี่ยนผูตามไปเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

และเปลี่ยนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปเปนผูนําแบบจริยธรรม กลาวคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตระหนัก

ถึงความตองการของผูตามและจะกระตุนตามใหเกิดความสํานึกและยกระดับความตองการขอผูตาม

ใหสูงข้ึนตามลําดับข้ันความตองการของมาสโลวและทําใหผูตามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณยึดถือ

คานิยมเชิงจริยธรรม เชน อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน 

     (3) ภาวะผูนําแบบจริยธรรม (moral leadership) ผูนําการเปลี่ยนแปลง

จะเปลี่ยนเปนผูนําแบบจริยธรรมอยางแทจริงเมื่อไดยกระดับความประพฤติและความปรารถนา

เชิงจริยธรรมของผูนําและผูตามใหสูงข้ึน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังสองฝาย สรางจิตสํานึกใหผูตาม
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เกิดความตองการในระดับข้ันท่ีสูงกวาเดิมตามลําดับข้ันความตองการของมาสโลว หรือระดับการพัฒนา

จริยธรรมของโคลเบิรกแลวจึงดําเนินการเปลี่ยนสภาพทําใหผูนําและผูตามไปสูจุดมุงหมายท่ีสูงข้ึน 

     ผูนําท้ังสามลักษณะตามทฤษฎีของเบอรน มีลักษณะเปนแกนตอเนื่อง ภาวะผูนํา

แบบแลกเปลี่ยนอยูปลายสุดของแกน ซ่ึงตรงกันขามกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมุงเปลี่ยนสภาพ

ไปสูภาวะผูนําแบบจริยธรรม 

        แบส (Bass) ไดขยายแนวคิดของเบิรน (Burns) โดยอธิบายลักษณะผูนําท้ัง 2 แบบ 

คือ (Bass & Avolio, 1990, p. 15)  

     (1) ผูนําการเปลี่ยนแปลง จะทําใหผูตามเชื่อถือ ยกยองยอมรับผูนํา และกระตุนให

ผูตามทํางานมากกวาปกติ โดยผูนําสามารถเปลี่ยนสภาพผูตาม ดังนี้ (1) ใหเกิดความรูสึกเห็นความสําคัญ

และคุณคาของผลงานท่ีจะออกมา (2) จูงใจใหผูบังคับบัญชาสนใจทํางานเพ่ือหนวยงานหรือหมูคณะ 

(3) เปลี่ยนแปลงระดับความตองการของผูบังคับบัญชาใหสูงขึ้นโดยอาศัยคุณลักษณะของผูนําสําคัญ 

4 ประการ คือ ความมีเสนหา การดลใจ การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล และการกระตุนการใชปญญา

      (2) ผูนําแบบแลกเปลี่ยน จะมีลักษณะความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม ดังนี้ 

(1) ผูนําจะพิจารณาวาอะไรคือสิ่งท่ีผูใตบังคับบัญชาตองการจากการทํางาน และพยายามใหไดรับผล

การปฏิบัติงานบรรลุความตองการ (2) มีการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนและสัญญาวาจะใหผลตอบแทน

ในความพยายามท่ีเหมาะสม (3) ตอบสนองความตองการจําเปน และความตองการของผูใตบังคับบัญชา

นานเทาท่ีเขาจะทํางานใหลุลวง 

    เลทธวูด และเจนทซ่ี (Leithwook & Jnatzi, 1996, pp. 26-31) ไดใหแนวคิด

เก่ียวกับผูนําการเปลี่ยนแปลงวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงควรยอมรับในเปาหมายของกลุมและมีการทํางาน

ท่ีสอดคลองกัน ผูนําควรจะตั้งความคาดหวังในการทํางานไวสูงหรือสมบูรณแบบมีการตัดสินใจและ

แสดงออกอยางแนวแน มั่นคง และควรใหกําลังใจในการตัดสินใจของเพื่อนรวมงานอีกทั้งผูนํา

ควรตั้งมาตรฐานและความคาดหวังในการจัดการเรียนการสอนใหสูงไว เลทธวูด และเจนทซ่ี ไดศึกษา

ผูนําที่ไดนําการปรับโครงสรางการบริหารโรงเรียนมาใช พบวาผูบริหารที่มีลักษณะเปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลงไดนํากลยุทธ 6 ประการมาปรับใชดังนี้ 

   (1) ความเขมแข็งทางวัฒนธรรมมีสวนชวยพัฒนาโรงเรียน 

   (2) ยอมรับการตัดสินใจของทีมงาน 

   (3) พัฒนาครูและวิธีการจัดการเรียนการสอน 

   (4) มีการประชุมทีมงานสมํ่าเสมอ 

   (5) มีการสรางพลังและความรับผิดชอบภายในทีมงาน โดยการตัดสินใจรวมกัน 

   (6) มีการใหขวัญและกําลังใจ (รางวัล) เพ่ือกระตุนการพัฒนาโรงเรียน 
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   กอรเดน (Gorden, 1993, p. 352) แบส และอโวริโอ (Bass & Avolio, 1990, p. 15) 

และลูธานส (Luthans, 1998, p. 397) กลาวถึงลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไวสอดคลองกัน 

ดังนี้ 

   (1) ความสามารถพิเศษ (charisma) จะตองมีวิสัยทัศนและภารกิจไดรับความภาคภูมิใจ 

ความเอาใจใส และความไววางใจจากผูตาม 

   (2) การสรางแรงบันดาลใจ (inspiration) สรางความคาดหวังสูง ใชสัญลักษณ

ในการกําหนดความพยายามและแสดงจุดมุงหมายสําคัญในวิธีงายๆ 

   (3) การกระตุนทางปญญา (intellectual stimulation) สงเสริมความคิดมีเหตุผล

และแกปญหาดวยความระมัดระวัง 

   (4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (individualized consideration) สั่งสอน

แนะนํา ใหการเอาใจใสดูแลพนักงานเปนรายบุคคล 

   ดาฟท (Daft, 1998, p. 335) กลาวถึงลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

   (1) การสรางวิสัยทัศนใหม (creation of a new vision) โดยการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการทํางานและโครงสรางแบบเกาที่ไมมีความจําเปนออกใหหมด ผูนําตองขยายความคิด

ใหเปนท่ียอมรับของบุคลากรในองคการ สามารถมองไดกวางไกลและสามารถนําองคการไปสูแนวทาง

ใหมท่ีจะสําเร็จไดในสภาพแวดลอมใหมในอนาคต 

   (2) การระดมความรวมมือผูกพัน (mobilization of commitment) สรางสนับสนุน

การยอมรับและผูกพันในการกําหนดจุดมุงหมาย ภารกิจ และวิสัยทัศนใหมอยางตอเนื่อง 

   (3) การสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง (institutionalization of change) 

เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน กิจกรรมตางๆ และคานิยมใหมโดยสิ้นเชิง โดยการเปลี่ยนแปลงเก่ียวของกับ

ทุกระบบขององคการ ซ่ึงระบบใหมอาจมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจ สถานภาพ รูปแบบหรือบทบาทใหม 

ผูนําจึงตองมีการบริหารงานบุคคลใหมีคานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดการยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีม่ันคงและถาวร 

    ลสูิเออร และอคูอา (Lussier & Achua, 2001, p. 383) กลาวถึงลักษณะของ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ มองตนเองสามารถทําใหองคการเปลี่ยนแปลงได 

   (1) มีวิสัยทัศนกวางไกล และมีความเชื่อม่ันอยางสูงในสัญชาติญาณของตนเอง  

    (2) กลาเสี่ยงแตไมประมาท 

    (3) มีจุดยืนและยึดม่ันในจรรยาบรรณข้ันพ้ืนฐาน อันจะเปนตัวสะทอนและบงชี้ถึง

พฤติกรรมของตนเอง 

    (4) มีทักษะดีเยี่ยมในการแยกแยะไดอยางชัดเจน และเชื่อม่ันในแนวคิดท่ีวา ไตรตรอง

อยางถวนถ่ี กอนลงมือปฏิบัติ”  
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    (5) เชื่อม่ันในผูรวมงานและแสดงความเขาอกเขาใจตอความตองการของบุคคลเหลานี้ 

    (6) ยืดหยุน อีกท้ังพรอมท่ีจะเรียนรูจากประสบการณ  

   วิโรจน สารัตนะ (2546, หนา 76-77) กลาววา ผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนผูท่ีจูงใจ

ใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีของตนเกินกวาความคาดหวังตามปกติ มุงไปท่ีภารกิจงานกวางๆ ดวยความสนใจ

ท่ีเกิดข้ึนในตน มุงบรรลุความตองการระดับสูง ประกอบดวย 3 ประการ 

   (1) การสรางบารมี (charisma) 

   (2) การยอมรับคุณคาในตัวบุคคล (individualized consideration) 

   (3) การกระตุนทางปญญา (intellectual stimulation) 

   จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ลักษณะของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีลักษณะ

เดนๆ คือ มีความรอบรู มีวิสัยทัศน กลาคิด กลาตัดสินใจ พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตาม

ไปสูระดับความสามารถท่ีสูงข้ึน มีศักยภาพมากข้ึน 

 

  2) ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนทฤษฎีภาวะผูนําท่ีมีการศึกษาวิจัยกันมาก เริ่มจาก

ป ค.ศ. 1978 เปนตนมา มีลักษณะบงบอกถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือการแปรสภาพในตัวบุคคล 

โดยมุงยกระดับความตองการ วัฒนธรรมการทํางาน ความเชื่อ เปาหมายการทํางาน คุณธรรมและ

จริยธรรมใหมีระดับท่ีสูงข้ึน จึงเปนท่ีสนใจของนักวิชาการทางการบริหาร ดังมีผูเสนอทฤษฎีไวดังนี้ 

   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีของแบส และอโวริโอ (Bass & Avolio) 

   แบส และอโวริโอ (Bass & Avolio, 1990, pp. 16-17) กลาววา ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายาม

ของผูรวมงานและผูตามใหสูงข้ึนกวาความพยายามคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและ

ผูตามไปสูระดับท่ีสูงข้ึนและศักยภาพมากข้ึน ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีม

และขององคการ จูงใจใหผูรวมงานและผูตาม มองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชน

ของกลุมองคการหรือสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือ ผูตามนี้จะกระทํา

โดยผานประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือท่ีเรียกวา “4I’s” (Four I’s) คือ  

   (1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (idealized influence หรือ charisma 

leadership: II หรือ CL) หมายถึง การท่ีผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม 

ผูนําจะเปนท่ียกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือรวมงานกัน 

ผูตามจะพยายามประพฤตปิฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนําของเขา สิ่งท่ีผูนําตองปฏิบัติ

เพ่ือบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนํา

จะมีความสมํ่าเสมอมากกวาการเอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต ผูนํา
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เปนผูท่ีไวใจไดวาจะทําในสิ่งท่ีถูกตอง ผูนําจะเปนผูท่ีมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเลี่ยง

ท่ีจะใชอํานาจเพ่ือผลประโยชนสวนตนแตจะประพฤติตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและเพ่ือประโยชน

ของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อม่ันในตนเอง 

ความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อและคานิยมของเขา ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี

และความมั่นใจของผูตาม และทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับผูนําโดยอาศัยวิสัยทัศน 

การมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความม่ันใจชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน เพ่ือการบรรลุ

เปาหมายท่ีตองการ ผูตามจะเลียนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนําจากการสรางความม่ันใจในตนเอง 

ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ

เปาหมายและปฏิบัติภาระหนาท่ีขององคการ 

   (2) การสรางแรงบันดาลใจ (inspiration motivation: IM) คือ ความสามารถ

ในการโนมนาวจิตใจใหผูใตบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงความสนใจในการกระทําเพ่ือตนเองไปสูการกระทํา

เพ่ือกลุมหรือเพ่ือองคการโดยการใชวิธีการพูดท่ีโนมนาวจิตใจในการทํางานรวมท้ังหาวิธีการกระตุนจูงใจ

ผูใตบังคับบัญชาใหไดรับการตอบสนองตอความตองการความสําเร็จ ความตองการอํานาจและ

ความตองการมิตรสัมพันธโดยมีแนวทางดังนี้ 

    ก. สรางความม่ันใจใหผูใตบังคับบัญชาไดเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเอง

ควรกระทํา 

    ข. สรางความเชื่อม่ันในเหตุท่ีกระทําใหผูใตบังคับบัญชารับรูวาสิ่งท่ีเขากระทํานั้น

ทําไปเพ่ืออะไร 

    ค. สรางความคาดหวังในความสําเร็จใหผูใตบังคับบัญชา 

   (3) การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล (individualized consideration: IC) 

เนนท่ีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล โดยมีการเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชาแตละคน

ซ่ึงการสรางความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาแบบตัวตอตัวจะพัฒนาความเปนผูนํา 

และชวยใหไดขอมูลในการตัดสินใจไดดีข้ึน ท้ังนี้เพราะการเอาใจใสของผูบริหารตอผูใตบังคับบัญชา

แบบตัวตอตัว จะทําใหมีโอกาสไดรับขอมูลอยูตลอดเวลา ซ่ึงจะชวยใหเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจเก่ียวกับ

หนวยงานหรือองคการไดดีข้ึน 

   (4) การกระตุนการใชปญญา (intellectual stimulation: IS) เปนการกระตุน

ความคิดสรางสรรคและหาวิธีการใหมๆ ในการแกไขปญหาตางๆ ในอดีต โดยใชความคิดในการปองกัน

ปญหามากกวาแกปญหา รวมท้ังสนใจตอการใชความคิดในการวิเคราะห การนําไปใชในการตีความ

และการประเมิน ผูบริหารจะสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาวิธีการใหมๆ หรือคิดคนสิ่งแปลกใหม 

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติภารกิจตางๆ ไดประสบความสําเร็จ 

   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีของดาฟท (Daft) 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

45 

   ดาฟท (Daft, 1998, p. 355) ไดอธิบายถึงภาวะผูนําเพ่ือการเปลี่ยนแปลง คือ ผูนํา

ท่ีสามารถนําการเปลี่ยนแปลง ท่ีมีผลตอวิสัยทัศน กลยุทธ และวัฒนธรรมขององคการ รวมท้ังไดคิดคน

นวัตกรรมใหมมาสูการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑและเทคโนโลยี เปนผูนําท่ีเนนใหผูตามรูสึกถึงความเชื่อ

และคุณภาพรวมกันมากกวาเปนกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง และกลาวสรุปถึงลักษณะภาวะผูนํา

เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตามกรอบแนวคิดของเขา ดังนี้ 

   (1) การสรางวิสัยทัศนใหม (creation of a new vision) 

  วิสัยทัศน (vision) หมายถึง การกําหนดอนาคตขององคการอยางเปนรูปธรรม

ท้ังในดานการปรับเปลี่ยนภารกิจใหม การใชประโยชนจากบุคลากรใหเกิดคุณคาสูงสุดและการพัฒนา

ระบบการใหบริการลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือขับเคลื่อนใหองคการ

กาวไปสูองคการแนวหนาอยูตลอดเวลา ซ่ึงผูนําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสามารถสรางวิสัยทัศนใหมได 

โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานและโครงสรางแบบเกาท่ีไมมีความจําเปนออกใหหมด ผูนํา

ตองขยายความคิดใหเปนท่ียอมรับของบุคลากรในองคการ สามารถมองไดกวางไกลและสามารถ

นําองคการไปสูแนวทางใหมท่ีจะสําเร็จไดในสภาพแวดลอมใหมในอนาคต โดยมุงในประเด็นตอไปนี้ 

    ก. เสนอแผนดําเนินการใหม 

    ข. มุงแผนนโยบายใหม 

    ค. เผยแพรแนวคิดสูการปฏิบัติใหมๆ 

    ง. มองการณถึงความเปนไปได 

    จ. เสนอขอคิดใหมๆ ในการแกปญหา 

    ฉ. มองหาโอกาสใหม 

    ช. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานใหม 

    ซ. เปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคการ 

    ฌ. ขยายความคิดใหมๆ  

    ญ. มองสูอนาคตมากกวาพิจารณาปจจุบัน 

    ดังนั้น การสรางวิสัยทัศนใหม หมายถึง การกําหนดภาพอนาคตขององคการ

โดยเปลี่ยนแปลงภารกิจใหมท้ังรูปแบบและโครงสรางการทํางาน โดยขยายความคิดใหเปนท่ียอมรับ

ของบุคลากรในองคการไดมองอนาคตมากกวามองปจจุบัน 

   (2) การระดมความรวมมือผูกพัน (mobilization of commitment) 

    การระดมความรวมมือผูกพัน เกิดการจูงใจ (motivation) และขวัญ (morale) 

ของผูใตบังคับบัญชาและทีมงาน ซ่ึงกลาวโดยสรุปไดวา เปนวิธีการท่ีจะทําใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

มีสภาวะจิตใจท่ีมีความพรอม ความเชื่อม่ัน ความกลาหาญและความเต็มใจท่ีจะทํางานรวมกับทีมงาน 

เพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตเงื่อนไขที่สอดคลองกับ



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

46 

ความตองการและเปาหมายสวนบุคคล ซ่ึงผูนําจะตองสรางสนับสนุนการยอมรับและผูกพันในการกําหนด

จุดมุงหมาย ภารกิจ และวิสัยทัศนใหมอยางตอเนื่อง โดยมุงประเด็นตอไปนี้ 

    ก. ขอใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเปนใหมๆ  

    ข. ขอใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

    ค. ขอใหผูใตบังคับบัญชาทํางานโดยยึดเปาหมายขององคการ 

    ง. ขอใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยความเสียสละ 

    จ. โนมนาวใหผูกพันเปาหมายขององคการ 

    ฉ. โนมนาวใหผูกพันในวิสัยทัศนใหม 

    ช. โนมนาวใหผูกพันตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคการ 

    ซ. โนมนาวใหทํางานอยางมีวิสัยทัศน 

    ฌ. โนมนาวใหปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

    ญ. โนมนาวใหผูกพันตอภารกิจใหมๆ 

    ดังนั้น การระดมความรวมมือผูกพัน หมายถึง การโนมนาว จูงใจให

ผูใตบังคับบัญชามีความผูกพันตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ ปฏิบัติตามแนวคิดใหม 

วิสัยทัศนใหม ภารกิจใหม ขององคการและรูจักการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ

องคการ 

   (3) การสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง (institutionalization of change) 

ในการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ือการปฏิรูปใดๆ สิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมพนคือ 

การเผชิญกับสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (resistance of changes) ที่อาจแสดงออกมาใหเห็นได

อยางเปดเผยหรือไมเปดเผย เปนสิ่งตอตานท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง และ

เปนสิ่งตอตานท่ีสวนใหญมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของสมาชิกในองคการที่ผูนําจะตองเอาใจใส 

ทําความเขาใจและแสวงหา แนวทางเพ่ือการขจัดหรือลดใหเหลือนอยลง ซ่ึงวิธีหรือแนวทางในการลด

สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจจะทําไดโดยการใหความรูความเขาใจในเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลง

วิธีการทํางาน กิจกรรมตางๆ และคานิยมใหมโดยสิ้นเชิง โดยการเปลี่ยนแปลงเก่ียวของกับทุกระบบ

ขององคการ ซ่ึงระบบใหมอาจมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจ สถานภาพ รูปแบบ หรือบทบาทใหม ผูนํา

จึงตองมีการบริหารงานบุคคลใหมีคานิยมและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีม่ันคงและถาวร โดยมุงในประเด็นตอไปนี้ คือ 

    ก. ประชาสัมพันธเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในองคการ 

    ข. สรางการยอมรับความคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในองคการ 

    ค. มีการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในองคการ 
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    ง. มีการตั้งเปาหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ 

ในองคการ 

    จ. มีการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

    ฉ. มีกระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีคานิยมใหมๆ ท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

    ช. มีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในองคการ 

    ซ. มีการหาขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลมาใชเพ่ือปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง

สิ่งตางๆ ในองคการ 

    ฌ. มีการกําหนดเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน 

    ญ. ใหมีการทดสอบและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

       ดังนั้น การสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การใหความรูความเขาใจ

เพ่ือใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในองคการ และกระตุนใหมีคานิยมใหมๆ เพ่ือใหเกิด

การยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีม่ันคงและถาวร  

   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีของยูค (Yuke) 

   ยูค (Yuke, 1998, p. 21) ไดสรุปแนวปฏิบัติสําหรับการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ไวดังนี้  

   (1) วิสัยทัศนใหมีความชัดเจนในเชิงความหมายและความนาสนใจ วิสัยทัศนท่ีมี

ความชัดเจนนั้นตองสามารถตอบไดวาองคการตองทําอะไร หรือตองการเปนอะไร ความชัดเจนทําให

ผูตามมีความรูสึกรวมในเปาหมายเดียวกัน 

   (2) อธิบายวิธีการท่ีสามารถบรรลุวิสัยทัศน ผูนําจําเปนตองทําใหผูตามเห็นจริงวา 

วิสัยทัศนนั้นมีความเปนไปได และผูนําตองสามารถเชื่อมโยงกลยุทธกับวิสัยทัศนใหสอดคลองกัน

โดยกลยุทธนั้นตองนําไปปฏิบัติไดอยางแทจริง 

   (3) แสดงออกอยางม่ันใจ และมองเห็นเหตุการณในแงบวก ความม่ันใจ และทัศนคติ

เชิงบวกของผูนําสามารถแสดงออกดวยคําพูด และการกระทํา โดยเฉพาะชวงท่ีตองเผชิญภาวะวิกฤต

ผูนําตองหลีกเลี่ยงการใชคําพูดท่ีแสดงออกถึงความไมแนใจ การลังเล หรือคําพูดในแงลบ 

   (4) แสดงความเชื่อมั่นในผูตาม ผูนําจําเปนตองใหกําลังใจแกผูตาม เพื่อสราง

ความม่ันใจในตนเองใหแกผูตาม โดยเฉพาะเมื่องานที่ทํานั้นมีความยากลําบาก มีความเสี่ยงสูง หรือ

ในภาวะท่ีทีมงานเกิดความทอถอย ขาดความม่ันใจ 

   (5) สรางโอกาสใหพบความสําเร็จตั้งแตระยะแรกเริ่ม แนะนําวางานใดก็ตามท่ีมี

ความทาทายสูง ควรแยกยอยออกเปนชิ้นหรือเปนข้ันตอนเล็กๆ ท่ีมีเปาหมายระยะสั้นท่ีไมยากมากนัก

เพราะคนสวนใหญพอใจท่ีจะทํางานท่ีตนเองเห็นวามีโอกาสประสบผลสําเร็จ หรือถาเกิดไมสําเร็จ
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ก็ไมสูญเสียอะไรมากนัก และถาชิ้นแรกประสบความสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไว บุคคลนั้นก็จะเพ่ิม

ความม่ันใจในตนเองมากข้ึน และมีกําลังใจพรอมท่ีจะเผชิญงานท่ีทาทายมากยิ่งข้ึน 

   (6) รวมยินดีและฉลองความสําเร็จ ผูนําตองรักษาระดับความพยายามของผูตาม

ไมใหถดถอย หรือลดนอยลง อีกท้ังตองสงเสริมใหมีความพยายามขึ้นเพื่อความตอเนื่องของงานผูนํา

จึงตองมีกิจกรรมเสริมใหมีความพยายามมากข้ึนเพ่ือความตอเนื่องของงาน ผูนําจึงตองมีกิจกรรม

เสริมแรงบางอยาง เชน การฉลองความสําเร็จเพ่ือสรางความผูกพันในองคการและสรางความเขมแข็ง

ใหกับทีมงาน 

   (7) การใชการแสดงหรือการกระทําเชิงสัญลักษณเพ่ือเนนคานิยมท่ีสําคัญ การกระทํา

เชิงสัญลักษณ คือ การกระทําท่ีแสดงออกถึงคุณลักษณะบางอยาง เชน การเปนผูนําท่ีเสียสละ เปนผูท่ีมี

ความเอ้ืออาทรตอผูตาม หรือเปนผูนําท่ีเนนประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง เปนตน 

   (8) นําดวยการเปนแบบอยาง ผูนําตองแสดงตัวอยางของพฤติกรรมท่ีเหมาะสม

ใหผูตามเห็นในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันอยางสมํ่าเสมอ และเปนไปตามธรรมชาติ ดังแนวคิดท่ีวา 

“การกระทําดังกวาคําพูด” 

   (9) มอบอํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจ หมายถึง การกระจายอํานาจ

การตัดสินใจใหแกผูตามในการเลือกวิธีการทํางานดวยตัวเอง รวมทั้งอธิบายการที่ใหผูตามพิจารณา

ตัดสินใจกันเอง ในการหากลยุทธท่ีเหมาะสมเพ่ือบรรลุเปาหมาย รวมถึงการที่ผูนํากระตุนใหผูตาม

หาทางออกในการแกปญหาดวยตนเอง โดยเพ่ิมความเปนอิสระทางความคิดใหกับผูตามมากยิ่งขึ้น

และยังหมายรวมถึงการจัดหาทรัพยากรใหแกผูตามอยางเพียงพอ 

   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีของคอนเกอร และคานันโก (Conger & 

Kanungo) 

   คอนเกอร และคานันโก (Conger & Kanungo 1987; อางถึงใน ฉวีวรรณ จันทรเมง, 

2552, หนา 25) ไดเสนอทฤษฎีผูนําแบบมีบารมีโดยยึดสมมติฐานที่วา บารมีนั้นเปนปรากฎการณ

แบบการสงเสริม คือ ผูตามจะสรางคุณลักษณะพิเศษใหกับผูนําโดยมาจากการสังเกตพฤติกรรมของ

ผูนําและพฤติกรรมเหลานั้นประกอบดวยลักษณะดังนี้ 

   (1) การกระตุนแนวคิดท่ีมีความแตกตางจากแนวคิดเดิมอยางมากแตอยูในอัตรา

ท่ีผูตามยังสามารถรับได 

   (2) การนําตัวเขาแลกหรือเสี่ยงกับความสูญเสียสถานะการเงินหรือสมาชิกในองคการ

เพ่ือแนวคิดท่ีตนมุงหวัง 

   (3) ดําเนินการในทางที่ปกติมักไมทํากันเพื่อจะบรรลุในความคิดที่มีสําหรับ

คุณลักษณะพิเศษของผูนําท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบดวย 

    ก. ความม่ันใจในตนเอง 
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    ข. ทักษะในการจัดการในการสรางความประทับใจ 

    ค. ความสามารถในการคิดประเมินสถานการณและโอกาสรวมท้ังขอจํากัด 

    ง. มีความรูสึกไวตอสังคมและเอาใจเขามาใสใจเรา 

 ในความตองการและในคานิยมของผูตาม ผูนําแบบบารมีจะเกิดข้ึนเม่ือมีวิกฤตการณท่ีตองการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ เม่ือผูตามไมพอใจสถานะเดิม อยางไรก็ตามแมวาไมมีวิกฤตการณเกิดขึ้นก็ตาม 

ผูนําแบบนี้มักแสดงสิ่งตางๆ ท่ีเหนือธรรมดาในการจัดการเรื่องตางๆ 

  จากทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดที่เกี่ยวของที่นักวิชาการหลายทาน

ไดกลาวไวขางตน เริ่มแรกไดเนนลักษณะของผูท่ีมีลักษณะพิเศษกวาบุคคลธรรมดา ตอมาไดศึกษา

ภาวะผูนําตามพฤติกรรมของผูนําท่ีเหมาะสมกับสภาพการณตางๆ ก็ไมสามารถสรุปพฤติกรรมผูนํา

ท่ีเหมาะสมได จึงไดศึกษาภาวะผูนําตามแนวทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเปนผูนําท่ีกระตุน

ความรูสึก และสรางความสัมพันธกับผูรวมงานเปนรายบุคคล เพ่ือยกระดับความรูสึกใหเกิดตระหนัก

และเกิดความผูกพันกับองคการ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

โดยใชลักษณะของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของดาฟท (Daft) มาใชเปนกรอบแนวคิด

ในการศึกษา เพราะเปนกระบวนการสรางวิสัยทัศน ระดมความรวมมือผูกพัน และสรางการยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีมีอิทธิพลตอผูรวมงาน ทําใหพัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับท่ีสูงข้ึน 

ทําใหประสิทธิผลของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย เนื่องจากทฤษฎีนี้สามารถนําไป

ประยุกตใชในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม โดยการนํามาพัฒนาและสรางวัฒนธรรมการรวมมือ และ

ความเปนมืออาชีพใหแกครูและบุคลากร ชวยฟูมฟกพัฒนาศักยภาพของครู และชวยพัฒนาครูและ

บุคลากรใหสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง ดาฟท (Daft, 1998, p. 335) ไดกลาวถึง

ลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

  1) การสรางวิสัยทัศนใหม (creation of a new vision) หมายถึง การกําหนด

ภาพอนาคตขององคการโดยเปลี่ยนแปลงภารกิจใหมท้ังรูปแบบและโครงสรางการทํางาน โดยขยาย

ความคิดใหเปนท่ียอมรับของบุคลากรในองคการได สามารถมองอนาคตไดกวางไกลและมากกวาปจจุบัน 

สามารถนําองคการไปสูแนวทางใหมท่ีจะสําเร็จไดในสภาพแวดลอมใหมในอนาคต โดยมุงประเด็น

ตอไปนี้  

     (1) เสนอแผนดําเนินการใหม  

     (2) มุงแผนนโยบายใหม  

     (3) เผยแพรแนวคิดสูการปฏิบัติใหม  

     (4) มองการณถึงความเปนไปได  

     (5) เสนอขอคิดใหมๆ ในการแกปญหา  

     (6) มองหาโอกาสใหม  
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     (7) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานใหม  

     (8) เปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคการ  

       (9) ขยายความคิดใหม  

     (10) มองสูอนาคตมากกวาพิจารณาปจจุบัน 

   สรุปไดวา การสรางวิสัยทัศนใหม หมายถึง การกําหนดภาพอนาคตของโรงเรียน 

โดยเปลี่ยนแปลงภารกิจใหมท้ังรูปแบบและโครงสรางการทํางาน ขยายความคิดใหเปนท่ียอมรับของ

บุคลากรในโรงเรียนไดมองอนาคตมากกวามองปจจุบัน ประกอบดวย การเสนอแผนดําเนินการใหม 

การมุงแผนนโยบายใหม การเผยแพรแนวคิดสูการปฏิบัติใหม การมองการณถึงความเปนไปได 

การเสนอขอคิดใหมๆ ในการแกปญหา การมองหาโอกาสใหม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานใหม 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคการ การขยายความคิดใหม และการมองสูอนาคตมากกวาพิจารณา

ปจจุบัน 

  2) การระดมความรวมมือผูกพัน (mobilization of commitment) หมายถึง 

การโนมนาว สนับสนุน จูงใจใหผูใตบังคับบัญชามีความผูกพันตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ 

ปฏิบัติตามแนวคิดใหม วิสัยทัศนใหม ภารกิจใหมขององคการและรูจักการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตเง่ือนไขท่ีสอดคลองกับความตองการ

และเปาหมายสวนบุคคล โดยมุงประเด็นดังตอไปนี้  

     (1) ขอใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นใหมๆ  

     (2) ขอใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ  

     (3) ขอใหผูใตบังคับบัญชาทํางานโดยยึดเปาหมายขององคการ  

     (4) ขอใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยความเสียสละ  

     (5) โนมนาวใหผูกพันเปาหมายขององคการ  

     (6) โนมนาวใหผูกพันในวิสัยทัศนใหม  

    (7) โนมนาวใหผูกพันตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคการ  

     (8) โนมนาวใหทํางานอยางมีวิสัยทัศน  

     (9) โนมนาวใหปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

     (10) โนมนาวใหผูกพันตอภารกิจใหมๆ 

   สรุปไดวา การระดมความรวมมือผูกพัน หมายถึง การโนมนาว จูงใจให

ผูใตบังคับบัญชามีความผูกพันตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียน ปฏิบัติตามแนวคิดใหม 

วิสัยทัศนใหม ภารกิจใหม รูจักการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 

ประกอบดวย การขอใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นใหมๆ การขอใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน

ใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน การขอใหผูใตบังคับบัญชาทํางานโดยยึดเปาหมายของโรงเรียน 
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การขอใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยความเสียสละ การโนมนาวใหผูกพันเปาหมายของโรงเรียน 

การโนมนาวใหผูกพันในวิสัยทัศนใหม การโนมนาวใหผูกพันตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียน 

การโนมนาวใหทํางานอยางมีวิสัยทัศน การโนมนาวใหปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการโนมนาวใหผูกพัน

ตอภารกิจใหมๆ 

  3) การสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง (institutionalization of change) หมายถึง 

การใหความรูความเขาใจเพ่ือใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในองคการ และกระตุนใหมี

คานิยมใหมๆ เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน กิจกรรมตางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับทุกระบบ

ขององคการ ซ่ึงระบบใหมอาจมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจ สถานภาพ รูปแบบ หรือบทบาทใหม ผูนํา

จึงตองมีการบริหารงานบุคคลใหมีคานิยมและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีม่ันคงและถาวร โดยมุงประเด็นดังตอไปนี้  

     (1) ประชาสัมพันธเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในองคการ  

     (2) สรางการยอมรับความคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในองคการ  

     (3) มีการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในองคการ  

     (4) มีการตั้งเปาหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ 

ในองคการ  

   (5) มีการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

   (6) มีการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีคานิยมใหมๆ ท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง  

   (7) มีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในองคการ  

   (8) มีการหาขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลมาใชเพ่ือปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ 

ในองคการ  

   (9) มีการกําหนดเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน  

   (10) ใหมีการทดสอบและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

   สรุปไดวา การสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การใหความรูความเขาใจ

เพ่ือใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในโรงเรียน และกระตุนใหมีคานิยมใหมๆ ในโรงเรียน 

เพ่ือใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีม่ันคงและถาวร ประกอบดวย การประชาสัมพันธเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลง การสรางการยอมรับความคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง การมีการสํารวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การมีการตั้งเปาหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

การมีการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการเปลี่ยนแปลง การมีการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา

มีคานิยมใหมๆ ท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง การมีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลง การมีการหาขอมูล

ท่ีไดจากการประเมินผลมาใชเพ่ือปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง การมีการกําหนดเปาหมายของ
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การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และการใหมีการทดสอบและการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับปรุงแกไข

อยางตอเนื่อง 

 

2.4 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวฒันธรรมองคการ  

 

    วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีมนุษยไดรวมกันคิดสรางสรรคและถือปฏิบัติเปนแบบแผนในการประพฤติ

ปฏิบัติมาเปนเวลานานและชวยใหสังคมดํารงอยูไดอยางสงบสุข องคการท่ีมีวัฒนธรรมเปนรูปแบบ 

อยางมีระบบ เปนแรงผลักดันถึงความรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท่ีแสดงออกเกี่ยวกับปทัสถาน 

คานิยม ปรัชญา ความเชื่อ ความคาดหวัง เจตคติ เรื่องเลา แบบแผนพิธีการ ซ่ึงเปนตัวกําหนดลักษณะ

ของวัฒนธรรมองคการท่ีดี มีนักการศึกษาไดกลาวถึงวัฒนธรรมองคการ ไวดังนี้ 

 2.4.1 ความหมายของวัฒนธรรมองคการ  

 บอสลี่ (Bosley, 2005) ใหความหมายของวัฒนธรรมองคการวา หมายถึง แบบแผนพฤติกรรม

ของสมาชิกในองคการ ท่ีเกิดจากคานิยม ความเชื่อ และความคาดหวังขององคการ 

 วัลลี พุทโสม (2550, หนา 138) กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง การกําหนดบรรทัดฐาน

และคานิยมรวมกันท่ีใชควบคุมความสัมพันธระหวางสมาชิกในองคการ 

 ศิริพงษ เศาภายน (2550, หนา 71) กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ความเชื่อ ความรูสึก 

พฤติกรรมและสัญลักษณท่ีมีอยูในองคการ แตถาจะกลาวอยางจําเพาะเจาะจงแลว วัฒนธรรมองคการ 

หมายถึง ปรัชญา อุดมการณ ความเชื่อ ความรูสึก คติฐาน ความคาดหวัง เจตคติ บรรทัดฐาน และ

คานิยม 

 สุนทร โคตรบรรเทา (2551, หนา 258) กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง แบบแผนของ

ความเชื่อ ความคิด และสมมติฐานตางๆ ที่มีรวมกันของสมาชิกในองคการ คุณลักษณะสําคัญ

ของวัฒนธรรมองคการ ไดแก ขอบังคับทางพฤติกรรมท่ีสังเกตไดตางๆ ปทัสถาน คานิยมเดน ปรัชญา 

กฎระเบยีบ และความรูสึก 

 กรีนเบริก และบารอน (Greenberg, & Baron, 2008, p. 544) วัฒนธรรมองคการ

เปนสิ่งท่ีมีอยูท่ัวไป เพ่ือเปนกรอบการรับรูท่ีใชในการทํางานรวมกันของสมาชิกในองคการ ซ่ึงวัฒนธรรม

องคการจะหมายถึง เจตคติ คานิยม ปทัสถานของพฤติกรรมและความคาดหวังของสมาชิกในองคการ 

ซ่ึงจะสรางความแตกแยกอยางชัดเจนจากองคการอ่ืน 

 นพมาศ ประภา (2552, หนา 8) ใหความหมายของวัฒนธรรมองคการวา หมายถึง คานิยม 

ความเชื่อ บรรทัดฐาน ท่ีมีกันในองคการซ่ึงพัฒนาจากปฏิสัมพันธของสมาชิกในองคการและถายทอด

ไปสูสมาชิกรุนตอไปอยางตอเนื่อง  
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 กรรณิการ ภูมิพันธ (2553, หนา 40) กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง การรับรูถึง

ระเบียบแบบแผนการประพฤติปฏิบัติตนในการทํางาน การตีความของคานิยม ความเชื่อ ความเขาใจ 

อันสงผลตอพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ ท่ีสมาชิกในองคการนั้นไดยึดถือปฏิบัติรวมกัน หรือ

แมแตสัญลักษณท่ีใชแทนความหมายตางๆ ที่มีความเกี่ยวพันกับองคการ ดังนั้น วัฒนธรรมองคการ

จึงเปนเรื่องท่ีทําแลวทุกคนยอมรับและยึดถือเปนแผนปฏิบัติรวมกัน 

 สุพัฒนศร ศรีรุงเรือง (2554, หนา 24) อธิบายวา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง แบบแผน

ความเขาใจรวมกัน คานิยม บรรทัดฐาน แนวประพฤติท่ีบุคคลทุกคนในองคการยึดถือ พฤติกรรม

การแสดงออกท่ีเปนท่ียอมรับและเปนคุณคารวม และถายทอดใหกับสมาชิกรุนใหม โดยมีผูนําแกนนํา 

ในการกําหนดและพัฒนาวัฒนธรรมตอใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอม 

 อัญชลี ปรีชายศ (2554, หนา 16) กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง แบบแผนความคิด 

หรอืความรูสึกท่ีสมาชิกในองคการไดมีสวนรวมกันกําหนดข้ึนภายในองคการ เพ่ือยึดเปนแนวทางปฏิบัติ

ใหกับบุคลากรขององคการ ซ่ึงวัฒนธรรมองคการนี้สามารถพัฒนาไดตามความตองการขององคการ 

ตรงกันขามวัฒนธรรมองคการสามารถหยุดอยูกับท่ีไดเชนกัน 

 อุษณีย ฟองคํา (2554, หนา 26) กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง สิ่งท่ีสรางข้ึนในองคการ 

ซ่ึงมีท้ังสิ่งท่ีแสดงออกอยางชัดเจน สามารถจับตองได และสิ่งท่ีซอนอยูภายในวัฒนธรรมเปนระบบคุณคา 

และความเชื่อรวมกันขององคการ ซ่ึงจะกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ ท้ังในเรื่องการปรับตัว

ขององคการตอสภาพแวดลอมและกระบวนการในการทํางานขององคการ 

 สรุปไดวา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง สิ่งท่ีสมาชิกในองคการมีการปฏิบัติรวมกัน 

เกิดเปนเอกลักษณเฉพาะองคการนั้น มีการเชื่อมโยง ผสมผสานกันระหวางคานิยม เจตคติ ความเชื่อ 

ปทัสถานและการกระทําของสมาชิกในองคการ รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคขององคการ การนํา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช ความสําเร็จขององคการ จนเปนท่ียอมรับของสมาชิกในองคการ 

 2.4.2 ความสําคัญของวัฒนธรรมองคการ  

 วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอภาวะผูนําในสถานศึกษาและองคการ เพราะวัฒนธรรม

มีความเก่ียวพันกับบุคคล การโตแยงตางๆ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมที่บุคคล

แสดงออกถึงพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อท่ีมีการปฏิบัติตอกันมาอยางตอเนื่อง 

ซ่ึงสอดคลองกับ ดิมมอคก และอลัน (Dimmock & Allan, 2005, p. 51) ท่ีอธิบายวัฒนธรรมองคการ

วาเปนรูปแบบทางความคิดของบุคคลและของกลุม ท่ีมีความเฉพาะตัวและเปนเอกลักษณซ่ึงสามารถ

เปลี่ยนแปลงได วัฒนธรรมองคการแสดงใหเห็นถึงสภาวะการรวมกลุมท่ีมีรูปแบบเฉพาะท่ีมีอิทธิพลตอ

ความคิดท่ีบุคคลแสดงออกมา ซ่ึงสองอยางนี้จะเชื่อมโยงกันและปรากฏเปนรูปแบบท่ีชัดเจน ซ่ึงวัฒนธรรม

องคการเปนสิ่งจําเปนท่ีจะทําใหผูอื่นมองเห็นความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน วัฒนธรรมองคการ

จะมีความสัมพันธท่ีเชื่อมโยงกับความคิดในลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจะเปนตัวสรางแรงจูงใจใหกับผูนํา 
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เพ่ือการตัดสินใจการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนท่ีจะกอใหเกิดความเขาใจท่ีดีในการปฏิบัติงานในองคการ 

(Lunenburg & Ornstein, 2000, p. 60) 

 วัฒนธรรมองคการเปนตัวการท่ีชวยใหบุคลากรในสถานศึกษาเขาใจถึงลักษณะการทํางานและ

การเลือกแนวทางท่ีถูกตองในการแกปญหาและการปฏิบัติงานรวมกัน จึงจําเปนตองทําความเขาใจถึง

ความสําคัญของวัฒนธรรมสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับความคิด ความเชื่อ การประพฤติปฏิบัติของ

บุคลากรในสถานศึกษา (ยุวด ีกังสดาล, 2545, หนา 69) วัฒนธรรมองคการโดยท่ัวไปอาจไมมีลักษณะ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน นั่นคือ สมาชิกในองคการอาจไมไดคิดหรือเชื่อเหมือนกันท้ังหมด องคการ

อาจมีวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมยอยในองคการได วัฒนธรรมหลัก คือ คานิยมหลัก ซึ่งมีสมาชิก

สวนใหญขององคการ เชื่อตามนั้น สวนวัฒนธรรมยอย คือ คานิยมที่สมาชิกสวนนอยในองคการ

มีความเชื่อรวมกัน ซ่ึงเกิดจากคนท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษาหรืออายุใกลเคียงกันหรือมีความสนใจรวมกัน

หรือมีการทํางานหรือมีปฏิสัมพันธกันในองคการทําใหสมาชิกมีความสัมพันธแนนแฟนมากขึ้น 

(ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2549, หนา 187) นฤมล สุนสวัสด์ิ (2549, หนา 148) กลาววาวัฒนธรรม

องคการมีผลตอผูบริหารในการตัดสินใจการดําเนินงานหรือการกําหนดทิศทางหรือวิธีการดําเนินงาน

ของผูบริหาร โดยองคการตางๆ อาจอยูใตวัฒนธรรมองคการนั้นไมมากก็นอยในทุกหนาท่ีการจัดการ 

ดังนี้ 

1)  การวางแผน (planning) จะใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมตางๆ ขององคการ

ท้ังภายนอกและภายในหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับองคการ (stakeholders) ในแตละฝายอยางไร 

ตองคํานึงถึงคานิยมหรือวัฒนธรรมองคการท่ียึดถือมาโดยตลอดเพียงใด 

   2) การจัดการองคการ (organizing) การแบงงาน การจัดสายงานบังคับบัญชาการรวม

หรือการกระจายอํานาจ อํานาจหนาท่ีหรือความมีเอกภาพในการบังคับบัญชา สิ่งเหลานี้ลวนเก่ียวของกับ

ทรัพยากรมนุษยขององคการ 

   3) การนํา (leading) จะใชรูปแบบผูนําแบบใดจึงจะเหมาะสมกับองคการ 

   4) การควบคุม (controlling) การวัดผลงาน การกําหนดมาตรฐานและการแกไข

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

  วัฒนธรรมองคการ (organization culture) เปนคุณคารวม (share value) ใหสมาชิกทุกคน

ในองคการกาวไปในทิศทางเดียวกันอยางมีเปาหมาย ชวยผลักดันในการนํากลยุทธใหมๆ ไปปฏิบัติ

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือองคการจําเปนตองมีการปรับตัวตอสภาพแวดลอมท่ีมีการแขงขันกันอยางรุนแรง 

อาจมีผลกระทบตอผลการทํางานขององคการ ฉะนั้นการมีวัฒนธรรมองคการที่เหมาะสมและ

เกิดการแบงปนกัน จึงสามารถสนับสนุนผลการทํางานขององคการได เพราะเหตุท่ีวัฒนธรรมองคการ

เปนตัวขับเคลื่อนกลยุทธและการตัดสินใจในการดําเนินงานขององคการ จึงทําใหองคการเติบโต



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

55 

อยางยั่งยืน มีผลประกอบการสูง มีชื่อเสียง รวมท้ังเปนตัวแปรสําคัญท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานใหเกิด

ประสิทธิภาพขององคการในระยะยาว (จิรประภา อัครบวร, 2549, หนา 107-108)  

 ธร สุนทรายุทธ (2551, หนา 505) ไดอธิบายวา วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลอยางมาก

ในการบริหารงานโรงเรียนอยางนอย 3 ประการ 

   1) เปนเครื่องมือหรือวิธีการท่ีทําใหโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค รวมท้ังเปนเทคนิควิธี

ท่ีจะปฏิบัติงานในโรงเรียน 

   2) เปนกฎเกณฑหรือเปนระเบียบของการกระทําหรือการปฏิบัติงานของบุคคล 

   3) ชี้ทิศทางตามท่ีกําหนดในเปาหมาย ซึ่งจะแปลความหมายใหแตละคนทําสิ่งใดๆ 

ตามนิยมของตน 

 สุพาณี สฤษฎวานิช (2549, หนา 521-522) ไดอธิบายความสําคัญของวัฒนธรรมองคการ

ในลักษณะดังนี้ 

   1) ทําใหบุคลากรมีความรูสึกเปนอันหนึ่ งอันเดียวกัน ยิ่ งวัฒนธรรมองคการ

มีความเขมแข็งบุคลากรในองคการก็จะเกิดพฤติกรรมท่ีแนบแนน และเกิดจิตวิญญาณท่ีจะปฏิบัติงาน

เปนทีมรวมกัน 

   2) ทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันกับองคการ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวบุคลากรกับองคการ 

และทําใหบุคลากรมีความภูมิใจท่ีไดเปนบุคลากรขององคการท่ีมีวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมท่ีแข็งแกรง 

   3) เปนเครื่องมือชี้แนะแนวทางสําหรับบุคลากรในการประพฤติปฏิบัติหรือกระทํา

กิจกรรมตางๆ ภายในองคการ ทําใหรูวาอะไรควรทําอะไรไมควรทําที่องคการแหงนี้ วัฒนธรรม

จึงเปนกลไกในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรในองคการนั้นๆ  

  4) ชวยใหองคการประสบความสําเร็จ เชน พฤติกรรมขยันขันแข็ง ความพรอม

ในการสรางสรรคสิ่งใหม การเนนในการบริการเปนเลิศ เปนตน 

  5) ชวยองคการในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม วัฒนธรรม

ท่ีสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดแก การกลาเสี่ยง การใหกลาทดลอง ใหสรางสรรค ใหอิสระ 

ใหรับผิดชอบ และการเปดรับขอมูลและสิ่งใหมๆ จากภายนอก เปนตน 

  6) ชวยใหการถายทอดเอกลักษณ ขององคการและทําใหเกิดอาณาเขตขององคการ

ซ่ึงจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันไปในแตละองคการ ทําใหเกิดความแตกตางที่ชัดเจนในแตละองคการ 

ทําใหทราบไดถึงวาองคการไหนเปนองคการแตละองคการมีลักษณะอยางไร 

 สมิช สัชฌุกร (2544, หนา 33) กลาววา วัฒนธรรมองคการมีความสําคัญตอการบริหารองคการ 

ดังนี้ 

   1) ทําใหองคการมีบุคลิกลักษณะแนนอนท่ีบงบอกถึงจุดแข็งหรือจุดออน 
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   2) ทําใหความสามารถวิเคราะหถึงสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอความกาวหนาและความลาหลัง

ขององคการไดอยางชัดเจน 

   3) ทําใหตองคํานึงถึงวิธีการดําเนินงานท่ีแตกตางกันทําใหสามารถกําหนดแนวทาง 

การปองกันปญหาในการสื่อสารทางวัฒนธรรมไดถูกตองเหมาะสม 

   4) ทําใหเกิดอิทธิพลตอความกาวหนาและความลาหลังทรุดโทรมขององคการ

ความสําคัญของวัฒนธรรมองคการจะชวยใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับคานิยม และความเชื่อของบุคลากร

ในองคการ ซ่ึงมีลักษณะเปนนามธรรมเปนท่ีสังเกตไดยาก ภาพรวมของความคิดเห็นของนักวิชาการ

ทําใหเขาใจไดวา วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งท่ีทําใหสมาชิกในองคการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท่ีจะมุงม่ัน

ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางเปนระบบ อีกท้ังยังชวยใหพัฒนาองคการในการปรับตัวเขากับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีมีอยูตลอดเวลา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการกําหนดทิศทางขององคการใหเนนแบบแผน

เพ่ือการปฏิบัติรวมกันของสมาชิกในองคการ 

 2.4.3 แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ  

 วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึน กําหนดข้ึน มีอยู เปนอยูในองคการทุกองคการ บุคลากร

ทุกคนจําเปนตองทราบ ตองปฏิบัติ ตองยอมรับ ตองสรางนิสัย ทําใหมีฉันทะ เกิดเจตคติท่ีดีตอองคการ 

และดวยความสําคัญของวัฒนธรรมองคการที่จะพาใหองคการประสบผลสําเร็จไดในยุคปจจุบัน 

โดยผูบริหารจะตองเสริมสรางใหเกิดข้ึนในองคการ นักวิชาการจึงใหความสนใจ ศึกษาและ

แบงแยกออกเปนหลากหลายแนวคิด ดังนี้ 

  1) ลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 

    นฤมล สุนสวัสดิ์ (2549, หนา 237-238) กลาววา วัฒนธรรมองคการประกอบข้ึน

จากวัฒนธรรมของเอกัตบุคคลในองคการแลวหลอมรวมเปนวัฒนธรรมองคการ โดยมีลักษณะ ดังนี้ 

    (1) พิธีกรรมและประเพณี เปนการปฏิบัติเพ่ือใหสิ่งตางๆ ดําเนินไปอยางราบเรียบ 

เชน ในการกินอาหารแลวตองยกชามไปไวท่ีกําหนดใหวาง 

    (2) เรื่องเลา เรื่องท่ีคนในท่ีทํางานเลาขานสูกัน เปนตํานาน เปนประวัติความเปนมา 

ชวงเวลาแหงความสําเร็จ ลมเหลว การตอสูของฝายตางๆ ใหไดมาซ่ึงการบริการ 

    (3) สัญลักษณ อาจเปนเครื่องหมาย ตําแหนง ขนาดของหองทํางาน รถยนตประจํา

ตําแหนง ข้ันเงินเดือน ท่ีบอกอํานาจและคุณคาของคนท่ีครองอยู 

    (4) โครงสรางอํานาจ ตําแหนงท่ีกฎหมายขอบังคับกําหนดไว ความชํานาญของคน

หรือความสัมพันธกับฝายมีอํานาจสั่งการ ทําใหไดรับการสนับสนุนหรือยับยั้งในองคการ นอกจากนั้น

ยังอาจเก่ียวกับโครงสรางท่ีไมเปนทางการ เครือขายความสัมพันธสวนตัวซ่ึงสําคัญตอวัฒนธรรมองคการ 

    (5) โครงสรางองคการ เปนผังการบริหารหรือบันไดท่ีกําหนดความสัมพันธระหวาง

ตําแหนงงานตางๆ ท่ีมีอํานาจและควบคุม 
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    (6) ระบบการควบคุม หมายถึง การวัด การประเมินผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรม 

เพ่ือใหสินจางรางวัลหรือสิ่งจูงใจในองคการ การควบคุมอาจใชการควบคุมโดยสายการทํางาน 

    ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2551, หนา 256) กลาวถึงองคประกอบของวัฒนธรรม

องคการ ไวดังนี้  

    (1) สภาพแวดลอมทางธุรกิจ (environmental status in business) บริษัท

แตละบริษัทจะดําเนินงานอยูภายในสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีจะกําหนดประเภทขององคการท่ีตองการ

เจริญเติบโต 

    (2) คานิยม (value) เปนแนวคิดและความเชื่อพ้ืนฐานที่กําหนดมาตรฐานของ

ความสําเร็จภายในองคการภายใตการยึดถือรวมกันของพนักงานทุกคน 

    (3) สัญลักษณ (symbol) คือ วัตถุ การกระทําหรือเหตุการณท่ีถายทอดความหมาย

บางอยางเปนสัญลักษณเก่ียวพันกับวัฒนธรรมองคการ ซ่ึงจะถายทอดคานิยมขององคการ องคการ

บางแหงจะใชถอยแถลงของภารกิจ 

    (4) เรื่องราว (stories) เรื่องเลาบนรากฐานของเหตุการณจริงท่ีถูกบอกเลาอยูบอยครั้ง

และรับรูรวมกันระหวางสมาชิกองคการ เรื่องราวจะถูกเลาแกพนักงานใหมเพ่ือรักษาคานิยมขององคการ

เอาไว 

    (5) วีรบุรุษ (hero) คือ ตัวเชิดเพ่ือแสดงความเปนตัวอยางของการกระทํา 

คุณลักษณะและบุคลิกภาพของวัฒนธรรมองคการ วีรบุรุษ คือ แบบจําลองของบทบาทเพ่ือการดําเนินตาม

ของพนักงาน การกระทําของวีรบุรุษจะผิดธรรมดา แตไมผิดธรรมดาจนพนักงานคนอื่นไมสามารถ

กระทําได วีรบุรุษจะแสดงใหเห็นถึงการกระทําท่ีถูกตองภายในองคการ ซ่ึงวีรบุรุษบางคนจะถูกยกยอง

โดยเพ่ือนรวมงานเนื่องจากความสําเร็จพิเศษบางอยาง บริษัทท่ีมีวัฒนธรรมเขมแข็งจะใชประโยชน

จากความสําเร็จเหลานี้เพ่ือสรางวีรบุรุษท่ีเปนตัวแทนคานิยม 

   (6) คําขวัญ (slogan) คือ ประโยคหรือถอยคําท่ีแสดงคานิยมขององคการ บริษัท

หลายแหงไดใชคําขวัญเพ่ือถายทอดความหมายพิเศษแกพนักงาน สามารถใชเปนถอยแถลงตางๆ 

โดยผูบริหารระดับสูงได ซ่ึงคําขวัญจะชวยเผยแพรปรัชญาของผูบริหารระดับสูงออกไปอยางกวางขวาง 

   (7) งานพิธีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ (tradition) คือ กิจกรรมที่ตระเตรียมเอาไว

ท่ีเปนเหตุการณพิเศษและดําเนินเพ่ือประโยชนของผูเขารวม ผูบริหารจัดงานพิธีขึ้นมาเพื่อปลูกฝง

คานิยมขององคการ งานพิธีจะเปนโอกาสพิเศษท่ีเสริมคุณคาของความสําเร็จ สรางความผูกพันระหวาง

พนักงานดวยการใหพวกเขามีสวนรวมภายในเหตุการณที่สําคัญ ดวยการยกยองและฉลองวีรบุรุษ

เหตุการณหลายอยางจะถูกรวมเขาไวภายในงานพิธีครั้งเดียวเพ่ือการเพ่ิมความสําคัญและพนักงานใหม

จะมีความคุนเคยกับวัฒนธรรมองคการ 
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    (8) เครือขายทางวัฒนธรรม (cultiral network) วัฒนธรรมองคการจะถูกถายทอด

ผานเครือขายท่ีไมเปนทางการ เรื่องราวของอุดมคติและวีรบุรุษของบริษัทกอนหนานี้จะถูกรับรูรวมกัน

ท่ัวท้ังองคการและระหวางรุนของพนักงานท่ีตอเนื่องกัน 

   ศิริพงษ เศาภายน (2550, หนา 71-72) พิจารณาคุณลักษณะท่ีแสดงถึงวัฒนธรรม

องคการ ดังนี้ 

    (1) พฤติกรรมท่ีปฏิบัติเปนประจําและสังเกตได (observed behavioral regularities) 

เม่ือสมาชิกในองคการไดมีโอกาสพบปะ มีปฏิสัมพันธกันจะมีการใชสิ่งตางๆ ตอไปนี้อยางเดียวกัน ไดแก 

ภาษา คานิยม ประเพณี ท่ีคลายคลึงและปฏิบัติตามๆ กัน 

    (2) บรรทัดฐาน (norms) เปนมาตรฐานของพฤติกรรมในกลุมท่ีปฏิบัติงานรวมกัน

เปนสิ่งกําหนดพฤติกรรมกลุมเพ่ือใหผลการปฏิบัติมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของบุคคลในองคการ 

    (3) คานิยมท่ีเดนชัด (dominant values) องคการสนับสนุนและคาดหวังใหสมาชิก

ในองคการเสนอคานิยมหลัก เปนตนวาโรงเรียนมีความตองการใหครูและนักเรียนมีคุณภาพสูง อัตรา

การขาดเรียนและการหยุดเรียนกลางคันนอย และมีประสิทธิภาพการบริหารงานสูง 

   (4) ปรัชญา (philosophy) เปนแนวทางในการทําใหเกิดความเชื่อวา บุคลากร

จะตองไดรับการกระทําอยางไร โรงเรียนตางๆ มักจะมีขอความแสดงปรัชญาและพันธกิจของโรงเรียนนั้นๆ  

    (5) กฎกตกิา (rules) เปนขอตกลงท่ีผูมาใหมจะตองเรียนรูระเบียบ กฎเกณฑ และ

ปฏิบัติตามจึงจะทําใหสมาชิกในองคการยอมรับ 

    (6) ความรูสึก (feelings) เปนบรรยากาศโดยรวมในองคการทางกายภาพ และ

วิธีท่ีคนในองคการจะพบปะกันท้ังภายในและภายนอกองคการ 

   รอบบินส (Robbins, 2007, pp. 511-512) ไดแบงลักษณะของวัฒนธรรมองคการ

เปน 7 ประการ ดังนี้ 

    (1) การคิดริเริ่มใหมและสิ่งท่ีมีความเสี่ยง และทาทาย ระดับที่พนักงานกอใหเกิด

การคิดริเริ่มใหมและทาทาย 

    (2) ความสนใจในรายละเอียด ระดับท่ีพนักงานคาดหวังในการวิเคราะหอยางถูกตอง

เหมาะสม และสนใจในรายละเอียด 

    (3) กําหนดทิศทางของผลลัพธ ระดับที่การบริหารจัดการมุงที่ผลที่ออกมา และ

ใหความสําคัญกับผลลัพธมากกวาเทคนิค และกระบวนการท่ีใหเพ่ือไดผลสําเร็จของผลลัพธ 

   (4) กําหนดทิศทางของคนระดับท่ีการบริหารจัดการอยูที่การตัดสินใจ ยึดถือ

การพิจารณาท่ีมีผลตอผลลัพธของคนภายในองคการ 

   (5) กําหนดทิศทางของทีมระดับท่ีการเคลื่อนไหว และกิจกรรมใหความสําคัญกับทีม

มากกวาผลงานของแตละบุคคล 
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   (6) การพรอมท่ีจะตอสูเปนระดับท่ีคนในองคการมีความพรอมท่ีจะตอสูและแขงขัน

มากกวาความรูสึกท่ีจะไมกระตือรือรน 

   (7) ความมีเสถียรภาพ ระดับท่ีผลงานขององคการใหความสําคัญในการรักษา

สถานภาพใหมีความเจริญเติบโตและมีความแตกตางอยางชัดเจน และดํารงไวซ่ึงการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน 

   สรุปไดวา ลักษณะวัฒนธรรมองคการเปนท้ังสิ่งท่ีสามารถเห็นไดเปนรูปธรรมและ

สิ่งท่ีไมสามารถเห็นไดแตรูสึกและสังเกตไดเปนนามธรรม เปนสิ่งท่ีไดรับการสืบทอดเพ่ืออธิบายการใช

ชีวิต คานิยม ปรัชญา ธรรมเนียม ประเพณี วิธีการทํางาน การอยูรวมกับผูอ่ืน สัญลักษณขององคการ 

ซ่ึงจะเปนทิศทางนําไปสูผลลัพธขององคการ 

  2) ทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ 

    วัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของ แพตเตอรสัน (Patterson, 1988, pp. 50-55) 

กลาวถึงประเด็นบงชี้วัฒนธรรมองคการ วามี 10 ประการ คือ 

    (1) ความมุงประสงคขององคการ (organization purposes) ภายในองคการ

มีการประชาสัมพันธชี้แจงถึงความมุงประสงคขององคการ โดยคํานึงถึงความสําคัญท่ีบุคคลในองคการ 

จะตองเขาใจความมุงประสงคขององคการ เพ่ือเปนแนวทางและพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 

   (2) การมอบอํานาจ (empowerment) ในการปฏิบัติงานผูบริหารจะตองเห็น

ความสําคัญของการใหอํานาจการตัดสินใจแกบุคคลในองคการในบางสถานการณ พรอมท้ังใหโอกาส

ในการรับรูขาวสารและการไดรับปจจัยตางๆ ในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการอยางเทาเทียมกัน

   (3) การตัดสินใจ (decision making) ในการตัดสินใจผูบริหารควรคํานึงถึง

ความเปนไปไดและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับองคการ พรอมท้ังการมีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนองคประกอบ

ในการตัดสินใจใหมากท่ีสุด 

    (4) ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ (sense of community) ผูบริหาร

ควรดําเนินงานโดยยึดถือองคการเปนหลัก โดยใหความชวยเหลือและพัฒนาบุคลากร พรอมทั้ง

กระตุนใหบุคคลในองคการเห็นความสําคัญของการเปนเจาของหนวยงานใหมากท่ีสุด 

    (5) ความไววางใจ (trust) ผูบริหารควรใหความไววางใจในการตัดสินใจปฏิบัติงาน

ตางๆ ของบุคลากร 

    (6) คุณภาพ (quality) องคการควรคํานึงถึงมาตรฐานสูงสุดของงานและการสราง

ขวัญและกําลังใจแกบุคคลในองคการเพ่ือพัฒนาใหสมาชิกในองคการมีคุณภาพมากข้ึน 

    (7) การยอมรับ (recognition) องคการควรยอมรับและเห็นคุณคาของบุคลากร

พรอมท้ังสงเสริมบุคคลในองคการในการแสวงหาแนวคิดที่ดีและความคิดริเริ่มสรางสรรค

ในการปฏิบัติงาน 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

60 

    (8) ความเอ้ืออาทร (caring) องคการควรเอาใจใสดูแลเรื่องความเปนอยูและสงเสริม

ความกาวหนาของบุคคลในองคการ 

    (9) ความซื่อสัตยสุจริต (integrity) องคการควรเห็นคุณคาของความซื่อสัตย 

ความมานะพยายามในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ บุคคลในองคการปฏิบัติงานโดยยึดมั่น

ในแนวทางแหงจรยิธรรม 

    (10) ความหลากหลายของบุคลากร (diversity) องคการควรเห็นความสําคัญของ

ความแตกตางระหวางบุคคลในทักษะและวิธีการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ พรอมท้ังมีการยืดหยุน

และผสมผสานความแตกตางในรูปแบบและวิธีปฏิบัติที่แตกตางกันของแตละบุคคลใหเขากับ

ความมุงประสงคและคานิยมขององคการ 

   วัฒนธรรมองคการสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยอาจถูกจัดการไปยังทิศทางเชิงกลยุทธ

ท่ีองคการตองการ (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2550, หนา 149) วัฒนธรรมองคการ มี 2 ระดับ คือ 

ระดับท่ีมองเห็น กับระดับท่ีมองไมเห็น ระดับท่ีมองเห็น เชน จากการแตงตัว ภาษาที่ใช พิธีการและ

การวางผังสํานักงาน สวนวัฒนธรรมท่ีมองไมเห็น จะเปนความเชื่อและคานิยมที่คนในองคการ

ยึดเหนี่ยวรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โฮด วิลเลียม และเกล (Hodge, William, & Gales, 

1996, p. 266) ท่ีกลาววา วัฒนธรรมองคการ สามารถแบงเปนระดับท่ีมองเห็นเปนรูปธรรมท่ีแสดงถึง

ลักษณะเฉพาะขององคการ มีความเก่ียวของกับโครงสรางทางสถาปตยกรรม การแตงกาย รูปแบบ

พฤติกรรม กฎ ระเบียบ เรื่องราว ตํานาน ภาษาและพิธีการตางๆ อีกสวนคือระดับที่มองไมเห็น

เปนนามธรรม ซึ่งแสดงออกทางดานคานิยม ปทัสถาน ความเชื่อ และขอสันนิษฐานของสมาชิก

ในองคการ รูปแบบองคการทั้งระดับที่มองเห็นเปนรูปธรรม และที่มองไมเห็นเปนนามธรรมนี้

จะเปนตัวกําหนดทิศทางใหสมาชิกจัดการกับปญหาที่เกิดในองคการและสภาพแวดลอมที่มีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงขององคการ (เสนาะ ติเยาว, 2543, หนา 180) ผูบริหารองคการจะตองใชวัฒนธรรม

องคการไปในทิศทางท่ีสรางสรรคหรือทําใหองคการมีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง ซึ่งจะสงเสริมใหคน

มีความทะเยอทะยานในการทํางานและผลดีทางดานอื่น วัฒนธรรมองคการมีผลกระทบตอ

ความมีประสิทธิผลและความมีประสิทธิภาพขององคการและตัวบุคคลในสถานท่ีทํางาน (นฤมล สุนสวัสดิ์, 

2549, หนา 233) 

 

   คุก และลาฟเฟอรตี้ (Cook & Lafferty, 1989, pp. 214-215) ซึ่ง คุก และ

ลาฟเฟอรตี้ (Cook & Lafferty) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพขององคการกับความเชื่อ

ท่ีเปนบรรทัดฐานเปนหลักในการจําแนกรูปแบบของวัฒนธรรมองคการแตละประเภทออกเปน 3 แบบ 

   (1) วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค (constructive culture) องคการ

จะมีคานิยมท่ีมุงเปาหมายของงานท่ีรับผิดชอบ ใหความสําคัญกับบุคลากรและงานไปพรอมๆ กัน 
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บุคลากรมีความคิดท่ีอิสระ บุคลากรจะมีลักษณะชอบความทาทาย มีความกระตือรือรนสูง มีสวนรวม

ในการทํางานและบริหารงานอยางท่ัวถึง สงเสริมการทํางานเปนทีม การบริหารงานจะมีการวางแผน 

การกําหนดเปาหมาย ความสําเร็จ สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางาน มีความสุข

กับการทํางาน มีการตอบแทนผลประโยชนและสวัสดิการตางๆ อยางเพียงพอ ซึ่งประกอบดวย

คุณลักษณะ 4 ประการ คือ 

    ก. การมุงความสาํเร็จ (achievement) คือ บุคลากรจะไดรับการกระตุน

ใหมุงสูมาตรฐานของความยอดเยี่ยมของการผลิต มีการกําหนดเปาหมายท่ีบรรลุผลอยางทาทายและ

มีความเปนไปได มีการทํางานอยางกระตือรือรน เพ่ือบรรลุเปาหมาย มีการวางแผนและสรางทางเลือก

ท่ีชัดเจนกอนลงมือปฏิบัติ 

    ข. การมุงพัฒนาบุคลากร (self-actualization) คือ ลักษณะองคการท่ีเห็นคุณคา

ของบุคลากรท่ีมีความคิดสรางสรรค เนนคุณภาพมากกวาปริมาณ ใสใจกับผลสําเร็จของงานและ

ความกาวหนาของบุคลากร ซ่ึงจะไดรับการกระตุนใหมีความสุขกับการทํางาน มีการพัฒนาตนเองและ

มีสวนรวมในการกิจกรรมใหมๆ ท่ีหลากหลาย  

    ค. การมุงใหความสําคัญกับบุคลากร (humanistic-encouraging) คือ 

ลักษณะขององคการท่ียึดคนเปนศูนยกลางโดยถือวาบุคลากรมีความสําคัญตอองคการ มุงการมีสวนรวม

ของบุคลากร ยิ่งบุคลากรมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนายิ่งเกิดความกาวหนา 

    ง. การมุงผูกพันแบบพ่ีนอง (affirmative) ใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวาง

บุคคล สมาชิกมีความเปนมิตรกัน เปดเผยและใสใจกับความพึงพอใจของกลุมทํางาน 

    สรุปไดวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค (constructive culture) 

หมายถึง องคการท่ีมีคานิยมใหความสําคัญกับบุคลากรและงานไปพรอมๆ กัน ประกอบดวย บุคลากร

ไดรับการกระตุนใหมุงสูมาตรฐานของความยอดเยี่ยม การกําหนดเปาหมายท่ีบรรลุผลอยางทาทาย

และมีความเปนไปได การทํางานอยางกระตือรือรนเพ่ือบรรลุเปาหมาย มีการวางแผนและสรางทางเลือก

ท่ีชัดเจนกอนลงมือปฏิบัติ ใสใจกับผลสําเร็จของงานและความกาวหนาของบุคลากร การพัฒนาตนเอง

และมีสวนรวมในการกิจกรรมใหมๆ ท่ีหลากหลาย มุงใหความสําคัญกับบุคลากร มุงการมีสวนรวม

ของบุคลากร บุคลากรมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนาเพ่ือความกาวหนา มุงการผูกพัน

แบบพ่ีนอง ใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางบุคคล สมาชิกมีความเปนมิตรกัน เปดเผยและใสใจ

กับความพึงพอใจของกลุมทํางาน 

   (2) วัฒนธรรมองคการลักษณะปองกันเชิงรับ (passive-defensive culture) 

องคการจะใหความสําคัญกับบุคลากรมากจนขาดความเอาใจใสตองาน แตบุคลากรก็ยังรูสึก

ขาดความม่ันคง กลุมสมาชิกจะปฏิบัติตอกันอยางระมัดระวัง ถึงแมบุคลากรจะอยูภายใตองคการก็ตาม 

แตก็เกิดความตึงเครียดในการทํางาน องคการขาดความเจริญกาวหนา สมาชิกจะแสวงหาความปลอดภัย
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ใหกับตนเอง เกิดผลเสียในการเรียนรู รวมถึงการปรับตัวและรากฐานของความอยูรอด สมาชิกในองคการ

จะมีลักษณะเห็นพองกันในหมูของสมาชิกคอนขางสูง บุคลากรในองคการจะหลีกเลี่ยงความขัดแยง 

จึงเปนองคการท่ีมีลักษณะแบบอนุรักษนิยมท่ียึดถือระเบียบ กฎเกณฑ คลายกับระบบของราชการ 

ซ่ึงประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 

    ก. การเห็นพองดวย (approval) เปนองคการที่มีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกท่ีบุคลากรใหการยอมรับซ่ึงกันและกัน หลีกเลี่ยงการขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น พฤติกรรม

ท่ีแสดงออก คือ การเห็นพองตองกัน และคลอยตามความคิดเห็นคนสวนใหญ การปฏิบัติตัวเหมือนกับ

บุคลากรสวนใหญในองคการ ลักษณะท่ีคลอยตามกันเปนสิ่งท่ีบุคลากรในองคการพึงพอใจ 

    ข. การเนนกฎระเบียบ (conventional) เปนองคการท่ีมีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกแบบอนุรักษนิยมเนนประเพณีท่ีมีแบบแผนการปฏิบัติงาน มีการควบคุมดวยระบบราชการ 

ทุกคนในองคการตองทําตามกฎระเบียบท่ีวางไวอยางเครงครัด บุคคลในองคการมีความรูสึกที่ดีตอ

กฎระเบียบใหความเคารพระบบอาวุโสและการอนุรักษนิยม 

    ค. การเนนการพึ่งพา (dependent) เปนองคการที่มีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกท่ีมีสายงานการบังคับบัญชา มีศูนยรวมการบริหารจัดการ การตัดสินใจอยูท่ีผูบริหาร

หรือผูนํากลุม ซ่ึงทุกคนตองปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้น และเชื่อวาการตัดสินใจนั้นถูกตอง ไมสนใจ

คุณภาพของงานหรือลักษณะงานที่ทาทาย ไมทราบจุดมุงหมายของตนเองในการปฏิบัติงาน 

มุงการปกปองตนเอง โดยการปฏิบัติตามผูบริหารหรือผูตรวจการแนะนํา 

    ง. การเนนการหลีกเลี่ยง (avoidance) เปนองคการท่ีมีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกท่ีเนนการลงโทษเม่ือทํางานผิดพลาด แตเม่ือทํางานประสบความสําเร็จไมไดรับรางวัลอะไร 

ผลจากการบริหารลักษณะนี้ ทําใหบุคลากรรูสึกผิด ตําหนิตนเองและรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา

เม่ือมีการทํางานท่ีผิดพลาด บุคลากรในองคการจะหลีกเลี่ยงการทํางานหรือการปฏิบัติตัวท่ีกอใหเกิด

ความขัดแยงและความผิดตางๆ เหตุการณท่ีจะตองตัดสินใจ พยายามหลีกเลี่ยงไปใหผูรวมงานหรือ

ผูบริหาร 

    สรุปไดวา วัฒนธรรมองคการลักษณะปองกันเชิงรับ (passive-defensive 

culture) หมายถึง องคการท่ีใหความสําคัญกับบุคลากรมากจนขาดความเอาใจใสตองาน ซ่ึงประกอบดวย 

การเห็นพองตองกัน บุคลากรใหการยอมรับซ่ึงกันและกัน หลีกเลี่ยงการขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึน และ

คลอยตามความคิดเห็นคนสวนใหญ การปฏิบัติตัวเหมือนกับบุคลากรสวนใหญในองคการ พึงพอใจกับ

การคลอยตามกัน ควบคุมดวยระบบราชการ ทําตามกฎระเบียบท่ีวางไวอยางเครงครัด รูสึกที่ดีตอ

กฎระเบยีบ ใหความเคารพระบบอาวุโสและการอนุรักษนิยม การตัดสินใจอยูท่ีผูบริหารหรือผูนํากลุม 

ปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้นและเชื่อวาการตัดสินใจนั้นถูกตอง ไมสนใจคุณภาพของงานหรือลักษณะงาน
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ท่ีทาทาย ไมทราบจุดมุงหมายของตนเองในการปฏิบัติงาน มุงการปกปองตนเอง โดยการปฏิบัติตาม

ผูบริหารหรือผูตรวจการแนะนํา  

   (3) วัฒนธรรมองคการลักษณะปองกันเชิงรุก (aggressive-defensive culture) 

เปนองคการท่ีมีการแขงขันกันสูง บุคลากรในองคการจะมุงแขงขันกันในการทํางาน เพื่อใหไดมาซ่ึง

ผลตอบแทนท่ีตนเองพึงไดรับ องคการจะมีคานิยมในเรื่องของความสมบูรณแบบ บุคลากรในองคการ

จะตองทํางานโดยไมใหเกิดขอผิดพลาด โดยใหความสําคัญของผลผลิตมากกวาเรื่องบุคคล ซ่ึงประกอบดวย

คุณลักษณะ 4 ประการ คือ 

    ก. การเห็นตรงกันขาม (opposition) เปนองคการท่ีบุคลากรมีคานิยมและ

พฤติกรรมการแสดงออกของการเผชิญหนาซ่ึงกันและกัน การบริหารท่ีเนนการเจรจาตอรอง บุคคลรูสึก

มีคุณคาถาไดเขาไปแกไขปญหาเฉพาะหนา ขาดการวางแผนลวงหนา การแกปญหาเฉพาะหนา

มักกอใหเกิดความขัดแยงกับบุคคลอ่ืนอยูเสมอ อันแสดงถึงความขัดแยงในลักษณะสงสัยไมไวใจบุคคลอ่ืน 

    ข. การเนนอํานาจ (power) เปนองคการท่ีมีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก

ทางโครงสรางการบริหารแบบไมมีสวนรวม อํานาจหนาที่จะเปนสิ่งกําหนดบทบาทของแตละคน

ในการดํารงตําแหนง รางวัลท่ีไดรับจากองคการ คือ การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนข้ัน เพ่ือไดควบคุม

บุคคลท่ีมีระดับต่ํากวาทุกคนมีความตองการท่ีจะไดข้ันตําแหนงท่ีสูงข้ึนและตองการเปนผูตรวจการ 

ตองการอํานาจเพ่ือบํารุงรักษาความรูสึกท่ีม่ันคงโดยการมุงเนนท่ีผลงานการปฏิบัติ โดยการใชอํานาจ

หนาท่ีชอบเปนผูนิเทศและสอนงานเพ่ือนรวมงาน 

     ค. การเนนการแขงขัน (competitive) เปนองคการท่ีมีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกของการแขงขันท่ีตองการมีแพชนะ โดยตองการชนะและดีกวาคนอ่ืน ทุกคนมุงการแขงขันกัน

เพ่ือรักษาความรูสึกการมีคุณคาของตนเองจากการแบงระดับงานในหนาที่และวัดผลสําเร็จของ

การทํางานในรูปของผลงาน คนในองคการยอมรับลักษณะการทํางานท่ีมีการแขงขันและมีความเชื่อวา

การทํางานตองมีการแขงขันจึงจะประสบความสําเร็จ 

     ง. การเนนความสมบูรณแบบ (perfectionistic) เปนองคการท่ีคานิยมและ

พฤติกรรมการแสดงออกลักษณะท่ีเครงครัดกฎ ระเบียบ มีการทํางานหนักและยึดม่ันในระบบการทํางาน 

แตไดเปาหมายนอย มีการตั้งความหวังในการทํางานไวสูง ทําใหทํางานอยางละเอียดถ่ีถวน แตไดรับ

ผลผลิตขององคการนอยมากและใชเวลานานมากในการทํางานท่ีจะใหบรรลุเปาหมาย เนนการทํางาน

ท่ีมีระบบระเบียบ และมีการปฏิบัติอยางเครงครัด 

    สรุปไดวา วัฒนธรรมองคการลักษณะปองกันเชิงรุก (aggressive-defensive 

culture) หมายถึง องคการท่ีมีการแขงขันกันสูง ประกอบดวย บุคลากรมีคานิยมและพฤติกรรม

การแสดงออกเผชิญหนาซ่ึงกันและกัน รูสึกมีคุณคาถาไดเขาไปแกไขปญหาเฉพาะหนา ซ่ึงอาจกอใหเกิด

ความขัดแยงกับผูอ่ืนในลักษณะสงสัยไมไวใจ ขาดการวางแผนลวงหนา บุคลากรมีคานิยมและพฤติกรรม
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การแสดงออกทางโครงสรางการบริหารแบบไมมีสวนรวม อํานาจหนาท่ีจะเปนสิ่งกําหนดบทบาทของ

แตละคนในการดํารงตําแหนง รางวัลท่ีไดรับ คือ การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนข้ัน ตองการมีตําแหนง

ท่ีสูงข้ึนเพ่ือไดควบคุมบุคคลท่ีมีระดับต่ํากวา บุคลากรมีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกท่ีตองการ

ชนะและดีกวาคนอื่น เชื่อวาตองมีการแขงขันจึงจะประสบความสําเร็จ รูสึกตนเองมีคุณคาจาก

การแบงระดับงานและวัดผลสําเร็จในรูปของผลงาน บุคลากรมีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก

ท่ีเครงครัด กฎ ระเบียบ ทํางานหนักและยึดม่ันในระบบการทํางาน ตั้งความหวังในการทํางานไวสูง 

ทํางานละเอียดถ่ีถวน แตไดรับผลผลิตนอยมากและใชเวลาในการทํางานใหบรรลุเปาหมายมาก  

 

 

 

 2.4.4 วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

 คุก และลาฟเฟอรตี้ (Cook & Lafferty) ไดสรางทฤษฎีวัฒนธรรมองคการจากทฤษฎี

แบบแผนการดําเนินชีวิต (life style inventory) ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับการปฏิบัติงาน

และทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow) และแมคเคลแลนด (Mc Clellang) รวมท้ังการนําทฤษฎี

ผูนําของแคทซ เมซิโอบีและโมรส (Katez, Maceoby & Morse) และสต็อกดิล (Stogdill) 

ซ่ึงจากการศึกษาถึงรูปแบบวัฒนธรรมองคการของคุก และลาฟเฟอรตี้ (Cook & Lafferty, 1989, 

pp. 214-215) พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคแสดงถึงวัฒนธรรมแบบเปนเลิศ 

(excellent organization) ในการใหประสิทธิผลสูงสุดแกองคการ กลาวคือ วัฒนธรรมองคการ

ลักษณะสรางสรรคใหความสําคัญกับความพึงพอใจของสมาชิกในองคการภายใตบรรยากาศ

การทํางานแบบระบบเปดและใหการสนับสนุนและประสานงานซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน

เพื่อที่จะบรรลุถึงเปาหมายที่ไดรวมกันตั้งไว การยอมรับซึ่งความคิดและการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมเปนการสรางสรรคและปรับเปลี่ยนองคการใหมีสภาพสอดคลองเหมาะสมไดเปนอยางด ี

นํามาซ่ึงความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการ และรวมถึงผลผลิตท่ีมี

คุณภาพในท่ีสุด   

 งานวิจัยนี้ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ตามแนวคิดของ คุก 

และลาฟเฟอรตี้ (Cook & Lafferty, 1989, pp. 214-215) เนื่องจาก คุก และลาฟเฟอรตี้ กลาววา 

วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคทําใหบุคลากรในองคการมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน ไววางใจกัน และทํางานรวมกันอยางมีความสุข ซ่ึงมีผลใหบุคลากรในองคการทํางานได

บรรลุผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลของ

องคการ ของ สเตียรส (Steers, 1977, abstract) พบวา มี 4 ดาน ไดแก ดานนโยบายการบริหาร

และการปฏิบัติ ดานลักษณะของสภาพแวดลอม ดานลักษณะของบุคคลในองคการและดานลักษณะ
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องคการ ในดานลักษณะของสภาพแวดลอม ประกอบดวย สภาพแวดลอมภายใน ไดแก บรรยากาศ

องคการ ซ่ึงวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคเปนลักษณะหนึ่งของบรรยากาศองคการ ซ่ึงแสดงถึง

บรรยากาศการทํางาน จึงสามารถสงผลตอประสิทธิผลขององคการ และชอรทเทล และคนอื่นๆ 

(Shortell & et al., 1991, pp. 709-726) พบวา วัฒนธรรมแบบสรางสรรคของหอผูปวยหนัก

มีความสัมพันธกับคุณภาพการดูแลผูปวย ซ่ึงจากแนวคิดของ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2013, 

pp. 304-309) คุณภาพเปนตัวชี้วัดประการหนึ่งในการประเมินประสิทธิผลขององคการ จึงถือไดวา

คุณภาพการดูแลผูปวยเปนตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิผลของหอผูปวย ดังนั้นวัฒนธรรมองคการ

ลักษณะสรางสรรคจึงมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของหอผูปวย (นฤมล ตั้งเจริญธรรม, 2551, หนา 63) 

นอกจากนี้ สาธร ภูริโสภิษฐ (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 อยูในระดับมาก โดยท่ีวัฒนธรรม

องคการลักษณะสรางสรรค มีอํานาจพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนรอยละ 60.00 สวนลักษณะ

เฉื่อยชาและลักษณะกาวราว ไมมีอํานาจพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน และอุษณีย ฟองคํา 

(2554, หนา 90) ยังพบอีกวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก และวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคมีความสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานครูอยูในระดับสูงมาก อีกท้ังวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

ยังมีผูสนใจกันอยางแพรหลายและมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ซ่ึงวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ตามแนวคิดของคุก และลาฟเฟอรต้ี (Cook & 

Lafferty, 1989, pp. 214-215) มีรายละเอียดดังนี้ 

   วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค (constructive culture) องคการ

จะมีคานิยมท่ีมุงเปาหมายของงานท่ีรับผิดชอบ ใหความสําคัญกับบุคลากรและงานไปพรอมๆ กัน 

บุคลากรมีความคิดท่ีอิสระ บุคลากรจะมีลักษณะชอบความทาทาย มีความกระตือรือรนสูง มีสวนรวม

ในการทํางานและบริหารงานอยางท่ัวถึง สงเสริมการทํางานเปนทีม การบริหารงานจะมีการวางแผน 

การกําหนดเปาหมาย ความสําเร็จ สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางาน มีความสุข

กับการทํางาน มีการตอบแทนผลประโยชนและสวัสดิการตางๆ อยางเพียงพอ ซึ่งประกอบดวย

คุณลักษณะ 4 ประการ คือ 

   (1) การมุงความสําเร็จ (achievement) คือ บุคลากรจะไดรับการกระตุนใหมุงสู

มาตรฐานของความยอดเยี่ยมของการผลิต มีการกําหนดเปาหมายที่บรรลุผลอยางทาทายและ

มีความเปนไปได มีการทํางานอยางกระตือรือรน เพ่ือบรรลุเปาหมาย มีการวางแผนและสรางทางเลือก

ท่ีชัดเจนกอนลงมือปฏิบัติ 
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   (2) การมุงพัฒนาบุคลากร (self-actualization) คือ ลักษณะองคการท่ีเห็นคุณคา

ของบุคลากรท่ีมีความคิดสรางสรรค เนนคุณภาพมากกวาปริมาณ ใสใจกับผลสําเร็จของงานและ

ความกาวหนาของบุคลากร ซ่ึงจะไดรับการกระตุนใหมีความสุขกับการทํางาน มีการพัฒนาตนเองและ

มีสวนรวมในการกิจกรรมใหมๆ ท่ีหลากหลาย  

   (3) การมุงใหความสําคัญกับบุคลากร (humanistic-encouraging) คือ ลักษณะ

ขององคการท่ียึดคนเปนศูนยกลางโดยถือวาบุคลากรมีความสําคัญตอองคการ มุงการมีสวนรวมของ

บุคลากร ยิ่งบุคลากรมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนายิ่งเกิดความกาวหนา 

   (4) การมุงผูกพันแบบพ่ีนอง (affirmative) ใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวาง

บุคคล สมาชิกมีความเปนมิตรกัน เปดเผยและใสใจกับความพึงพอใจของกลุมทํางาน 

 สรุปไดวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค (constructive culture) หมายถึง องคการ

ท่ีมีคานิยมใหความสําคัญกับบุคลากรและงานไปพรอมๆ กัน ประกอบดวย การมุงความสําเร็จ คือ 

บุคลากรจะไดรับการกระตุนใหมุงสูมาตรฐานของความยอดเยี่ยมของการผลิต มีการกําหนดเปาหมาย

ท่ีบรรลุผลอยางทาทายและมีความเปนไปได มีการทํางานอยางกระตือรือรน เพื่อบรรลุเปาหมาย 

มีการวางแผนและสรางทางเลือกท่ีชัดเจนกอนลงมือปฏิบัติ การมุงพัฒนาบุคลากร คือ ลักษณะองคการ

ท่ีเห็นคุณคาของบุคลากรท่ีมีความคิดสรางสรรค เนนคุณภาพมากกวาปริมาณ ใสใจกับผลสําเร็จของงาน

และความกาวหนาของบุคลากร ซ่ึงจะไดรับการกระตุนใหมีความสุขกับการทํางาน มีการพัฒนาตนเอง

และมีสวนรวมในการกิจกรรมใหมๆ ท่ีหลากหลาย การมุงใหความสาํคัญกับบุคลากร คือ ลักษณะ

ขององคการท่ียึดคนเปนศูนยกลางโดยถือวาบุคลากรมีความสําคัญตอองคการ มุงการมีสวนรวม

ของบุคลากร ยิ่งบุคลากรมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนายิ่งเกิดความกาวหนา การมุงผูกพัน

แบบพ่ีนอง ใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางบุคคล สมาชิกมีความเปนมิตรกัน เปดเผยและ

ใสใจกับความพึงพอใจของกลุมทํางาน 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ  

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 ทิพวรรณ โอษคลัง (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวม

และรายดาน ไดแก การสรางบารมี การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนเชาวปญญา และการคํานึงถึง

เอกบุคคล อยูในระดับมาก ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู โดยรวมและรายดาน ไดแก ความศรัทธา 

ความจงรักภักดีและความทุมเทอยูในระดับมาก และพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
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สถานศึกษามีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 

 สรุชิน วิเศษลา (2551, บทคัดยอ) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน  

โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตําแหนงตางกัน 

มีประสบการณการทํางานตางกัน และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

โดยบุคลากรทางการศึกษามีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงกวาขาราชการครู 

 ฉวีวรรณ จันทรเมง (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

ท่ีสงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม 

เขต 1 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล การมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณ และการกระตุนการใชปญญา มาตรฐานดานผูเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณารายมาตรฐานพบวา อยูในระดับมาก 7 มาตรฐานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ 

มาตรฐานท่ี 7, 8, 1, 2, 3 และ 4 สวนมาตรฐานท่ี 5 อยูในระดับปานกลาง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารโดยภาพรวมสงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนและมาตรฐานท่ี 1, 2, 3, 4 และ 7 เม่ือพิจารณา

รายดานพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางบารมีอยางมีอุดมการณสงผลตอมาตรฐาน

ดานผูเรียนโดยภาพรวมและมาตรฐานที่ 2, 6, 8 ดานการสรางแรงบันดาลใจสงผลตอมาตรฐานท่ี 7 

ดานการกระตุนการใชปญญาสงผลตอมาตรฐานท่ี 5, 6 ของสถานศึกษา 

 ณัชญานุช สุดชาดี (2553, บทคัดยอ) ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอ

การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนตนแบบ

การใชหลักสูตร จังหวัดขอนแกน พบวา ผูบริหารโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร มีภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาแตละดานแลว พบคาเฉลี่ย

เรียงตามลําดับจากมากไปนอย คือ ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และดานการกระตุนการใชปญญา สวนการบริหารจัดการ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยรวมและ รายดาน มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาแตละดาน พบคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอย คือ ดานการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา ดานการวางแผนและการดําเนินการใชหลักสูตร ดานการเพ่ิมพูนคุณภาพการใชหลักสูตร

ดวยการวิจัยและพัฒนา ดานการประเมินการใชหลักสูตรและดาน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และ

พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการหลักสูตร ในระดับมาก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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 ทัศนีย ปาละ (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารกับบรรยากาศองคการของโรงเรียนเอกชน อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบวา ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนเอกชน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก บรรยากาศองคการ

ของโรงเรียนเอกชน พิจารณาตามมิติบรรยากาศ โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายมิติ 

พบวา อยูในระดับนอย 6 มิติ ไดแก มิติขาดความสามัคคี มิติอุปสรรค มิติมิตรสัมพันธ มิติหางเหิน มิติ

เปนแบบอยาง และมิติกรุณาปราณี อยูในระดับคอนขางมาก 2 มิติ ไดแก มิติมุงขวัญและมิติมุงผลงาน 

นอกจากนี้ยังพบอีกวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนเอกชน มีความสัมพันธกับ

บรรยากาศองคการของโรงเรียนเอกชนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  

 ธาราทิพย ศรีภักดี (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

พบวา คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก คุณลักษณะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา จาํแนกตามประสบการณการทํางาน คือประสบการณ

การทํางานนอยกวา 10 ป และเทากับหรือมากกวา 10 ป โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนดานมีความเชื่อวาองคการเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญหรือองคกร

แหงการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้คุณลักษณะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ 

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมองคการ 

 พรทิพย ไชยประณิธาน (2553, บทคัดยอ) ความสัมพันธระหวางประเภทของวัฒนธรรม

องคการและการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบวา วัฒนธรรมองคการ 8 ประเภท ไดแก ความเหลื่อมล้ําของอํานาจ 

การหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ความเปนปจเจกนิยม ความเปนกลุมนิยม ลักษณะความเปนชาย 

ลักษณะความเปนหญิง การมุงเนนผลระยะยาว และการมุงเนนผลระยะสั้น รวมกันมีความสัมพันธกับ

การเปนองคการแหงการเรียนรู ไดรอยละ 86 แตเม่ือทดสอบความสัมพันธของวัฒนธรรมองคการ

แตละประเภทกับการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยควบคุมอิทธิพลของวัฒนธรรมองคการประเภทอ่ืน

ใหคงท่ี พบวา มีวัฒนธรรมองคการ 5 ประเภท ไดแก ความเปนปจเจกนิยม ความเปนกลุมนิยม 

ลักษณะความเปนชาย ลักษณะความเปนหญิง และการมุงเนนผลระยะยาวมีความสัมพันธกับองคการ

แหงการเรียนรู และเม่ือทําการคัดเลือกวัฒนธรรมองคการประเภทตางๆ เขาสมการพยากรณ พบวา 

มีวัฒนธรรมองคการเพียง 2 ประเภท คือ วฒันธรรมองคการประเภทมุงเนนผลระยะยาวและลักษณะ

ความเปนชายท่ีเปนคาพยากรณท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยวัฒนธรรมองคการท้ังสองประเภทรวมกัน

สามารถกําหนดคาความผันแปรของการเปนองคการแหงการเรียนรูไดถึงรอยละ 85 
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 กัญญนรา คนการ (2554, บทคัดยอ) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ

กับองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

พบวา วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณารายดานอยูในระดับมากหนึ่งดาน คือ ความมุงประสงคของโรงเรียน และอยูในระดับ

ปานกลางแปดดาน เรียงจากมากไปนอยสามอันดับแรก ไดดังนี้ การตัดสินใจ ความไววางใจ และ

ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน สวนผลการศึกษาองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครแหลมฉบัง พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานแลวเรียงอันดับ

จากมากไปนอยสามอันดับ ไดดังนี้ ดานการบริหารความรู ดานพลวัตรแหงการเรียนรู และดานการใช

เทคโนโลย ีและยังพบอีกวา ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับองคการแหงการเรียนรู พบวา 

วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง 

โดยรวมความสัมพันธอยูในระดับสูง 

 ก่ิงจันทร ศรีบุณยะแกว (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ

กับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ระดับอําเภอ สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุร ี

พบวา วัฒนธรรมองคการโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับความพึงพอใจในการทํางาน

ของบุคลากร มีความสัมพันธทางบวกโดยรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อยูใน

ระดับดี 

 สกุุมา พูลสวัสดิ์ (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองคการตอพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร พบวา ระดบัวัฒนธรรมองคการของบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการของบุคลากร โดยรวมอยูในระดับดี วัฒนธรรม

องคการรายดานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการโดยรวมของบุคลากรมีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และอิทธิพลของวัฒนธรรม

องคการท่ีมีตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการของบุคลากร ตัวพยากรณท่ีสงผลตอพฤติกรรม

การเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการของบุคลากร คือ ความมุงประสงคขององคการและความซ่ือสัตยสุจริต 

 สุพัฒนศร ศรีรุงเรือง (2554, บทคัดยอ) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ

กับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ระดับวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการ จําแนกตาม

สถานภาพและขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังพบอีกวา 
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การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก 

ผลการเปรียบเทียบ จําแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน โดยรวมและพิจารณารายดาน

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมจําแนกตามสถานภาพและจําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียนมีความสัมพันธกันในทางบวก 

 อัญชลี ปรีชายศ (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับ

องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมบอทอง 1 อําเภอบอทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนในกลุมบอทอง 1 อยูในระดับมาก 

โดยองคประกอบของวัฒนธรรมองคการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ไดแก ความมุงประสงคของ

โรงเรียน ความเอ้ืออาทร ความซ่ือสัตยสุจริต นอกจากนี้ยังพบอีกวา องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน

ในกลุมบอทอง 1 อยูในระดับมาก โดยองคประกอบขององคการแหงการเรียนรูท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด

สามอันดับแรก ไดแก ดานพลวัตรแหงการเรียนรู ดานการปรับเปลี่ยนองคการ ดานการบริหารความรู 

และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน

ในกลุมบอทอง 1 มีความสัมพันธทางบวกระดับดี  

 อุษณีย ฟองคํา (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับ

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี พบวา วัฒนธรรมองคการของ

พนักงานครู สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมากเรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก 

ลักษณะสรางสรรค ลักษณะตั้งรับ-เฉ่ือยชา และลักษณะตั้งรับ-กาวราว และยังพบอีกวาคุณภาพชีวิต

การทํางานของพนักงานครู โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอยสามอันดับ ไดแก 

ดานความเปนประโยชนตอสังคม ดานโอกาส ความกาวหนาและมั่นคงในงาน และดานโอกาส

ในการพัฒนาและการใชความสามารถของบุคคล นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ

กับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานครู โดยรวมความสัมพันธอยูในระดับสูง 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

 เนื่องจากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคดานการศึกษา ยังคงมีไมมาก 

ผูวิจัยจึงศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคในดานอื่นๆ รวมกับงานวิจัย

ดานการศึกษา เพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 งามสม ไชยวุธ (2553, หนา 92-94) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับ

ประสิทธิภาพงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

พบวา สถานศึกษามีวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน คาเฉลี่ยจากมาไปหานอย คือ มีการมุงความสําเร็จของงาน สงเสริมการทํางานเปนทีม

ใหทุกคนในองคการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานอยางมีเหตุผลและบุคลากรในองคการคือทรัพยากรท่ีมี
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คาท่ีสุด ตามลําดับ ซ่ึงวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคและวัฒนธรรมองคการลักษณะปองกัน

เชิงรับ รวมกันกําหนดความแปรปรวนของประสิทธิภาพงานวิชาการไดประมาณรอยละ 74 

สวนวัฒนธรรมองคการลักษณะปองกันเชิงรุกไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพงานวิชาการ 

 เปรมฤดี ศรีวิชัย (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานแบบมีสวนรวม 

วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคกับความพึงพอใจในงานตามการรับรูของอาจารยพยาบาล วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ภาคเหนือ พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมและความพึงพอใจในงานโดยรวม

อยูในระดับมาก วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคโดยรวมอยูในระดับสูง การบริหารงานแบบมีสวนรวม

และวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงานในระดับสูง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และการบริหารงานแบบมีสวนรวมและวัฒนธรรมองคการ

เชิงสรางสรรคสามารถรวมกันพยากรณความพึงพอใจในงานของอาจารยพยาบาลได รอยละ 68.1 

    นฤมล ตั้งเจริญธรรม (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบอยาง

ของหัวหนาหอผูปวย วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคกับประสิทธิผลของหอผูปวย ตามการรับรู

ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรัฐ ระดับตติยภูมิ ในเขต 15 และ 17 พบวา ภาวะผูนําแบบอยาง

ของหัวหนาหอผูปวย วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค และประสิทธิผลของหอผูปวยโรงพยาบาลรัฐ 

อยูในระดับสูง ภาวะผูนําแบบอยางของหัวหนาหอผูปวยมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของ

หอผูปวยในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของหอผูปวยในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

และวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคและภาวะผูนําแบบอยางของหอผูปวยสามารถรวมกันพยากรณ

ประสิทธิผลของหอผูปวยไดรอยละ 59.8 

 นลิวรรณ อุนคํา (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูวัฒนธรรมองคการ

แบบสรางสรรคกับการรับรูองคการแหงการเรียนรูของพยาบาลวิชาชีพสังกัดกลุมภารกิจดานการพยาบาล 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ พบวา มาตรฐานการรับรูวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคของพยาบาลวิชาชีพ 

สงักัดภารกิจดานการพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมาก การรับรูวัฒนธรรมองคการ

แบบสรางสรรคมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับการรับรูองคการแหงการเรียนรูของ

พยาบาลวิชาชีพ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

 นอมจิตร แกวประทีป (2554, บทคัดยอ) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหาร 

งานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอวังน้ําเย็น สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณสอนของครู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการสอน
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ของครูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และประสิทธิผลของโรงเรียน เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษา

และประสบการสอนของครู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนประสิทธิผลของโรงเรียน จําแนกตาม

วุฒิการศึกษาและประสบการณในการสอนของครูดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถ

ในการแกปญหาภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหเขากับ

สิ่งแวดลอม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบอีกวา การบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 

 นัตธิณี จงรักษ (2554, บทคัดยอ) ความสัมพันธระหวางรูปแบบการติดตอสื่อสารของ

หัวหนากลุมสาระกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบวา 

รูปแบบการติดตอสื่อสารของหัวหนากลุมสาระและประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือเปรียบเทียบรูปแบบการติดตอสื่อสารของหัวหนากลุมสาระ จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

และขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดาน

แบบมีชีวิตชีวา จําแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นอกจากนี้ยังพบวา ความสัมพันธระหวางรูปแบบการติดตอสื่อสารของหัวหนากลุมสาระกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 เนียม ผะกาแกว (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาสมรรถนะหลักการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 4 พบวา ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มีสมรรถนะโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ

ดังนี้ สมรรถนะดานการพัฒนาตนเอง สมรรถนะดานการบริการท่ีดี สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม 

และสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวามีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้ คือ ประสิทธิผลดานกระบวนการ 

ประสิทธิผลดานผลผลิต และประสิทธิผลดานปจจัยนําเขา ตามลําดับ สวนสมรรถนะหลักทางการบริหาร

ท่ีเปนตัวทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กมี 3 สมรรถนะ คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีด ี

และการพัฒนาตนเอง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .818 มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย

ท่ีเปนบวกทุกคา มีอํานาจการพยากรณรอยละ 66.80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

 นันทนา บุรีจันทร (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีมี

ผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ (1) คุณธรรม

จริยธรรม (2) การพัฒนาวิชาชีพครู (3) การบริหารจัดการโดยยึดคนเปนสําคัญ (4) การมีโครงสราง
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การบริหารที่เอื้อและสงเสริมการปฏิบัติงานของครู (5) มนุษยสัมพันธ (6) การใหอํานาจแกครู 

(7) ความสามารถในการสรางวิสัยทัศนรวม (8) ความสามารถในการบริหารความขัดแยงท่ีใหประโยชน

สูงสุดแกองคการ (9) การจูงใจ (10) ความสามารถในการคิดและวางแผนกลยุทธ ความสัมพันธระหวาง

ปจจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปจจัยภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงท่ีเปนตัวทํานายประสิทธิผลของสถานศึกษามี 4 ปจจัย คือ การใหอํานาจแกคร ู

ความสามารถในการสรางวิสัยทัศนรวม มนุษยสัมพันธ และ การพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.679 มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยท่ีเปนบวกทุกคา มีคาอํานาจการพยากรณ

รอยละ 46.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 ชาญชัย ไชยคําภา (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย พบวา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารขนาดกลางและ

ขนาดใหญ สวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวน การกระตุนการใชปญญา อยูในระดับปานกลาง ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนขนาดตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานการกระตุนการใชปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประสิทธิผลของ

โรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ อยูในระดับดี 

โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

ดานครู และดานผูบริหาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารโรงเรียนไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนท้ังภาพรวมและรายดาน 

 ไพฑูรย พิชัย (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน และมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน และ

ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 4 ดานอยูในระดับมาก และโดยรวมไมแตกตางกัน

แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริหารงบประมาณมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 อํานาจพยากรณของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน พบวา ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนรายดาน มีอํานาจพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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   นันทิดา บัวสาย (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 พบวา 

ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ประสิทธิผล

การบริหารงานโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียนโดยรวมและรายดานทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมมีอํานาจ

พยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 กัลยาณี บุตรดีวงศ (2552, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดสระแกว พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียน การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน 

จําแนกตามขนาดของโรงเรียน วุฒิการศึกษาของผูบริหาร ประสบการณการบริหารงานของผูบริหาร 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และยังพบอีกวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 และการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประกอบดวย การคืนอํานาจการจัดการศึกษา

ใหแกประชาชน การตรวจสอบและถวงดุล ขนาดโรงเรียนและการมีสวนรวม สามารถพยากรณ

ประสิทธิผลของโรงเรียนได 

 ธวัชชัย ยวงคํา (2552, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง

กับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 2 พบวา 

คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ภาพรวมทั้ง 8 ดาน อยูในระดับมาก 

เรียงตามลําดับดังนี้ การมีคุณธรรมและจริยธรรม การใชหลักการบริหารความเสี่ยง การมีวิสัยทัศน 

การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง การมีทักษะ

ในการสื่อสารท่ีดี การมีทักษะในการคิดสรางสรรค และการพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

ซ่ึงสถานศึกษาโดยภาพรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ ดังนี้ ความสามารถพัฒนา

โรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู ความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน ความสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคและความสามารถผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

และพบอีกวา คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมีความสัมพันธกันเชิงบวกกับประสิทธิผล

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความสัมพันธอยูในระดับสูง 

โดยคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมีคาสัมประสิทธิ์ในระดับสูง ไดแก การเนนคุณคา

ของทรัพยากรมนุษย การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง การใชหลักการบริหารความเสี่ยง 

สวนคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในระดับปานกลาง 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

75 

ไดแก การมีทักษะในการสื่อสารท่ีดี การมีทักษะในการคิดสรางสรรค การพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู การมีคุณธรรมและจริยธรรมและการมีวิสยัทัศน 

 ธนิต ทองอาจ (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมาก องคประกอบ

ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมมีความสัมพันธกัน

ในเชิงบวก องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถพยากรณ

ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 3 ดาน คือ ดานการกระตุน

การใชปญญาของผูบริหาร มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .592 สามารถอธิบายความแปรปรวน

ประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 35.00 ดานการคํานึงถึงเอกบุคคลของผูบริหาร โดยมีคาสัมประสิทธิ์

การพยากรณเทากับ .629 สามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 39.60 

และดานการสรางบารมีของผูบริหาร มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .648 สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 41.90 

 จันธิดา ผานสอน (2553, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

กับประสิทธิผลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด 

พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือภาวะผูนําเชิงบารมี 

ดานการกระตุนทางปญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

นอกจากนี้ประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยสูงสุดลงมา คือ ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก ดานความสามารถ

ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ดานความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน สวนภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษานั้นมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 อัชรา วรีฤทธิ์ (2553, บทคัดยอ) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1-3 พบวา ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน

โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการต้ังความคาดหวังของงานไวสูง รองลงมาคือ ดานการสนับสนุน

เปนรายบุคคล และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานการกระตุนการใชปญญา นอกจากนี้ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนภาพรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดานโดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
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ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน รองลงมาคือ ดานความสามารถผลิตนักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานความสามารถในการแกปญหาภายใน

โรงเรียน และยังพบอีกวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนพบวามีความสัมพันธกันทางบวกท่ีระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 ณัทลาวัลย สารสุข (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามการรับรูของครู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานความสามารถพิเศษอยูในระดับปานกลาง สวนประสิทธิผล

ของโรงเรียน ตามการรับรูของครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบอีกวา 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร มีความสัมพันธกันในทางบวกกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

 ประพจน แยมทิม (2550, หนา 146-147) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ

กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามการรับรูของผูบริหารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา 

วัฒนธรรมองคการโดยรวมตามการรับรูของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผล

การจัดการศึกษาโดยรวมเม่ือพิจารณาวัฒนธรรมองคการเปนรายดาน พบวา วัฒนธรรมองคการ

ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ การดูแลเอาใจใสซ่ึงกันและกัน การใหอํานาจ การประสาน

รวมมือกันของสมาชิก มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิ ผลการจัดการศึกษาโดยรวม 

สวนวัฒนธรรมองคการดานความรับผิดชอบของสมาชิก การติดตอสื่อสาร การกําหนดทิศทางท่ีชัดเจน 

การใหการสนับสนุนและการจัดการมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับปานกลางกับประสิทธิผล

การจัดการศึกษา สําหรับวัฒนธรรมองคการโดยรวมตามการรับรูของครูมีความสัมพันธทางบวก

ในระดับสูงกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาโดยรวม เม่ือพิจารณาวัฒนธรรมองคการเปนรายดาน พบวา 

วัฒนธรรมองคการ เรื่องการใหการสนับสนุนและการจัดการ การดูแลเอาใจใสซ่ึงกันและกัน การใหอํานาจ

มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลการจัดการศึกษา การกําหนดทิศทางท่ีชัดเจน 

ความรับผิดชอบของสมาชิกในสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับประสิทธิผล

การจัดการศึกษา 

 เกวลิน ดวงกําเหนิด (2551, หนา 73-74) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต

การทํางาน วัฒนธรรมองคการกับผลการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เขตพ้ืนท่ีภาคพายัพ เชียงใหม พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน

ของอาจารย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค วัฒนธรรม
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องคการแบบปองกัน-เชิงรับ และวัฒนธรรมองคการแบบปองกัน-เชิงรุก มีความสัมพันธทางบวกกับ

ผลการปฏิบัติงานของอาจารย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบอีกวา คุณภาพ

ชีวิตทํางานและวัฒนธรรมองคการแบบปองกัน-เชิงรุก มีอํานาจรวมกันพยากรณผลการปฏิบัติงานของ

อาจารย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 เสวียน เสนงาม (2552, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา วัฒนธรรมโรงเรียน

โดยรวมและรายดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงานงบประมาณ 

ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานวิชาการ วัฒนธรรมโรงเรียน

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรียน 

 สมจินตนา คุมภัย (2553, บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการที่มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลองคการ กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย พบวา รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูง

มีวัฒนธรรมองคการเชิงประสิทธิผลมากกวารัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิผลปานกลางบางวัฒนธรรม ไดแก 

1) ใหความสําคัญแกภาวะผูนํา 2) จัดองคการสอดคลองกับสภาพแวดลอม 3) มีมาตรฐานจริยธรรม

และรับผิดชอบตอสังคม และพบอีกวา รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงและปานกลาง มีวัฒนธรรม

เชิงประสิทธิผลทุกลักษณะมากกวารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลตํ่า ประกอบดวย 1) มุงผลสําเร็จ 

2) มุงเนนลูกคา 3) สรางนวัตกรรม 4) ใหความสําคัญแกภาวะผูนํา 5) จัดองคการสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม 6) ทํางานเปนทีม 7) จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8) ลดการควบคุม 

9) มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม 10) มีการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งสรุปไดวา 

วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการท่ีเปนรัฐวิสาหกิจทางการเงินในประเทศไทย 

เนื่องจากองคการท่ีมีประสิทธิผลสูง มีวัฒนธรรมองคการมากกวาองคการท่ีมีประสิทธิผลปานกลาง

และต่ํา ตามลําดับ 

  สวุะนิตย สุระสังข (2554, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียน

กับประสิทธิผลของโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

พบวา วัฒนธรรมโรงเรยีนในจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน

แลวเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการยอมรับ ดานความหลากหลายของบุคลากร 

และดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยู

ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานแลวเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 อันดับ ไดดังนี้ ดานความสามารถ

ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ดานความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

และดานความสามารถในการแกปญหาของโรงเรียน สวนความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับสูงมาก เม่ือพิจารณารายดานความสัมพันธอยูในระดับสูง
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ท้ัง 10 ดาน เรียงอันดับความสัมพันธจากมากไปนอย 3 อันดับ ไดดังนี้ ดานความหลากหลาย

ของบุคลากร ดานความมุงประสงคของโรงเรียน และดานความมีเกียรติศักดิ์ศรี 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน

 สาธร ภูริโสภิษฐ (2549, หนา 183-208) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 

พบวา วัฒนธรรมองคการโรงเรียนสรางสรรค อยูในระดับมาก สวนลักษณะเฉ่ือยชาและลักษณะกาวราว

อยูในระดับปานกลาง สวนผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคการโรงเรียนลักษณะ

สรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ลักษณะเฉื่อยชา ไมแตกตางกัน และ

ลักษณะกาวราวแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยสามอันดับ คือ ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียน ดานความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน และดานความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ

ทางบวก ซ่ึงวัฒนธรรมองคการโรงเรียนลักษณะสรางสรรคและลักษณะเฉ่ือยชา มีความสัมพันธทางบวก

กับประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนวัฒนธรรมองคการโรงเรียน

ลักษณะกาวราวไมมีความสัมพันธ นอกจากนี้วัฒนธรรมองคการโรงเรียนลักษณะสรางสรรคมีอํานาจ

พยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 60.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

      นุชา สระสม (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอ

วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยภาพรวมเปนแบบสรางสรรค อยูในระดับมาก และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอ

วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร มีองคประกอบดานการกระตุน

ทางปญญา การสรางแรงบันดาลใจและความคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล อยางมีนัยสําคัญท่ี .05

 2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ  

 เบรด (Brad, online, 1998) ไดศึกษาคนหาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผูนํา ผลการศึกษาพบวา 

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนําจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสภาพ จึงจะมีผลตอ

การเพ่ิมคะแนนในการประเมินภาวะผูนําดวยตนเองหลังจากการฝกอบรม นอกจากนี้ยังพบวา ภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพมีผลระยะยาวหลังจากการฝกอบรมแลวอีกดวย  

 สมิธ (Smith, online, 2006) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนและ

เกณฑของคะแนนสอบ จุดประสงคของการวิจัยนี้เพ่ือคนหาการรับรูวัฒนธรรมโรงเรียนวามีความสัมพันธ

กับเกณฑของคะแนนสอบของนักเรียนหรือไม โดยกลุมตัวอยางเปนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนตนในภาคตะวันตกเฉียงใตของรัฐแอริโซนา หลังการสํารวจความคิดเห็นของครูและ

ผูบริหารโรงเรียน พบวา การรับรูวัฒนธรรมโรงเรียนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
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 โฮลสัน (Ohlson, online, 2009) ไดศึกษาเรื่องวัฒนธรรมโรงเรียน ภาวะผูนํา คุณภาพของ

คร ูผลลัพธของนักเรียน ผานกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในโรงเรียนระดับประถมท่ีเขารวมโครงการ 

เพ่ือหาความสัมพันธระหวางลักษณะของคุณภาพครูและองคประกอบของวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีมี

ผลกระทบตออัตราการมาเรียนและการพักการเรียน อีกทั้งการวิจัยนี้ยังใชตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ในดานภาวะผูนําทางการศึกษาของครูใหญท่ีเปนแบบอยางท่ีดีมีความสัมพันธตอองคประกอบของ

วัฒนธรรมองคการการรวมมือของโรงเรียน จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปวา วัฒนธรรมโรงเรียน

ใชในการจูงใจและสนับสนุนในการบริหารงานในโรงเรียนและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตการทํางาน

ของครูอาจารย โดยถาใชวัฒนธรรมองคการที่ไมเหมาะสมกับบุคลากรในโรงเรียนแลวอาจทําให

เกิดผลในทางลบได นอกจากนี้องคประกอบของวัฒนธรรมโรงเรียนและความรวมมือของครูในโรงเรียน

มีผลกระทบตออัตราการมาเรียนและพักการเรียนของนักเรียนและยังมีผลตอการบริหารงานและ

นโยบายในโรงเรียนอีกดวย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังกลาวขางตน 

สรุปไดวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมองคการ สงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน เนื่องจากผูบริหารมีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีอิทธิพล

ตอผูรวมงาน ซ่ึงตองอาศัยวัฒนธรรมองคการเปนสิ่งชวยกําหนดทิศทางระบบความเชื่อของบุคลากร

ในโรงเรียน และรวมกันนําพาโรงเรียนไปสูเปาหมายหมายท่ีกําหนด เกิดเปนประสิทธิผลของโรงเรียน 

ทําใหนักเรียนเปนคนท่ีมีคุณภาพตอไป 

 

2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 งานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรม

องคการลักษณะสรางสรรค ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรท่ีจะศึกษา และใชแนวคิดของนักการศึกษา

มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ ดังตอไปนี้ 

 2.6.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ศึกษาตามแนวคิดของดาฟท (Daft, 

1998, p. 335) ประกอบดวย (1) การสรางวิสัยทัศนใหม (2) การระดมความรวมมือผูกพัน (3) การสราง

การยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 2.6.2 วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ศึกษาตามแนวคิด คุก และลาฟเฟอรตี้ 

(Cook & Lafferty, 1989, pp. 214-215) ประกอบดวย การมุงความสําเร็จ การมุงพัฒนาบุคลากร 

การมุงใหความสําคัญกับบุคลากร และการมุงผูกพันแบบพ่ีนอง  
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 2.6.3 ประสิทธิผลของโรงเรียน ศึกษาตามแนวคิดของ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 

2013, pp. 304-309) ประกอบดวย (1) ปจจัยปอนเขา (2) กระบวนการ (3) ผลผลิต   
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การดําเนินการวิจัยนี้ มุงศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรม

องคการลักษณะสรางสรรค ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

  3.2.1 การสรางเครื่องมือ 

  3.2.2 การตรวจหาคุณภาพเครื่องมือ 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 3.1.1 ประชากร ไดแก พนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 

2555 จํานวน 5 โรงเรียน จํานวนครู 190 คน  

 3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานคร ูสังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 

2555 ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากตารางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 

1970, pp. 607-608) แลวสุมอยางงายดวยการจับฉลากไดจํานวนพนักงานครูตามสัดสวนประชากร

ในแตละโรงเรียน เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 127 คน ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง พนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ชื่อโรงเรียน จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

1. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต (สุตตสุนทร) 43 29 

2. โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร  

 (นอย อาจารยางกูร) 

44 30 
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3. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจง 53 35 

4. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ ์ 29 19 

5. โรงเรียนเทศบาล 1 บางวัว 21 14 

รวมท้ังหมด 190 127 

 

3.2  เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง โดยยึดหลักตามแนวคิด 

ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ นํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถาม

เปน 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผูวิจัยนําแนวคิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน

มาจากแนวคิดของดาฟท (Daft, 1998, p. 335) ประกอบดวย (1) การสรางวิสัยทัศนใหม (2) การระดม

ความรวมมือผูกพัน (3) การสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา ตามแนวคิดของ ลิเคิรท (Likert) (Bast & Kahn, 1993, pp. 246-250; อางถึงใน 

เตือนใจ โพธิ์ทอง, 2551, หนา 61) แบงออกเปน 5 ระดับ (rating scales) โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน

ตามเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา 103) ดังนี้ 

 5 หมายถึง มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับ “มากท่ีสุด” 

 4 หมายถึง มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับ “มาก” 

 3 หมายถึง มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับ “ปานกลาง” 

 2 หมายถึง มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับ “นอย” 

 1 หมายถึง มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับ “นอยท่ีสุด” 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากแนวคิดวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค

ของคุก และลาฟเฟอรตี้ (Cook & Lafferty, 1989, pp. 214-215) ประกอบดวย (1) การมุงความสําเร็จ 

(2) การมุงพัฒนาบุคลากร (3) การมุงใหความสําคัญกับบุคลากร และ (4) การมุงผูกพันแบบพี่นอง 

ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) (Bast 

& Kahn, 1993, pp. 246-250; อางถึงใน เตือนใจ โพธิ์ทอง, 2551, หนา 61) แบงออกเปน 5 ระดับ 
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(rating scales) โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนตามเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา 103) 

ดังนี้ 

 5 หมายถึง มีลักษณะวัฒนธรรมองคการอยูในระดับ “มากท่ีสุด” 

 4 หมายถึง มีลักษณะวัฒนธรรมองคการอยูในระดับ “มาก”  

 3 หมายถึง มีลักษณะวัฒนธรรมองคการอยูในระดับ “ปานกลาง” 

 2 หมายถึง มีลักษณะวัฒนธรรมองคการอยูในระดับ “นอย” 

 1 หมายถึง มีลักษณะวัฒนธรรมองคการอยูในระดับ “นอยท่ีสุด” 

 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากแนวคิดเรื่องประสิทธิผลของโรงเรียนของ ฮอย และมิสเกล (Hoy & 

Miskel, 2013, pp. 304-309) ประกอบดวย (1) ดานปจจัยปอนเขา (2) ดานกระบวนการ (3) ดานผลผลิต 

ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) (Bast 

& Kahn, 1993, pp. 246-250; อางถึงใน เตือนใจ โพธิ์ทอง, 2551, หนา 61) แบงออกเปน 5 ระดับ 

(rating scales) โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนตามเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา 103) 

ดังนี้ 

  5 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ “มากท่ีสุด” 

  4 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ “มาก”  

  3 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ “ปานกลาง” 

  2 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ “นอย” 

  1 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ “นอยท่ีสุด” 

 3.2.1 การสรางเครื่องมือ 

 ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

  1) ศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนตามแนวคิดของดาฟท (Daft, 1998, p. 335) วัฒนธรรมองคการ

ลักษณะสรางสรรค ตามแนวคิดของคุก และลาฟเฟอรต้ี (Cook & Lafferty, 1989, pp. 214-215) และ

ประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2013, pp. 304-309) 

  2) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 

ตามวิธีของลิเคิรท 

   3) ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามฉบับรางใหครอบคลุมเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค และประสิทธิผล

ของโรงเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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   4) นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางเสร็จแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

เพ่ือตรวจสอบ เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข 

 3.2.2 การตรวจหาคุณภาพเครื่องมือ 

  1) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

เนื้อหา (content validity) และหาความถูกตองของภาษาโดยใชเทคนิค IOC ซึ่งใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 5 ทาน เปนผูพิจารณาแบบสอบถามวาขอคําถามแตละขอวัดไดตรงตามสิ่งท่ีตองการวัดเนื้อหา

หรือวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด โดยใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

    ใหคะแนน +1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงค/เนื้อหา 

    ใหคะแนน 0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงค/เนื้อหา 

    ใหคะแนน -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงค/เนื้อหา 

   แลวนําขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ หาคาความสอดคลองระหวาง

ขอคําถามแตละขอกับจุดประสงคหรือเนื้อหา (หรือ IOC) จากสูตร (สมนึก ภัทธิยธนี, 2544, หนา 221) 

 

 

 

 

    IOC = 
N

R∑
 

 

   เม่ือ ∑ R   แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

     N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

   เกณฑการตัดสินคา IOC ถามีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป แสดงวา ขอคําถามนั้นวัดได

ตรงตามจุดประสงคหรือตรงตามเนื้อหานั้น ถือวาขอคําถามนั้นใชได  

    2) ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ประกอบดวย 

    (1) นางตรีรัตน รัตนวิโรจน ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางวัว

คณารักษ (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา) 

    (2) นายพนมไพร คําขจร ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บางวัว (ผูเชี่ยวชาญ

ดานเนื้อหา) 

    (3) นางสาวลาวรรณ สุดสิน ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ดานภาษาไทย 

โรงเรียนบานหนองเกตุ (ผูเชี่ยวชาญดานภาษา) 
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    (4) ดร.ปริญญา มีสุข อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (ผูเชี่ยวชาญ

ดานสถิติและวิจัย) 

    (5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร (ผูเชี่ยวชาญดานสถิติและวิจัย) 

   3) นําแบบสอบถามท่ีผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะไปปรึกษาที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

เพ่ือพิจารณาปรับปรุง แกไข ใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป 

   4) หลังจากแกไขปรับปรุงแบบสอบถามอยางละเอียดแลว เพื่อใหแบบสอบถามชุดนี้

มีความเชื่อม่ัน (reliability) สําหรับการวิจัย ผูวิจัยจึงนําไปทดลองใชกับครูจํานวน 30 คน 

ซ่ึงเปนกลุมบุคคลท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แตมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง จากโรงเรียนดังนี้ 

    (1) โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) เทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา จํานวน 14 คน 

    (2) โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจง เทศบาลตําบลบางคลา จํานวน 16 คน 

   5) นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่น โดยการหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) (Cronbach, 1974, p. 202; อางถึงใน พนมไพร คําขจร, 2551, 

หนา 72) ไดคาความเชื่อม่ัน .98  

   6) นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณ 

เพ่ือเก็บขอมูลตอไป 

 

 

 

 

 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

   

 ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ตอไปนี้ 

 3.3.1 บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือ

ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพ่ือขอความอนเุคราะหเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

 3.3.2 นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.3.3 การสงแบบสอบถามในกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงดวยตนเอง จํานวน 127 ฉบับ 
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 3.3.4 การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมดวยตนเอง หลังจากสงแบบสอบถาม

ไปแลว 2 สัปดาห ไดรับคืนมา 127 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

 3.4.1 ตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาแตละฉบับ 

 3.4.2 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 

  3.4.3 แบบสอบถามตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยการคํานวณหาคารอยละ 

  3.4.4 แบบสอบถามตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียน โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงแปลความหมาย

คาเฉลี่ยท่ีไดตามเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 103) ดังนี้ 

  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

อยูในระดับ “มากท่ีสุด” 

  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

อยูในระดับ “มาก” 

  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

อยูในระดับ “ปานกลาง” 

  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

อยูในระดับ “นอย” 

  คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

อยูในระดับ “นอยท่ีสุด” 

 

 

 

 

 3.4.5 แบบสอบถามตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ซ่ึงแปลความหมายคาเฉลี่ยท่ีไดตามเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 103) ดังนี้ 
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  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีลักษณะวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคอยูใน

ระดับ “มากท่ีสุด” 

  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีลักษณะวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคอยูใน

ระดับ “มาก” 

  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีลักษณะวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคอยูใน

ระดับ “ปานกลาง” 

  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีลักษณะวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคอยูใน

ระดับ “นอย” 

  คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีลักษณะวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคอยูใน

ระดับ “นอยท่ีสุด” 

 3.4.6 แบบสอบถามตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงแปลความหมาย

คาเฉลี่ยท่ีไดตามเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 103) ดังนี้ 

  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ “มากท่ีสุด” 

  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ “มาก” 

  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ “ปานกลาง” 

  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ “นอย” 

  คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับ “นอยท่ีสุด” 

 3.4.7  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน

และวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ

เพียรสัน (Pearson’s product moment correlation) แลวนําคาท่ีไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑของ 

ชูศรี วงศรัตนะ (2541, หนา 316) 
   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงกวา 0.90 ข้ึนไป ถือวามีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก 

   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธประมาณ 0.70-0.90 ถือวามีความสัมพันธกันในระดับสูง 

   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธประมาณ 0.30-0.69 ถือวามีความสมัพันธกันในระดับปานกลาง 

   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเขาใกล 0.00-0.30 ถือวามีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 

   อยางไรก็ตามการพิจารณาวาตัวแปรมีความสัมพันธกันหรือไม ระดับใด ตองพิจารณา

จากเครื่องหมายซ่ึงมีอยู 2 กรณี คือ ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนบวก แสดงวา ตัวแปร 2 ตัวนั้น 

มีความสัมพันธกันทางบวก และถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนลบ แสดงวา ตัวแปร 2 ตัวนั้น 

มีความสัมพันธกันทางลบ 
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 3.4.8 การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและวัฒนธรรมองคการ

ลักษณะสรางสรรคท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple 

regression analysis) แบบ enter เพ่ือหาตัวแปรในแนวคิดเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและแนวคิด

เรื่องวัฒนธรรมองคการ ท่ีมีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติดังนี้ 

 3.5.1 คารอยละ (percentage) สําหรับศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  

 3.5.2 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมองคการ และประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 3.5.3 การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบ enter สําหรับศึกษา

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การดําเนินการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยเริ่มจากการกําหนดสัญลักษณ

ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลและลําดับข้ันตอนการนําเสนอขอมูล ดังตอไปนี้ 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 เพ่ือใหสื่อความหมายตรงกันในการพิจารณา และศึกษาคาสถิติตางๆ ที่นําเสนอ ผูวิจัย

ไดกําหนดสัญลักษณและความหมายไว ดังนี้ 

      X       หมายถึง  คาเฉลี่ย 

      S.D.     หมายถึง  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 n  หมายถึง  จํานวนกลุมตัวอยาง 

    B       หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระในรูปของคะแนนดิบ 

 Beta    หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 R       หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

 R2       หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์การถดถอย  

 Adjusted R2   หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยท่ีเปลี่ยนจากเดิมเม่ือเพ่ิมตัวแปรอิสระ 

               ทีละตัว  

 SE.b     หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอยของ  

       ตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 SE.est   หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ 

 x1      หมายถึง  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนดานการสราง 

   วิสัยทัศนใหม 

 x2      หมายถึง  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนดานการระดม 

       ความรวมมือผูกพัน 

 x3      หมายถึง  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนดานการสราง 

       การยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 x4       หมายถึง  วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคดานการมุงความสําเร็จ 
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 x5        หมายถึง  วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคดานการมุงพัฒนาบุคลากร 

 x6      หมายถึง  วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคดานการใหความสําคัญกับ 

          บุคลากร 

 x7      หมายถึง  วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคดานการมุงผูกพันแบบพ่ีนอง 

 Y หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 y1      หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนดานปจจัยปอนเขา 

 y2      หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนดานกระบวนการ 

 y3      หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนดานผลผลิต 

 Y′      หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีไดจากสมการพยากรณในรูปของ 

              คะแนนดิบ 

 Z′      หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีไดจากสมการพยากรณในรูปของคะแนน 

    มาตรฐาน 

 *       หมายถึง  ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

4.2  ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

 จากการศึกษาเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมองคการ

ลักษณะสรางสรรค ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเทศบาล

ท่ีสถานศึกษาสังกัด ตําแหนง และประสบการณการทํางาน  

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา   

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียนและวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  
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 ตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน

และวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

 ซ่ึงผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 127 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม

กลับคืนมา จํานวน 127 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด ปรากฏผล

การวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 

 

 

 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเทศบาล

ท่ีสถานศึกษาสังกัด ตําแหนง และประสบการณการทํางาน ดังปรากฏในตาราง 2 

 

ตาราง 2  จํานวนและรอยละขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 

1. สถานศึกษาสังกัด   

    เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 59 46.5 

    เทศบาลตําบลบางคลา 54 42.5 

    เทศบาลตําบลบางวัว 14 11.0 

รวม 127 100 

2. ตําแหนง   

    ขาราชการคร ู 109 85.8 

    พนักงานราชการ 18 14.2 

รวม 127 100 

3. ประสบการณทํางาน   

    1 – 5 ป 24 18.9 

    6 – 10 ป 44 34.6 

    11 – 15 ป 43 33.9 

    16 ป ข้ึนไป 16 12.6 

รวม 127 100 
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 จากตาราง 2 พบวา ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษานี้ จํานวนท้ังสิ้น 127 คน 

จําแนกตามสถานศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญทํางานอยูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมา อยูในเทศบาลตําบลบางคลา จํานวน 54 คน 

คิดเปนรอยละ 42.5 และ อยูในเทศบาลตําบลบางวัว นอยท่ีสุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 11.0 

จําแนกตามตําแหนง เปนขาราชการครู จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 85.8 และเปนพนักงานราชการ 

จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 14.2 จําแนกตามประสบการณทํางาน กลุมตัวอยางสวนใหญ 6-10 ป 

จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 34.6 รองลงมามีประสบการณทํางาน 11-15 ป จํานวน 43 คน 

คิดเปนรอยละ 33.9 มีประสบการณทํางาน 1-5 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 18.9 และ

มีประสบการณทํางาน 16 ป ข้ึนไป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 12.6 

 

 

 

 

 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังแสดงในตาราง 3-6 

 

ตาราง 3  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

  โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม 

 

 รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
X  S.D. 

1. การสรางวิสัยทัศนใหม   3.98   .67 มาก     2 

2. การระดมความรวมมือผูกพัน   4.01   .65 มาก     1 

3. การสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง   3.90   .70 มาก     3 

 เฉลี่ยรวม 3.97   .64   มาก  

  

 จากตาราง 3 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.97, S.D. = .64) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ การระดมความรวมมือผูกพัน ( X = 4.01, 
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S.D. = .65) การสรางวิสัยทัศนใหม ( X = 3.98, S.D. = .67) และการสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

( X = 3.90, S.D. = .70) ตามลําดับ 

 

ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

  โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการสรางวิสัยทัศนใหม 

 

ขอท่ี รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
X  S.D. 

1. ผูบริหารมีแนวนโยบายและแผนดําเนินการใหมๆ    

 ในการปฏิบัติงาน 

4.02 .79 มาก 4 

2. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนท่ีชัดเจนเหมาะสม 

สามารถนําไปใชในการพัฒนาโรงเรียน 

4.01 .74 มาก 5 

3. ผูบริหารสามารถเผยแพร ถายทอด สรางความ

เชื่อม่ัน และสรางความผูกพันตอวิสัยทัศนใหแก

บุคลากรในโรงเรียนทุกคน 

3.90 .89 มาก 9 

4. ผูบริหารกําหนดเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียน  

 ไดสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร

ของโรงเรียน เพ่ือนําไปสูความเปนไปไดของ 

การพัฒนา 

4.09 .74 มาก 1 

 

ตาราง 4 (ตอ) 

 

ขอท่ี รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
       X  S.D. 

5. ผูบริหารเสนอแนวคิด แนวทางในการพัฒนา

โรงเรียนไดสอดคลองกับสถานการณ 

ท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

4.07 .78 มาก 2 

6. ผูบริหารพยายามมองหาโอกาสใหมๆ เพ่ือสงเสริม

ใหโรงเรียนไดรับสิ่งท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิผล 

ในการทํางาน 

3.98 .78 มาก 6 

7. ผูบริหารไดกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียน 3.96 .89 มาก 7 
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มีความกระตือรือรนในการทํางานดวยรูปแบบ

การทํางานแบบใหมๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

8. ผูบริหาร ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ของโรงเรียน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของงาน 

3.87 .84 มาก 10 

9. ผูบริหาร ไดมีการดําเนินการนิเทศ แนะนํา 

ความคิดใหมๆ ใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติและ

คอยติดตามอยางใกลชิดเพ่ือใหบุคลากรสามารถ

ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

4.03 .81 มาก 3 

10. ผูบริหารมีวิสัยทัศนมองภาพในอนาคต และ

พยายามดําเนินการใหสําเร็จอยางมีคุณภาพ 

มากกวามองแตภาพปจจุบันแลวไมดําเนินการใดๆ 

เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

3.91 .86 มาก 8 

 เฉลี่ยรวม 3.98 .67 มาก  

 

 จากตาราง 4 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานการสรางวิสัยทัศนใหม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.98, S.D. = .67) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ผูบริหารกําหนดเปาหมาย

ในการพัฒนาโรงเรียนไดสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของโรงเรียน เพ่ือนําไปสู

ความเปนไปไดของการพัฒนา ( X = 4.09, S.D. = .74) ลําดับท่ี 2 ไดแก ผูบริหารเสนอแนวคิด แนวทาง

ในการพัฒนาโรงเรียนไดสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ( X = 4.07, S.D. = .78) 

ลําดับท่ี 3 ไดแก ผูบริหารไดมีการดําเนินการนิเทศ แนะนําความคิดใหมๆ ใหบุคลากรในโรงเรียน

ปฏิบัติและคอยติดตามอยางใกลชิดเพ่ือใหบุคลากร ( X = 4.03, S.D. = .81) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

ไดแก ผูบริหาร ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของงาน 

( X = 3.87, S.D. = .84) 

 

ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

  โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการระดมความรวมมือผูกพัน 

 

ขอท่ี รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
X  S.D. 

1. ผูบริหารใหบุคลากรในโรงเรียนไดเสนอ 3.75 .83 มาก 10 
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ความคิดเห็นใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 

2. ผูบริหารไดขอใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน

อยางเต็มความรู ความสามารถ เพ่ือใหงานสําเร็จ

บรรลุตามเปาหมาย 

4.05 .77 มาก 6 

3. ผูบริหารไดขอใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน 

ตามเปาหมายของโรงเรียนเปนหลัก 

4.20 .69 มาก 1 

4. ผูบริหารไดขอใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน

ดวยความเสียสละ เพ่ือใหเกิดประโยชนแก

โรงเรียน 

4.18 .78 มาก 3 

5. ผูบริหารมีความคิดริเริ่ม และสงเสริมใหบุคลากร

ในโรงเรียนไดปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

เพ่ือใหไดรับผลงานท่ีสําเร็จตรงตามเปาหมาย 

ของโรงเรียน 

4.11 .79 มาก 4 

6. ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร 

ในโรงเรียนมีความผูกพันกับวิสัยทัศนใหม 

ของโรงเรียนเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลแกโรงเรียน 

3.93 .79 มาก 8 

7. ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในโรงเรียน

เกิดความผูกพันตอการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ของโรงเรียน 

3.78 .86 มาก 9 

8. ผูบริหารมีความคิดริเริ่ม และสงเสริมใหบุคลากร

ในโรงเรียนปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศน คํานึงถึง

ความกาวหนาของโรงเรียน 

4.03 .08 มาก 7 

9. ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียนรวมกัน

ปฏิบัติงานโดยมีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

อยูเสมอ 

4.07 .71 มาก 5 

10. ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียนไดเกิด 

ความผูกพันตอภารกิจใหมๆ ท่ีผูบริหาร 

ไดมอบหมายใหรับผิดชอบ 

4.20 .82 มาก 2 

 เฉลี่ยรวม 4.01 .65 มาก  
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 จากตาราง 5 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานการระดมความรวมมือผูกพัน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.01, S.D. = .65) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ผูบริหาร

ไดขอใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน ตามเปาหมายของโรงเรียนเปนหลัก ( X = 4.20, S.D. = .69) 

ลําดับท่ี 2 ไดแก ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียนไดเกิดความผูกพันตอภารกิจใหมๆ ท่ีผูบริหาร

ไดมอบหมายใหรับผิดชอบ ( X = 4.20, S.D. = .82) ลําดับท่ี 3 ไดแก ผูบริหารไดขอใหบุคลากรในโรงเรียน

ปฏิบัติงานดวยความเสียสละ เพื่อใหเกิดประโยชนแกโรงเรียน ( X = 4.18, S.D. = .78) สวนขอที่มี

คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก ผูบริหารใหบุคลากรในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 

( X = 3.75, S.D. = .83)  

 

ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

  โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 

ขอท่ี รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
X  S.D. 

1. ผูบริหารไดประชาสัมพันธเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ ในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

3.96 .82 มาก 2 

2. ผูบริหารเปนแบบอยางและสงเสริมใหบุคลากร 

ในโรงเรียนยอมรับความคิดเห็นเก่ียวกับ 

การเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 

3.94 .81 มาก 4 

3. ผูบริหารไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของ

บุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง 

สิ่งตางๆ ในโรงเรียน 

3.69 .93 มาก 10 

4. ผูบริหารไดตั้งเปาหมายรวมกับบุคลากรในโรงเรียน

เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในโรงเรียนใหดีข้ึน

กวาเดิม 

3.85 .87 มาก 9 

5. ผูบริหารไดกําหนดแนวทางท่ีหลากหลาย 

เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในโรงเรียนรวมกับ

บุคลากรในโรงเรียน 

3.88 .84 มาก 7 

6. ผูบริหารมีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากร 

ในโรงเรียนมีคานิยมใหมๆ ท่ีสอดคลองกับ 

3.88 .84 มาก 7 
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การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

7. ผูบริหารมีความเอาใจใสติดตามผลท่ีเกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 

ท้ังทางบวกและทางลบ 

3.90 .80 มาก 6 

 

ตาราง 6  (ตอ) 

 

ขอท่ี รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
X  S.D. 

8. ผูบริหารมีการนําขอมูลท่ีไดรับจากการประเมิน 

มาใชเพ่ือปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ  

ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 

3.93 .76 มาก 5 

9. ผูบริหารไดกําหนดเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง 

สิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจน 

4.03 .78 มาก 1 

10. ผูบริหารมีการวัด ประเมิน และนําผลการเปลี่ยนแปลง

สิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

3.96 .82 มาก 2 

 เฉลี่ยรวม 3.90 .70 มาก  

 

 จากตาราง 6 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานการสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.90, S.D. = .70) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ผูบริหาร

ไดกําหนดเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจน ( X = 4.03, S.D. = .78) 

ลําดับท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ  ไดแก ผูบริหารไดประชาสัมพันธเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

ในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ ( X = 3.96, S.D. = .82) และผูบริหารมีการวัด ประเมิน และ

นําผลการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง ( X = 3.96, S.D. = .82) 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก ผูบริหารไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในโรงเรียน ( X = 3.69, S.D. = .93)  

 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังแสดงในตาราง 7-11 

 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

87 
 
ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม 

 

 รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
X  S.D. 

1. การมุงความสําเร็จ 3.83 .63 มาก 1 

2. การมุงพัฒนาบุคลากร 3.73 .70 มาก 2 

3. การมุงใหความสําคัญกับบุคลากร 3.72 .71 มาก 4 

4. การมุงผูกพันแบบพ่ีนอง 3.73 .71 มาก 3 

 เฉลี่ยรวม 3.75 .64 มาก  

 จากตาราง 7 พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.75, S.D. = .64) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การมุงความสําเร็จ ( X = 3.83, S.D. = .63) 

การมุงพัฒนาบุคลากร ( X = 3.73, S.D. = .70) การมุงผูกพันแบบพ่ีนอง ( X = 3.73, S.D. = .71) และ

การการมุงใหความสําคัญกับบุคลากร ( X = 3.72, S.D. = .71) ตามลําดับ 

 

ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการมุงความสําเร็จ 

 

ขอท่ี รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
X  S.D. 

1. บุคลากรในโรงเรียนของทานมุงทํางาน 

ใหความสําคัญกับเปาหมายท่ีทาทาย 

3.88 .72 มาก 2 

2. บุคลากรในโรงเรียนของทานมีการตั้งเปาหมาย 

ท่ีทาทายและเปนไปไดรวมกัน 

3.74 .75 มาก 5 

3. บุคลากรในโรงเรียนของทานมีการกําหนด

แผนงานและสรางทางเลือกท่ีชัดเจนเพ่ือให

บรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

3.91 .76 มาก 1 

4. เปาหมายในการทํางานของโรงเรียนเนน

คุณภาพมากกวาปริมาณท่ีไดรับ 

3.84 .76 มาก 4 

5. บุคลากรในโรงเรียนของทานกระตือรือรน 3.87 .73 มาก 3 
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ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมาย 

ท่ีกําหนดไว 

6. บุคลากรในโรงเรียนของทานมีการปรับเปาหมาย

การปฏิบัติงานใหทาทายอยูเสมอ 

3.73 .71 มาก 6 

 เฉลี่ยรวม 3.83 .63 มาก  

  

 จากตาราง 8 พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานการมุงความสําเร็จ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.83, S.D. = .63) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทาน

มีการกําหนดแผนงานและสรางทางเลือกที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว ( X = 3.91, 

S.D. = .76) ลําดับท่ี 2 ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานมุงทํางานใหความสําคัญกับเปาหมายท่ีทาทาย 

( X = 3.88, S.D. = .72) ลําดับท่ี 3 ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน

ใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ( X = 3.87, S.D. = .73) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก บุคลากร

ในโรงเรียนของทานมีการปรับเปาหมายการปฏิบัติงานใหทาทายอยูเสมอ ( X = 3.73, S.D. = .71)  

 

ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการมุงพัฒนาบุคลากร  

 

ขอท่ี รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
X  S.D. 

1. บุคลากรในโรงเรียนของทานใหความสําคัญกับ

การริเริ่มสรางสรรคงาน 

3.80 .75 มาก 4 

2. บุคลากรในโรงเรียนของทานปฏิบัติงาน 

โดยเนนท่ีคุณภาพงานมากกวาปริมาณงาน 

3.83 .76 มาก 2 

3. บุคลากรในโรงเรียนของทานมีการสรางสรรค

กิจกรรมใหมๆ ท่ีนาสนใจ 

3.79 .76 มาก 5 

4. บุคลากรในโรงเรียนของทานมีการพัฒนาตนเอง

อยูเสมอ 

3.91 .74 มาก 1 

5. บุคลากรในโรงเรียนของทานปฏิบัติงาน 

อยางมีความสุข 

3.62 .94 มาก 6 

6. บุคลากรในโรงเรียนของทานท่ีมีผลงาน 3.83 .79 มาก 3 
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เปนท่ียอมรับจะไดรับการสนับสนุน 

ใหมีความกาวหนาในงาน 

7. บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรบัผลตอบแทน 

ท่ียุติธรรม 

3.55 .98 มาก 7 

8. บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรับสวัสดิการตางๆ 

ท่ีพึงไดรับอยางเหมาะสม 

3.52 .99 มาก 8 

 เฉลี่ยรวม 3.73 .70 มาก  

 

 จากตาราง 9 พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานการมุงพัฒนาบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.73, S.D. = .70) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทาน

มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ( X = 3.91, S.D. = .74) ลําดับท่ี 2 ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทาน

ปฏิบัติงานโดยเนนท่ีคุณภาพงานมากกวาปริมาณงาน ( X = 3.83, S.D. = .76) ลําดับที่ 3 ไดแก 

บุคลากรในโรงเรียนของทานท่ีมีผลงานเปนที่ยอมรับจะไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในงาน 

( X = 3.83, S.D. = .79) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรับ

สวัสดิการตางๆ ท่ีพึงไดรับอยางเหมาะสม ( X = 3.52, S.D. = .99)  

 

 

 

 

ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

   ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการมุงใหความสําคัญกับบุคลากร 

 

ขอท่ี รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
X  S.D. 

1. บุคลากรในโรงเรียนของทานมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นและแกไขปญหาเก่ียวกับการดําเนินงาน

ของโรงเรียน 

3.66 .80 มาก 4 

2. โรงเรียนของทานถือวาบุคลากรเปนทรัพยากร 

ท่ีสําคัญท่ีสุดจึงสงเสริมใหมีการประชุมสัมมนา 

ศึกษาดูงานและศึกษาตอเนื่อง 

3.61 1.00 มาก 5 
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3. บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรบัการสนับสนุน 

ในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี 

3.81 .81 มาก 1 

4. บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรบัการสนับสนุน 

ใหสรางและพัฒนาผลงานใหมๆ ดานนวัตกรรม 

ทางการศึกษา 

3.77 .83 มาก 2 

5. บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรบัการสนับสนุน 

ใหเผยแพรผลงานท่ีสรางสรรค 

3.74 .84 มาก 3 

 เฉลี่ยรวม 3.72 .71 มาก  

 

 จากตาราง 10 พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดานการมุงใหความสําคัญกับบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.72, S.D. = .71) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก บุคลากร

ในโรงเรียนของทานไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี ( X = 3.81, S.D. = .81) ลําดับท่ี 2 

ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรับการสนับสนุนใหสรางและพัฒนาผลงานใหมๆ ดานนวัตกรรม

ทางการศึกษา ( X = 3.77, S.D. = .83) ลําดับท่ี 3 ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรับการสนับสนุน

ใหเผยแพรผลงานที่สรางสรรค ( X = 3.74, S.D. = .84) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก โรงเรียน

ของทานถือวาบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดจึงสงเสริมใหมีการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานและ

ศึกษาตอเนื่อง ( X = 3.61, S.D. = 1.00)  

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

   ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการมุงผูกพันแบบพ่ีนอง 

 

ขอท่ี รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
X  S.D. 

1. บุคลากรในโรงเรียนของทานใหความสําคัญกับ 3.77 .76 มาก 3 
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สัมพันธภาพระหวางเพ่ือนรวมงาน 

2. บุคลากรในโรงเรียนของทานรวมกันจัดกิจกรรม 

ท่ีสรางสัมพันธภาพในโรงเรียน 

3.71 .80 มาก 5 

3. บุคลากรในโรงเรียนของทานใหการชวยเหลือ 

ซ่ึงกันและกัน เม่ือมีปญหาจากการปฏิบัติงาน 

3.88 .82 มาก 1 

4. บุคลากรในโรงเรียนของทานมีความเปนมิตรและ

เอ้ืออาทรตอกัน 

3.78 .84 มาก 2 

5. บุคลากรในโรงเรียนของทานพูดคุยและใหคําแนะนํา

ตอกันในการปฏิบัติงานไดอยางเปดเผย 

3.74 .83 มาก 4 

6. บุคลากรในโรงเรียนของทานพูดคุยและใหคําแนะนํา

เรื่องสวนตัวกันไดอยางเปดเผย 

3.62 .92 มาก 8 

7. บุคลากรในโรงเรียนของทานมีความไวตอความรูสึก

และความตองการซ่ึงกันและกัน 

3.66 .77 มาก 7 

8. บุคลากรในโรงเรียนของทานมีความใสใจตอ 

ความพึงพอใจของกลุมทํางาน 

3.69 .86 มาก 6 

 เฉลี่ยรวม 3.73 .71 มาก  

 

 จากตาราง 11 พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการมุงผูกพันแบบพ่ีนอง โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.73, S.D. = .71) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก บุคลากร

ในโรงเรียนของทานใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อมีปญหาจากการปฏิบัติงาน ( X = 3.88, 

S.D. = .82) ลําดับที่ 2 ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานมีความเปนมิตรและเอื้ออาทรตอกัน 

( X = 3.78, S.D. = .84) ลําดับท่ี 3 ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานใหความสําคัญกับสัมพันธภาพ

ระหวางเพ่ือนรวมงาน ( X = 3.77, S.D. = .76) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก บุคลากรในโรงเรียน

ของทานพูดคุยและใหคําแนะนําเรื่องสวนตัวกันไดอยางเปดเผย ( X = 3.62, S.D. = 92)  

 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดังแสดงในตาราง 12-15 

 

 

ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
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   จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม 

 

 รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
X  S.D. 

1. ปจจัยปอนเขา 3.71 .67 มาก 3 

2. กระบวนการ 3.85 .60 มาก 1 

3. ผลผลิต 3.74 .58 มาก 2 

 เฉลี่ยรวม 3.77 .58 มาก  

 

 จากตาราง 12 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม 

อยูในระดับมาก ( X = 3.77, S.D. = .58) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานกระบวนการ ( X = 3.85, S.D. = .60) ดานผลผลิต 

( X = 3.74, S.D. = .58) และดานปจจัยปอนเขา ( X = 3.71, S.D. = .67) ตามลําดับ 

 

ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

    จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานปจจัยปอนเขา 

 

ขอท่ี รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
X  S.D. 

1. โรงเรียนของทานมีทรัพยากรการเงินใชในการปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอ 

3.63 .91 มาก 9 

2. โรงเรียนของทานมีสิ่งอํานวยความสะดวกไวใช 

ในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และเอ้ือตอการบริหาร

จัดการ 

3.63 .92 มาก 10 

3. คร ูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถ ประสบการณ 

สามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 

3.96 .78 มาก 1 

4. บุคลากรภายในโรงเรยีนมีจํานวนเพียงพอตอ 

การปฏิบัติงาน 

3.77 .88 มาก 6 

5. โรงเรียนของทานมีอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ครบครัน 3.71 .92 มาก 8 

6. โรงเรียนของทานมีหองสมุดท่ีมีขนาดเหมาะสม จํานวน

หนังสือเพียงพอตอความตองการใชของนักเรียน 

3.48 .91 ปานกลาง 11 
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7. โรงเรียนของทานมีอาคารท่ีทันสมัย ครบครัน สวยงาม 3.37 .84 ปานกลาง 12 

8. โรงเรียนของทานมีมาตรฐานและนโยบาย 

ดานการศึกษาท่ีกําหนดไวใหปฏิบัต ิ

3.81 .84 มาก 4 

 

ตาราง 13  (ตอ) 

 

ขอท่ี รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
X  S.D. 

9. โรงเรียนของทานมีการจัดองคกร/โครงสรางและ

การบริหารงานท่ีชัดเจน เปนระบบครบวงจร  

ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

3.81 .81 มาก 3 

10. โรงเรียนของทานสงเสริมความสัมพันธและ

ความรวมมือกับชุมชน ไดรับการสนับสนุน 

จากชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

3.88 .75 มาก 2 

11. นักเรียนเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถและ

ทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

3.72 .75 มาก 7 

12. โรงเรียนของทานมีอัตราเฉลี่ยนักเรียนตอครู 

อยูในเกณฑท่ีเหมาะสม 

3.77 .77 มาก 5 

 เฉลี่ยรวม 3.71 .67 มาก  

 

 จากตาราง 13 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานปจจัย

ปอนเขา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.71, S.D. = .67) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญ

อยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ครู มีคุณวุฒิ ความรูความสามารถ ประสบการณ 

สามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ ( X = 3.96, S.D. = .78) ลําดับท่ี 2 ไดแก โรงเรียนของทานสงเสริม

ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน ไดรับการสนับสนุนจากชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

( X = 3.88, S.D. = .75) ลําดับท่ี 3 ไดแก โรงเรียนของทานมีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงาน

ท่ีชัดเจน เปนระบบครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา ( X = 3.81, S.D. = .81) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําที่สุด ไดแก โรงเรียนของทานมีอาคารที่ทันสมัย ครบครัน สวยงาม ( X = 3.37, S.D. = .84) 

ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  

 

ตาราง 14  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
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    จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานกระบวนการ 

 

ขอท่ี รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
X  S.D. 

1. โรงเรียนของทานมีโครงสรางและสาระหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีเหมาะกับผูเรียนและทองถ่ิน 

3.97 .73 มาก 2 

2. โรงเรียนของทานไดจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางแรงจูงใจ

ใหนักเรียนอยากมาโรงเรียน 

3.81 .77 มาก 9 

3. นักเรียนมีความใสใจท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียน 3.86 .79 มาก 5 

ตาราง 14  (ตอ) 

 

ขอท่ี รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
X  S.D. 

1. โรงเรียนของทานมีโครงสรางและสาระหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีเหมาะกับผูเรียนและทองถ่ิน 

3.97 .73 มาก 2 

2. โรงเรียนของทานไดจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางแรงจูงใจ

ใหนักเรียนอยากมาโรงเรียน 

3.81 .77 มาก 9 

3. นักเรียนมีความใสใจท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียน 3.86 .79 มาก 5 

4. ครูมีภาวะผูนํา ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสําเร็จ 

ตามเปาหมายของโรงเรียน 

3.84 .74 มาก 6 

5. ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถ 

ในการบริหารจัดการใหบุคลากรปฏิบัติงานไดสําเร็จ

ตามเปาหมายของโรงเรียน 

3.91 .77 มาก 3 

6. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.99 .64 มาก 1 

7. ครูมีจํานวนชั่วโมงในการปฏิบัติการสอนท่ีเหมาะสม 3.84 .76 มาก 7 

8. บุคลากรในโรงเรียนมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน 3.77 .76 มาก 11 

9. ผูบริหารมีความไววางใจในตัวบุคลากร กระจายงาน

เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

3.79 .71 มาก 10 

10. ครูมีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการเรียนการสอน 3.88 .76 มาก 4 

11. บุคลากรในโรงเรียนมีความปรองดองกันเพ่ือสราง 3.74 .82 มาก 12 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

95 
 

ความตองการไปสูเปาหมายรวมกัน 

12. บุคลากรในโรงเรียนมีเปาหมายในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

3.83 .73 มาก 8 

 เฉลี่ยรวม 3.85 .60 มาก  

 

 จากตาราง 14 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานกระบวนการ 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.85, S.D. = .60) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเนนผูเรียนเปนสําคัญ ( X = 3.99, S.D. = .64) ลําดับท่ี 2 ไดแก โรงเรียนของทานมีโครงสรางและ

สาระหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะกับผูเรียนและทองถ่ิน ( X = 3.97, S.D. = .73) ลําดับท่ี 3 ไดแก 

ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการใหบุคลากรปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม 

เปาหมายของโรงเรียน ( X = 3.91, S.D. = .77) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก บุคลากรในโรงเรียน

มีความปรองดองกันเพ่ือสรางความตองการไปสูเปาหมายรวมกัน ( X = 3.74, S.D. = 82) 

  

ตาราง 15  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

   จังหวัดฉะเชิงเทรา ในดานผลผลิต 

 

ขอท่ี รายการ 
n = 127 

ระดับ ลําดับท่ี 
X  S.D. 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีนาพึงพอใจ 3.62 .73 มาก 10 

2. นักเรียนมีความสามารถในการสรางสรรคผลงาน 3.72 .70 มาก 8 

3. นักเรียนเปนบุคคลท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.79 .78 มาก 6 

4. นักเรียนมีความมุงม่ัน ปรารถนา คาดหวัง 

ในความสําเร็จ 

3.71 .75 มาก 9 

5. นักเรียนมีอัตราการสําเร็จการศึกษาสูง 3.81 .80 มาก 4 

6. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนมีสวนนอย 

หรือไมมีเลย 

3.46 1.10 ปานกลาง 12 

7. ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 3.85 .81 มาก    2 

8. ครูมีอัตราการลางานต่ํา 3.50 .84 ปานกลาง 11 

9. ผูบริหารมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 3.81 .99 มาก 5 

10. ผูบริหารมีความสามารถในการใชงบประมาณ 3.78 .76 มาก 7 
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อยางเหมาะสมคุมคา 

11. ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ

โรงเรียน 

3.95 .69 มาก 1 

12. สังคมไดรับผลผลิตจากโรงเรียนเปนนักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี 

3.81 .73 มาก 3 

 เฉลี่ยรวม 3.74 .58 มาก  

 

 จากตาราง 15 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานผลผลิต 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.74, S.D. = .58) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูใน

ระดับมากโดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีในการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ( X = 3.95, S.D. = .69) ลําดับท่ี 2 ไดแก ครูมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน ( X = 3.85, S.D. = .81) ลําดับท่ี 3 ไดแก สังคมไดรับผลผลิตจากโรงเรียนเปนนักเรียน

ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี( X = 3.81, S.D. = .73) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก อัตรา

การออกกลางคันของนักเรียนมีสวนนอย หรือไมมีเลย ( X = 3.46, S.D. = 1.10) ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับปานกลาง  

 

 

 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนและวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา วิเคราะหโดยการหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment 

correlation) ดังแสดงในตาราง 16 

 

ตาราง 16  คาเมตริกสหสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและ     

             วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัด 

             ฉะเชิงเทรา 

 

ตัวแปร x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y 

x1 1.00        

x2 .86* 1.00       

x3 .87* .88* 1.00      



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

97 
 

x4 .69* .71* .76* 1.00     

x5 .77* .74* .81* .86* 1.00    

x6 .71* .70* .81* .75* .86* 1.00   

x7 .68* .64* .69* .73* .81* .79* 1.00  

y .70* .69* .72* .77* .82* .77* .78* 1.00 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตาราง 16  พบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนโดยรวม มีความสัมพันธ

ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .74) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการสรางวิสัยทัศนใหม (x1) และ

การสรางการยอมรับการเปลี ่ยนแปลง (x3) มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .70 และ .72 

ตามลําดับ) สวนดานการระดมความรวมมือผูกพัน (x2 ) มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r 

= .69) 

 ในสวนวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .858) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมุงความสําเร็จ (x4 ) ดานการมุงพัฒนาบุคลากร 

(x5) การมุงใหความสําคัญกับบุคลากร (x6 ) และการมุงผูกพันแบบพี่นอง (x7 ) มีความสัมพันธ

ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .77, .82, .77 และ .78 ตามลําดับ)   

 

 ตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน

และวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

 การศึกษาองคประกอบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา วาองคประกอบใดบางท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคุณ (multiple regression analysis) 

แบบ enter ดังแสดงในตาราง 17 

 

ตาราง 17  การวิเคราะหถดถอยพหุคุณขององคประกอบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 
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   โรงเรียนและวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

   สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

ตัวแปรท่ีใชพยากรณ B SE.b beta t p 

    คาคงท่ี (Constant) .733 .189 - 3.880* .000 

x1 .071 .093 .083 .772 .441 

x2 .098 .099 .110 .992 .323 

x3 -.088 .112 -.106 -.783 .435 

x4 .156 .088 .171 1.785 .077 

x5 .231 .108 .280 2.142* .034 

x6 .126 .090 .154 1.401 .164 

x7 .207 .070 .256 2.979* .004 

R = .861    R2 = .742    Adjusted R2 = .727    SE.est = .304 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตาราง 16 พบวา ตัวแปรพยากรณท้ัง 7 ตัว มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน

ในระดับสูง คือ .861 โดยสามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนได รอยละ 74.2  

ดวยความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนจากการพยากรณโดยเฉลี่ยประมาณ .304 และสามารถนํามาเขียนเปน

สมการพยากรณ ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 

 สมการพยากรณรูปคะแนนดิบ 

 Y′   =  .733+.071x1+.098x2 - .088x3+.156x4+.231x5*+.126 x6+.267x7* 

 สมการพยากรณรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Z′ =  .083Z x1+.110Z x2 - .106Zx3 +.171Zx4+.280Zx5*+.154 x6+.256Zx7* 

 จากสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน สามารถแปลความหมายไดดังนี้ 

  1) ถาตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ดานการสราง

วิสัยทัศนใหม (x1) มีหนวยเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะทําใหประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา (Y) เพ่ิมข้ึน 0.083 หนวย โดยใหตัวแปรอ่ืนๆ มีคาคงท่ี เม่ือพิจารณานัยสําคัญ พบวา  

การสรางวิสัยทัศนใหม สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   2) ถาตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ดานการระดมความรวมมือ

ผูกพัน (x2) มีหนวยเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะทําใหประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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(Y) เพ่ิมข้ึน 0.110 หนวย โดยใหตัวแปรอ่ืนๆ มีคาคงท่ี เม่ือพิจารณานัยสําคัญ พบวา การระดมความรวมมือ

ผูกพัน สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

   3) ถาตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ดานการสรางการยอมรับ

การเปลี่ยนแปลง (x3) มีหนวยเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะทําใหประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา (Y) ปรับตัวลดลง 0.088 หนวย โดยใหตัวแปรอ่ืนๆ มีคาคงท่ี เม่ือพิจารณานัยสําคัญ พบวา 

การยอมรับการเปลี่ยนแปลง สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   

  4) ถาตัวแปรวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคในดานการมุงความสําเร็จ (x4) 

มีหนวยเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะทําใหประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (Y) เพ่ิมข้ึน 

0.171 หนวย โดยใหตัวแปรอ่ืนๆ มีคาคงท่ี เม่ือพิจารณานัยสําคัญ พบวา การมุงความสําเร็จสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  5) ถาตัวแปรวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคในดานการมุงพัฒนาบุคลากร (x5) 

มีหนวยเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะทําใหประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (Y)  เพ่ิมข้ึน 

0.280 หนวย โดยใหตัวแปรอ่ืนๆ มีคาคงท่ี เม่ือพิจารณานัยสําคัญ พบวา การมุงพัฒนาบุคลากร 

สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  6) ถาตัวแปรวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคในดานการมุงใหความสําคัญกับ

บุคลากร (x6) มีหนวยเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะทําใหประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา (Y) เพ่ิมข้ึน 0.154 หนวย โดยใหตัวแปรอ่ืนๆ มีคาคงท่ี เม่ือพิจารณานัยสําคัญ พบวา การมุง

ใหความสําคัญกับบุคลากร สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  7) ถาตัวแปรวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคในดานการมุงผูกพันแบบพ่ีนอง 

(x7) มีหนวยเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะทําใหประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (Y) 

เพ่ิมข้ึน 0.256 หนวย โดยใหตัวแปรอื่นๆ มีคาคงที่ เมื่อพิจารณานัยสําคัญ พบวา การมุงผูกพัน

แบบพ่ีนอง สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 และจากตาราง 16 ท่ีพบวา มีเพียงตัวแปร วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค

ในดานการมุงพัฒนาบุคลากร และดานการมุงผูกพันแบบพ่ีนอง เทานั้นท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นจึงทําใหผลการวิจัยนี้ปฏิเสธสมมติฐานท่ีวาภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคสงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะสามารถพยากรณไดเพียงบางสวนเทานั้น 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การดําเนินการวิจัยนี้ ดําเนินการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยมีข้ันตอนการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 2. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

 3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 4. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารโรงเรียนกับวัฒนธรรมองคการลักษณะ

สรางสรรคท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากร ไดแก พนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2555 

จาก 5 โรงเรียน จํานวนครู 190 คน  

 กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานคร ูสังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2555 

ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากตารางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 

1970, pp. 607-608) แลวสุมอยางงายดวยการจับฉลากไดจํานวนพนักงานครูตามสัดสวนประชากร

ในแตละโรงเรียน เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 127 คน 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มี 4 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท 

(Likert) 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท 

(Likert) 
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 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) 

 

 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  1) บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือ

ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

  2) นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  

เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  3) การสงแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยดําเนินการนําแบบสอบถามจัดสงไปยัง 

โรงเรียนของกลุมตัวอยางดวยตนเอง 

  4) การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมดวยตนเอง หลังจากสงแบบสอบถาม 

ไปแลว 2 สัปดาห 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 ตรวจสอบใหคะแนนแบบสอบถามตามเกณฑมาตราสวนประมาณคา ทําการวิเคราะหขอมูล

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร หาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ

(multiple regression analysis) แบบ enter  

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ การระดมความรวมมือผูกพัน การสรางวิสัยทัศนใหม และ

การสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงปรากฏผลดังนี้  

  1) ดานการสรางวิสัยทัศนใหม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ผูบริหารกําหนดเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียน

ไดสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของโรงเรียน เพ่ือนําไปสูความเปนไปไดของการพัฒนา 
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ลําดับท่ี 2 ไดแก ผูบริหารเสนอแนวคิด แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนไดสอดคลองกับสถานการณ

ท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ลําดับท่ี 3 ไดแก ผูบริหารไดมีการดําเนินการนิเทศ แนะนําความคิดใหมๆ 

ใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติและคอยติดตามอยางใกลชิดเพ่ือใหบุคลากร สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

ไดแก ผูบริหาร ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของงาน  

  2) ดานการระดมความรวมมือผูกพัน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ผูบริหารไดขอใหบุคลากรในโรงเรียน

ปฏิบัติงาน ตามเปาหมายของโรงเรียนเปนหลัก ลําดับท่ี 2 ไดแก ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียน

ไดเกิดความผูกพันตอภารกิจใหมๆ ที่ผูบริหารไดมอบหมายใหรับผิดชอบ ลําดับที่ 3 ไดแก ผูบริหาร

ไดขอใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานดวยความเสียสละ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกโรงเรียน สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก ผูบริหารใหบุคลากรในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 

  3) ดานการสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ผูบริหารไดกําหนดเปาหมาย

ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจน ลําดับท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ ไดแก ผูบริหาร

ไดประชาสัมพันธเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ และผูบริหารมีการวัด 

ประเมิน และนําผลการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก ผูบริหารไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในโรงเรียน  

 5.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ การมุงความสําเร็จ การมุงพัฒนาบุคลากร การมุงผูกพันแบบพ่ีนอง 

และการมุงใหความสําคัญกับบุคลากร ซ่ึงปรากฏผลดังนี้ 

  1) ดานการมุงความสําเร็จ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานมีการกําหนด

แผนงานเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว ลําดับท่ี 2 ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานมุงทํางาน

ใหความสําคัญกับเปาหมายท่ีทาทาย ลําดับท่ี 3 ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานกระตือรือรน

ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก บุคลากร

ในโรงเรียนของทานมีการปรับเปาหมายการปฏิบัติงานใหทาทายอยูเสมอ  

  2) ดานการมุงพัฒนาบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานมีการพัฒนาตนเอง

อยูเสมอ ลําดับท่ี 2 ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานปฏิบัติงานโดยเนนท่ีคุณภาพงานมากกวา
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ปริมาณงาน ลําดับท่ี 3 ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับจะไดรับการสนับสนุน

ใหมีความกาวหนาในงาน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรับ

สวัสดิการตางๆ ท่ีพึงไดรับอยางเหมาะสม  

  3) ดานการมุงใหความสําคัญกับบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทาน

ไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี ลําดับท่ี 2 ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรับ

การสนับสนุนใหสรางและพัฒนาผลงานใหมๆ ดานนวัตกรรมทางการศึกษา ลําดับท่ี 3 ไดแก บุคลากร

ในโรงเรียนของทานไดรับการสนับสนุนใหเผยแพรผลงานท่ีสรางสรรค สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

ไดแก โรงเรียนของทานถือวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดจึงสงเสริมใหมีการประชุมสัมมนา

ศึกษาดูงานและศึกษาตอเนื่อง  

  4) ดานการมุงผูกพันแบบพ่ีนอง โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานใหการชวยเหลือ 

ซ่ึงกันและกัน เม่ือมีปญหาจากการปฏิบัติงาน ลําดับท่ี 2 ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทาน

มีความเปนมิตรและเอ้ืออาทรตอกัน ลําดับท่ี 3 ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานใหความสําคัญกับ

สัมพันธภาพระหวางเพ่ือนรวมงาน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก บุคลากรในโรงเรียนของทานพูดคุย

และใหคําแนะนําเรื่องสวนตัวกันไดอยางเปดเผย  

 5.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานปจจัยปอนเขา ซ่ึงปรากฏผล

ดังนี้ 

   1) ดานปจจัยปอนเขา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญ

อยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ครู มีคุณวุฒิ ความรูความสามารถ ประสบการณ 

สามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ ลําดับท่ี 2 ไดแก โรงเรียนสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ

ชุมชน ไดรับการสนับสนุนจากชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ลําดับที่ 3 ไดแก โรงเรียนของทาน

มีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานท่ีชัดเจนเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก โรงเรียนมีอาคารท่ีทันสมัย ครบครัน สวยงาม ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

ปานกลาง  

   2) ดานกระบวนการ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน

ระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ลําดับท่ี 2 ไดแก โรงเรียนมีโครงสรางและสาระหลักสูตร
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สถานศึกษาท่ีเหมาะกับผูเรียนและทองถ่ิน ลําดับท่ี 3 ไดแก ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการใหบุคลากรปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ย

ต่ําท่ีสุด ไดแก บุคลากรในโรงเรียนมีความปรองดองกันเพ่ือสรางความตองการไปสูเปาหมายรวมกัน  

  3) ดานผลผลิต โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญ

อยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ผูบริหารมีรับผิดชอบตอหนาที่ในการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ลําดับท่ี 2 ไดแก ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ลําดับท่ี 3 

ไดแก สังคมไดรับผลผลิตจากโรงเรียนเปนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี สวนขอที่มีคาเฉลี่ย

ต่ําท่ีสุด ไดแก อัตราการออกกลางคันของนักเรียนมีสวนนอย หรือไมมีเลย ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

ปานกลาง  

 5.1.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนโดยรวม มีความสัมพันธทางบวก

ในระดับสูงกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการสรางวิสัยทัศนใหม และการสรางการยอมรับ

การเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในระดับสูง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการระดมความรวมมือผูกพัน มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05  

 ในสวนวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมุงความสําเร็จ ดานการมุงพัฒนาบุคลากร การมุงใหความสําคัญ

กับบุคลากร และการมุงผูกพันแบบพ่ีนอง มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง กับประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 5.1.5 ผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองคการ 

ลักษณะสรางสรรคท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยใชวิธี

วิเคราะหการถดถอยพหุคุณ (multiple regression analysis) แบบ enter พบวา ตัวแปรพยากรณ

ท้ัง 7 ตัว ไดแก ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวย ดานการสราง

วิสัยทัศน ดานการระดมความรวมมือผูกพัน และดานการสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และ

ตัวแปรวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค ประกอบดวย ดานการมุงความสําเร็จ ดานการมุงพัฒนา

บุคลากร ดานการมุงใหความสําคัญกับบุคลากร และดานการมุงผูกพันแบบพ่ีนอง มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับสูง คือ .861 โดยสามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนได 

รอยละ 74.2 ดวยความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนจากการพยากรณโดยเฉลี่ยประมาณ .304 และสามารถ

นํามาเขียนเปนสมการพยากรณ ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 
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 สมการพยากรณรูปคะแนนดิบ  

 Y′  = .733+.071x1+.098x2 - .088x3+.156x4+.231x5*+.126 x6+.267x7* 

 สมการพยากรณรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Z′ = .083Zx1+.110Zx2 - .106Zx3 +.171Zx4+.280Zx5*+.154Zx6+.256Zx7* 

  

 โดยตัวแปรพยากรณท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มี 2 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค

ในดานการมุงพัฒนาบุคลากร และดานการมุงผูกพันแบบพ่ีนอง 

 ดังนั้นจึงทําใหผลการวิจัยนี้ปฏิเสธสมมติฐานท่ีวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียนและวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะสามารถพยากรณไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเพียงบางสวนเทานั้น 

 

5.2  อภิปรายผล 

 

 ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมองคการลักษณะ

สรางสรรค ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ผูวิจัยมีประเด็นสําคัญ

ท่ีนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 

 5.2.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่วา “ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับมาก” สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ทัศนีย ปาละ (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารกับบรรยากาศองคการของโรงเรียนเอกชน อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบวา ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนเอกชน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ 

ธาราทิพย ศรีภักดี (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ในอําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา คุณลักษณะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ จันธิดา ผานสอน (2553, 

หนา 112) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหาร

ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด พบวา ผูบริหารโรงเรียนในปจจุบัน

จะตองเปนผูท่ีมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการบริหารจัดการ โดยการสราง

บรรยากาศท่ีดีในสถานศึกษา ดําเนินงานดานตางๆ บรรลุตามเปาหมายและมีประสิทธิผลสูงสุด
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เพ่ือใหผูรวมงานเกิดความเชื่อม่ัน ยอมรับในองคกร เกิดความตระหนักและตั้งใจในการพัฒนางาน 

พัฒนาตนอยางตอเนื่อง ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารจะตองทําการบริหารโรงเรียนตามบทบาทหนาท่ี 

และความรับผิดชอบใหเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว และในการบริหารงานยอมจะตองมีองคประกอบ

ท้ังภายในตัวผูบริหาร เชน บุคลิกภาพ พฤติกรรม อุปนิสัย และองคประกอบเก่ียวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบหรือขอบังคับตางๆ เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่  2) พ.ศ.  2545 (ฉบับที่  3 )  พ.ศ.  2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎ ระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ นํามาเปนขอมูล

พ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจะไดดําเนินงานใหทันกับโลกในยุคปจจุบันและจะตองเตรียมการ

รองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จึงทําใหผูบริหารตองใชความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยน

อนาคตของโรงเรียนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย คือ การระดมความรวมมือผูกพัน การสรางวิสัยทัศนใหม และการสรางการยอมรับ

การเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอภิปรายผลในดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดดังนี้ 

  1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดานการระดมความรวมมือผูกพัน โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนสังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสามารถ และมีเทคนิคในการโนมนาว จูงใจใหผูใตบังคับบัญชา 

ใหมีความผูกพันตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียน ปฏิบัติตามแนวคิดใหม วิสัยทัศนใหม 

ภารกิจใหม รูจักการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ซึ่งสอดคลอง

กับเลทธวูด และเจนทซ่ี (Leithwook & Jnatzi, 1996, pp. 26-27) ท่ีกลาววา ผูนําตองกระตุนให

ผูใตบังคับบัญชายอมรับและสรางสรรคในเปาหมายเดียวกัน ตัดสินใจท่ีแนวแนม่ันคง มีพฤติกรรมหรือ

การปฏิบัติตนเองท่ีเปนแบบอยางท่ีดี มีการสงเสริมพัฒนาใหกําลังใจ ดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา

เปนรายบุคคล มีการโนมนาว สรางแรงจูงใจ เชิญชวนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความตองการสูง

ข้ันเขามามีสวนรวมในการพิจารณาและพัฒนาใหเกิดวิสัยทัศนรวมกันมองและเผชิญปญหาและ

สถานการณเกาๆ ดวยวิถีทางแบบใหมๆ และควรตัง้มาตรฐานและความคาดหวังในการทํางานในทุกดาน 

ใหสูงเกินเปาหมายท่ีกําหนดไว และสอดคลองกับ แบส (Bass & Avolio, 1994) ท่ีกลาววา ผูท่ีมี

ภาวะผูนําเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ตองรูจักกระตุนใหเกิดความสนใจในระหวางผูรวมงานและผูตาม 

ใหมองงานของพวกเขาในแงมุมใหมๆ ทําใหเกิดความตระหนักรูในภารกิจ มีการพัฒนาความสามารถ

ของผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาเองไปสูสิ่งท่ีจะทําใหกลุมไดประโยชน 

มีความรวมมือและผูกพันกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุรชิน วิเศษลา (2551, หนา 68) 

ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน 
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เขต 4 ท่ีพบวา ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการของการพัฒนาเปาหมาย

ของโรงเรียน กระตุนใหครูทุกคนทํางานเพ่ือมุงสูเปาหมายเดียวกัน อีกท้ังตองรวมกับครูใชวิธีการคิด

แบบแกปญหาในการสรางเปาหมายของโรงเรียน และยังสอดคลองกับ ทิพวรรณ โอษคลัง (2549, 

หนา 71) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

กับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบวา พฤติกรรม

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา อยูระดับมากทุกดาน สงผลใหครูมีความผูกพันตอ

สถานศึกษา มีความศรัทธา ความทุมเท และความจงรักภักดีตอสถานศึกษา ทําใหมีการพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   2) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดานการสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยู ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

ผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสามารถในการใหความรู ความเขาใจ

เพ่ือใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในโรงเรียน และกระตุนใหมีคานิยมใหมๆ ในโรงเรียน 

เพ่ือใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีม่ันคงและถาวร ดังท่ี คุก, ฮันสเคอร และ คอฟเฟ (Cook, 

Hunsaker & Coffey, 1997, p. 481) กลาววา ผูนําการเปลี่ยนแปลงคือผูนําซ่ึงเติมพลังใหแกบุคคลอ่ืน

ดวยวิสัยทัศน และกลยุทธท่ีจะทําใหองคการมีชีวิตและมีความสําคัญข้ึนมาใหมภายใตการเปลี่ยนแปลง 

และสอดคลองกับ แบส (Bass & Avolio, 1990, p. 15) กลาววา ผูนําการเปลี่ยนแปลง จะทําใหผูตาม

เชื่อถือ ยกยองยอมรับผูนํา และกระตุนใหผูตามทํางานมากกวาปกติ โดยผูนําสามารถเปลี่ยนสภาพผูตาม

ใหเกิดความรูสึกเห็นความสําคัญและคุณคาของผลงานท่ีจะออกมา จูงใจใหผูบังคับบัญชาสนใจทํางาน

เพ่ือหนวยงานหรือหมูคณะ เปลี่ยนแปลงระดับความตองการของผูบังคับบัญชาใหสูงข้ึน นอกจากนี้

ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ฉวีวรรณ จันทรเมง (2552, หนา 117) ทําการศึกษาภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ผูที่เปนผูบริหารตองใชภาวะผูนําที่สามารถ

นําสถานศึกษาใหมีความเจริญเติบโตทามกลางความเปลี่ยนแปลงท้ังปวงอยางคุมคาและเกิดประโยชน

สูงสุด โดยสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากรครู อีกท้ังยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ทัศนีย ปาละ 

(2554, หนา 86) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับบรรยากาศ

องคการของโรงเรียนเอกชน อําเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี พบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงจะสามารถกําหนดเปาหมายของการทํางานไวไดอยางชัดเจน สามารถสื่อสารอธิบาย

ใหครูมีความเขาใจถึงเปาหมายรวมกัน กระตุนใหครูเห็นถึงความสําคัญท่ีตองพัฒนาองคการรวมกัน 

เพ่ือใหเกิดมาตรฐานในการทํางานท่ีสูงข้ึน 

 5.2.2 วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม 
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อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ีวา “วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับมาก” ซ่ึงสอดคลองกับ ก่ิงจันทร ศรีบุณยะแกว (2554, 

หนา 66) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอําเภอ สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค

อยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ งามสม ไชยวุธ (2553, 

หนา 92) ไดศึกษาการศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิภาพงานวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบวา วัฒนธรรมองคการ

ลักษณะสรางสรรคโดยรวมอยูในระดับมาก อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นุชา สระสม (2552, 

หนา 92-93) ที่ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการ

แบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา วัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาสังกัด

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมเปนแบบสรางสรรค คิดเปนรอยละ 50.24 นอกจากนี้ อุษณีย ฟองคํา 

(2554, หนา 95) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ

พนักงานคร ูสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ยังพบอีกวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียน

เทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เชนกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมองคการ

ลักษณะสรางสรรค มีลักษณะของการปฏิบัติงานท่ีใหความสําคัญกับบุคลากรและงานไปพรอมๆ กับ

ใหบุคลากรมีความคิดท่ีอิสระในการทํางานอยางสรางสรรค สงเสริมการทํางานเปนทีม ใหมีสวนรวม

ในการทํางานและบริหารงานอยางท่ัวถึง การบริหารงานจะมีการวางแผน การกําหนดเปาหมายและ

ความสําเร็จ โดยสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางาน มีความสุขในการทํางาน 

มีคาตอบแทนผลประโยชนและสวัสดิการตางๆ อยางเพียงพอ เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีสวนทําใหวัฒนธรรมองคการเปนแรงกระตุนสําคัญใหไดผลงานที่มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังที่ Sathe (1985, p. 54) กลาววา วัฒนธรรมองคการ

เปนองคประกอบท่ีสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารจัดการในองคการ ซึ่งจะสงผลใหบุคลากร

ในองคการเกิดความรวมมือ รวมใจในการทํางาน  

  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย คือ การมุงความสําเร็จ การมุงผูกพันแบบพ่ีนอง การมุงพัฒนาบุคลากร และการการมุงให

ความสําคัญกับบุคลากร ซ่ึงอภิปรายผลดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดดังนี้ 

  1) ดานการมุงความสําเร็จ โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากร

ในโรงเรียนไดรับการกระตุนใหมุงสูมาตรฐานของความยอดเยี่ยมของการผลิต มีการกําหนดเปาหมาย

ท่ีบรรลุผลอยางทาทายและมีความเปนไปได มีการทํางานอยางกระตือรือรน เพื่อบรรลุเปาหมาย 

มีการวางแผนและสรางทางเลือกท่ีชัดเจนกอนลงมือปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ คุก และ
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ลาฟเฟอรตี้ (Cook & Lafferty, 1989, p. 138) ที่วา วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค มุงเนนให

ความสําคัญในการริเริ่มสรางสรรคงาน ใหความสําคัญกับบุคลากร ใหการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

ใหความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล ซ่ึงทําใหบุคลากรในองคการมีความกระตือรือรน เต็มใจ

ในการทํางาน ปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด และสอดคลองงานวิจัยของ 

เปรมฤดี ศรีวิชัย (2551, หนา 92) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานแบบมีสวนรวม 

วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคกับความพึงพอใจในงานตามการรับรูของอาจารยพยาบาล วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ภาคเหนือ พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค มิติมุงเนนความสําเร็จ

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง เนื่องมาจากองคการท่ีมีลักษณะการทํางานท่ีใหความสําคัญกับผลการปฏิบัติงาน 

เนนการตั้งเปาหมายท่ีทาทายแตสามารถปฏิบัติไดโดยการกําหนดแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

เชื่อวาผลลัพธที่เกิดขึ้นมาจากความพยายามมากกวาโอกาส มีความกระตือรือรน มีการกําหนด

เปาหมายรวมกัน อีกท้ังยังสอดคลองกับ เกวลิน ดวงกําเหนิด (2551, หนา 82) ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน วัฒนธรรมองคการกับผลการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนท่ีภาคพายัพ เชียงใหม พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

มิติมุงความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ท้ังนี้เนื่องจากสมาชิกมีความรวมมือรวมใจกัน มีการวางแผน

และตั้งเปาหมายการทํางานรวมกัน ใชทักษะความสามารถของตนเองในการทํางานอยางเต็มท่ี 

มีเปาหมายของงานอยูท่ีคุณภาพ เพ่ือใหองคการสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย  

  2) ดานการมุงใหความสําคัญกับบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก

โรงเรียนมีลักษณะเปนองคการท่ียึดคนเปนศูนยกลางโดยถือวาบุคลากรมีความสําคัญตอองคการ 

มุงการมีสวนรวมของบุคลากร ยิ่งบุคลากรมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการพัฒนายิ่งเกิดความกาวหนา 

ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สาทร ภูริโสภิษฐ (2549, หนา 210) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวาง

วัฒนธรรมองคการโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กาฬสินธุ เขต 3 พบวา ผูบริหารตองมุงเนนบุคคลเปนศูนยกลาง ใหความสําคัญกับบุคลากร วาเปน

ทรพัยากรท่ีมีคาสูงสุดขององคการ และสอดคลองกับแนวคิดของคุกและลาฟเฟอรตี้ (Cook & Lafferty, 

1989, p. 138) วา องคการควรเนนความตองการของบุคคลในองคการตามความนึกคิดและ

ความคาดหวัง จะทําใหงานมีคุณภาพมากกวาไดรับแตเพียงปริมาณงานเทานั้น 

 5.2.3 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ีวา 

“ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับมาก” ซึ่ง สอดคลองกับ 

นัตธิณี จงรักษ (2554, หนา 68) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการติดตอสื่อสารของหัวหนา

กลุมสาระกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบวา 

ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
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ณัทลาวัลย สารสุข (2553, หนา 69) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา ประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังนี้

อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ท่ีกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 

กําหนดใหทุกโรงเรียนมีการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก และถือวาการประกันคุณภาพ

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกในทุก 5 ป ทําใหโรงเรียน

ตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องและเปนระบบ ประกอบกับผูบริหาร

โรงเรียนในปจจุบันมีความรูความสามารถและตระหนักถึงภาระหนาท่ี มีความรับผิดชอบในการนํา

โรงเรียนใหประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว จึงสงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิผลอยูในระดับมาก 

 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานกระบวนการ ดานผลผลิต 

และดานปจจัยปอนเขา ซ่ึงอภิปรายผลดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดดังนี้ 

  1) ดานกระบวนการ โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ เนียม 

ผะกาแกว (2554, หนา 75) ท่ีไดศึกษาสมรรถนะหลักการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 

พบวา ประสิทธิผลดานกระบวนการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานการณ

การบริหารยุคแหงการเปลี่ยนแปลง การท่ีองคการจะประสบความสําเร็จนั้น นอกจากครูตองมีความรู

ในเรื่องที่สอนแลวครูตองมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม ประพฤติเปนแบบอยางที่ดี 

ผูบริหารตองมีความรูความสามารถในการบริหาร ดังท่ี เสาวนี ตรีพุทธรัตน, กนกอร สมปราชญ และ

ประยุทธ ชูสอน (2552, หนา 45) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงบทบาทแหงการเปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลง โดยเนนกระบวนการท่ีมีสวนรวม และสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ตลอดจน

ดูแลบุคลากรทางดานกายภาพและสุขภาพเพ่ือผลการปฏิบัติงานท่ีดี มีคุณภาพและเต็มประสิทธิภาพ

  2) ดานปจจัยปอนเขา โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ เนียม ผะกาแกว (2554, 

หนา 75) ท่ีไดศึกษาสมรรถนะหลักการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวา ประสิทธิผล

ดานปจจัยปอนเขามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังนี้เม่ือวิเคราะหขอคนพบจากการวิจัยนี้ จะพบวา 

เม่ือเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากนอยไปหามาก 3 อันดับสุดทาย คือ โรงเรียนของทานมีอาคารที่ทันสมัย 

ครบครัน สวยงาม โรงเรียนของทานมีหองสมุดที่มีขนาดเหมาะสม จํานวนหนังสือเพียงพอตอ

ความตองการใชของนักเรียน โรงเรียนของทานมีสิ่งอํานวยความสะดวกไวใชในการปฏิบัติงาน
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อยางเพียงพอ และเอ้ือตอการบริหารจัดการ จะสังเกตเห็นวาประสิทธิผลดานปจจัยนําเขาท่ีมีคานอย

สวนใหญเปนปจจัยท่ีโรงเรียนไมสามารถบริหารจัดการไดดวยตนเอง ตองอาศัยการจัดสรรจากภาครัฐ 

 5.1.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนโดยรวม มีความสัมพันธทางบวก

ในระดับสูงกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการสรางวิสัยทัศนใหม และการสรางการยอมรับ

การเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในระดับสูง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการระดมความรวมมือผูกพัน มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความรู

ความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนใหพัฒนาไปอยางมีประสิทธิผลในทุกดาน มีความสามารถ

ในการสรางวิสัยทัศนใหม การระดมความรวมมือผูกพัน และการสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สอดคลองกับ อัชรา วรีฤทธิ์ (2553, หนา 114) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1-3 

พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน

ในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และณัทลาวัลย สารสุข (2553, หนา 75) ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร โดยรวม

และรายดานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 ในสวนวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมุงความสําเร็จ ดานการมุงพัฒนาบุคลากร การมุงใหความสําคัญ

กับบุคลากร และการมุงผูกพันแบบพ่ีนอง มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง กับประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก 

วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคเปนลักษณะขององคการท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรในองคการ 

มีความคิดอิสระ มีสวนรวมในการทํางานและการบริหารงาน สงเสริมใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 

มีความสุขกับงานท่ีปฏิบัติและมีการยึดม่ันในการปฏิบัติตามเกณฑขององคการ ซึ่งทําใหบุคลากร

แสดงออกไดดี รวมท้ังมีความรับผิดชอบท่ีจะพยายามกอใหเกิดพลังรวมในการปฏิบัติงาน จึงทําใหเกิด

ประสิทธิผลแกโรงเรียน สอดคลองกับ เกวลิน ดวงกําเนิด (2551, หนา 84) ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน วัฒนธรรมองคการกับผลการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนท่ีภาคพายัพ เชียงใหม พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 
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มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของอาจารย และสุวะนิตย สุระสังข (2554) ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวา วัฒนธรรมโรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนอยูในระดับสูงมาก 

 5.2.5 ตัวแปรพยากรณท้ัง 7 ตัว ไดแก ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

ประกอบดวย ดานการสรางวิสัยทัศนใหม ดานการระดมความรวมมือผูกพัน และดานการสราง

การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และตัวแปรวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ซึ่งประกอบดวย 

ดานการมุงความสําเร็จ ดานการมุงพัฒนาบุคลากร ดานการมุงใหความสําคัญกับบุคลากร และ

ดานการมุงผูกพันแบบพี่นอง สามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนได รอยละ 74.2 

โดยตัวแปรท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 มี 2 ดาน คือ องคประกอบวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคในดานการมุงพัฒนา

บุคลากร และดานการมุงผูกพันแบบพ่ีนอง สอดคลองกับผลการวิจัยของ งามสม ไชยวุธ (2553, หนา 96) 

ท่ีไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิภาพงานวิชาการของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบวา ประสิทธิภาพของงานวิชาการ

จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

นฤมล ตั้งเจริญธรรม (2551, หนา 117) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบอยางของหัวหนา

หอผูปวย วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคกับประสิทธิผลของหอผูปวย ตามการรับรูของพยาบาล

ประจําการโรงพยาบาลรัฐ ระดับตติยภูมิ ในเขต 15 และ 17 พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของหอผูปวยในระดับสูง ดังแนวคิดของ คุก และลาฟเฟอรตี้ 

(Cook & Lafferty, 1989, p. 135) ท่ีวา เนื่องจากวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรค สมาชิกในองคการ

จะถูกสนับสนุนใหมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน และมีการทํางานในลักษณะท่ีชวยเหลือ มุงความพึงพอใจ

ของบุคลากรในองคการ ทําใหบุคลากรในองคการมีความกระตือรือรน เต็มใจทํางานจนประสบผลสําเร็จ

ตามเปาหมายท่ีกําหนดเหมาะสมกับยุคกระแสท่ีมีการตื่นตัวเรื่องคุณภาพ ดังนั้นวัฒนธรรมองคการ

ลักษณะสรางสรรคในดานการมุงพัฒนาบุคลากรและดานการมุงความสัมพันธแบบพ่ีนอง จึงสงผลตอ

ประสิทธิผลขององคการ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคเปนองคการ

ท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรในองคการมีความคิดอิสระ มีสวนรวมในการทํางานและบริหารงาน ซ่ึงวัฒนธรรม

องคการลักษณะสรางสรรคในดานการมุงพัฒนาบุคลากร และดานการมุงผูกพันแบบพี่นองนั้น 

เปนลักษณะขององคการท่ีสงเสริมใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางาน มีความสุขกับงานท่ีปฏิบัติ

และมีการยึดม่ันในการปฏิบัติตามกฎเกณฑขององคการ ซ่ึงทําใหบุคลากรสามารถแสดงออกไดดีท่ีสุด

ภายใตการนําของผูนําท่ีมีความสามารถ ดังท่ี งามสม ไชยวุธ (2553, หนา 96) กลาววา ผูบริหารท่ีดี

จะตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานและพยายามทําตนใหเปนท่ีเลื่อมใสศรัทธาของผูรวมงาน 
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จึงจะนําหนวยงานไปสูความมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ สเตียรส (Steers, 

1977, p. 1032) ท่ีพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลขององคการ ประกอบดวยนโยบายการบริหาร

และการปฏิบัติ ลักษณะสภาพแวดลอม ลักษณะของบุคคลในองคการ และลักษณะองคการ 

ซ่ึงวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคนั้นถือวาเปนดานลักษณะสภาพแวดลอมอยางหนึ่ง จึงกลาวไดวา

วัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคทําใหเกิดประสิทธิผลขององคการ 

 สวนองคประกอบของตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบริบทของโรงเรียนในเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูบริหารและครูปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่ของตนเอง มีการผลิตผลงานและ

การจัดหาทรัพยากรเพ่ือสงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนโดยใชวิธีการท่ีแตกตางกัน แตตองการ

ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวรวมกัน จึงเปนปจจัยกระตุนใหท้ังผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนตองพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่องท้ังในดานการศึกษา การฝกอบรม การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน อีกท้ัง

การบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น ผูบริหารโรงเรียน ไดบริหารโดยใชการบริหาร

แบบกระจายอํานาจ จัดการโดยการแตงตั้งผูรับผิดชอบงาน มีการพิจารณาอยางเหมาะสม และกําหนด

กรอบการทํางานท่ีมีความเหมาะสมยืดหยุน มีการใหอํานาจในการจัดการเก่ียวกับการจัดการศึกษา

อยางเต็มท่ี ใหครูรวมคิดรวมตัดสินใจในการวางแผนการจัดการศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ ไรค

และซไนเดอร (Rice & Schneider, 19941, pp. 43-58) ท่ีกลาววา การใหอํานาจแกครูเปนสิ่งจําเปน

สําหรับการปฏิรูปโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ การใหอํานาจแกครู อาจบงบอกไดวาเปนการใหโอกาส

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ใหครูไดใชอํานาจและปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของเขา และการให

อํานาจกับบุคคลอ่ืนเปนคุณสมบัติของภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ รุง แกวแดง (2546, 

หนา 56) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถ ตองกระจายอํานาจการตัดสินใจใหกับครู

ในโรงเรียน เพ่ือท่ีครูจะไดไมถูกครอบงําทางความคิด มีอิสระ สามารถเริ่มนวัตกรรมการสอนใหมๆ ได 

ผูเรียนก็จะมีอิสระทางความคิด รูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง เปนการใหอิสระทางปญญาแกครู

และผูเรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของสํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549, หนา 75) 

กลาวไววา หลักการบริหาร ผูบริหารควรมีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ เนนการใหทุกคนเขามา

มีสวนรวมในการวางแผน รวมคิดใหทุกคนมีโอกาสเปนหัวหนาโดยดูจากความสามารถและความสนใจ  

 จึงทําใหผลการวิจัยนี้ปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

กับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา” เพราะตัวแปรวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคสามารถสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราไดเพียงบางสวนเทานั้น สวนตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารโรงเรียนสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราแตไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมองคการลักษณะ

สรางสรรคท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

ท่ีเปนประโยชน ดังนี้ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

 จากการศึกษานี ้มีขอเสนอแนะใหผูบริหารนําผลการวิจัยไปใชในแตละดาน ดังนี้ 

  1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

    (1) ดานการสรางวสิัยทัศน ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการดําเนินการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางของโรงเรียน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของงานสูงข้ึน 

   (2) ดานการระดมความรวมมือผูกพัน ผูบริหารควรใหบุคลากรในโรงเรียนไดเสนอ

ความคิดเห็นใหมๆ ในการปฏิบัติงานอยางหลากหลาย 

   (3) ดานการสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารควรดําเนินการสํารวจ

ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในโรงเรียน 

  2) ผลการศึกษาวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   (1) ดานการมุงความสําเร็จ ควรสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนมีการปรับเปาหมาย

การปฏิบัติงานใหทาทายอยูเสมอ ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนควรสนับสนุนใหบุคลากรไดเรียนรูรวมกัน

อยางตอเนื่องเพ่ือจะทําใหบุคลากรเกิดความเชื่อม่ันในตนเองจนสามารถสรางเปาหมายในการปฏิบัติงาน

ท่ีทาทายได 

   (2) ดานการมุงพัฒนาบุคลากร ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนใหบุคลากร

ในโรงเรียนไดรับสวัสดิการตางๆ ท่ีพึงไดรับอยางเหมาะสม  

   (3) ดานการมุงใหความสาํคัญกับบุคลากร ควรสงเสริมใหมีการประชุมสัมมนา 

ศึกษาดูงานและศึกษาตอเนื่อง  

   (4) ดานการมุงความผูกพันแบบพ่ีนอง ควรสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนไดพูดคุย

และใหคําแนะนําเรื่องสวนตัวกันไดอยางเปดเผย โดยผูบริหารโรงเรียนอาจสนับสนุนการทํางานเปนทีม 

ผูบริหารมีบทบาทเปนผูสอนแนะนํา เปนกันเอง สรางบรรยากาศในการปฏิบัติงานใหมีความอบอุน

และสงเสริมใหบุคลากรมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 

  3) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา มีขอเสนอแนะดังนี้ 
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    (1) ดานปจจัยปอนเขา ผูบริหารควรสงเสริมใหโรงเรียนมีอาคารท่ีทันสมัย ครบครัน 

สวยงาม สะอาด เอ้ือตอการเรียนรูและการทํางาน 

 

 (2) ดานกระบวนการ ผูบริหารควรใหบุคลากรในโรงเรียนมีความปรองดองกัน 

เพ่ือสรางความตองการไปสูเปาหมายรวมกัน 

    (3) ดานผลผลิต ผูบริหารควรดูแลใหไมมีอัตราการออกกลางคันของนักเรียน 

  4) วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ดานการมุงพัฒนาบุคลากร และการมุงผูกพัน

แบบพ่ีนอง สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูบริหารจึงควรเพ่ิมระดับ

ความสําคัญของท้ังสองดานนี้ ไดแก สงเสริมใหพนักงานครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล ไดรับการพัฒนา

อยางหลากหลายและตอเนื่อง และควรสรางวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ในดานความผูกพัน

แบบพ่ีนอง โดยการยึดหลักการบริหารแบบมุงความสัมพันธ สรางแรงจูงใจใหครูมีความผูกพันกับ

องคการ  

 5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

   1) ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมองคการในลักษณะอ่ืนๆ ที่สงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน ซ่ึงจะเปนขอมูลในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหมีประสิทธิผลยิ่งข้ึนตอไป 

   2) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน เพ่ือใหไดขอมูลเชิงพฤติกรรมเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 

   3) ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วฒันธรรม

องคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลดีเลิศ (best practice) และโรงเรียนทั่วไป 

เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงพัฒนายกระดับโรงเรียนใหมีประสิทธิผลสูงข้ึน 

   4) ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยการศึกษาจากแนวคิด 

ทฤษฎีอ่ืน 
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-สําเนา- 

ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๙     บัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

         ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

เรียน 

สงท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  จํานวน ๑ ชุด 

 ดวยนายสุระพงศ เสง่ียมวงษ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

วิทยานิพนธเรื่อง “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมองคการลักษณะ

สรางสรรค ที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยูใน

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ

เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย

ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห

จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

                 ขอแสดงความนับถือ 

 

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๓๙     บัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

       ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

เรียน 

สงท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรม 

องคการลักษณะสรางสรรคท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาล 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 ดวยนายสุระพงศ เสง่ียมวงษ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

วิทยานิพนธเรื่อง “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมองคการลักษณะ

สรางสรรค ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งขณะนี้อยูใน

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน

เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ

วิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห

จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

  ขอแสดงความนับถือ 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรวิัฒน จิระเดชประไพ) 

           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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-สําเนา- 

 

ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๔๖     บัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

       อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

      ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

เรียน 

 ดวยนายสุระพงศ เสง่ียมวงษ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

วิทยานิพนธเรื่อง “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค 

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา”  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานอนุญาตใหเก็บ

ขอมูลเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร  ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 
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หาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค  

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และหาความถูกตองของภาษา โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูพิจารณา

แบบสอบถามวาขอคําถามแตละขอวัดไดตรงตามสิ่งท่ีตองการวัดเนื้อหา หรือวัตถุประสงคมากนอย

เพียงใด โดยใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

     ใหคะแนน +1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงค/เนื้อหา 

     ใหคะแนน  0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงค/เนื้อหา 

     ใหคะแนน -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงค/เนื้อหา 

แลวนําขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอ

กับจุดประสงคหรือเนื้อหา (หรือ IOC) จากสูตร (สมนึก ภัทธิยธนี, 2544, หนา 221) 

 

    IOC  = 
N

R∑
   

   เม่ือ  ∑ R  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

            N    แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

     เกณฑการตัดสินคา IOC ถามีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไป แสดงวา ขอคําถามนั้นวัดได 

ตรงตามจุดประสงคหรือตรงตามเนื้อหานั้น ถือวาขอคําถามนั้นใชได  
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การแปลผลคา IOC  จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน 

ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และหาความถูกตองของภาษา ของแบบสอบถามเรื่อง 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค  

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบ (ไมไดหาคา IOC ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ

เหมาะสมเทานั้น) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน   

           สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ขอ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม คา 

IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1  ผูบริหารมีแนวนโยบายและแผน

ดําเนินการใหมๆ เพ่ือพัฒนา

โรงเรียนอยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนท่ีชัดเจน

เหมาะสม สามารถนําไปใช 

ในการพัฒนาโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 ผูบริหารสามารถเผยแพร ถายทอด 

สรางความเชื่อม่ัน และสรางความ

ผูกพันตอวิสัยทัศนใหแกบุคลากร 

ในโรงเรียนทุกคน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4 ผูบริหารกําหนดเปาหมาย 

ในการพัฒนาโรงเรียนไดสอดคลอง

กับวิสัยทัศน พันธกิจ และ

ยุทธศาสตรของโรงเรียน  

เพ่ือนําไปสูความเปนไปไดของ 

การพัฒนา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 ผูบริหารเสนอแนวคิด แนวทางในการ

พัฒนาโรงเรียนไดสอดคลองกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

ในปจจุบัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน   

           สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (ตอ) 

 

ขอ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม คา 

IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

6 ผูบริหารพยายามมองหาโอกาสใหมๆ เพ่ือ

สงเสริมใหโรงเรียนไดรับสิ่งท่ีมีคณุภาพ และ

มีประสิทธิผล 

ในการทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7 ผูบริหารไดกระตุนใหบุคลากร 

ในโรงเรียนมีความกระตือรือรน 

ในการทํางานดวยรูปแบบการทํางานแบบ

ใหมๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8 ผูบริหาร ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางของโรงเรียน เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิผลของงาน 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

9 ผูบริหารไดมีการดําเนินการนิเทศ แนะนํา

ความคิดใหมๆ  ใหบุคลากร 

ในโรงเรียนปฏิบัติและคอยติดตาม 

อยางใกลชิดเพ่ือใหบุคลากรสามารถทํางาน

ไดสาํเรจ็ตามเปาหมายท่ีวางไว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

10 ผูบริหารมีวิสัยทัศนมองภาพในอนาคต และ

พยายามดําเนินการใหสําเร็จ 

อยางมีคุณภาพ มากกวามองแตภาพปจจุบัน

แลวไมดําเนินการใดๆ  

เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

11 ผูบริหารใหบุคลากรในโรงเรียน 

ไดเสนอความคดิเห็นใหมๆ   

ในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

12 ผูบริหารไดขอใหบุคลากรในโรงเรยีน

ปฏิบัติงานอยางเตม็ความรู ความสามารถ 

เพ่ือใหงานสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน   

           สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (ตอ) 

 

ขอ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม คา 

IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

13 ผูบริหารไดขอใหบุคลากรใน

โรงเรียนปฏิบัติงาน ตามเปาหมาย

ของโรงเรียนเปนหลัก 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

14 ผูบริหารไดขอใหบุคลากร 

ในโรงเรียนปฏิบัติงานดวย 

ความเสียสละ เพ่ือใหเกิดประโยชน

แกโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

15 ผูบริหารมีความคิดริเริ่ม และ

สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียน 

ไดปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

เพ่ือใหไดรับผลงานท่ีสําเร็จตรงตาม

เปาหมายของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

16 ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหบุคลากร

ในโรงเรียนมีความผูกพันกับวิสัยทัศน

ใหมของโรงเรียนเพ่ือใหเกิดประสทิธิผล

แกโรงเรียน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

17 ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหบุคลากรใน

โรงเรียนเกิดความผูกพันตอ 

การเปลีย่นแปลงโครงสรางของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

18 ผูบริหารมีความคิดริเริม่ และสงเสริมให

บุคลากรในโรงเรยีนปฏิบัติงานอยางมี

วิสัยทัศน คํานึงถึงความกาวหนาของ

โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

19 ผูบริหารกระตุนใหบุคลากร 

ในโรงเรียนรวมกันปฏิบัติงาน 

โดยมีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอยู

เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชค

ริน
ทร

์

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน   

           สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (ตอ) 

 

ขอ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม คา 

IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

20 ผูบริหารกระตุนใหบุคลากร 

ในโรงเรียนไดเกิดความผูกพันตอภารกิจ

ใหมๆ ท่ีผูบรหิารไดมอบหมายให

รับผิดชอบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

21 ผูบริหารไดประชาสัมพันธเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ในโรงเรียนอยาง

สม่ําเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

22 ผูบริหารเปนแบบอยางและสงเสรมิให

บุคลากรในโรงเรยีนยอมรับความคิดเห็น

เก่ียวกับ 

การเปลีย่นแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

ในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23  ผูบริหารไดดําเนินการสาํรวจ 

ความคิดเห็นของบุคลากร 

ในโรงเรียนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสิ่ง

ตางๆ ในโรงเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

24  ผูบริหารไดตั้งเปาหมายรวมกับบุคลากร

ในโรงเรียน 

เพ่ือการเปลีย่นแปลงสิ่งตางๆ  

ในโรงเรียนใหดีข้ึนกวาเดิม 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

25 ผูบริหารไดกําหนดแนวทาง 

ท่ีหลากหลายเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสิ่ง

ตางๆ ในโรงเรยีนรวมกับบุคลากรใน

โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

26 ผูบริหารมีการสนับสนุนและสงเสรมิให

บุคลากรในโรงเรยีน 

มีคานิยมใหมๆ  ท่ีสอดคลองกับ 

การเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน   

           สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (ตอ) 

ขอ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม คา 

IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

27 ผูบริหารมีความเอาใจใสติดตามผลท่ีเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในโรงเรียนท้ังทางบวกและทางลบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

28 ผูบริหารมีการนําขอมูลท่ีไดรับ 

จากการประเมินมาใชเพ่ือปรับปรงุการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

29 ผูบริหารไดกําหนดเปาหมายของการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยาง

ชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

30 ผูบริหารมีการวัด ประเมิน และ 

นําผลการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ  

ท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุงแกไข 

อยางตอเน่ือง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียน สังกัด 

           เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ขอ วัฒนธรรมองคการลักษณะ

สรางสรรคของในโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม คา 

IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1 บุคลากรในโรงเรยีนของทาน 

มุงทํางานใหความสําคญักับเปาหมายท่ี

ทาทาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 บุคลากรในโรงเรยีนของทาน 

มีการตั้งเปาหมายท่ีทาทายและเปนไปได

รวมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียน สังกัด 

           เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (ตอ) 

 

ขอ วัฒนธรรมองคการลักษณะ

สรางสรรคของในโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม คา 

IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

3 บุคลากรในโรงเรียนของทาน 

มีการกําหนดแผนงานและสราง

ทางเลือกท่ีชัดเจน  เพ่ือใหบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4 เปาหมายในการทํางานของ

โรงเรียนเนนคุณภาพมากกวา

ปริมาณท่ีไดรับ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 บุคลากรในโรงเรียนของทาน

กระตือรือรนในการปฏิบัติงานให

สําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6 บุคลากรในโรงเรียนของทาน 

มีการปรับเปาหมายการปฏิบัติงาน

ใหทาทายอยูเสมอ 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

7 บุคลากรในโรงเรียนของทาน 

ใหความสําคัญกับการริเริ่ม

สรางสรรคงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8 บุคลากรในโรงเรียนของทาน

ปฏิบัติงานโดยเนนท่ีคุณภาพงาน

มากกวาปริมาณงาน 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

9 บุคลากรในโรงเรยีนของทาน 

มีการสรางสรรคกิจกรรมใหมๆ  

ท่ีนาสนใจ 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

10 บุคลากรในโรงเรยีนของทาน 

มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

11 บุคลากรในโรงเรยีนของทานปฏิบัติงาน

อยางมีความสุข 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียน สังกัด 

           เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (ตอ) 

 

ขอ วัฒนธรรมองคการลักษณะ

สรางสรรคของในโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม คา 

IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

12 บุคลากรในโรงเรยีนของทานท่ีมีผลงาน

เปนท่ียอมรับจะไดรับ 

การสนับสนุนใหมีความกาวหนา 

ในงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

13 บุคลากรในโรงเรยีนของทานไดรับ

ผลตอบแทนท่ียตุิธรรม 
1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

14 บุคลากรในโรงเรยีนของทานไดรับ

สวัสดิการตางๆ ท่ีพึงไดรับ 

อยางเหมาะสม 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

15 บุคลากรในโรงเรยีนของทาน 

มีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็และ

แกไขปญหาเก่ียวกับ 

การดําเนินงานของโรงเรียน 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

16 โรงเรียนของทานถือวาบุคลากรเปน

ทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสดุ 

จึงสงเสรมิใหมีการประชุมสัมมนา ศึกษา

ดูงานและศึกษาตอเน่ือง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

17 บุคลากรในโรงเรยีนของทานไดรับการ

สนับสนุนในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

18 บุคลากรในโรงเรยีนของทานไดรับการ

สนับสนุนใหสรางและพัฒนาผลงาน

ใหมๆ ดานนวัตกรรมทางการศึกษา 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

19 บุคลากรในโรงเรยีนของทานไดรับการ

สนับสนุนใหเผยแพรผลงาน 

ท่ีสรางสรรค 

1 1 1 1 -1 4 0.8 ใชได 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียน สังกัด 

           เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (ตอ) 

 

ขอ วัฒนธรรมองคการลักษณะ

สรางสรรคของในโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม คา 

IOC 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

20 บุคลากรในโรงเรียนของทาน 

ใหความสําคัญกับสัมพันธภาพ

ระหวางเพ่ือนรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

21 บุคลากรในโรงเรียนของทาน

รวมกันจัดกิจกรรมท่ีสราง

สัมพันธภาพในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

22 บุคลากรในโรงเรียนของทาน 

ใหการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

เม่ือมีปญหาจากการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23 บุคลากรในโรงเรียนของทาน 

มีความเปนมิตรและเอ้ืออาทรตอกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

24 บุคลากรในโรงเรียนของทานพูดคุย

และใหคําแนะนําตอกัน 

ในการปฏิบัติงานไดอยางเปดเผย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

25 บุคลากรในโรงเรียนของทานพูดคุย

และใหคําแนะนําเรื่องสวนตัวกันได

อยางเปดเผย 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

26 บุคลากรในโรงเรียนของทาน 

มีความไวตอความรูสึกและ 

ความตองการซ่ึงกันและกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

27 บุคลากรในโรงเรียนของทาน 

มีความใสใจตอความพึงพอใจของ

กลุมทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัด 

           ฉะเชิงเทรา  

 

 

ขอ 

 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

 

รวม 

คา 

IOC 

 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1 โรงเรียนของทานมีทรัพยากร

การเงินใชในการปฏิบัติงาน 

อยางเพียงพอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 โรงเรียนของทานมีสิ่งอํานวย 

ความสะดวกไวใชในการปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอ และเอ้ือตอ 

การบริหารจัดการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 คร ูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถ 

ประสบการณ สามารถตรงกับงาน

ท่ีรับผิดชอบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4 บุคลากรภายในโรงเรยีนมีจํานวน

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 โรงเรียนของทานมีอุปกรณ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ครบครัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6 โรงเรียนของทานมีหองสมุดท่ีมีขนาด

เหมาะสม จํานวนหนังสือเพียงพอตอ

ความตองการใชของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7 โรงเรียนของทานมีอาคารท่ีทันสมยั ครบ

ครัน สวยงาม 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8 โรงเรียนของทานมมีาตรฐานและ

นโยบายดานการศึกษาท่ีกําหนดไวให

ปฏิบัต ิ

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

9 โรงเรียนของทานมีการจัดองคกร/

โครงสรางและการบรหิารงาน 

ท่ีชัดเจน เปนระบบครบวงจร  

ใหบรรลเุปาหมายการศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัด 

           ฉะเชิงเทรา (ตอ) 

 

 

ขอ 

 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

 

รวม 

คา 

IOC 

 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

10 โรงเรียนของทานสงเสริม

ความสัมพันธและความรวมมือกับ

ชุมชน ไดรับการสนับสนุนจาก

ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

11 นักเรียนเปนผูท่ีมีความรู 

ความสามารถและทักษะท่ีจําเปน

ตามหลักสูตร 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

12 โรงเรียนของทานมีอัตราเฉลี่ย

นักเรียนตอครูอยูในเกณฑอยูใน

เกณฑท่ีเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

13 โรงเรียนของทานมีโครงสรางและ

สาระหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะ

กับผูเรียนและทองถ่ิน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

14 โรงเรียนของทานไดจัดกิจกรรม 

ท่ีเสริมสรางแรงจูงใจใหนักเรียน

อยากมาโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

15 นักเรียนมีความใสใจท่ีจะปฏิบัติ

กิจกรรมของโรงเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

16 ครูมีภาวะผูนํา ในการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหสําเร็จตามเปาหมายของ

โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

17 ผูบริหารมีภาวะผูนํา และ 

มีความสามารถในการบริหารจัดการ

ใหบุคลากรปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม

เปาหมายของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัด 

           ฉะเชิงเทรา (ตอ) 

 

 

ขอ 

 

ประสิทธิผลของในโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

 

รวม 

คา 

IOC 

 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

18 ครูมีความสามารถในการจัด 

การเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเนนผูเรียน 

เปนสําคัญ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

19 ครูมีจํานวนชั่วโมงในการปฏิบัต ิ

การสอนท่ีเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

20 บุคลากรในโรงเรียนมีความไววางใจ

ซ่ึงกันและกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

21 ผูบริหารมีความไววางใจในตัว

บุคลากร กระจายงานเพ่ือใหเกิด

ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

22 ครูมีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการเรียนการ

สอน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23 บุคลากรในโรงเรยีนมีความปรองดองกัน

เพ่ือสรางความตองการไปสูเปาหมาย

รวมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

24 บุคลากรในโรงเรยีนมีเปาหมาย 

ในการปฏิบัติงานรวมกัน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

25 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ท่ีนาพึงพอใจ 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

26 นักเรียนมีความสามารถ 

ในการสรางสรรคผลงาน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

27 นักเรียนเปนบุคคลท่ีมคีวามเช่ือมัน่ใน

ตนเอง 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

28 นักเรียนมีความมุงมั่น ปรารถนา 

คาดหวังในความสําเร็จ 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

29 นักเรียนมีอัตราการสําเร็จการศึกษาสูง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัด 

           ฉะเชิงเทรา (ตอ) 

 

 

ขอ 

 

ประสิทธิผลของในโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 

 

รวม 

คา 

IOC 

 

สรุปผล 

1 2 3 4 5 

30 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน 

มีสวนนอยหรือไมมีเลย 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใชได 

31 ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

32 ครมีูอัตราการลางานต่ํา 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

33 ผูบริหารมีความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

34 ผูบริหารมีความสามารถในการใช

งบประมาณอยางเหมาะสมคุมคา 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

35 ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

36 สังคมไดรับผลผลิตจากโรงเรียน 

เปนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนดี 

1 1 1 -1 0 3 0.6 ใชได 

 

หาคาความเชื่อม่ันโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α-Coefficient)  

ไดคาความเชื่อม่ัน .98  
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ภาคผนวก ค แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค  

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษานี้ ไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยจะนําขอมูล 

ไปวิเคราะหในภาพรวมเทานั้น 

3. แบบสอบถามนี้ใชสําหรับพนักงานครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  

โดยแบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ขอ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 30 ขอ 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของ

โรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 27 ขอ 

ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 36 ขอ 

4. โปรดอานคําชี้แจงและขอความเพ่ือความเขาใจและกรุณาตอบทุกขอ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 

             นายสุระพงศ เสง่ียมวงษ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

          มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบ 

คําช้ีแจง กรุณาขีดเครื่องหมาย  ลงในชองหนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

1. สถานศึกษาของทานสังกัด 

  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา     

  เทศบาลตําบลบางคลา     

  เทศบาลตําบลบางวัว 

2. ตําแหนง 

  ขาราชการครู     

       พนักงานราชการ 

3. ประสบการณในการทํางาน 

  1 - 5 ป     

 6 – 10 ป 

  11 – 15 ป     

 16 ป ข้ึนไป 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน   

           สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คําช้ีแจง กรุณาขีดเครื่องหมาย  ลงในชองตามความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 

เปน

ประจาํ 

บอยครั้ง เปน

บางครั้ง 

นานๆ

ครั้ง 

นอย

ครั้ง

หรือไม

ปฏิบัติ

เลย 

ดานท่ี 1  การสรางวิสัยทัศนใหม      

1. ผูบริหารมีแนวนโยบายและแผนดําเนินการใหมๆ  

    ในการปฏิบัติงาน 
     

2. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนท่ีชัดเจนเหมาะสม  

    สามารถนําไปใชในการพัฒนาโรงเรียน 
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 

เปน

ประจาํ 

บอยครั้ง เปน

บางครั้ง 

นานๆ 

ครั้ง 

นอย

ครั้ง

หรือไม

ปฏิบัติ

เลย 

3. ผูบริหารสามารถเผยแพร ถายทอด  

   สรางความเชื่อม่ัน และสรางความผูกพันตอ 

   วิสัยทัศนใหแกบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 

     

4. ผูบริหารกําหนดเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียน 

    ไดสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ 

    ยุทธศาสตรของโรงเรียน เพ่ือนําไปสู 

    ความเปนไปไดของการพัฒนา 

     

5. ผูบริหารเสนอแนวคิด แนวทางในการพัฒนา 

   โรงเรียนไดสอดคลองกับสถานการณ 

   ท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

     

6. ผูบริหารพยายามมองหาโอกาสใหมๆ  

   เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนไดรับสิ่งท่ีมีคุณภาพ และ 

   มีประสิทธิผลในการทํางาน 

     

7. ผูบริหารไดกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียน 

   มีความกระตือรือรนในการทํางานดวยรูปแบบ 

   การทํางานแบบใหมๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

8. ผูบริหาร ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสราง 

   ของโรงเรียน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของงาน 

     

9. ผูบริหารไดมีการดําเนินการนิเทศ แนะนํา 

   ความคิดใหมๆ ใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติและ 

   คอยติดตามอยางใกลชิดเพ่ือใหบุคลากรสามารถ 

   ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

     

10. ผูบริหารมีวิสัยทัศนมองภาพในอนาคต และ 

     พยายามดําเนินการใหสําเร็จอยางมีคุณภาพ  

     มากกวามองแตภาพปจจุบันแลวไมดําเนินการ 

     ใดๆ เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 

เปน

ประจาํ 

บอยครั้ง เปน
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ดานท่ี 2 การระดมความรวมมือผูกพัน      

11. ผูบริหารใหบุคลากรในโรงเรยีนไดเสนอ 

     ความคิดเห็นใหมๆ ในการปฏบัิติงาน 
     

12. ผูบริหารไดขอใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน   

     อยางเต็มความรู ความสามารถ เพ่ือใหงาน 

     สําเร็จบรรลุตามเปาหมาย 

     

13. ผูบริหารไดขอใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน  

     ตามเปาหมายของโรงเรียนเปนหลัก 
     

14. ผูบริหารไดขอใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงาน 

     ดวยความเสียสละ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกโรงเรยีน 
     

15. ผูบริหารมีความคดิริเริ่ม และสงเสริมใหบุคลากร 

     ในโรงเรียนไดปรับปรุงการปฏบัิติงาน  

     เพ่ือใหไดรับผลงานท่ีสําเร็จตรงตามเปาหมาย 

     ของโรงเรียน 

     

16. ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร 

     ในโรงเรียนมีความผูกพันกับวิสัยทัศนใหมของ 

     โรงเรียนเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลแกโรงเรียน 

     

17. ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในโรงเรียน 

     เกิดความผูกพันตอการเปลี่ยนแปลงโครงสราง 

     ของโรงเรียน 

     

18. ผูบริหารมีความคดิริเริ่ม และสงเสริมใหบุคลากร 

     ในโรงเรียนปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศน คํานึงถึง 

     ความกาวหนาของโรงเรียน  

     

19. ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียนรวมกัน 

     ปฏิบัติงานโดยมีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

     อยูเสมอ 

     

20. ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียนไดเกิด 

     ความผูกพันตอภารกิจใหมๆ  ท่ีผูบริหาร 

     ไดมอบหมายใหรับผิดชอบ 
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 

เปน

ประจาํ 

บอยครั้ง เปน

บางครั้ง 
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หรือไม
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ดานท่ี 3 การสรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง       

21. ผูบริหารไดประชาสมัพันธเก่ียวกับ 

     การเปลี่ยนแปลงตางๆ ในโรงเรียน อยางสม่ําเสมอ 
     

22. ผูบริหารเปนแบบอยางและสงเสรมิใหบุคลากร 

     ในโรงเรียนยอมรับความคิดเหน็เก่ียวกับ 

     การเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 

     

23. ผูบรหิารไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของ 

     บุคลากรในโรงเรยีนเก่ียวกับการเปลีย่นแปลง 

     สิ่งตางๆ ในโรงเรียน 

     

24. ผูบรหิารไดตั้งเปาหมายรวมกับบุคลากร 

     ในโรงเรียนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ  

     ในโรงเรียนใหดีข้ึนกวาเดิม 

     

25. ผูบริหารไดกําหนดแนวทางท่ีหลากหลาย 

     เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในโรงเรียน 

     รวมกับบุคลากรในโรงเรียน 

     

26. ผูบรหิารมีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากร 

     ในโรงเรียนมีคานิยมใหมๆ ท่ีสอดคลองกับ 

     การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

     

27. ผูบริหารมีความเอาใจใสติดตามผลท่ีเกิดจาก   

     การเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรยีน 

     ท้ังทางบวกและทางลบ 

     

28. ผูบริหารมีการนําขอมลูท่ีไดรบัจากการประเมิน 

     มาใชเพ่ือปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ  

     ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 

     

29. ผูบริหารไดกําหนดเปาหมายของ 

     การเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจน 
     

30. ผูบริหารมีการวัด ประเมิน และนําผล 

     การเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุง 

     แกไขอยางตอเน่ือง 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของโรงเรียน  

           สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คําช้ีแจง กรุณาขีดเครื่องหมาย  ลงในชองตามความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 

วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคของในโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ดานท่ี 1 การมุงความสําเร็จ       

1. บุคลากรในโรงเรียนของทานมุงทํางานใหความสําคญักับ 

    เปาหมายท่ีทาทาย 
     

2. บุคลากรในโรงเรียนของทานมกีารตั้งเปาหมายท่ีทาทายและ 

    เปนไปไดรวมกัน 
     

3. บุคลากรในโรงเรียนของทานมกีารกําหนดแผนงาน 

    และสรางทางเลือกท่ีชัดเจนเพ่ือใหบรรลตุามเปาหมายท่ีตั้งไว 
     

4. เปาหมายในการทํางานของโรงเรียนเนนคณุภาพมากกวา   

    ปริมาณท่ีไดรับ 
     

5. บุคลากรในโรงเรียนของทานกระตือรือรนในการปฏิบัติงานให 

    สําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
     

6. บุคลากรในโรงเรียนของทานมกีารปรับเปาหมาย 

    การปฏิบัติงานใหทาทายอยูเสมอ 
     

ดานท่ี 2 การมุงพัฒนาบุคลากร      

7. บุคลากรในโรงเรียนของทานใหความสําคญักับการริเริ่ม 

    สรางสรรคงาน 
     

8. บุคลากรในโรงเรียนของทานปฏิบัติงานโดยเนนท่ีคณุภาพงาน 

    มากกวาปริมาณงาน 
     

9. บุคลากรในโรงเรียนของทานมกีารสรางสรรคกิจกรรมใหมๆ   

   ท่ีนาสนใจ 
     

10. บุคลากรในโรงเรียนของทานมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ      

11. บุคลากรในโรงเรียนของทานปฏิบัติงานอยางมีความสุข      

12. บุคลากรในโรงเรียนของทานท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับ 

     จะไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในงาน 
     

13. บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรับผลตอบแทนท่ียตุิธรรม      

14. บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรับสวัสดิการตางๆ ท่ีพึงไดรับ 

     อยางเหมาะสม 
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วัฒนธรรมองคกรของในโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ดานท่ี 3 การมุงใหความสําคัญกับบุคลากร       

15. บุคลากรในโรงเรียนของทานมีสวนรวมในการแสดง 

     ความคิดเห็นและแกไขปญหาเก่ียวกับการดําเนินงานของ 

     โรงเรียน 

     

16. โรงเรียนของทานถือวาบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสดุ   

     จึงสงเสริมใหมีการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานและ 

     ศึกษาตอเน่ือง 

     

17. บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรับการสนับสนุน 

     ในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี 
     

18. บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรับการสนับสนุนใหสราง 

     และพัฒนาผลงานใหมๆ ดานนวัตกรรมทางการศึกษา 
     

19. บุคลากรในโรงเรียนของทานไดรับการสนับสนุนใหเผยแพร 

     ผลงานท่ีสรางสรรค 
     

ดานท่ี 4 การมุงผูกพันแบบพ่ีนอง      

20. บุคลากรในโรงเรียนของทานใหความสําคัญกับสัมพันธภาพ 

     ระหวางเพ่ือนรวมงาน 
     

21. บุคลากรในโรงเรียนของทานรวมกันจัดกิจกรรมท่ีสราง 

     สัมพันธภาพในโรงเรียน 
     

22. บุคลากรในโรงเรียนของทานใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

     เมื่อมีปญหาจากการปฏิบัติงาน 
     

23. บุคลากรในโรงเรียนของทานมีความเปนมิตรและเอ้ืออาทร 

     ตอกัน 
     

24. บุคลากรในโรงเรียนของทานพูดคุยและใหคําแนะนําตอกัน 

     ในการปฏิบัติงานไดอยางเปดเผย 
     

25. บุคลากรในโรงเรียนของทานพูดคุยและใหคําแนะนํา 

     เรื่องสวนตัวกันไดอยางเปดเผย 
     

26. บุคลากรในโรงเรียนของทานมีความไวตอความรูสึกและ 

     ความตองการซึ่งกันและกัน 
     

27. บุคลากรในโรงเรียนของทานมีความใสใจตอความพึงพอใจ   

     ของกลุมทํางาน 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัด 

           ฉะเชิงเทรา 

คําช้ีแจง กรุณาขีดเครื่องหมาย  ลงในชองตามความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 

ประสิทธิผลของในโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ดานท่ี 1 ปจจัยปอนเขา      

1. โรงเรียนของทานมีทรัพยากรการเงินใชในการปฏิบัติงาน 

    อยางเพียงพอ 

     

2. โรงเรียนของทานมีสิ่งอํานวยความสะดวกไวใช 

    ในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และเอ้ือตอการบริหารจัดการ 

     

3. คร ูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถ ประสบการณ สามารถ 

   ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 

     

4. บุคลากรภายในโรงเรียนมีจํานวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน      

5. โรงเรียนของทานมีอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ครบครัน      

6. โรงเรียนของทานมีหองสมุดท่ีมีขนาดเหมาะสม จํานวน 

   หนังสือเพียงพอตอความตองการใชของนักเรียน 

     

7. โรงเรียนของทานมีอาคารท่ีทันสมัย ครบครัน สวยงาม      

8. โรงเรียนของทานมีมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา 

   ท่ีกําหนดไวใหปฏิบัติ 

     

9. โรงเรียนของทานมีการจัดองคกร/โครงสรางและ 

   การบริหารงานท่ีชัดเจน เปนระบบครบวงจร ใหบรรลุ 

   เปาหมายการศึกษา 

     

10. โรงเรียนของทานสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ 

     ชุมชน ไดรับการสนับสนุนจากชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

     

11. นักเรียนเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถและทักษะท่ีจําเปน 

     ตามหลักสูตร 

     

12. โรงเรียนของทานมีอัตราเฉลี่ยนักเรียนตอครูอยูในเกณฑ 

     อยูในเกณฑท่ีเหมาะสม 
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ประสิทธิผลของในโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ดานท่ี 2 กระบวนการ       

13. โรงเรียนของทานมีโครงสรางและสาระหลักสูตรสถานศึกษา 

     ท่ีเหมาะกับผูเรยีนและทองถ่ิน 
     

14. โรงเรียนของทานไดจดักิจกรรมท่ีเสรมิสรางแรงจูงใจ 

     ใหนักเรียนอยากมาโรงเรียน 
     

15. นักเรียนมีความใสใจท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรยีน      

16. ครูมีภาวะผูนํา ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสําเร็จตามเปาหมาย 

     ของโรงเรียน 
     

17. ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

     ใหบุคลากรปฏิบัติงานไดสาํเรจ็ตามเปาหมายของโรงเรียน 
     

18. ครูมีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนได 

     อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 
     

19. ครูมีจํานวนช่ัวโมงในการปฏิบัติการสอนท่ีเหมาะสม      

20. บุคลากรในโรงเรียนมีความไววางใจซึ่งกันและกัน      

21. ผูบริหารมีความไววางใจในตัวบุคลากร กระจายงาน 

     เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
     

22. ครูมีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการเรียนการสอน      

23. บุคลากรในโรงเรียนมีความปรองดองกันเพ่ือสราง 

     ความตองการไปสูเปาหมายรวมกัน 
     

24. บุคลากรในโรงเรียนมเีปาหมายในการปฏิบัติงานรวมกัน      

ดานท่ี 3 ผลผลิต      

25. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีนาพึงพอใจ      

26. นักเรียนมีความสามารถในการสรางสรรคผลงาน      

27. นักเรียนเปนบุคคลท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเอง      

28. นักเรียนมีความมุงมั่น ปรารถนา คาดหวังในความสําเร็จ      

29. นักเรียนมีอัตราการสําเรจ็การศึกษาสูง      

30. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนมสีวนนอย หรือไมมเีลย      
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ประสิทธิผลของในโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ดานท่ี 3 ผลผลิต (ตอ)      

31. ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน      

32. ครูมีอัตราการลางานต่ํา      

33. ผูบริหารมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน      

34. ผูบริหารมีความสามารถในการใชงบประมาณอยางเหมาะสม 

     คุมคา 

     

35. ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 

     เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 

     

36. สังคมไดรับผลผลิตจากโรงเรียนเปนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ ์

     ทางการเรียนด ี
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-สกุล    นายสุระพงศ เสง่ียมวงษ 

วันเดือนปเกิด   7 กรกฎาคม 2515 

สถานท่ีเกิด   อําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี 

ท่ีอยู    5/9 หมู 6 ตําบลโสธร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน  คร ู 

สถานท่ีทํางาน   โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสนุทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร)  

    904 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา  โทรศัพท 0-3851-7340 

ประวัติการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา  

(การฝกและการจัดการกีฬา) มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา 

    ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	01. ปก
	สุระพงษ์
	03. บทคัดย่อ ไทย
	04. บทคัดย่อ อังกฤษ
	05. กิตติกรรมประกาศ
	06.สารบัญ
	07. สารบัญตาราง
	08. บทที่  1
	09. บทที่  2
	10.  บทที่  3
	11. บทที่  4
	12. บทที่  5
	13. รายการอ้างอิง 
	14. ภาคผนวก



