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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1, 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1, 3) ศึกษาระดับความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา               
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้ไดแก คร ูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 294 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน  
 ผลการวิจัยพบวา  
  1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ เปนผูกลาเปดเผย   
เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต เปนผูมองการณไกล เปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน เปนผูเชื่อม่ันในคนอ่ืน เปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง และเปนผูท่ีมีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซอน   

  2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ความสามารถในการผลิตนักเรียน
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ความสามารถในการ
แกปญหาภายในสถานศึกษา สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมี
ทัศนคติทางบวก 
     3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธกันในทางบวกอยูในระดับมาก (rxy 
=.782) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 
คําสําคัญ:  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were  to investigate  1) the level of transformational leadership of 
school administrators under the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 1, 2) the level of 
school effectiveness in schools under the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 1, 3) the 
relationship between transformational leadership of school administrators and school effectiveness in  
those schools and 4) the prediction coefficients of the elements of transformational leadership affecting to 
the school effectiveness in those schools. The samples were 294 teachers who worked in schools under 
the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 1 in academic year of 2556 B.E. Questionnaires 
were used for collecting data. Frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson 
correlation (Pearson product moment correlation coefficient) were employed for data analysis. 
 The research findings revealed as follow: 
  1) The level of transformational leadership of school administrators under the Office of Chonburi 
Primary Educational Service Area 1 as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low;   
there were administrators’ ability to influence and motivate co-workers focusing on change for a better school, 
administrators’ ability to plan for those changes in schools and also to promote teachers change their roles 
supporting those changes. The last was administrators’ ability to suggest a new guide solution for working to           
co-workers successfully. 

  2) The school effectiveness in schools under the Office of Chonburi Primary Educational Service 
Area 1 as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were the aspect 
of production of student’s high achievement, aspect of ability  of school improvement and the aspect of 
problem solving in schools. The last was a developmental ability for positive attitude of the students. 
  3) The transformational leadership and school effectiveness in schools under the Office of 
Chonburi Primary Educational Service Area 1 was significantly positive correlation at a high level (rxy=.782)    
of .05 respectively.  
 
 

 

Keywords:  transformational leadership, school effectiveness , primary school 
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ขอแนะนํา ขอเสนอแนะตางๆ ตรวจสอบขอบกพรองตางๆ ในทุกข้ันตอน ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน 
ท่ีไดกรุณาตรวจสอบ เสนอแนะ และปรับปรุงเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ตลอดจนคณาจารยผูสอนสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ทุกทานท่ีไดกรุณาใหขอคิด  
ขอเสนอแนะ และแนวทางการทําวิจัย ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผูบริหาร
สถานศึกษา ท่ีอํานวยความสะดวกเรื่องกลุมตัวอยาง และขอขอบคุณคณะครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยในครั้งนี ้

   ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย และครอบครัว ซ่ึงเปนกําลังใจใหแกผูวิจัยเสมอมา 
คุณคาและประโยชนอันเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนผูมีพระคุณ
ทุกๆ ทานท่ีมีสวนรวมในการชวยเหลือ และขอนอมบูชาทานบูรพาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทความรู
ดวยความรักและเมตตาอยางยิ่ง ขอใหอานิสงสอันเกิดจากคุณประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ จงไดบังเกิด
แกผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  ปจจุบันโลกอยูในยุคโลกาภิวตันท่ีมีความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว และแขงขัน
กันสูง ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ ชี้ใหเห็นวาคนไทยเราอาจจะตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
อันหลากหลาย เปนสัญญาณเตือนวาโลกในยุคหนาจะมีปรากฏการณตางๆ เกิดข้ึนเกินกวาท่ีจะคาดคิดกันได 
ในฐานะท่ีประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก จึงไมอาจหลีกเลี่ยงไดท่ีจะไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงและการแขงขันอยางรุนแรงนี้ โดยไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันจะเห็น
ไดชัดจากปญหา และสภาพวิกฤตท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน สังคมไทยมีการปรับเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหประชาชน
สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางม่ันคงยั่งยืน มีความสันติสุข และสามารถเอาชนะวิกฤติการณตางๆ องคกรตางๆ 
มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแบบวันตอวันก็วาได มนุษยจะตองมีการติดตามขาวสารใหมๆ อยูตลอดเวลา
และก็ตองยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกดวยวาเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตของเรามากข้ึน  
องคการก็เชนเดียวกันตองพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ไมเชนนั้นองคการก็จะไมสามารถอยูไดนาน
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  ตองอาศัยเทคนิคตางๆ มากมายซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ
ตองอาศัยความสามารถของผูบริหารท่ีจะหาวิธีการจัดการใหเปนไปอยางมีระบบมีหนาท่ีชัดเจนเพ่ือความอยู
รอดขององคกรในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต องคการจะประสบผลสําเรจ็หรือไมนั้นข้ึนอยูกับ
ผูนํา ผูนําจะตองรูจักปรับเปลี่ยนระบบขององคกรคือ โครงสรางขององคการ บุคลากร ระบบบรหิารภายใน
การเปลี่ยนแปลงท่ียากมากนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงความคิด และทัศนคติของผูรวมงาน โดยท่ีผูนําตองมี
การพัฒนาอยางคอยเปนคอยไป และ อาจตองมีการปรับโครงสรางการบริหารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(ประเวศน มหารัตนสกุล, 2556, หนา 1) และในปจจุบันองคกรท่ีมีการจัดการภายในท่ีดีท้ังหลายตางตองการ
บุคลากรท่ีมีความเปนผูนําท่ีเกงและมีประสิทธิภาพ มีความมุงม่ันในการทํางาน มีความสามารถในการสื่อสาร
ท้ังภายในและระหวางองคกร ในขณะเดียวกันสามารถสรางความสัมพันธเพ่ือใหเกิดการทํางานรวมจากใจ 
(participative cooperation) เพ่ือนําองคกรไปสูความกาวหนาและลดปญหาความขัดแยงในการประสานงาน
กับบุคคลรอบขาง ดังนั้นผูนําสมัยใหมจะทํางานประสบความสําเร็จไดจะตองหม่ันศึกษาหาความรูใหทันตอ
สภาวะการเปลี่ยนแปลง ใหมๆ ท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีรุมเราอยูตลอดเวลา ดังนั้น  ผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพตองสามารถทําใหผูรวมงานทํางานไดอยางมีคุณภาพ (ปณณรัตน สิงหทอง, 2555, หนา 2) 
 จาก สภาพการณยุคปจจุบันซ่ึงเปนยุกตขอมูลขาวสารท่ีพุงเขาหาตัวคนตลอดเวลา จึงเปนปญหา
ของสังคมไทยและการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตนดวย คนไทยจะมีความรู ความสามารถพ้ืนฐานเพียงพอกับ
การดํารงชีวิตท่ีดีและมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกไดอยางไร จะมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเลือกใชขอมูล
ขาวสารตัดสินใจถูกตองในการแกปญหาและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม มนุษยจะอยูรวมกับ
สิ่งแวดลอมนี้อยางไร โดยท่ีจะเก้ือกูลกัน และไมทําลายซ่ึงกันและกัน จึงจะสงผลใหสถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จในการผลิตผูเรียนในยุคการเปลี่ยนแปลง หนาท่ีผูบริหารสถานศึกษาจึงถือวามีบทบาทสําคัญยิ่ง
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ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร 
และ ดานการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงภาวะผูนําเพ่ือจะไดนําไปปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานใหเหมาะสม
กับภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงตองมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เพราะอาจกลาวไดวาผูนําประเภทนี้ 
สามารถทําใหองคกรประสบความสําเร็จสูงข้ึน ในสภาพการณท่ีมีขอจํากัดและปญหาตางๆ ได สามารถดึงเอา 
ความคิด ความสามารถของลูกนองออกมาได โดยตองเนนคุณธรรม จริยธรรมและความคิดสรางสรรค ทําให
ลูกนองเรียนรูท่ีจะแกไขปญหาดวยตนเอง จูงใจใหลูกนองในองคกรเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จเพ่ือองคกรในเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้ ดังนั้น สถานศึกษาจึงไมใชสถานท่ีเดียวท่ีเปน
แหลงการเรียนรู จึงตองปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหทันกับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงตองประสาน
ความสัมพันธกับครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา สถานท่ีทํางาน สื่อมวลชน จนกระท่ังถึงสถาบันการเมือง 
มารวมกันรับผิดชอบการบริหารเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลท่ีดี (วิษณุ บุญมารัตน, 2556, หนา 5) ซ่ึงในปจจุบัน
ไดมีหนวยงานทางการศึกษาเปนจํานวนมากไดหันมาสนใจและเนนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพภายใต
ทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดและสิ่งแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพ่ือทําใหวัตถุประสงคของหนวยงาน
บรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวและสามารถแขงขันกับคูแขงได ผูบริหารจึงนับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะ
บุคคลในระดับนี้จะเปนผูท่ีขับเคลื่อนหนวยงานใหมุงไปตามท่ีตั้งเปาหมายได เพราะฉะนั้นผูบริหารการศึกษา
จึงตองเปนผูนําท่ีมีคุณสมบัติเปนท่ียอมรับของคนในหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ครูผูสอน หรือเพ่ือนรวมงาน 
ตลอดจนนักเรียน เปนตน เพ่ือจะไดนําและพัฒนาผูเรียนรวมถึงบุคลากรในหนวยงานใหปฏิบัติงานไดบรรลุ
ตามเปาหมายของหนวยงานไดอยางดีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (ปฏิภาณ ขาขุนทด, 2553, หนา1)  
นอกจากนีเ้ราสามารถมองเห็นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในตัวผูนําไดจากการท่ีผูนําเปนผูเปลี่ยนแปลง 
ผูรวมงานและผูตาม ทําใหผูรวมงานและผูตามเปนผูท่ีมองตนเองและมองงานในแงมุม หรือกระบวนทัศใหมๆ 
ทําใหเกิดการตระหนักรูในเรื่องวิสัยทัศน และภารกิจของทีมและองคการ พัฒนาความสามารถของผูรวมงาน  
และผูตามไปสูความสามารถท่ีสูงข้ึนได และมีศักยภาพมากข้ึนได ผูนําจะชักนําผูรวมงานและผูตามใหมองไกล
เกินกวาท่ีมีความสนใจเฉพาะตนไปสูองคกรท่ีเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ การบรรลุสัจจะแหงตน และการเปนอยูท่ีดี
ท้ังของตนเองและของผูอ่ืน รวมท้ังขององคกรและทุกๆ สังคม ดังท่ี แบสและ อโวลิโอ (Bass & Avolio, 1991; 
อางถึงใน กัลปยานี พรมทอง, 2546, หนา 3) นอกจากนีผู้บริหารสถานศึกษาจะตองมีสมรรถนะในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง โดยตองมีความพรอมท้ังทางดานความรู ความสามารถ และคุณลักษณะสําคัญท่ีจะทําให
การดําเนินการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
ระบบการศึกษา และท่ีสําคัญยิ่งก็คือการผลักดันใหเกิดการปฏิรูปหลักสูตร และการเรียนการสอน ซ่ึงเปน
หัวใจและกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลสําคัญทางดานวิชาการนี้ 
มีผลโดยตรงตอสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ก็คือการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มาเปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
โดยใหสถานศึกษาทุกแหงท่ัวประเทศใชพรอมกันในปการศึกษา 2553 (ศิริชัย กาญจนวาส,ี 2553, หนา 14 ) 
  กระทรวงศึกษาธกิารท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาของประเทศ ใชพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 
และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 เปนแนวดําเนินการจัดการศึกษา และ 
จากการปฏิรูปการศึกษารอบแรก พ.ศ. 2542–2552 ถือวาไมเปนไปตามเปาหมายการยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาอยางท่ีคาดหวังตั้งใจไว ทําใหลมเหลวในเรื่องคุณภาพของการศึกษา ลมเหลวในเรื่องความเสมอภาค
ทางการศึกษา ลมเหลวในเรื่องจัดการทรัพยากรทางการศึกษา และลมเหลวในเรื่องของการวางแผนงาน และ
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การบริหารจัดการ สัมฤทธิผลท่ีไดออกมาคือคุณภาพของการเรียนของเด็กต่ําลง คุณภาพการสอนของครูต่ําลง 
คุณภาพของโรงเรียนซ่ึงไมวาจะเปนดานอุปกรณการเรียนการสอน หลักสูตร ความพรอมตามเกณฑมาตรฐาน 
ท่ีจะตองมีตามความจําเปนต่ําสุด และต่ําลง ทําใหคุณภาพของชุมชนของสถาบันการศึกษาตอการมีสวนรวม
ในการพัฒนาการศึกษาต่ําลง และผลโดยรวมก็คือความสามารถในการแขงขันของเด็กออนลงกวาเดิม ยิ่งเม่ือ
เทียบคุณภาพกับนานาประเทศในระดับเดียวกันผลก็ต่ํากวาเขา (เกียรติชัย พงษพาณิชย, 2552, หนา 7) และ
สิ่งซ่ึงไดรับการยอมรับวามีความสําคัญในการเตรียมคนในสังคมใหมีความพรอมในการดําเนินชีวิตใน
สถานการณปจจุบันคือ ระบบการศึกษานั่นเอง โดยท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําลังปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ดวยการปฏิรูปการศึกษา หัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษารอบสองของ
รัฐบาลอยูท่ี 2 เรื่องหลักคือคุณภาพการศึกษา และโอกาสทางการศึกษา โดยรัฐบาลใหความสําคัญเปนพิเศษ
ควบคูกันไป คุณภาพจะเนนไปท่ีคุณภาพครู ซ่ึงถือเปนตรรกะท่ีชี้ชัดอยูแลววาคุณภาพของครูจะสงผลให
ผูเรียนมีความรู เกง มีคุณธรรม มีรากเหงาของความเปนไทยเปนอยางนอยได และนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาครูในเรื่องท่ีสําคัญๆ  เชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และยังเนนคุณธรรมจริยธรรม 
สํานึกความเปนคนไทยอีกดวย ดังนั้นการปฏิรูปครู คณาจารย จึงเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูการแกปญหา
คุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผูเรียนในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ของการปฏิรูปการศึกษาไทย 
จึงจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงแกไขปญหาใหครอบคลุมทุกดาน  (ชินวรณ บุญเกียรติ, 2552, หนา 2) การปฏิรูป
การศึกษารอบสองของกระทรวงศึกษาธิการมุงใหเกิดคุณภาพท้ังในดานผลผลิต กระบวนการจัดการ และ
ปจจัยตางๆ โดยมุงหวังใหการจัดการ และความตองการของผูปกครองตองการท่ีจะเห็นบุตรหลานของตนเอง
ไดมีโอกาสเขารับการศึกษาจากโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ และรัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงมีนโยบายให
ปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพ่ือจะใหการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
สามารถตอบสนองความตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและใหรวมมือกันอยาง
สรางสรรค ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความเปนคนไทย มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และยึดม่ัน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนพระประมุข เปนไปตามเจตนารมณมาตรา 
80 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (สุทธศรี วงษสมาน, 2553, หนา 2) 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 รับผิดชอบงานปฏิบัติภารกิจทางดานการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กํากับ ดูแล สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 3 อําเภอคืออําเภอเมือง
อําเภอบานบึง อําเภอหนองใหญ ตามท่ีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงปญหาทางดานการบริหารท่ีผานมาจนถึงปการศึกษา 2556 มีปญหาในการบริหาร
จัดการหลักสูตร 2551 ของสถานศึกษา ปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติต่ํากวาเกณฑ ปญหาดาน
สื่อเทคโนโลยไีมเพียงพอ ปญหาครูไมครบชั้นเรียน ปญหาครสูอนไมตรงรายวิชาเอกในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ปญหาครูไมปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน ปญหาครูขาดความสนใจในการศึกษา
คนควาความรูใหมๆ ปญหาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นั้นยังมี
ความแตกตางกันทางดานขนาดของโรงเรียน  งบประมาณ คณะทํางาน โดยพิจารณาวา  โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพหรือไมนั้นมีตัวบงชี้สําคัญ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  (สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1, 2556, หนา 2 ) จากปญหาตางๆ ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ซ่ึงจะชี้ใหเห็นวา



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

4 

 

การจัดการศึกษาท่ีผานมาโรงเรียนยังขาดคุณภาพมาตรฐานท่ีสงผลถึงความสําเร็จของความมีประสิทธิผลและ
คุณภาพของสถานศึกษานั้นๆ ไดเลย โดย เซอรจิโอวานี (Sergiovann, 1991, p. 76) ยังไดชี้ใหเห็นอีกดวยวา
โรงเรียนท่ีดีและมีคุณภาพนั้น คือคุณภาพการบริหารสถานศึกษา นอกจากนี้ ออสติน และเรนโนลด (Austin& 
Reynolds, 1990, pp. 151-153) ไดกลาวอีกดวยวา กระบวนการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา
นั้นยังมีอิทธิพลตอความสําเร็จ และความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา และมอทท (Mott, 1972; cited in 
Hoy & Miskel, 2001, p. 306) กลาววาการท่ีสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด สามารถพิจารณา
ไดจาก ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ใหมีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมท่ีบีบบังคับไดอยางดี และความสามารถ
ในการแกปญหาในสถานศึกษา นอกจากนี้ ฉลวย วงษขวัญเมือง (2552, หนา 1) กลาววาในฐานะท่ีโรงเรียน
นั้นไดจัดเปนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปนองคกรท่ีสําคัญท่ีสุดในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เพ่ือให
เกิดบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552-2561) ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนผูท่ี
รับผิดชอบ และผูทําความเขาใจเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยใชกระบวนการบริหารไปพรอมกันคือ 
หลักการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา การบริหารสถานศึกษาก็จะ
ประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลสําคัญท่ีจะทําใหกระบวนการ
บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  จากเหตุผลและความเปนมาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 วาไดมีการปฏิบัติกันมากนอยเพียงใด และดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษานั้น   
มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
หรือไม เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกนักเรียนและเปนประโยชนตอการพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิผลตอไป 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดคําถามในการวิจัย ดังนี้ 
 1.2. 1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อยูในระดับใด 
 1.2.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1            
อยูในระดับใด 
  1.2.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธกันหรือไม  
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้  
 1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
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พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต1 
  1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานในการวิจัย ดังนี้  
 1.4.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 
 1.4.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก 
 1.4.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธกันในทางบวก 
  

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  
 ในการวิจัยครั้งนี ้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาโดยใชแนวคิดของ ทิชี และดีเวนนา (Tichy & Devann, 1990; อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2544, 
หนา 5) ซ่ึงประกอบดวย 7 ดานคือ 1) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 2) เปนผูกลาและเปดเผย 3) เปนผูเชื่อม่ันใน
คนอ่ืน 4) เปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน 5) เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต 6) เปนผูมีความสามารถท่ีจะเผชิญกับ
ความสลับซับซอน และ 7) เปนผูมองการณไกล สวนประสิทธิผลของสถานศึกษา ไดอาศัยแนวคิดทฤษฎขีอง 
มอทท (Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 2001, p. 306) จํานวน 4 ดานคือ 1) ความสามารถในการผลิต
นักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความ 
สามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และ 4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 
 1.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
    1) ประชากร ไดแก ครู ท่ีปฏิบัติงานสอนอยูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จํานวน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองชลบุร ีอําเภอบานบึง และ อําเภอหนองใหญ          
ปการศึกษา 2556 จํานวน 1,247 คน จากโรงเรียนท้ังหมด 82 โรงเรียน 
   2) กลุมตัวอยาง ไดแก ครูท่ีปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2556 โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางคํานวณของเครจซ่ี 
และ มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970; อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2544, หนา 5) ไดกลุมตัวอยาง 294 คน 
  1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรท่ีศึกษาครั้งนี้แบงเปน 
   1) ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 
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    ( 1) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  
    ( 2) เปนผูกลาและเปดเผย  
    ( 3) เปนผูเชื่อม่ันในคนอ่ืน  
    ( 4) เปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน  
    ( 5) เปนผูเรียนรูตลอด  
    ( 6) เปนผูมีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซอน  
    ( 7) เปนผูมองการณไกล    
   2) ตัวแปร ประสิทธิผลของสถานศึกษา ประกอบดวย 
    ( 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
    ( 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  
    ( 3) ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  
    ( 4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  
  

1.6 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชแนวคิด
ของ ทิชิ และดีวันนา (Tichy & Devanna, 1990; อางถึงใน วรรณี หิรัญญากร, 2546, หนา 34) ซ่ึงไดกลาวถึง
คุณลักษณะโดยท่ัวไปของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไว 7 ดานคือ 1) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 2) เปนผูกลา
และเปดเผย 3) เปนผูเชื่อม่ันในคนอ่ืน 4) เปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน 5) เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต 6) เปนผูมี
ความสามารถท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซอน และ 7) เปนผูมองการณไกล สวนประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ไดอาศัยแนวคิดของ มอทท (Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 2001, p. 306) จํานวนท้ังหมด 4 ดานคือ 
1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให
มีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และ 4) ความสามารถในการ
แกปญหาภายในโรงเรียน จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงไดนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปร ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
1 เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง   
2 เปนผูกลาและเปดเผย   
3 เปนผูเชื่อม่ันในคนอ่ืน   
4 เปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน   
5 เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต   
6 เปนผูมีความสามารถท่ีจะเผชิญกับ    
   ความสลับซับซอน   
7 เปนผูมองการณไกล   

 

      ตัวแปร ประสิทธิผลของสถานศึกษา
1 ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง   
2 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให
มีทัศนคติทางบวก          
3 ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนและ 
พัฒนาโรงเรียน  
4 ความสามารถในการแกปญหาภายใน 
โรงเรียน 
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1.7 คํานิยามศัพทเฉพาะ  
 
  1.7.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปสูระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของสถานศึกษา
รวมกัน มีความสามัคคีกัน พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวดังนี ้
  1) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษา เปนผูกระตุน โนมนาว 
หรือ ชี้นําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาไปสูทิศทางใหมท่ีดีกวาเดิมดวยการคํานึงถึงสิ่งแวดลอมท่ีมี
ตัวคุกคามหรืออุปสรรค นําบุคลากรในสถานศึกษาใหเห็นพองกับการทํางานดวยวิธีการใหมๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ เปนผูรับผิดชอบนําองคการไปสูทิศทางท่ีดีกวาเดิม 
   2) เปนผูกลาและเปดเผย หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษายึดม่ันและมีความกลาหาญ
ในทางจริยธรรม คือ กลาคิด กลานํา กลาทํา และกลาเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีถูกตอง กลาเปลี่ยนแปลงไปสู
เปาหมายของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยอมรับความเสี่ยง ท้ังนี้จะตองอยูบนพ้ืนฐาน
ของความสุขุมรอบคอบ มีจุดยืนของตัวเอง กลาเผชิญกับความจริงและกลาเปดเผยความจริงตอเพ่ือนรวมงาน 
มีความรับผิดชอบและสามารถใหเหตุผลไดสําหรับการปฏิบัติงานในหนาท่ี นอกจากนี้ยังไดรับการยอมรับจาก
เพ่ือนรวมงาน 
   3) เปนผูเชื่อม่ันในคนอ่ืน หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษาเล็งเห็นและใหความสําคัญ
กับเพ่ือนรวมงาน บริหารบุคลากรอยางมียุทธวิธีท่ีมองเห็นเปาหมายของสถานศึกษาอยูขางหนา สรางพลังให
ผูรวมงานดวยความเชื่อม่ัน มีความเปนประชาธิปไตยในการบริหาร เปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดง
ความสามารถอยางเต็มศักยภาพ ไมใชอํานาจเผด็จการแตใชบารมี รวมท้ังเปนผูสนใจและมอบหมายงานตาม
ความสามารถของบุคคล 
   4) เปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษา สรางความตระหนัก 
และมีศิลปะในการท่ีจะโนมนาวจิตใจของผูรวมงานใหรวมพัฒนาไปสูเปาหมายรวมกัน และสรางแรงผลักดัน
ในการปฏิบัติงานโดยมุงเนนไปท่ีเปาหมายของสถานศึกษา และถือเปนเปาหมายรวมซ่ึงไดจากการท่ีบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษาสงเสริมการปฏิบัติงานดวยการสรางพลังอํานาจและความผูกพันตอสถานศึกษารวมกัน 
ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ รวมท้ังพัฒนาผูรวมงานใหมีความเปนผูนํา  
   5) เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษานั้นตองจะมีการเรียนรูสิ่งท่ี
ตนเองเคยทําผิดท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ท้ังในดานประสบการณทางตรงและทางออม มีการศึกษา
พัฒนาตนเองท้ังในและนอกสถานศึกษา ไมวาจะเปนดานท่ีประสบความสําเร็จและดานท่ีลมเหลว ใครครวญ
ถึงสภาพท่ีผิดพลาดจากการทํางานในอดีต ซ่ึงถือเปนบทเรียน และพัฒนาสิ่งใหมๆ เรียนรูสิ่งใหมๆ เพ่ือพัฒนา
ใหเจริญข้ึน และนําผลแหงการเรียนรูมาใชประโยชนอยางคุมคา ในการคิดการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีดี
ข้ึนอยูตลอดเวลา โดยมุงพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   6) เปนผูมีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซอน ความคลุมเครือ ความสับสน และ
ความไมแนนอน หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษา เปนผูมีความสามารถในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
และการแกปญหาโดยสามารถลําดับความสําคัญของปญหา และวิเคราะหปญหา ไดอยางถูกตอง ท้ังสามารถ
แกไขปญหา ขจัดปญหาความไมชัดเจนของเปาหมายไดชัดเจนข้ึน และพรอมท่ีจะรับมือกับปญหาท่ีเกิดจาก
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การเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาดวยการเปดใจกวางเพ่ือมองปญหาใหชัดเจน และ มองหาวิธีการแกไขปญหา
อยางแนบเนียนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการพัฒนาสถานศึกษาเปนไปอยางราบรื่นบนพ้ืนฐานความถูกตอง  
   7) เปนผูมองการณไกล หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษา เปนผูมีความสามารถในการ
มองเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต สามารถทําความคาดหวังใหประสบความสําเร็จได ท้ังยังสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนไดตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ โดยการถายทอด
ความคิดของตนสูผูรวมงาน เปนผูจุดกระแส โนมนาว ชักจูงใหผูรวมงานเกิดวิสัยทัศนและสรางความผูกพัน
รวมกันท้ังยังสามารถนําไปวางแผนนําสูการปฏิบัติใหเกิดความเปนจริงได 
 1.7.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง การบรรลุเปาหมาย หรือการบรรลวุัตถุประสงคในการ
จัดการศึกษา โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถ
พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายใน ภายนอก และ
สามารถแกปญหาภายในโรงเรียน จนทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานซ่ึงเปนการมองภาพถึงประสิทธิผล
ในภาพรวม โดยพิจารณาจากองคประกอบ 4 ประการดังนี้ 
   1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง ความสามารถ
ของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท้ังการบริหาร การจัดการเรียนการสอน                
จนสามารถทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงซ่ึงจะพิจารณา
ไดจากเกรดเฉลี่ยของนักเรียน จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีสามารถศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไป ความสามารถ
ทางดานวิชาการของนักเรียน และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
   2) ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร
สถานศึกษาในดานการดําเนินงานดานการบริหาร และการอบรมสั่งสอนดานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ซ่ึงนอกจาก
การเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
และทําใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาเลาเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา จนเปนท่ีพึงพอใจ
ของผูปกครอง  
   3) ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร และ
บุคลากรในสถานศึกษาท่ีชวยกันแกไขปญหาตางๆ จนประสบความสําเร็จ หรือเปนไปดวยด ีเพ่ือใหเกิดบรรลุ
พันธกิจและวัตถุประสงคของสถานศึกษาท่ีวางไว 
   4) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร
และบคุลากรในสถานศึกษา ท่ีรวมชวยกันพัฒนาปรับเปลี่ยนการดําเนินงานดานการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรทองถ่ิน เพ่ือใหโรงเรียนมีความกาวหนาและใหทันกับสภาวการณ
การเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน  โดยพิจารณาจากการยอมรับของครูตอการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ท้ังการบริหาร
และการเรียนการสอน ความสามารถ ความรวดเร็วของครู ตอการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการของตนอง 
ความกระตือรือรนของครูท่ีจะปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนพิจารณาจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท่ีได
จากการปรับปรุงหรอืพัฒนาโรงเรียน 
  1.7.3 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ภาครัฐท่ีปดสอนตั้งแตระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
  1.7.4 ครู หมายถึง ผูท่ีทําการสอนนักเรียนในโรงเรียนภาครัฐ สังกัดสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
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1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
  ผลของการศึกษาคนควาครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 
  1.8.1 เปนขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษาและผูเก่ียวของ ใชเปนแนวทางในการปรับปรงุพัฒนาการ
บริหารใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาตอไป 
 1.8.2 ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 สามารถ
นําผลการวิจัยใชในการสรางประสิทธิผลของสถานศึกษาตอไป 
 1.8.3 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในการท่ีจะกําหนด
นโยบายและการวางแผนปฏิบัติ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลอันจะสงผลให
การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดังตอไปนี้  
 2.1 สภาพบริบท ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 2.2 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับ ผูบริหารสถานศึกษา  
        2.2.1 ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 
        2.2.2 บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
       2.2.3 อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
        2.3.1 ความหมายของประสิทธิผล 
        2.3.2 เกณฑการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา 
        2.3.3 เครื่องมือวัดประสิทธิผลของสถานศึกษา 
        2.3.4 วิธีการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 2.4 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
        2.4.1 ความเปนมาและแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
        2.4.2 ความหมายภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
        2.4.3 ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
  2.5 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
       2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
       2.6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 
  2.1.1 ขอมูลท่ัวไป  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถานท่ีตั้ง ตั้งอยูเลขท่ี162/6 หมู 2 
ถนนพระยาสัจจา ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ีอยูหางจากกรุงเทพไปทางทิศตะวันออก 
ตามทางหลวงแผนดิน สายบางนา – ตราด ประมาณ 80 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีอยูประมาณ 1.237 ตารางกิโลเมตร 
มีหนาท่ีดําเนินงานใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตามมาตรา 
38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2546 โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา และบริหาร
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองชลบุรี อําเภอบานบึง และอําเภอหนองใหญ ท้ังนีมี้จํานวนโรงเรียนในสังกัด 
เปนของภาครัฐ 82 โรงเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 25,474 คน ครูท้ังหมด 1,247 คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1, 2556, หนา 2) 
  2.1.2 ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
   1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลอง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตามความตองการของ
ทองถ่ิน 
   2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงานในสํานัก 
งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับตรวจสอบ 
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว  
  3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน ปรับ และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือจะสงเสริมสนับสนุน 
การจัดการและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  8) ประสาน สงเสริม และ สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี  
   10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 
   11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ เก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี
ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 
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 2.1.3 นโยบายในการจัดการศึกษา  
 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีการยึดหลักการ
ดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงใหคนไทยไดรับการพัฒนา และ 
มุงสงเสริมใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี คนเกง มีความสุข รักการเรียนรู พ่ึงตนเองได รวมท้ังมีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน เพ่ือความม่ันคงของมนุษย และพรอมกาวทันสังคมโลก สงเสริมการจัดบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับคนไทยทุกคนอยางท่ัวถึงบนพ้ืนฐานความเปนไทย 
 2.1.4 เปาหมายในการจัดการศึกษา 
  การดําเนินการในการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1           
มีเปาหมายในการบริการดังนี้ 
  1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  รวมท้ังสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
  2) ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เสมอภาค  
  3) นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูสากล  
  4) ครูและบุคลากรทางศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ  
  5) นักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางศึกษา นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในชีวิตประจําวัน 
  2.1.5 กลยุทธ  
  1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ
ทางเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
  2) ปลูกฝงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  3) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและเสมอภาค  
  4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบอยางตอเนื่อง  
  5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ มุงผลสัมฤทธิ์เนนการมีสวนรวม  
  6) พัฒนาหนวยงานทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
  2.1.6 จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลัก เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 4  
  2) นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ี 
สพฐ.กําหนดท้ังดานความสามารถและทักษะ และดานคุณลักษณะ 
  3) เพ่ิมศักยภาพนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
  4) นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความรักชาติ  
  5) สรางทางเลือกการเขาถึงโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง  
  6) สงเสริมใหทุกสถานศึกษามีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และขยายผลสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ 
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  7) นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอม
สูประชาคมอาเซียน และจัดใหมีสถานศึกษาตัวอยางในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน8) 
สถานศึกษาทุกแหงผานการรับรองมาตรฐานการศึกษา ท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายใน 
ท่ีเขมแข็งและผานการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
  9) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ทุกสถานศึกษาผานการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานอยูในระดับดี 
  10) แผนเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  
  11) การสงเสริมการวิจัยเพ่ือการจัดการศึกษา  
  12) การมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
  13) การพัฒนาทีมงาน ใหมีความเขมแข็ง   
(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1, 2556, หนา 4-6) 
  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกเขต มีโครงสราง
การบริหารตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ออกเปน 7 กลุมคือ กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย และกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน โดยมีภารกิจและอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
   1) กลุมอํานวยการ มีภารกิจและอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   (1) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขต 
   (2) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการ 
   (3) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ 
   (4) จัดระบบบรหิารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกรสํานักงานเขต 
   (5) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการ และผลงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและสวนราชการ
ในสังกัด 
   (6) เผยแพรและใหบริการขอมูลขาวสาร 
   (7) ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (8) ประสานงานท่ีเก่ียวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับตางๆ 
   (9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตท่ีมิใชงานของสวน
ราชการใดโดยเฉพาะ 
   (10) สงเสริมการจัดสวัสดิการแกสมาชิก และสวัสดิภาพในสํานักงานเขต สถานศึกษา 
และหนวยงานทางการศึกษา 
   (11) ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ
งานท่ีไดรับมอบหมาย  
   2) กลุมบริหารงานบุคคล มีภารกิจและอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   (1) วางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ 
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   (2) สรรหา บรรจ ุ แตงตั้ง ยาย โอน และการออกจากราชการ ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   (3) ดําเนินงานบําเหน็จ ความชอบ และทะเบียนประวัติ 
   (4) พัฒนาบุคลากร สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ 
จรรยาบรรณครู 
   (5) ดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดีของรัฐ 
   (6) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (7) จัดทํามาตรฐาน คุณภาพงาน กําหนดภาระงานข้ันต่ําและเกณฑการประเมินผลงาน
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (8) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล และจัดทํารายงานประจําปท่ีเก่ียวของกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาเพ่ือจะทําการเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
   (9) ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย 
   3) กลุมนโยบายและแผน มีภารกิจ และอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
    (1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา 
และการจัดการศึกษา 
    (2) จัดทํานโยบาย และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน  
    (3) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและดําเนินการ
แจงการจัดสรรงบประมาณ 
   (4) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน  
   (5) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง การยุบ รวม เลิก และการโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   (6) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (7) ปฏิบัติงานรวมกัน หรืองานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
   4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   (1) สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีท้ังในรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   (2) สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร
ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
   (3) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (4) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ 
   (5) สงเสริมงานการแนะแนว งานสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือยุวกาชาด  
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เนตรนาร ี ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กและ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
   (6) สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   (7) สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
   (8) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกัน แกไข  
และคุมครอง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมท้ังระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   (9) ดําเนินงานนิเทศสัมพันธ 
   (10) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
   (11) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   (12) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   (13) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย 
   5) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา มีภารกิจและอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี ้
   (1) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
   (2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียน 
   (3) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ และการประเมินเก่ียวกับการวัดและ
การประเมินผลการศึกษา 
   (4) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ัง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   (5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   (6) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และสื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
   (7) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
   (8) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย  
   6) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีภารกิจ และอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   (1) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 
   (2) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 
   (3) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 
   (4) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย 
   (5) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสด ุ
และงานบริหาร สินทรัพย 
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   (6) ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย 
   7) กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   (1) กํากับ ดูแล ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวย 
โรงเรียนเอกชน 
   (2) ดําเนินการเก่ียวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการ
โรงเรียนเอกชน 
   (3) ดําเนินการเก่ียวกับการสงเคราะหและเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
เอกชนและท่ีกฎหมายอ่ืนกําหนด 
   (4) ดําเนินการอ่ืนเก่ียวกับงานการศึกษาเอกชนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
   (5) ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย 
  จากสภาพบริบทท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1            
มีโครงสรางการบริหารงานและสภาพการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 โดยมีภารกิจหนาท่ีหลัก
ไดแก มุงเนนการจัดการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษาใหแกประชาชนอยางท่ัวถึงมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย 
 

2.2 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับผูบริหารสถานศึกษา  
  
 2.2.1 ความหมายและความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา 
  นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษาไวดังตอไปนี้  
 สุมน อมรวิวัฒน (2547, หนา 8) กลาวถึงความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาไวในงานวิจัยเรื่อง 
กัลยาณมิตรสําหรับผูบริหาร กลยุทธในการนิเทศเพ่ือสรางโรงเรียนใหมีความเขมแข็งนั้น สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2547, หนา 7) กลาววา “ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปคือ ผูท่ีเอาใจใสและผูท่ีสงเสริม
ผูเรียนตามความถนัดและความสามารถ รวมท้ังเฝาระวังผูเรียนมิใหเกิดภาวะเสี่ยงในอนาคต มิใชงวนอยูกับ
เอกสาร งานบริหารและธุรการ แตเพ่ือหันมามองผูเรียนมากยิ่งข้ึน ” ดังนั้น เรื่องบทบาทท่ีผูบริหาร
สถานศึกษาควรจะใหความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนดวย คือ การแกไขปญหาผูเรียนนอกเหนือจากการพัฒนา
สถานศึกษาในดานตาง ๆซ่ึงมีแนวทางดังนี ้
   1) กําหนดวิสัยทัศนเพ่ือพัฒนาผูเรียน  
      ผูบริหารควรกําหนดวิสัยทัศนท่ีชัดเจนวาจะพัฒนาเยาวชนในดานใดบาง โดยกอนอ่ืน
ผูบริหารควรมีการประเมินสถานการณทางสังคมในปจจุบันวาจะมีผลกระทบตอผูเรียนอยางไร รวมถึงการนํา
ผลการทําวิจัยท่ีเก่ียวกับผลกระทบของสภาพสังคมตอผูเรียน เพ่ือดูขอเสนอในการพัฒนาผูเรียน แลวนํามา
วิเคราะหวา จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม และผลกระทบท่ีเกิดกับผูเรียน เชนปญหายาเสพติด 
วัตถุนิยม การมีเพศสัมพันธในวยัเรียน เปนตน สถาบันการศึกษาควรพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะ
ความสามารถในเรื่องใดบางท่ีจําเปนตอการเอาตัวรอดในสังคม 
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   2) ปรับเปลี่ยนการบริหารเปนแบบเชิงรุก  
       ผูบริหารควรไวตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพราะมีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียน
และเตรียมผูเรียนใหพรอมรับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนลักษณะของการบริหารจัดการ
ควรเปลี่ยนจาก “เชิงรับ” สู “เชิงรุก” มากข้ึน ผูบริหารควรสามารถคาดการณไดวา การพัฒนาผูเรียนควรไป
ในทิศทางใดในอนาคต อาทิ ปจจุบัน การแขงขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทําใหเกิดการผลิตเทคโนโลยี
รูปแบบใหมๆ ซ่ึงกลุมผูบริโภคท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดคือ กลุมเด็กและเยาวชน หรือผูบริหาร สามารถคาดการณ
ไดทันทีวา ผูเรียนอาจตกเปนทาสของเทคโนโลยีหรือใชเทคโนโลยีไปในทางท่ีผิดๆ ได ดังนั้น สถานศึกษา
จําเปนตองมีการสอนทักษะการใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง และวิธีหลีกเลี่ยงการตกเปนเหยื่อของเทคโนโลยี 
   3) บริหารองคความรูเพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูเรียน  
       การบริหารองคความรูทําใหผูบริหารสถานศึกษา สามารถดึงทรัพยากรและองคความรู
มาใชไดงาย สามารถลดความผิดพลาดและความสิ้นเปลือง โดยจัดทําฐานขอมูลของสถานศึกษา ผูบริหารจึง
ควรใหสถานศึกษามีฐานขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาผูเรียน อาทิ ปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล เชน 
ปญหาผลการเรียนตกต่ํา พนันบอล ยกพวกตีกัน ยาเสพติด ติดเกม ฯลฯ ปญหาของชุมชนท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอผูเรียน เชน ชุมชนมีปญหาการลักเล็กขโมยนอย ปญหายาเสพติด ปญหาความยากจน ฯลฯ และทรัพยากร
ในชุมชนท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาผูเรียน เชน ลานกีฬา สวนสาธารณะ ศูนยเรียนรูภายในชุมชน  
   4) ขอมูลความรูเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาผูเรียนท้ังในประเทศ และ
ตางประเทศซ่ึงฐานขอมูลเหลานี้มีประโยชนตอการแกปญหาผูเรียนเปนรายบุคคล  รวมท้ังการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนแกผูเรียนในสถานศึกษา ซ่ึงรวมถึงสามารถเปน
ประโยชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับผูท่ีเก่ียวของ เชน พอแมผูปกครอง นักจิตวิทยา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ เพ่ือสรางความรวมมือในการปองกันและแกปญหาผูเรียน 
   นอกจากการแสดงบทบาทของผูบริหารตามท่ีกลาวมาขางตนแลว ในสวนของผูบริหาร
สถานศึกษาจําเปนตองมีทักษะท่ีจําเปนบางอยาง ท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการสถานศึกษา และพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพ ดังนี ้
    (1) มีความคิดเชิงสรางสรรค ผูบริหารควรมีหัวคิดกาวหนา และกลาคิดท่ีจะหาสิ่งใหมๆ 
ท่ีสามารถจะนํามาใชพัฒนาสถานศึกษาและผูเรียนได โดยไมยึดติดกับประสบการณและระบบราชการ
แบบเดิม แตท้ังนี้ใหเปนไปตามความเหมาะสมของอํานาจหนาท่ีและทรัพยากรของสถานศึกษา ซ่ึงจะชวยให
ผูบริหารสถานศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการตามบรบิทของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว 
    (2) เรียนรูไมอยูนิ่ง ผูบริหารควรมีความกระตือรือรน สนใจ ใฝรู ติดตามสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือใหเกิดความเขาใจในสถานการณหรือทิศทางการศึกษาท้ังในเชิงลึก เชิงกวาง
และมองไกล รวมถึงการใฝรูในดานเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ องคความรูท่ีเก่ียวของกับการบริหาร อนาคต
ศึกษาจิตวิทยา การเมือง เศรษฐศาสตร เปนตน ซ่ึงจะสงผลใหผูบริหารนั้นสามารถเชื่อมโยงองคความรูเหลานี้ 
มาพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาผูเรียนได 
    (3) ขยันสรางทีมงานการพัฒนาผูเรียน ผูบริหารนั้นไมสามารถดําเนินงานไดคนเดียว 
จําเปนตองสรางทีมงานเพ่ือชวยบริหารจัดการใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยอธิบาย วิสัยทัศนและเปาหมายใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดทราบ เพ่ือใหมีทิศทางการทํางานแบบเดียวกัน สังคมท่ีอยูภายใตกระแสโลกาภิวัตน                 
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มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและควบคุมไดยาก นั่นหมายถึงผลกระทบดานลบท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนยอม
ควบคุมไดยากเชนเดียวกัน ผูบริหารสถานศึกษาในวันนี้จึงควรบริหารจัดการในรูปแบบใหมๆ และควรพัฒนา
ทักษะความสามารถของตนเองอยูเสมอ  โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษ ะความสามารถ 
เตรียมพรอมใหเทาทันกับสังคมยุคใหมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพ่ือเปนเกราะปองผูเรียนใหสามารถ
อยูในสังคมไดอยางปลอดภัย 
   สุรัตน ดวงชาทม (2554, หนา 26-27) ใหความเห็นวา ความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ
ข้ึนอยูกับศักยภาพของผูบริหาร องคการทุกองคการนั้น ไมวาจะเปนองคการภาครัฐ หรือเอกชนจึงปรารถนา
ท่ีจะใหมีหรือไดมาซ่ึงนักบริหารมืออาชีพมาบริหารองคการ ซ่ึงนักบริหารมืออาชีพคือ ผูบริหารท่ีมีความรู
ความสามารถและมีประสบการณในการบริหาร มีผลงานท่ีประสบความสําเร็จจนเปนหลักประกันถึงความเปน
ผูบริหารท่ีมีสมรรถนะสูง มีคุณภาพและมีมาตรฐานจนเปนท่ียอมรับ นอกจากนีผู้บริหารท่ีประสบความสําเร็จ
ในการบริหารอยางมืออาชีพจํานวนมาก พบวาจะมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีจะโดดเดนในเรื่องตอไปนี้  
   1) มีบุคลิกภาพท่ีดี (personality) ผูบริหารมืออาชีพตองเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพดี และคนท่ีมี
บุคลิกภาพดีคือ คนท่ีมีจิตแจมใส กายสงา วาจาดี หรือคนท่ีมีมาดตองตา วาจาตองใจ ภายในตองเยี่ยมดังนั้น
นักบริหารมืออาชีพจึงจะตองหม่ันตรวจสอบและพัฒนาบุคลิกภาพของตนอยูเสมอ เพราะผูท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี
จะชวยสรางความประทับใจกับบุคคลท่ีคบหาสมาคม และจะเปนบันไดสูความสําเร็จไดเปนอยางดี จึงมักจะมี
คํากลาววา“มาดดีมีชัยไปกวาครึ่ง”  
   2) มีความรูดี (knowledge) นักบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูมีความรูดี ผูมีความรูดีจะ
เปนผูมีบารมีเปนท่ียอมรับ มีคํากลาววา “knowledge is power ความรูคืออํานาจ” ผูท่ีจะประสบผลสําเร็จ
ในการบริหารจะเปนผูท่ีรูกวาง และรูลึก คือ know something in everything รูบางสิ่งในทุกสิ่ง (ความรู
ท่ัวไปตองรูกวางและรูไกล) know everything in something รูทุกสิ่งในบางสิ่ง (รูงานในหนาท่ีตองรูลึก) 
รวมท้ังรูอยางถูกหลักวิชา สามารถนํามาใชในการพัฒนาองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  3) มีวิสัยทัศน (vision) ผูบริหารมืออาชีพนั้น ตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล ซ่ึงวิสัยทัศนคือ 
สิ่งท่ีอยากเห็น อยากมี อยากเปนในอนาคตหรือภาพความสําเร็จในอนาคตท่ีมีความเปนไปได ทาทาย และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายและคานิยมขององคการ ผูท่ีมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลตองเปนผูท่ีเรียนรู
มาก คือ เปนผูทีไดอาน ไดฟง ไดเห็น ไดทํามาก คนท่ีมีวิสัยทัศนและมุงม่ันนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ (vision 
with action) มักจะสําเร็จในทางตรงกันขามคนท่ีมีวิสัยทัศน แตไมพยายามนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ (vision 
without action) ก็เทากับการเพอฝน ดังนั้น ผูบริหารมืออาชีพจะตองมีวิสัยทัศนอันกวางไกล และมุงม่ันนํา
วิสัยทัศนสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จอยูเสมอ  
   4) มีมนุษยสัมพันธ (human relationship) มีคํากลาววา “นกไมมีขน คนไมมีเพ่ือนจะข้ึน
ท่ีสูงไมได” นักบริหารมืออาชีพตอง “อุมนอง ประคองพ่ี กอดคอเพ่ือน ผูใหญดึง ผูนอยดัน คนเสมอกันพยุง” 
และ “จริงใจกับมิตร พิชิตใจมวลชน” นักบริหารมืออาชีพจึงตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกคนรวมท้ัง 
นาย ลูกนอง เพ่ือน และคนท่ัวไป เพราะความสําเร็จในการบริหารไมไดเกิดจากการทํางานเพียงลําพังของ
ผูบริหาร แตเกิดจากการท่ีทุกฝายใหการชวยเหลือสนับสนุน ผูบริหารท่ีสามารถนั่งในใจคนอ่ืนได คือผูท่ี
สามารถท่ีพิชิตความสําเร็จไดอยางนาชื่นชม ผูบริหารท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีแมนกระทําผิด ผิดมากก็เปนผิด
เล็กนอย ถาผิดเล็กนอย เปนไมผิดเลยและพรอมจะใหอภัย ในทางตรงกันขาม ผูบริหารท่ีไมมีมนุษยสัมพันธ
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ท่ีดีกับคนอ่ืน ถาทําผิด ผิดเล็กนอยก็เปนผิดมาก ผิดมากก็ยิ่งผิดมากยิ่งข้ึนไปอีก และไมยอมใหอภัย ดังนั้น
คุณคาของการมีมนุษยสัมพันธจึงอยูท่ีการไดรับ ความรวมมือในการปฏิบัติงาน และการใหอภัยเม่ือผิดพลาด  
  5) มีภาวะผูนํา (leadership) มีคํากลาวไววา “ผูนําไมจําเปนตองเปนผูบริหารแตผูบริหาร
จําเปนตองเปนผูนํา” นักบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูมีภาวะผูนําท่ีเขมแข็ง (strong leadership) สามารถ
นําทีมปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และบรรลุตามเปาหมายขององคการไดอยางมีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คุณสมบัติและคุณลักษณะของผูนํามีมากมาย ผูบริหารมืออาชีพจะตอง
พัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําท่ีเขมแข็งอยูเสมอ เพราะถาเม่ือใดท่ีผูบริหารสูญเสียความเปนผูนํา ความเสื่อม 
ความออนแอ ความลมเหลว และความขัดแยงจะเกิดข้ึนในองคการ โอกาสของการเปนผูบริหารมืออาชีพก็จะ
หลุดลอยไปอยางนาเสียดาย  
   6) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (chief change officer) ท่ีใดไมมีการเปลี่ยนแปลงท่ีนั่นไมมี
การพัฒนา การเปลี่ยนแปลง คือการพัฒนา (changing is development) ผูบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขององคการโดยเฉพาะในยุคปฏิรูปยิ่งมีความตองการผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงจะทําใหงาน
บรรลุผลสําเร็จ ผูบริหารท่ีเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการคือ “มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค มีความรูลึกและรูรอบ มีความกลาท่ีจะเปลี่ยนแปลง”  
  7) มีคุณธรรมจริยธรรม (moral & ethics) คุณธรรมประดุจดังโลหิตหลอเลี้ยงจิตวิญญาณ
ผูบริหารใหเปนผู “คิดด ี พูดด ีและทําด”ี “ผูนําท่ีมีคุณธรรมประจําใจจะมีจริยธรรมท่ีงดงามเสมอ จึงทําให 
สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ไดอยางสงางาม มีคํากลาววา “ความดีฉกชิงวิ่งราวกันไมไดความชั่ว
ทดแทนกันไมได ความกลาแบงปนกันไมได” นักบริหารมืออาชีพจึงจะตองหม่ันตรวจสอบตนเองใหเปนผูมี
คุณธรรมจรยิธรรมอยูเสมอ เสียงกูจากผูนอยในคํากลอนตอไปนี้ จะชวยสะกิดเตือนใจนักบริหารใหตระหนัก
ในคุณคาของความดีและมีคุณธรรม คือ “อธิษฐานตั้งใจไวเต็มท่ี เกิดชาตินี้ชาติไหนไมรูจบ หากเกิดเปนผูนอย
คอยไหวนบ ขอไดพบนายท่ีมีคุณธรรม”  
  8) บริหารจัดการดี (administration & management) ซ่ึงนักบริหารท่ีเปนมืออาชีพจะตองมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถมองภาพงานตลอดแนว (see through) คือรูจักจุดเริ่มตนของงาน 
และจุดสุดทายของงาน และรูจักกําหนดกลยุทธในการทํางานสูความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ สุดยอด
ของนักบริหารคือ การบริหารแลวไดท้ังงาน ไดท้ังคน หมายความวา “งานบรรลุผล คนก็เปนสุข” แตในโลก
แหงความเปนจริงมักจะหาผูบริหารดังกลาวนั้นไดยากยิ่ง ซ่ึงสวนใหญจะพบแตผูบริหารท่ีบริหารแลวไดงาน 
แตไมไดคน หรือไดคนแตไมไดงาน นักบริหารมืออาชีพตองรูจักประยุกตศาสตรทางการบริหารมาใชอยางมี
ศิลปะเพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ นั่นคือ ตองมีท้ังศาสตร ความสามารถทางศิลป ดังนั้น 
จึงจําเปนตองแสวงหา นวัตกรรม เทคโนโลยี หลักการ แนวคิด ทฤษฎีใหมๆ นํามาปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการอยูเสมอ  
  9) มีความสามารถพิเศษรอบดาน (talent) ความสําเร็จในการบริหารซ่ึงนอกจากจะเปนผู  
มีความสามารถในการบริหารจัดการแลวนักบริหารท่ีเปนมืออาชีพนั้นจะตองมีความรูและทักษะท่ีสําคัญอ่ืน ๆ
อีกมากมาย เชน การกลาตัดสินใจ คิดริเริ่มสรางสรรค เปนนักประสานสิบทิศ รูจักบริหารงานแบบมีสวนรวม 
สรางทีมงานและพัฒนาทีมงาน เสริมสรางพลังอํานาจ ตลอดจนมีความสามารถในการใชสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร  
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   10) เปนผูนําวิชาชีพ (professional leader) นักบริหารมืออาชีพจะตองมีความรูความ
เขาใจในศาสตรของวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพเปนอยางดี มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพจนมี
ความชํานาญการหรือเชี่ยวชาญในวิชาชีพมีผลงานเปนท่ีประจักษเปนท่ียอมรับของผูท่ีประกอบวิชาชีพ
ดวยกัน และผูรับบริการ นอกจากนีย้ังจะเปนผูท่ีประพฤต ิปฏิบัติ ตามจรรณยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
เปนแบบอยางท่ีดีแกผูประกอบวิชาชีพดวยกัน  
  จากหลักการท่ีนักการศึกษากลาวมา ผูวิจัยเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนบุคคล 
ท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะนําองคกรสูการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นผูบริหารจึงเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา 
เพราะผูบริหารจะตองเปนผูนํา และเปนผูสรางขวัญกําลังใจใหครู เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการเรียนการสอน 
ใหผูเรียนเกิดลักษณะนิสัยท่ีตองการในโลกยุคไรพรมแดน ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวแปรท่ีสําคัญในการ
ปฏิรูปการเรียนรูในสถานศึกษา เพราะผูบริหารสถานศึกษาคือผูนําการเปลี่ยนแปลง ท่ีจะตองเปนตัวอยาง
ของการปฏิรูปปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูและการบรหิารใหกับครู นักเรียน พอแมผูปกครองและชุมชน 
ผูบริหารจะตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี รวมถึงการครองตนท่ีเปนตัวอยาง
แกผูรวมงานได 
  2.2.2 บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 39 
ท่ีใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
โดยตรง ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป สรุปพอ
สังเขปไดดังนี้ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2543, หนา 82–84)  
  1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญพอสรุปไดดังนี้  
   (1) เปนผูนําในการพัฒนาคุณธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคของครูและนักเรียน 
   (2) เปนผูนําในการบริหาร โดยยึดแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
   (3) เปนผูนําดานการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใชในการพัฒนาการเรียนรู 
   (4) เปนผูนําในการพัฒนาวิชาการ 
   (5) เปนผูประสานความรวมมือกับชุมชน 
   (6) เปนผูนําในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย โดยการรวมกันทํางานเปนทีม และ
สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมอยางแข็งขัน 
   (7) เปนผูนําในการจัดการศึกษา และเปนเอกลักษณขององคกรในทางสรางสรรค 
   (8) เปนผูนําในการบริหารคุณภาพ โดยใหทุกคนมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ ลงมือทํา
และรับผิดชอบรวมกัน เพ่ือมุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ 
   (9) เปนผูสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรม
ในการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
   (10) เปนผูนําในการจัดหางบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   2) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีการบริหารท่ีใชโรงเรียนฐาน (SBM: school based 
management) ประกอบดวยเกณฑตอไปนี้ (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หนา 155)  
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   (1) การเปนผูนําทางวิชาการ 
   (2) การบริหารแบบมีสวนรวม 
   (3) การเปนผูอํานวยความสะดวก 
   (4) การประสานความสัมพันธ 
   (5) การสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร 
   (6) การสรางแรงจูงใจ 
   (7) การประเมินภายในและประเมินภายนอก 
   (8) การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
   (9) การเผยแพร ประชาสัมพันธ การสงเสริมเทคโนโลยี  
   3) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีใหกระทรวง
กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดโดยตรง ใน 4 ดานนั้น 
ซ่ึง ศิริชัย กาญจนวาส (2553, หนา 4-6) สรุปพอสังเขปไดดังนี้ 
    ( 1) ดานวิชาการ 
    ก. มีความรูและเปนผูนําดานวิชาการ 
    ข. มีความรู มีทักษะ มีประสบการณดานการบริหารงาน 
    ค. สามารถใชความรูและประสบการณแกปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงที 
    ง. มีวิสัยทัศน 
    จ. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
    ฉ. ใฝเรียน ใฝรู มุงพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
    ช. รอบรูทางดานการศึกษา 
    ซ. ความรับผิดชอบ 
    ฌ. แสวงหาขอมูลขาวสาร 
    ญ. รายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
    ฎ. ใชนวัตกรรมทางการบริหาร 
    ฏ. คํานึงถึงมาตรฐานวิชาการ  
     ( 2) การบริหารงบประมาณ  
    ก. เขาใจนโยบาย อํานาจหนาท่ี และกิจกรรมในหนวยงาน 
    ข. มีความรูระบบงบประมาณ 
    ค. เขาใจระเบียบคลัง วัสดุ การเงิน 
    ง. มีความซ่ือสัตย สุจริต 
    จ. มีความละเอียดรอบคอบ 
    ฉ. มีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
    ช. หม่ันตรวจสอบการใชงบประมาณอยูเสมอ 
    ซ. รายงานการเงินอยางเปนระบบ 
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     ( 3) การบริหารงานบุคคล 
    ก. มีความรู ทักษะ ประสบการณในการบริหารงานบุคคล 
    ข. เปนแบบอยางท่ีดี 
    ค. มีมนุษยสัมพันธ 
    ง. มีอารมณขัน 
    จ. เปนนักประชาธิปไตย 
    ฉ. ประนีประนอม 
    ช. อดทน อดกลั้น 
    ซ. เปนนักพูดท่ีด ี
    ฌ. มีความสามารถในการประสานงาน 
    ญ. มีความสามารถจูงใจใหคนรวมกันทํางาน 
    ฎ. กลาตัดสินใจ 
    ฏ. มุงม่ันพัฒนาองคกร  
     ( 4) การบริหารท่ัวไป 
    ก. เปนนักวางแผนและกําหนดนโยบายท่ีดี 
    ข. เปนผูท่ีตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการท่ีดี 
    ค. มีความรู และบริหารโดยใชระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
    ง. เปนผูท่ีมีความสามารถในการติดตอสื่อสาร 
    จ. รูจักมอบอํานาจและความรับผิดชอบแกผูท่ีเหมาะสม 
    ฉ. มีความคลองแคลว วองไว และตื่นตัวอยูเสมอ 
    ช. มีความรับผิดชอบงานสูง ไมยอทอตอปญหาอุปสรรค 
    ซ. กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
 
  4) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา ของโรงเรียน เปนการใหหลักฐานขอมูลแกประชาชนวา บุคลากรในโรงเรียนตองรวมทํางานอยาง
เต็มความสามารถ เพ่ือใหผูปกครองนักเรียน และสาธารณชนม่ันใจในคุณภาพของนักเรียน ดังนั้น โรงเรียน
ตองจัด ใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน และใหถือวาเปนสวนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
และเปดเผยตอสาธารณะ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
  จาก บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา บทบาทของผูบริหารเปนสิ่งท่ีสําคัญ
ท่ีจะกระตุน สงเสริม ใหการบริหารงานในบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ โดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ เปนผูนําในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ ยังเปนผูนํา
ในการบริหาร โดยยึดแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนผูนําดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
จัดการการเรียนรู เปนผูนําในการพัฒนาดานวิชาการ เปนผูประสานความรวมมือกับชุมชน เปนผูนําในการ
บริหารงานแบบประชาธิปไตย โดยรวมกันทํางานเปนทีม และรวมสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมอยางแข็งขัน 
เปนผูนําในการจัดการศึกษา เปนเอกลักษณขององคกรในการสรางสรรค เปนผูนําในการบริหารเพ่ือคุณภาพ 
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โดยใหทุกคนมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ ลงมือทําและรับผิดชอบรวมกัน เพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ  
เปนผูสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน และเปนผูนําในการจัดหางบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกัน   
 2. 2.3 อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
  1) อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ 
    (1) จัดรูปแบบการศึกษามาตรา 15 
    (2) จัดกระบวนการศึกษา มาตรา 24-30 
    (3) บริหารจัดการศึกษา 4 ดาน มาตรา 39 
    (4) เปนคณะกรรมการสถานศึกษา มาตรา 40 
    (5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48-50 
    (6) ปกครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินฯ มาตรา 59 
    (7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนดานเทคโนโลยีฯ มาตรา 66  
  2) อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
    (1) ผอนผันการสงเด็กเขาเรียน มาตรา 6 
    (2) เปนเจาพนักงานเจาหนาท่ี 
    (3) จัดการศึกษาเด็กบกพรอง พิการ ดอยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม มาตรา 12 
    (4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามกฎหมายกําหนด 
   3) อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (มาตรา39) 
    (1) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา 
   (2) บริหารกิจการสถานศึกษา 
    (3) ประสานระดมทรัพยากร 
    (4) เปนผูแทนสถานศึกษา 
    (5) จัดทํารายงานประจําปตอ กก.เขตพ้ืนท่ี 
    (6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 
   (7) อ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย ตามท่ีไดรับการกระจายมอบอํานาจ
(ปฏิบัติราชการแทน) มาตรา 44-45 
   4) อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธกิาร แบงสวนราชการ
บริหารในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 
    (1) วิเคราะห จัดทํานโยบาย แผนสถานศึกษา 
    (2) วางระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 
   (3) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนท่ัวไป  
    (4) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนท่ัวไป 
    (5) แตงตั้งอนุกรรมการ คณะทํางานตางๆ 
   5) อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 
    (1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล มาตรา 27(1) 
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   (2) พิจารณาความดีความชอบ มาตรา 27(2) 
   (3) สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร มาตรา 27(3) 
   (4) จัดทํามาตรฐานภาระงานครู มาตรา 27(4) 
   (5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู มาตรา 27(5) 
   (6) ปฏิบัติหนาท่ีตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย มาตรา 27(6) 
   (7) สั่งใหครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ มาตรา 49 
   (8) สั่งบรรจุแตงตั้งครูผูชวย ครู บุคลากร มาตรา 53(4) 
   (9) สั่งครูท่ีทดลองปฏิบัติราชการออก มาตรา 56 วรรคสอง 
   (10) สั่งใหครูพ้ืนทดลองทํางานตอไป ม.56 วรรคสอง 
   (11) สั่งครูท่ีออกไปแลวกลับเขามาตาม มติ อ.ก.ค.ศ มาตรา 64 
   (12) สั่งใหครูรักษาการในตําแหนง (ตําแหนงวาง) มาตรา 68 
   (13) สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครู มาตรา 73 
   (14) ยกยองเชิดชูเกียรติครูดีเดน มาตรา 75 
   (15) แจงภาระงาน เกณฑประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ระเบียบแบบแผนฯ มาตรา 78 
   (15) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มาตรา 79 
   (16) สงเสริมสนับสนุนใหไปศึกษาดูงาน มาตรา 81 
   (17) รักษาวินัยอยางเครงครัด มาตรา 82 
   (18) เสริมสรางพัฒนาผูใตบังคับบัญชา มาตรา 95 - 98 
   (19) อนุญาต ยับยั้งอนุญาตลาออก มาตรา 108 
   (20) สั่งแตงตั้งกก.สอบสวนกรณีกลาวหาไมเลื่อมใสปกครองฯ มาตรา 110 (4) 
   (21) สั่งใหครูออกจากราชการ ในกรณีตางๆ เชน เจ็บปวย ไรประสิทธิภาพ หรือจําคุก 
  จากท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีอํานาจบทบาทหนาท่ีตามกฎหมาย ควบคุม 
ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และ
วิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง และจัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสนอตอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 
 

2.3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  
 2.3.1 ความหมายของประสิทธิผล 
  การท่ีสถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จปจจัยท่ีสําคัญก็คือ “ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา” ท้ังนี ้เนื่องจากประสิทธิผลของสถานศึกษาเกิดจากความรูความสามารถและประสบการณของ
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ผูบริหาร ทําใหบุคลากรในโรงเรียนทํางานรวมกันจนสามารถทําใหเกิดผลตามเปาหมาย วัตถุประสงคของ
สถานศึกษาท่ีกําหนดไว และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหารใหเหมาะสมกับสภาวะปจจุบันท่ีกําลัง
เปลี่ยนแปลงไป และผลกระทบของสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกท่ีจะมีตอสถานศึกษาท้ังในปจจุบันและ
อนาคต เพราะสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของสังคม สังคมยอมเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ บางครั้งการเปลี่ยนแปลง
เปนไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นสถานศึกษาจึงจําเปนท่ีจะตองปรับตัวใหเขากันหรือทันตอการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว (สุภรณ ศรีพหล, 2537, หนา 78) และมีนักวิชาการใหความหมายของประสิทธิผลท่ีแตกตางดังนี้ 
  เปรมสุรีย เชื่อมทอง (2536, หนา 9) กลาววา ประสิทธิผล คือ ผลงานของกลุมซ่ึงตองเปนไปตาม
เปาหมายท่ีวางไว ดังนั้นประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความสําเร็จของโรงเรียนท่ีสามารถทําหนาท่ีใหบรรลุ
เปาหมายท่ีตั้งเอาไว ท้ังนี้เกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารท่ีสามารถใชความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในการบริหารงาน เพ่ือโนมนาวใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายของโรงเรียน
ท่ีตั้งเอาไว 
  รุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร (2536, หนา 169) ไดใหความหมายของประสิทธิผลไววา
ความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานท่ีเปนไปหรือบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ ดังนั้น
ประสิทธิผล จึงหมายถึง ผลสําเร็จหรือผลท่ีเกิดข้ึนของงานนั้นๆ จะตองมีการตอบสนอง หรือมีการบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคขององคการ 
  กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536, หนา 32-33) ไดใหแนวคิดและใหความหมายของคําวาประสิทธิผล
วาประสิทธิผลของโรงเรียนไมนาจะหมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หรือความพึงพอใจในการ
ทํางานเพียงอยางใดอยางหนึ่ง แตประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก ตลอดจนสามารถท่ีจะปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน ซ่ึงจะทําใหเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน 
  สุรชัย ชวยเกิด (2547, หนา 17) ประสิทธิผลโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนในการ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีตั้งไว ซ่ึงเปนผลลัพธ ( outcome) ของการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และ
การรับรูประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม ท่ีเปนความสามารถในการผลิต ท้ังปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
ประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการยืดหยุน รวมท้ังการใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  
  มอทท (Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 1991b, p. 389) กลาวถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน
ในแงความสามารถในการผลิต (productivity) หมายถึง ปริมาณงานคุณภาพของงานและประสิทธิผลของงาน
ท่ีทําใหองคการซ่ึงความสามารถในการผลิตไมไดคิดจากคาใชจายตอหนวย และผลผลิตตอชั่วโมงการทํางาน 
เพราะโรงเรียนไมใชหนวยงานทางธุรกิจ จึงไมมีผลผลิตท่ีเห็นไดชัด วัดไดจากความสามารถในการปรับตัว 
(adaptability) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการมีสวนรวมและแกปญหาของคนในองคการ ความรวดเร็วในการท่ีคน
ในองคการยอมรับวิธีการและระเบียบใหมๆ รวมถึง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงในองคการ และความสามารถ
ในการยืดหยุน (flexibility) หมายถึง ความสามารถของคนในองคการท่ีขณะปรับตัวใหเขากับภาวะฉุกเฉินไดดี
เพียงใด เม่ือมีเหตุการณไมคาดคิดมากอน คนในองคการสามารถจะปรับพฤติกรรมในการงานได เชนมีการเรง
กําหนดการทํางานใหเร็วมากอยางเรงดวน 
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  แคมพเบล (Cambell, 1977, pp. 36-39) กลาววา ประสิทธิผลการจัดการศึกษา หมายถึง การท่ี
ผูนําทางการศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาโดยอาศัยหลัก 4 ประการ คือ การปรับตวั (adaptation) 
การบรรลุเปาหมาย (goal achievement) การบูรณาการ (intergration) และการคงสภาพความสมบูรณของ
ระบบคานิยมจนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได 
  ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, p. 373) ใหความหมายประสิทธิผลของโรงเรียนวา 
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ หรือความพึงพอใจในการทํางาน หรือขวัญกําลังใจของสมาชิกโรงเรียนท่ีดี 
และไดสรุปวาประสิทธิผลของโรงเรียน พิจารณาไดจาก ตัวบงชี ้ 4 ประการ คือ ความสามารถในการผลิต
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การมีทัศนคติทางบวกของนักเรียน ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอม และการแกปญหาภายในโรงเรียน 
 เรด (Reid, 1998, p. 5) ไดสอบถามความเห็นของครูท่ีมีประสบการณสอน และครูใหญท่ีกําลังศึกษา
ในระดับปริญญาโททางการศึกษา พบวาครผููสอนบางคนใหความหมายประสิทธิผลของโรงเรียนวา หมายถึง 
ความสามารถของนักเรียนท่ีจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในขณะท่ีบางคนเห็นวา ประสิทธิผลของโรงเรียน 
หมายถึง ความสามารถในการจัดทรัพยากรใหแกสมาชิก  
 จากเหตุผลท่ีกลาวมา พอสรุปไดวาประสิทธิผลของสถานศึกษานั้นเปนความสําเร็จของสถานศึกษา 
ท่ีสามารถรวมกันทําหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคของสถานศึกษา ท้ังนี้เกิดจากประสิทธิภาพ
ของบุคคลากรท่ีสามารถใชความรู ความสามรถ และประสบการณในการบริหารงาน ปฏิบัติงานใหเกิดผลตาม
เปาหมายของสถานศึกษาท่ีตั้งเอาไว ซ่ึงทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน การบรรลุผลในการท่ีโรงเรียน
สามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก
ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังสามารถแกปญหาภายใน
สถานศึกษาไดอยางด ี
 2.3.2 เกณทการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา มีการดําเนินการอยางมีหลักการบนพ้ืนฐานของทฤษฎี  
ท่ีเชื่อถือได ซ่ึงจะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนท้ังระบบ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา                     
ซ่ึงสอดคลองกับ รุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร (2536, หนา 164) กลาววา องคการจะดํารงอยูรอด
ไดตองมีผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ ประสิทธิผลจึงเปนตัวชี้วัดความสําเร็จขององคการ ถาปราศจาก
การประเมินประสิทธิผลแลว จะไมทราบวาการปฏิบัติภารกิจขององคการเปนอยางไร ดังนั้นการประเมิน
ประสิทธิผลขององคการตองอาศัยหลักเกณฑ หรือ อาศัยตัวบงชี้วัดความสําเร็จเปนแนวทางในการประเมิน 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา Etzioni (1964, p. 4-6) ไดทําการศึกษาคนควาและวิเคราะหสรางแบบจําลองเพ่ือวัด
ประสิทธิผลแยกออกเปน 3 แนวทาง ดังนี ้
  1) การประเมินประสิทธิผลองคการในแงเปาหมาย (the goal approach) เปนการวิธีวัดผล
ท่ีตั้งอยูบนวิธีการและเปาหมายขององคการ โดยพบวา ความสามารถในการผลิต ความยืดหยุนคลองตัว และ
การปราศจากซ่ึงความกดดัน ขอขัดแยง มีความสัมพันธตอกัน และเก่ียวของกับประสิทธิผลเปนเกณฑท่ีบงชี้ 
ความมีประสิทธิผล ปจจัยเหลานี้สัมพันธกันอยางใกลชิดกับเปาหมายขององคการ แนวความคิดในการนํา
เปาหมายมาใชในการประเมินผลองคการมีขอจํากัดอยูหลายประการ ไดแก การกําหนดเปาหมาย ซ่ึงสามารถ
วัดผลดําเนินงานขององคการไดอยางถูกตอง ชัดเจน แตเปาหมายบางอยางไมสามารถวัดผลสําเร็จไดเปน
ตัวเลขหรือรูปธรรมท่ีชัดเจนได หรือเปนเปาหมายระยะยาว ความสอดคลองและความสัมพันธของเปาหมาย
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ตางๆ ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวองคการมักจะกําหนดเปาหมายการดําเนินงานไวมากกวาหนึ่งเปาหมาย และแตละ
เปาหมายนั้นอาจขัดแยงกันเอง รวมท้ังการท่ีเปาหมายขององคการไดรับการยอมรับจากฝายตางๆ มากนอย
เพียงใด  
  2) การประเมินประสิทธิผลขององคการในแงของระบบทรพัยากร (the system resource 
approach) ซ่ึงเปนการพยายามหลีกเลี่ยงจุดออน และขอบกพรองบางประการของการประเมินผลในแงของ
เปาหมาย โดยไมพิจารณาถึงเปาหมายขององคการเลย เพราะเห็นวา เปนไดยากท่ีจะใชการบรรลุเปาหมาย
เปนเครื่องวัดประสิทธิผลองคการ จึงมีการใชแบบจําลองของระบบทรัพยากรแทน แบบจําลองนี้ตั้งอยูบน
แนวคิดวา องคการเปนระบบเปด ซ่ึงมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการแลกเปลี่ยน และการแขงขันกัน 
ดังนั้น ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององคการในการแสวงหาประโยชนจากสภาพแวดลอม เพ่ือให
ไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีหายากและมีคุณคา องคการจะมีประสิทธิผลสูงสุดก็เม่ือองคการสามารถแสวงหา
ประโยชนสูงสุดไดจากตําแหนงท่ีทําการตอรอง และประโยชนมากท่ีสุดในการจัดหาทรัพยากร อยางไรก็ตาม 
แนวความคิดดานระบบทรัพยากรไมไดแตกตางไปจากการใชเปาหมายเทาใดนัก เพราะท่ีจริงเปนเปาหมาย
อยางหนึ่งขององคการก็คือ การสรรหาทรัพยากรจากสภาพแวดลอม ท่ีเปนแตเพียงการมองเปาหมายองคการ
ในฐานะท่ีมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมมากข้ึนนั่นเอง  
  3) การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ (the multiple criteria effectiveness) 
วิธีการนี้มีความหมายเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง ท้ังในแงของนักวิชาการและเม่ือนํามาใชในการวัด
ประสิทธิผลขององคการในทางปฏิบัติ ใชประเมินหนวยงานตางๆ ไดดี คือ ความสามารถในการผลิต และ
ประสิทธิภาพ โดยวัดจากผลผลิต ลักษณะขององคการ เชน บรรยากาศขององคการ รูปแบบการอํานวยการ 
และสมรรถนะขององคการในการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมในการผลิต เชน การรวมมือรวมใจในการพัฒนา 
การปฏิบัติงาน  
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ ผูวิจัยใชแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลขององคการ โดยใชเกณฑ
หลายเกณฑ เนื่องจากสามารถเลือกใชเกณฑท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะและสภาพแวดลอม
ของสถานศึกษาได 
 2.3.3 เครื่องมือวัดประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  จากแนวความคิดของการประเมินประสิทธิผลขององคการ จะเห็นไดวาการประเมินประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ควรพิจารณาประสิทธิผลโดยใชเกณฑหลายอยาง (multiple criteria) เพราะการประเมินโดย
การใชเกณฑเดียว เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไมสามารถท่ีจะแสดงถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาได
ท้ังหมด (Hoy & Miskel, 1991, p. 381) แตการท่ีจะใชเกณฑใดใน การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น
ควรคํานึงถึงความเหมาะสม ท้ังนี้เพราะเกณฑวัดมีหลายประเภท เกณฑบางอยางเหมาะสมท่ีจะใชวัดเฉพาะ
องคการอยางหนึ่ง แตเกณฑอีกอยางหนึ่งจะใชวัดไดเหมาะสมในเวลาหนึ่ง และไมสามารถใชวัดไดในอีกเวลา
และองคการอ่ืนก็ได เพราะองคการโดยท่ัวไปนั้นมักมีเปาหมายและวัตถุประสงคมากกวาหนึ่งประการ 
(Steers, 1977, pp. 54-57) ดังนั้น ในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงใชแนวคิด และเกณฑการประเมิน
ประสิทธิผลของ ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001; cited in Mott, 1972, p. 133) ซ่ึงประกอบไปดวย
ขอคําถามท่ีครอบคลุมประสิทธิผลของสถานศึกษาใน 4 ดาน คือ 
   1) ความสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึงปริมาณและคุณภาพ
ของนักเรียน ประสิทธิภาพของโรงเรียนท่ีสรางความเชื่อม่ันไดสูงโดยวัดความนิยมจากชุมชน และผูปกครอง
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นักเรียนประการหนึ่ง ไดแก โรงเรียนมีนักเรียนเขาเรียนมีปริมาณมากและคุณภาพ การเรียนการสอนอยูใน
เกณฑสูง โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนความสามารถในการศึกษาตอในสถานบันชั้นสูงไดเปน
จํานวนมาก โรงเรียนท่ีมีท้ังปริมาณและคุณภาพสูงดังกลาวนี้จะไดแก โรงเรียนในเมือง โรงเรียนระดับจังหวัด
ท่ีมีชื่อเสียง โรงเรียนท่ีมีความพรอมท้ังทางดานปจจัยตางๆ ไดแก วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
อยางเพียงพอ อาคารสถานท่ีบรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสม ปจจัยดานการเงินคลองตัวสามารถการจัดซ้ือ
จัดจาง และทําการเบิกจายไดอยางสะดวก มีบุคลากร คือ มีครูผูสอนท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนระบบการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เรื่องคุณภาพของนักเรียนนั้นสวนใหญจะดูท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเกณฑชี้วัด
เพียงประการเดียวซ่ึงเปนความเขาใจผิด ควรจะพิจารณาถึงสวนตางๆ เชนการพัฒนาทัศนคต ิใหมีแรงจูงใจ
ของนักเรียน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความเชื่อม่ันในตนเอง ความปรารถนา และความคาดหวังตาง  ๆรวมท้ัง
การประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม มีคานิยมท่ีดีงาม ซ่ึงลักษณะตางๆ ดังกลาวนี้
เปนลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสังคมคาดหวัง และมีความตองการอยางมาก (Hoy & Miskel, 1991; cited in 
Mott, 1972, p. 133) จึงอาจกลาวไดวาคุณภาพท่ีเกิดกับผูเรียน นอกจากจะเปนผูท่ีมีความสนใจในการศึกษา
เลาเรียน มีความรู มีความสามารถทางวิชาการอยางยอดเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาตางๆ สูง
เปนท่ีนาพึงพอใจแลว ยังจะมีการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คานิยม และดานคุณธรรมตางๆ 
ท่ีพึงปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซ่ึงองคประกอบตางๆ ในการ
สรางเสริมประสิทธิผลท้ังดานปริมาณ และดานคุณภาพของนักเรียนนั้น นอกจากปจจัยตางๆ ซ่ึงไดแก อาคาร
สถานท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีสะอาด รมรื่น สวยงาม มีวัสดุอุปกรณ
ท่ีเพียงพอและทันสมัยตอการเรียนการสอนแลว บุคลากรท่ีสําคัญไดแก ผูบริหาร และครูเปนผูท่ีมีบทบาท
สําคัญยิ่งตอประสิทธิผลของสถานศึกษา หากผูบริหารเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพและมองเห็นความสําคัญของงานวิชาการในโรงเรียนอยางแทจริง หาแนวทางการสงเสริม และ
พัฒนางานดานวิชาการใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและใหเปนไปตามความคาดหวังของผูปกครองและชุมชน 
สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีกอใหเกิดประสิทธิผล ครู อาจารย รูบทบาทหนาท่ีของตนเอง พัฒนาความรู
ความสามารถของตนอยูเสมอ วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมโดยยึดกระบวนการ และ
ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน ตลอดจนปรับพฤติกรรมการสอนใหทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลง
และความเจริญทางดานเทคโนโลยีใหมๆ แลว เปนท่ีเชื่อวาโรงเรียนนั้นจะบรรลุวัตถุประสงค เกิดประสิทธิผล
ในดานปริมาณและคุณภาพของผูเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการเรียนรู หมายถึง ความรูหรือทักษะ
ท่ีไดจากการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ซ่ึงหลักสูตรในแตละระดับ ไดกําหนดหลักการไว
แตกตางกัน แตหลักการสําคัญท่ีมุงเนนคือเพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และนําความรูไปใชประโยชน
ได (มหาวิทยาลับสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540, หนา 28) ดังนั้น จุดมุงหมายสําคัญของการจัดการเรียนการสอน
คือ ตองการใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาหรือในหลักสูตรท่ีเรียน ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวผูเรียนแตละคนมักจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันไป ท้ังนี้เนื่องจากตัวแปรตางๆ ท่ีเขามาเก่ียวของและสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (ภัทรสิริณ เสวตไอยาราม, 2549, หนา 14)  
  จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา  พฤติกรรมการเรียนท่ีสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดีกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และเม่ือ
นักเรียนปรับปรุงแกไขพฤติกรรมทางการเรียนใหดีข้ึนแลวจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน
ดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการท่ีจะพยายามเขาถึงความรู ซ่ึงเปนผลมาจากการใช
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ความพยายามในการเรียนดวยความตั้งใจ ทําใหบรรลุเปาหมายโดยเกิดการเปลี่ยนแปรทางดานความรูทักษะ
และ พฤติกรรมท่ีตองการ ซ่ึงความสามารตรวจสอบหรือวัดความสําเร็จนั้นดวยเครื่องมือวัดผลทางการเรียน
โดยมุงวัดสิ่งท่ีผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในดานตางๆ ไดมากกวาการวัดความรูความจํา 
   2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก หมายถึง มีความคิดเห็น ทาที
ความรูสึก หรือพฤติกรรมของผูท่ีไดรับการศึกษาแสดงออกในทางท่ีดีงามสมเหตุสมผล และสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม การศึกษานอกจากจะสรางเสริมความเจริญใหบุคคลท้ัง 4 ดาน คือ ดานรางกายใหมี
ความสมบูรณแข็งแรง มีพัฒนาการสวนตางๆ อยางเหมาะสมกับวัย ดานสติปญญามีความใฝรูใฝเรียน ท้ังรูจัก
คิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และมีความคิดอยางสรางสรรคดานสังคม สามารถนําความรูความสามารถ และ
ทักษะอันจําเปนท่ีนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตนไดอยางเปนสุข และ ดานจิตใจ รูจักเหตุผล  
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมอยางเหมาะสมและดีงามแลว ทัศนคติทางบวกจะเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากผูไดรับ
การศึกษาครบถวนท้ัง 4 ดาน ท้ังนี้ทัศนคติประกอบดวยองคประกอบ 3 สวนดังนี้ (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน, 
2545, หนา 67)  
   ( 1) องคประกอบดานความเขาใจ คือ สวนท่ีเปนความรู ความเขาใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
   ( 2) องคประกอบดานความรูสึก คือ สวนของอารมณหรือความรูสึกวาชอบหรือไมชอบ
เห็นดวย หรือไมเห็นดวย 
   ( 3) องคประกอบดานพฤติกรรม คือ สวนของความตั้งใจท่ีจะประพฤติตอคนใดคนหนึ่ง 
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้นหากผูเรียนมีทัศนคติทางบวกจะเปนผูท่ีมีความเขาใจ ความรูสึกและแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมตางๆ เปนท่ีพึงประสงคของสังคมโดยสวนรวม มีจิตใจกวางขวาง ไมทําตนตอตาน มีความม่ันคง
ทางจิตใจมีเหตุผลยอมรับกฎกติกาของสังคมท่ีไดกําหนดข้ึนมา และการปฏิบัติดวยความจริงใจมีจิตใจท่ีเปน
ประชาธิปไตย ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของสวนรวม เห็นความสําคัญและเห็นคุณคาของการอยูรวมกัน
ในสังคม เปนผูท่ีมีความสามารถควบคุมจิตใจและมีวินัยในตนเอง อดกลั้น และยังสามารถเผชิญหนากับ
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีของสังคมรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ และ
มีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนมนุษย ทําตัวเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม ตลอดจนสามารถดําเนินการอบรมสั่งสอน
ใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยูในระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษา
และอยูในสังคมอยางเปนสุข 
  จากท่ีกลาวมา สรุปไดวา ความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก หมายถึงความสามารถ
ในการดําเนินงานการอบรมนักเรียนใหเปนคนดีท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง และ
มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน รวมท้ังมีกิริยาทาทาง มีความคิดเห็น มีความรูสึกของบคุคล ท่ีมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ภายหลังจากท่ีบุคคลไดรับประสบการณในสิ่งนั้น  ซ่ึงแสดงออกไดท้ังทางบวก และทางลบ ดังนั้นเจคติตอวิชา
ทีเรียน จึงเปนความคิดความรูสึกของนักเรียนท้ังทางบวกและทางลบ ตอวิชาท่ีเรียนหลังจากมีประสบการณ
ในการเรียนการสอน และเปนตัวกระตุนใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีจะสนองตอวิชาท่ีเรียนไปทางใดทางหนึ่ง
หรือลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
   3) ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอมได ในองคการตางๆ 
จะประกอบดวย “คน” และ “งาน” โรงเรียนซ่ึงเปนองคการทางการศึกษาก็เชนเดียวกัน ยอมประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย นักเรียน และนักการภารโรงเรียน ทําใหเกิดการเรียน การสอนอยางสมบูรณ 
การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น โรงเรียนจะตองมีความสามารถในการปรับตัวได
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อยางเหมาะสม การกําหนดนโยบายตางๆ ของโรงเรียนจะตองมีความสอดคลองและทันสมัย ทันกับความ
เจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลง นโยบายของโรงเรียนไมควรยึดตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไมไดจะทําให
ลาสมัย ในขณะเดียวกันจะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัยทันความเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะในดานการ
เรียนการสอน ควรมีนวัตกรรมและสื่อการสอนใหมๆ ท่ีมีการคนควาและพัฒนาสื่ออุปกรณการเรียนการสอน
อยางสมํ่าเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมใหมีความสะอาด รมรื่น เพ่ือใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ
และเกิดบรรยากาศการเรียนรู ผูบริหารและครูจะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัวไมหยุดนิ่ง ตองพยายาม
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการ รูปแบบการบริหารงานและการดําเนินงานตางๆ เพ่ือใหมีความคลองตัวตอการ
ปฏิบัติ ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา มีความริเริ่มสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมๆ อยูเสมอ ซ่ึงการจัดการเรียน
การสอนใหนักเรียนมีความรูเพ่ือใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุขนั้นจะตองมีเทคนิควิธีการ
สอนท่ีเหมาะสม ครูตองสรางกระบวนการและวิธีการเรียนรูใหกับนักเรียนท้ังเนื้อหาวิชาและคุณธรรม
จริยธรรม มากกวาท่ีจะบอกความรูหรือสอนหนังสือแบบธรรมดา เพราะวิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรู
ของนักเรียนจะเปนวิธีการท่ีติดตัวนักเรียนซ่ึงสามารถนําไปปรับใชไดตอการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเอง
ใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม (นิรุตติ์ พลบุตร, 2549, หนา 49) 
กลาววา ประสิทธิผลในโรงเรียนหรือองคการนั้น นอกจากโรงเรียนจะสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงแลว โรงเรียนจะตองสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ท้ังภายในและภายนอก รวมท้ัง
สามารถแกปญหาภายในโรงเรียน เพ่ือใหการทํางานหรือการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค และเกิดผลตาม
เปาหมายท่ีองคกรไดกําหนดเอาไว ดังนั้นเทคนิคการบริหารคุณภาพท้ังองคกร จึงเปนการปรับปรุงพัฒนางาน
ทุกดานใหมีคุณภาพพรอมๆ กันกระบวนการพัฒนาคุณภาพดวยเทคนิค TQM  
 เทคนิคกระบวนการพัฒนาคุณภาพท้ังองคกร มีองคประกอบการดําเนินงาน 8 ข้ันตอน ดังตอไปนี้  
    (1) คําสัญญาท่ีจะกระทํางานดวยคุณภาพ (commitment) หมายถึง องคกรตองมุงม่ัน
ในการปรับปรุงคุณภาพขององคกรอยางจริงจังและใหมีผลยั่งยืน โดยตองใชทรัพยากรท่ีมี เชนงบประมาณ 
กําลังคน ความทุมเทกําลังความสามารถใหเกิดประโยชน โดยผูนําองคกรเปนผูกระตุน ชี้นํา และทําตนเปน
ตัวอยางใหผูรวมงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงการทํางานโดยมีคุณภาพเปนเปาหมาย 
    ( 2) ประกาศนโยบายคุณภาพใหทราบท้ังองคกร (awareness) หมายถึง การประกาศ
ชี้แจงนโยบายคุณภาพใหผูรวมงานทุกระดับทราบเขาใจและตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาองคกร ไปสู
เปาหมายการมีคุณภาพ เพ่ือใหผูรวมงานทุกคนรูวา ตนเองจะตองทําหนาท่ีของตนเองเชนใด เพ่ือรวมกับ
ผูรวมงานคนอ่ืนๆ พัฒนาคุณภาพใหเกิดข้ึนท่ัวท้ังองคกร 
    ( 3) คุณภาพหรือเปาหมายขององคกร (results) หมายถึง การกําหนดผลงานท่ีจะเกิดข้ึน
จากความสําเร็จของการทํางาน ซ่ึงสามารถวัดหรือแสดงใหเห็นได 
    ( 4) การวางระบบงานในองคกร (organization) หมายถึงการวางระบบ โครงสรางองคกร     
จัดมอบหนาท่ี ความรับผิดชอบของผูทํางาน ใหชัดเจนเพ่ือรวมกันพัฒนาคุณภาพ 
    (5) การวางแผนปฏิบัติการ (planning) หมายถึง การวางแผนปฏิบัติงานใหผูรวมงาน
ทําหนาท่ีตางๆ รับทราบหนาท่ีงานของตนโดยควรกําหนดกิจกรรมตางๆ ใหชัดเจน และตองระบุระยะเวลา
การดําเนินของผูทํางานไปพรอมกันดวย 
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    (6) ติดตาม กํากับ ประเมินงาน (accountability) หมายถึง เม่ือผูทํางานดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการแลว คณะทํางานพัฒนาคุณภาพควรติดตามกํากับ และประเมินงานเปนระยะๆ เพ่ือติดตาม
ความกาวหนาและแกไขปญหาท่ีพบ ชวยสนับสนุน ชี้นํา พรอมท้ังประเมินงานดวย 
    ( 7) การยกยองและชื่นชมตอผลการพัฒนาคุณภาพ (recognition) หมายถึง การท่ีผูนํา
องคกรตองรูจักการยกยอง และชื่นชมตอผลการพัฒนาคุณภาพของผูใตบังคับบัญชา และมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพ เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ และกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาคุณภาพดวยความเต็มใจ 
    ( 8) การปรับปรุงระบบการพัฒนาคุณภาพ (renewal) หมายถึง การปรับปรุงระบบการ
พัฒนาคุณภาพใหมีความเหมาะสม สอดรับกับวัฒนธรรมขององคกร สภาพแวดลอม และประสบการณของ
พนักงานท่ีปรับเปลี่ยนไป ซ่ึงจะทําใหการพัฒนาคุณภาพ กลายเปนวัฒนธรรมคุณภาพ (quality culture) ของ
องคกรอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพท่ียั่งยืน การนําระบบเทคนิค การพัฒนาคุณภาพแบบ TQM มาใช
ในทางการศึกษานี้เปนท่ีสนใจโดยท่ัวไป เพราะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลวกระบวนการบริหารโรงเรียน
จะมี ประสิทธิภาพครู นักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) การตระหนักถึงภาระงานตามหนาท่ี
ของตนในการพัฒนางานในหนาท่ี ดังนั้น จะชวยพัฒนางานในหนาท่ีของตนใหมีคุณภาพ เปาประสงคท่ีจะนํา
โรงเรียนไปสูมาตรฐานจึงไมยากตอการไดมา 
  4) ความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี คือ การท่ีโรงเรียนจะมีประสิทธิผล
นั้น ปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือ ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน เพราะโรงเรียนประกอบดวย
คนหลายกลุม หลายฝายในการทํางานรวมกัน ความขัดแยงทางความคิดจึงยอมเกิดข้ึนได (Glickman, 1990, 
p. 308) ท้ังนีเ้ปนเพราะบุคคลแตละคนยอมมีความคิด คานิยม ความตองการและเปาหมายตางกัน ซ่ึงท่ีจริง
ปญหาความขัดแยงเปนสิ่งดี ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค (Northcraft & Neal, 1990, p. 213) แตผูบริหาร
โรงเรียนจะตองสามารถบริหารความขัดแยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม ท่ีจะมีผลดีตอการพัฒนางาน เพราะวา
หากมีความขัดแยงมากจะทําใหเกิดความไมไววางใจ ขาดความรวมมือในการทํางาน ทําลายความสมานฉันท
กลมเกลียว สรางความเปนศัตรู และนําไปสูการลดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการลาออกจากงานได 
ซ่ึงยอมมีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในการท่ีจะแกปญหาใหเกิดประโยชนนั้น ยอมข้ึนอยูกับวิธีการ
แกปญหาของผูบริหารองคประกอบของการแกปญหา กันยา สุวรรณแสง (2544, หนา 19) ไดกลาวถึงสิ่งท่ีมี
อิทธิพลตอการแกปญหาวาประกอบไปดวยสิ่งตอไปนี้คือ 
    (1) ตัวผูเรียน (condition with in the learner) ไดแก เชาวนปญญา ลักษณะอารมณ 
อายุ แรงจูงใจ ประสบการณของผูเรียน ประสบการณบางอยางก็ยอมสงเสริมใหแกปญหาไดงายเขา แต
ประสบการณบางอยางก็ขัดขวางการแกปญหาเปนผลเสียตอการแกปญหา 
    ( 2) สถานการณท่ีเปนปญหา (condition in the learning situation) เชนปญหานั้น
เคยเรียนรูมาแลว เปนปญหาตอเนื่อง ปญหาคลายคลึงกับท่ีเคยเรียนรูมาแลว มีคําแนะนําดี ซ่ึงเปนปญหาท่ี
ทาทายนาสนใจ 
    ( 3) การแกปญหาเปนหมู (problem solving in group) คือใหหลาย  ๆคนมีโอกาส
รวมกันแกปญหาเดียวกัน มีการอภิปรายรวมกัน จะแกปญหาแบบนี้ไดผลดีก็ตอเม่ือสมาชิกของกลุม และมี
จุดมุงหมายรวมกัน ท่ีจะแกปญหาใหสําเร็จ แตละคนมีความรู และขอมูลพรอมท่ีจะแกปญหา ทุกคนยอมจะ
มีความเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นมีมนุษยสัมพันธในกลุมดี  
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  จากเหตุผลดังกลาวพอ สรุปไดวา การแกปญหาในโรงเรียน เปนสิ่งท่ีผูบริหารและครูในโรงเรียน
รวมมือกันแกไขปญหา บริหารความขัดแยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมท่ีจะมีผลดีตอการพัฒนางาน การสราง
ความสมานฉันทกลมเกลียว ตอบสนองงานดานการเรียนการสอน การปกครองนักเรียน และงานรับผิดชอบ
อ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและปฏิบัติงานไดดวยความพึงพอในจนบรรลุ
วัตถุประสงคของโรงเรียน 
  2.3.4 วิธีการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา  
  ธงชัย สันติวงษ (2535, หนา 202-213) แนะวิธีประเมินผลงานหรือประสิทธิผลของงานมีหลาย
ประการ อาจสรุปได 3 กลุม ดังนี้ 
  1) กลุมท่ีหนึ่ง เปนวิธีการท่ีใชในการประเมินผลเฉพาะบุคคลแตละบุคคล ใชประเมินผูท่ี
ตองการประเมินทีละคน โดยแยกกันในแตละครั้งและไมนําไปเปรียบเทียบโดยตรงทันทีกับผูท่ีตองการ
ประเมิน ซ่ึงวิธีการประเมินนี้ แบงเปน 7 วิธีดังนี้ 
    ( 1) วิธีประเมินตามขีดขนาดหรือมาตรา (graphic rating scale) เปนวิธีท่ีนิยมใชกันใน
ปจจุบัน และเปนเทคนิคท่ีเกาแกมาก การประเมินจะทําโดยผูประเมินใหความเห็นดวยการขีดเครื่องหมาย
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดจากมากไปหานอย 
    ( 2) วิธีการประเมินแบบบังคับเลือก (force choice) ผูประเมินจะตองพิจารณาเลือก
เฉพาะชุดขอความท่ีระบุไวใหเลือกเก่ียวกับตัวผูถูกประเมิน โดยขอความจะถูกจัดใหเปนกลุมและผูประเมิน
ตองใชดุลยพินิจในการเลือกขอความท่ีกําหนด โดยดูวาอันใดเหมาะสมท่ีจะใชวัดความมีประสิทธิผลของงาน 
    ( 3) วิธีประเมินโดยเขียนคําบรรยาย (essay evaluation) ผูประเมินนี้จะตองบรรยายถึง 
จุดแข็งและจุดออน ซ่ึงเก่ียวกับพฤติกรรมของผูถูกประเมิน สวนใหญมักจะใชเพ่ือประกอบการประเมินคูกับ 
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
    ( 4) วิธีการประเมินการบริหารตามเปาหมาย (management by objectives) เปนวิธีท่ี
จะใชประเมินตัวบุคคลโดยผูประเมินและผูถูกประเมินนั้นจะรวมกันกําหนดเปาหมายของงานไวลวงหนา และ
ผูถูกประเมินจะพยายามทําใหสําเร็จภายในชวงเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงเม่ือถึงข้ันประเมินผลท้ังผูประเมิน และผูถูก
ประเมินจะรวมกันพิจารณาถึงระดับความสําเร็จของงานตามเปาหมายท่ีกําหนด 
    (5) วิธีประเมินเหตุการณสําคัญ (critical incident technique) ผูชํานาญการดานบริหารงาน
บุคคล และหัวหนาจะเตรียมขอความท่ีบงบอกพฤติกรรมของผูถูกประเมินท้ังในแงดีท่ีสุดและเลวท่ีสุด 
ขอความเหลานี้จะจัดเปนกลุมแตกตางกันไปแตละงาน มีการพัฒนาและจัดประเภทขอมูลและเหตุการณ
สําคัญ ผูประเมินจะนําแบบฟอรมนี้ไปวัดผูถูกประเมิน ซ่ึงผูถูกประเมินจะทําการบันทึกเหตุการณครั้งท่ีดี
ท่ีสุดผูถูกประเมินปฏิบัติไดตามประเภทท่ีจัดไว วิธีนี้หัวหนางานมักจะเปนคนประเมินเองมากกวาจะรวมกับ
ผูถูกประเมิน 
    ( 6) วิธีประเมินดวยการขีดเครื่องหมาย (checklist or weighted checklist) ผูประเมิน
จะเตรียมรายงานท่ีเปนหัวขอเรื่อง (checklist) เรียงลําดับเปนชุดคุณศัพทหรือคําบรรยายความ ขอความท่ี
แสดงถึงความมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เปนการใหน้ําหนักในแตละขอเทา ๆกัน และผูประเมินจะใส
เครื่องหมายสําหรับรายการหรือขอความแตละขอ แตหากไมมีก็ปลอยวางไมทําเครื่องหมาย 
    ( 7) วิธีประเมินพฤติกรรมการทํางาน ตามขนาดหรือมาตรา (behavior allyanchored 
rating scales) โดยประเมินประสิทธิผลของงาน จากผูบังคับบัญชาอ่ืนท่ีไมได เปนผูเขียนคําบรรยายเก่ียวกับ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

33 

 

แงดีหรือไมดีของการทํางานนั้น  ไดทําการประเมินขอความเหลานั้น จากมาตราสวน (scale) ท่ีนํามาจัดกลุม
เปนประเภทๆ เชนเดียวกับวิธีขีดเครื่องหมาย (weighted checklist) โดยวิธีนี้คลายกับวิธีประเมินเหตุการณ
สําคัญ (graphic rating scale) ท่ีนํามาใชกับผูถูกประเมิน แตตางกันตรงท่ีมาตราสวน (scale) ท่ียึดขอความ
บรรยายเก่ียวกับลักษณะท่ีสังเกตเห็นไดจากพฤติกรรมท่ีตองการวัด  
   2) กลุมท่ีสอง วิธีการประเมินท่ีใชกับคนหลาย  ๆคน พรอม  ๆกัน วิธีการนี้จะประเมินผูถูก
ประเมินพรอมกันหลาย ๆคน โดยจะเปรียบเทียบกับผูถูกประเมินอ่ืน ๆในครั้งเดียวกันวิธีนี้แบงออกเปน 3 วิธี
ดวยกัน คือ 
    (1) วิธีการจัดลําดับท่ี (ranking) เปนวิธีท่ีผูทําการประเมินจะมีกําหนดวาผูถูกประเมิน
ผูใดทํางานดีท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากดีท่ีสุดไปถึงไมดีท่ีสุด 
    ( 2) วิธีเปรียบเทียบเปนคู  ๆ(paired comparison) วิธีการนี้จะเปนการประเมินบุคคลใด
บุคคลหนึ่งกอนหลัง จากนั้นจะเปรียบเทียบบุคคลอ่ืนกับบุคคลนี้โดยเปรียบเทียบกันไปเรื่อยๆ จนหมดทุกคน 
    ( 3) วิธีวัดโดยการกําหนดขอบเขตของการกระจาย (forced distribution) วิธีนี้เปนวิธีท่ี
ผูประเมินจะใหเกรดตามโคง (curve) ประเมิน ผูถูกประเมินภายในกรอบของการกระจายท่ีไดกําหนดไวแลว 
   3)  กลุมท่ีสาม วิธีประเมินวิธีอ่ืน  ๆมี 2 วิธี คือ 
    (1) วิธีทดสอบผลงาน (performance test) วิธีนี้เปนวิธีการออกแบบทดสอบผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือนํามาใชทดสอบประเมินผล แลวติดตามประเมินวามีผลงานดี เลว อยางไร 
    (2) วิธีการประมวลผลงานรอบดาน (field review technique) วิธีการนีเ้ปนวิธีการท่ีใช
ผูประเมินจากภายนอก โดยผูถูกประเมินและผูบังคับบัญชาของผูถูกประเมินจะตองตอบคําถามปากเปลาตอ
ผูมาตรวจหรือผูประเมินจากภายนอก 
  จากเหตุผลท่ีนักการศึกษาไดกลาวมา พอสรุปไดวา วิธีการประเมินดานประสิทธิผลนั้นมีหลายวิธี
ซ่ึงควรเลือกใชวิธกีารท่ีเหมาะสมและตรงกับความตองการวัด ซ่ึงในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิด
การประเมินประสิทธิผลของงานตามแบบวิธีการประเมินตามขีดขนาดหรือมาตรา โดยผูประเมินใหความเห็น
ดวยการขีดเครื่องหมายตามแบบฟอรมท่ีกําหนดจากมากไปหานอย  
 

 2.4 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 
 2.4.1 ความหมายของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  
  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) มีผูใหความหมายไวดังนี้ 
 บัณฑิต แทนพิทักษ (2540, หนา 15-16) กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึงภาวะผูนํา
ของผูบริหารท่ีใชวิธีการตางๆ ในการยกระดับความตองการ ความตระหนักและความสํานึกของครูทําใหผูตาม
กาวพนจากความสนใจในตนเองมาเปนการทํางานเพ่ือประโยชนสวนรวมของโรงเรียน และมุงม่ันใชความ
พยายามอยางสูงในการทํางานเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ 
 วรรณดี ชูกาล (2540, หนา 8) กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้น หมายถึง ความสามารถของ
ผูบริหารในการยกระดับแรงจูงใจของผูตาม กระตุนผูตามใหมีความตองการสูงข้ึนกวาท่ีเปนอยู และมองเห็น
คุณคาตลอดจนการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค โดยไมคํานึงถึงประโยชนของสวนตัว แตจะคํานึงถึงสวนรวมของ
หนวยงาน   
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 สุดา ทัพสุวรรณ (2541, หนา 8) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ลักษณะความสัมพันธของ
ผูนําและผูตาม ผูนําจะเนนใหผูตามเกิดความรูสึกเห็นความสําคัญ และคุณคาของผลงานท่ีผลิตออกมา จูงใจ
ใหผูตามสนใจทํางานเพ่ือหนวยงาน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงระดับความตองการในผลงานของผูตามใหสูงข้ึน 
และใชความสามารถของตนเองตามศักยภาพท้ังหมดในการทํางาน  
  สุมาลี ขุนจันดี (2541, หนา 83) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการท่ีผูนําตองการ
เพ่ิมระดับความพยายามของผูตามเพ่ือใหปฏิบัติงานตามความคาดหวัง โดยผูนําทําใหผูตามมีความรูสึก
ไววางใจ ยินดี จงรักภักดี และนับถือผูนําทําใหผูตามกลายเปนผูท่ีมีศักยภาพเปนนักพัฒนาเปนผูเสริมแรงได
ดวยตนเอง ควบคุมตนเองได โดยผูนําการเปลี่ยนแปลง จะใชวิธีการใด วิธีการหนึ่งสอดคลองกัน คือยกระดับ
ความรูสึกความสํานึกของผูตาม โดยใหเห็นความสําคัญ และคุณคาของผลลัพธท่ีตองการ และวิธีการท่ีจะ
บรรลุผลตามผลลัพธท่ีตองการนั้นทําใหผูตามไมคิดคํานึงถึงผลประโยชนสวนตน แตจะอุทิศงานเพ่ือทีมงาน
องคการ และนโยบาย โดยการกระตุนระดับความตองการของผูตามใหสูงข้ึนตามระดับ ซ่ึงเปนไปตามหลักการ
ความตองการของมาสโลว 
  รัตติกรณ จงวิศาล (2543, หนา 5) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการของผูนําท่ีมี
อิทธิพลตอผูรวมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงข้ึนกวาความ
พยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน ทําใหเกิดการ
ตระหนักรูในภารกิจ และจูงใจใหผูรวมงานมองไกลเกินกวาความสนใจของตน ซ่ึงจะนําไปสูประโยชนของกลุม
หรือสังคม 
  วัลภา อิสระธานันท (2545, หนา 26) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการท่ีผูนํานั้น
มีวิสัยทัศน สามารถเสริมสรางอํานาจ สรางการยึดม่ันความผูกพันตอเปาหมายขององคการ และจูงใจผูตาม
ใหปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยคํานึงถึงผลประโยชนขององคการมากกวา
ผลประโยชนสวนตน  
  วรรณี หิรัญญากร (2546, หนา 9) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การกระทําของผูบริหาร
โรงเรียนท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการ อยางมีศิลปะในการโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาน
เกิดความตองการ และเกิดแรงบันดาลใจ ท่ีจะปฏิบัติงานใหสําเร็จบรรลุจุดมุงหมายใหมขององคการในทิศทาง
ท่ีดีข้ึน  
  ตวงรัตน จินตชาติ (2546, หนา 4) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การท่ีผูบริหารสามารถท่ีมี 
อิทธิพล จูงใจ และเปลี่ยนแปลงใหพนักงานปฏิบัติงานไดมากข้ึน รวมท้ังพัฒนาตนเองเพ่ือจะนําไปสูประโยชน
ขององคการ  
 วันชัย ธงชัย (2547, หนา10) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเปนผูนําท่ีจะกระตุนใหเกิด
ความสนใจระหวางผูรวมงานและผูตามเพ่ือทําใหเกิดการตระหนักรูในเรื่องภารกิจ (mission) และวิสัยทัศน 
(vission) ของทีมโดยผูนําจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณของผูรวมงานและผูตามและองคการ ตลอดจน
พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับความสามารถและศักยภาพท่ีสูงข้ึน 
 ชนะ พงศสุวรรณ (2548, หนา7) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริหารนั้นมี
อิทธิพลตอผูรวมงาน โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงข้ึนกวาความพยายามเดิมท่ีคาดหวัง 
พัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน ซ่ึงจะทําใหเกิดความตระหนักรูใน
พันธกิจ และวิสัยทัศน ขององคการ 
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  แคทลียา ศรีใส (2548, หนา 27) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึงผูนําจะเปนผูกระตุนใหผูตาม
มีความตองการท่ีสูงข้ึน ทําใหตระหนักถึงความตองการ สํานึกในความสําคัญ คุณคาของจุดมุงหมาย และวิธี
ท่ีจะทําใหบรรลุจุดมุงหมาย ใหคํานึงถึงผลประโยชนของทีม องคการ นโยบายมากกวาผลประโยชนสวนตน 
และยกระดับความตองการใหสูงข้ึน 
  จากความหมายท่ีกลาวมา สรุปไดวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้น หมายถึง ระดับพฤติกรรมของ
ผูบริหารท่ีแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางานท่ีเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง กระตุนความพยายาม
ของผูรวมงานใหสูงข้ึนกวาความพยายามท่ีคาดหวัง เปนผลใหการปฏิบัติงานเกินกวาความคาดหวัง พัฒนา
ความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับท่ีสูงข้ึน และมีศักยภาพมากข้ึน โดยท่ีผูบริหารแสดงบทบาท ทําให
ผูรวมงานรูสึกไววางใจ ตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศน มีความจงรักภักด ีและจะรวมเปนแรงบันดาลใจให
ผูรวมงาน มองไกลเกินกวาความสนใจของตนเอง เพ่ีอนําไปสูประโยชนขององคการมากกวาประโยชนสวนตน  
 2.4.2  ทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  
 แนวคิดแรกเริ่มของทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไดพัฒนาโดย เบิรน (Burns, 1978; อางถึงใน
ธวัชชัย หอมยามเย็น, 2548, หนา 47) ซ่ึงไดทําการวิจยัเชิงพรรณนา ในผูนําทางการเมือง และไดเสนอทฤษฎี
ผูนําการเปลี่ยนแปลงข้ึนมาโดยวิจารณวา ทฤษฎีผูนําท่ีผานมา ยังไมสามารถอธิบายภาวะผูนําไดอยางชัดเจน
และยังไมรูวาอะไรเปนแกนแทของผูนํายุคใหม โดยมองวาผูนําเปนผูมีอํานาจชนิดหนึ่งท่ีเนนความสัมพันธ
การรวมตัวกันอยาง มีความมุงหมาย แตผูนําแตกตางจากผูมีอํานาจ ผูมีอํานาจคํานึงถึงแตแรงจูงใจของตน 
สวนผูนําจะคนหาแรงจูงใจของผูตาม และยกระดับแรงจูงใจของผูตามใหสูงข้ึนโดยคอยๆ กระตุนแรงจูงใจของ
ผูตามอยางตอเน่ือง ซ่ึง Burns เห็นวาปฏิสัมพันธเกิดข้ึนใน 3 ลักษณะ คือ ผูนําการแลกเปล่ียน (transaction 
leadership) ผูนําการเปลีย่นแปลง (transformation leadership) และ มผูีนําจริยธรรม (moral leadership) 
โดยอธิบายวา ผูนําการแลกเปลี่ยน หมายถึง ผูนําท่ีมีความสัมพันธกับผูตามอยูบนพ้ืนฐานท่ีมีการแลกเปลี่ยน 
ผลประโยชนซ่ึงกันและกัน โดยใชกระบวนการตอรอง ดังเชน การทํางานเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงินเดือน เปนการ
จายเงินเพ่ือใหออกเสียงลงคะแนนสําหรับการเลือกตั้ง หรือดานจิตใจ เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนกับการทุมเท
ความพยายามเพ่ือทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายของผูนํากับผูตามจึงไมเปนเปาหมายเดียวกัน ขาดการ
กําหนดคานิยมและไมกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง สวนผูนําการเปลี่ยนแปลง จะตรงขามกับการแลกเปลี่ยน
เปนผูนําท่ีตระหนักถึงความตองการของผูรวมงาน คนหาแรงจูงใจของผูรวมงาน กระตุนใหผูรวมงานเกิดความ
สํานึกถึงความตองการ ความพยายามใหผูรวมงานไดรับการตอบสนองความตองการในระดับท่ีสูงข้ึน และ
หาทางพัฒนาผูรวมงาน โดยผูรวมงาน ท่ีไดรับการพัฒนาจะสามารถบรรลุศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ีซ่ึงมี
แนวคิดท่ีสําคัญ คือ การยึดคานิยมเชิงจริยธรรมและการมีเปาหมายรวมกัน ผลของผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้น
จะทําใหเกิดผูนําจริยธรรม เปนภาวะผูนํา จะยกระดับความประพฤติ ความปรารถนาเชิงจริยธรรมของผูตาม
ใหสูงข้ึนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนท้ังผูนําและผูตาม แบส (Bass, 1985; อางถึงใน ธวัชชัย หอมยามเย็น, 
2548, หนา 47) ไดเสนอทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีขยายแนวคิดของ เบิรน (Burns, 1978) โดยใช
ทฤษฎีแรงจูงใจมาอธิบาย มโนทัศนของผูนําการเปลี่ยนแปลงใหชัดเจนมากข้ึน และอธิบายไววาผูตามของ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะชื่นชมไววางใจ จงรักภักดีตอผูนํา และผูนําจะกระตุนใหผูตามทําไดมากกวาท่ีคิดไว
ตั้งแตตน เม่ือกระทําการเปลี่ยนแปลงผูนําจะจูงใจผูตามโดย  
   1) ทําใหผูตามตระหนักถึงความตองการใหสํานึกถึงความสําคัญและคุณคาของจุดมุงหมาย 
วิธีการบรรลุจุดมุงหมาย  
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   2) ทําใหผูตามไมคํานึงถึงประโยชนสวนตน แตจะอุทิศตนเพ่ือทีมงานและองคการ  
   3) ยกระดับความตองการของผูตามใหสูงข้ึน ตามทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของ 
Maslow ซ่ึงเม่ือแรกเริ่มเสนอทฤษฎีใหม ๆแบส (Bass, 1985) ไดระบุองคประกอบของผูนําการเปลี่ยนแปลง
ไว 3 ประการ คือ  
   (1) ความเสนหา หรือ เรียกอีกอยางหนึ่งวา อิทธิพลเชิงอุดมการณของผูนํา (idealized  
influence: II) คือ พฤติกรรมท่ีสามารถกระตุนความรูสึกดานอารมณของผูตามใหสูงข้ึนได ซ่ึงจะกอใหเกิดการ
เลียนแบบและผูกพันตอตัวผูนํา  
   (2) การกระตุนทางปญญา (intellectual stimulation: IS) คือ พฤติกรรมของผูนําใน 
การทําความเขาใจกับปญหาไดดีจนสามารถทําใหผูตามมองเห็นปญหาดังกลาวจากมุมมองใหมของตนได  
   (3) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (individualized consideration: IC) คือพฤติกรรม           
ท่ีผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางาน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการเอาใจเขามา
ใสใจเรา มีการติดตอสื่อสารแบบสองทาง และเปนรายบุคคล สนใจและเอาใจใสผูรวมงานหรือผูตามเปน
รายบุคคล มีการวิเคราะหความตองการและความสามารถ ของแตละบุคคลเปนพ่ีเลี้ยงคอยใหคําแนะนํา และ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงานใหมีวิธีพัฒนาตนเอง ตอมาทฤษฎีของ Bass ไดปรับปรงุใหม (Bass & Avolio, 1990) 
จึงเพ่ิมพฤติกรรมของผูนําการเปลี่ยนแปลงอีก 1 องคประกอบ คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ (inspirational 
motivation: IM) ซ่ึงเปนพฤติกรรมของผูนําท่ีเก่ียวของกับการสื่อสาร เพ่ือดึงดูดใจสูวิสัยทัศน โดยการใช
สัญลักษณเพ่ือใหเกิดการใชความพยายามของผูตามใหสูงข้ึน และการท่ีผูนําแสดงแบบอยางของพฤติกรรมแก
ผูตามเปนตน  
  แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1991; อางถึงใน กระทรวงศึกษาธกิาร, 2550, หนา 8) ไดเสนอ
โมเดลภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ โดยใชผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําตามรูปแบบภาวะผูนําท่ีเขา
เคยเสนอไวในป ค.ศ. 1985 ซ่ึงโมเดลนี้จะประกอบดวยภาวะผูนํา 3 แบบใหญ คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
(transformational leadership) ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (transactional leadership) และภาวะผูนําแบบ
ปลอยตามสบาย (laissez-faire leadership) หรือ พฤติกรรมแบบความไมมีภาวะผูนํา (non-leadership 
behavior) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformation leadership) นั้นเปนกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพล
ตอผูรวมงานและผูตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามใหสูงข้ึนกวาความพยายามท่ี
คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน ซ่ึงทําใหเกิด
การตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและองคการ จูงใจใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวา
ความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมองคการหรือสังคม ซ่ึงกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน
หรือผูตามนี้จะกระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือท่ีเรียกวา “4I’s”คือ  
    (1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (idealized influence of charisma leadership: II 
or CL) หมายถึง การท่ีผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม ผูนําจะเปนท่ี ยกยอง 
เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดรวมงานกัน ดังนั้นผูตามจะพยายาม
ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนําของเขา ดังนั้นสิ่งท่ีผูนําตองปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึง
คุณลักษณะนี ้คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมีความสมํ่าเสมอมากกวา 
เอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต ผูนําเปนผูท่ีไวใจไดวาจะทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
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ผูนําจะเปนผูท่ีมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเลี่ยงท่ีจะใชอํานาจเพ่ือผลประโยชนสวนตนแตจะ
ประพฤติตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและเพ่ือประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด 
ความมีสมรรถภาพความตั้งใจ การเชื่อม่ันในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อและคานิยมของเขา 
ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความม่ันใจของผูตาม ทําให ผูตามมีความเปนพวกเดียวกัน
กับผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน การท่ีผูนํามีการแสดงความม่ันใจนั้นจะชวยสราง
ความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันเพ่ือการบรรลุเปาหมายท่ีตองการ  ผูตามจะเลียนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนํา
จากการสราง ความม่ันใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษา
อิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาท่ีขององคการ  
    ( 2) การสรางแรงบันดาลใจ (inspiration motivation: IM) หมายถึง การกระทําท่ีผูนํา
จะประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การใหความหมายและ
ทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม (team sprit) ใหมีชีวิตชีวามีการแสดงออกซ่ึง
ความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตามสัมผัสกับภาพท่ีงดงาม
ของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังท่ีผูนําตองการใหเกิดอยางชัดเจน ผูนําจะแสดงการอุทิศตัว หรือ
ความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเชื่อม่ัน และแสดงใหเห็นความตั้งใจอยาง
แนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายไดผูนําจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตนเพ่ือวิสัยทัศนและ
ภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมายระยะยาว และบอยครั้งพบวา
การสรางแรงบันดาลใจนี้เกิดข้ึนผานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและการกระตุนทางปญญา โดยการ
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลทําใหผูตามรูสึกวาตนเองมีคุณคา และการกระตุนให พวกเขาสามารถจัดการ
กับปญหาท่ีตนเองเผชิญได สวนการกระตุนทางปญญาชวยให ผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
    (3) การกระตุนทางปญญา (intellectual stimulation: IS) หมายถึง การท่ีผูนํามีการ
กระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตาง ๆท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทางใหม ๆ          
มาแกปญหาในหนวยงานเพ่ือหาขอสรุปใหมท่ีดีกวาเดิม เพ่ือท่ีจะทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค โดยผูนํามี
การคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ 
(reframing) การมองปญหาและการเผชิญกับสถานการณเกาๆ ดวยวิถีทางแบบใหม  ๆรวมท้ังมีการจูงใจ และ
สนับสนุนความคิดริเริ่มใหม ๆในการพิจารณาปญหา และการหาคําตอบของปญหา มีการใหกําลังใจผูตามให
พยายามหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ ผูนําจะมีการกระตุนใหผูตามใหแสดงความคิดและเหตุผลและ
ไมวิจารณความคิดของผูตามแมวามันจะแตกตางไปจากความคิดของตนเอง ผูนําจะทําใหผูตามรูสึกวาปญหา
ท่ีเกิดข้ึนเปนสิ่งท่ีทาทาย และเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะแกปญหารวมกันโดยผูนําจะสรางความเชื่อม่ันใหแกผูตามวา 
ปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข แมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมายผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะ
อุปสรรคทุกอยางไดจากความรวมมือรวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน ผูตามจะไดรับการกระตุน 
ใหตั้งคําถามตอคานิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณีตาง  ๆการกระตุนทางปญญาเปนสวนท่ีสําคัญของ
การพัฒนาความสามารถของผูตามในการท่ีจะตระหนักเขาใจและแกไขปญหาดวยตนเอง  
    ( 4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (individualized consideration: IC) ผูนําจะมี
ความสัมพันธเก่ียวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนํา ใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล และทําใหผูตาม
รูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะตองเปนโคช (coach) และเปนท่ีปรึกษา (advisor) ของผูตามแตละคน 
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เพ่ือการพัฒนาผูตาม ผูนําจะตองเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล เพ่ือความสัมฤทธิ ์และ
เติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพ่ือนรวมงานใหสูงข้ึน นอกจากนี้ผูนําจะมีการ
ปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหม ๆสรางบรรยากาศของการให การสนับสนุน คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปนและความตองการ การประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจ
และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เชน บางคนไดรับกําลังใจมากกวา บางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจ
ดวยตนเองมากกวา บางคนมีมาตรฐานท่ีเครงครัดกวา บางคนมีโครงสรางงานท่ีมากกวา ผูนําจะมีการสงเสริม
การสื่อสารสองทางและมีการจัดการดวยการเดินดูรอบๆ (management by walking around) มีปฏิสัมพันธ
ท่ีดีกับผูตามเปนการสวนตัว ผูนําจึงสนใจในความกังวลของแตละบุคคล เห็นปจเจกบุคคลเปนบุคคลท้ังหมด 
(as a whole person) มากกวาเปนพนักงานหรือเปนเพียงปจจัยการผลิต ผูนําท่ีดีจะจะตองมีการฟงอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใสใจเรา (empathy) ผูนําจะมีการมอบหมายงานเพ่ือจะใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาผูตาม เปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มท่ีทํางานและเรียนรูสิ่งใหม  ๆท่ีทาทาย
ความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา การสนับสนุนและการชวยใหกาวหนาในการปฏิบัตงิาน  
ท่ีรับผิดชอบอยูหรือไม โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ 
 จะเห็นไดวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการท่ีผูนําพยายามเปลี่ยนแปลงผูตามให
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดความไววางใจ  ความจงรักภักดีและเชื่อถือในตัวผูนําเกิดความคลอยตาม  
พยายามแกปญหาในการปฏิบัติ  เกิดความม่ันใจในตนเอง  มีความรับผิดชอบและยอมอุทิศตนเพ่ือองคกร  
ดังนั้น ผูบริหารหรือผูนําการเปลี่ยนท่ีดีจึงตองมีความสามารถในการจูงใจคนใหทําสิ่งตางๆ ดวยความเต็มใจ  
ทําใหผูคนรูสึกอยากจะติดตามไปทุกหนทุกแหง  แตในขณะเดียวกันก็ตองสงเสริมผูรวมงานใหไดแสดงออก
ถึงความรูสึกความสามารถ ใหมีโอกาสพัฒนาตนเองใหดีข้ึนกวาท่ีเปนอยู รวมท้ังตองสรางสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในการทํางานท่ีอบอุน ซ่ึงจะสงผลใหลูกนองเกิดความรักความผูกพันตอองคกร 
 ทิชีและดีเวนนา (Tichy & Devanna, 1990; อางถึงใน วรรณี หิรัญญากร, 2546 หนา 34) กลาววา 
การเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงวาหมายถึงผูนําท่ีทํางานใหสําเร็จโดยการนํา ซ่ึงจะประกอบดวยการ
ชี้แนะ และการสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืน ในขณะท่ีเผด็จการใชความกลัว การลงโทษ เพ่ือเรียกรองใหผูอ่ืน
ปฏิบัติตามคําสั่ง  ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงจะปรับความคิดของผูอ่ืนเพ่ือกอใหเกิดความกระตือรือรน  
ผูนํานี้จะใชโอกาสทุกๆ ประการท่ีมีในการสื่อสารกับผูตาม  และผูนํายังจะเปนผูท่ีคอยใหแรงสนับสนุน
แกผูตามของตน  ไมวาดวยความรูสึกตัวหรือสัญชาตญาณ  ไดเสนอทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และ
คุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลงไวดังนี้  
   1) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนองคการท่ีตนเองรับผิดชอบไปสูเปาหมายท่ีดีกวา
คลายกับผูฝกสอนหรือโคชนักกีฬาท่ีตองรับผิดชอบทีมท่ีไมเคยชนะใครเลย ตองมีการเปลี่ยนเปาหมายเพ่ือ
ความเปนผูชนะ และตองสรางแรงบันดาลใจใหลูกทีมเลนใหดีท่ีสุดเพ่ือชัยชนะ 
  2) เปนผูกลาและเปดเผย เปนคนท่ีตองเสี่ยงแตมีความสุขและมีจุดยืนของตนเอง ตองกลา
เผชิญกับความจริง กลาเปดเผยความจริง สิ่งท่ีพูดแลปฏิบัติจะตองอยูบนพ้ืนฐานของคานิยมท่ีดี และจะตอง
ยืนยัดอยูบนหลักการท่ีถูกตอง 
  3) เปนผูเชื่อม่ันในคนอ่ืน ผูนําการเปลี่ยนแปลงไมใชเผด็จการแตมีอํานาจและสนใจคนอ่ืนๆ 
มีการทํางานโดยมอบอํานาจใหคนอ่ืนทําโดยเชื่อวาคนอ่ืนก็มีความสามารถ 
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   4) เปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน ผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้จะชี้นําใหผูตามตระหนักถึง
คุณคาของเปาหมาย และสรางแรงผลักดันในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีมีคุณคา 
   5) เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต ผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้จะนึกถึงสิ่งท่ีตนเองนั้นเคยทําผิดพลาด
ในฐานะท่ีเปนบทเรียน และจะพยายามเรียนรูในสิ่งใหมๆ เพ่ือการพัฒนาตนเองและทักษะอยางตอเนื่อง 
สมํ่าเสมอ จนมีความสามารถหลายๆ ดาน และสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือเพ่ือรวมงานไดเปนประจํา 
   6) เปนผูมีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซอน ความคลุมเครือ ความไมแนนอน 
ซ่ึงผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการเผชิญปญหาท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
   7) เปนผูมองการณไกล ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการมองการณไกล
สามารถท่ีจะนําความหวัง ความฝนมาทําใหเปนความจริงข้ึนมาได เปนผูท่ีมองเห็นเปาหมายท่ีกําลังจะมุงไป 
และสามารถสื่อภาพของเปาหมายนั้นใหทุกคนเห็นไดอยางชัดเจน 
 มิเชล ฟูลแลน (Micheal Fullan, 2006, p. 42) ไดกลาวถึงความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงไววา
ควรรูจักการบริหารความสัมพันธ (relationship management) ในดานตอไปนี ้
    1) การสรางแรงบันดาลใจ (inspirational) ผูนําท่ีสรางแรงบันดาลใจเปนผูชี้นําและทําให
คนเห็นตามวิสัยทัศน หรือภารกิจท่ีมีรวมกัน สื่อสารภารกิจรวมกันโดยวิธีการท่ีทําใหเกิดแรงบันดาลใจให
ผูอ่ืนทําตามได กําหนดเปาหมายรวมกันท่ีอยูนอกเหนือข้ึนไปจากงานท่ีทําในหนาท่ีแตละวัน ทําใหงานท่ีทํา 
มีความนาตื่นเตนมากข้ึน 
   2) การมีอิทธิพลตอผูอ่ืน (influence) ตัวบงชี้ผูนําท่ีมีอิทธิพลเห็นไดตั้งแตการท่ีรูวาจะใช
วิธีใดในการดึงดูดใจ ผูฟงไปจนถึงรูวาจะดึงบุคคลสําคัญเขามารวมกลุมและการสรางเครือขายในการ
ชวยเหลือสนับสนุนเม่ือเกิดความคิดริเริ่ม และรูจักหวานลอมชักจูงและทําใหคนคลอยตามได 
   3) การพัฒนาผูอ่ืน (developing others) ผูนําท่ีมีความเชี่ยวชาญชํานาญการในการพัฒนา
ความสามารถของผูอ่ืนไดจะแสดงความสนใจอยางแทจริงในตัวคนท่ีเขาชวย ตองเขาใจเปาหมาย จุดแข็งและ
จุดออนของเขา สามารถใหผลสะทอนกลับท่ีสรางสรรคและรูเทาทันความเปนไปได 
   4) การเปนตัวเรงการเปลี่ยนแปลง (change catalyst) ผูนําท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได
อยางรวดเร็วจะสามารถรูไดถึงความจําเปนท่ีจะตองมีการเปลี่ยนแปลง ทาทายสภาพท่ีเปนอยูเพ่ือใหไดมาซ่ึง
ความเปนเลิศ เปนปากเสียงท่ีเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแมจะมีฝายตรงขามคอยคัดคานบาง โดยให 
เหตุผลท่ีคนตานทานไดยาก มาแยง มีวิธีการปฏิบัติท่ีจะเอาชนะอุปสรรคท่ีขัดขวางการเปลี่ยนแปลง 
   5) การบริหารจัดการความขัดแยง (conflict management) ผูนําท่ีสามารถจัดการกับ
ปญหาความขัดแยงไดดีคือผูท่ีทําใหทุกฝายกลาแสดงความคิดของตนเองออกมา เขาใจมุมมองท่ีแตกตางของ
แตละฝาย และหาทางออกท่ีทุกคนเห็นพองตองกันได เผชิญหนากับขอขัดแยงท่ีปรากฏ และรับรูความรูสึก
และความคิดเห็นจากทุกดานและปรับทัศนคติใหเปนไปในทิศทางท่ีมาจากการตกลงรวมกัน 
   6) การสรางพันธะความผูกพัน (building bonds) ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะตองรูจักสราง
สายใยแหงสายสัมพันธ เขาใจในความแตกตางของแตละบุคคล สรางความเชื่อถือและความไววางใจ รวมท้ัง
ความปรองดองกันภายในองคการและกับผูรวมงานจากภายนอกและเครือขาย 
   7) การทํางานรวมกันเปนทีมและความรวมมือกัน (teamwork and collaboration) ผูนํา
ท่ีดีตองรูจักการทํางานรวมกัน เพ่ือเปนการสรางบรรยากาศของการมีอํานาจระหวางเพ่ือนรวมงานท่ีเปนมิตร 
เปนแมแบบของการใหความเคารพ การชวยเหลือกัน และการรวมมือกัน สามารถชักจูงผูอ่ืนใหเขารวมทํางาน
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อยางกระตือรือรน กระฉับกระเฉง เพ่ือความพยายามในระดับกลุม และสรางสปริตและเอกลักษณของกลุม 
ใชเวลาในการหลอหลอม และผนึกความสัมพันธเขาดวยกัน ใหไปไกลเกินกวาท่ีภาระหนาท่ีในการทํางานนั้น
ไดกําหนดไว 
  จาก ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีนักการศึกษาไดเขียนไวนั้นผูวิจัยเห็นวาเปนทฤษฎีท่ีมี
ความเหมาะสมในยุคปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลง เปนแนวคิดทฤษฎีใหมท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ี
ยอมรับกันมาก เปนทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแนวใหม เปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ไปสูภาวะ
ผูนําท่ีมีวิสัยทัศน มีการกระจายอํานาจ เปนผูมีคุณธรรม และการกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนําดวย ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้จึงเปนท่ีสนใจของนักวิชาการทางการบริหารท้ังในวงธุรกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา 
รัฐบาล โรงพยาบาล หนวยงานท่ีไมหวังผลกําไร และหนวยงานอ่ืนๆ และในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแนวคิด
ทฤษฎีของ ทิชีและดีเวนนา (Tichy & Devanna, 1990) มาเปนตัวแปรในการศึกษาระดับการใชภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 

2.5 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 
  ในการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของ หรือท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น 
เปนผลมาจากการศึกษาภาวะผูนํา หรือพฤติกรรมผูนําจากอดีต จนทําใหมีทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนหลายทฤษฎี ในบรรดาทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตาง  ๆลวนมีจุดเนนท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ก็เพ่ือ
มุงศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิผล ดังนั้น ในการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสวนใหญ
จึงศึกษาพฤติกรรมใน 2 ลักษณะ คือพฤติกรรมมุงคนกับพฤติกรรมมุงงาน ซ่ึงพฤติกรรมแบบมุงคนและมุงงาน
นี้ลวนเปนพฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานหรือประสิทธิผลขององคการ แตก็ยังมีพฤติกรรม
ผูนําอีกประเภทหนึ่งท่ีสามารถทําใหผูใตบังคับบัญชามีผลการปฏิบัติงานท่ีดีกวา มีความพึงพอใจท่ีดีกวา และ
สงผลตอประสิทธิผลของหนวยงานไดสูงกวา ดังผลการวิจัยหลายฉบับ และ แนวคิดจากนักวิชาการทางดาน
การศึกษาหลายทานท่ีไดเสนอแนวคิดใหมเก่ียวกับผูนําสําหรับสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลวา ควรเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (Tichy & Devanna, 1990; อางถึงใน วรรณี หิรัญญากร, 2546, หนา 34) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ี
พยายามชี้ใหเห็นวา ผูนําท่ีมีประสิทธิผลแบบเดิมแตกตางจากผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
กลาวคือ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถท่ีจะเปลี่ยนองคการท่ีตนเองรับผิดชอบไปสูเปาหมายท่ีดีกวา 
เปนผูกลาเปดเผยและกลาเผชิญกับความจริง เปนคนเชื่อม่ันในความสามารถของผูรวมงาน เปนผูสราง
แรงผลักดันในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีมีคุณคา เปนผูท่ีพยายามเรียนรูสิ่งใหม ๆและพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา เปนผูมีความสามารถท่ีจะเผชิญปญหาท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค     
มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถท่ีจะนําความหวัง ความฝน มาทําใหเปนความจริงได  
 จากเหตุผลดังกลาว ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญในการบริหารสถานศึกษาและ
สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใดนั้น 
ยอมข้ึนอยูกับสมรรถภาพในการนําและการใชภาวะผูนําในการปรับเปลี่ยนและพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 
(Stewart, 1985) และภาวะผูนําของผูบริหารท่ี มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา (Reid, 1988) 
ประกอบกับปจจุบันอยูในยุคปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาในระบบเกิดปญหาหลายดานท่ียังไมสามารถ
แกไขได และประเทศไทยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ดังนั้น
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ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จึงจะตองมีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจะพัฒนาสถานศึกษาตามภาวการณท่ีเปลี่ยนไปของประเทศ
ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและเกิดประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน  
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ
ท่ีเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของสถานศึกษาไวดังนี ้ 
  2.6.1 งานวิจัยในประเทศ   
  ขวัญใจ ศรีทาพักตร (2548, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงปฏิรูปกับ
ประสิทธิผลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 พบวา 
ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูปฏิบัติการสอน โดยรวมผลอยูในระดับมาก 
มีประสิทธิผลการดําเนินงานอยูในระดับมาก และภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวม และ
รายดานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  บุษรากาญจน เปดทอง (2549, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 
พบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสถานศึกษาขนาดเล็กมีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมากกวาสถานศึกษา
ขนาดใหญ ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษาท้ังโดยรวม
และรายดานทุกดาน แตกตางกัน ยกเวนดานความสามารถในการแกปญหา โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมี
ความสามารถในการแกปญหาไดมากกวาสถานศึกษาขนาดใหญ และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของ
สถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังโดยรวมและรายดาน 
 อําภา ปยารมย (2549, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนํากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคตะวันออก พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล ดานการกระตุนทาง
ปญญา และภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน ดานการใหรางวัลตามสถานการณนั้นสามารถพยากรณประสิทธิผลของ 
สถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก  
 สมโชค โพธิ์งาม (2551, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ตามการรับรูของครูปฏิบัติการสอน ซ่ึงมีความสัมพันธกับ 
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก และ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมี
ความสัมพันธกันในทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
  วันเพ็ญ ผลชล (2551, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ผลการวิจัย
พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
เขต1 อยูในระดับมาก และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวมมีความสัมพันธกับกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในระดับสูง  
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 ทิพวรรณ โอษคลัง (2549, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัย พบวา 1) พฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครผููสอน โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน ไดแก การสรางบารมี การสรางแรงบันดาลใจ 
การกระตุนเชาวปญญา และการคํานึงถึงเอกบุคคล อยูในระดับมาก 2) ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู 
โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ดานความศรัทธา ความจงรักภักด ีและความทุมเท อยูในระดับมาก 
3) พฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพัน
ตอสถานศึกษาของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลยเขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 สมโชค โพธิ์งาม ( 2550, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 
จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว เขต 2 ตามการรับรูของครูปฏิบัติการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก 
 อัจชรา วรีฤทธิ์ (2553, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1-3 จาก
ผลการวิจัยพบวา 1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับภาวะผูนํา     
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานจะพบวา 
มีความเห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการตั้งความหวังของงานไวสูง รองลงมา
คือ ดานการสนับสนุนเปนรายบุคคล และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการกระตุนโดยการใชปญญา       
2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา รองลงมา คือ ดานความสามารถ
ผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือ ดานความสามารถในการ
แกปญหาภายในสถานศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จากผลการวิจัย พบวา มีความสัมพันธกันทางบวกท่ีระดับสูงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมตฐิานท่ีตั้งไว 
 2.6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 เคนดริค (Kendrick, 1988, Abstract) ศึกษาเรื่อง ลักษณะภาวะผูนําท่ีมีผลตอการพัฒนาโรงเรียน
ในเมืองใหมีประสิทธิผลโดยวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา ครูใหญใชภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนในระยะ
เริ่มแรกททและตอมาไดใชภาวะผูนําแบบปฏิรูปหรือเปลี่ยนสภาพในการดําเนินงานจนสามารถปรับปรุง
โรงเรียนใหเกิดประสิทธิผล   
              เบอรก และกรีนกลาส (Burke & Greenglass, 1989, pp, 55-63) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของ
โรงเรียน พบวา หากครูไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู ยอมทําใหเกิดความทอแทในการทํางานนอยลง 
และจะสงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนดวย 
 บุซซ่ี (Buzzi, 1990, Abstract) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของสถานศึกษากับ
พฤติกรรมผูนําทางวิชาการของครูใหญในรัฐคอนเนคติคัท โดยการใชแบบสอบถามกับครูใหญโรงเรียน
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ประถมศึกษาในรัฐคอนเนคติคัท ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําทางวิชาการมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน 
 เพอรสัน (Persons, 1993, Abstract) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวม 
กับการรับรูประสิทธิผลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในรัฐนอรทแคโรไลนา โดยศึกษากับกลุมตัวอยางท่ีเปน
ผูบริหาร คณะครู และเจาหนาท่ีในมหาวิทยาลัย พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมนั้น มีความสัมพันธอยาง 
มีนัยสําคัญกับประสิทธิผล และยังไดพบวา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูบริหาร ไมมีผลตอการรับรู    
ในประสิทธิผลของวิทยาลัย  
  ฟงเคลีย (Finklea, 1997, Abstract) ศึกษาเรื่อง วิจัยเรื่องสไตลการเปนผูนําของอาจารยใหญ และ
โรงเรียน เพ่ือหาวามีความสัมพันธระหวางสไตลความเปนผูนํากับประสิทธิผล หรือคะแนนความยืดหยุนของ
ครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ เครื่องมือท่ีใชในการออกแบบวิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนําแบบ
ตนเอง (lbaii self) ท่ีพัฒนาโดยบลานชาด เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลอปเมนต อินคอรเปอรเรตเต็ด กลุมตัวอยาง
เปนครูใหญจํานวนจํานวน 194 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในเซาท แคโรไลนา ความสัมพันธท่ีพบ 
พบวามีนัยสําคัญก็คือคะแนนประสิทธิผลของครูใหญและเปอรเซ็นตของนักเรียนท่ีทําคะแนนท่ีเปอรเซ็นไทล
ท่ี 50 ในการทดสอบความสัมฤทธิ์ระดับมหานครแหงชาติ ผลการวิจัยไดสนับสนุนความสัมพันธระหวาง
คะแนนประสิทธิผลของครูใหญและการทดสอบ MAT 7 มาตรฐานระดับชาติทําใหผูวิจัยไดสรุปวา 
ประสิทธิผลของครูใหญนั้นมีความสัมพันธจริงกับประสิทธิผลทางวิชาการของโรงเรียนในบางระดับ  
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศไดแสดงใหเห็นวาลักษณะของภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนองคการใหบรรลุประสิทธิผล สามารถสรุปไดวามี
ลักษณะสําคัญคือ ผูนําจะตองมีคุณลักษณะสวนตนท่ีนาเชื่อถือ สามารถกอใหเกิดความไววางใจความศรัทธา
จากบุคลากรในหนวยงาน และ ผูนําจะตองมีเทคนิคความสามารถในการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารให
สอดคลองกับสภาพการณท่ีเปนอยู จึงจะสามารถนําองคการสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา
ตอไป และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยตัวแปรดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ใชแนวคิดของ ทิชิและดีวันนา (Tichy 
& Devanna, 1990; อางถึงใน วรรณี หิรัญญากร, 2546, หนา 34) ซ่ึงประกอบดวยหลักการ 7 ประการคือ  
 2.7.1 เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษา เปนผูกระตุน โนมนาว หรือ 
ชี้นํา เพ่ือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ไปสูทิศทางใหมซ่ึงดีกวาเดิม ดวยการคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 
ตัวคุกคาม หรืออุปสรรค นําบุคลากรในสถานศึกษาใหเห็นพองกับการทํางานดวยวิธีการใหมๆ  อยางมี
ประสิทธิภาพ เปนผูรับผิดชอบนําองคการไปสูทิศทางท่ีดีกวาเดิม 
 2.7.2 เปนผูกลาและเปดเผย หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษาตองยึดม่ันและมีความกลาหาญ
ในทางจริยธรรม คือ กลาคิด กลาทํา และกลาท่ีจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีถูกตอง กลาเปลี่ยนแปลงไปสูเปาหมาย
ของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยอมรับความเสี่ยง ท้ังนี้จะตองอยูบนพ้ืนฐานของความ
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สุขุมรอบคอบ มีจุดยืนของตัวเอง กลาเผชิญความจริง และกลาท่ีเปดเผยความจริงตอเพ่ือนรวมงาน มีความ
รับผิดชอบ และสามารถใหเหตุผลไดสําหรับการปฏิบัติงานในหนาท่ีและไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน 
 2.7.3 เปนผูเชื่อม่ันในคนอ่ืน หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษา ใหความสําคัญกับเพ่ือนรวมงาน 
บริหารบุคลากรอยางมียุทธวิธีท่ีมองเห็นเปาหมายของสถานศึกษาอยูขางหนา สรางพลังใหผูรวมงานดวย
ความเชื่อม่ัน มีความเปนประชาธิปไตยในการบริหาร และเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความสามารถอยาง
เต็มศักยภาพ ไมใชอํานาจเผด็จการแตใชบารมี เปนผูสนใจและมอบหมายงานตามความสามารถของบุคคล 
  2.7.4 เปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษา ควรสรางความตระหนัก 
และมีศิลปะในการโนมนาวจิตใจผูรวมงานใหรวมพัฒนาไปสูเปาหมายรวมกัน และมีการสรางแรงผลักดันใน
การปฏิบัติงานโดยมุงเนนไปท่ีเปาหมายของสถานศึกษา และถือเปนเปาหมายรวมกันซ่ึงไดจากการท่ีบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษาสงเสริมการปฏิบัติงานดวยการสรางพลังอํานาจและความผูกพันตอสถานศึกษารวมกัน 
ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ รวมท้ังพัฒนาผูรวมงานใหมีความเปนผูนํา  
 2.7.5 เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีการเรียนรูจากสิ่งท่ีตนเองเคย
ทําผิดท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ท้ังในดานประสบการณทางตรงและทางออม มีการศึกษาพัฒนาตนเอง
ท้ังในและนอกสถานศึกษา ไมวาจะเปนดานท่ีประสบความสําเร็จและดานท่ีลมเหลว มีการใครครวญถึงสภาพ
ท่ีผิดพลาดจากการทํางานในอดีต ซ่ึงถือเปนบทเรียน และพัฒนาสิ่งใหมๆ เรียนรูสิ่งใหมๆ เพ่ือมีการพัฒนาให
เจริญข้ึน และนําผลแหงการเรียนรูมาใชประโยชนอยางคุมคา ในการคิด และการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีดี
ข้ึนอยูตลอดเวลา โดยมุงพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  2.7.6 เปนผูมีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซอน ความคลุมเครือ และ ความไมแนนอน 
หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษา เปนผูมีความสามารถในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และการแกปญหา
โดยสามารถลําดับความสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึน และวิเคราะหปญหาไดอยางถูกตอง สามารถแกไขปญหา 
ขจัดปญหาความไมชัดเจนของเปาหมายไดชัดเจนยิ่งข้ึน และพรอมท่ีจะรับมือกับสภาพของปญหาท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดวยการเปดใจกวางเพ่ือมองสภาพของปญหาใหชัดเจน และหาวิธีแกไขปญหา 
อยางแนบเนียนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการพัฒนาสถานศึกษาเปนไปอยางราบรื่นบนพ้ืนฐานความถูกตอง  
  2.7.7 เปนผูมองการณไกล หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษา เปนผูซ่ึงมีความสามารถในการมอง
เหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต สามารถทําความคาดหวังใหประสบความสําเร็จได ท้ังยังสามารถปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศนไดตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ โดยการถายทอดความคิดของตน
สูผูรวมงาน เปนผูจุดกระแส โนมนาว ชักจูงใหผูรวมงานเกิดวิสัยทัศนและสรางความผูกพันรวมกันท้ังยัง
สามารถนําไปวางแผนนําสูการปฏิบัติใหเกิดความเปนจริงได 
 สวนประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูวิจัยได อาศัยแนวคิดของ มอทท (Mott, 1972; cited in Hoy & 
Miskel, 2001, p. 306) จํานวน 4 ดานดังนี ้
  1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง ความสามารถ
ของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท้ังการบริหาร การจัดการเรียนการสอน
จนสามารถทํานักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง ซ่ึงจะพิจารณา
ไดจากเกรดเฉลี่ยของนักเรียน จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีสามารถศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไป ความสามารถ
ทางดานวิชาการของนักเรียน และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
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   2) ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร
สถานศึกษาในดานการดําเนนิงานดานการบริหารและการอบรมสั่งสอนดานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนอกจากดาน
การเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
และทําใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาเลาเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา จนเปนท่ีพึงพอใจ
ของผูปกครอง  
   3) ความสามารถในการแกปญหาในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหารนั้น และ
บุคลากรในสถานศึกษา ท่ีชวยกันแกไขปญหาตางๆ จนเกิดประสบความสําเร็จหรือเปนไปดวยดี เพ่ือใหบรรลุ
พันธกิจและวัตถุประสงคของสถานศึกษาท่ีวางไว 
   4) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร
และบคุลากรในสถานศึกษาในการรวมกันพัฒนาปรับเปลี่ยนการดําเนินงานดานการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน เพ่ือใหโรงเรียนนั้นมีความกาวหนา กาวทันกับสภาวการณ
การเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยพิจารณาจากการยอมรับของครู ตอการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ท้ังการบริหาร
และการเรียนการสอน ความสามารถ ความรวดเร็วของครู ตอการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการของตนอง 
ความกระตือรือรนของครูท่ีจะปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ท่ีไดจากการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียน 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยครั้งนีมุ้งศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ซ่ึงผูวิจัยได
ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 3.1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 3.3 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้ 
  3.1.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก  ครผููสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 1,247 คน จาก 82 โรงเรียน ตามลําดับอําเภอเมือง
ชลบุรี 741 คน อําเภอบานบึง 373 คน อําเภอหนองใหญ 133 คน  
 3.1.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง ไดแก ครผููสอน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 ปการศึกษา 2556 ทุกโรงเรียน ไดจากการสุมโดยกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางคํานวณของ เครจซ่ี 
และ มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970; อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543, หนา 3) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 
294 คน ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามอําเภอ  
 

อําเภอ ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

อําเภอเมืองชลบุรี 741 175 

อําเภอบานบึง 373 88 

อําเภอหนองใหญ 133 31 

รวมท้ังสิ้น 1,247 294 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึนเองจากการศึกษา
แนวความคิด เอกสารทางวิชาการตางๆ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวของแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง  เพศ 
ระดับการศึกษาและประสบการณในการทํางาน 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ตามทฤษฎีของ ทิชิ และดีวันนา (Tichy & Devanna, 1990; อางถึงใน วรรณี  หิรัญญากร, 2546, หนา 34) 
โดยผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหาจากตัวแปรตนคือภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ลักษณะแบบสอบถามฉบับนี้เปน
แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาคะแนนจาก 5-1 โดยเรียงคาคะแนนจากมากไปหานอย โดยใชวัด
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 7 ดานคือ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนผูกลาและเปดเผย เปนผูเชื่อม่ันในคนอ่ืน 
เปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต เปนผูมีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซอน 
และเปนผูมองการณไกล  
   ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยใชแนวคิดของ มอทท 
(Mott, 1972; cited in Hoy & Miskel, 2001, p. 360) ซ่ึงผูวิจัยไดจัดทําข้ึนเอง โดยการวิเคราะหเนื้อหาจาก
ตัวแปรตาม คือประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยสอบถามความคิดเห็นจากครูผูสอน ลักษณะแบบสอบถาม
เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบงเปน 5 ระดับ โดยเรียงจากมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
และนอยท่ีสุด จํานวน 4 ดาน คือ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 
และความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  
   

3.3 การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 
  3.3.1 ศึกษาทฤษฏี เอกสาร ตํารา แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  3.3.2 นําแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลตาง ๆมาสรางเปนแบบสอบถามเปน 3 ตอน คือ แบบสอบถาม
เก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สวนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา เปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale) 5 ระดับ 
 3.3.3 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลว นําไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอง  
  3.3.4 นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือหาตรวจสอบความชัดเจนของภาษา
ในขอคําถาม ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขคําถามตาม
ขอเสนอแนะแลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษางานนิพนธเพ่ือพิจารณาความสมบูรณอีกครั้ง 
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 3.3.5 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 กลุม คือ ดานการบริหารการศึกษา  

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ดานวัดประเมินผลการศึกษาและวิจัย และดาน

ภาษาและโครงสรางคําถามเพ่ือหาความตรงเชิงคําถามโดยใชเทคนิค IOC. (index of consistency) ดังรายชื่อ

ตอไปนี้  

   1) ดร.ปราณี หนูขาว ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแกวศิลาราม สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (ดานเนื้อหา) 
   2) นายภารดร เกตุพันธ ตําแหนง ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 (ดานเนื้อหา) 
   3) นางดวงแข สุระประเสริฐ ตําแหนง ศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (ดานสถิติวิจัย)  
   4) ดร.ลินดา นาคโปย อาจารย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร (ดานสถิติวิจัย) 
    5) นางกานดา พุทธรักษา ตําแหนง ศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (ดานภาษา) 
 3. 3.6 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เพ่ือใหแบบสอบถาม
ชุดนี้มีความเชื่อม่ัน (reliability) สําหรับการวิจัย ผูวิจัยจึงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
โดยเปนครูผูสอนจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 30 คน  
 3. 3.7 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาความเชื่อม่ัน (reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990; pp. 202-204) กําหนดคาความ
เชื่อม่ันท่ีระดับ .75 ข้ึนไป  ไดคาความเชื่อม่ันท่ี 0.957  
 3.3.8 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือใชเก็บขอมูล
จริงตอไป 
  

3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินเปนข้ันตอนตอไปนี้ 
 3.4.1 บันทึกเสนอบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ออกหนังสือขอความรวมมือ
การตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพ่ือขออนุญาต
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ท่ีกําหนดไว  
 3.4.2 นําหนังสือไปเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําหนังสือท่ีผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนท่ีได
กําหนดกลุมตัวอยางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 
  3.4.3 การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวิจัยจะสงดวยตัวเอง  
  3.4.4 การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยจะเดินทางไปรวบรวมดวยตวัเองหลังจากสงแบบสอบถาม
ไปแลว 2 สัปดาห หรือสงคืนไวยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
  3.4.5 ถายังไมไดรับแบบสอบถามคืนผูวิจัยจะนัดกลับมารับแบบสอบถามอีกใน 1 สัปดาห 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
 3.5.1 ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาแตละฉบับ 
 3.5.2 นําแบบสอบถามท่ีมีคําตอบสมบูรณมาลงรหัสใหคะแนนตามน้ําหนักท่ีกําหนดไว และบันทึก
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
 3.5.3 ทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยตอไป  
  เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนกําหนดไดโดยแบงออกเปน 
3 ตอน ดังนี ้ 
  1) การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

ใชคาเฉลี่ยและคารอยละ 

   2) การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะมี 
ลักษณะของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (rating scale) ตามแนวคิดของ ลิเคิรท  
(Likert’scale) ซ่ึงแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ  คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 
โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง อยูในระดับ มากท่ีสุด 
  ระดับ 4 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง อยูในระดับ มาก 
  ระดับ 3 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง อยูในระดับ ปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง อยูในระดับ นอย 
  ระดับ 1 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง อยูในระดับ นอยท่ีสุด 
  3) การแปลความหมายของคะแนน ตามระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และ แปลผลตามเกณฑของ เบสทและคาน (Best & Kahn, 
1993, p. 246) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 4 .51 - 5.00 หมายถึง ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง อยูในระดับ  
มากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง อยูในระดับ  
มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง อยูในระดับ  
ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง อยูในระดับ  
นอย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง อยูในระดับ  
นอยท่ีสุด 
  4) การวิเคราะหหา ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ซ่ึงลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา  (rati ng scale)  ตามแนวความคิด
ของ ลิเคิรท  (Likert’ scale)  แบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ  คือ มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง นอย และ นอยท่ีสุด  
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โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ มากท่ีสุด 
  ระดับ 4 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ มาก 
  ระดับ 3 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ ปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ นอย 
  ระดับ 1 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
  5) การแปลความหมายของคะแนน ผูวิจัยกําหนดเกณฑเพ่ือวิเคราะหวาสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับใด โดยใช

การวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และแปลผลตามเกณฑของ เบสทและคาน (Best & Kahn, 1993, p.246 ) ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 4 .51 – 5.00 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ มากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูอยูในระดับ ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ นอย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง สถานศึกษามีประสิทธิผลอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
  6) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต 1 ใชคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s correlation coefficient) โดยใชเกณฑในการวิเคราะห (r) 

ตามแนวคิดของ รันยอนและฮาเมอร (Runyon & Haber, 1996, p. 238) ดังนี ้

  คา r= 1 หมายความวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา มีความสัมพันธระดับมากท่ีสุด 
  คา r= 0.71- 0.99   หมายความวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธระดับมาก  
  คา r= 0.31- 0.70   หมายความวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธระดับปานกลาง  
  คา r= 0.01- 0.30  หมายความวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพันธระดับนอย  
  คา r= 0 หมายความวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาไมมีความสัมพันธกัน  
  หากคา r มีคาเปนบวก หมายความวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธกันใน ลักษณะคลอยตามกัน 
  หากคา r มีคาเปนลบ หมายความวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธในทางตรงกันขามหรือผกผันกัน 
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 3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชสถิติดังนี ้
 3.6.1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใชคือ การวิเคราะหคาความถ่ี
และ คารอยละ (percentage)   
 3.6.2 การวิเคราะหระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา และระดับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สถิติท่ีใชคือ คาเฉลี่ย (Mean: X ) และ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD.) 
 3.6.3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สถิติท่ีใชคือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน ( Pearson’s  
product  moment correlation coefficient )   
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 1 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี ้

  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ระดับการศึกษา 

เพศ ประสบการณในการทํางาน  

  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

  ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

  ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  

   

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพ่ือใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูล และตัวแปรตางๆ คาสถิติ ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณ
ทางสถิติท่ีใชแทนตัวแปรดังกลาวในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
     X     แทน คะแนนเฉลี่ย 
                S.D.  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                n      แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
                r      แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

                 ∗    แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
               X1     แทน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง   
               X2      แทน เปนผูกลาและเปดเผย   
                X3   แทน เปนผูเชื่อม่ันในคนอ่ืน   
                X4   แทน เปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน 
                X5     แทน เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต 
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     X6   แทน เปนผูมีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซอน       
                X7   แทน เปนผูมองการณไกล   
     X   แทน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
                Y1        แทน ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
                Y2       แทน ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 
                Y3          แทน ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 
                Y4          แทน ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

    Y         แทน  ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
               

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
  
ตอนท่ี 1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณใน 
             การทํางาน   
 
ตาราง 2  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
             เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน  
 

เพศ จํานวน รอยละ 
     ชาย                                                       
     หญิง  

126 
168 

42.86 
57.14 

     รวม 294 100 
ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
     ปริญญาตรี                                                       
     ปริญญาโท  

249 
45 

84.69 
15.31 

     รวม 294 100 
ประสบการณในการทํางาน 
     ไมเกิน 5 ป  
     6-10 ป                                                                       
     11-15 ป 
     16 ปข้ึนไป                

จํานวน 
61 
90 
101 
42 

รอยละ 
20.75 
60.61 
34.35 
14.29 

     รวม 294 100 
     รวม 294 100 

 
  จากตาราง 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศหญิง มากท่ีสุด จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 
57.14 รองลงมา เพศชาย มีจํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 42.86  ระดับการศึกษา ปริญญาตรีมากท่ีสุด
จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 84.69 ปริญญาโท 45 คน คิดเปนรอยละ 15.31 ประสบการณในการทํางาน
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มากท่ีสุด คือ 11-15 ป จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 34.35 รองลงมาประสบการณในการทํางาน 6-10 ป 
จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 60.61 ประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 
20.75 และประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 14.29  
 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขต 
             พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน 
  
ตาราง 3  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 
             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง   4.05 .59 มาก 6 
2. เปนผูกลาและเปดเผย   4.18 .56 มาก 1 
3. เปนผูเชื่อม่ันในคนอ่ืน   4.06 .62 มาก 5 
4. เปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน   4.08 .57 มาก 4 
5. เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต   4.15 .57 มาก 2 
6. เปนผูมีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความ 
   สลับซับซอน   

4.03 .61 มาก 7 

7. เปนผูมองการณไกล   4.10 .48 มาก 3 
เฉลี่ยรวม 4.06 .53 มาก  

 
  จากตาราง 3 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.06)  ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานของ
การวิจัย  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 
เปนผูกลาและเปดเผย ( X =4.18) ลําดับรองลงมา คือ เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต ( X =4.15) และเปนผูมอง
การณไกล ( X =4.10) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานเปนผูมีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความ
สลับซับซอน ( X =4.03)  
 
ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  
             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง   
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารมีความสามารถสรางความรูความเขาใจ   
   เก่ียวกับกระบวนการในสถานศึกษาแกผูรวมงาน 

4.08 .80 มาก 4 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
2. ผูบริหารมีความสามารถโนมนาว จูงใจ ผูรวมงาน 
   ใหเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงใน 
   สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีดีกวาเดิม 

4.27 .85 มาก 1 

3. ผูบริหารมีความสามารถสรางความตระหนักให 
   ผูรวมงานเขาใจในวิสัยทัศนของสถานศึกษา 

4.04 .78 มาก 5 

4. ผูบริหารมีความสามารถชี้แนะแนวทางใหมๆ       
   ในการปฏิบัติงานใหผูรวมงานประสบผลสําเร็จ 

3.81 .89 มาก 9 

5. ผูบริหารนําผลการปฏิบัติงานไปวิเคราะห 
   และพัฒนา 

4.02 .82 มาก 7 

6. ผูบริหารมีความสามารถสงเสริมใหครูปรับเปลี่ยน 
   บทบาทของตนเองใหพรอมรับการเปลีย่นแปลง 

4.13 .86 มาก 3 

7. ผูบริหารวางแผนปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการ  
   เปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาไปในทิศทาง 
   ท่ีดีกวาเดิม 

4.14 .80 มาก 2 

8. ผูบริหารสงเสริมใหครูเขาอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
   อยูเสมอ 

3.93 .85 มาก 8 

9. ผูบริหารมีแนวปฏิบัติใหครูประเมินผลการทํางาน 
   ของตนเอง 

4.04 .88 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.05 .59 มาก  

 
  จากตาราง 4 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.05) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารมีความสามารถโนมนาว จูงใจ ผูรวมงานใหเห็น
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีดีกวาเดิม  ( X =4.27) รองลงมา คือ 
ผูบริหารวางแผนปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาไปในทิศทางท่ีดีกวาเดิม  
( X =4.14) และ ผูบริหารมีความสามารถสงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองใหพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง  ( X =4.13) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีความสามารถชี้แนะแนวทางใหมๆ
ในการปฏิบัติงานใหผูรวมงานประสบผลสําเร็จ (X =3.81)  
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ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  
             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูกลาและเปดเผย   
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารมีวิธีแกปญหาดวยวิธีการท่ีสุขุมรอบคอบ 4.32 .71 มาก 1 
2. เม่ือเกิดความผิดพลาด ผูบริหารกลายอมรับความ 
   ผิดพลาดกับคณะครู 

4.00 .82 มาก 5 

3. ผูบริหาร กลาคิด กลาทํา ริเริ่มสิ่งใหมๆ  
   เพ่ือประโยชนแกโรงเรียน 

4.10 .82 มาก 3 

4. ผูบริหารกลาเผชิญความเปนจริงและเปดเผยให 
   คณะครูไดรับรู 

3.93 .80 มาก 6 

5. ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง 3.89 .82 มาก 7 
6. ผูบริหารเปนนักวางแผนท่ีรอบคอบบนพ้ืนฐานของ 
   ขอมูลท่ีถูกตอง 

4.29 .77 มาก 2 

7. ผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนการทํางานของครูทุกคน 
   ในโรงเรียนใหดีข้ึน 

4.07 .82 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.18 .56 มาก  

 
 จากตาราง 5 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูกลาและเปดเผย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.18) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารมีวิธีแกปญหาดวยวิธีการท่ีสุขุมรอบคอบ ( X =4.32) 
รองลงมา คือ ผูบริหารเปนนักวางแผนท่ีรอบคอบบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง ( X =4.29) และผูบริหาร 
กลาคิด กลาทํา กลาริเริ่มสิ่งใหมๆ เพ่ือประโยชนแกโรงเรียน ( X =4.10) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 
ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง ( X =3.89) 
 
ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  
             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูเชื่อม่ันในคนอ่ืน   
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางของ 
   ผูรวมงาน 

4.21 .83 มาก 1 

2. ผูบริหารมีการวางแผนการทํางานเพ่ือเปาหมาย 
   ของการจัดการศึกษา 

3.94 .82 มาก 7 

3. ผูบริหารมีความสามารถสรางความเชื่อม่ันในการ 4.00 .85 มาก 6 
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ตาราง 6  (ตอ) 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
   ทํางานใหเกิดข้ึนกับผูรวมงาน 
4. ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยในการ 
   บริหารงาน 

 
4.12 

 
.80 

 
มาก 

 
2 

5. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดง 
   ความสามารถ 

4.10 .82 มาก 3 

6. ผูบริหารบริหารงานโดยใชบารมีแทนการใช 
   อํานาจ 

4.05 .85 มาก 5 

7. ผูบริหารมอบหมายงานตามความรูความสามารถขอ 
   ผูรวมงาน 

4.06 .84 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.06 .62 มาก  

 
 จากตาราง 6 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูเชื่อม่ันในคนอ่ืน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.06) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางของผูรวมงาน  
( X =4.21) รองลงมา คือ ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยในการบริหารงาน  ( X =4.12) และผูบริหาร
เปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความสามารถ  ( X =4.10) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีการ
วางแผนการทํางานเพ่ือเปาหมายของการจัดการศึกษา ( X =3.94) 
 
ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  
             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารมีความสามารถสรางความม่ันใจในการ 
   ทํางานใหแกครูโดยไมตองกังวลเรื่องความ 
   ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

4.01 .84 มาก 7 

2. ผูบริหารมีความสามารถปลูกจิตสํานึกของครู  
   ใหทํางานตามเปาหมายของโรงเรียนเปนสําคัญ 

4.23 .77 มาก 1 

3. ผูบริหารมีความสามารถสรางแรงจูงใจใหครูมี 
   พลังในการทํางาน 

4.04 .81 มาก 6 

4. ผูบริหารไดรับการยอมจากคณะครูในเรื่องการมี 
    คุณธรรม จริยธรรม 

4.11 .85 มาก 3 
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
5. ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนผูอุทิศตนใน 
   การทํางาน 
6. ผูบริหารสรางความตระหนักใหครูเกิดการ 
   เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน 

3.99 
 

4.05 

.80 
 

.87 

มาก 
 

มาก 

8 
 
5 

7. ผูบริหารสงเสริมใหคณะครูมีสวนรวมในการ 
   ทํางานเปนทีม 

4.10 .77 มาก 4 

8. ผูบริหารฝกการเปนผูนําของครูโดยการมอบหมาย 
   งานสําคัญใหครูทํา 

4.13 .85 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.08 .57 มาก  

 
 จากตาราง 7 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X =4.08) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือผูบริหารมีความสามารถปลูกจิตสํานึกของครูใหทํางาน
ตามเปาหมายของโรงเรียนเปนสําคัญ ( X =4.23) รองลงมา คือ ผูบริหารฝกการเปนผูนําของครูโดยการ
มอบหมายงานสําคัญใหครูทํา ( X =4.13) และผูบริหารไดรับการยอมจากคณะครู  เรื่องการมีคุณธรรม
จริยธรรม ( X =4.11) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดี  ในการเปนผูอุทิศตน
ในการทํางาน ( X =3.99) 
 
ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  
              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารนําขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะหถึง 
   ปญหาท่ีแทจริง 

4.20 .78 มาก 2 

2. ผูบริหารนําความผิดพลาดของโรงเรียนอ่ืนมาเปน 
   บทเรียนแกคณะครูในโรงเรียน 

3.97 .84 มาก 6 

3. ผูบริหารรวมกันกับคณะครูหาขอบกพรองท่ีทําใหงาน 
    การลมเหลว 

3.99 .83 มาก 5 

4. ผูบริหารรวมกันกับคณะครูวางแผนแกไขงานท่ีเกิด 
    ความลมเหลว 

4.24 
 

.79 มาก 1 

5. ผูบริหารเขารับการอบรมพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง      4.06          .80             มาก               
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ตาราง 8  (ตอ) 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
6. ผูบริหารนําผลการพัฒนาตนเองไปพัฒนา 
    สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
7. ผูบริหารจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนอง 
    อยางสมํ่าเสมอ 

4.14 
 

3.96 

.84 
 

.81 

มาก 
 

มาก 

3 
 
7 

เฉลี่ยรวม 4.15 .57 มาก  

 
 จากตาราง 8 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.15) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารรวมกันกับคณะครูวางแผนแกไขงานท่ีเกิดความลมเหลว 
( X =4.24) รองลงมา คือ ผูบริหารนําขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะหถึงปญหาท่ีแทจริง ( X =4.20) และ
ผูบริหารนําผลการพัฒนาตนเองไปพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  ( X =4.14) สําหรับขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ ผูบริหารจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอยางสมํ่าเสมอ ( X =3.96) 
 
ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  
             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูมีความสามารถเผชิญกับ 
           ความสลับซับซอน 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารมีความสามารถวางแผนแกปญหาท่ี 
   เกิดข้ึนอยางเปนข้ันตอนชัดเจน 

4.00 .86 มาก 4 

2. ผูบริหารเปดใจกวางรับฟงปญหาของทุกคนดวย 
   ความยุติธรรม 

4.14 .78 มาก 1 

3. ผูบริหารแกไขปญหาตามลําดับความสําคัญของ 
   ปญหา 

4.03 .81 มาก 3 

4. ผูบริหารมีการวิเคราะห สังเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน 
    อยางชัดเจน 

4.10 .84 มาก 2 

5. ผูบริหารมีความสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนอยาง 
   ถูกตอง เหมาะสม และเปนธรรม 

3.99 .81 มาก 5 

6. ผูบริหารมีความสามารถในการมีแกไขปญหาทุก 
   ปญหาไดอยางสันติและแนบเนียน 

3.94 .81 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.03 .61 มาก  
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 จากตาราง 9 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูมีความสามารถเผชิญกับความสลับซับซอน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (X =4.03) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารเปดใจกวางรับฟงปญหาของทุกคน
ดวยความยุติธรรม  ( X =4.14) รองลงมา คือ ผูบริหารมีการวิเคราะห สังเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนอยาง
ชัดเจน ( X =4.10) และ ผูบริหารแกไขปญหาตามลําดับความสําคัญของปญหา  ( X =4.03) สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือผูบริหารมีความสามารถในการมีแกไขปญหาทุกปญหาไดอยางสันติและแนบเนียน  
( X =3.94) 
 
ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  
               สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูมองการณไกล 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารมีความสามารถกําหนดมีวิสัยทัศนในการบริ 
    สถานศึกษา 

4.19 .81 มาก 1 

2. ผูบริหารสามารถนําวิสัยทัศนมาวางแผนสูการ 
   ปฏิบัติจริงได 

4.10 .83 มาก 5 

3. ผูบริหารตั้งความคาดหวังในการปฏิบัติงานให 
   ประสบความความสําเร็จ 

4.11 .80 มาก 4 

4. ผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนเพ่ือให 
    สอดคลองกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4.01 .83 มาก 7 

5. ผูบริหารมีความสามารถถายทอดแนวคิดการ 
    ปฏิบัติงานไปยังผูรวมงาน 

3.93 .83 มาก 8 

6. ผูบริหารมีความสามารถในการชักจูงผูรวมงานให 
   เกิดวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน 

4.18 .79 มาก 2 

7. ผูบริหารสามารถโนมนาวผูรวมงานใหมีความรักผูกพ 
     กับสถานศึกษา 

4.05 .83 มาก 6 

8. ผูบริหารสามารถนําวิสัยทัศนมาวางแผนสูการ 
    ปฏิบัติงานท่ีเปนจริงได 

4.15 .81 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.10 .48 มาก  

 
 จากตาราง 10 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานการเปนผูมองการณไกล  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.10) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารมีความสามารถกําหนดมีวิสัยทัศนในการบริหารสถานศึกษา 
( X =4.19) รองลงมา คือ ดานท่ีผูบริหารมีความสามารถในการชักจูงผูรวมงานใหเกิดวิสัยทัศนในการ
ปฏิบัติงาน  ( X =4.18) และผูบริหารสามารถนําวิสัยทัศนมาวางแผนสูการปฏิบัติงานท่ีเปนจริงได  
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( X =4.15) สําหรับขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีความสามารถถายทอดแนวคิดการปฏิบัติงาน
ไปยังผูรวมงาน ( X =3.93) 
 
ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
           การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 
ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
            พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวม 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมี 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

4.14 .50 มาก 1 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมี 
   ทัศนคติทางบวก 

4.08 .54 มาก 4 

3. ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนและพัฒนา 
   โรงเรียน 

4.11 .55 มาก 2 

4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 4.09 .57 มาก 3 
เฉลี่ยรวม 4.11 .50 มาก  

 
  จากตาราง 11 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.11) ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานของ
การวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 
ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ( X =4.14) สวนดานรองลงมา คือ 
ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  ( X =4.11) และ ดานความสามารถในการ
แกปญหาภายในโรงเรียน  (X =4.09) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก (X =4.08) 
 
ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
     พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมี 
             ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. โรงเรียนเปนท่ียอมรับของชุมชนดานการจัด 
   การศึกษา                                                     

3.97 .83 มาก 9 
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ตาราง 12  (ตอ) 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
2. ชุมชนใกลเคียงไวใจสงบุตรหลานมาเขาเรียน 
    มากข้ึน                                                     

3.94 .83 มาก 10 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาเกณฑของโรงเรียน                                           4.23 .80 มาก 3 
4. นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะทาง 
   วิชาการในภาพรวมนาพอใจ                                           

4.14 .78 มาก 7 

6. นักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอในโรงเรียน 
    ท่ีมีชื่อเสียงได                                            

4.16 .79 มาก 5 

7. จํานวนนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ี 
    กําหนดในหลักสูตร 

4.09 .85 มาก 8 

8. จํานวนนักเรียนท่ีมีเจตคติ  คุณธรรม จริยธรรม 
   ตางๆ ท่ีสังคมปรารถนา                                          

4.22 .73 มาก 4 

9. จํานวนนักเรียนท่ีมีสุขภาพพลานามัยดี                                   4.15 .77 มาก 6 
10. นักเรียนท่ีมีการดํารงชีวิต  อยูในสังคมอยางมี 
     ความสุข 

4.32 .79 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.14 .50 มาก  

 
 จากตาราง 12 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X =4.14) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานนักเรียนท่ีมีการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
( X =4.32) รองลงมา คือ นักเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนเรียนจบการศึกษาตามเกณฑของหลักสูตร (X =4.27) 
และดานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาเกณฑของโรงเรียน ( X =4.23) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ชุมชน
ใกลเคียงไวใจสงบุตรหลานมาเขาเรียนมากข้ึน (X =3.94) 
 
ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
     พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑ 
   ของโรงเรียน  

4.13 .76 มาก 4 

2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอตนเอง  4.12 .87 มาก 5 
3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอผูอ่ืน  4.16 .78 มาก 2 
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ตาราง 13  (ตอ) 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
4. นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง  4.16 .82 มาก 2 
5. นักเรียนสามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม 
   ท่ีพึงประสงคของสังคม    

4.19 .85 มาก 1 

6. นักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเอง 3.97 .82 มาก 9 
7. นักเรียนอยูรวมกันดวยวิถีแหงประชาธิปไตยของ 
   นักเรียน 

3.95 .86 มาก 10 

8. นักเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย 
   ไมตองบังคับ 

4.07 .84 มาก 6 

9. นักเรียนใหความสนใจตอการศึกษาแหลงเรียนรู 
   นอกโรงเรียน 

4.02 .94 มาก 8 

10. นักเรียนสามารถนําความรูและทักษะอันจําเปน 
     ไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข   

4.06 .90 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 4.08 .54 มาก  

 
 จากตาราง 13 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวกมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X =4.08) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ นักเรียนสามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค
ของสังคม  ( X =4.19) รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน คือ นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอผูอ่ืน  กับนักเรียนสามารถ
สรางองคความรูไดดวยตนเอง ( X =4.16) และดานนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑของ
โรงเรียน ( X =4.13) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานท่ีนักเรียนอยูรวมกันดวยวิถีแหงประชาธิปไตย
ของนักเรียน (X =3.95) 
 
ตาราง 14  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
     พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาสนับสนุนการ 
    จัดการเรียนการสอน      

4.14 .82 มาก 5 

2. ผูบริหารพัฒนางานดานตางๆ ไดบรรลุผลตรงตาม 
   วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียน          

4.13 .86 มาก 6 

3. ผูบริหารมีการปรับรูปแบบการบริหารงานเพ่ือให 
    มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน                               

4.03 .79 มาก 10 
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ตาราง 14  (ตอ) 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
4. ผูบริหารมีการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชพัฒนา 
    โรงเรยีน                                       

4.04 .81 มาก 9 

5. ผูบริหารสงเสริมครูใหมีการพัฒนาสื่อ และ 
    นวัตกรรมใหมๆ มาใชในกระบวนการเรียน 
    การสอนของนักเรียน                                                    

4.20 .84 มาก 1 

6. ผูบริหารสงเสริมครูนําผลจากการวัด ประเมินผล   
    มาวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงข้ึน                                        

4.06 .81 มาก 8 

7. ผูบริหารสงเสริมครูจัดทําหลักสูตรทองถ่ินให 
    สอดคลองกับความตองการของชุมชน                                                        

4.18 .87 มาก 2 

8. ผูบริหารกําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทัน 
    กับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป                                 

4.07 .77 มาก 7 

9. ผูบริหารสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ 
    จัดการศึกษา                                

4.16 .82 มาก 4 

10. ผูบริหารมีกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนนําความ 
     รูไปใชดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

4.17 .82 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.11 .55 มาก  

 
 จากตาราง 14 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.11) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสงเสริมครูใหมีการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมใหมๆ มาใชใน
กระบวนการเรียนการสอนของนักเรียน (X =4.20) รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมครูจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 
ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ( X =4.18) และผูบริหารมีกิจกรรมสงเสริมการใหนักเรียนนําความรู
ไปใชดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม ( X =4.17) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีการปรับ
รูปแบบการบริหารงานเพ่ือใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน (X =4.03) 
 
ตาราง 15  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
     พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารเปนผูประสานใหภาระงานของสถานศึกษา 
    สําเร็จตามเปาหมาย 

4.13 .84 มาก 3 
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ตาราง 15  (ตอ) 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
2. ผูบริหารใชหลักการมีสวนรวมในการแกปญหาตาง ๆ
    ในองคกร 

4.04 .84 มาก 8 

3. ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาความ 
    ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 

4.09 .83 มาก 7 

4. ผูบริหารสงเสริมความรวมมือในการทํางานของ 
    บุคลากรแบบสมานฉันท   

4.18 .80 มาก 2 

5. ผูบริหารมีความยืดหยุนเพ่ือรักษาเปาหมายของ 
    โรงเรยีน 

4.10 .80 มาก 6 

6. ผูบริหารใหการยอมรับและมีความเอ้ืออาทรตอ 
    ผูรวมงาน 

3.95 .87 มาก 10 

7. ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูรวมงานใน 
    โอกาสอันควร 

4.23 .76 มาก 1 

8. ผูบริหารปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ 
    โรงเรียนเปนสําคัญ 

4.12 .88 มาก 4 

9. ผูบริหารพัฒนางานโดยใชหลักการมีสวนรวมของ 
    บุคลากรในการทํางาน 

4.11 .79 มาก 5 

10. ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
     สถานศึกษา 

3.97 .86 มาก 9 

เฉลี่ยรวม 4.09 .57 มาก  

 
 จากตาราง 15 พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.09) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูรวมงานในโอกาสอันควร  
( X =4.23) รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมความรวมมือในการทํางานของบุคลากรแบบสมานฉันท  
( X =4.18) และดานท่ีผูบริหารเปนผูประสานใหภาระงานของสถานศึกษาสําเร็จตามเปาหมาย ( X =4.13) 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารใหการยอมรับและมีความเอ้ืออาทรตอผูรวมงาน (X =3.95) 
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ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  
              กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 
ตาราง 16  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  
               กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

*p ≤ .05 
 
 จากตาราง 16 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธในทางบวกในระดับ
มาก (rxy =.782) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 เม่ือพิจารณา จากความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา          
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 รายดาน พบวา     
มีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก และเปนไปในทางบวก ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว โดย
เรียงตามลําดับความสัมพันธจาก มากไปหานอย คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดาน
เปนผูมองการณไกล กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (rx7y=.830) ดานเปนผูมีความสามารถท่ีจะเผชิญกับ
ความสลับซับซอน กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (rx6y =.757) ดานเปนผูกลาและเปดเผย กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา (rx2y=.739) สําหรับดานท่ีมีความสัมพันธกันต่ําสุด คือ ดานเปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (rx4y =.623) 

 

ตัว
แปร 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X Y1 Y2 Y3 Y4 Y 

X1 1.00             

X2 .916* 1.00            

X3 .941* .872* 1.00           

X4 .858* .836* .868* 1.00          

X5 .894* .846* .905* .802* 1.00         

X6 .911* .872* .869* .821* .939* 1.00        

X7 .709* .702* .628* .577* .678* .713* 1.00       

X .971* .940* .950* .899* .945* .954* .768* 1.00      

Y1 .501* .575* .473* .423* .516* .537* .665* .568* 1.00     
Y2 .725* .712* .651* .595* .709* .762* .817* .768* .805* 1.00    
Y3 .754* .773* .708* .676* .742* .774* .810* .809* .672* .876* 1.00   
Y4 .671* .679* .658* .607* .714* .726* .786* .748* .783* .892* .871* 1.00  

Y .716* .739* .674* .623* .725* .757* .830* .782* .871* .962* .924* 957* 1.00 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

       
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1            
ซ่ึงสรุปตามลําดับดังนี้ 
  วัตถุประสงคการวิจัย 
  1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
  2) เพ่ือศึกษาระดับ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต1 
   3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 สมมติฐานการวิจัย 

   1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อยูในระดับมาก 
    2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี            
เขต 1 อยูในระดับมาก 
    3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
  วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1) ประชากร ไดแก คร ูท่ีปฏิบัติงานสอนอยูในสถานศึกษาของรัฐสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1จํานวน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอบานบึง และอําเภอหนองใหญ 
ปการศึกษา 2556 จํานวน 82 โรงเรียน รวมเปน 1,247 คน  
  2 กลุมตัวอยาง ไดแก คร ูท่ีปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาของรัฐสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2556 โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางคํานวณ
ของเครจซีแ่ละมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970; อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543, หนา 3) ไดกลุมตัวอยาง
ท้ังสิ้น 294 คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนเอง 
ซ่ึงเปนแบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร และแบบสอบถามประสิทธิผลของสถานศึกษา 
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
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   ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
   ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
   ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอนดังนี้ 
  1) ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือขอ
ความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในการขออนุญาตให
ครูผูสอนในสถานศึกษาท่ีมีกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
   2 ) นําหนังสือราชการจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพ่ือขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลสงแบบสอบถามถึงสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน 294 ชุด  
   3 ) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากสถานศึกษาท่ีกําหนดใหเปน
กลุมตัวอยาง จํานวน 294 ชุด ไดรับคืนจํานวน 294 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
   4 ) นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และนําผลขอมูลมา
วิเคราะหขอมูลตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คอมพิวเตอร ดังนี ้
  1) วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยการใชการแจกแจงความถ่ี
และคํานวณเปนคารอยละ 
   2 ) วิเคราะหขอมูลภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   3 ) วิเคราะหขอมูลประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาชลบุร ีเขต 1 โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   4 ) วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson,s correlation coefficient) 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เพศหญิง มากท่ีสุด จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 57.14 
รองลงมาคือเพศชาย มีจํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 42.86 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 
249 คน คิดเปนรอยละ 84.69 ปริญญาโท 45 คน คิดเปนรอยละ 15.31 ประสบการณในการทํางานมากท่ีสุด 
คือ 11-15 ป จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 34.35 รองลงมา เปนประสบการณในการทํางาน 6-10 ป 
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จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 60.61 ประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 
20.75 และประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 14.29  
 5.1.2 ผลของการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัย  เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ เปนผูกลาและเปดเผย รองลงมา 
คือ เปนผูเรียนรูตลอด  และ เปนผูมองการณไกล สําหรับดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ เปนผูมีความสามารถ
ท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซอน  
  เม่ือพิจารณารายดานพบวา  
   1) ดานเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซ่ึงเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ ผูบริหารมีความสามารถโนมนาว จูงใจ ผูรวมงานใหเห็นถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง     
ในสถานศึกษาเพ่ือใหการพัฒนาท่ีดข้ึีนกวาเดิม รองลงมา คือ ผูบริหารวางแผนในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับ   
การเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาไปในทิศทางท่ีดีกวาเดิม และผูบริหารมีความสามารถสงเสริมใหครูปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนเองใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีความสามารถ
ชี้แนะแนวทางใหม  ๆในการปฏิบัติงานใหผูรวมงานประสบผลสําเร็จ  
   2) ดานเปนผูกลาและเปดเผย ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ ผูบริหารมีวิธกีารแกปญหาดวยวิธีการท่ีสุขุมรอบคอบ รองลงมา คือ ผูบริหารนั้นเปนนักวางแผน
ท่ีรอบคอบอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง และผูบริหาร กลาคิด กลาทํา ริเริ่มสิ่งใหมๆ เพ่ือเปนประโยชน
แกสถานศึกษา สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง    
   3) ดานเปนผูเชื่อมั่นในคนอ่ืน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
คือ ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางของผูรวมงาน  รองลงมา คือ ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย
ในการบริหารงาน และผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความสามารถ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 
ผูบริหารมีการวางแผนการทํางานเพ่ือเปาหมายของการจัดการศึกษา  
   4) ดานเปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย คือ ผูบริหารมีความสามารถปลูกจิตสํานึกของครูใหทํางานตามเปาหมายของสถานศึกษาเปน
สําคัญ รองลงมา คือ ผูบริหารฝกการเปนผูนําของครูโดยการมอบหมายงานสําคัญใหครูทํา และผูบริหาร
ไดรับการยอมจากคณะครูในเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารเปน
แบบอยางท่ีดีในการเปนผูอุทิศตนในการทํางาน  
   5) ดานเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
คือ ผูบริหารรวมกันกับคณะครูวางแผนแกไขงานท่ีเกิดความลมเหลว ดานรองลงมา คือ ดานท่ีผูบริหารนํา
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะหถึงปญหาท่ีแทจริง และผูบริหารนําผลการพัฒนาตนเองไปพัฒนา
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเอยางสมํ่าเสมอ  
   6) ดานเปนผูมีความสามารถเผชิญกับความสลับซับซอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารเปดใจกวางรับฟงปญหาของทุกคนดวยความยุติธรรม 
รองลงมา คือ ผูบริหารมีการวิเคราะห สังเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจน และผูบริหารแกไขปญหา
ตามลําดับความสําคัญของปญหา สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีความสามารถในการท่ีจะแกไข 
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ปญหาทุกปญหาไดอยางสันติและแนบเนียน  
   7) ดานเปนผูมองการณไกล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
คือ ดานผูบริหารมีความสามารถกําหนดมีวิสัยทัศนในการบริหารสถานศึกษา รองลงมา คือ ดานผูบริหารมี
ความสามารถในการชักจูงผูรวมงานใหเกิดวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน และผูบริหารสามารถนําวิสัยทัศนนั้น
มาวางแผนสูการปฏิบัติงานท่ีเปนจริงได สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีความสามารถถายทอด
แนวคิดการปฏิบัติงานไปยังผูรวมงาน  
  5.1.3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง รองลงมา คือ ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาสถานศึกษา และดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
คือ ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  
  เม่ือพิจารณารายดานพบวา 
   1) ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ นักเรียนท่ีมีการดํารงชีวิต อยูในสังคมอยางมีความสุข 
รองลงมา คือ นักเรียนชั้นสูงสุดของสถานศึกษาเรียนจบการศึกษาตามเกณฑของหลักสูตร และนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงกวาเกณฑของสถานศึกษา สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ชุมชนใกลเคียงไวใจสงบุตรหลาน
มาเขาเรียนมากข้ึน  
   2) ดานความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวกมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ นักเรียนสามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของสังคม 
รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน คือ นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอผูอ่ืน กับนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑของสถานศึกษา สําหรับขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
คือ นักเรียนอยูรวมกันดวยวิถีแหงประชาธิปไตยของนักเรียน  
   3) ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสงเสริมครูใหมีการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมใหมๆ มาใชใน
กระบวนการเรียนการสอนของนักเรียน รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมครูจัดทําหลักสูตรทองถ่ินใหสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน และผูบริหารมีกิจกรรมสงเสริมการใหนักเรียนนําความรูไปใชดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางเหมาะสม สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีการปรับรูปแบบการบริหารงานเพ่ือใหมี
ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  
   4) ดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูรวมงานในโอกาสอันควร 
รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมความรวมมือในการทํางานของบุคลากรแบบสมานฉันท และผูบริหารเปนผู
ประสานใหภาระงานของสถานศึกษาสําเร็จตามเปาหมาย  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารใหการ
ยอมรับและมีความเอ้ืออาทรตอผูรวมงาน  
 5.1.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวาง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 รายดาน พบวามี
ความสัมพันธกันอยูในระดับมากมากท่ีสุด และระดับมาก เรียงตามลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย คือ 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานเปนผูมองการณไกล กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ดานเปนผูมีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซอน กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานเปนผูกลาและ
เปดเผย กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สําหรับดานท่ีมีความสัมพันธต่ําสุด คือ ดานเปนผูใชคุณคาเปน
แรงผลักดันกับประสิทธิผลของสถานศึกษา   
  

5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายดังนี้  
 5.2.1 ผลการวิจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ทิพวรรณ โอษคลัง (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู และความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษากับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 
ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู   
ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สมโชค โพธิ์งาม (2550, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ อัจชรา วรีฤทธิ์ (2553, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1-3 
ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 ท้ังนี้เนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี          
เขต 1 ไดใหความสําคัญในการจัดการหรือการทํางานท่ีเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง กระตุนความพยายาม
ของผูรวมงานใหสูงข้ึนกวาความพยายามท่ีคาดหวัง เปนผลใหการปฏิบัติงานเกินกวาความคาดหวัง พัฒนา
ความสามารถของผูรวมงาน ไปสูระดับท่ีสูงข้ึน และมีศักยภาพมากข้ึน โดยผูบริหารแสดงบทบาทของผูนํา
สงผลใหผูรวมงาน รูสึกไววางใจ ตระหนักรูในภารกิจ และวิสัยทัศน มีความจงรักภักดีและเปนแรงบันดาลใจ
ใหผูรวมงานมองไกลเกินกวาความสนใจของตนเอง เพ่ีอนําไปสูประโยชนขององคกรมากกวาประโยชนสวนตน
ซ่ึงสอดคลองกับ ยุดา รักไทย (2546, หนา 93) ไดกลาววา ในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการ เพ่ือบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกําหนดซ่ึงตองอาศัยความมีวิสัยทัศนมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถใชทักษะความรู
ความสามารถและประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทํางานรวมท้ังสรางพลังความรวมมือกับทุกฝาย 
ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการนําองคการ ไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยใชความรูทักษะและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดกลยุทธใหเปนแผนปฏิบัติงานและ
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เตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เนื่องจากคําวาผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง บุคคลท่ี
ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนและอยูในฐานะท่ีตองทํางานรวมกับกลุมเพ่ือใหบรรลุสิ่งท่ีตองการ จาก
เหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหคาเฉลี่ยโดยรวมในดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อยูในระดับมาก 
 5.2.2 ผลการวิจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูกลาและเปดเผย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือเทียบกับดาน
อ่ืนๆ จะอยูในอันดับแรก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ไดใหความสําคัญกับผูเก่ียวของ โดยมีวิธีแกปญหาดวยวิธีการท่ีสุขุมรอบคอบเม่ือ
เกิดความผิดพลาด ผูบริหารกลายอมรับความผิดพลาดกับคณะครูทุกคน กลาคิด กลาทํา ริเริ่มทําในสิ่งใหมๆ 
เพ่ือประโยชนแกสถานศึกษา กลาเผชิญความเปนจริงและเปดเผยใหคณะครูไดรับรู มีความเชื่อม่ันในตนเอง
สูงมีการปรับเปลี่ยนการทํางานของครูทุกคนในสถานศึกษาใหดีข้ึน และมีการวางแผนท่ีรอบคอบบนพ้ืนฐาน
ของขอมูลท่ีถูกตอง จากเหตุผลดังกลาวจึงทําให ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูกลาและเปดเผย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
เม่ือเทียบกับในดานอ่ืน จึงอยูในอันดับแรก 
 5.2.3 ผลการวิจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 1 ดานเปนผูมีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซอน มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก เม่ือเทียบกับในดานอ่ืนจะอยูในอันดับสุดทาย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสามารถในการวางแผนแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
อยางเปนข้ันตอนชัดเจน เปดใจกวางรับฟงปญหาของทุกคนดวยความยุติธรรม มีการแกไขปญหาตามลําดับ
ความสําคัญของปญหา มีการวิเคราะห สังเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจน มีความสามารถในการมีแกไข
ปญหาทุกปญหาไดอยางสันติและแนบเนียน มีความสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางถูกตอง เหมาะสม และ
เปนธรรม จึงสงผลใหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานเปนผูมีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก และเม่ือเทียบกับในดานอ่ืนจะอยูในลําดับสุดทาย 
 5.2.4 ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว และ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมโชค โพธิ์งาม (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
เขต 2 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ตามการรับรูของครูปฏิบัติการสอน ซ่ึงมี
ความสัมพันธกับ ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของอําภา ปยารมย 
(2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนํากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคตะวันออก พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคตะวันออก รวมทุกดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ ผลชล 
(2551, บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของ
สถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

73 

 

 ท้ังนี้  อาจเนื่องมาจากนโยบายปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ซ่ึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูมาตรฐานระดับสากลมากข้ึน เปนเหตุใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ไดรับการพัฒนาท้ังระบบ เชนการปฏิรูปการบริหารและการจัดการ 
การปฏิรูปครแูละบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูประบบการบริหารการจัดการ การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู 
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงไดมีการปรับปรุงดานคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยปรับระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมีการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
สถานศึกษาท่ีเปนขอตกลงระหวางสถานศึกษา ชุมชนและกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจะพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยมีการนิเทศกํากับติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาสถานศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษามีการพัฒนาความรูความสามารถของตัวเอง ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคโดยใหผูบริหารกระตุนจูงใจใหครูพัฒนาจัดทํา
ผลงานวิชาการ เพ่ือความกาวหนาในตําแหนงเสริมสรางความพึงพอใจใหครูทุมเทงานเพ่ือคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอยางเต็มกําลังและเต็มความสามารถ ซ่ึงผูบริหารมีคุณลักษณะท่ีมุงงานจะใหความสําคัญกับ 
การทํางาน รวมท้ังมีพฤติกรรมท่ี มีการสงเสริมจูงใจการปฏิบัติงานใหกับผูรวมงาน  และพฤติกรรมของ
ผูบริหารมีผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ever, 1987; อางถึงใน จารุณี มุขพรหม, 2545, หนา 34) จึงได
สงผลใหประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม
อยูในระดับมาก 
 5.2.5 ผลการวิจัยประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 พบวา ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงนั้นมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก เม่ือเทียบกับดานอ่ืนปรากฏวาอยูในอันดับแรก ซ่ึงไดสอดคลองกับงานวิจัยของ สมโชค โพธิ์งาม 
(2551,บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 ซ่ึงพบวา ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อําภา ปยารมย (2549, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาภาวะผูนํากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาค
ตะวันออก โดยพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงอยู
ในภาคตะวันออก ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงนั้น อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ ผลชล (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 1ในดาน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอยูในระดับมาก  
 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาใน  สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
มีการสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมดานวิชาการกับหนวยงาน หรือสถานศึกษาตางๆ จึงเปนท่ียอมรับ
ของชุมชนดานการจัดการศึกษา ชุมชนใกลเคียงไวใจสงบุตรหลานมาเขาเรียนมากข้ึน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง
กวาเกณฑ นักเรียนก็จะมีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เม่ือเรียนจบการศึกษาตามเกณฑ
ของหลักสูตรสามารถสอบเขาศึกษาตอในสถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียงได นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามท่ีกําหนดในหลักสูตร นักเรียนท่ีมีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมตางๆ ท่ีสังคมปรารถนา นักเรียนท่ีมีสุขภาพ
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พลานามัยดี ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะทางวิชาการในภาพรวมนาพอใจ สอดคลองกับ ฮอยและมิสเกล 
(Hoy & Miskel, 1991; cited in Mott, 1972, p. 133) กลาววา คุณภาพท่ีเกิดกับผูเรียนนอกจากจะเปนผูท่ีมี
ความสนใจการศึกษาเลาเรียนใหมีความรูความสามารถทางวิชาการอยางยอดเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาตางๆ สูงเปนท่ีนาพอใจแลว ยังมีการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติ คานิยม และ
คุณธรรมตางๆ ท่ีพึงปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข จากเหตุผล
ดังกลาวจึงสงผลใหประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และเม่ือ
เทียบกับดานอ่ืนๆ  จึงจัดอยูในลําดับแรก 
 5.2.6 ผลการวิจัยประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 พบวา ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
เม่ือเทียบกับดานอ่ืนๆ  ปรากฏวา อยูในอันดับสุดทาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สมโชค โพธิ์งาม (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 ดานความสามารถการพัฒนา
นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อําภา ปยารมย (2549, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาภาวะผูนํากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาค
ตะวันออก พบวา ดานประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
ภาคตะวันออก ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก อยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วันเพ็ญ ผลชล (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  
ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวกอยูในระดับมาก  
 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
ไดมีการดําเนินงานการอบรมนักเรียนใหเปนคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง และ
มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน  รวมท้ังกิริยาทาทาง ความคิดเห็น ความรูสึก ท่ีดีของบุคลท่ีมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด  
ภายหลังจากท่ีบุคคลไดรับประสบการณในสิ่งนั้น ซ่ึงแสดงออกไดท้ังทางบวกและทางลบ ดังนั้น เจคติตอวิชา
ทีเรียนจึงเปนความคิดความรูสึกของนักเรียนท้ังทางบวกและทางลบตอวิชาท่ีเรียน หลังจากท่ีมีประสบการณ
ในการเรียนการสอน และเปนตัวกระตุนใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีจะสนองตอวิชาท่ีเรียนไปทางใดทางหนึ่ง
หรือลักษณะใดลักษณะหนึ่ง สอดคลองกับ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน (2545, หนา 67) ท่ีกลาววา เปนพฤติกรรม
ของผูท่ีไดรับการศึกษาแสดงออกในทางท่ีดีงามสมเหตุสมผล และสอดคลองกับความตองการของสังคม รูจัก
คิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและมีความคิดอยางสรางสรรคดานสังคม สามารถนําความรูความสามารถและ
ทักษะอันจําเปนนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตนไดอยางเปนสุข รูจักเหตุผล มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมอยางเหมาะสมและดีงาม  
 จากเหตุผลดังกลาวจึง สงผลใหประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากและอยูในลําดับสุดทายเม่ือเทียบกับดานอ่ืน 
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 5.2.7 ผลการวิจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวามีความสัมพันธในระดับมาก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเปนไปในทางบวกซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 รายดาน พบวา ทุกดานนั้นมีความสัมพันธกัน
อยูในระดับมาก โดยการเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ดานเปนผูมองการณไกล กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานเปนผูมีความสามารถท่ีจะเผชิญกับความ
สลับซับซอนกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานเปนผูกลาและเปดเผย กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สําหรับดานท่ีมีความสัมพันธต่ําสุดคือ ดานเปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดันกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญใจ ศรีทาพักตร (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
เชิงปฏิรูปกับประสิทธิผลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง 
เขต 2 พบวา ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารสถานศึกษานั้นมีความสัมพันธทางบวก ในระดับมากกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ บุษรากาญจน 
เปดทอง (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในอําเภอคลองหาด สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพของสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ท้ังโดยรวมและรายดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ อําภา ปยารมย (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง
ภาวะผูนํากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาค
ตะวันออก พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษานั้น     
มีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สมโชค โพธิ์งาม (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับวิจัยของ วันเพ็ญ ผลชล 
(2551, บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา  สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีความสัมพันธกันในระดับสูง สอดคลองกับ 
บุซซ่ี (Buzzi, 1990, Abstract) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของโรงเรียนกับพฤติกรรมของผูนํา
ทางวิชาการของครูใหญในรัฐคอนเนคติคัท โดยการใชแบบสอบถามกับครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐ
คอนเนคติคัท ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําทางวิชาการมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สอดคลองกับ เพอรสัน (Persons, 1993, Abstract) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวม 
กับการรับรูประสิทธิผลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในรัฐนอรทแคโรไลนา พบวา การบรหิารแบบมีสวนรวมนั้น
ยังมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิผล และยังสอดคลองกับ ฟงเคลีย (Finklea, 1997, Abstract) 
ไดศึกษาวิจัยเรื่องสไตลการเปนผูนําของอาจารยใหญ และโรงเรียน เพ่ือหาวามีความสัมพันธระหวางสไตล
ความเปนผูนํากับประสิทธิผล พบวา ประสิทธิผลของครูใหญมีความสัมพันธจริงกับประสิทธิผลทางวิชาการ
ของโรงเรียน 
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 ท้ังนี้  เนื่องมาจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา เปนเรื่องท่ีมีความสัมพันธกันโดยตรง ซ่ึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนพฤติกรรมของผูบริหาร 
ท่ีแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางานท่ีเปนกระบวนการการเปลี่ยนแปลง การกระตุนความพยายามของ
ผูรวมงานใหสูงข้ึนกวาความพยายามท่ีคาดหวัง ซ่ึงเปนผลใหการปฏิบัติงานเกินกวาความคาดหวัง การพัฒนา
ความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน โดยท่ีผูบริหารแสดงบทบาทท่ีทําให
ผูรวมงานรูสึกไววางใจ ตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนขององคกร มีความจงรักภักดีและยังเปนแรงบันดาล
ใจใหผูรวมงาน มองไกลเกินกวาความสนใจของตนเอง เพ่ีอนําไปสูประโยชนขององคการมากกวาประโยชน
สวนตน สอดคลองกับ ชนะ พงศสุวรรณ (2548, หนา7) กลาวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนพฤติกรรมท่ี
ผูบริหารมีอิทธิพลตอผูรวมงาน โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงข้ึนกวาความพยายามท่ี
คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานไประดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน ทําใหเกิดความตระหนัก
ในพันธกิจ และวิสัยทัศน ขององคการ ในทํานองเดียวกัน แคทลียา ศรีใส (2548, หนา 27) ยังไดกลาวดวยวา 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผูนําจะเปนผูท่ีกระตุนใหผูตามมีความตองการท่ีสูงข้ึน ทําใหเกิดความ
ตระหนัก    ถึงความตองการ สํานึกในความสําคัญ คุณคาของจุดมุงหมาย และวิธีท่ีจะทําใหบรรลุจุดมุงหมาย 
ใหคํานึงถึงผลประโยชนของทีม องคการ นโยบาย มากกวาผลประโยชนสวนตน และยกระดับความตองการให
สูงข้ึนดวย จึงแสดงใหเห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนปจจัยท่ีสําคัญและสงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับสมรรถภาพใน
การนําองคกร และการใชภาวะผูนําในการปรับเปลี่ยนและพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน (Stewart, 1985, p. 92) และ
ดานภาวะผูนําของผูบริหารท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา (Reid, 1988, p. 24) ประกอบ
กับปจจุบนัไทยอยูในยุคปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552-2561) การจัดการศึกษาในระบบเกิดปญหา
หลายดานมากท่ียังไมสามารถแกไขได และประเทศไทยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559) ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 จึงตองใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามภาวการณ
ตางๆ ท่ีเปลี่ยนไปของประเทศใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและเกิดประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน  
 จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 นั้นมีความสัมพันธในทางบวก 
ในระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใช 
    1) ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานเปนผูมีความ 
สามารถท่ีจะเผชิญกับความสลับซับซอน มีคาเฉลี่ยนอยสุด ดังนั้น ผูบริหารควรพิจารณาในดานการวิเคราะห
ปญหา แกไขปญหา ขจัดปญหาความไมชัดเจนของเปาหมาย พรอมท่ีจะรับมือกับปญหาท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เปดใจกวางเพ่ือมองปญหาตางๆ ใหชัดเจน หาวิธกีารแกไขปญหาอยางแนบเนียน 
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการพัฒนาสถานศึกษาเปนไปอยางราบรื่นบนพ้ืนฐานความถูกตอง  
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  2) ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา  ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ใหมีทัศนคติทางบวก มีคาเฉลี่ยนอยสุด ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมีการสรางและพัฒนาทัศนคติท่ีดี
ตอการเรียนของนักเรียนดังนี้ 
    (1) การสรางทัศนคติท่ีดีตอโรงเรียนและวิชาตางๆ อาจทําไดโดย 
     ก. ใหครู จัดประสบการณท่ีนําความพอใจ ความสนุกสนานมาใหแกนักเรียน โดยการ
สอนวิชาตางๆ ใหเด็กเกิดความรูความเขาใจอยางแทจริง 
     ข. ครูตองเปนแบบอยางท่ีดี ในเรื่องตางๆ เชนความประพฤติ ความมีวินัยในตนเอง
และวินัยทางสังคม ใหความอบอุนและพยายามทําความเขาใจและรับรูปญหาสวนตัวของเด็ก เด็กจะเลียนแบบ
ทัศนคติ ตอบางสิ่งบางอยางไปจากครูได 
     ค. จัดสภาพแวดลอมตางๆ ในโรงเรียน ใหนาสนใจ เชน สภาพของหอง บรรยากาศ
ในหองเรียน มีการจัดหองสมุดศูนยการเรียน หองอานหนังสือ มุมวิทยาศาสตร และหองชวนคิดเปนตน 
    (2) เปลี่ยนแปลงแกไขทัศนคติท่ีไมดีตอการเรียน  ตอวิชาเรียน ตลอดจนกฎขอบังคับ
ตางๆ  อาจทําไดโดยคนใหพบสาเหตุท่ีทําใหเด็กมีทัศนคติท่ีไมดีตอบางสิ่งบางอยาง แลวจึงหาทางแกไขซ่ึงอาจ
ทําไดโดยวิธีการดังนี้ 
      ก. ใหการแนะแนวหรือใหคําแนะนําท่ีถูกตอง ถามีทัศนคติท่ีไมดีตอวิชาเรียน 
อาจจะพูดถึงประโยชนท่ีไดจากการเรียน พูดถึงวิธีสอนวาแตละฝายท้ังครูและนักเรียนตองรวมมือกัน 
      ข. อาจใชพลังกลุมชวยในการเปลี่ยนแปลงนิสัยไมดีบางอยาง เชน การยกพวกตีกัน 
การนัดหยุดเรียน หรือนัดกันไมสงงาน โดยการใชพลังกลุมสวนมากกระทําในสิ่งท่ีถูกตองได เชนการพัฒนา 
ชวยกันตั้งชมรมบําเพ็ญประโยชน ชมรมดนตรีและการละคร หรือ กลุมออกคายอาสาพัฒนา แลวนําผลงานของ
แตละกลุมมาเสนอในท่ีประชุมเพ่ือใหเด็กท่ีเราตองการจะเปลี่ยนนิสัยบางอยางดูเปนแบบอยางจะชวยแกไขได 
      ค. มีการใหแรงเสริมประเภทตางๆ โดยเลือกวิธีหาแรงเสริมท่ีตรงกับความตองการ
ของเด็กจากการแขงขันกลุมสีตางๆ การเลือกเด็กบางคนเขาทํางานบางอยางของโรงเรียน หรือของหนวยงาน
อ่ืนๆ 
  3) จากผลการวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ
กัน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาเพ่ือนําสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
    ( 1) ลักษณะของนโยบายการบรหิารและการปฏิบัติ 
    ก. การจัดสรรงบประมาณเพียงพอตอการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ข. บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
    ค. นโยบายของโรงเรียนมีการตอบสนองตอปญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
และความตองการของผูเก่ียวของ 
   (2) ลักษณะของสภาพแวดลอม 
    ก. การพัฒนาบรรทัดฐานการดําเนินงานโดยมุงผูเรียนเปนสําคัญ 
    ข. การสงเสริมใหมีความมุงม่ันปฏิบัติงานสูความสําเร็จของบุคลากรทุกฝาย การมี
แรงกระตุนและผลักดันใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ 
    ค. ผูบริหารมีการเปดโอกาสใหมีความอิสระในงานท่ีรับผิดชอบอยางเหมาะสม 
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   (3) ลักษณะของบุคลากร 
    ก. การมีความมุงม่ันจริงจังตอความสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน 
    ข. บุคลากรไดรับรูเปาหมายของโรงเรียนอยางถูกตองและตรงกัน 
    ค. บุคลากรไดรับรูบทบาทหนาท่ีและเปาหมายในงานท่ีตนรับผิดชอบ 
   (4) ลักษณะขององคการ 
    ก. มีการจัดการองคการโดยแบงฝายตางๆ ไดเหมาะสม 
    ข. จัดการแบงฝายตาง ๆเปนฝายปฏิบัติการ ฝายสนับสนุน และฝายบริหารไดอยาง
สัมพันธกัน 
 5.3.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

   2) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

   3) ควรศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยท่ีเปนแรงผลักดันการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการวิจัย 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๗๑       บัณฑิตวิทยาลัย   
               มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
             อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                 ๕  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ดร.ปราณี  หนูขาว 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย                   จํานวน      ๑       ชุด 
 

 ดวย นางสันธยา อาแพงพันธ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง " ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑" ซ่ึงขณะนี้อยู
ในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๗๑       บัณฑิตวิทยาลัย   
            มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
            อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                 ๕  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณภารดร  เกตุพันธ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย                   จํานวน      ๑       ชุด 
 

 ดวย นางสันธยา  อาแพงพันธ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง " ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑" ซ่ึงขณะนี้อยู
ในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๗๑       บัณฑิตวิทยาลัย   
                   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
            อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                 ๕  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณดวงแข  สุระประเสริฐ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย                   จํานวน      ๑       ชุด 
 

 ดวย นางสันธยา   อาแพงพันธ   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง " ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑" ซ่ึงขณะนี้อยู
ในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๗๑       บัณฑิตวิทยาลัย   
            มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
            อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                   ๕  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ดร.ลินดา  นาคโปย 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย                   จํานวน      ๑       ชุด 
 

 ดวย นางสันธยา   อาแพงพันธ   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง " ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑" ซ่ึงขณะนี้อยู
ในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๗๑       บัณฑิตวิทยาลัย   
                   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                   อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                ๕  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณกานดา  พุทธรักษา 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย                   จํานวน      ๑       ชุด 
 

 ดวย  นางสันธยา   อาแพงพันธ   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง " ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑" ซ่ึงขณะนี้อยู
ในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี ้
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห  
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/๑๔๘             บัณฑิตวิทยาลัย   
                              มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
      

                     ๑๖   กันยายน  ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
 
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 
 
 ดวย นางสันธยา   อาแพงพันธ   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง  " ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑"   
  
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทาน ในการเก็บ
ขอมูลเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
      
 
              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน มีดังนี้ 
 ใหคะแนน +1 แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด  
 ใหคะแนน 0 ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด  
 ใหคะแนน -1 แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด  
 
  สูตร   IOC = ∑ R / N  
 
  เม่ือ    ∑ R แทน   ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
       N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ  
 
เกณฑการตัดสิน 
 คา IOC ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นใชได 
 คา IOC ท่ีคํานวณไดต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุง 
 แกไขใหมใหดีข้ึน 
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ตาราง แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
         ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 

 
ขอ
ท่ี 

 
ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 1) เปนผูนําการเปล่ียนแปลง         
1 ผูบริหารมีความสามารถสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับ กระบวนการในสถานศึกษาแกผูรวมงาน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 ผูบริหารมีความสามารถโนมนาว จูงใจ ผูรวมงาน
ใหเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงใน
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีดีกวาเดิม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 ผูบริหารมีความสามารถสรางความตระหนักให
ผูรวมงานเขาใจในวิสัยทัศนของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4 ผูบริหารมีความสามารถชี้แนะแนวทางใหมๆใน
การปฏิบัติงานใหผูรวมงานประสบผลสําเร็จ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 ผูบริหารนําผลการปฏิบัติงานไปวิเคราะหและ
พัฒนา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6 ผูบริหารมีความสามารถสงเสริมใหครูปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนเองใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7 ผูบริหารวางแผนปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาไปในทิศทางท่ีดี
กวาเดิม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8 ผูบริหารสงเสริมใหครูเขาอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

9 ผูบริหารมีแนวปฏิบัติใหครูประเมินผลการทํางาน
ของตนเอง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 2) เปนผูกลาและเปดเผย           

10 ผูบริหารมีวิธีแกปญหาดวยวิธีการท่ีสุขุมรอบคอบ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
11 เม่ือเกิดความผิดพลาด ผูบริหารกลายอมรับความ

ผิดพลาดกับคณะครู 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

12 ผูบริหาร กลาคิด กลาทํา ริเริ่มสิ่งใหมๆ เพ่ือ
ประโยชนแกโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

 
ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
13 ผูบริหารกลาเผชิญความเปนจริงและเปดเผยให

คณะครูไดรับรู 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

14 ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
15 ผูบริหารเปนนักวางแผนท่ีรอบคอบบนพ้ืนฐานของ

ขอมูลท่ีถูกตอง 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

16 ผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนการทํางานของครูทุก
คนในโรงเรียนใหดีข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 3) เปนผูเช่ือม่ันในคนอ่ืน         

17 ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางของ
ผูรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

18 ผูบริหารมีการวางแผนการทํางานเพ่ือเปาหมาย
ของการจัดการศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

19 ผูบริหารมีความสามารถสรางความเชื่อม่ันในการ
ทํางานใหเกิดข้ึนกับผูรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

20 ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยในการ
บริหารงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

21 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดง
ความสามารถ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

22 ผูบริหารบริหารงานโดยใชบารมีแทนการใช
อํานาจ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23 ผูบริหารมอบหมายงานตามความรูความสามารถ
ของผูรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 4) เปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน         

24 ผูบริหารมีความสามารถสรางความม่ันใจในการ
ทํางานใหแกครูโดยไมตองกังวลเรื่องความ
ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

25 ผูบริหารมีความสามารถปลูกจิตสํานึกของครู ให
ทํางานตามเปาหมายของโรงเรียนเปนสําคัญ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

 
ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
26 ผูบริหารมีความสามารถสรางแรงจูงใจใหครูมี

พลังในการทํางาน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

27 ผูบริหารไดรับการยอมจากคณะครูในเรื่องการ
มีคุณธรรม จริยธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

28 ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนผูอุทิศตน
ในการทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

29 ผูบริหารสรางความตระหนักใหครูเกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

30 ผูบริหารสงเสริมใหคณะครูมีสวนรวมในการ
ทํางานเปนทีม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

31 ผูบริหารฝกการเปนผูนําของครูโดยการ
มอบหมายงานสําคัญใหครูทํา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 5) เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต         

32 ผูบริหารนําขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะหถึง
ปญหาท่ีแทจริง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

33 ผูบริหารนําความผิดพลาดของโรงเรียนอ่ืนมา
เปนบทเรียนแกคณะครูในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

34 ผูบริหารรวมกันกับคณะครูหาขอบกพรองท่ีทําให
งานเกิดการลมเหลว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

35 ผูบริหารรวมกันกับคณะครูวางแผนแกไขงานท่ี
เกิดความลมเหลว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

36 ผูบริหารเขารับการอบรมพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

37 ผูบริหารนําผลการพัฒนาตนเองไปพัฒนา
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

38 ผูบริหารจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานขอ
เอยางสมํ่าเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

 
ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 6) เปนผูมีความสามารถเผชิญกับความ

สลับซับซอน 
        

39 ผูบริหารมีความสามารถวางแผนแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนอยางเปนข้ันตอนชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

40 ผูบริหารเปดใจกวางรับฟงปญหาของทุกคน
ดวยความยุติธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

41 ผูบริหารแกไขปญหาตามลําดับความสําคัญของป 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
42 ผูบริหารมีการวิเคราะห สังเคราะหปญหาท่ี

เกิดข้ึนอยางชัดเจน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

43 ผูบริหารมีความสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
อยางถูกตอง เหมาะสม และเปนธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

44 ผูบริหารมีความสามารถในการมีแกไขปญหา
ทุกปญหาไดอยางสันติและแนบเนียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 7) เปนผูมองการณไกล         

45 ผูบริหารมีความสามารถกําหนดมีวิสัยทัศนในการ
บริหารสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

46 ผูบริหารสามารถนําวิสัยทัศนมาวางแผนสูการ
ปฏิบัติจริงได 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

47 ผูบริหารตั้งความคาดหวังในการปฏิบัติงานให
ประสบความความสําเร็จ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

48 ผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนเพ่ือให
สอดคลองกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

49 ผูบริหารมีความสามารถถายทอดแนวคิดการ
ปฏิบัติงานไปยังผูรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

50 ผูบริหารมีความสามารถในการชักจูงผูรวมงาน
ใหเกิดวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

51 ผูบริหารสามารถโนมนาวผูรวมงานใหมีความรัก
ผูกพันกับสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

52 ผูบริหารสามารถนําวิสัยทัศนมาวางแผนสูการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนจริงได 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตาราง แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
         ดานประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

 
ขอ
ท่ี 

 
ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
        

1 โรงเรียนเปนท่ียอมรับของชุมชนดานการจัด
การศึกษา                                                     

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 ชุมชนใกลเคียงไวใจสงบุตรหลานมาเขาเรียน
มากข้ึน                                                     

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาเกณฑของโรงเรียน                                           1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
4 นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะทาง

วิชาการในภาพรวมนาพอใจ                                           
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 นักเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนเรียนจบ
การศึกษาตามเกณฑของหลักสูตร 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6 นักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอในโรงเรียน
ท่ีมีชื่อเสียงได                                            

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7 จํานวนนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8 จํานวนนกัเรียนท่ีมีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
ตางๆท่ีสังคมปรารถนา                                          

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

9 จํานวนนักเรียนท่ีมีสุขภาพพลานามัยดี                                   1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
10 นักเรียนท่ีมีการดํารงชีวิต  อยูในสังคมอยางมี

ความสุข 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 2) ความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติ
ทางบวก   

        

11 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
เกณฑของโรงเรยีน  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

12 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอตนเอง  1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
13 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอผูอ่ืน  1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

 
ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
14 นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง  1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 
15 นักเรียนสามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงคของสังคม    
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

16 นักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเอง 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 
17 นักเรียนอยูรวมกันดวยวิถีแหงประชาธิปไตยของ

นักเรียน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

18 นักเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยไม
ตองบังคับ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

19 นักเรียนใหความสนใจตอการศึกษาแหลงเรียนรู
นอก โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

20 นักเรียนสามารถนําความรูและทักษะอันจําเปน
ไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข   

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 3) ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนา
โรงเรียน 

        

21 ผูบริหารมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆมาสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน      

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

22 ผูบริหารพัฒนางานดานตางๆ ไดบรรลุผลตรง
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรีย          

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23 ผูบริหารมีการปรับรูปแบบการบริหารงานเพ่ือให
มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน                               

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

24 ผูบริหารมีการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชพัฒนา
โรงเรียน                                       

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

25 ผูบริหารสงเสริมครใูหมีการพัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรมใหมๆมาใชในกระบวนการเรียนการ
สอนของนักเรียน                                                    

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

26 ผูบริหารสงเสริมครูนําผลจากการวัด ประเมินผล 
มาวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงข้ึน                                        

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

27 ผูบริหารสงเสริมครูจัดทําหลักสูตรทองถ่ินให
สอดคลองกับความตองการของชุมชน                                                        

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

 
ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
28 ผูบริหารกําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทัน

กับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป                                 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

29 ผูบริหารสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา                                

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

30 ผูบริหารมีกิจกรรมสงเสริมการใหนักเรียนนํา
ความรูไปใชดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 4) ความสามารถในการแกปญหาภายใน
โรงเรียน 

        

31 ผูบริหารเปนผูประสานใหภาระงานของ
สถานศึกษาสําเร็จตามเปาหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

32 ผูบริหารใชหลักการมีสวนรวมในการแกปญหา
ตางๆในองคกร 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

33 ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

31 ผูบริหารสงเสริมความรวมมือในการทํางานของ
บุคลากรแบบสมานฉันท   

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

35 ผูบริหารมีความยืดหยุนเพ่ือรักษาเปาหมายของ
โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

36 ผูบริหารใหการยอมรับและมีความเอ้ืออาทรตอ
ผูรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

37 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูรวมงานใน
โอกาสอันควร 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

38 ผูบริหารปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
โรงเรียนเปนสําคัญ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

39 ผูบริหารพัฒนางานโดยใชหลักการมีสวนรวมของ
บุคลากรในการทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

40 ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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แบบสอบถาม 
 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

 

 

คําช้ีแจง 

      1 แบบสอบถามนี้ มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ตามทัศนะของครูผูสอน 

     2. แบบสอบถามฉบับนี้มี  3  ตอน 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 ตอนท่ี 3  สอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
     3. ผูตอบแบบสอบถามไกแกครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1 
     4. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเพ่ือนําผลไปใชในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของทานจะนําไปวิเคราะหในภาพรวม ซ่ึงไมมีผลตอการปฏิบัติงาน
ของทาน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนสูงสุด  ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบถวน  และ
ตรงตามความเปนจริงจริง 
 

        ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในการใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม  

  

       

นางสันธยา   อาแพงพันธ 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําช้ีแจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หนาขอความท่ีตรงกับสภาพของทาน 
  
  1. เพศ 
   ( ) ชาย  
   ( ) หญิง  
 
  2. ระดับการศึกษา 
   ( ) ปริญญาตร ี
   ( ) ปริญญาโท  
   ( ) ปริญญาเอก  
 
  3. ประสบการณในการทํางาน 
   ( ) ไมเกิน 5 ป  
   ( ) 6 -10 ป 
   ( ) 11-15 ป  
   ( ) 16 ป ข้ึนไป  
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของ 
    สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 
คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาวามีการ 
 ปฏิบัติจริงระดับใดและทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติ โดยมีใหเลือกดังนี้ 
  5  หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก 
  3  หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอย 
   1  หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

 
ขอ 

 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

 1. เปนผูนําการเปล่ียนแปลง      
1 ผูบริหารมีความสามารถสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ  

กระบวนการในสถานศึกษาแกผูรวมงาน 
     

2 ผูบริหารมีความสามารถโนมนาว จูงใจ ผูรวมงานใหเห็น
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท่ีดีกวาเดิม 

     

3 ผูบริหารมีความสามารถสรางความตระหนักใหผูรวมงาน
เขาใจในวิสัยทัศนของสถานศึกษา 

     

4 ผูบริหารมีความสามารถช้ีแนะแนวทางใหมๆในการ
ปฏิบัติงานใหผูรวมงานประสบผลสําเร็จ 

     

5 ผูบริหารนําผลการปฏิบัติงานไปวิเคราะหและพัฒนา      
6 ผูบริหารมีความสามารถสงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนบทบาท

ของตนเองใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
     

7 ผูบริหารวางแผนปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการ เปลี่ยนแปลง 
ในสถานศึกษาไปในทิศทางท่ีดีกวาเดิม 

     

8 ผูบริหารสงเสริมใหครูเขาอบรมเพ่ือพัมนาตนเองอยูเสมอ      
9 ผูบริหารมีแนวปฏิบัตใิหครูประเมินผลการทํางานของตนเอง      

 2. เปนผูกลาและเปดเผย        
10 ผูบริหารมีวิธีแกปญหาดวยวิธีการท่ีสุขุมรอบคอบ      
11 เม่ือเกิดความผิดพลาด ผูบริหารกลายอมรับความผิดพลาดกับ

คณะครู 
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ขอ 

 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

12 ผูบริหาร กลาคิด กลาทํา ริเริ่มสิ่งใหมๆ เพ่ือประโยชนแก
โรงเรียน 

     

13 ผูบริหารกลาเผชิญความเปนจริงและเปดเผยใหคณะครูไดรับรู      
14 ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง      
15 ผูบริหารเปนนักวางแผนท่ีรอบคอบบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอ      
16 ผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนการทํางานของครูทุกคนในโรงเรียน

ใหดีข้ึน 
     

 3 เปนผูเช่ือม่ันในคนอ่ืน      
17 ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางของผูรวมงาน      
18 ผูบริหารมีการวางแผนการทํางานเพ่ือเปาหมายของการจัด

การศึกษา 
     

19 ผูบริหารมีความสามารถสรางความเชื่อม่ันในการทํางานใหเกิด
ข้ึนกับผูรวมงาน 

     

20 ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยในการบริหารงาน      
21 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความสามารถ      
22 ผูบริหารบริหารงานโดยใชบารมีแทนการใชอํานาจ      
23 ผูบริหารมอบหมายงานตามความรูความสามารถของผูรวมงาน      
 4. เปนผูใชคุณคาเปนแรงผลักดัน      
24 ผูบริหารมีความสามารถสรางความม่ันใจในการทํางานใหแก

ครูโดยไมตองกังวลเรื่องความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
     

25 ผูบริหารมีความสามารถปลูกจิตสํานึกของครู ใหทํางานตาม
เปาหมายของโรงเรียนเปนสําคัญ 

     

26 ผูบริหารมีความสามารถสรางแรงจูงใจใหครูมีพลังในการ
ทํางาน 

     

27 ผูบริหารไดรับการยอมจากคณะครูในเรื่องการมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

     

28 ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนผูอุทิศตนในการทํางาน      
29 ผูบริหารสรางความตระหนักใหครูเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ทํางาน 
     

30 ผูบริหารสงเสริมใหคณะครูมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม      
31 ผูบริหารฝกการเปนผูนําของครูโดยการมอบหมายงานสําคัญ

ใหครูทํา 
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ขอ 

 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

 5. เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต      
32 ผูบริหารนําขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะหถึงปญหาท่ีแทจริง      
33 ผูบริหารนําความผิดพลาดของโรงเรียนอ่ืนมาเปนบทเรียนแก

คณะครูในโรงเรียน 
     

34 ผูบริหารรวมกันกับคณะครูหาขอบกพรองท่ีทําใหงานเกิดการลม       
35 ผูบริหารรวมกันกับคณะครูวางแผนแกไขงานท่ีเกิดความลมเหลว      
36 ผูบริหารเขารับการอบรมพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง      
37 ผูบริหารนําผลการพัฒนาตนเองไปพัฒนาสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 
     

38 ผูบริหารจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอยางสมํ่า      
 6 เปนผูมีความสามารถเผชิญกับความสลับซับซอน      
39 ผูบริหารมีความสามารถวางแผนแกปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางเปน

ข้ันตอนชัดเจน 
     

40 ผูบริหารเปดใจกวางรับฟงปญหาของทุกคนดวยความยุติธรรม      
41 ผูบริหารแกไขปญหาตามลําดับความสําคัญของปญหา      
42 ผูบริหารมีการวิเคราะห สังเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจน      
43 ผูบริหารมีความสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางถูกตอง 

เหมาะสม และเปนธรรม 
     

44 ผูบริหารมีความสามารถในการมีแกไขปญหาทุกปญหาได
อยางสันติและแนบเนียน 

     

 7 เปนผูมองการณไกล      
45 ผูบริหารมีความสามารถกําหนดมีวิสัยทัศนในการบริหารสถานศึ      
46 ผูบริหารสามารถนําวิสัยทัศนมาวางแผนสูการปฏิบัติจริงได      
47 ผูบริหารตั้งความคาดหวังในการปฏิบัติงานใหประสบความ

ความสําเร็จ 
     

48 ผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนเพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

     

49 ผูบริหารมีความสามารถถายทอดแนวคิดการปฏิบัติงานไป 
ยังผูรวมงาน 

     

50 ผูบริหารมีความสามารถในการชักจูงผูรวมงานใหเกิดวิสัยทัศน
ในการปฏิบัติงาน 

     

51 ผูบริหารสามารถโนมนาวผูรวมงานใหมีความรักผูกพันกับสถาน       
52 ผูบริหารสามารถนําวิสัยทัศนมาวางแผนสูการปฏิบัติงานท่ี

เปนจริงได 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
 
คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอมูลประสิทธิผลของสถานศึกษาวามีการปฏิบัติจริงระดับใด และทํา 
   เครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติจริง โดยมีใหเลือกดังนี้ 
    5  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด 
    4  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับมาก  
    3  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง  
    2  หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับนอย  
    1  หมายถึง  ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 
ขอ ประสิทธิผลของสถานศึกษา ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
 1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง 
     

1 โรงเรียนเปนท่ียอมรับของชุมชนดานการจัดการศึกษา                                                          
2 ชุมชนใกลเคียงไวใจสงบุตรหลานมาเขาเรียนมากข้ึน                                                          
3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาเกณฑของโรงเรียน                                                
4 นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

ในภาพรวมนาพอใจ                                           
     

5 นักเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนเรียนจบกรศึกษาตามเกณฑ
ของหลักสูตร 

     

6 นักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอในโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงได                                                 
7 จํานวนนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดใน

หลักสูตร 
     

8 จํานวนนักเรียนท่ีมีเจตคติ  คุณธรรม จริยธรรมตางๆท่ีสังคม
ปรารถนา                                          

     

9 จํานวนนักเรียนท่ีมีสุขภาพพลานามัยดี                                        
10 นักเรียนท่ีมีการดํารงชีวิต  อยูในสังคมอยางมีความสุข      

 2. ความสามารถพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก        
11 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑของโรงเรียน        
12 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอตนเอง       
13 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอผูอ่ืน       
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ขอ ประสิทธิผลของสถานศึกษา ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

14 นักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง       
15 นักเรียนสามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของ

สังคม    
     

16 นักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเอง      
17 นักเรียนอยูรวมกันดวยวิถีแหงประชาธิปไตยของนักเรียน      
18 นักเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยไมตองบังคับ      
19 นักเรียนใหความสนใจตอการศึกษาแหลงเรียนรูนอก 

โรงเรียน 
     

20 นักเรียนสามารถนําความรูและทักษะอันจําเปนไปใชในการ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข   

     

 3 ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน      
21 ผูบริหารมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆมาสนับสนนุการจัดการเรียน 

การสอน      
     

22 ผูบริหารพัฒนางานดานตางๆ ไดบรรลุผลตรงตามวิสัยทัศน 
พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียน          

     

23 ผูบริหารมีการปรับรูปแบบการบริหารงานเพ่ือใหมีความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน                               

     

24 ผูบริหารมีการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชพัฒนาโรงเรียน                                            
25 ผูบริหารสงเสริมครใูหมีการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมใหมๆ

มาใชในกระบวนการเรียนการสอนของนักเรียน                                                    
     

26 ผูบริหารสงเสริมครูนําผลจากการวัด ประเมินผล มาวาง
แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงข้ึน                                        

     

27 ผูบริหารสงเสริมครูจัดทําหลักสูตรทองถ่ินใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน                                                        

     

28 ผูบริหารกําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันกับ
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป                                 

     

29 ผูบริหารสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา                                

     

30 ผูบริหารมีกิจกรรมสงเสริมการใหนักเรียนนําความรูไปใช
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 
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ขอ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัต ิ
5 4 3 2 1 

 4 ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน      
31 ผูบริหารเปนผูประสานใหภาระงานของสถานศึกษาสําเร็จตาม

เปาหมาย 
     

32 ผูบริหารใชหลักการมีสวนรวมในการแกปญหาตางๆในองคกร      
33 ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน

ในโรงเรียน 
     

31 ผูบริหารสงเสริมความรวมมือในการทํางานของบุคลากรแบบ
สมานฉันท   

     

35 ผูบริหารมีความยืดหยุนเพ่ือรักษาเปาหมายของโรงเรียน      
36 ผูบริหารใหการยอมรับและมีความเอ้ืออาทรตอผูรวมงาน      
37 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูรวมงานในโอกาสอันควร      
38 ผูบริหารปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของโรงเรียนเปน

สําคัญ 
     

39 ผูบริหารพัฒนางานโดยใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากรใน
การทํางาน 

     

40 ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา      
 

 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
นางสันธยา   อาแพงพันธ 
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วันเดือนปเกิด    23  มีนาคม 2505  

สถานท่ีเกิด    อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

ท่ีอยู     736/1 หมู 4 ตําบลวัดโบสถ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

     เบอรโทรศัพท 084-7284378 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน  รองผูอํานวยการโรงเรียน 
สถานท่ีทํางาน    โรงเรียนวัดทองคุง “ไพโรจนประชาสรรค”  

     อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  

ประวัติการศึกษา    ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา   

     จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2528 
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