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ชื่อเรื่อง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัด
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา: 1) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2) ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 322 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
มีความสัมพันธ์กันทางบวกระดับมากที่สุด (rxy=.827) เรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังนี้ ภาวะ
ผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ และการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล                              

2) ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
มีอํานาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 68.70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงลําดับค่าอํานาจพยากรณ์จาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และ
การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

โดยสามารถเขียนเป็นในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี ้
y’ = .885 + .253X1  + 197X2  +.190X3 +.156X4 
Z’y = .302X1 + .236X2 +.239X3+.158X4  

 
 
 
 
 
คําสําคัญ:  ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชพีครู ประถมศึกษา  
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study: 1) the relationship between 
transformational leadership of school administrators and the professional development of 
teachers in schools under the Office of Chachoengsao Primary Education Service-Area 1 
2) the transformational leadership of school administrators affecting the professional 
development of teachers in schools under the Office of Chachoengsao Primary Education 
Service-Area 1. The sample consisted of 322 school administrators and teachers under the Office 
of Chachoengsao Primary Education Service-Area 1. The research instrument was a rating 
scale questionnaire. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, 
Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis.  
 The research results were as follows: 

1) There was a positive relationship between transformational leadership of 
school administrators and the professional development of teachers in schools under 
the office of Chachoengsao Primary Education Service-Area 1, at the highest level. 
(rxy=827). Rankings by the mean scores, from high to low, were as follows: transformational 
leadership of school administrators, enhancement of inspiration, intellectual stimulation, 
idealistic influence, and consideration of individuality. 

2) The transformational leadership of school administrators could predict 
the professional development of teachers at the percentage level of 68.70%, with a .01 level 
of statistical significance. Rankings of the prediction scores, from high to low, were as 
follows: idealistic influence, enhancement of inspiration, intellectual stimulation, and 
consideration of individuality. 
 The prediction equation of raw scores and standardized scores were: 
 y’ = .885 + .253X1  + 197X2  +.190X3 +.156X4 
 Z’y = .302X1 + .236X2 +.239X3+.158X4  
 
 
 
 
Keywords:  transformational leadership professional development primary education  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์น้ีสําเร็จได้ด้วยดีเพราะผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือความเมตตากรุณาย่ิงจาก   อาจารย์ ดร.
พรทิพย์ คําชาย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้
คําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทุกข้ันตอน รวมทั้งให้กําลังใจแก่ผู้วิจัยใน
การทําวิทยานิพนธ์ด้วยดีเสมอมา ทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและ
ขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.นุสินธ์ุ รุ่งเดช รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 1 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการทุกท่าน ที่กรุณาให้คําแนะนํา 
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างดีย่ิงต่อการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน ขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่านดังปรากฏช่ือ
ในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ที่ให้ความอนุเคราะห์เสียสละเวลาตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม
และให้คําแนะนําแก้ไขข้อบกพร่องจนทําให้เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยมีความสมบูรณ์ 
ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ที่ให้ความอนุเคราะห์นําเครื่องมือไปทดลองใช้ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ที่ให้ความอนุเคราะห์และอํานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา
บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้จนทําให้ผู้วิจัยมีโอกาสทําวิจัยประสบ
ความสําเร็จและภาคภูมิใจในวันน้ี 
 
 

  นางอรอุษา มหาสุวรรณ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

  
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
          
        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 7 มาตรา 53 กําหนดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพในกํากับของกระทรวง 
มีอํานาจหน้าที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับ ดูแล 
การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2553, หน้า 18) และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
มาตรา 49 กําหนดให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 
2546, หน้า 16) ซึ่งคุรุสภากําหนดเป็นข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เรียกว่า ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2548 (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549, 
หน้า 19-20) ปัจจุบันคุรุสภาออกข้อบังคับคุรุสภาใหม่เรียกว่า ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 โดยให้สถาบันที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับน้ี ยังคงใช้ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2548 ได้ 
แต่ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันที่ข้อบังคับน้ีประกาศใช้ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556, หน้า 66-71)   
        การท่ีครูปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูถือได้ว่าเป็น
แม่พิมพ์ของชาติอย่างแท้จริง วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ 
จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งบุคลากรที่พัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้มีศักยภาพทางสังคม คือ ครู (ปนัดดา วัฒโน, 2554, หน้า 23; นารีรัตน์ เจริญเดช, 2555, 
หน้า 15; และ สังคม แสงไพศาล, 2556, หน้า 11) ดังน้ัน ครูจึงต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสม มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะในการให้การศึกษาอบรมแก่ศิษย์ ในทุกๆ ด้าน เพราะครูเป็นกุญแจสําคัญของ
การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียน (สุวรรณี หาญกล้า, 2550, หน้า 16) และในต่างประเทศก็ยังให้
ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย เช่น ประเทศอังกฤษ มีการอบรมครูใน
ปี 2014 มีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้ครูผู้สอนและครูผู้ฝึกสอนรักษาและปรับปรุงมาตรฐานการเรียน   
การสอน โดยยึดมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน คือ ด้านค่านิยมและคุณลักษณะ ด้านความรู้และความเข้าใจ 
และด้านทักษะ (professional standards for teachers and trainers in education and training 
England, online, 2015)  
        มาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรม         
การปฏิบัติงานและการพัฒนางานของครู ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐาน     
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วิชาชีพ 12 มาตรฐาน ได้แก่ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ   
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม  
ตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับ
ผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และ 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ผู้ประกอบ
วิชาชีพครูจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุกข้อและมีการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ เพราะการประกอบ
วิชาชีพครูจะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548, หน้า 43-44) ซึ่งมาตรฐาน การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือ
ให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงใดน้ันข้ึนอยู่กับ คุณภาพการสอนของครู ดังน้ันครูมีหน้าที่ ในการพัฒนาคน จึงต้องพัฒนาตนเอง
ให้เป็นครูรูปแบบใหม่ด้วย (ถวิล มาตรเลี่ยม, 2552, หน้า 2) ผู้ที่มีความสําคัญในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาครูและพัฒนาคุณภาพของการศึกษาอีกท่านหน่ึง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับ 
สตีวอท (Stewart, 1985, p. 92) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นําเป็นปัจจัยที่สําคัญและส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้ตาม การปฏิบัติงานของครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูน้ัน 
ผลของการปฏิบัติงานมาจากภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้น ภาวะผู้นําเป็นปัจจัยที่มี
ความสําคัญอย่างมากในการที่จะส่งผลให้ครูปฏิบัติงานให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ (วรรณภา คนกล้า, 2552, หน้า 2-3) 
        ผู้บริหารสถานศึกษาจักต้องมีภาวะผู้นํา เพราะภาวะผู้นําเป็นสิ่งที่จําเป็น และมีความสําคัญ
สําหรับองค์การทุกระดับทั้งในขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ภาวะผู้นําของผู้บริหารย่อมจะ
นําพาองค์การให้ประสบความสําเร็จ สุทิน สุทธิอาจ (2550, หน้า 15) สรุปความสําคัญของภาวะผู้นํา
ไว้ว่า การบริหารงานต่างๆ ขององค์การทุกขนาดต้องมีผู้นํา จะได้มาจากการเลือกต้ังหรือแต่งต้ังก็ตาม 
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้นําที่ดี เพราะการปฏิบัติงานผู้นําถือเป็นหัวใจ
สําคัญขององค์การ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับถือว่าเป็นผู้นําในหน่วยงานทั้งสิ้น ในวงการศึกษา      
ก็เช่นเดียวกัน เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (2552, หน้า 235) กล่าวว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบ
ที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงานในสถานศึกษา ต้ังแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปจนถึง
มหาวิทยาลัย ซึ่งภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการทํางานของครู ดังที่ วิโรจน์ สารรัตนะ 
(2557, หน้า 23) วิเคราะห์ความสําคัญของภาวะผู้นําใน 3 ประเด็น คือ ผู้บริหารจะต้องตระหนักว่า
การจูงใจและภาวะผู้นําเป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนาผู้บริหารที่มีประสิทธิผล ภาวะผู้นําของผู้บริหาร
มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติและมีผลต่อการปฏิบัติงานว่าจะดีหรือไม่ และคนเป็นปัจจัยสําคัญ
ในการบริหารงานหากไม่มุ่งพัฒนาคน ไม่พัฒนาภาวะผู้นําแม้จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใดก็
ไม่อาจจะเติบโตก้าวหน้าได้ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จักต้องมีภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญ
ในการนําพาสถานศึกษาไปสู่ความสําเร็จ เพราะภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งผลต่อประสิทธิผลและคุณภาพของการจัดการศึกษา และทําให้การทํางานในระบบราชการเดิน
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ไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้น (สินินาฎ โพธิจิญญาโน, 2554, หน้า 66 และ ซาลีฮะ ดะเซ็ง, 2556, หน้า 58) 
ดังน้ัน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสําคัญอย่างมากต่อองค์การ
หรือสถานศึกษา กันนิกา พลเหลือ (2556, หน้า 21) 
        ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษานับว่ามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
ให้ครูมีการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลให้เกิด
การพัฒนาครู ดังแนวคิดของ บาส และอโวลิโอ Bass & Avolio (1999, p. 441) กล่าวว่า ภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มกระตุ้นให้ผู้ตามปฏิบัติงานให้สูงข้ึนจากท่ีคาดหวังและเป็นภาวะผู้นําที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในสภาวะการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ยุค (Yukl, 2010, 
p. 14) ที่พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และรัตติกรณ์ 
จงวิศาล (2556, หน้า 259) สรุปไว้ว่า จากการศึกษางานวิจัยจํานวนมาก พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
เป็นภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 112) 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู ้นําการเปลี ่ยนแปลงของผู ้บริหารส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู สําหรับงานวิจัยของ กอบศักดิ์ มูลชัย (2554, หน้า 100 ) พบว่า ภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของครูโดยมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก รวมทั้งงานวิจัยของ วรรณภา คนกล้า (2552, หน้า 82) ผลการวิจัย พบว่า 
ภาวะผู้นําส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของข้าราชการครู และ ภาวะผู้นํามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู นอกจากน้ัน รังสรรค์ โฉมยา 
(2552, หน้า 11) สรุปไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําเพ่ือให้ครูใน
สถานศึกษาปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา ที่แสดงออกมาน้ัน 
มีผลต่อการทําให้ครูเกิดขวัญกําลังใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ครูปฏิบัติงานของครูให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
        จากการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่ผ่านมา ระยะที่ 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554-2556 (สมศ.) พบว่า สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ระดับปฐมวัย ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก 
40 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 30.77) ระดับดี 89 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 68.46) และระดับพอใช้ 1 โรงเรียน 
(คิดเป็นร้อยละ 0.77) ส่วนผลการประเมินในภาพรวม ได้รับการรับรอง 128 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 98.46) 
ไม่รับรอง 2 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 1.54) และระดับพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น) 
อยู่ในระดับดีมาก 18 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 13.64) ระดับดี 109 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 82.58) 
และระดับพอใช้ 5 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 3.78) ส่วนผลการประเมินในภาพรวม ได้รับการรับรอง 
จํานวน 118 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 89.39) ไม่ได้รับการรับรองจํานวน 14 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 
10.61) ซึ่งสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรอง พบว่า เก่ียวข้องกับด้านครู คือ ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษามีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ในส่วนของการเผยแพร่
ผลงานและการใช้ระบบสารสนเทศ สาเหตุโดยภาพรวม เน่ืองจากระบบสารสนเทศยังไม่เอ้ือต่อ
การจัดการศึกษาและยังไม่เพียงพอ ครูยังใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา การปฏิบัติงานน้อย เน่ืองมาจาก



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

4 

ตัวครูผู้สอนที่ยังไม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้ครบทั้ง 12 มาตรฐาน (สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2557, หน้า 9) 
        จากท่ีกล่าวมาน้ัน ยังมีครูบางส่วนที่ไม่เข้าใจและยังไม่เห็นความสําคัญของมาตรฐาน           
การปฏิบัติงานซึ่งเป็นมาตรฐานวิชาชีพที่ครูจะต้องปฏิบัติและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือใช้ในการประเมิน 
การรับและการต่อใบประกอบวิชาชีพครู รวมไปถึงใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน เพื่อรับรางวัลครูดีเด่น
ของหน่วยงานต้นสังกัด ทําให้มีผลกระทบต่อนักเรียนและรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้
เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ครูมีการสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ผลงาน ควรเพ่ิมเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและควรเพ่ิมจํานวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาให้เพียงพอกับภาระงานและ
จํานวนของบุคลากรในสถานศึกษา (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 2556, หน้า 15) ดังน้ัน
ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น บ่งชี้ได้ว่า ครูไม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูได้ครบ 12 มาตรฐาน 
ซึ่งภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์และส่งผลให้ครูปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู (Yukl, 2010, p. 14; รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ, 2554, หน้า 112; กอบศักด์ิ มูลชัย, 
2554, หน้า 121 และ วรรณภา คนกล้า, 2552, หน้า 109)  
        จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา    
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 อย่างไร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนและกําหนด
นโยบายการบริหารจัดการ ด้านบุคลากรและด้านต่างๆ ของการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้สูงข้ึนและมีคุณภาพมาตรฐานต่อไป 
 
1.2 คําถามการวิจัย 
 
        การการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดคําถามในการวิจัย ดังน้ี 
        1.2.1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
        1.2.2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 อย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจยั 
 
        การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยกําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังน้ี 
         1.3.1 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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        1.3.2 เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
   
 1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
        การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดสมมติฐานในการวิจัย ดังน้ี  
        1.4.1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 
มีความสัมพันธ์กัน 
        1.4.2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทุกองค์ประกอบส่งผลต่อ             
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 
        การวิจัยคร้ังนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี  
        1.5.1 ขอบเขตด้านของเนื้อหา  
               1) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามแนวคิดของ บาส และอโวลิโอ (Bass 
& Avolio, 1999; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, หน้า 252-255) ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 
(1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (2) การสร้างแรงบันดาลใจ (3) การกระตุ้นทางปัญญา (4) การคํานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล 
               2) มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 12 มาตรฐาน จากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548, หน้า 43-44) 
ซึ่งประกอบด้วย (1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (2) ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน (3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ          
(4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง (5) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ (6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน (7) รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (9) ร่วมมือกับ
ผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (11) แสวงหาและ
ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์    
        1.5.2 ขอบเขตประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
               1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1,938 คน  
               2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 322 คน ได้มาโดยการกําหนด
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) จําแนกตามอําเภอ 
4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว และอําเภอบางปะกง โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (stratified sampling) 
 
 
        1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 
               1) ตัวแปรต้น ได้แก่ ภาวะผู้ นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย  
      (1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
   (2) การสร้างแรงบันดาลใจ  
   (3) การกระตุ้นทางปัญญา  
   (4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
               2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู 12 มาตรฐาน  
ประกอบด้วย 
 (1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  
                  (2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน  
  (3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
    (4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  
   (5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
    (6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน  
   (7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  
    (8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  
                      (9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  
  (10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  
 (11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
   (12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ 
 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
        ในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยใน ดังน้ี 
        1.6.1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามแนวคิดของ บาส และอโวลิโอ (Bass & 
Avolio, 1999; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, หน้า 252-255) ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 
1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา และ 4) การคํานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล 
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        1.6.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 12 มาตรฐาน จากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548, หน้า 43-44) ซึ่งประกอบด้วย 
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดย
คํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้
สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่าง
มีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12) สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ ซึ่งกําหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ตัวแปรต้น                     ตัวแปรตาม 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร                    มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 
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ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
    อยู่เสมอ        
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะ 
    เกิดแก่ผู้เรียน  
3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ              
4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิด 
    ผลจริง  
5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
    อยู่เสมอ  
6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ี 
    เกิดแก่ผู้เรียน  
7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่าง 
    มีระบบ  
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  
9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  
10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน  
11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์  
 

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

2) การสร้างแรงบันดาลใจ 

3) การกระตุ้นทางปัญญา 

4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจก    
    บุคคล 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
        การศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผู้วิจัยนิยามศัพท์ในการวิจัย ดังน้ี  
        1.7.1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ระดับพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของครู และ
แรงจูงใจให้สูงขึ้น มีการกระตุ้นจูงใจครูมากกว่าที่คาดหวังให้ดําเนินงานประสบผลสําเร็จ ตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ขององค์การ โดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 องค์ประกอบ 
ดังน้ี 
               1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษา
แสดงให้เห็นในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ตาม จนเป็นที่ยอมรับ และศรัทธา ภาคภูมิใจ ไว้วางใจใน
ความสามารถ มีความยินดีที่จะทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ส่วนรวม เน้นความสําคัญในเรื่องค่านิยม ความเช่ือ และการมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความมั่นใจที่จะ
เอาชนะอุปสรรค มีคุณลักษณะสําคัญในด้านการมีวิสัยทัศน์และการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังผู้ร่วมงาน 
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจ มีความสามารถในการจัดการหรือการควบคุมอารมณ์ตนเอง 
มีศีลธรรม และจริยธรรม 
               2) การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาแสดง
หรือประพฤติในทางจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตามว่า ผู้ตามมีคุณค่าและมีความสําคัญ สร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ตามเห็นถึงพลังและความเช่ือมั่น สามารถปฏิบัติงานที่ท้าทายความสามารถได้ กระตุ้นให้ผู้ตาม
เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจขององค์การ 
โน้มน้าวให้ผู้ตามเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทน
ในเชิงบวก พร้อมทั้งมุ่งมั่นอุทิศตนรักและผูกพันต่อองค์การ 
               3) การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้เห็น
ในการจัดการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานท่ีผู้ตามมีความพยายาม
ต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพ่ือทําให้เกิดสิ่งใหม่
และสร้างสรรค์ โดยมีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่ม 
และการทําให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 
               4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษา 
แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับบุคคล ในฐานะเป็นผู้นํา ดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล ให้ผู้ตาม
รู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญ ผู้นําจะเป็นโค้ช เป็นที่ปรึกษาเพ่ือผู้ตาม โดยจะมองในด้านความต้องการ
ของปัจเจกบุคคล เพ่ือความสัมฤทธ์ิและเติบโตของแต่ละคน ผู้นําจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้
สูงข้ึน และยังปฏิบัติต่อผู้ตาม โดยสนับสนุนและให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านความจําเป็นและความต้องการ 
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        1.7.2 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง การปฏิบัติงานของครู โดยใช้มาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน 12 มาตรฐาน จากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
พ.ศ.2548 เป็นเกณฑ์ ดังน้ี  
               1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง ครูเป็นผู้นํา  
ในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยครูเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานขององค์การ ที่ส่งเสริม
การพัฒนาวิชาชีพครู นอกเหนือจากที่ทางราชการจัดต้ัง รวมท้ังการเป็นวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนา
หรือกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู การเป็นผู้จัดทําและเสนอโครงงานทางวิชาการ
ในการประชุมอบรม สัมมนา และมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่อยู่เสมอ 
               2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง ครูตัดสินใจ
ปฏิบัติงานทุกด้านในอาชีพครู ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน จัดกิจกรรมทุกอย่างมี
ความสัมพันธ์กับพัฒนาการผู้เรียน กิจกรรมและงานในหน้าที่ครูส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนทุกกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ แสดงถึงความสัมพันธ์ในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
อย่างชัดเจน 
               3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ หมายถึง ครูพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้นตามขีดความสามารถของแต่ละคนอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล เป็นรายสมรรถภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนเหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพตามลําดับขั้นการพัฒนา การตอบสนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบอย่างเป็นระบบ 
               4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง ครูสร้างและพัฒนา
แผนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าคําตอบด้วยตนเอง แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้น
มีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วนสัมพันธ์กัน แผนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและค้นหาคําตอบด้วยตนเอง แผนการสอนที่สร้างขึ้น
และพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและข้อจํากัดของสถานศึกษา 
               5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง ครูคิดค้น ผลิต และ
ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนที่มีผลต่อการเรียนรู้และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การคิดค้น ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนได้มาจากวัสดุในท้องถิ่น ประเมินผล
การใช้สื่อและปรับปรุงให้เหมาะสมย่ิงขึ้น รวมท้ังเผยแพร่การใช้สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลแล้ว 
               6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ยึดกระบวนการและการสร้างนิสัยเป็นหลัก โดยครูกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาความรู้
และพัฒนาความรู้ให้ย่ิงขึ้น โดยการใช้สถานการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย ผู้เรียนเลือกและปฏิบัติงาน
ตามศักยภาพ ผู้เรียนประเมินตนเองและปรับปรุงตนเอง การเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้างนิสัย    
การปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 
               7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง ครูรายงาน       
การพัฒนาคุณภาพท่ีแสดงถึง การพัฒนาผู้เรียนโดยจําแนกเป็นรายบุคคล จากข้อมูลของสภาพปัญหา
ความต้องการและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนที่จําแนกเป็นรายบุคคล เทคนิควิธีการและนวัตกรรม   
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ที่นําเสนอในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล รายงานผลการใช้เทคนิค วิธีการหรือนวัตกรรม แสดงถึง
พัฒนาการของผู้เรียนรายบุคคล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 
               8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
จนผู้เรียนเกิดศรัทธาและปฏิบัติตนตามแบบอย่างจนเป็นปกตินิสัย ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกพฤติกรรม  
ของตนเป็นการเสริมแรงทางบวกแก่ผู้เรียน ครูสร้างคุณธรรมที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน 
               9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ครูมุ่งมั่นพัฒนางานและ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบจนเป็นนิสัย ครูเป็นผู้นําในการวางแผนพัฒนาตามเป้าหมายที่กําหนดอย่าง
ครอบคลุมสัมพันธ์กับงานที่เก่ียวข้อง มีการช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน รวมท้ังการประเมินผล   
การปฏิบัติงานของตนเองและกลุ่ม แล้วนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน 
               10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ครูมุ่งมั่นพัฒนางานการศึกษา
เพ่ือชุมชนอย่างเป็นระบบจนเป็นนิสัย คือ ครูเป็นผู้นําการวางแผน พัฒนาชุมชนที่ครอบคลุมและสัมพันธ์
กับงานเก่ียวข้อง เป็นผู้นําในการพัฒนางานทําให้งานมีประสิทธิภาพเป็นระบบ ให้ความช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้ร่วมงาน รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของตนเองและกลุ่มแล้วนํามาปรับปรุงพัฒนา 
               11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง ครูจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
และนําข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จนเป็นปกตินิสัย  สามารถจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การนําข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
               12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ หมายถึง ครูสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้จากปัญหา หรือความจําเป็นในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง มีการนําเอาองค์ประกอบ
ตัวแปรที่เก่ียวข้องทั้งระบบ ให้ผู้เรียนรู้จักผลกระทบของการกระทําของตน ประเมินการแสดงของตนว่า
มีผลดีมีจริยธรรม ความงามมากน้อยเพียงใด ให้ผู้เรียนสร้างแนวทางในการพัฒนาตน เพ่ือป้องกันปัญหา
และวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่างถาวร 
        1.7.3 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  
        1.7.4 ครู หมายถึง ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
  
1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
        การวิจัยคร้ังนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังน้ี  
       1.8.1 ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
        1.8.2 ทราบถึงภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   
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        1.8.3 ครูสามารถนําผลการวิจัยในครั้งน้ี กําหนดแผนเพ่ือพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูทุกด้าน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาเด็ก พัฒนาสังคม
และประเทศชาติต่อไป 
        1.8.4 เป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา นําผลการวิจัยน้ีเป็นประโยชน์ในการวางแผน
และกําหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านบุคลากรและด้านต่างๆ ของการจัดการศึกษา พร้อมทั้ง
นําไปวางแผน ปรับปรุง พัฒนาครู และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป 
        1.8.5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถนําผลการวิจัยน้ีกําหนดแนวทางการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 การศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะนําเสนอเป็นลําดับ ดังน้ี 
 2.1 สภาพบริบทของสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 
 2.1.1 ความเป็นมาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 
 2.1.2การบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 
 2.1.3 การบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
 2.2หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 2.2.1 วิชาชีพครู 
 2.2.2 มาตรฐานวิชาชีพครู 
 2.2.3การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
 2.2.4ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู 
 2.3หลักการ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
 2.3.1 ความหมายของภาวะผู้นํา 
 2.3.2 ความสําคัญของภาวะผู้นํา 
 2.3.3 ความหมายของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
 2.3.4 ความสําคัญของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
 2.3.5 วิวัฒนาการ ทฤษฎี ภาวะผู้นํา 
 2.3.6 ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
 2.4งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา,2553, หน้า 28-33)และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กําหนดให้
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มีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือความคล่องตัวในการ
บริหารและจัดการการศึกษา 
 2.1.1 ความเป็นมาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 37 กําหนดให้มีการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่ง
ส่วนราชการภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มุ่งหวังจะยกระดับการศึกษาของชาติ ให้ได้มาตรฐาน จึงกําหนดให้
มีการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระบบโดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิรูประบบบริหาร การจัดการศึกษาทุกส่วนและ
ทุกระดับที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การจัดการศึกษายุคใหม่และเพ่ือเป็นการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการลงไปสู่ส่วนภูมิภาคหรือ
ท้องถิ่น จึงให้มีการหลอมรวมเปลี่ยนถ่ายอํานาจการบริหารจัดการของหน่วยงานสําคัญที่กํากับดูแลใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับเข้าไว้ด้วยกันทําให้กรมต่างๆในกระทรวงศึกษาธิการยุบเลิกและเกิด
สํานักงานใหม่ประกอบด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขณะเดียวกันได้มีการหลอมรวมหน่วยงานในระดับกรมซึ่งมีอยู่เดิม คือ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ เข้าไว้ด้วยกันแล้ว
เปลี่ยนสภาพเป็นหน่วยงานใหม่ ต้ังขึ้นเป็นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับจังหวัด
และอําเภอ ก็เช่นเดียวกัน ได้มีการยุบเลิกสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอ/กิ่งอําเภอ สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงาน
ศึกษาธิการอําเภอ กิ่งอําเภอ และจัดต้ังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นทั่วประเทศ จํานวน 183 เขต
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต รวม 225 เขต (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2558, หน้า 2) 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1 ต้ังอยู่ หมู่ที่1 ตําบลบางตีนเป็ด
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
4 อําเภอจํานวน 142 แห่ง ดังน้ี (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1, 2558,
หน้า 6) 
 1) อําเภอบางน้ําเปรี้ยว มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 51 แห่ง 
 2) อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 37 แห่ง 
 3) อําเภอบางปะกง มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 29 แห่ง 
 4) อําเภอบ้านโพธ์ิ มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 25 แห่ง 
 2.1.2 การบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา จํานวน 6,708 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 22,495 คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
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จํานวน 3,287 คน มีผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 142 คน ข้าราชการครู 1,796 คน ครูโรงเรียนเอกชน
จํานวน 785 คน จํานวนนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล จํานวน 32,490 คน นักเรียนในโรงเรียนเอกชน
จํานวน 15,486 คน เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีภาพรวมทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ค่อนข้างพร้อม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวน รับจ้าง และค้าขาย ผลผลิตที่สําคัญ
ของจังหวัดได้แก่ มะม่วง ข้าวหอม มะลิ มะพร้าว กุ้ง ปลา มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอําเภอบางปะกง
อําเภอแปลงยาว สถานที่สําคัญทางศาสนา คือ วัดโสธรวรามวรวิหาร มีสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนที่
พร้อมให้บริการจัดการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้กําหนดทิศทาง การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
 1) วิสัยทัศน์ (vision) 
  เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประชากรวัยเรียน
อย่างทั่วถึงพัฒนาครูมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน นักเรียนอ่านออกเขียนได้มีศักยภาพในการแข่งขัน อยู่อย่าง
พอเพียง รักษ์ความเป็นไทย มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 2) พันธกิจ (missions) 
  (1) จัดและส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มมีโอกาสได้รับการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับอย่างเท่าเทียมกัน 
  (2) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณธรรม
จ ร ิย ธ ร ร ม  ต า ม ห ล ัก ป ร ัช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ พ อ เ พ ีย ง  ร ัก ษ ์ค ว า ม เ ป ็น ไ ท ย  แ ล ะ มี
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (3) บุคลากรและผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  (4) ส่งสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  (5) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาค และสากล 
 7) เป้าประสงค์ (goals) 
  (1) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
  (2) ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และดํารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
  (3) ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เก่ียวกับเพ่ือนบ้านในประชาคมอาเซียนสามารถ
ติดต่อสื่อสารและแข่งขันได้ 
  (4) บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคม
อาเซียน 
  (5) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
 4) ค่านิยมขององค์กร (values) 
  (1) มีความรับผิดชอบ 
  (2) มีวินัย และมีคุณธรรม  
  (3) มีจิตสาธารณะ 
  (4) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
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  (5) ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ 
  (6) ทํางานเป็นทีม 
  (7) ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 5) ค่านิยมขององค์กร (values) 
  (1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ (raising the bar) 
  (2) ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (moral and ethics)  
  (3)ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ํา ผู้เรียนได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (filling the gap) 
  (4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ (teacher enhancement) 
  (5) พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและเน้น
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (good governance) (สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1,2558, หน้า 19-20) 
 
 
 6) จุดมุ่งหมาย 
  เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1จึงกําหนดจุดมุ่งหมาย4 ประการ คือ 
  (1) มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล (raising the bar) 
   ก.ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย
ร้อยละ 3 และเพ่ิมศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี และด้านภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน  
   ข.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดคํานวณที่ซับซ้อนข้ึน 
   ค.นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความรักชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ง.สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรอง
จากการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  (2) มุ่งลดช่องว่างทางการศึกษา (filling the gap) 
   การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชนบท ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
โรงเรียนดีประจําอําเภอ โรงเรียนดีประจําตําบล และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  (3) ครูและผู้บริหารโรงเรียนมีศักยภาพอย่างสูงด้านการจัดการเรียนรู้ 
   พัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณและมีศักยภาพ 
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อย่างสูงด้านการจัดการเรียนการสอนให้ประสบผลสําเร็จโดยเน้นการจัดสรรเงินก้อนให้โรงเรียน
ตัดสินใจพัฒนาครูของตนเอง ตามความต้องการจําเป็นในวันหยุดหรือปิดเทอม 
 7) จุดเน้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจุดเน้นการดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2555 รวม 10 ข้อ โดยเกี่ยวข้องกับสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 9 ข้อ ได้แก่ 
  (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึน โดยผล
การทดสอบระดับชาติ (o-net) เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 (student achievement)  
  (2)เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์สังคมและ
สติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ: emotion quotient) 
  (3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้น
พ้ืนฐาน 
(literacy, numeracy & reasoning abilities) 
  (4) นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเป็นไทย จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง
(sufficiency & public mind) 
  (5) นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศิลปศาสตร์ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (excel to excellence)  
  (6) ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือก
หลากหลายเพ่ือลดอัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (alternative 
access)   
  (7) นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสถานศึกษาทุกแห่ง
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของตน (southern–border provinces) 
  (8) นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (asen community) 
  (9) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันศิลป
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (quality schools) 
  (10)สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (effective service areas) 
  หมายเหตุ ข้อที่7 เป็นจุดเน้นเกี่ยวกับภาคใต้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1, 2557, หน้า 22) 
 8) จุดเน้น 
  ผลผลิตของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้แก่ 
  (1) จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
  (2)ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
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  (3) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ 
  (4) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (5) เด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
เป็นหน่วยกํากับ ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดเป็นหน่วย
ปฏิบัติการจัดการศึกษา เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
 
  
 2.1.3การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
  1) การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ให้ความหมายไว้ว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง
การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2553, หน้า 2) 
   จังหวัดฉะเชิงเทราได้กําหนดให้แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศกฎกระทรวง
ศึกษาธิการออกเป็น 2 เขต และให้เรียกชื่อหน่วยงานใหม่ในระดับเขตนี้ว่า สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นมา จนกระทั่งวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ได้แยก
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรียกว่า สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1, 2558, หน้า 3) ซึ่งมีการจัดการศึกษา ดังน้ี 
  (1) ระดับปฐมวัยหรือระดับก่อนประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเตรียม
ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้กับเด็กก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา
กลุ่มอายุ 3-5 ปี 
  (2) ระดับพ้ืนฐานหรือระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ง
ระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมความรู้ และความสามารถข้ันพ้ืนฐานโดยเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
มีทักษะชีวิตและสามารถแก้ปัญหาได้ ให้กับเด็กกลุ่มอายุ 6-12 ปี ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
ที่เรียกว่า โรงเรียนขยายโอกาส เป็นการจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สําหรับพื้นที่ที่มีลักษณะ
พิเศษ ได้แก่ พ้ืนที่กันดาร ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก ขาดสาธารณูปโภคปัจจัยพ้ืนฐาน สามารถ
จัดการศึกษาแบบขยายโอกาสได้ ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการขยายช้ันเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 2-5) 
 2) บทบาทของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 หน้า 7)
บัญญัติไว้ว่า สถานศึกษามีภารกิจหลัก ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
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ศักยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และดําเนินการนําหลักสูตร
สู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
 
 
  (1) การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
  ก.ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
  ข. องค์ประกอบสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา 
  ค. การกําหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ง. การกําหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  จ. การกําหนดรายวิชา 
  ฉ. การกําหนดรหัสวิชา 
  ช. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ซ. การกําหนดเวลาเรียน 
  ฌ. การจัดทําคําอธิบายรายวิชา 
  (2) การดําเนินการระดับช้ันเรียน 
  (3) การส่งเสริมสนับสนุนระดับสถานศึกษา 
  ก.การพัฒนาบุคลากร 
  ข. การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร 
  ค. การดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
  ง. การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 
  (4) การกํากับ ดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา 
  ก. การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร 
  ข. การประกันคุณภาพภายใน 
  ค. การวิจัย ติดตามผลการใช้หลักสูตร 
 จากบทบาทของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาครู
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ต้องนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น โดยดําเนินการให้ฝ่ายต่างๆ อาทิ โรงเรียน
ผู้ปกครอง ปราชญ์ในท้องถิ่น นักธุรกิจในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทํากรอบหลักสูตร
ดังกล่าว เพ่ือให้ได้แนวคิด มุมมองที่หลากหลาย ครอบคลุมเรื่องสําคัญที่ผู้เรียนในท้องถิ่นควรเรียนรู้
และมีความสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 3) บทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน  
(ราชกิจจานุเบกษา, 2553, หน้า 3) 
 

  จากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
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ความในมาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) (กระทรวงศึกษาธิการ,2546,หน้า 
15) กําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
 (1) บริการกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ 
 (2) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุม ดูแล บุคลากร
การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 
 (3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไปรวมทั้งการจัดทํา
นิติกรรม สัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือ
ส่วนราชการได้รับมอบอํานาจ 
 (4) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (5) อํานาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
 (6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย 
 บทบาทการบริหารตามทัศนะของอดิเซส (Adizes, 1976, p. 8) เห็นว่าถ้าจะ
บริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพแล้ว จะต้องแสดงบทบาทบริหาร 4 บทบาทด้วยกัน คือ  
 (1) บทบาทในการเสริมแรง (producing) มีความพร้อม เก่งทั้ง 4 ด้าน คือ เก่งคิด 
เก่งคน เก่งงานและเก่งข่าวสารข้อมูล 
 (2) บทบาทในการดําเนินการ (mplementing) ผู้บริหารสามารถสร้างและ
กําหนดการประสานงานควบคุม และลงโทษทางวินัยได้  
 (3) บทบาทในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา (innovating) ผู้บริหารสามารถวินิจฉัย
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบซึ่งดําเนินการอยู่ได้ด้วยตนเอง 
 (4) บทบาทในการหล่อหลอม (integrating) ผู้บริหารสามารถหล่อหลอมคน
ในองค์กรให้ปฏิบัติงานสําเร็จตามเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ 
 สรุปว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนักในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบโดย
ระลึกว่า อํานาจหน้าที่ที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการยอมรับ และร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นสําคัญขึ้นอยู่พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะแสดงออกให้สอดคล้องเหมาะสมกับตําแหน่ง
หน้าที่การงานของตน เพ่ือเป็นแบบอย่างให้ครูยอมรับและร่วมมือในการปฏิบัติงานต่างๆ 
 4) ขอบข่ายและภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา 
  จากแนวคิดให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระ และมีความเข้มแข็ง รัฐจึงให้ 
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สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล โดยได้บัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 เพ่ือให้การดําเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการนํามาบริหารสถานศึกษา คือ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ดังน้ัน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทําคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยกําหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546,
หน้า 233-273) 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การ
บริหารงาน 
ทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  (1) การบริหารงานวิชาการ เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอํานาจ
ในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนินการได้
โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และ
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง 
ในการบริหารและการจัดการสามารถ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล
ประเมินผล รวมท้ังการวัดปัจจัย เก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 วัตถุประสงค์ 
   ก. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว 
และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
   ข. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและ
มีคุณภาพ สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนา
ตนเอง และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
   ค. เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัย
เก้ือหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียน
เป็นสําคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   ง. เพ่ือให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ขอบข่าย/ภารกิจ 
   ก. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   ข. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  ค. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
  ง. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  จ. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  ฉ. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  ช. การนิเทศการศึกษา 
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  ซ. การแนะแนวการศึกษา 
  ฌ. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ญ. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
  ฎ. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
  ฏ. การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
  (2) การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้น
ความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้
เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน 
 วัตถุประสงค์ 
   ก. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว 
   ข. เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
  ค. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ 
 ขอบข่าย/ภารกิจ 
   ก. การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
    ก) การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
    ข) การจัดทําแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
    ค) การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
   ข. การจัดสรรงบประมาณ 
    ก) การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
    ข) การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
    ค) การโอนเงินงบประมาณ 
   ค. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผล
การดําเนินงาน 
    ก) การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 
    ข) การประเมินผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 
  (3) การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
   ก. การจัดการทรัพยากร 
   ข. การระดมทรัพยากร 
  ค. การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
   ง. กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
   จ. กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 
  (4) การบริหารการเงิน 
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   ก. การเบิกเงินจากคลัง 
   ข. การรับเงิน 
   ค. การเก็บรักษาเงิน 
   ง. การจ่ายเงิน 
   จ. การนําส่งเงิน 
   ฉ. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
  (5) การบริหารบัญชี 
   ก. การจัดทําบัญชีการเงิน 
   ข. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 ค. การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 (6) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
   ก. การจัดทําระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
   ข. การจัดหาพัสดุ 
   ค. การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
   ง. การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหน่ายพัสดุ 
 
 5) การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสําคัญ 
ที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการ
ด้านการบริหารงานบุคคลเกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  (2) เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
  (3) เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ
โดยยึดมั่นใน ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
  (4) เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ขอบข่าย/ภารกิจ 
  (1) การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 
  (2) การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง 
  (3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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  (4) วินัยและการรักษาวินัย 
  (5) การออกจากราชการ 
 6) การบริหารทั่วไป การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์กร 
ให้บริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมีบทบาทหลัก
ในการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็น
หลักโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน
และองค์กรที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอํานวยการ ให้การ
ปฏิบัติงาน 
ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (2) เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อ
สาธารณชนซึ ่งจะก่อให้เกิด  ความรู้ ความเข้าใจ  เจตคติที ่ด ี เลื ่อมใส ศรัทธาและให้การ
สนับสนุน 
การจัดการศึกษา 
 ขอบข่ายและภารกิจ 
  (1) การดําเนินงานธุรการ 
  (2) งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (3) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  (4) การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
  (5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
  (6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (7) การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 
  (8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
  (9) การจัดทําสํามะโนผู้เรียน 
  (10) การรับนักเรียน 
  (11) การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ 
ตามอัธยาศัย 
  (12) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  (13) การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
  (14) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
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  (15) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน 
องค์กรหน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 (16) งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
 (17) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 (18) งานบริการสาธารณะ 
 (19) งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
 ดังนั้น สถานศึกษาจึงจําเป็นต้องจัดระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
มีการรวบรวมและจัดระบบข้อมูลวางแผนและดําเนินการตามแผน ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบ
เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้อํานวยการสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการบริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
จึงควรระมัดระวังเพราะอาจถูกฟ้องร้องกรณีไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วทําให้ผู้อื่น
เสียหาย ต้องระมัดระวังในการกระทํานิติกรรมสัญญาต้องรับผิดชอบฐานละเมิด โดยเฉพาะการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสื่อ สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ในการบริหารงานการเงินและ
ทรัพย์สิน ผู้อํานวยการสถานศึกษาต้องมีระบบการตรวจสอบและรายงานที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
มีการควบคุม รักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เสมอ รวมทั้งระมัดระวังการใช้ประโยชน์
จากเงินรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สิน 

 7) ผลการดําเนินการจัดการศึกษา 
  ผลการดําเนินงาน ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีผลปรากฏดังน้ี 
  จากแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1, 2557, หน้า 9-11) ผลการเปรียบเทียบผลการสอบ o-net ปีการศึกษา 2554-2556
พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการสอบ o-net กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยปีการศึกษา 2556 ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตํ่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา 2554 และ 2555 ตามลําดับ กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สูงกว่า 
คะแนนเฉล่ียร้อยละของปีการศึกษา 2555 แต่ตํ่ากว่าปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
การศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา 2555 แต่ตํ่ากว่าปี
การศึกษา 2554กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของปี
การศึกษา 2554 และการศึกษา 2555 ตามลําดับ กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตํ่ากว่า
คะแนนเฉล่ียร้อยละของปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ตามลําดับ  
  จากแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2557 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1, 2557, หน้า 13-14) ผลการประเมินพบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ผลการสอบ o-net กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ในระดับ
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เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตํ่ากว่าคะแนนเฉล่ียร้อยละของปีการศึกษา 2554
และปีการศึกษา 2555 ตามลําดับ กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2556 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ตามลําดับ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียร้อยละของปีการศึกษา 2555 และแต่ตํ่ากว่าปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระ
วิชาสังคมศึกษาฯ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา 2554 และ 2555 ตามลําดับ
กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียร้อยละของปีการศึกษา 2554 แต่ตํ่ากว่า
ปีการศึกษา 2555 
  จากการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา
เขต 1 (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2557, หน้า 9) แผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระยะที่ 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม 2554-2556 (สมศ.) พบว่า สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ระดับปฐมวัย ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก 40 โรงเรียน (คิด
เป็นร้อยละ 30.77) ระดับดี 89 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 68.46) และระดับพอใช้ 1 โรงเรียน (คิด
เป็นร้อยละ 0.77) ส่วนผลการประเมินในภาพรวม ได้รับการรับรอง 128 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 
98.46)ไม่รับรอง 2 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 1.54) และระดับพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น)อยู่ในระดับดีมาก 18 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 13.64) ระดับดี 109 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 
82.58)และระดับพอใช้ 5 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 3.78) ส่วนผลการประเมินในภาพรวม ได้รับการ
รับรองจํานวน 118 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 89.39) ไม่ได้รับการรับรองจํานวน 14 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 
10.61) 
  จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปี พ.ศ.2554-2556 สถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้งระดับปฐมวัย และระดับพ้ืนฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น) อีกทั้งการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการสู่สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการยังทําได้
ไม่ทั่วถึง โดยมีข้อสังเกตการพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษา ดังน้ี 1) ภาวะผู้นําของผู้บริหาร
ระดับต่างๆ บางส่วนให้ความสําคัญด้านวิชาการน้อยกว่างานด้านอื่น 2) ขาดความร่วมมือของ
ผู้ปกครองชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีความสําคัญต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กมากถึง 
53 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.32 จึงเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นการจัดการศึกษาที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2557, 
หน้า 28) และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. (คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา, 2556,หน้า 16) กล่าวว่า การที่ครูผู้สอนยังไม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
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ได้ครบทั้ง 12 มาตรฐานน้ันเพราะครูบางส่วนไม่เข้าใจและยังไม่เห็นความสําคัญของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นมาตรฐานวิชาชีพที่ครูจะต้องปฏิบัติและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554–2556 สถานศึกษาที่
ไม่ได้รับรองระดับปฐมวัยคิดเป็นร้อยละ 1.54 และระดับพื้นฐานที่ไม่ได้รับรองคิดเป็นร้อยละ 10.16
และภาพรวมที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา พบว่า เกี่ยวข้องกับด้านครู ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
บ่งชี้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครูมีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
มาตรฐานวิชาชีพครู 
 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพ่ือนําข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย เป็นข้อมูลสําหรับสถานศึกษา 
และสํานักงานเขพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ใช้ในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาครู
ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู และเป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการศึกษา ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
  
2.2หลักการแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
 
 2.2.1. วิชาชีพครู 
 วิชาชีพ เป็นอาชีพที่ผู้ประกอบอาชีพต้องมีความรู้ความชํานาญที่ฝึกฝนโดยเฉพาะ ซึ่งมี 
ข้อกําหนดคุณลักษณะบางประการท่ีทําให้วิชาชีพต่างจากอาชีพทั่วๆ ไป และมีสถานทางสังคม ได้แก่
อาชีพทางการศึกษา อาชีพทางการแพทย์ กฎหมาย สถาปนิก วิศวกร ที่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ทักษะที่สูง ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี จนได้รับใบประกอบวิชาชีพ 
  1) ความหมายของวิชาชีพ (profession) 
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 4 (2546, 
หน้า 2) ให้ความหมายวิชาชีพ หมายถึง วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ 
  เชษฐา ไชยเดช (2550, หน้า 55) ให้ความหมายของคําว่า วิชาชีพ หมายถึง อาชีพ
ที่ให้บริการสาธารณชน มีความชํานาญเป็นการเฉพาะ มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพโดย
ประกอบวิชาชีพต้องฝึกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนที่จะประกอบอาชีพ 
  ณัฐพล ดอนตะโก (2551, หน้า 25) ให้ความหมายของคําว่า วิชาชีพ หมายถึง
วิชาชีพเฉพาะด้าน ด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งมีความชํานาญรอบรู้ในวิชาชีพนั้น และมีหลักฐานที่แสดงถึง
คุณวุฒิของวิชาชีพให้บริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ
และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ 
  อ่ิมทิพย์ อนิศดา (2555, หน้า 33) ให้ความหมายของคําว่า วิชาชีพ หมายถึง
ผู้ประกอบอาชีพที่มีความชํานาญเป็นการเฉพาะ วิชาชีพซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง 
ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงตามมา 
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  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ 
จรรยาบรรณ (2556, หน้า 65) ให้ความหมายของวิชาชีพ หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ 
ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ 
 สรุปได้ว่า วิชาชีพ หมายถึง วิชาชีพเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เป็นอาชีพที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพต้องมีความรู้ความชํานาญที่ฝึกฝนโดยเฉพาะ ซึ่งมีข้อกําหนดคุณลักษณะบางประการที่ทําให้
วิชาชีพต่างจากอาชีพทั่วๆ ไป และมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณวุฒิของวิชาชีพ โดยเฉพาะครูเป็นอาชีพหนึ่ง
ที่ต้องมีความรู้ ความชํานาญและต้องผ่านการฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนที่
จะประกอบอาชีพได้ และมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายคือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 2) ความหมายของวิชาชีพครู 
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 4 (2546, 
หน้า 2) กําหนดไว้ว่า วิชาชีพครู หมายถึง วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน 
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงการรับผิดชอบสถานศึกษาใน
สถานศึกษาปฐมวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทั้งในรัฐและเอกชนและ 
การบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การสนับสนุนการศึกษาให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ 
  ถวิล ทองสัมฤทธิ์ (2550, หน้า 50) กล่าวว่าวิชาชีพครู หมายถึง วิชาชีพ
ทางด้านการศึกษาโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นครูจะต้องมี คือ มีความรู้เก่ียวกับ กฎ ระเบียบ และ
จรรยาบรรณของครู รวมทั้งการสอนแบบต่างๆ เทคนิคการแก้ปัญหาในช้ันเรียนของแต่ละช่วงช้ัน
จิตวิทยาของเด็กในวัยต่างๆ การวัดผลและประเมินผล 
  อรทัย ม่วงเพชร (2552, หน้า 2) กล่าวว่าวิชาชีพครู หมายถึง วิชาชีพชั้นสูงที่
ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ มีการบริหารแก่สังคม ใช้วิธีการแห่งปัญญาในการให้บริการ 
 สรุปว่า วิชาชีพครู หมายถึง วิชาชีพทางการศึกษา โดยผู้ที่ประกอบวิชาชีพ มีหน้าที่ 
หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย วิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของ
รัฐและเอกชน และผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถทําหน้าที่สอน
ในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง และประการสําคัญคือ การมีใบประกอบวิชาชีพครูนั้นเป็นเครื่อง
ยืนยันว่า ครูมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพ.ศ. 2556 และครูได้รับการพัฒนาให้เป็นครูที่มีคุณภาพอยู่เสมอ 
 3) คุณลักษณะของวิชาชีพครู 
  อาชีพครูเป็นอาชีพที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีความรู้ความชํานาญที่ฝึกฝน
โดยเฉพาะ ซึ่งจําเป็นต้องมีข้อกําหนดคุณลักษณะบางประการที่ทําให้วิชาชีพต่างจากอาชีพทั่วๆ ไป 
เพราะเป็นอาชีพที่สังคมยกย่องหรือมีสถานะพิเศษในสังคม ซึ่งต้องมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ต่างๆ ดังน้ี 
  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2556, หน้า 66) ได้บัญญัติไว้ว่า บุคคลจะ
ประกอบ 
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วิชาชีพครู ควรมีความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อเด็กนักเรียนอุทิศตนและเวลาอย่างน้อย 
4 ประการ คือ รอบรู้ สอนดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ มุ่งมั่นพัฒนาอาชีพครูเป็นอาชีพช้ันสูงบุคคลที่จะ
เข้าไปประกอบวิชาชีพจะต้องมีมาตรฐานของวิชาชีพ ซึ่งควรมีลักษณะ ดังน้ี 
   (1) มีบริการที่ให้แก่สังคมท่ีมีลักษณะเจาะจงและจําเป็น 
   (2) มีการใช้วิธีการแห่งปัญญาและบริการที่ให้แก่สังคม เป็นบริการทางด้าน
วิชาการ 
   (3) มีการศึกษาอบรมเป็นระยะเวลายาว 
   (4) มีความเป็นอิสระและมีเสรีภาพทางวิชาการในการประกอบอาชีพ 
   (5) มีจรรยาบรรณเป็นแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพ 
   (6) มีสถาบันวิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์จรรโลงมาตรฐานของ
วิชาชีพ 
  เจอราล์ด กูเทค (Gerald Gutek, 1988, p. 26; อ้างถึงใน วชิรา เครือคําอ้าย,2552, 
หน้า 42) กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะวิชาชีพครูมีลักษณะที่สําคัญ 7 ประการ 
   1) วิชาชีพครูเป็นกิจกรรมทางปัญญาและวิชาเฉพาะด้าน ครูต้องใช้ทั้งศาสตร์
และศิลป์แห่งวิชาชีพ 
   2) วิชาชีพครูเป็นกิจการเฉพาะสาขาที่สังคมต้องการ 
   3) การประกอบวิชาชีพครูอยู่บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาที่สามารถ
ประยุกต์มาเป็นการปฏิบัติ มีการประสานวิทยาการทั้งปรัชญาการศึกษา ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา
สังคมวิทยา หลักการสอน การประเมินผลทางการศึกษาเพ่ือการจัดการสอนในแต่ละครั้ง 
   4) การประกอบวิชาชีพครูต้องเตรียมการศึกษาวิชาชีพน้ันๆ ต้องใช้เวลา
ฝึกฝนในสถาบันฝึกหัดครูจึงจะออกไปทําการสอนได้ 
   5) วิชาชีพแต่ละสาขาจะกําหนดมาตรฐานแห่งวิชาชีพ โดยการกําหนดเป็น
จรรยาบรรณวิชาชีพ ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนก็มีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ได้ประกาศใช้ใน
การปฏิบัติตนของครู 
  6) ผู้ประกอบวิชาชีพมีเอกสิทธ์ิและเสรีภาพทางวิชาชีพ ซึ่งการสอนแต่ละคร้ัง 
แต่ละวิชาผู้สอนย่อมมีเอกสิทธ์ิที่จะกําหนดวิธีสอน และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
  7) ผู้ทําการสอนต้องมีการจัดต้ังองค์กรวิชาชีพที่หลากหลายเพ่ือควบคุมมาตรฐาน 
ตลอดจนเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่กัน 
  จากคุณลักษณะของวิชาชีพครูดังกล่าว สรุปได้ว่า ลักษณะวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพ
ช้ันสูง ซึ่งบุคคลท่ีจะเข้าไปประกอบวิชาชีพจะต้องมีคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว้อย่างชัดเจนตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
  4) ความหมายของครู 
   ความหมายของครู มีหน่วยงานและนักวิชาการให้ความหมายของครู ไว้ดังน้ี 
   พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 4 (2546, หน้า 2)
กําหนดไว้ว่า ครู หมายความว่า บุคลคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและ
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การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่
ตํ่ากว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน อีกทั้งยังมีนักวิชาการ นักวิจัยงานต่างๆ ให้ความหมายของ
“ครู” ไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมดังน้ี 
   ใจนวล พรหมมณี (2550, หน้า 14) กล่าวว่า ครู หมายถึง อาชีพครูเป็นอาชีพช้ันสูง
ซึ่งได้รับเกียรติและยอมรับนับถือ และเป็นที่ชื่นชมแก่บุคคลทั่วไป ครูจึงมีความจําเป็นต่อสังคม
การผลิตเยาวชนและการอบรมดูแล สั่งสอนให้ได้รับความรู้ ความอบอุ่นและความมั่นใจแก่ศิษย์
มีหน้าที่ในการพัฒนาเยาวชนรังสรรค์ 
   ณัฐพล ดอนตะโก (2551, หน้า 23) กล่าวว่า ครู หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่สั่งสอนศิษย์
ทั้งด้านความรู้และความประพฤติ เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นกัลยาณมิตรซึ่งไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาของรัฐ
หรือเอกชนก็ตาม 
   อ่ิมทิพย์ อนิศดา (2555, หน้า 30) กล่าวว่า ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่มีหน้าที่
สั่งสอน อบรบศิษย์ทั้งด้านความรู้ ความประพฤติ และส่งเสริมการเรียนรู้ของศิษย์ เป็นผู้มีความหนักแน่น
ด้านวิชาความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี โดยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาปฐมวัย
ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาที่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน 
   ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2556, หน้า 24) กล่าวว่า ครู หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์หรือ
ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ 
   สรุปว่า ครู หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะที่สูงโดยได้รับการฝึกฝน
มาเป็นอย่างดี 
  5) ความสําคัญของครู 
  ครูเป็นบุคคลที่มีส่วนสําคัญที่สุดในการพัฒนาการศึกษา ประเทศไทยให้ความสําคัญ
ต่อครูมาก โดยมีความเช่ือว่า ครูจะช่วยพัฒนาเยาวชนของประเทศไทยให้มีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการและอาชีพได้อย่างเหมาะสม ซึ ่งครูเป็นผู ้ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมให้แก่
เยาวชนไทยได้ดํารงรักษาไว้ตลอดไป 
   ครู คือ บุคคลผู้ที่มีความสําคัญมากต่อลูกศิษย์ และเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างมาก
เพราะมีหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้ความเมตตา เปรียบเสมือนเป็นบิดามารดาคนที่ 2 ก็ว่าได้ ครูน้ันเป็น
ผู้ที่เสียสละและทุ่มเทมาก เพราะเด็กจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนดีของสังคมได้น้ันก็
ขึ้นอยู่กับการอบรมพร่ําสอนของครูบาอาจารย์ด้วย ถ้าเราเกิดมาแล้วไม่มีครูสอนอะไรเราเลย แล้วเรา
จะรู้อะไรได้แค่ไหน เราก็คงจะเป็นเหมือนคนป่า ฉะน้ันตัวเราเองกว่าจะมาได้ขนาดน้ีน้ันก็มาได้เพราะ
ครูและองค์ความรู้ที่ต่อเน่ืองสะสมมาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีน้ัน ก็เกิดจากครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่ง
สอนศิษย์แล้วถ่ายทอดกันไปรุ่นต่อรุ่น ศิษย์รับจากอาจารย์ก็ไปพัฒนาต่อ เพ่ิมพูนความรู้แล้วถ่ายทอด
ต่อไปอีกเรื่อยๆ โลกจึงเจริญมาได้ถึงปัจจุบันน้ี ถ้าขาดครูโลกเราก็คงจะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนกันแน่ๆ 
(สมชาย ฐานวุฑโฒ, 2555, หน้า 1) 
   ครูเป็นวิชาชีพที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จึงมีความจําเป็นที่
จะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพครู (นารีรัตน์ เจริญเดช, 2555, หน้า 11)ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูจึงต้องมี 
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คุณลักษณะที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการให้การศึกษาอบรมแก่ศิษย์ในทุกๆ ด้าน
(สุวรรณี หาญกล้า, 2550, หน้า 16 ) ซึ่งการจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดน้ัน
ขึ้นอยู่กับ คุณภาพการสอนของครู (ถวิล มาตรเลี่ยม, 2552, หน้า 2) ยนต์ ชุ่มจิต (2550, หน้า 155)
กล่าวว่า ครูมีความสําคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามให้แก่สังคม ครูที่มี
คุณภาพและมีคุณธรรมจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการมีชีวิตที่ดีของบุคคลในสังคม ผู้ที่เข้ามา
ประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีความปรารถนาที่จะรับใช้สังคมมากกว่ารางวัลหรือทรัพย์สินเงินทอง 
  ดังนั้น ครูมีบทบาทสําคัญต่อสังคมและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ คือ
สร้างพลเมืองดีของประเทศ โดยการให้การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะทําให้ ประชาชนเป็นพลเมืองดี
ตามท่ีประเทศชาติต้องการครูช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและครูมีบทบาทสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ 
จากคนรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึง ให้มีการรักษาความเป็นชาติไว้อย่างมั่นคงยาวนาน และครูจะต้องกระทํา
ทุกวิถีทางท่ีจะให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนา เจริญก้าวหน้าไปในทางที่ถูกต้องและดีงามโดยครูจะต้อง
เป็นสมาชิกที่มีค่าของครอบครัว โรงเรียน สังคม และในวงอาชีพครู เพ่ือเป็นแบบอย่างและสร้างศรัทธา
ในแก่นักเรียนและชุมชน และสังคม แสงไพศาล (2556, หน้า 12) กล่าวไว้ว่า ครูคือบุคคลสําคัญ ผู้เป็น
ครูที ่แท้จริงจะต้องเป็นบุคคลที่มีความพิเศษ ครูต้องมีความดีหรือคุณธรรม มีความเมตตาและ
เสียสละ 
ในการทําหน้าที่ครู นอกเหนือจากน้ีแล้วครูยังเป็นนักวิชาการ เป็นผู้ต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง
และต้องเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลอ่ืน สนับสนุนแก้ไขปัญหาท้องถิ่นภารกิจสําคัญ
ของครู คือ การพัฒนาบุคคลในชาติให้ถูกวิธีและมีคุณภาพ 
 สรุปว่า ครู เป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพราะคุณภาพใน
การสอนของครูเปรียบเสมือนตัวช้ีวัดความสําเร็จต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง 
 2.2.2 มาตรฐานวิชาชีพครู 
 ในการปฏิบัติงานต่างๆ จําเป็นต้องมีกติกาหรือกฎเกณฑ์ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตาม แต่ทั้งน้ี ผู้ปฏิบัติงานต้องให้การยอมรับในกติกาหรือกฎเกณฑ์น้ันด้วย ซึ่งเรียกว่ามาตรฐาน 
นักวิชาการให้ความหมายของมาตรฐานไว้ดังน้ี 
  1) ความหมายของมาตรฐาน 
   พิชชาพร อุ่นศิริ (2554, หน้า 42) ให้ความหมายไว้ว่า มาตรฐาน หมายถึงข้อกําหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์การทุกแห่งและเพื่อใช้
เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริม และกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล 
   สังคม แพงแสงไพศาล (2556, หน้า 16) ให้ความหมายไว้ว่า มาตรฐาน คือ
กฎระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะแห่งกิจกรรม หรือผลที่เกิดข้ึนของกิจกรรมน้ันๆ เพ่ือให้
เป็นหลักเกณฑ์ใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดตามข้อกําหนดที่วางไว้ 
   จ ิร ะประภา  อว ิร ุท ธพาณิชย ์ ( 2557, หน ้า  10)  ให ้ค วามหมาย ไว ้ว ่า 
มาตรฐาน(standard) คือ กฎที่ยอมรับกันหรือกฎท่ีสร้างขึ้นมา หรือแบบจําลองที่ถูกสร้างขึ้น โดย
อํานาจประเพณีหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นมา เพื่อช่วยควบคุม การวัด 
การเปรียบเทียบการตรวจสอบในผลงาน การปฏิบัติงานและวิธีดําเนินงาน  
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 สรุปว่า มาตรฐาน คือ กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใช้กันทั่วไปจน
เป็นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดตามข้อกําหนดที่วางไว้ 

 2) ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพครู 
  พินิจ แสนหวัง (2555, หน้า 41) กล่าวว่า มาตรฐานของวิชาชีพครู 
หมายถึงข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการ
ปฏิบัติตน 
  นารีรัตน์ เจริญเดช (2555, หน้า 2)  กล่าวว่า มาตรฐานของวิชาชีพครู หมายถึง 
ข้อกําหนดซึ่งใช้เป็นหลักเกณฑ์คุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพครู และมีความจําเป็นที่จะต้อง
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ โดยยึดกฎหมายและให้อํานาจคุรุสภาเป็นผู้นําใน
การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 
   ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
,หน้า 66) บัญญัติว่า มาตรฐานวิชาชีพครูว่าเป็นมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ข้อกําหนด
เก่ียวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 
   แอนดรู บาร์ (Andrew Barr, 2011,p. 2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
ของประเทศออสเตรเลีย ให้ความหมาย มาตรฐานวิชาชีพครู ไว้ว่า การกําหนดความรู้การปฏิบัติ
และการมีส่วนร่วมที่จําเป็นสําหรับมืออาชีพที่มีคุณภาพสูง เป็นมาตรฐานที่ตกลงกันในระดับประเทศ
ใช้เป็นตัวชี้วัดของครูที่มีคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การสนับสนุนและ
การพัฒนาครูตลอดอาชีพให้มีความเชี่ยวชาญ และมีการประเมินอย่างเข้มงวดจากหลักฐานสําหรับ
ความสําเร็จของครู 
   จากความหมายดังกล่าว มาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง ข้อบังคับที่กําหนดขึ้น
โดยคุรุสภา ซึ่งใช้เป็นหลักเกณฑ์ให้ครูประพฤติปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมาย ประกอบด้วย
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 
   พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กําหนด 
ให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2546, หน้า 17) ประกอบด้วย 
    (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
    (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน 
  จากการที่ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุ
สภา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2548 วันที่ 21 มีนาคม 2548 และที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา คร้ังที่ 6/2548
วันที่ 18 เมษายน 2548 ได้อนุมัติให้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
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วิชาชีพ เรียกว่า ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 
2548 
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548, หน้า 39) 
  จากข้อบังคับคุรุสภา ครูต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว ดังน้ี  
  1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
   มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับ
ความรู ้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ ่งผู ้ต้องการประกอบ
วิชาชีพ 
 
ทางการศึกษาต้องมีเพียงพอที่สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 
2548, หน้า 40) 
   ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
   (1) มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้ 
    ก. ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
    ข. การพัฒนาหลักสูตร 
    ค. การจัดการเรียนรู้ 
    ง. จิตวิทยาสําหรับครู 
    จ. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ฉ. การบริหารจัดการในห้องเรียน 
    ช. การวิจัยทางการศึกษา 
    ซ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
    ฌ. ความเป็นครู 
   (2) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังต่อไปนี้ 
    ก. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
    ข. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
   ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ในการสอน และต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูทุกคน จากข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีสิทธ์ิได้รับ
ใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพครูต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ผู้มี 
ความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือเคยต้องโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่ง
วิชาชีพ หากผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2546, หน้า 15) 
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  สรุปว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานความรู้ 9 ข้อ และมีประสบการณ์วิชาชีพ
2 ข้อ และมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และประกอบวิชาชีพ
ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 

  2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือ
การแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม
เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะ
หรือความชํานาญสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548, หน้า 40) 
   ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2548 หน้า 43-44) ดังต่อไปนี้ 
 (1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
 (2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
 (3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 (4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
 (5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 (6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 
 (7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
 (8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
 (9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
 (10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
 (11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
 (12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
  สรุปได้ว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548  มี 12 มาตรฐาน และผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัดทุกมาตรฐานและมีการปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอเพราะการประกอบวิชาชีพครู จะต้องต่อ
ใบอนุญาตทุกๆ5 ปี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 
  3) มาตรฐานการปฏิบัติตน 
   มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดขึ้นเป็น 
แบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริม 
เกียรติคุณช่ือเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการ
และสังคมอันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548, หน้า 40)
   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและ
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548, หน้า 45–46)
ดังน้ี          
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   (1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
    ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
   (2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
    ครูต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรวิชาชีพ 
   (3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
    ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจแก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงาม
แก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ประพฤติ 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ 
ทางกาย สติปัญญา จิตใจอารมณ์ และสังคมของศิษย์ ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและไม่ใช้ศิษย์กระทําการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
   (4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
    ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ยึดในหลักคุณธรรมและ
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
   (5) จรรยาบรรณต่อสังคม 
    ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนร่วม ยึดมั่นใน
การปกครองระบบประชาธิปไตย ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทย 
  บทลงโทษกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   หากผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทําให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนจนได้รับการร้องเรียนถึงคุรุสภาแล้ว ผู้นั้นอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพวินิจฉัยช้ีขาดอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2546, หน้า 18) 
   (1) ยกข้อกล่าวหา 
   (2) ตักเตือน 
   (3) ภาคทัณฑ์ 
   (4) พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 54 
   (5) เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 54 
 
  สรุปได้ว่า มาตรฐานการปฏิบัติตนของครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้านอย่างเคร่งครัด 
  ปัจจุบันมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ให้ยกเลิกข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 อาศัยอํานาจตามความใน
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มาตรา 9 (1) (11) (ฉ) และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมคร้ังที่ 5/2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556และครั้งที่ 
11/2556 วันที่ 2 กันยายน 2556 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา โดยข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556” (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, หน้า 65) 
  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. 2556 
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556, หน้า 65) กําหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย 
  1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
  2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  3) มาตรฐานการปฏิบัติตน 
  จากมาตรฐานวิชาชีพวิชาชีพ 3 ด้านดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องปฏิบัติตาม
ดังน้ี 
  1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
หมายความว่า ข้อกําหนดเก่ียวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา 
ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเพียงพอที่สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556, หน้า 67) 
  ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า
หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
   (1) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
    ก. ความเป็นครู 
    ข. ปรัชญาการศึกษา 
    ค. ภาษาและวัฒนธรรม 
    ง. จิตวิทยาสําหรับครู 
    จ. หลักสูตร 
    ฉ. การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 
    ช. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
    ซ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
    ฌ. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
    ญ. การประกันคุณภาพการศึกษา 
    ฎ. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
   (2) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังต่อไปนี้ 
    ก. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
    ข. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
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   ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุกคน จากข้อกําหนด
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องเป็นผู้ที่มี
อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดี เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเคยต้องโทษ
จําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่า อาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ หากผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้ใดไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ผู้น้ันไม่มีสิทธ์ิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หากครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้
รับอนุญาต หรือแสดงด้วยวิธีการใดๆ ให้เข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง
สถานศึกษาที่รับผู้มิได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพ ควบคุมในสถานศึกษาจะต้องได้รับโทษตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 สรุปว่า มาตรฐานความรู้ 
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มี 11 ข้อ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีความรู้
ดังน้ี 1) ความเป็นครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยาสําหรับครู 5) 
หลักสูตร6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 8) 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 10) การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ และมาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพ มี 2 ข้อ คือ(1) ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน และ (2) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 
  2) มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
   มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อให้
เกิดผลหรือความชํานาญสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
2556(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556, หน้า 69) 
 
  ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
  (1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
  (2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
  (3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
  (4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในช้ันเรียน 
  (5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
  (6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยเน้น
ผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
  (7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
  (8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
  (9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
  (10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 
  (11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
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  (12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ 
  สรุปว่า มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2556 มี 12 ข้อ และผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุกข้อ
และ 
มีการปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ เพราะการประกอบวิชาชีพครูจะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ5 ปีของคุรุสภาน้ัน
พิจารณาจากแนวทาง 2 แนวทางคือ 1) ครูมีผลของการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ หรือมีกิจกรรมที่
แสดงการเพ่ิมพูนสมรรถนะในงาน 2) การเสนอแผนงานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูตาม 
  3) มาตรฐานการปฏิบัติตน 
   มาตรฐานการปฏิบัติตน คือ จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดขึ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติ
คุณช่ือเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและ
สังคมอันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556, หน้า 70) 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย 5 จรรยาบรรณ คือ 
  (1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
   ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
 
 
  (2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
   ครตู้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีของ 
องค์กรวิชาชีพ 
  (3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
   ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจแก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงาม 
แก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ 
ทางกาย สติปัญญา จิตใจอารมณ์ และสังคมของศิษย์ ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและไม่ใช้ศิษย์กระทําการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
  (4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
   ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ยึดในหลักคุณธรรมและ
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
  (5) จรรยาบรรณต่อสังคม 
   ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนร่วม ยึดมั่นในการปกครอง 
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ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนร่วม ยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
  โดยสรุป มาตรฐานวิชาชีพครู เป็นหลักเกณฑ์สําคัญในการกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่
จะมีสิทธิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยผู้ที่จะได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูดังกล่าวข้างต้น ครูต้องให้ 
ความสําคัญและปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมีเกียรติและสมศักด์ิศรีของผู้ประกอบวิชาชีพช้ันสูง เหมาะสมกับการเป็นแม่พิมพ์ของชาติ 
 ปัจจุบัน ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556, หน้า 71) 
หมวด 4 บทเฉพาะกาล ข้อ 16 ให้สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับน้ี ยังคงใช้ 
หลักสูตรตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
ไปพลางก่อน ทั้งน้ี ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับดังน้ัน ในการวิจัยครั้งน้ี ตัวแปรตาม
จึงใช้เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2548 
 
 
 2.2.3 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2548 
 การปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเกียรติและศักด์ิศรีของผู้ประกอบวิชาชีพ
ช้ันสูง ครูต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด เพราะครูคือผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งจะต้อง
ต่อใบอนุญาตทุกๆ5 ปี ดังน้ันครูต้องมีการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ดังน้ี (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,2548,
หน้า 25) 
  1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 17) บัญญัติไว้ว่า การปฏิบัติ
กิจกรรม 
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ คือ ครูได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือหน่วยงานหรือ
สมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนาและการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้นทั้งน้ีต้องมี
ผลงานหรือรายงานปรากฏชัดเจน โดยกําหนดระดับคุณภาพออกเป็น 3 ระดับ คือ 
   ระดับ 1 การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพอยู่เสมอ โดยพิจารณาจาก
การศึกษาเอกสาร ตําราและสื่อต่างๆ การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาชีพครู 
   ระดับ 2 การมีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยพิจารณาจากการเป็นสมาชิก 
และการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร สมาคม ชมรมที่ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูนอกเหนือจากที่
ทางราชการจัดตั้ง เป็นผู้ดําเนินการหรือมีส่วนร่วมในการดําเนินงานกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพครู
การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 
   ระดับ 3 การเป็นผู้นําในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยพิจารณาจากการเป็นกรรมการ 
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อนุกรรมการหรือคณะทํางานขององค์การ สมาคม ชมรมที่ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู นอกเหนือจาก
ที่ทางราชการจัดตั้ง การเป็นวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนาหรือกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครู การเป็นผู้จัดทําและเสนอโครงงานทางวิชาการในการประชุมอบรม สัมมนา และ 
มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่อยู่เสมอ 
  2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลที่เกิดกับผู้เรียน 
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549,หน้า 17) บัญญัติไว้ว่า การตัดสินใจปฏิบัติ 
กิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ครูตัดสินใจเลือกกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก โดยกําหนดระดับคุณภาพ ออกเป็น 3 ระดับ คือ 
   ระดับที่ 1 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม โดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเฉพาะใน 
ด้านการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนได้จริง เป็นกิจกรรมที่สร้างนิสัยในการลงมือปฏิบัติแก่ผู้เรียนและเป็นกิจกรรมสร้าง
คุณธรรมที่มีผลให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
 
   ระดับที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนการสอนในช้ันเรียน รวมไปถึงกิจกรรมเสริมความรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยพิจารณา
จากการเลือกปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับความสําคัญก่อนหลัง โดยให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่มีผลต่อ
เด็กโดยตรง 
   ระดับที่ 3 ตัดสินใจปฏิบัติงานทุกด้านในอาชีพครูให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
ส่งผล 
โดยตรงต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน โดยพิจารณาจากกิจกรรมทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการ 
ผู้เรียน กิจกรรมและงานในหน้าที่ครูส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกด้านกิจกรรมและ
การปฏิบัติต่างๆ แสดงถึงความสัมพันธ์ในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างชัดเจน 

  3) การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 17) บัญญัติไว้ว่า การมุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพคือ ครูใช้ความพยายามเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาและความต้องการของ 
ผู้เรียนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่พัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
โดยกําหนดระดับคุณภาพออกเป็น 3 ระดับ คือ 
   ระดับ 1 มีการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน โดยพิจารณาจากการตรวจสอบข้อบกพร่อง
ของนักเรียนโดยใช้เน้ือหาวิชาเป็นหลัก การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมข้อบกพร่องของผู้เรียน 
   ระดับ 2 มีการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ให้สูงข้ึนกว่าเดิม โดยพิจารณาจากการตรวจสอบข้อบกพร่องผู้เรียน โดยใช้พัฒนาการในด้านต่างๆ 
เป็นหลักการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมความสามารถของผู้เรียน โดยการปรับเปลี่ยนวิธีสอนตามด้านที่
บกพร่องอย่างเหมาะสม 
   ระดับ 3 พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สูงข้ึนตามขีดความสามารถของแต่ละคน
อย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นราย
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สมรรถภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนเหมาะสมเต็มตามศักยภาพตามลําดับ
ขั้นการพัฒนา การตอบสนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
หลายรูปแบบอย่างเป็นระบบ 
  4) การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 17) บัญญัติไว้ว่า การพัฒนาแผนการสอน 
ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง คือ ครูเลือกใช้ ปรับปรุงพัฒนาหรือสร้างแผนการสอนบันทึกการสอน
หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ และการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
โดยกําหนดระดับคุณภาพออกเป็น 3 ระดับ คือ 
   ระดับ 1 เลือกใช้แผนการสอนที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากแผนการสอน 
ที่ใช้มีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วนสัมพันธ์กัน แผนการสอนที่ใช้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แผนการสอน 
ที่ใช้เน้นกิจกรรมการปฏิบัติตามกระบวนการแสวงหาความรู้และการสร้างความรู้ 
   ระดับ 2 ปรับปรุงแผนการสอนที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับข้อจํากัดของผู้เรียนครู
และสถานศึกษา โดยพิจารณาจากแผนการสอนที่ปรับปรุงมีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วนสัมพันธ์กัน
แผนการสอนที่ปรับปรุงเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงแผนการสอนที่
ปรับปรุงสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและข้อจํากัดของสถานศึกษา 
   ระดับ 3 สร้างและพัฒนาแผนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าคําตอบด้วยตนเอง
โดยพิจารณาจากแผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วนสัมพันธ์กันแผนการ
สอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
และค้นหาคําตอบด้วยตนเอง แผนการสอนที่สร้างขึ้นและพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับความสามารถของ
ผู้เรียนและข้อจํากัดของสถานศึกษา 
  5) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 17) บัญญัติไว้ว่า การพัฒนาสื่อการเรียน 
การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอคือ ครูประดิษฐ์คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์เอกสารพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยกําหนดระดับ
คุณภาพออกเป็น 3 ระดับ คือ 
   ระดับ 1 การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพได้อย่างเหมาะสมโดย
พิจารณาจากความสัมพันธ์ของสื่อการเรียนการสอนกับองค์ประกอบของการสอน ได้แก่ผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ระดับ 2 การใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้
เหมาะสมและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของสื่อกับผู้เรียนกิจกรรมและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้และบํารุงรักษา การใช้สื่อที่มีความหลากหลาย
ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน โดยเน้นการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนผู้เรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอน
ตามความรู้สึกนึกคิดและการตัดสินใจของตนเอง 
   ระดับ 3 การคิดค้น การผลิต และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนที่มีผลต่อการ
เรียนรู้ 
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และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยพิจารณาจากผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้น ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอนได้มาจากวัสดุในท้องถิ่น ประเมินผลการใช้สื่อและปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เผยแพร่การใช้สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลแล้ว 
 
 
  6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 17) บัญญัติไว้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู ้เรียนคือ การจัดการเรียนการสอนมุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนประสบ
ผลสําเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคล ด้วยการปฏิบัติจริงและสรุปความรู้
ทั้งหลายด้วยตนเองก่อให้เกิดค่านิยมในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป โดย
กําหนดระดับคุณภาพออกเป็น 3 ระดับ คือ 
   ระดับ 1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดเน้ือหาเป็นหลัก โดยพิจารณาจาก
ผู้สอนเป็นผู้บอกความรู้ ผู้เรียนปฏิบัติตามแบบหรือตามตัวอย่าง ผู้เรียนทําตามข้อกําหนด 
   ระดับ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดความคิดรวบยอดเป็นหลักโดยพิจารณา
จากผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือแนะนําให้ผู้เรียนลงมือทํางานตามกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
ผู้เรียนค้นหาความรู้และสรุปความคิดรวบยอดได้เองตามคําแนะนํา 
   ระดับ 3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดกระบวนการและการสร้างนิสัยเป็นหลัก
โดยพิจารณาจากผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาความรู้และพัฒนาความรู้ให้ย่ิงขึ้นโดยการใช้
สถานการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย ผู้เรียนเลือกและปฏิบัติงานตามศักยภาพผู้เรียนประเมินตนเอง
และปรับปรุงตนเอง การเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้างนิสัยการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัว
ผู้เรียนตลอดไป 
  7) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 17–18) บัญญัติไว้ว่า การรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบคือ ครูได้รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจาก
การปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุปัจจัยและการดําเนินงานที่เก่ียวข้องโดยครูนําเสนอ 
รายงานการปฏิบัติทั้งในด้านปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาและเป้าหมายของ 
ผู้เรียนพัฒนาขั้นตอน วิธีการใช้เทคนิคหรือนวัตกรรมนั้นๆ  ผลจัดการเรียนการสอนตาม
วิธีการที่กําหนด  ที่เกิดกับผู ้เรียน ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนโดยกําหนดระดับคุณภาพเป็น 3 
ระดับ คือ 
   ระดับ 1 เป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในภาพรวมของกลุ่มผู้เรียน  
หรือห้องเรียนที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการและเป้าหมายใน
การพัฒนาที่เป็นภาพรวมกลุ่มใหญ่หรือผู้เรียนทั้งห้อง เทคนิค วิธีการหรือนวัตกรรมที่นําเสนอเป็น
เทคนิคที่ใช้กับผู้เรียนเป็นแบบเดียวกันทั้งห้อง รายงานผลการใช้เทคนิควิธีการหรือการใช้นวัตกรรม
เป็นภาพรวมของการพัฒนาผู้เรียนทั้งห้อง ข้อเสนอแนะใหม่ๆ เป็นการเสนอในการปฏิบัติต่อนักเรียน
เหมือนกันทั้งห้อง 
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   ระดับ 2 เป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึง การพัฒนาผู้เรียนจําแนกเป็น
กลุ่มต่างๆ ของห้องเรียนที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจากข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการและเป้าหมาย 
การพัฒนาผู้เรียนที่จําแนกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อนหรือกลุ่มเฉพาะ เทคนิค วิธีการและ
นวัตกรรมที่นําเสนอในการพัฒนาผู้เรียนสนองตอบต่อสภาพของผู้เรียนรายกลุ่ม รายงานผลการใช้
เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรม แสดงผลการพัฒนาผู้เรียนรายกลุ่ม ข้อเสนอแนะการพัฒนาผู้เรียน
สอดคล้องต่อความต้องการในแต่ละระดับผู้เรียน 
   ระดับ 3 เป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึง การพัฒนาผู้เรียนโดยจําแนก
เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจาก ข้อมูลของสภาพปัญหาความต้องการและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
ที่จําแนกเป็นรายบุคคล เทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่นําเสนอในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลรายงาน
ผลการใช้เทคนิค วิธีการหรือนวัตกรรม แสดงถึงพัฒนาการของผู้เรียนรายบุคคล ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 
  8) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า18) บัญญัติไว้ว่า การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน คือ ครูมีการแสดงออกประพฤติและปฏิบัติตนในด้านบุคลิกภาพการแต่งกาย
กิริยาวาจาและจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นแบบอย่าง โดยกําหนดระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ
   ระดับ 1 ปฏิบัติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอโดย
พิจารณาจากการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความประพฤติเรียบร้อย การใช้
วาจาสุภาพมีความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน รับผิดชอบและปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็ง 
 ระดับ 2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างสมํ่าเสมอ การให้คําแนะนําและแก้ไข
ข้อบกพร่องของผู้เรียนในลักษณะสร้างสรรค์โดยสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนโดยพิจารณาจาก
การให้คําแนะนําเชิญชวนให้ปฏิบัติ การแก้ไขข้อบกพร่องและการสอดแทรกในระบบการเรียนการสอน
 ระดับ 3 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนผู้เรียนเกิดศรัทธาและปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างที่เลือกสรรแล้วเป็นปกตินิสัย โดยพิจารณาจากการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนติดสินใจเลือกพฤติกรรมของตน 
การเสริมแรงทางบวกแก่ผู้เรียน การเผยแพร่วิธีการที่ถูกต้องในการสร้างคุณธรรม 
  9) การร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 18) บัญญัติไว้ว่า การร่วมมือกับผู้อ่ืนใน 
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ คือ ครูตระหนักถึงความสําคัญและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การยอมรับในความสามารถ การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนร่วมงานด้วย
ความเต็มใจ เพื่อบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมรับผลที่เกิดจากการกระทํานั้นโดยกําหนด
ระดับคุณภาพ เป็น 3 ระดับ คือ 
 ระดับ 1 การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ครบถ้วนบรรลุวัตถุประสงค์ของงานโดยพิจารณา
จากความเข้าใจ ความสําเร็จและความเต็มใจรับผลกระทบของงาน 
 ระดับ 2 อาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามความรู้ความสามารถและ
พิจารณาจากการเป็นผู้นําในการวางแผนพัฒนาตามเป้าหมายที่กําหนดอย่างครอบคลุมสัมพันธ์กับงาน 
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ที่เก่ียวข้อง การเป็นผู้นําในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบการช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้ร่วมงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุ่ม แล้วนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนางาน  10) การร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 18) บัญญัติไว้ว่า การร่วมมือกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ในชุมชน คือ ครูตระหนักในความสําคัญและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนการยอมรับ
ในความรู ้ความสามารถของบุคคลอื ่นในชุมชน การร ่วมม ือปฏิบ ัต ิงานเพื ่อพ ัฒนางานของ 
สถานศึกษา 
ชุมชนกับสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกันและปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ โดยกําหนด
ระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ 
 ระดับ 1 ปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน ตามท่ีได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วนบรรลุวัตถุประสงค์ของงานโดยพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
ความสําเร็จและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน 
 ระดับ 2 การอาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เกี่ยวกับชุมชนตามความรู้
ความสามารถหรือความถนัด โดยพิจารณาจากการเข้าร่วมวางแผนและแบ่งงานกันทําการปฏิบัติงาน
อย่างสร้างสรรค์โดยยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม ความพึงพอใจระหว่างการปฏิบัติงานความพึงพอใจ
ในบทบาทของตนเองที่ช่วยให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย 
 ระดับ 3 การมุ่งมั่นพัฒนางานการศึกษาเพ่ือชุมชน และการร่วมมือกันพัฒนา
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบเป็นนิสัย โดยพิจารณาจากการเป็นผู้นําการวางแผน
พัฒนาชุมชนที่ครอบคลุมและสัมพันธ์กับงานเกี่ยวข้อง เป็นผู้ นําในการพัฒนางานทําให้งาน
มีประสิทธิภาพเป็นระบบ การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของตนเองและกลุ่มแล้วนํามาปรับปรุงพัฒนา 
  11) การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 19) บัญญัติไว้ว่า การแสวงหาและใช้ข้อมูล 
ข่าวสารในการพัฒนาคือ ครูได้ค้นหาสังเกตจดจําและรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคม
ทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และการใช้ข้อมูลเพ่ือ
ใช้ประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมโดยกําหนด
ระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ 
 
   ระดับ 1 สามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสารท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันและ 
นํามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับโลกโดยพิจารณาจากการมี
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
   ระดับ 2 สามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นและนํามาใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เทคนิควิธีการ นวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและวิชาชีพครู โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลและนํามาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
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   ระดับ 3 สามารถจัดระบบข้อมูลข่าวสารและการนําข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้จนเป็นปกตินิสัย โดยพิจารณาจากการจัดระบบข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร การนําข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
  12) การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  
   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 19) บัญญัติไว้ว่า การสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเอาปัญหา
หรือความจําเป็นในการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือนําไปสู่
การพัฒนาของผู้เรียนถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนําเอาวิกฤตต่างๆ 
มาเป็นโอกาสในการพัฒนาครูจําเป็นต้องมองมุมต่างๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการ
พัฒนากําหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ มีสติในการแก้ไขปัญหามิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆ ด้วยอารมณ์
หรือแง่มุมแบบตรงตัวสามารถหักมุมในทุกๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นําไปสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน
โดยกําหนดระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ คือ 
    ระดับ 1 การพัฒนาหรือแก้ปัญหาและวิกฤตต่างๆ มีลักษณะเดียว โดยพิจารณา
จากการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาแบบตรงตัวใช้ตัวแปรเดียว ลักษณะเดียวมีสูตรตายตัว กําหนดกิจกรรม
ในการพัฒนาผู้เรียนหรือการแก้ปัญหามีทางเลือกทางเดียวไม่คํานึงถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ 
    ระดับ 2 การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาใช้องค์ประกอบรอบด้าน โดยพิจารณาจาก
การนําองค์ประกอบรอบด้านมาช่วยในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา นําเอาข้อมูลมารวบรวมสร้างทางเลือก
หลายๆ ทางเลือกแล้วจึงเลือกทางที่ดีกว่า สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือขจัดปัญหาเดิมที่
จะเกิดขึ้นได้ในภายหน้า ใช้แนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมากกว่าการแก้ไข 
   ระดับ 3 สร้างกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหา หรือความจําเป็นในการพัฒนาได้
อย่างต่อเน่ืองโดยพิจารณาจาก มีการนําเอาองค์ประกอบตัวแปรที่เก่ียวข้องทั้งระบบ ให้ผู้เรียนรู้จัก
ผลกระทบของการกระทําของตน ประเมินการแสดงของตนว่ามีผลดีมีจริยธรรม ความงามมาก
น้อยเพียงใด ให้ผู้เรียนสร้างแนวทางในการพัฒนาตน เพ่ือป้องกันปัญหาและวิกฤตที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตไว้อย่างถาวร 
 ดังน้ัน มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาด้านการปฏิบัติงานมีทั้งหมด 12 มาตรฐาน ซึ่งมี
เกณฑ์กําหนดคุณภาพไว้ 3 ระดับ คือ  
  ระดับ 1 เป็นลักษณะที่พ่ึงผู้อ่ืน  
  ระดับ 2 การปฏิบัติเป็นอิสระริเร่ิมเอง และระดับ 
  ระดับ 3 การปฏิบัติช่วยเหลือสังคมและผู้อ่ืนได้ ทั้งน้ี ครูซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ครูจึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีเกียรติและสมศักด์ิศรีของผู้ประกอบวิชาชีพช้ันสูง 
 2.2.4 ความหมายของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ความหมายของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ ดังน้ี 
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 เชษฐา ไชยเดช (2550, หน้า 15)กล่าวว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง
การทํางานในหน้าที่และการปฏิบัติงานของครู โดยใช้มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 12 ข้อ จาก
ข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 เป็นเกณฑ์ 
 ถวิล ทองสัมฤทธ์ิ (2550, หน้า 26) กล่าวว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง 
การทําหน้าที่ของครูที่จะส่งเสริมการพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยปฏิบัติตามเกณฑ์ 
มาตรฐานวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานของคุรุสภา พ.ศ. 2548 จํานวน 12 มาตรฐาน 
 รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 18) กล่าวว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง 
ความเป็นมืออาชีพของครู โดยนํามาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงาน 12 มาตรฐาน จากข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 เป็นเกณฑ์ ในการประกอบวิชาชีพ 
 อ่ิมทิพย์ อนิศดา (2555, หน้า 14) กล่าวว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
หมายถึงการทํางานในหน้าที่และการปฏิบัติงานของครู โดยใช้มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 12 
มาตรฐาน จากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548 เป็น
เกณฑ์ 
 ดังน้ัน ความหมายของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง การปฏิบัติงานของครู
โดยใช้มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 12 มาตรฐาน จากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548 เป็นเกณฑ์ 
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบตัวแปรตาม คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครู 12 มาตรฐาน ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548
ในระดับ 3 เป็นเกณฑ์เพื่อศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 สําหรับมาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานท้ัง 12 มาตรฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของ
มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งมีนักวิชาการให้ความหมายไว้ ดังน้ี 
  1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
   สุวรรณีหาญกล้า (2550, หน้า 75) กล่าวว่า การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครูหมายถึงการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆที่เก่ียวกับเน้ือหาวิชาที่สอนจากเอกสาร
วารสารวิชาการต่างๆอยู่เสมอเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการสอนเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนากิจกรรม
ทางวิชาการและขององค์กรวิชาชีพครูตลอดจนเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านการพัฒนาวิชาชีพแก่
สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
   อุบล สินธุโร (2554, หน้า 117) กล่าวว่า การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ 
การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง การเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ครูเป็นวิทยากร การประชุม
อบรม สัมมนา หรือชมรมที่ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการเป็น 
สมาชิกองค์กร สมาคม ชมรม ที่ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู 
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   อ่ิมทิพย์ อนิศดา (2555, หน้า 64-65)กล่าวว่า การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึงการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่องค์กรหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดข้ึน เช่น การประชุม
การอบรมสัมมนาและการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งน้ีต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 
   จิระประภา อวิรุทธพาณิชย์ (2557, หน้า 16) กล่าวว่า การปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง การมุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาตนเอง สนใจศึกษา
หาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองในด้านวิชาการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เข้าร่วมประชุม อบรบในกิจกรรมขององค์กร สร้างผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานอยู่เสมอ 
  จากที่กล่าวมา การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
หมายถึง การปฏิบัติงานของครู เช่น ประชุม อบรม เผยแพร่ผลงานวิชาการและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
เพ่ือประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  สําหรับการวิจัยครั้งน้ี การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
อยู่เสมอ หมายถึง การเป็นผู้นําในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยพิจารณาจากการเป็นกรรมการ
อนุกรรมการหรือคณะทํางานขององค์การ สมาคม ชมรมที่ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู นอกเหนือจาก
ที่ทางราชการจัดตั้ง การเป็นวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนาหรือกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครู การเป็นผู้จัดทําและเสนอโครงงานทางวิชาการในการประชุมอบรม สัมมนา และ
มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่อยู่เสมอ    
 
  2) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลที่เกิดกับผู้เรียน 
   อ่ิมทิพย์ อนิศดา (2555, หน้า 65)กล่าวว่า การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดย
คํานึงถึงผลที่เกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือกอย่างชาญฉลาดด้วยความรักและความหวังดีต่อผู้เรียน
ดังน้ันในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ครูต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่
ผู้เรียนเป็นหลัก 
   พินิจ แสนหวัง (2555, หน้า 118) กล่าว่า ควรจัดกิจกรรมการเรียนเพ่ือเสริมสร้าง
นิสัยแก่ผู้เรียนโดยมีการฝึก ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบให้ส่งผลถึงตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน จัดกิจกรรมในช้ันเรียนโดยคํานึงถึงการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนได้จริง 
   จากที่กล่าวมา การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคํานึงถึงผลที่เกิดกับผู้เรียน
หมายถึงการเลือกปฏิบัติกิจกรรมของครูโดยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้
ผู้เรียนมีความสุข ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากการใฝ่รู้ เกิดความรู้ที่แท้จริง 
  สําหรับการวิจัยครั้งน้ี การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคํานึงถึงผลที่เกิดกับ
ผู้เรียน หมายถึงตัดสินใจปฏิบัติงานทุกด้านในอาชีพครูให้สอดคล้องสัมพันธ์กันส่งผลโดยตรงต่อ
การพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน โดยพิจารณาจากกิจกรรมทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการผู้เรียน
กิจกรรมและงานในหน้าที่ครูส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกด้านกิจกรรมและ
การปฏิบัติต่างๆ แสดงถึงความสัมพันธ์ในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างชัดเจน  
  3) การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
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  จิรวัฒน์ กลึงกลางดอน (2550, หน้า 81) กล่าวว่า การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ หมายถึงการที่ครูผู้สอนได้ดําเนินการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เป็นรายสมรรถภาพการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนได้เหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพการจัดกิจกรรมต่างๆ ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
   พิมพ์พรรณ สุภาณิชย์ (2552, หน้า 99) กล่าวว่า การมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
หมายถึง ความพยายามของครูที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   วิทยา จักรไชย (2552, หน้า 61)กล่าวว่าการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มตามความสามารถของครู ในการที่จะจัดการเรียนการสอน
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
   อ่ิมทิพย์ อนิศดา (2555, หน้า 65)กล่าวว่า การมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ 
เต็มตามศักยภาพ หมายถึงการใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครู ที่จะให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา 
ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม 
   จากที่กล่าวมา การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ หมายถึงการใช้
ความพยายามอย่างเต็มตามความสามารถของครู ในการที่จะจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
  สําหรับการวิจัยครั้งน้ี การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ หมายถึง พัฒนา 
ความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้นตามขีดความสามารถของแต่ละคนอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจาก
การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นรายสมรรถภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียนเหมาะสมเต็มตามศักยภาพตามลําดับข้ันการพัฒนา การตอบสนองความถนัด 
ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบอย่างเป็นระบบ 
  4) การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
   ถวิลทองสัมฤทธิ์(2550, หน้า 98) กล่าวว่า การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถ
ปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การปรับปรุง และพัฒนาแผนการสอนให้สอดคล้องกับข้อจํากัด
ของ 
ผู้เรียนและข้อจํากัดของสถานศึกษา แผนการสอนที่พัฒนาขึ้นเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและค้นหา
คําตอบด้วยตนเอง แผนการสอนที่ใช้ควรมีองค์ประอบให้ครบถ้วน 
   วรรณภา คนกล้า (2552, หน้า 18) กล่าวว่าการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถ
ปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือก ปรับปรุง และออกแบบแผนการสอน โดยมีองค์ประกอบ
ต่างๆท่ีครบถ้วนและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ฝึกปฏิบัติและค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเอง มีการ
ประเมินผลและปรับปรุงสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและข้อจํากัดของสถานศึกษา 
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   อ่ิมทิพย์ อนิศดา (2555, หน้า 65)กล่าวว่า การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถ
ปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง และสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือ
เตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
   จากที่กล่าวมา การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงหมายถึง
การเลือก ปรับปรุง และออกแบบแผนการสอนให้สอดคล้องกับข้อจํากัดของผู้เรียนและข้อจํากัดของ
สถานศึกษาสามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
  สําหรับการวิจัยครั้งน้ี การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงหมายถึง
สร้างและพัฒนาแผนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าคําตอบด้วยตนเอง โดยพิจารณาจากแผนการสอน
ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วนสัมพันธ์กัน แผนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและค้นหาคําตอบด้วยตนเอง 
แผนการสอนท่ีสร้างขึ้นและพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและข้อจํากัดของ
สถานศึกษา 
 5) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
   พิชชาพร อุ่นศิริ (2554, หน้า 70) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง  ผลิต การประดิษฐ์ คิดค้น เลือกใช้ปรับปรุงเคร่ืองมือเอกสาร สิ่งพิมพ์ 
เทคนิคต่างๆท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน มีการประเมินผลการใช้สื่อ รวมท้ังมีการเผยแพร่การใช้สื่อการเรียน
การสอนที่ใช้ได้ผลแล้ว 
   อุบล สินธุโร (2554, หน้า 118) กล่าวว่า การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประเมินการใช้สื่อ ปรับปรุงสื่อและเผยแพร่สื่อ การเรียนการสอน
ที่เหมาะสมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้นผลิตสื่อจากวัสดุในท้องถิ่นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ
และการบํารุงรักษาสื่อ 
   อ่ิมทิพย์ อนิศดา (2555, หน้า 65)กล่าวว่า การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์เอกสาร
สิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
   จากที่กล่าวมา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
หมายถึงการผลิต การประดิษฐ์ คิดค้น เลือกใช้ปรับปรุงเคร่ืองมือเอกสาร สิ่งพิมพ์ เทคนิคต่างๆ ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนการและมีประเมินการใช้สื่อรวมทั้งมีการเผยแพร่การใช้สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
ได้ผลแล้ว 
  สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
หมายถึง การคิดค้น การผลิต และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนที่มีผลต่อการเรียนรู้และให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วม โดยพิจารณาจากผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้น ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอนได้มาจากวัสดุในท้องถิ่น ประเมินผลการใช้สื่อและปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเผยแพร่การใช้
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลแล้ว 
 6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน          
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 จิณารี ชมจินดา (2552, หน้า 70) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นถึงการจัดกิจกรรม
แบบบูรณาการ ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองโดยให้ติดตัวผู้เรียนตลอดไป 
   อ่ิมทิพย์ อนิศดา (2555, หน้า 65)กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จ
ในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้
ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพติดตัวผู้เรียนตลอดไป 
   จิระประภา อวิรุทธพาณิชย์ (2557, หน้า 22) กล่าวว่า การเรียนการสอนโดยเน้น
ผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นบูรณาการทุกกลุ่มสาระ
สร้างนิสัยด้านการลงมือปฏิบัติ เป็นหลักการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินและปรับปรุงตนเองใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย 
   จากที่กล่าวมา การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริม
องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองโดยให้ติดตัวผู้เรียนตลอดไป 
  สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียนหมายถึง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดกระบวนการและการสร้างนิสัยเป็นหลักโดยพิจารณาจากผู้สอน
เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ เรียนค้นหาความรู้และพัฒนาความรู้ให้ยิ่งขึ้นโดยการใช้สถานการณ์ต่างๆ 
อย่างหลากหลาย ผู้เรียนเลือกและปฏิบัติงานตามศักยภาพผู้เรียนประเมินตนเองและปรับปรุง
ตนเองการเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้างนิสัยการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 
  7) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
   รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 58) กล่าวว่าว่า การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การจัดทําข้อมูล โดยมีการวัดผลและประเมินผลและ
รายงานปัญหา ความต้องการ เป็นรายกลุ่มและรายบุคคลเพ่ือสรุปในพัฒนาการแต่ละด้านและนําข้อมูล
การสรุปมาแก้ไขปัญหา หรือ พัฒนาต่อไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตัวผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดี
ย่ิงขึ้น 
   อ่ิมทิพย์ อนิศดา (2555, หน้า 65) กล่าวว่าว่า การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการ
ปฏิบัติ 
การเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัยและการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง 
   จากที่กล่าวมา การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนของผู้เรียนได้อย่างมี
ระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอน และนําข้อมูล
มาสรุปและแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาต่อไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตัวผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดี
ย่ิงขึ้น 
  สําหรับการวิจัยครั้งน้ี การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
หมายถึง เป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึง การพัฒนาผู้เรียนโดยจําแนกเป็นรายบุคคลโดย
พิจารณาจาก ข้อมูลของสภาพปัญหาความต้องการและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนที่จําแนกเป็น
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รายบุคคล เทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่นําเสนอในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลรายงานผลการใช้
เทคนิค วิธีการหรือนวัตกรรม แสดงถึงพัฒนาการของผู้เรียนรายบุคคล ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคล 
   8) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
    พิมพ์พรรณ สุภาณิชย์ (2552, หน้า 111) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียน หมายถึง ความตระหนักของครูในการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะกับการเป็นครูเป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่นัดเรียนและบุคคลทั่วไป ทั้งทางด้านการแต่งกาย กิริยามารยาทและคุณธรรมจริยธรรม 
    วิทยา จักรไชย (2552, หน้า 70) กล่าวว่าการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียนหมายถึง การแสดงออกการประพฤติและวางตัวอยู่ในกรอบศีลธรรม จรรยาที่ดี ทั้งการแต่งกาย 
กิริยาวาจา เป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 
    อ่ิมทิพย์ อนิศดา (2555, หน้า 65) กล่าวว่าการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียนหมายถึง การแสดงออกประพฤติปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยาวาจาและ
จริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสมํ่าเสมอที่ทําให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็น
แบบอย่าง 
  จากท่ีกล่าวมา การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง ครูเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ทั้งการประพฤติ การแต่งกาย มารยาทเหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสมํ่าเสมอ
ที่ทําให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 
  สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีจนผู้เรียนเกิดศรัทธาและปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่เลือกสรรแล้วเป็นปกตินิสัย 
โดยพิจารณาจากการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษา 
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนติดสินใจเลือกพฤติกรรมของตนการเสริมแรงทางบวกแก่ผู้เรียน การเผยแพร่
วิธีการที่ถูกต้องในการสร้างคุณธรรม 
  9) การร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
  จิรวัฒน์ กลึงกลางดอน (2548, หน้า 87) กล่าวว่า การร่วมมือกับผู้อื่นใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์หมายถึงการที่ครูผู้สอนได้ตระหนักและให้ความสําคัญในความคิดเห็น
และความสามารถของเพื่อนครู การเป็นผู้นํา การให้ความร่วมมือ และการช่วยเหลือเก้ือกูลกันใน
ทางด้านวิชาการการเอื้อเฟื้อช่วยเหลืองานส่วนตัวของเพื่อนร่วมงานเท่าที่จะทําได้ การนําผลจาก
การประเมินการปฏิบัติงานของตน กลุ่มและสถานศึกษามาปรับปรุงพัฒนา 
 ชฎารัตน์ ชัยชนะ (2553, หน้า 93) กล่าวว่า การร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการวางแผนงานตามเป้าหมายอย่างมีระบบ ครอบคลุมงาน
ทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงและร่วมกันประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน ที่มี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กําหนด 
  อ่ิมทิพย์ อนิศดา (2555, หน้า 66) กล่าวว่าว่าการร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ 
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของสถานศึกษาและร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําน้ัน 
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  จากที่กล่าวมา การร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์หมายถึง ครู 
ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ 
สถานศึกษา 
 สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี การร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์หมายถึง 
มุ่งมั่นพัฒนางานและสถานศึกษาอย่างเป็นระบบจนเป็นนิสัยโดยพิจารณาจากการเป็นผู้นําในการวางแผน
พัฒนาตามเป้าหมายที่กําหนดอย่างครอบคลุมสัมพันธ์กับงานที่เก่ียวข้อง การเป็นผู้นําในการพัฒนา
งานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบการช่วยเหลือและ พัฒนาผู้ร่วมงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองและกลุ่ม แล้วนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน 
 10) การร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
  นิตยากัณณิกาภรณ์(2553, หน้า 43) กล่าวว่า การร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ หมายถึงการร่วมมือกับผู ้อื ่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน หมายถึง การตระหนักใน
ความสําคัญรับฟังความคิดเห็นยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชนและร่วมมือ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกันและ
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
  อุบล สินธุโร (2554, หน้า 115) กล่าวว่า การร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
หมายถึง ครูควรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน ให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งช่วยเหลือพัฒนา
ผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อชุมชนอย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
ชุมชนได้บรรลุเป้าหมาย 
   อ่ิมทิพย์ อนิศดา (2555, หน้า 66) กล่าวว่าการร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ ความสามารถ 
   จากที่กล่าวมา การร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ครูร่วมมือกับ
ผู้อ่ืนในชุมชนเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษาให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน
และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็ม 
  สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี การร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การมุ่งมั่น
พัฒนางานการศึกษาเพ่ือชุมชน และการร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ
เป็นนิสัย โดยพิจารณาจากการเป็นผู้นําการวางแผน พัฒนาชุมชนที่ครอบคลุมและสัมพันธ์กับงาน
ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้นําในการพัฒนางานทําให้งานมีประสิทธิภาพเป็นระบบ การให้ความช่วยเหลือ
และพัฒนาผู้ร่วมงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของตนเองและกลุ่มแล้วนํามาปรับปรุงพัฒนา 
  11) การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
   พิมพ์พรรณ สุภาณิชย์ (2551, หน้า 113) กล่าวว่า การแสวงหาและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง ความพยายามในการค้นคว้าความรู้ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันในทุกๆ ด้าน
พร้อมทั้งการเก็บรวมรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถนําข้อมูล
เหล่าน้ีไปปรับใช้ เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ 
   พินิจ แสนหวัง (2555, หน้า 57)กล่าวว่า การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร 
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ในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจําและรวบรวม ข้อมูล ข่าวสาร ตามสถานการณ์ของ
สังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกับวิชาชีพครูมาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมได้
อย่างเหมาะสม 
   อิ่มทิพย์ อนิศดา (2555, หน้า 66) กล่าวว่า การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร
ในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจําและรวบรวมข้อมูล ข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคม
ทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและใช้ข้อมูล
ประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
   จากที่กล่าวมา การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง ครูศึกษา 
ข้อมูล ข่าวสาร ตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครูมาพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง
สามารถจัดระบบข้อมูลข่าวสารและการนําข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
จนเป็นปกตินิสัย โดยพิจารณาจากการจัดระบบข้อมูลข่าวสารการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การนําข้อมูล
ข่าวสารไปใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
  12) การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
   อ่ิมทิพย์ อนิศดา (2555, หน้า 66) กล่าวว่าว่า การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ใน
ทุกสถานการณ์ หมายถึงการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเอาปัญหาหรือความจําเป็นใน
การพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงเรียน กําหนดเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่ถาวร 
   สังคม แพงแสงไพศาล (2556, หน้า 24) การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้
ได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ การนําเอา
ปัญหาหรือความจําเป็นในการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ มากําหนด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนได้สร้างแนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
   จากที่กล่าวมา การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
หมายถึงครูสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่ถาวร 
  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์
หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหา หรือความจําเป็นในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
โดยพิจารณาจาก มีการนําเอาองค์ประกอบตัวแปรที่เก่ียวข้องทั้งระบบ ให้ผู้เรียนรู้จักผลกระทบของ
การกระทําของตน ประเมินการแสดงของตนว่ามีผลดีมีจริยธรรม ความงามมากน้อยเพียงใดให้
ผู้เรียนสร้างแนวทางในการพัฒนาตน เพ่ือป้องกันปัญหาและวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่างถาวร 
  มาตรฐานวิชาชีพครูจึงเป็นข้อกําหนด ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งครูใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
วิชาชีพครูมีลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนและมีความแตกต่าง
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จากลักษณะของการประกอบอาชีพอ่ืน ทั้งน้ีมาตรฐานวิชาชีพครูจะเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ
ครู เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาครู การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาเด็กพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้า มาตรฐานวิชาชีพครูจึงทําให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและสังคมมีความเชื่อมั่นต่อ
การประกอบวิชาชีพครูว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการตามมาตรฐาน การเรียนการสอนอย่างมีมาตรฐาน
และคุณภาพ 
 ปัจจุบันข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,2556, หน้า 71)
หมวด 4 บทเฉพาะกาล ข้อ 16 ให้สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับน้ี ยังคงใช้
หลักสูตรตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ไปพลางก่อน 
ทั้งน้ี ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 
 2.2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู 
 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงนับว่ามีบทบาทสําคัญ ในการขับเคลื่อนให้ครูมีการปฏิบัติงานดังกล่าว รังสรรค์ โฉมยา
(2552, หน้า 11) สรุปไว้ว่า การแสดงพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับความรู้สึก การสนับสนุนตามบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นวิธีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารในสถานศึกษา คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการส่งเสริมช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําเพื่อให้ครูในสถานศึกษาปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู โดยการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกมานั้น มีผลต่อการทําให้
ครูเกิดขวัญกําลังใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงานและส่งผลให้ครูปฏิบัติงานของครูให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับงานวิจัยของ กอบศักดิ์ มูลชัย (2554, หน้า 100) 
พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอน
ของครูซึ ่งปัจจุบันผู ้บริหารที ่มีภาวะผู ้นําการเปลี ่ยนแปลงย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาครู ดัง
แนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass &Avolio,1995, p. 4) กล่าวว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็น
ภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในสภาวะการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน และสมชาย นําประเสริฐชัย 
(ออนไลน์,2553) กล่าวว่า วงการวิชาการ ทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและกล่าวถึงกันมากคือ 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
 ปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายที่สนับสนุนทฤษฎีน้ีในทั่วโลกและยืนยันว่าทฤษฎีน้ีนําไปประยุกต์
ได้ซึ่งสอดคล้องกับรัตติกรณ์ จงวิศาล (2556, หน้า 259) สรุปไว้ว่า จากการศึกษางานวิจัยจํานวนมาก
พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน ดังแนวคิดของ 
ยุค (Yukl, 2010, p. 14) ที่พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
เช ่นเด ียวก ับงานว ิจ ัยของ  ร ุจ ิร ัตน ์ นาคะร ัมภะ  (2554, หน้า  112) พบว ่า  ภาวะผู ้นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู รวมทั้ง
งานวิจัยของ วรรณภา คนกล้า (2552, หน้า 82) พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู คือ ภาวะผู้นํามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.1 
 ดังน้ัน ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของคนในองค์การ จากการศึกษางานวิจัย
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ดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเป็นภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
คนปัจจุบัน 
 จากท่ีกล่าวมา ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 หรือไม่ โดยผลจากการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีจะได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําผลการวิจัยไป
กําหนดนโยบายให้เกิดการพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและองค์กรต่อไป และ
ประการสําคัญ คือ ครูได้รู้ระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของตนเอง รวมท้ังครูนําข้อมูล
ไปกําหนดแผนเพ่ือพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในทุกด้าน 
 
 
 
2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
 
 ปัจจัยความสําเร็จหรือคุณภาพของสถานศึกษาอีกประการหนึ่ง คือพฤติกรรมการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นําดังน้ี 
 2.3.1 ความหมายของภาวะผู้นํา 
 ภาวะผู้นําได้รับความสนใจ และมีการศึกษามาเป็นเวลานาน ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการศึกษา
ภาวะผู้นําอยู่ตลอดเวลา โดยหาภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลในแต่ละองค์การ หรือเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่างๆ มีผู้ให้ความหมายของภาวะผู้นําไว้ ดังน้ี 

 สุทิน สุทธิอาจ (2550, หน้า 11) ให้ความหมายของ ภาวะผู้นํา หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหาร
แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่ม โดยให้บุคคลหรือ
กลุ่มปฏิบัติตามความคิดเห็นความต้องการของคนได้ด้วยความเต็มใจ และยินดีให้ความร่วมมือปฏิบัติงาน
ให้สําเร็จ 
 รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 22) สรุปว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดงออกมา
ในรูปแบบกระบวนการ ที่ใช้อิทธิพลทางสังคมที่บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งใช้อิทธิพลในลักษณะที่
มิใช่การบังคับต่อผู้อื่น ให้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลขององค์การ ช่วยให้บุคคลสามารถดําเนินงานต่างๆ สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด  
 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2555, หน้า 10) สรุปความหมายว่า พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกมา
เป็นกระบวนการของอิทธิพลที่บุคคลหน่ึงพยายามใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ให้มีพฤติกรรมไปในทิศทาง
ที่ต้องการ 
 รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556, หน้า 381) ให้ความหมายภาวะผู้นํา หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหาร 
มีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และจูงใจ สนับสนุน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานหรือดําเนินกิจกรรม 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของทีม กลุ่มหรือองค์การ 
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 กุลนิษฐ์  รู้บุญ (2557, หน้า 18) ให้ความหมายภาวะผู้นํา หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารใน
การใช้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเพ่ือให้ได้รับความสําเร็จตามเป้าหมายต่างๆ 
 บาส (Bass, 1985, p. 545) ให้ความหมายภาวะผู้นํา คือ พฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงผู้นํา 
ผู้นําต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผู้ตามให้ได้ผลเกินเป้าหมายที่กําหนด ทัศนคติความเช่ือมั่น
และความต้องการของผู้ตามต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงจากระดับตํ่าไประดับสูงกว่า 
 จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผู้บริหารท่ี
แสดงออกมาให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม เช่ือถือ ยอมรับ และยินดีปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ 
 
 
 2.3.2 ความสําคัญของภาวะผู้นํา 
 ภาวะผู้นําเป็นเร่ืองสําคัญ ซึ่ง บาส (Bass & Bass, 2008, p. 5) กล่าวว่า องค์การในยุคน้ีไม่มี
สมาชิกคนใดคนหน่ึงในกลุ่มเพียงคนเดียว ที่จะมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์เพียงพอที่จะช่วยให้ 
กลุ่มบรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มต้องมีภาวะผู้นําเพื่อจะได้สามารถผลัดกันเป็นผู้นําได้
บาส และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1993, p. 113) ภาวะผู้นํามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์การ ผลการศึกษาวิจัย 
แสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้นําเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการกําหนดความสําเร็จและความล้มเหลวของ
องค์การอเลน (Allen, 1997, p. 339) พบว่า แรงจูงใจของครูขึ้นอยู่กับคุณภาพของความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป และงานของภาวะผู้นํามีความสําคัญอย่างย่ิง ในการคิดอุบายวิธีที่จะรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและผู้นําจะกระทําเสมือนควบคุมการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษางานวิจัย
ของ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556, หน้า 6-7) แสดงผลสรุปจากงานวิจัยต่างๆ ว่า ภาวะผู้นําส่งผลหรือ
มีอิทธิพลทางบวกต่อองค์การ กลุ่มและบุคคลและมีความสัมพันธ์กับตัวแปรระดับบุคคล และ
ภาวะผู้นําส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งภาวะผู้นํามีอิทธิพล
ทางบวกต่อจิตวิญญาณในการทํางาน ซึ่ง สุทิน สุทธิอาจ (2550, หน้า 15) กล่าวถึงความสําคัญของ
ภาวะผู้นําไว้ว่า การบริหารงานต่างๆ ขององค์การทุกขนาดต้องมีผู้นํา จะได้มาจากการเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งก็ตาม ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้นําที่ดี เพราะการปฏิบัติงานผู้นํา
ถือเป็นหัวใจสําคัญขององค์การ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับถือว่าเป็นผู้นําในหน่วยงานทั้งสิ้น
สุรัญชนา วรสุนทรารมณ์(2551, หน้า 41) กล่าวว่า ภาวะผู้นําส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
สอดคล้องกับงานวิจัย ซาลีฮะห์ ดะเซ็ง (2555, หน้า 34) สรุปไว้ว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาและจัดการสถานศึกษา เพราะจะทําให้การปฏิบัติที่จะเกิด
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐหรือเอกชน ไม่ว่าจะเป็นระดับโลก
ระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น ภาวะผู้นําล้วนมีความสําคัญเพราะก่อให้เกิดผลท่ีแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
รวมท้ัง กันนิกา พลเหลือ (2556, หน้า 21) สรุปความสําคัญของภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า
ภาวะผู้นํามีความสําคัญอย่างมากต่อองค์การหรือสถานศึกษา เพราะเป็นปัจจัยสําคัญในการบริหารจัดการ
ในองค์การหรือสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความสําเร็จและ สินีนาฎ โพธิจิญญาโน (2554, หน้า 28) กล่าวว่า 
ในวงการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ต้องการผู้บริหารที่มีความสามารถเพื่อนําสมาชิกหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ทํางานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้บริหารสถานศึกษาคือ ผู้นําองค์การมีหน้าที่ 
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รวมพลังบุคลากรหลายๆ ฝ่ายทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายที ่ตั ้ง ซึ ่ง เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ 
(2552,หน้า 235) กล่าวไว้ว่า แม้ว่าการบริหารการศึกษาในปัจจุบันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะ
ช่วยให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้าหรือล้มเหลว แต่ภาวะผู้นําของผู้บริหารจะเป็นองค์ประกอบที่
สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงานในสถานศึกษา 
 
 สรุปได้ว่า ภาวะผู้นําจะเป็นหนทางนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จ รวมทั้งในสถาบันการศึกษา
ต้ังแต่ระดับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงมหาวิทยาลัย ภาวะผู้นําของครู อาจารย์ส่งผลต่อความสําเร็จ
ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ความฉลาดทางสติปัญญา
(intelligence) การพัฒนาปัญญา (wisdom) รวมถึงการพัฒนาคุณธรรม และที่สําคัญรวมถึงการพัฒนา
ภาวะผู้นําของพวกเขาด้วย นอกจากนั้นแล้วภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาก็ยังส่งผลต่อ
การพัฒนาความสามารถ การใช้ศักยภาพและแรงจูงใจในการทํางานของครู อาจารย์ บุคลากร รวมถึง
การพัฒนาความสําเร็จของสถาบันการศึกษาเหล่าน้ันด้วย 
 2.3.3 ความหมายของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าความหมายของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่นักวิชาการต่างๆ ได้ให้
ความหมายไว้ ดังน้ี 
 กนกวรรณ วิเชียรเขต (2551, หน้า 28-29) ให้ความหมายของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า
ระดับพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นในการจัดการหรือการทํางานที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงกว่าพยายามท่ีคาดหวัง 
 ขวัญชัย จะเกรง (2551, หน้า 17-18) ให้ความหมายของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า
ระดับพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นในการจัดการหรือการทํางานที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
กระตุ้นความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวัง 
 โสภณ ภูเก้าล้วน (2551, หน้า 3) ให้ความหมาย ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
ระดับพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงให้เห็นในการจัดการ หรือการบริหารงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือ
เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวัง 
 วลีรัตน์ ตัณฑุลเศรษฐ์ (2552, หน้า 18) ให้ความหมายของ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็น
รูปแบบพฤติกรรมที่มีความสามารถใช้คุณลักษณะของตนในการบริหารงาน ได้แก่ การสร้าง
บารมี 
การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นเชาว์ปัญญาหรือการใช้ปัญญา และการคํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล 
 ณัชญานุช สุดชาดี (2553, หน้า 28) ให้ความหมายของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงว่า
ระดับพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นในการจัดการ หรือการทํางานที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงกว่าพยายามท่ีคาดหวังเป็นผลให้การปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง 
 ไมตรี คงนุกุล (2553, หน้า 31) ให้ความหมายของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงว่า ผู้ที่มีภาวะผู้นํา
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยแสดงออกด้วยพฤติกรรมเชิงรุก กล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยง 
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 สมมารถ สูรโรคา (2553, หน้า 17-18) ให้ความหมาย ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง
ระดับพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นในการจัดการ หรือการทํางานที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวัง 
 อุดมศักด์ิ กุลครอง (2553, หน้า 45) ให้ความหมาย ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
ระดับพฤติกรรมที่ผู้นําที่แสดงให้เห็นในการจัดการ หรือการทํางานให้เป็นกระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพล
ต่อผู้ร่วมงานโดยการเปลี่ยนสภาพ หรือเปล่ียนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายาม
ที่คาดหวัง 
 รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 47) ให้ความหมายของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงว่า ระดับ
พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นในการจัดการ หรือการทํางานที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงกว่า พยายามที่คาดหวังเป็นผลให้การปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง
พัฒนาความสามารถและศักยภาพ ไปสู่ระดับที่สูงข้ึน 
 มนูญ พรมรักษา (2554, หน้า 21) ให้ความหมายของ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผู้นําและกระบวนการ ซึ่งผู้นําและผู้ตามต่างยกระดับซึ่งกันและกันใน
ด้านศีลธรรมและแรงจูงใจให้สูงข้ึน 
 ธราดล มูลอัต (2555, หน้า 40) ให้ความหมาย ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
ระดับ 
พฤติกรรมของผู้นํา ซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติของผู้นําที่แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
ให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาศักยภาพขีดความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงาน 
 กั นนิกา  พลเหลื อ  (2556, หน้ า  24)  ให้ ความหมาย  ภาวะผู้ นํ าการเปลี่ ยนแปลง 
(transformational 
leadership) เป็นระดับพฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดงออกในการบริหารจัดการในหน้าที่การงาน
เป็นกระบวนการท่ีผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้
สูงข้ึนมากกว่าความคาดหวัง 
 บาส และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1994, p. 2; อ้างถึงใน รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ, 2554, หน้า 31) 
กล่าวถึง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงว่า สามารถเป็นได้จากผู้นําที่มีลักษณะดังน้ี คือ พฤติกรรมของผู้นํา
ที่มีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในระหว่างผู้ร่วมงาน และผู้ตามในการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน
และผู้ตามไปสู่ระดับความสามารถที่สูงข้ึนให้มีศักยภาพมากขึ้น 
 บาส (Bass, 1999, p. 2; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, หน้า 247) ได้ให้ความหมาย
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงว่า ผู้นําที่มีความชัดเจนในพฤติกรรมไม่ได้ถูกจํากัดโดยการรับรู้ของลูกน้อง
แต่พฤติกรรมของผู้นํา สามารถทําอะไรได้มากกว่าน้ัน 
 สรุปภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกมา
ให้เห็นถึงการบริหารจัดการที ่เป็นกระบวนการเปลี ่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงาน และ
แรงจูงใจให้สูงขึ้น โดยผู้บริหารจะกระตุ้นจูงใจผู้ตามปฏิบัติมากกว่าที่คาดหวัง ดําเนินงานให้ประสบ
ผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ขององค์การ 
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 2.3.4 ความสําคัญภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
 จากการศึกษางานวิจัยของ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556, หน้า 5) ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ 
จํานวนมากท่ีแสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ซึ่งภาวะผู้นํา 
การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์การ ความสําเร็จขององค์การ บุคลากร หรือ 
พนักงานขององค์การ และบ่อยครั้งที่พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สําคัญ
ที่สุดในการกําหนดความสําเร็จและความล้มเหลวขององค์การ 
 บาส (Bass, 2008; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล 2556, หน้า 188) ได้สรุปผลการศึกษาวิจัย
ที่สนับสนุนความสําคัญของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มต่างๆ ดังน้ี ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ที่ศึกษาในช่วงทศวรรษท่ี 1920 แสดงให้เห็นความสําคัญของภาวะผู้นํา ซึ่งนับต้ังแต่น้ันมาผลการศึกษา
จํานวนมากสนับสนุนว่า ผู้นําสามารถสร้างความแตกต่างในความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และงานวิจัยของ บอล (Ball, 1996, p. 159) พบว่า ผู้นําที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ยังสามารถสร้างความแตกต่างในด้านความสําเร็จหรือล้มเหลวขององค์การได้อีกด้วย โดยพบทั้งใน
องค์การภาครัฐและผู้บริหารในคณะรัฐบาลท้องถิ่น เช่น การศึกษาวิวัฒนาการของธุรกิจค้าปลีก พบว่า 
ผู้บริหารอาวุโสสามารถปรับปรุงองค์การให้ประสบความสําเร็จได้ โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การ มินเบิร์ก และวอเตอร์ (Minzberg& Water, 1982, p. 470) ได้ทําการศึกษา 
ความสําเร็จของผู้บริหารระดับสูง พบว่า ความแตกต่างของผู้บริหารระดับสูงสามารถอธิบายผล
การปฏิบัติงานขององค์การได้ถึง 45 เปอร์เซ็นต์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง เอเลน (Allen, 
1997,p. 350) พบว่า ภาวะผู ้นําการเปลี ่ยนแปลงเป็นปัจจัยที ่สําคัญที ่ส ุดต่อบรรยากาศของ
โรงเรียนและความสําเร็จของนักเรียน งานวิจัยภายในประเทศของ รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 
112) ผลการวิจัย 
พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครู ซึ่งงานวิจัยของ กอบศักด์ิ มูลชัย (2554, หน้า 100) ทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู พบว่า ภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของครู รวมถึงมี
การศึกษาในวงการทหารพบข้อมูลบันทึกไว้ว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิพล
ต่อความสําเร็จของกองทัพเรือกองกําลังทหารในหน่วยงานต่างๆ (Gal & manning, 1987, p. 23) 
 สรุปได้ว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู การส่งเสริม 
ช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําเพ่ือให้ครูในสถานศึกษาปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งการปฏิบัติ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกมานั้น มีผลต่อการทําให้ครูเกิดขวัญกําลังใจและพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ส่งผลให้ครูปฏิบัติงานของครูด้วยความเต็มใจและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างย่ังยืน 
 
 2.3.5 วิวัฒนาการทฤษฎีภาวะผู้นํา  
 บาส ได้แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของทฤษฎีภาวะผู้นํา เริ่มจากตอนปลายของทศวรรษที่ 1940
ทฤษฎีส่วนใหญ่เน้นที่คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้นํา จนถึงตอนปลายทศวรรษที่ 1960 รูปแบบ
ส่วนบุคคลของภาวะผู้นําขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเด่นของผู้นํา เมื่อเข้าสู่ตอนปลายทศวรรษที่ 1960ถึงตอนต้น
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ของทศวรรษที่ 1980 การศึกษาภาวะผู้นํากลายเป็นตามสถานการณ์ เป็นการผสมผสานระหว่าง
คุณลักษณะของผู้นําผู้ตามและสถานการณ์ และเมื่อเข้าสู่ตอนต้นของทศวรรษที่ 1980 ได้เกิดทฤษฎี
แรงบันดาลใจและทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และมีความเด่นชัดมีช่ือเสียงมากขึ้นในทศวรรษที่ 
1990 จนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีภาวะผู้นํา นักวิชาการได้สรุป 
วิวัฒนาการของทฤษฎีภาวะผู้นําไว้ 9 ยุค ดังน้ี (ยุทธนา ไชยจูกุล, 2554, หน้า 189) 
  1) บุคลิกภาพ (personality era) 
   ยุคน้ีจะรวมถึงทฤษฎีภาวะผู้นําที่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการในคร้ังแรก ด้วยยุคน้ี
แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 
   (1) ช่วงเวลาวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ (great man period) ยุคนี้นักวิจัยเน้น
การศึกษา 
เรื่องวีรบุรุษที่ย่ิงใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลก ใน ค.ศ. 1960 Jennings อธิบายว่า ภาวะผู้นําบนพ้ืนฐาน 
ของลักษณะทางกรรมพันธุ์หรือสิ่งที่ถ่ายทอดกันได้ทางพันธุกรรม ผลการศึกษาไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นไป
ตาม ที่นักวิจัยอธิบายหรือสรุปไว้และต่อมายังพบอีกว่า ผู้นําที่มีประสิทธิผลจํานวนมาก มีบุคลิกภาพที่
แตกต่างกันอย่างมากและบุคลิกภาพเหล่านั้นก็ยากที่จะเลียนแบบกันได้ นอกจากนั้นยังมีข้อจํากัด
เร่ืองความเช่ือว่า ภาวะผู้นําจํากัดอยู่ในเฉพาะชนช้ันสูงเท่าน้ัน  
   จากเหตุผลข้อโต้แย้งต่างๆ ทําให้ยุคน้ีลดบทบาทความสําคัญลง และมีการเปลี่ยน 
เข้าสู่ช่วงเวลาคุณลักษณะ 
   (2) ช่วงเวลาลักษณะ ทฤษฎีลักษณะผู้นํา (leadership traits) เริ่มขึ้นระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อนักจิตวิทยาในกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ได้ทําการศึกษาหาวิธีคัดเลือกนายทหาร
การศึกษาดังกล่าวได้จุดประกายให้เกิดความกระตือรือร้น สนใจในการทําวิจัยทางวิทยาศาสตร์
อย่างจริงจัง ภายหลังสงคราม นักวิจัยจึงได้เริ่มศึกษาเพ่ือระบุลักษณะที่สําคัญๆ ของบุคคลซึ่งใช้แยก
ระหว่างบุคคลที่มีความเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพ (effective leaders) ออกจากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้นํา 
   ผู้ที่ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีน้ีมีหลายคน ซึ่งได้รวบรวมไว้ ดังน้ี (สุรศักด์ิ พลซา,2556, 
หน้า 23) 
 
 
 
   สต๊อกดิลล์ (Stogdill, 1974, online) ระบุคุณลักษณะของผู้นําที่อยู่บนพ้ืนฐาน5 
ประการ คือ 
   (1) คุณลักษณะทางกายภาพ 
   (2) ภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจของผู้นํา 
   (3) บุคลิกภาพ 
   (4) คุณลักษณะทางงาน 
   (5) คุณลักษณะทางสังคม 
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  สรุปว่า ยุคที่หน่ึง คือ ยุคของการศึกษาภาวะผู้นําด้านบุคลิกภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
คือ 1 ช่วงเวลาวีรบุรุษผู้ย่ิงใหญ่และ 2 ช่วงเวลาลักษณะ เป็นยุคที่คาดว่าจะทําให้ประสิทธิผลของภาวะ
ผู้นําสูงขึ้น แต่ผลการศึกษาที่พบในบางคุณลักษณะอาจจะสามารถใช้ได้ในบางสถานการณ์เท่านั้น
และจุดอ่อนสําคัญคือยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนไม่เพียงพอที่จะระบุได้ว่าคุณลักษณะของผู้นํามี
ความเช่ือมโยงกับประสิทธิผลภาวะผู้นํา  
  2) ยุคการใช้อิทธิพล (influence era) 
   ยุค น้ี พัฒนาแนวคิด ต่อจากยุคคุณลักษณะ  โดยมองว่า  ภาวะผู้ นํ า เ ป็น
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล ไม่ใช่คุณลักษณะของผู้นําอย่างเดียวและมุ่งเน้นในแง่อํานาจและอิทธิพล ยุคน้ี
ประกอบด้วย2 ช่วงเวลาคือ 
   (1) ช่วงเวลาความสัมพันธ์ทางอํานาจ (power relations period) ตัวอย่างทฤษฎี
ในกลุ่มน้ี เช่น แนวคิดฐานอํานาจ 5 ประการ ของ French พบว่า ภาวะผู้นําแบบเบ็ดเสร็จ ภาวะผู้นํา
แบบควบคุมเป็นภาวะผู้นําที่ไม่มีประสิทธิผล และการใช้อิทธิพลแบบทิศทางเดียวจากบนลงล่าง
โดยไม่คํานึงถึงความต้องการและความจําเป็นของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมสําหรับโลก
ในยุคปัจจุบันน้ี 
   (2) ช่วงเวลาการโน้มน้าวจูงใจ (persuasion period) ตัวอย่างทฤษฎีในกลุ่มนี้ 
เช่น ใน ค.ศ. 1928 Schenk เสนอทฤษฎีลักษณะเด่นของผู้นํา (leader dominace approach) ซึ่งเป็นยุค
ของช่วงเวลาการโน้มน้าวชักจูงนี้ เร่ืองของการใช้อํานาจแบบบังคับจะถูกลดบทบาทไป 
  อย่างไรก็ตามแนวคิดที่ผู้นํามีอํานาจเหนือผู้อ่ืนน้ี ยังคงมีการนํามาใช้อย่างกว้างขวาง
ในการบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน แม้ว่าจะมีข้อจํากัดบางประการที่เกิดขึ้น เช่น อํานาจของสมาชิก
ในกลุ่มที่มีตําแหน่งตํ่ากว่า 
  3) ยุคการศึกษาภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม 
   ยุคน้ีเป็นทิศทางใหม่ที่มุ่งเน้นสิ่งที่ผู้นําทํา ซึ่งตรงข้ามกับคุณลักษณะส่วนบุคคล
หรือแหล่งอํานาจของผู้นํา แนวคิดของฮ๊ันและเลอสัน (Hunt & Larson, 1977, p. 32; อ้างถึงใน 
รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, หน้า 190) ในยุคน้ีมีความก้าวหน้าในเรื่องทฤษฎีภาวะผู้นําอย่างมาก ยุคน้ี
แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ช่วงเวลาคือ 
   (1) ช่วงเวลาการศึกษาภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรมตอนต้น (earybehavior period)
ตัวอย่างทฤษฎีในกลุ่มน้ี เช่น ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในการเสริมแรง การศึกษาของมหาลัยohio(ohio 
state studies) และการศึกษาของมหาลัย michigan(michigan state studies) ดังน้ี 
    ก. การศึกษาภาวะผู้นําของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ การศึกษาพฤติกรรม
ผู้นําของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ (ohio state university) ซึ่งนําโดย ฮาปิน ไวเนอร์และสต๊อกดิว
(Halpin, Winer &Stogdill, 2001, pp. 169-181) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้นําใน 2 มิติ คือ 1) ผู้นําที่มุ่งถึง
โครงสร้างของงานหรือกิจสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรมผู้นําในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้นํา
และพนักงาน และมีความพยายามที่จะสร้างรูปแบบขององค์การที่เป็นระเบียบแบบแผน อธิบายได้
ชัดเจน รวมถึงกําหนดช่องทาง ภารกิจ การติดต่อสื่อสารและระบบวิธีการปฏิบัติงาน และ 2) ผู้นําที่มุ่ง
มิตรสัมพันธ์หมายถึง พฤติกรรมช้ีนําให้เกิดมิตรภาพ ความเช่ือถือ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความยกย่อง
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นับถือ และมีสัมพันธ์ภาพอันอบอุ่น ระหว่างผู้นําและหน่วยงานหรือสมาชิก เพ่ือนร่วมงานให้
คําแนะนําช่วยเหลือ และให้รางวัลเมื่อทํางานได้สําเร็จ 
    ข. การศึกษาภาวะผู้นําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน นักวิชาการของมหาวิทยาลัย 
มิชิแกน (michigan studies) ทําการศึกษารูปแบบพฤติกรรมของผู้นําหรือผู้จัดการมีผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยสามารถแบ่งพฤติกรรมของผู้นําออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) พฤติกรรมมุ่งคนหรือพนักงาน ผู้นํา
จะพยายามจัดสภาพแวดล้อมของการทํางานให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกน้องมีความพอใจ ผู้นําจะ
พยายามมอบหมายงานให้กับลูกน้อง โดยพยายามเข้าถึงจิตใจของลูกน้อง ทําตัวเป็นผู้คอยช่วยเหลือ
และให้ความสนับสนุนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ 2) พฤติกรรมมุ่งผลผลิตหรือเน้นงาน ผู้นําจะวางแผน
ตัดสินใจ มอบหมายงาน กํากับ ควบคุมกิจกรรมและการกระทําของลูกน้องอย่างใกล้ชิด และการเปิด
โอกาสให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อยมาก 
   ช่วงเวลาการศึกษาภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรมในตอนต้นน้ี เป็นภาคขยายของช่วงเวลา
คุณลักษณะ (trait period) แต่แทนที่จะศึกษาคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ กลับมุ่งเน้นการศึกษาที่
การพัฒนาคุณลักษณะทางพฤติกรรม 
   (2) ช่วงเวลาการศึกษาภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรมตอนปลาย late behavior period 
ตัวอย่างทฤษฎีในกลุ่มน้ี เช่น ใน ค.ศ. 1964 และ ค.ศ. 1978 แบล็ค และมูตอง (Blake &Mouton, 
1978, pp. 473-476) เสนอทฤษฎีโมเดลตาข่ายการบริหาร ในปี ค.ศ. 1966บาวเวอส์ และเซียโชว์ 
(Bowers&Searshore, 1966, p. 238) เสนอทฤษฎีปัจจัย 4 ประการ และในช่วงเวลา ค.ศ.1978 เม
กเกรเกอร์ (McGregor, 1978, p. 122) เสนอทฤษฎี X และ Y ช่วงเวลาการศึกษาภาวะผู้นําเชิง
พฤติกรรมในตอนปลาย เป็นการพัฒนาทฤษฎีในตอนต้นให้สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้
ดีย่ิงขึ้น ต่อมาในยุคพฤติกรรมตอนปลายพบข้อเท็จจริงว่าผู้นําไม่สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้โดยตรง เพราะผู้นําทําได้แค่เพียงสร้างเง่ือนไขและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเท่าน้ัน 
   (3) ช่วงเวลาการวางเง่ือนไขการกระทํา operant periodฟิลด์ (Field, 1990, p. 12) 
ช่วงเวลาน้ี มองผู้นําในฐานะผู้บริหารเสริมแรง ซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมของผู้นําจะเป็นการเสริมแรงให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดพฤติกรรมตามท่ีต้องการ 
  4) ยุคของการศึกษาภาวะผู้นําเชิงสถานการณ์ situation era 
   ยุคน้ีเป็นยุคที่มีความก้าวหน้าครั้งสําคัญของการพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้นํา โดยดูจาก
ปัจจัยที่สําคัญนอกเหนือจากตัวผู้นําและผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ชนิดของงาน สถานะทางสังคมของผู้นํา 
และผู้ใต้บังคับบัญชา อํานาจตามตําแหน่งงาน และธรรมชาติของสภาพแวดล้อมภายนอก พฤติกรรมที่ 
เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลผู้นําจะปฏิบัติแตกต่างกันไปตามแต่สถานการณ์ แบ่งเป็น
3 ช่วงเวลา (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, หน้า 192) คือ 
   (1) ช่วงเวลาสภาพแวดล้อม environment period ตัวอย่างทฤษฎีในกลุ่มน้ี เช่น 
ใน ค.ศ. 1978 เคท และคาน (Katz &Kahn, 1978, p. 2) เสนอโมเดลระบบเปิด ในยุคช่วงเวลาสภาพแวดล้อม 
ผู้นําจะปรากฏตัวต่อเมื่ออยู่ในสถานที่ เวลาและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ยึดติด
กับบุคคลที่อยู่ในตําแหน่งผู้นํา เพราะหากว่าพวกเขาออกจากตําแหน่งไปบุคคลอ่ืนก็สามารถเข้ามา
แทนที่ได้ไม่ยาก 
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   (2) ช่วงเวลาสภาพทางสังคม (social status period) ตัวอย่างทฤษฎีในกลุ่มนี้
เช่น ทฤษฎีการบรรลุบทบาท (role attainment theory) ของสต็อคดิว และทฤษฎีบทบาทผู้นํา 
ของเฮอแมนส์ (herman, 1959, p. 13) ค.ศ. 1959 ช่วงเวลาสภาพทางสังคมอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดว่า
ถ้าสมาชิกกลุ่มได้รับผิดชอบงานพิเศษบางอย่าง พวกเขาจะเกิดความคาดหวังว่าแต่ละบุคคลจะปฏิบัติ
ในแนวทางหรือพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติมาก่อน 
   (3) ช่วงเวลาสังคม-เทคนิค (socio-technical period) ทฤษฎีในกลุ่มน้ี จะเป็น 
ช่วงเวลาสังคมเทคนิคจะเน้นด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ มีความก้าวหน้ามากกว่าช่วงเวลา
สภาพแวดล้อม เน่ืองจากช่วงเวลาระยะหลังเร่ิมต้นเห็นความสําคัญของอิทธิพลกลุ่ม  
  5) ยุคของการศึกษาภาวะผู้นําที่ผันแปรตามเหตุการณ์หรือภาวะผู้นําเชิงสถานการณ์
(contingency era) 
   ยุคภาวะผู้นําที่ผันแปรตามเหตุการณ์หรือภาวะผู้นําเชิงสถานการณ์ (contingency) 
น้ี 
ผู้นําจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีระบบ จากสถานการณ์หน่ึงไปยังอีกสถานการณ์หน่ึง
เพ่ือความเหมาะสมทั้งสถานที่และเวลา ตัวอย่างทฤษฎีในยุคน้ีดังน้ี 
 
 
   (1) ทฤษฎีผู้นําตามสถานการณ์ของ ฟิลด์เลอร์ 
    ฟิลด์เลอร์ (Fiedler, 2001, p. 20) เป็นผู้ศึกษาความเก่ียวข้องของสถานการณ์
กับ 
ภาวะผู้นําและได้นําเสนอรูปแบบผู้นําตามสถานการณ์ (contingency model of leadership) 
แนวคิด 
ของฟิลด์เลอร์น้ัน แตกต่างจากแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นําที่ผ่านๆ มา โดยพิจารณาว่าผู้นําต้องมุ่งให้ 
ความต้องการส่วนบุคคลได้รับการตอบสนอง และมุ่งให้องค์การได้บรรลุเป้าหมายด้วย ซึ่งฟิลด์เลอร์
ได้กําหนดหลักการพ้ืนฐานของทฤษฎีไว้ ดังน้ี 1) แบบภาวะผู้นําถูกกําหนดจากระบบแรงจูงใจของผู้นํา
(motivational system) และ 2) ประสิทธิผลของผู้นําขึ้นอยู่กับแบบของภาวะผู้นําและสถานการณ์ที่
เอ้ือต่อผู้นําน่ันคือ การปฏิบัติงานของกลุ่มจะขึ้นอยู่กับแรงจูงใจของผู้นํา รวมทั้งการควบคุมและอิทธิพล
ของผู้นําในสถานการณ์ต่างๆ ดังน้ัน ตัวแปรหลักในทฤษฎีของ ฟิลด์เลอร์ จึงประกอบด้วย 1) แบบภาวะผู้นํา
2) สถานการณ์ที่เอ้ือต่อผู้นํา และ 3) ประสิทธิผลของผู้นํา 
   (2) ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของ เฮอร์ซี และบลังชาร์ด 
    เฮอร์ซี และบลังชาร์ด (Hersey & Blanchard, 2001, p. 21) ซึ่งได้ทําการศึกษา
ถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลและระดับวุฒิภาวะของผู้ตาม โดยมีสมมติฐาน
เบ้ืองต้นของทฤษฎีว่า “ประสิทธิผลของผู้นําข้ึนอยู่กับความสอดคล้องที่เหมาะสมของพฤติกรรมผู้นํา 
และวุฒิภาวะของกลุ่มหรือบุคคล” 
    ก. พฤติกรรมผู้นํา (leader behavior) เป็นทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้นํา ไม่ใช่บุคลิกภาพของผู้นํา ดังนั้น การให้ความหมายเกี่ยวกับผู้นํา



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

65 

จึงแตกต่างไปจากทฤษฎีของ ฟิลด์เลอร์ ทฤษฎีน้ีได้ผสมผสานแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้นําจาก
หลาย 
ทฤษฎี และกําหนดพฤติกรรมของผู้นําเป็น 2 ประการคือ พฤติกรรมที่เน้นงาน และพฤติกรรมที่เน้น 
ความสัมพันธ์  คือ ก) พฤติกรรมที่เน้นงาน ผู้นําจะใช้การสื่อสารทางเดียว เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า
จะต้องทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไรและ ข) พฤติกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ ผู้นําจะใช้การสื่อสาร2 ทาง 
โดยมีการสนับสนุนทั้งด้านอารมณ์และสังคม เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 
    ข.แบบของภาวะผู้นําตามแนวคิดของ เฮอร์ซีย์ และเบลนเชอร์ (Hersey & 
Blanchard) คือ การจับคู่สถานการณ์เข้ากับแบบของผู้นําได้อย่างเหมาะสม รูปแบบภาวะผู้นํา
พ้ืนฐาน 
เลินเบอร์ค และออนซายน์ (Lunenburg & Ornstein, 2000, p. 321) ได้แก่ ก) ภาวะผู้นําแบบสั่งการ
เป็นพฤติกรรมผู้นําที่ต้องการเน้นการทํางานสูง แต่ความสัมพันธ์ตํ่า และจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีแรงจูงใจและความ สามารถน้อย ข) ภาวะผู้นําแบบสอนแนะ เป็นพฤติกรรม
ผู้นําที่เน้นการทํางานสูง และความสัมพันธ์สูงด้วย และใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา
มีแรงจูงใจและความสามารถในระดับปานกลาง (ค) ภาวะผู้นําแบบสนับสนุนเป็นพฤติกรรมผู้นําที่เน้น
การทํางานตํ่า แต่เน้นความสัมพันธ์สูงและใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล เมื่อผู้ ใต้บังคับบัญชามี
ความสามารถ 
 
ระดับปานกลาง แต่มีแรงจูงใจตํ่า และ ง) ภาวะผู้นําแบบมอบอํานาจ เป็นพฤติกรรมผู้นําที่เน้นการทํางานตํ่า
และความสัมพันธ์ตํ่าด้วย ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถและแรงจูงใจสูง 
  3) ทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมาย (path goal theory) ของโรเบิร์ต เฮ้าส์ 
   ทฤษฎีน้ีมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีความคาดหวัง ซึ่งเน้นในเรื่องผลกระทบของผู้นําที่มี
ต่อเป้าหมายของผู้ใต้บังคับบัญชาและวิถีทาง เพ่ือจะให้บรรลุเป้าหมายทฤษฎีวิถีเส้นทางสู่เป้าหมายน้ี 
เฮ้าส์ และคณะ (House & other; cited in Lunenburg & Ornstein, 2000, pp. 321-328) ได้พัฒนา
ปรับปรุงข้ึน เพ่ืออธิบายถึงผลกระทบของพฤติกรรมผู้นําที่มีต่อแรงจูงใจ ความพึงพอใจความพยายาม 
และการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับปัจจัยของสถานการณ์และสภาพแวดล้อม 
ดังน้ันทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย จะมีส่วนประกอบที่สําคัญ 2 ส่วนคือ (1) พฤติกรรมผู้นํา และ (2) สถานการณ์
ที่เอ้ือต่อผู้นํา 
  4) ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงสถานการณ์ ของ วรูมจาโก 
   ทฤษฎีของ วรูม (Vroom, 1988, p. 193) ผู้นําจะต้องทํางานเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ
และจัดการปัญหาต่างๆ ขององค์การ จนกระทั่งพวกเขาไม่มีเวลาที่จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย
การใช้โมเดลท่ีซับซ้อนตามท่ีทฤษฎีกําหนด 
   จากความล้มเหลวของทฤษฎีเชิงคุณลักษณะและทฤษฎีเชิงพฤติกรรม ทําให้ 
เกิดความคาดหวังของประสิทธิผลของผู้นําซึ่งมีมากกว่าคุณสมบัติด้านเฉพาะตัวหรือพฤติกรรม ภายใน 
สถานการณ์บางอย่างรูปแบบความเป็นผู้นําอย่างหนึ่งอาจดีที่สุด ภายในสถานการณ์อื่นแล้วรูปแบบ
ความเป็นผู้นําอย่างหน่ึงอาจดีที่สุด จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้นําแบบใดดีที่สุด ผู้บริหารโดยทั่วไป
จะปรับปรุงแบบการเป็นผู้นําตามความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา 
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   ยุคภาวะผู้นําเชิงสถานการณ์ ยุคนี้เป็นยุคที่มีความก้าวหน้าครั้งสําคัญของ
การพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้นํา โดยมีการพิจารณาปัจจัยที่สําคัญนอกเหนือจากผู้นําและผู้ใต้บังคับบัญชา
ยุคน้ีเน้นว่าปัจจัยต่างๆ ทางสถานการณ์ เช่น ปัจจัยภายในหรือภายนอกองค์การ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้นํากับสมาชิก อํานาจตามตําแหน่ง โครงสร้างขององค์การ ลักษณะของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ลักษณะของงาน ซึ่งเป็นตัวกําหนดชนิดของคุณลักษณะของผู้นํา อิทธิพล และพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุ
ให้เกิดภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผล หรือเรียกได้ว่าภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับการผันแปรตาม
เหตุการณ์หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เอ้ืออํานวยต่อผู้นําแบบต่างๆ ผู้นําที่มีประสิทธิผลจะต้องสามารถ
ปรับเปลี่ยนภาวะผู้นําไปตามสถานการณ์ หรือความต้องการที่เป็นแรงจูงใจของผู้ตามน้ัน และใน
สถานการณ์ที่ต่างกันอาจจะต้องใช้พฤติกรรมภาวะผู้นําที่แตกต่างกันด้วย นอกเหนือจากน้ันผู้นํา
อาจจะต้องใช้แบบภาวะผู้นําที่ผสมผสานกันมากกว่าหน่ึงของแบบในเวลาเดียวกัน ซึ่งต่อมาพบ
จุดบกพร่องที่สําคัญ พบว่า โมเดลทฤษฎีภาวะผู้นําในยุคสถานการณ์น้ีมีความซับซ้อน ยุ่งยากเกินกว่า
ที่จะนําไปใช้ได้อย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการ ต่อจากน้ันเร่ิมสนใจในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์
รายคู่ที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับคนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และมีความสนใจในเรื่องสถานการณ์
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม 
 5) ยุคของการศึกษาภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน (transactional era) 
  ยุคภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยนแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา (รัตติกรณ์ จงวิศาล,2556,
หน้า 195) คือ 
  (1) ช่วงเวลาแลกเลี่ยน (exchange period) ตัวอย่างทฤษฎีที่สําคัญในกลุ่มน้ีเช่น
ทฤษฎีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์รายคู่ในแนวตั้ง ของ Dansereau, Graenและ Hagaผู้นําจะมี
บทบาทมากข้ึนเมื่อผู้ตามมีความสามารถน้อย ผู้นําจะยอมรับบุคลิกภาพที่หลากหลายได้ ทฤษฎีภาวะ
นําหลายทฤษฎีในช่วงระยะน้ียังคงมีการใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน 
  (2) ช่วงเวลาการพัฒนาบทบาท (role development period ) แนวคิดที่มี
ความสําคัญในช่วงน้ีคือ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น ทฤษฎีของ ฮอแลนเดอร์ ค.ศ. 1979
และจาคอพ (Jacob) ค.ศ. 1970 ผู้นําจะต้องมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและทําให้เกิดความหวัง
ในทางบวก แนวคิดน้ีภาวะผู้นําอาจจะอยู่กับผู้ตามไม่ได้อยู่กับผู้นําทั้งหมด 
 6) ยุคต่อต้านภาวะผู้นํา (anti-leadership era) 
  การศึกษาภาวะผู้นําในช่วงน้ี (รัตติกรณ์ จงวิศาล,2556, หน้า 196) พบว่า ตัวแปร 
ต่างๆ ไม่สามารถอธิบายอะไรได้ จึงเกิดแนวคิดว่าภาวะผู้นําที่มีอยู่ใช้ไม่ได้ และทําให้เกิดยุคต่อต้าน 
ภาวะผู้นําข้ึน ยุคต่อต้านภาวะผู้นําแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 
  (1) ช่วงเวลาคลุมเครือ ตัวอย่างทฤษฎีในกลุ่มนี้ เช่น ทฤษฎีการอ้างสาเหตุ
(attribution approach) นักวิชาการแนะนําว่าช่วงเวลาคลุมเครือเป็นภาวะผู้นําที่ควรเลิกให้ความสนใจ
และควรละทิ้งเน่ืองจากไม่มีความชัดเจน 
  (2) ช่วงเวลาการทดแทน (substituteperiod) ตัวอย่างทฤษฎีในกลุ่มน้ี เช่น 
ทฤษฎีการทดแทนภาวะผู้นํา ช่วงเวลาน้ีพัฒนาโดยตรงจากยุคสถานการณ์ แนวคิดน้ีพบว่า ภาวะผู้นํา
มีผลกระทบน้อยต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ 
 7) ยุคของการศึกษาภาวะผู้นําจากวัฒนธรรม (the culture era) 
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  หลังจากยุคต่อต้านภาวะผู้นําผ่านไป (รัตติกรณ์ จงวิศาล,2556, หน้า 197)
ยุควัฒนธรรมก็เข้ามาแทนที่ ในยุคน้ีภาวะผู้นําไม่ใช่ปรากฏการณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็น
อํานาจทุกอย่างของวัฒนธรรมองค์การทั้งองค์การ ยุคน้ีหากผู้นําสามารถสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งใน
องค์การได้ ผู้ตามจะสามารถนําตนเองได้ ตามทฤษฎีของแมนซ์ (Manz) และซิมส์ (Sims) ค.ศ.1987
ยุคนี้สืบเนื่องมาจากยุคการแลกเปลี่ยน เพราะวัฒนธรรมสามารถสร้างขึ้นจากภาวะผู้นําตั้งแต่ระดับ
ล่างและขึ้นมาถึงระดับสูงขององค์การ 
 
 8) ยุคของการศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (transformational era) 
  ยุคน้ีเป็นการศึกษาทฤษฎีภาวะผู้นําแบบใหม่และมีศักยภาพมากที่สุดใน 
วิวัฒนาการการพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้นํา (รัตติกรณ์ จงวิศาล,2556, หน้า 198) ยุคนี้ประกอบด้วย 
  (1) ช่วงเวลาบารมี 
  (2) ช่วงเวลาความสามารถในการทํานายความสําเร็จของตนเอง โดยทฤษฎีน้ี
ได้เช่ือมทั้งทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรมและทฤษฎีภาวะผู้นําเชิง 
สถานการณ์เข้าด้วยกัน เพ่ือความสําเร็จและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม 
  ยุคของการศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป็นยุคของการศึกษาภาวะผู้นํา
แบบแลกเปลี่ยน ซึ่งพบว่า ภาวะผู้นําไม่ได้เก่ียวข้องกับบุคคลหรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน 
แต่จะเก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นํากับผู้ตาม ทฤษฎีในกลุ่มน้ีเสนอว่า ภาวะผู้นําอาจไม่ใช่
สิ่งจําเป็น ปัจจัยอ่ืนๆ เช่นงาน คุณลักษณะของผู้ใต้บังคับบัญชาและคุณลักษณะขององค์การ สามารถ
ป้องกันหรือขัดขวางไม่ให้ภาวะผู้นําส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ซึ่งพวกเขา
เรียกว่าเป็น ตัวทดแทนภาวะผู้นําและตัวที่ทําให้ผู้นํามีความเป็นกลาง 
 จากนั้นทฤษฎีได้ก้าวหน้าต่อไปเมื่อจุดที่ให้ความสําคัญเปลี่ยนจากภาวะผู้นําที่
ส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการจากข้างบนไปข้างล่างไปเป็นกระบวนการจากข้างล่างไปข้างบน เมื่อเข้าสู่
ภาวะผู้นําเชิงบารมีและภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ยุคนี้เรียกได้ว่า เป็นตัวแทนของการศึกษาภาวะ
ผู้นําแนวใหม่ และมีศักยภาพมากที่สุดในวิวัฒนาการพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้นํา การพัฒนาแนวคิดในยุค 
ของการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่บนพ้ืนฐานของแรงจูงใจภายใน และมองภาวะผู้นําเกิดข้ึนในระดับองค์การ
และมีผลกระทบต่อบุคคลที่เก่ียวข้องทั้งในสถานการณ์และมีอิทธิพลที่พวกเขามีต่อกันและกัน ผู้นํา
ต้องเป็นแบบอย่างทั้งในเร่ืองค่านิยม เป้าหมาย และวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
จะสามารถเพ่ิมประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อผู้นําได้ 
 ในปัจจุบันและอนาคตนักวิชาการมองว่า ทฤษฎีภาวะผู้นําจะเข้าสู่แนวทางภาวะผู้นําแนวใหม่ 
หรือภาวะผู้นําเชิงบูรณาการพร้อมกับมีการขยายทฤษฎีของภาวะผู้นํา และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การ สิ่งสําคัญสําหรับทฤษฎีของภาวะผู้นําแนวใหม่คือ โครงสร้างของกรอบแนวความคิดที่มี 
การผสมผสาน และเชื่อมแนวคิดที่แตกต่างไว้ด้วยกัน และพบว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลของ
ภาวะผู้นํามีได้หลายปัจจัย 
 2.3.6 ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
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 ทฤษฎีภาวะผู้ นํ าการเปลี่ ยนแปลงเป็นทฤษฎีของการศึ กษาภาวะผู้ นํ าแนวใหม่ 
(newparadigm)ของภาวะผู้นํา บาส (Bass, 1977) โดยมี เบิร์น (Burns, 1978) และบาส (Bass, 
1985) เป็นนักวิชาการที่สําคัญและมีอิทธิพลอย่างสูงต่อทฤษฎีน้ี 
 
 พฤติกรรมและกระบวนการของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงนักวิชาการได้พิสูจน์ด้วยงานวิจัย
เชิงประจักษ์จํานวนมาก ว่ามีความเหมาะสมและเป็นที่ ต้องการอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสับสน มอสลี่ และคนอ่ืนๆ (Mosley, et.al., 2005, p. 190) 
 ยงยุทธ รุ่งแจ้ง (2551, หน้า 1) กล่าวว่า ทฤษฎีภาวะผู้นํากับการเปลี่ยนแปลง เป็นทฤษฎี 
การศึกษาภาวะผู้นําแนวใหม่หรือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่(new paradigm) ของผู้นําตามหลักการ
ทฤษฎีของเบอร์น ภาวะผู้นําเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ในด้านอํานาจระดับแรงจูงใจ
และทักษะเพ่ือนําไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน 
  1) ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ เบิร์น (Burns) 
   ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงตอนเริ่มต้นได้รับการพัฒนามาจากการการวิจัย 
เชิงบรรยายผู้นําทางการเมืองโดย เบิร์น ซึ่งในตอนน้ันเรียกว่า ภาวะผู้นําการปรับเปลี่ยน อธิบายภาวะ 
ผู้นําในเชิงกระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ตาม และในทางกลับกัน ผู้ตามก็ส่งอิทธิพลต่อการแก้ไข 
พฤติกรรมของผู้นําเช่นเดียวกัน ในทฤษฎีน้ี ผู้นําการเปลี่ยนแปลงพยายามยกระดับการตระหนักรู้ของ
ผู้ตาม โดยการยกระดับแนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงข้ึน เช่น ในเรื่องเสรีภาพ ความยุติธรรม
ความเท่าเทียม สันติภาพ และมนุษยธรรม ทฤษฎีน้ีมีแนวคิดว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอาจจะมี 
การแสดงออกโดยผู้ใดก็ได้ในองค์การในทุกตําแหน่ง ซึ่งอาจจะเป็นผู้นําหรือผู้ตาม และอาจจะเกี่ยวกับคน 
ที่มีอิทธิพลเท่าเทียมกัน สูงกว่า หรือตํ่ากว่าก็ได้ เบิร์นเห็นว่าภาวะผู้นําเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มี 
ความแตกต่างกันในด้านอํานาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งเกิดได้ใน 
3 ลักษณะ 
   (1) ภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยน (transactional leadership) เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ผู้นํา
ติดต่อกับผู้ตามเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
   (2) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ผู้นําจะ
ตระหนักถึงความต้องการและแรงจูงใจของผู้ตามผู้นําและผู้ตามมีปฏิสัมพันธ์กันตามความต้องการซึ่ง
กันและกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้ง 2 ฝ่าย 
   (3) ภาวะผู้นําแบบจริยธรรม (moral leadership) ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะ
เปลี่ยนเป็นผู้นําแบบจริยธรรมอย่างแท้จริง เมื่อผู้นําได้ยกระดับความประพฤติและความปรารถนา
เชิงจริยธรรมของทั้งผู้นําและผู้ตามให้สูงขึ้นและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ฝ่าย 
  สรุปได้ว่า สภาวะผู้นําทั้งสามลักษณะตามทฤษฎีของเบิร์น มีลักษณะเป็นแกน
ต่อเนื่อง ภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยนอยู่ปลายสุดของแกน ตรงกันข้ามกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งมุ่งเปลี่ยนสภาพไปสู่ภาวะผู้นําแบบจริยธรรม 
 
 
  2)ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ บาส (Bass) 
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   จากทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ เบิร์น ต่อมา บาส ได้เสนอทฤษฎี
ภาวะนําการเปลี ่ยนแปลง ซึ ่งอธิบายกระบวนการเปลี ่ยนแปลง สภาพในองค์การ และได้
ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงแบบบารมี และแบบแลกเปลี่ยน บาส 
นิยามภาวะนําในแง่ของของผลกระทบของผู้นําที่มีต่อตัวผู้ตาม ผู้นําจะเปลี่ยนสภาพผู้ตามโดยการทํา
ให้พวกเขาตระหนักในความสําคัญและคุณค่าในผลลัพธ์ของงานมากขึ้น โดยยกระดับความต้องการ
ของผู้ตามผลจากอิทธิพลเหล่าน้ี ทําให้ผู้ตามมีความเช่ือมั่นและเคารพในตัวผู้นํา และได้รับการจูงใจให้
ทําสิ่งต่างๆได้มากกว่าที่คาดหวังในตอนแรกหรือที่เรียกว่า ได้ผลการปฏิบัติงานที่เหนือความคาดหมาย 
บาสเห็นว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นมากกว่าคําเพียงคําเดียวที่เรียกว่า บารมี เขาเห็นว่าบารมี
เป็นสิ่งที่จําเป็น แต่ไม่เพียงพอสําหรับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ันผู้นําการเปลี่ยนแปลง
พยายามที่จะเพ่ิมพลัง จูงใจและยกระดับผู้ตาม ในขณะที่ผู้นําเชิงบารมีหลายคนพยายามที่จะทําให้ผู้
ตามอ่อนแอและต้องคอยพึ่งพาผู้นํา และสร้างความจงรักภักดีมากกว่าความผูกพัน ในด้านแนวคิด
ภาวะผู้นํา บาสให้นิยามภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทางที่กว้างกว่า เบิร์นโดยไม่ใช่เพียงแค่การใช้สิ่ง
จูงจูงใจเพ่ือให้มีความพยายามมากขึ้น แต่จะรวมการมอบหมายงานให้ทําเป็นงานที่มีคุณค่าและมี
ความหมายมากขึ้นเพ่ือเป็นการจูงใจด้วยแรงจูงใจภายใน และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความ
แตกต่างจากภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยน แต่ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นแยกกัน บาสยอมรับว่าในผู้นํา
คนเดียวกันอาจใช้ภาวะผู้นําทั้งสองแบบแต่ในสถานการณ์หรือเวลาที่แตกต่างกัน 
   ตอนเริ่มต้นของทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของบาส ใน ค.ศ.1985 ได้เสนอ
ภาวะผู้นํา 2 แบบ คือภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้นําการแลกเปล่ียนซึ่งมีลักษณะเป็น
พลวัตที่มีความต่อเน่ืองกัน ตามรูปแบบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง จะมีความต่อเน่ืองจากภาวะผู้นํา
การแลกเปลี่ยน บาส วินิจฉัยว่าความเป็นภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยนสามารถส่งผลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพขั้นตํ่ากว่า ส่วนภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงซึ่งช่วยเพ่ิมและปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นที่
สูงกว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงสามารถทําให้ผู้ตามมีแรงจูงใจและมีผลการปฏิบัติได้มากกว่าภาวะ
ผู้นําแบบแลกเปลี่ยน และผู้นําที่มีประสิทธิผลจะใช้ภาวะผู้นําทั้งสองแบบ (Yukl, 2010, p. 23) 
  สรุปได้ว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ บาส 2 แบบ คือ ภาวะผู้นํา
การเลี่ยนแปลง และภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน ซึ่งภาวะผู้นําสองประเภทนี้ ผู้นําคนเดียวอาจใช้ใน
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ในเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้นําที่มีประสิทธิผลจะใช้ภาวะผู้นําทั้งสองแบบ 
  3)ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ บาส และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1999) 
   บาส และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1999; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, 
หน้า 251) ได้กล่าวว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาเป็นรูปเป็น
ร่างขึ้น การศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลพัฒนาและฝึกอบรมจากทุกระดับในองค์การและในสังคม ทั้ง
กับ 
ผู้นําทุกระดับที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีกิจกรรม จนถึงผู้นําที่มีประสิทธิภาพสูง มีความกระตือรือร้น
ทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม ราชการ ทหาร โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ในต่างเชื้อชาติ และ
ข้ามวัฒนธรรม 
   ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่วัดโดยเคร่ืองมือวัด 
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ภาวะผู้นําพหุองค์ประกอบ ที่สร้างและพัฒนาโดย บาสและอโวลิโอ เป็นภาวะที่มีประสิทธิผล และให้
ความพึงพอใจมากกว่าภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยนและมีงานวิจัยเชิงประจักษ์ และการศึกษาทฤษฎี
จํานวนมาก แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อการเพิ่มผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรและขององค์การ ศูนย์ศึกษาภาวะผู้นํา (center for leadership studies) 
ที่มหาวิทยาลัย บิงแฮมตัน (binghamton university)ได้จัดอบรมผู้นําจํานวนมากจากทุกส่วนในสังคม 
ทั้งผู้นําที่เป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว ผู้นําชุมชนในกิจการสาธารณะ รวมทั้งจากสถาบันการศึกษา
จากผู้ทํางานด้านสุขภาพ งานศิลปะ อุตสาหกรรม และจากรัฐบาล (รัตติกรณ์ จงวิศาล,2554, หน้า 43) 
  โมเดลภาวะผู้นําแบบเต็มรูปแบบ (model of the full range of leadership) 
   บาส และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1999; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, 
หน้า 252-255)ได้เสนอโมเดลภาวะผู้นําแบบเต็มรูปแบบ โดยใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นํา
ประกอบด้วย 
   (1) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership)เป็นกระบวนการ
ที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้
สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวังพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ ระดับที่สูงข้ึนและ 
ศักยภาพมากขึ้น กระทําโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า “4 I’s” 
    ก. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะผู้นําเชิงบารมี (Idealized 
Influence หรือ charisma leadership: II) หมายถึงการที่ผู้นําประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดล
สําหรับผู้ตามผู้นําจะเป็นที่ยกย่องเคารพนับถือศรัทธาไว้วางใจและทําให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อ
ร่วมงานกันผู้นําจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองมี
ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเช่ือและค่านิยมของเขา ผู้นําจะมีวิสัยทัศน์และแสดงความมั่นใจ 
รวมถึงช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์น้ัน 
    ต่อมาใน ค.ศ. 1995 ได้มีการตรวจสอบองค์ประกอบใหม่ของภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง โดยในแบบวัดภาวะผู้นํา มีการจําแนกองค์ประกอบด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์น้ีออกเป็น 2 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ องค์ประกอบการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
ด้านพฤติกรรม (behvaior) ผู้นําจะมีพฤติกรรม หรือการกระทําที่เน้นเรื่องค่านิยม ความเช่ือ พันธกิจ
เช่น ค่านิยม ศรัทธา และความเชื่อที่สําคัญที่สุดของผู้นํา จะระบุอย่างชัดเจนถึงความสําคัญของ
การมีสํานึกต่อจุดมุ่งหมายอย่างแรงกล้าคํานึงถึงด้านศีลธรรมและจริยธรรม และอีกองค์ประกอบ คือ
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ด้านคุณลักษณะ (attribute) ผู้นําจะมีคุณลักษณะในทางอุดมคติและ
จริยธรรมที่สูงขึ้น เช่น ผู้นําจะทําให้ผู้อ่ืนรู้สึกภาคภูมิใจในการร่วมงานกับผู้นํา ผู้นําจะเสียสละประโยชน์
ของตนเองเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม ผู้นําจะปฏิบัติตนในลักษณะที่ทําให้ผู้อ่ืนเคารพนับถือ ผู้นําจะ 
แสดงออกถึงความรู้สึกเข้มแข็งและมั่นใจ 
    ข. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration motivation) หมายถึงการที่ผู้นําจะ 
ประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายในผู้นําจะกระตุ้น
จิตวิญญาณของทีม (team spirit) ให้มีชีวิตชีวาผู้นําจะแสดงความเช่ือมั่นและแสดงให้เห็นความต้ังใจ
อย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้มีการแสดงออก ซึ่งความกระตือรือร้นโดยการสร้างเจตคติ
ที่ดีและการคิดในแง่บวกและบ่อยคร้ังพบว่าการสร้างแรงบันดาลใจน้ี เกิดขึ้นผ่านการคํานึงถึงความเป็น
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ปัจเจกบุคคลและการกระตุ้นทางปัญญาโดยการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ทําให้ผู้ตามรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า และกระตุ้นให้พวกเขาสามารถจัดการปัญหาที่ตนเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุ้นทาง
ปัญญาช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 ค. การกระตุ้นทางสติปัญญา (intellectual stimulation) หมายถึงการที่ผู้นํามี 
การกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในหน่วยงานทําให้ผู้ตามมีความต้องการหา
แนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิมการกระตุ้นทางปัญญา
เป็นส่วนที่สําคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนักเข้าใจและแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง โดยผู้นําจะสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข 
 ง. การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized consideration) 
ผู้นํามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้นําให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลและ
ให้ผู้ตามแต่ละคน เพ่ือการให้คําแนะนําการสนับสนุน และการพัฒนาผู้ตาม ผู้นําจะเอาใจใส่เป็นพิเศษ
ในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพ่ือผลสัมฤทธ์ิและการเติบโตของแต่ละคน ผู้นําจะพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ตามให้สูงขึ้น 
 (2) ภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยน (transactional leadership) เป็นกระบวนการ
ที่ 
ผู้นําให้รางวัล หรือลงโทษผู้ตาม ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม ผู้นําใช้กระบวนการแลกเปลี่ยน
เสริมแรงตามสถานการณ์ ผู้นําจูงใจให้ผู้ตามให้ปฏิบัติงานตามลําดับที่คาดหวังไว้ ผู้นําช่วยให้ผู้ตาม
บรรลุเป้าหมาย ผู้นําทําให้ผู้ตามมีความเช่ือมั่นที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์
ที่กําหนด ซึ่งผู้นําจะต้องรู้ถึงสิ่งที่ผู้ตามจะต้องปฏิบัติเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้นําจูงใจโดยเช่ือมโยง
ความต้องการและรางวัลกับความสําเร็จตามเป้าหมาย ภาวะผู้นําซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําและ
ผู้ตาม อยู่บนพ้ืนฐานการแลกเปลี่ยนทรัพยากรบางอย่างที่มีค่าแก่ผู้ตาม เช่นการทํางานเพ่ือแลกเปลี่ยน
กับเงินเดือนของพนักงานการจ่ายเงินเพ่ือให้ออกเสียงและลงคะแนนสําหรับการเลือกต้ังของผู้แทน
เป้าหมายของผู้นํามุ่งเน้นต้องการให้ผลของงานของตนเองสําเร็จส่วนเป้าหมายของผู้ตามเพียงแค่
ต้องการผลตอบแทนแลกเปลี่ยนจากงานที่ทําซึ่ง บาส เคยให้ความเห็นว่า ผู้บริหารโดยทั่วไปใน
องค์การต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะมีภาวะผู้นําเป็นแบบการแลกเปลี่ยนน้ี ภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยน 
ประกอบด้วย 
 ก. การให้รางวัลตามสถานการณ์ (contingent reward) ผู้นําจะทําให้ผู้ตาม
เข้าใจชัดเจนว่า ต้องการให้ผู้ตามทําอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผู้ตาม และจากน้ันจะจัดการแลกเปลี่ยน 
รางวัลในรูปของคํายกย่องชมเชยประกาศความดีความชอบการจ่ายเพิ่มขึ้นได้โบนัสเมื่อผู้ตาม
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังผู้นําแบบนี้มักจูงใจให้รางวัลเป็นการตอบแทนและมักจูงใจ
ด้วยแรงจูงใจข้ันพ้ืนฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 
    ข. การบริหารแบบวางเฉย (management-by exception) เป็นการบริหารงาน
ที่ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพเดิมผู้นําไม่พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทํางานจะเข้าไปแทรกต่อเมื่อ
มีอะไรเกิดผิดพลาดข้ึนหรือการทํางานตํ่ากว่ามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเป็นทางลบ หรือให้ข้อมูล
ย้อนกลับทางลบ มีการบริหารงานโดยไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร ผู้นําจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต่อเมื่อ
งานบกพร่องหรือไม่ได้ตามท่ีวางแผน การบริหารงานแบบวางเฉยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 
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     ก)การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (active management-by exception)
ผู้นําจะใช้วิธีการทํางานแบบกันไว้ดีกว่าแก้ หรือแบบป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหา ผู้นําจะคอยสังเกต 
พฤติกรรม กระบวนการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม โดยดูว่าอะไรที่เบี่ยงเบนไปจาก
มาตรฐานหรือกฎระเบียบที่กําหนดหรือไม่ และช่วยแก้ไขให้ถูกต้องเพ่ือป้องกันการเกิดความผิดพลาด
หรือล้มเหลว 
     ข)การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (passive management-by exception)
ผู้นําจะใช้วิธีการทํางานแบบเดิมและพยายามรักษาสภาพเดิมผู้นําจะไม่เข้าไปยุ่งเก่ียว ปล่อยให้ผู้ตาม 
ดําเนินการไปเอง ผู้นําจะเข้าไปแทรกแซงถ้าผลการปฏิบัติงานไม่ได้ตามมาตรฐานหรือถ้ามีบางอย่าง 
ผิดพลาด 
   (3) ภาวะผู ้นําแบบปล่อยตามสบาย (laissez-faire leaership) หรือ
พฤติกรรม 
ความไม่มีภาวะผู้นํา (nonleadship behavior)เป็นภาวะผู้นําที่ไม่มีความพยายาม ไม่มีการตัดสินใจ
ไม่เต็มใจที่จะเลือกยืนอยู่ฝ่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม ผู้นําจะไม่เอาใจใส่ต่องานและผู้ตาม ไม่สนใจ
ปัญหาหรือความต้องการของผู้ตามและผู้ตามต้องการผู้นํา ผู้นําจะไม่อยู่ ไม่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับภารกิจ
ขององค์การ ไม่มีความชัดเจนในเป้าหมาย เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะไม่ยุ่งเกี่ยว ไม่ยอมแก้ปัญหา มัก
เอา 
ตัวรอด ไม่มีความรับผิดชอบ หรืออ้างว่าไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทราบ 
   สรุปภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงแบบเต็มรูปแบบที่กล่าวมา ประกอบด้วยภาวะผู้นํา
3 แบบ คือ 1) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง2) ภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยน และ 3) ภาวะผู้นําแบบปล่อย
ตามสบาย 
   สําหรับภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยนประกอบด้วย แบบการให้รางวัลตามสถานการณ์ 
การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ จากการศึกษาพบว่าแบบการให้
รางวัลตามสถานการณ์ หรือมีการเสริมแรงทางบวกมีประสิทธิผลในการจูงใจให้ผู้อื่นบรรลุถึงระดับ
การพัฒนาและผลการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่าองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ
4 ประการ (4 I’s) ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งวิธีการน้ีผู้นําจะมอบหมายหรือมีข้อตกลงเก่ียวกับ
สิ่งที่ต้องทําให้สําเร็จ และสัญญาว่าจะให้รางวัลเป็นการแลกเปลี่ยนกับงานที่ได้รับมอบหมายและเป็นที่
น่าพอใจ การบริหารแบบวางเฉย มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิผลน้อยกว่า และเป็นที่ต้องการเฉพาะใน
บางกรณี การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก ผู้นําจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้นําจะลงมือแก้ไข ถ้าจําเป็นใน
กรณีที่มีการเบ่ียงเบนออกจากมาตรฐานหรือมีข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายของผู้ตาม ส่วนการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ ผู้นําจะอยู่เฉยๆ รอจนกว่าความเบ่ียงเบน
ข้อผิดพลาด และข้อบกพร่องเกิดขึ้นแล้วจึงลงมือแก้ไข ส่วนภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบาย หรือการขาด
ภาวะผู้นํา คือ ผู้นําที่มีการหลีกเลี่ยง ซึ่งเป็นภาวะผู้นําที่ไม่มีประสิทธิผลมากที่สุด 
  นอกจากแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว พบว่า
งานวิจัยจํานวนมากทั้งที่เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์ และเชิงทฤษฎีต่างๆ ที่ศึกษาในองค์การธุรกิจ
อุตสาหกรรม ราชการ ทหาร โรงพยาบาลและสถาบันการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นํา
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การเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และยังมีประสิทธิภาพและให้ความพึงพอใจ
มากกว่าภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยน (Kuhnert & Lewis, 1987, p. 5; Hater & Bass, 1988, p. 42) 
(John & Bass, 1995, p. 89;Waldman, Bass &Yammario, 1990, p. 381;Hoover &Nunch R, 
1991, p. 30;Bass &Avolio, 1995, p. 4)และมีการวิจัยและติดตามผล พบว่าทฤษฎีภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงพร้อมการฝึกอบรมอบองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการของภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง สามารถเพ่ิมประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อผู้นํา (Bass &Avolio, 1993, p. 112) 
และสําหรับในประเทศไทยมีผลการศึกษาจํานวนมากพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลหรือ
มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการทํางาน การรับรู้ความยุติธรรม พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดี
และที่สําคัญภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้วิจัยได้กล่าวไว้ข้างต้น และ
ยังพบงานวิจัยของ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556, หน้า 259) ที่ยืนยันว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงสามารถ
ฝึกอบรมและพัฒนาได้ 
  4)ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของเคาส์ และพอสเนอร์เนอร์(Kouzes &Posner)
   นอกเหนือจากทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ยังมี
นักวิชาการอีกหลายท่าน ที่ได้ศึกษาและเสนอคุณลักษณะหรือองค์ประกอบของภาวะผู้ นําการ
เปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ เช่น เคาส์ และพอสเนอร์ (Kouzes &Posner, 1995; อ้างถึงใน ยุทธนาไชยจู
กุล, 2554, หน้า 75) ได้อธิบายวิธีการปฏิบัติงานในองค์การเพ่ือให้บรรลุความสําเร็จอย่างยอด
เยี่ยมและเกี่ยวข้องกับหลักการปฏิบัติที่ผู้นําใช้ เพื่อเปลี่ยนแปลงโอกาสที่ท้าทายไปสู่ความสําเร็จ
ประกอบด้วย5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  (1) การท้าทายกระบวนการ (challenging the process) โดยผู้นําต้องมองหา
โอกาสเพื่อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสถานะเดิม ไปสู่สถานะที่ดีกว่า ผู้นําต้องมีการทดลองและ
ยอมรับในความเสี่ยง มีการเรียนรู้จากความผิดพลาดและความสําเร็จ 
  (2) การสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (inspiring a shared vision)
ผู้นําต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ในอนาคตที่สื่อถึงมาตรฐานที่เป็นเลิศ มีการจินตนาการภาพในอุดมคติที่ 
โดดเด่นเหมือนใคร ใช้สัญชาติญาณหรือความรู้จากประสบการณ์ในอดีตมาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
และวางแผนในอนาคต ซึ่งผู้นํามีหน้าที่ถ่ายทอดและทําให้วิสัยทัศน์เป็นจริง 
  (3) มอบอํานาจสามารถให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงาน (enabling others to act) โดยการสนับสนุน
ความร่วมมือ ส่งเสริมเป้าหมายความร่วมมือกัน และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยมีการพัฒนา
เป้าหมายร่วมกัน ผู้นํามีการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้อ่ืน มีการแบ่งปันอํานาจและข้อมูลมีการทําให้
ผู้ตามมีภาวะผู้นําในตนเอง มีการให้ทางเลือกและมีการสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม 
  (4) แสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ (modelong the way) แสดงให้เห็นเป็น
ตัวอย่าง มีการกําหนดค่านิยม ความเช่ือทั้งของส่วนตัว และส่วนรวมอย่างชัดเจน และมีการกระทําใน
สิ่งที่พูดว่าจะทํา มีการสร้างเอกภาพด้วยค่านิยมร่วมขององค์การ และทําให้ค่านิยมร่วมคงอยู่
สามารถเห็นได้ในชีวิตประจําวัน การเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตประจําวัน เช่น เลิกงานช้า ทํางานหนัก 
  (5) เสริมสร้างกําลังใจ (encouraging the heart) ผู้นําต้องทําให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนถ้าทํางานได้ตามเป้าหมายที่กําหนด ผู้นําต้องทําหน้าที่เสริมแรง 
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เสริมสร้างกําลังใจโดยการทําให้เห็นคุณค่าของผลงาน การเช่ือมโยงรางวัลเข้ากับผลงานการสร้าง 
ความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นโดยการตั้งความคาดหวังสูงทั้งต่อตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งรางวัล
จากภายในหรือรางวัลทางด้านจิตใจ เช่น รางวัลจากภายใน คือ รางวัลที่เกิดจากตัวงานน้ันเอง มี
ความรู้สึก 
สนุกกับการทํางาน ความรู้สึกประสบความสําเร็จในการทํางาน มีความตื่นเต้นและภาคภูมิใจจาก
การทําสิ่งใหม่หรือจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือการที่ผู้นําเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ รับฟัง
ปัญหาการแสดงความเป็นกันเอง การขอบคุณ รวมทั้งการแสดงความยินดีและยกย่องผลงานต่อหน้า
ผู้อ่ืนเป็นต้น สําหรับตัวอย่างการให้รางวัลที่เป็นรางวัลภายนอก เช่น ผลตอบแทนในรูปของเงิน วัตถุ
สิ่งของการเลื่อนตําแหน่ง สิ่งสําคัญสําหรับการให้รางวัลอีกประการหน่ึง คือ การให้ผลตอบแทนท่ี
สัมพันธ์กับผลงานซึ่งมีการพิจารณาทั้งความพยายามในการทํางานและผลการปฏิบัติงาน ควรมี
การฉลองความสําเร็จ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการทุ่มเทแรงกายแรงใจและการทํางานหนัก โดย
การเฉลิมฉลองให้กับสิ่งที่มีคุณค่า การทําเช่นน้ีผู้นําจะสร้างจิตวิญญาณของกลุ่มเพ่ือให้เกิดผลงานที่
ยอดเย่ียม 
 สรุปว่าการศึกษาภาวะผู้นําหรือโมเดลภาวะผู้นํา สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้
หลายประการ เช่น นําไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ให้คําปรึกษา และช่วยแก้ปัญหาที่ 
เก่ียวกับภาวะผู้นําของผู้บริหาร นําไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย เช่น การศึกษาเพื่อการควบคุมและ
การทํานายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผล และนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะ
ผู้นําทั้งของตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิผลภาวะผู้นําใน
กลุ่มองค์การและสังคม ให้มีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบันมากที่สุด 
 5) การพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
  กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2552, หน้า 2-3) 
มีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ อบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้ นําการ
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งรูปแบบการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้วยการปฐมนิเทศและการศึกษาด้วยตนเองก่อนเข้ารับการ
พัฒนา 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มเป็นเวลา 6 วัน การเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน 
การประชุมสัมมนาหลังการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงและการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรพัฒนา
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการสร้างองค์ความรู้ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลสัมฤทธ์ิ
ถึงผู้เรียน เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและด้วยตนเอง (constructivism) 
การพัฒนาคร้ังน้ียึดหลักการและทฤษฎีมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีพลังขับเคลื่อนในการเป็นผู้นํา 
การเปลี่ยนแปลง โดยเน้นให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการและเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
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  (1) การบริหารการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย หน่วยย่อย คือ ภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง ทักษะเชิงบริหารการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพ่ือการบริหารการเปลี่ยนแปลงและคุณธรรมนําความรู้สู่ปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง 
  (2) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย หน่วยย่อยคือ การกระจายอํานาจ
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป
การบริหารโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์คณะบุคคลและเครือข่ายและการบริหาร
จัดการที่ดี 
  (3) การปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วย
หน่วยย่อย คือ คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติ แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้และ
ยุทธศาสตร์นําทางการปฏิรูปการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษาชาติในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 จากหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา สรุปได้ว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีทักษะ
เชิงบริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
และคุณธรรมนําความรู้สู่ปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาได้
ซึ่ง ซาลีฮะห์ ดะเซ็ง (2555, หน้า 54) กล่าวว่า หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับ
การกระจายอํานาจสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา คือ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่จําเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการกระจายอํานาจบริหารงานทั้ง 4 งาน 
ตลอดจนมีการปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 จากการศึกษา ทฤษฎีภาวะผู ้นําการเปลี ่ยนแปลง งานวิจัยนี้ ผู ้วิจัยเลือกใช้
ทฤษฎี 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ บาส และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1999; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 
2556, หน้า 252-255) เนื่องจากครอบคลุม และชัดเจนในด้านเนื้อหา และจากการค้นคว้า
งานวิจัยด้านการบริหาร พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา
มากที่สุดซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 
 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะผู้นําเชิงบารมี (Idealized Influenceหรือ
Charisma Leadership: II หรือ CL) 
  บาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio,1999; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556,
หน้า 253) กล่าวว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง การที่ผู้นําประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง
หรือเป็นโมเดลสําหรับผู้ตามผู้นําจะเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทําให้ผู้ตาม
เกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน ผู้นําจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด มีความเชื่อมั่นและ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเช่ือและค่านิยมของเขา ผู้นําจะมีวิสัยทัศน์และ
แสดงความมั่นใจรวมถึงช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์น้ัน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 8-9) ให้ความหมาย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
หมายถึง พฤติกรรมในการที่ผู้นําประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลสําหรับผู้ตามผู้นําจะเป็น
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ที่ยกย่อง เคารพ นับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทําให้ผู้ตามเกิดความไว้วางใจ ทําให้ผู้ตามเกิดความ
ภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้นําและต้องการเลียนแบบ
ผู้นําของเขา 
  ขวัญชัย จะเกรง (2551, หน้า 25) กล่าวว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง 
ระดับพฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดงเป็นแบบอย่าง สามารถกระตุ้นอารมณ์ผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น ผู้บริหาร 
ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทําให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการ 
  ฉวีวรรณ จันทร์เม่ง (2552, หน้า 38) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
หมายถึง 
ระดับพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงให้เห็นในการจัดการ หรือการทํางานที่เป็นกระบวนการทําให้ผู้ร่วมงาน
มีการยอมรับ เช่ือมั่น ศรัทธาและไว้วางใจ 
  สินินาฏ โพธิจิญญาโน (2554, หน้า 35) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
หมายถึง 
ระดับพฤติกรรมที่ผู้บริหารที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ร่วมงานว่าจะประสบความสําเร็จได้
ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความเด็ดขาด มีบุคลิกน่าเกรงขาม นํ้าเสียงทรงพลัง กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
กล้าทําและกล้ารับผิดชอบ สามารถสร้างความน่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน 
  รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 79) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง
ระดับพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงให้เห็นในการจัดการ หรือการทํางานที่เป็นกระบวนการทําให้ผู้ร่วมงาน
มีการยอมรับ เช่ือมั่น ศรัทธา ภาคภูมิใจ และไว้วางใจในความสามารถ 
 สรุปได้ว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดง
ให้เห็นในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ตามและเป็นที่เคารพ ยกย่อง นับถือ ไว้วางใจ โดยที่ผู้บริหาร
เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดแนวคิด วิธีการหรือวิสัยทัศน์ให้ผู้ตามสามารถเข้าใจได้ การใช้อํานาจของ
ผู้บริหาร ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้ง สามารถควบคุมอารมณ์ตนได้
และผู้บริหารเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด มีความตั้งใจเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งผู้บริหาร
มีความทุ่มเทในการทํางานอย่างเต็มความสามารถ มีศีลธรรมและจริยธรรม 
 ความสําคัญของการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ของผู้บริหารนับว่ามีความสําคัญมาก เมื่อ
ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ตาม จนเกิดความศรัทธา เคารพ ยกย่อง นับถือ และไว้วางใจ
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความเด็ดขาด จะสร้างความน่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ร่วมงาน ทําให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกัน การปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์การจะประสบความสําเร็จ
ได้เป็นอย่างดี บาส (Bass, 1998, p. 39) กล่าวว่า เมื่อผู้นําแสดงพฤติกรรมต่างๆ ในการบริหารงาน
ในองค์การเพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้ตามได้ยึดถือและปฏิบัติตาม การกระทําดังกล่าวจะมีผลต่อ
การพัฒนาความไว้วางใจในตัวผู้นําแก่ผู้ตาม ซึ่ง ซีมอน (Simon, 2005, p. 21) กล่าวไว้ว่า ถ้าผู้ตามไม่มี
ความไว้วางใจผู้นําแล้ว การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งจะมีผลกระทบเชิงบวกต่อองค์การก็น่าจะเป็นไป
ได้ยากอีกทั้งการปฏิบัติตนของผู้นําเพื่อเป็นแบบอย่างในเรื่องความซื่อสัตย์ เป็นส่วนประกอบ
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ที่สําคัญมากของภาวะผู้นําที่ดี มิเชล ฟูลแลน (MichealFullam, 2006, p. 42) กล่าวว่า การมี
อิทธิพลต่อผู้อ่ืนน้ัน 
จะเป็นตัวบ่งช้ีได้ว่าผู้นําจะสามารถหว่านล้อม ชักจูงให้ผู้ตามคล้อยตาม ผู้นําจะสามารถบริหารจัดการ
กับปัญหาความขัดแย้ง ทําให้ผู้ตามกล้าแสดงความคิดของตน ซึ่งผู้นําจะหาทางออกที่ทุกคนเห็น 
พ้องต้องกันและปรับทัศนคติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะส่งผลให้คนในองค์การปฏิบัติงานตาม
อย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ 
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ของผู้บริหาร มีความสําคัญ
และมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของผู้ตามซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, 
หน้า 106) พบว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration motivation: IM) 
  บาส และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1999; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556,
หน้า 254) กล่าวว่า การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การที่ผู้นําจะประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิด
แรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน ผู้นําจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (team spirit)
ให้มีชีวิตชีวา ผู้นําจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้นโดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่
บวก 
และบ่อยคร้ังพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจน้ี เกิดขึ้นผ่านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
และการกระตุ้นทางปัญญา โดยการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ทําให้ผู้ตามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
และกระตุ้นให้พวกเขาสามารถจัดการปัญหาที่ตนเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุ้นทางปัญญาช่วยให้ผู้ตาม
จัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
  สุทิน สุทธิอาจ (2550, หน้า 53) กล่าวว่า การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง ระดับพฤติกรรม
ที่ผู้นําเปลี่ยนความคาดหวังของสมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้เช่ือว่าปัญหาขององค์การสามารถแก้ไขได้
แสดงเน้นยํ้าความพยายามของผู้ตาม และการเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่เหมาะสม 
  ณัฐวุฒิ เคมียสุวรรณ (2550, หน้า 26) กล่าวว่า การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง 
ระดับพฤติกรรมของผู้นําที่เกี่ยวกับการจูงใจด้านแรงดลใจ การสื่อสารเพื่อดึงดูดใจสู่วิสัยทัศน์ โดย
การใช้สัญลักษณ์เพ่ือให้เกิดความพยายามสูงขึ้นของผู้ตาม และเป็นการที่ผู้นําแสดงแบบอย่างแก่ผู้ตาม 
  รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2550, หน้า 80) กล่าวว่า การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง
ระดับพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงหรือประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตามโดยการสร้าง
แรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้นําจะกระตุ้นวิญญาณของทีม
ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติในแง่บวก 
  พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ (2550, หน้า 39) การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึงระดับ
พฤติกรรมที่ผู้นําแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการทํางานที่เป็นกระบวนการ ทําให้ผู้ร่วมงานมี
แรงจูงใจภายใน มีการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก 
 สรุปได้ว่า การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษา
แสดงให้เห็นในการจัดการ หรือการสร้างแรงจูงใจภายใน ว่าผู้ตามมีคุณค่าและความสําคัญ ไม่เห็น
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แก่ประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศเพ่ือส่วนรวม เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและ
การกําหนดวิสัยทัศน์ มีการสร้างเจตคติที่ดี รักและผูกพันองค์การ และให้ความมั่นใจว่าผู้ตามท่ี
ปฏิบัติงานจะได้รับผลตอบแทนในเชิงบวก 
 
 ความสําคัญของการสร้างแรงบันดาลใจ 
  บาส (Bass, 1998, p. 39) กล่าวไว้ว่า การจูงใจเพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสําคัญ
เพราะเป็นการสร้างความท้าทายในงานที่ผู้ตามต้องปฏิบัติ ผู้ตามแต่ละคนจะมุ่งเน้นการรับรู้ไปที่
วิสัยทัศน์และภาพลักษณ์ขององค์การท่ีผู้นําได้สร้างขึ้นผ่านจิตวิญญาณของตน ซึ่ง ธราดล มูลอัต
(2555, หน้า 25) กล่าวไว้ว่า การสร้างแรงบันดาลใจของผู้บริหารเป็นเรื่องสําคัญมาก ผู้นําจะต้องมี
ทักษะในการสื่อสารที่เป็นเลิศ สามารถอธิบายภาพลักษณ์ขององค์การในอนาคตได้ว่าเป็นอย่างไร 
เพื่อให้ผู้ตามได้รับรู้และวาดภาพในอนาคตได้และผู้นําก็จะร่วมมือกับผู้ตามสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
เพ่ือขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายที่ร่วมสร้างกันไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การสร้างแรงบันดาลใจของผู้บริหารมีความสําคัญต่อ
การปฏิบัติงานของผู้ตามเป็นอย่างมาก ซึ่งงานวิจัยของ รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 106) พบว่า 
การสร้างแรงบันดาลของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
 3) การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation: IS) 
  บาส และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1999; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, 
หน้า 254) กล่าวว่า การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง การที่ผู้นํามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทําให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาใน
หน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม การกระตุ้นทางปัญญาเป็นส่วนที่สําคัญของการพัฒนา
ความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนัก เข้าใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยผู้นําจะสร้าง
ความเช่ือมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข 
 ศิริวรรณ หวลกระสินธ์ุ (2549, หน้า 8) กล่าวว่า การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง 
ระดับพฤติกรรมที่ผู้นําใช้กระตุ้นผู้ตามให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ กระตุ้นการสร้างระบบความคิด
เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้ตามรู้จักวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  
 รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2550, หน้า 80) กล่าวว่า การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง
ระดับพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงให้เห็นในการจัดการ มีการกระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในหน่วยงานท่ีให้ผู้ตามมีความพยายามต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือหา
ข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพ่ือทําให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ 
 ศุภรัตน์ บัวหลวง (2550, หน้า 39) การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่
ผู้นําแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการทํางานที่เป็นกระบวนการ กระตุ้นผู้ร่วมงานให้เห็นวิธีการหรือ
แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 ประนอม แมนมาศวิหค (2553, หน้า 14) กล่าวว่า การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง 
ระดับพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการทํางานที่เป็นกระบวนการ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติ
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เห็นวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีการแสดงความคิดเห็น
มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยการใช้ข้อมูลและผู้นํายังกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วย
วิถีทางแบบใหม่ๆ 
 สรุปได้ว่า การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษา
แสดงให้เห็นในการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ หรือการทํางานที่เป็นกระบวนการ
กระตุ้นให้ครูเห็นวิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา มีการพิจารณาปรับปรุงวิธีการทํางาน 
ส่งเสริมให้ครูร่วมแสดงความคิดเห็น มองปัญหาในแง่มุมต่างๆ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
การตัดสินใจ โดยการใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐาน มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ และรู้สึกว่าปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 ความสําคัญของการกระตุ้นทางปัญญา 
  ฮอย (Hoyand Miskel, 2008, p. 4) กล่าวไว้ว่า การที่จะกระตุ้นผู้ตามให้เกิด
ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ คิดนอกกรอบเดิมๆ ขององค์การได้ ผู้นําจะต้องต้ังคําถามและสนับสนุน
แนวคิดหรือกระบวนการวิธีปฏิบัติที่แปลกใหม่และน่าจะมีประสิทธิผลสําหรับการแก้ปัญหาและ
การปฏิบัติงานน้ันๆ ขององค์การ จึงจะทําให้องค์การประสบความสําเร็จ บาส (Bass, 1998, p. 40)
การที่ผู้นําจะชักชวนผู้ตามให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และวิธีแก้ปัญหาจะเป็น
การกระ ตุ้นให้ ผู้ ตามเกิดความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์และเป็นประโยชน์ ต่อองค์การ เจนซ่ี 
(LeithwoodJantzi, 2000, p. 8) กล่าวว่า สิ่งสําคัญคือผู้นําก็จะต้องยืนหยัดเคียงข้างผู้ตามในการเผชิญ
ปัญหาและให้การช่วยเหลือสนับสนุน ตลอดจนกระตุ้นและสร้างสรรค์วิธีการคิดที่แปลกใหม่เพ่ือทําให้
เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์องค์การจึงจะประสบความสําเร็จได้ 
 ดังน้ัน สรุปได้ว่า การกระตุ้นทางปัญญาของผู้บริหารมีความสําคัญเป็นอย่างมาก
ซึ่ง รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 106) พบว่า การกระตุ้นทางปัญญาของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 
 4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized consideration: IC) 
 บาส และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1999; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, 
หน้า 255) กล่าวว่า การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ผู้นํามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
บุคคลในฐานะเป็นผู้นําให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตาม เป็นรายบุคคลและทําให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและ
มีความสําคัญ ผู้นําจะเป็นโค้ช (coach) และเป็นที่ปรึกษา (advisor) ของผู้ตามแต่ละคน เพ่ือการให้
คําแนะนําการสนับสนุน และการพัฒนาผู้ตาม ผู้นําจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล 
เพ่ือผลสัมฤทธ์ิและการเติบโตของแต่ละคน ผู้นําจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 11) ให้ความหมาย การคํานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลไว้ว่า พฤติกรรมที่ผู้นําจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็น
รายบุคคล และทําให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญ ผู้นําจะเป็นโค้ช (coach) และเป็นที่ปรึกษา 
(advisor) ของผู้ตามแต่ละคน 
 รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2550, หน้า 80) กล่าวว่า การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับบุคคลในฐานะผู้นํา โดยให้การดูแล
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เอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และทําให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญ ผู้นําจะคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถ
พิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้ใหม่ๆ อย่างท้าทายความสามารถ 
 สุรศักดิ์ พลซา (2556, หน้า 56) กล่าวว่า การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผู้นําเห็นถึงความต้องการเป็นรายบุคคล และเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการ
ของปัจเจกบุคคล 
 สรุปว่า การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่
ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้เห็นในการผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลใน
ฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาให้การดูแลเอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคล ทําให้ครูรู้สึกมีคุณค่าและมี
ความสําคัญ เป็นที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาครู โดยจะมองในด้านความต้องการของปัจเจกบุคคล 
เพ่ือความสัมฤทธ์ิและเติบโตของแต่ละคน ผู้บริหารสถานศึกษาจะพัฒนาศักยภาพของครูและเพ่ือน
ร่วมงานให้สูงขึ้น และยังปฏิบัติต่อครูโดยให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการให้
การสนับสนุน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจําเป็นและความต้องการ ผู้นํามี
การส่งเสริมการสื่อสองทาง มีการปฏิสัมพันธ์กับครูเป็นการส่วนตัว และให้ความสนใจในความกังวล
ของครู มีการเอาใจเขามาใส่ใจเราเปิดโอกาสให้ครูใช้ความสามารถพิเศษ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย
ความสามารถ 
 ความสําคัญของการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้บริหาร
น้ันนับว่าสําคัญมาก ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญในการทําความรู้จักผู้ตามเป็นรายบุคคลมากกว่าจะมองว่า
ผู้ตามเหล่าน้ันเป็นส่วนหน่ึงขององค์การเท่าน้ัน (ธราดล มูลอัต, 2555, หน้า 26) โดยเฉพาะผู้บริหาร
สถานศึกษา พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาแสดงให้เห็นในการบริหารงานในสถานศึกษา
ที่เป็นกระบวนการวินิจฉัยยกระดับครูผู้สอน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งพัฒนา
ครูผู้สอน โดยการให้คําแนะนํา ติดต่อกับครูผู้สอนเป็นรายบุคคล เอาใจใส่ในความต้องการของครูผู้สอน
จะทําให้ครูผู้สอนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า ความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้บริหารเป็นสิ่งสําคัญและมีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติงาน ผู้บริหารที่ให้ความสําคัญ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เข้าใจในด้านความต้องการ
ของปัจเจกบุคคลจะทําให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ สอดคล้องกับงานวิจัยของรุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 106) พบว่า 
การกระตุ้นทางปัญญาของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู สิ่งสําคัญที่ผู้บริหารจะได้รับ คือ การปฏิบัติงานของผู้ตามด้วยความเต็มใจ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จภายในองค์การได้เป็นอย่างดี 
 จากทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เมื่อนํามาเทียบเคียงกับการใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษาใกล้เคียงกับบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่ ที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนว
ปฏิบัติต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2)พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
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สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ดังน้ัน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผลย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาครู ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู คุณภาพ
สถานศึกษาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผู้บริหารขาดภาวะผู้นํา ขาดความตั้งใจ ขาดความอดทนหรือไม่
นําภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมาใช้บริหารอย่างจริงจัง ดังนั้นผู้บริหารจะต้องปฏิบัติด้วยความ
พากเพียรเป็นอย่างมาก จึงจะสําเร็จลุล่วงไปได้ ผลที่ได้รับคือ สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
และสิ่งสําคัญคือ คุณภาพของผู้เรียนที่พร้อมจะออกไปสู่สังคมภายนอกในโอกาสต่อไป 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ใจนวล พรหมมณี (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การทํางานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง
ข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 439 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการทํางานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู คือ การพัฒนาตนเอง ความผูกพันต่อองค์กร การรับรู้
ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจในการทํางาน โดยส่งผลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 อรอุษา จันทศร (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับ
การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในเขตพ้ืนทีการศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า
การรับรู้ความสามารถในตนเองส่งผลทางบวกต่อการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 
12 มาตรฐาน 
 วรรณภา คนกล้า (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวแปร
ปัจจัย ได้แก่ เจตคติวิชาชีพครู ภาวะผู้นํา การสนับสนุนทางสังคม และความเครียด มีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .443 2) ค่าน้ําหนักความสําคัญ
ของปัจจัยแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู
สังกัดกรุงเทพมหานคร สูงสุด คือ เจตคติต่ออาชีพครู (B = .342) และความเครียด (B= .205) โดย
ปัจจัยทั้งสองด้านส่งผลทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธ์ิ (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนาตัวบ่งช้ีคัดสรรการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานของครูในภาพรวม จําแนกตามสังกัด
การศึกษา และระดับช้ันในการสอนของครู ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูมีการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนดอยู่ในระดับดีมากโดยมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ 9 ร่วมมือ
กับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มีการปฏิบัติงานสูงที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานด้านอ่ืนอยู่ในระดับดี 
 สังคม แพงแสงไพศาล (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
ผลการศึกษาสรุปว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังน้ี
ได้แก่ ด้านการรับรู้ในความสามารถของตนเอง ด้านการทํางานเป็นทีม ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ด้านเจตคติต่อวิชาครู ด้านการสนับสนุนตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา และด้านความมั่นคงใน
การทํางาน 
 พรศิษฐ์ คํารอด (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
 อภิชยา มีเพียร (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีค่ามาก
เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ การกระตุ้นทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคํานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลําดับ 
 ฉวีวรรณ จันทร์เม่ง (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแลงของผู้บริหาร
ที่ส่งผลต่อมาตรฐานด้านผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานพ้ืนที่การศึกษานครปฐม 
เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อมาตรฐาน
ด้านผู้เรียน 
 จันธิดา ผ่านสอน (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิผลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผล ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ชนากานต์ ไชยวรรณ์ และสุทธิพร บุญส่ง (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษา ในรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง กับการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กันในทางบวก โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.870 ที่นัยสําคัญทางสถิติ .01 
 กอบศักด์ิ มูลชัย (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 จากกลุ่มตัวอย่าง คือครูผู้สอน 242 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของครู 
ภาพรวมพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
ความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีค่า
ประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในแต่ละด้าน ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยมีความสัมพันธ์
ตามลําดับดังนี้ คือการสร้างบารมี การกระตุ้นเชาว์ปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ และการคํานึงถึง
ปัจเจกบุคคลตามลําดับ 
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 รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จากกลุ่มตัวอย่าง 344 คน พบว่า ผู้บริหาร 
หัวหน้างานบริหารวิชาการและครูผู้ปฏิบัติการสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 45 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีและ
มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งเรียงตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการกระตุ้นทางปัญญา ความเป็นครูมืออาชีพของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสูงกว่า
สมมติฐานที่ต้ังไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งเรียงตามค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อย คือ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและด้านมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็น
ครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารด้านที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพโดยภาพรวมประกอบด้วย ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพในการทํานายร้อยละ 57.40 และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้าน
การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพด้านการปฏิบัติตนมีประสิทธิภาพ
ในการทํานายร้อยละ 45.00 
 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 บาส (Bass 1985, pp. 43-45; อ้างถึงใน แสงเดือน กมลมาลย์, 2552, หน้า 92) ได้ทําการวิจัย
และยืนยันว่าผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน มีผลงานดีเด่น มีความผูกพัน 
(commit) ต่องานและต่อองค์การ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตามจะเช่ือถือ ศรัทธา ภูมิใจและเช่ือใจใน
ความสามารถของผู้นําที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยปัญญา ผู้ตามเห็นว่าผู้นําทําให้ตนมีความกระตือรือร้น
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ดลใจให้เกิดการภักดี ผู้นํามีพรสวรรค์ที่จุดประกายเป้าหมายให้ผู้ตามเห็น
ช่องทางในการนําไปสู่เป้าหมายน้ัน 
 คังจิวา (Kangiwa, 1991, p. 367-A) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิภาพของครูใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรู้ของครูใหญ่ และครูของประเทศไนจีเรีย 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วยครูใหญ่จํานวน 40 คน และครูจํานวน 100 คน 
ที่สุ่มแบบไม่เจาะจงจาก 8 เขตการศึกษาในรัฐโซโกโต เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม
ภาวะผู้นําของครูใหญ่ที่แบ่งเป็น 8 กลุ่ม ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
แบบสเปียร์แมน แรงค์ พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพตามการรับรู้ของครูใหญ่และ
ตามการรับรู้ของครูมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับน้อยคือ ที่ระดับ 0.275 เท่าน้ัน 
 วิลเลียม (William, 1995, p. 60; อ้างถึงใน สุรศักด์ิ พลซา, 2556, หน้า 50) ได้ทําการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง กับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนของประเทศ
สิงค์โปรทั้งหมด 89 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพัน
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ต่อองค์การ พฤติกรรมกลุ่มและความพึงพอใจในการทํางานของคุณครูต่อผู้นําของโรงเรียนและ
ผลการเรียนของนักเรียน โดยได้เก็บข้อมูลการแสดงทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆ จากคุณครูเป็นหลัก 
ส่วนผลการเรียนของนักเรียนนํามาจากผลการสอบของทางโรงเรียน จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมกลุ่ม และความพึงพอใจ
ในการทํางานของคุณครู และยิ่งไปกว่าน้ันยังส่งผลโดยตรงต่อแรงจูงใจต่อการเรียนของนักเรียนอีกด้วย 
 แบริ่ง และคณะ (Barling Weber &Kelloway, 1996,Abatract) ศึกษาผลของการฝึกอบรม
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการรับรู้ เจตคติ และผลลัพธ์ที่เป็นรายได้ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ผลการศึกษาพบว่า  ผลการฝึกอบรมมี อิทธิพลอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ต่อการรับ รู้ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้นําที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความผูกพันของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นรายได้ โดยผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้จัดการที่ได้รับการฝึกอบรมภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงมีความผูกพันต่อองค์การ และผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นรายได้สูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ผู้จัดการที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมในกลุ่มควบคุม 
 อีซูมิ (Izumi, 2002, Abstract) ศึกษาสาเหตุแห่งความสําเร็จของโรงเรียนประถม 8 
แห่งในแคลิฟอร์เนีย (california) จากการศึกษาพบว่า ครูใหญ่ของโรงเรียนเหล่าน้ีจะให้ความสําคัญ
กับวิธีการสอน หลักสูตร การพัฒนาครู ระเบียบวินัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ฯลฯ ครูใหญ่มีภาวะ
ผู้นําและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ให้ความสําคัญของการพัฒนาครูตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด โดยยืนหยัด
ว่าคุณภาพของครูเป็นสาเหตุสําคัญในการทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 
 เฟมเก เกจเซล และปีเตอร์ สลีเกอร์ส (FemkeGeijsel& Peter Sleegers, 2006, Abstract)
ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นของครู และความพยายามที่มีต่อ
การปฏิรูปโรงเรียน จากกลุ่มตัวอย่างครูแคนาดาและเนเธอร์แลนด์ ผลการศึกษาของแคนาดาและ
เนเธอร์แลนด์ได้รับการเปรียบเทียบแล้ว ผลการวิจัยแสดงให้เห็นมิติภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะมี
ผลต่อความมุ่งมั่นของทั้งการปฏิบัติงานของครูและการปฏิรูปโรงเรียน  
 ฟอกซ์ (Fox, 2007, p. 8;อ้างถึงใน บุญนาค ทับทิมไทย, 2557, หน้า 99) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
วิชาชีพ จากความกลัวเทคโนโลยีสู่การเช่ือถือศรัทธาในเทคโนโลยี พบว่า การพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพสูง
ไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามกฎหมาย no child left behind act เท่าน้ัน หากต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างแท้จริง มากกว่าการให้ฝึกปฏิบัติการศึกษาและฝึกฝนแล้ว ครูยังต้องการสิ่งสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ซึ่งสามารถช่วยทําให้ครู
สามารถพัฒนาตนให้มีคุณภาพสูง และสามารถปรับปรุงตนเองจากการไม่เต็มใจพัฒนาไปสู่
การกระตือรือร้นที่จะพัฒนา 
 คริสโตเฟอร์ และสโตนเคอร์ (Christopherh&Stonaker, 2007) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครู
เกิดข้ึนทุกวัน พบว่า โรงเรียน monroe township ในรัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา การเรียนรู้
ของครูในท้องถิ่นเกิดขึ้นทุกวัน ซึ่งผู้บริหารระดับกลางและสํานักงานกลางท้องถิ่นควรหาวิธีพัฒนา
ให้กลายเป็นระบบของการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ โดยจัดทําเป็นแผนระยะยาวอยู่บนพื้นฐานของ
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือทาให้เกิดการพัฒนาทีมงาน ความก้าวหน้าขององค์กรและความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของแต่ละคนไปพร้อมๆ กัน 
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 บรันซ์ และวอลเธอร์ (Bruch & Walter, 2007, pp. 710-726; อ้างถึงใน สุมาลี ละม่อม, 
2553,หน้า 55) ได้ศึกษาและทําการสํารวจผลกระทบของการจัดลําดับความสําคัญของภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาล
ใจการกระตุ้นทางสติปัญญาและการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยการคัดเลือกจากผู้บริหาร 
448 คน จากบริษัทในประเทศสวีเดน โดยผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์และการสร้างแรงบันดาลใจ เกิดข้ึนมากในผู้บริหารระดับสูงมากกว่าผู้บริหารระดับกลาง 
ขณะที่ไม่มีข้อแตกต่างระหว่างการกระตุ้นทางสติปัญญาและการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
อย่างไรก็ตาม การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์การสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นทางสติปัญญา
ส่งผลโดยตรงต่อความพอใจในการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่าผู้บริหารระดับสูงและ
ระดับกลาง ขณะที่การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลส่งผลต่อทั้งสองกลุ่มเหมือนกัน 
 
2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นํามากําหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษา (conceptual framework) ดังน้ี 
 2.6.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามแนวคิดของ
บาส และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1999; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, หน้า 252-255) 
ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ
3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ภาวะผู้นํา     
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกมาให้เห็นถึงการบริหารจัดการท่ี
เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความพยายามของครู และแรงจูงใจให้สูงขึ้น โดยผู้บริหารจะกระตุ้น
จูงใจครูมากกว่าที่คาดหวัง ให้ดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ขององค์การ โดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 องค์ประกอบ ดังน้ี (1) การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้เห็นในการเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับผู้ตามจนเป็นที่ยอมรับและศรัทธา ภาคภูมิใจ ไว้วางใจในความสามารถ มีความยินดีที่จะทุ่มเท
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม เน้นความสําคัญใน
เรื่องค่านิยม ความเช่ือ และการมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค มีคุณลักษณะสําคัญ
ในด้านการมีวิสัยทัศน์และการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังผู้ร่วมงาน ทุ่มเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจมี
ความสามารถในการจัดการหรือการควบคุมอารมณ์ตนเอง มีศีลธรรมและจริยธรรม (2) การสร้าง
แรงบันดาลใจ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงหรือประพฤติในทางจูงใจให้เกิด
แรงบันดาลใจกับผู้ตามว่า ผู้ตามมีคุณค่าและมีความสําคัญ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ตามเห็นถึงพลังและ
ความเช่ือมั่น สามารถปฏิบัติงานที่ท้าทายความสามารถได้ กระตุ้นให้ผู้ตามเห็นความสําคัญของ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจขององค์การ โน้มน้าวให้ผู้ตามเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนในเชิงบวก พร้อมทั้ง
มุ่งมั่นอุทิศตนรักและผูกพันต่อองค์การ (3) การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาแสดงให้เห็นในการจัดการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในหน่วยงานที่
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ผู้ตามมีความพยายามต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม 
เพ่ือทําให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยมีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการจูงใจและ
สนับสนุนความคิดริเร่ิม และการทําให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่
จะแก้ปัญหาร่วมกัน และ (4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้บริหาร
สถานศึกษา แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ในฐานะเป็นผู้นํา ดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็น
รายบุคคล ให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญ ผู้นําจะเป็นโค้ช เป็นที่ปรึกษาเพ่ือผู้ตาม โดยจะมอง
ในด้านความต้องการของปัจเจกบุคคล เพ่ือความสัมฤทธ์ิและเติบโตของแต่ละคน ผู้นําจะพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ตามให้สูงขึ้นและยังปฏิบัติต่อผู้ตาม โดยสนับสนุนและให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจําเป็นและความต้องการ 
 2.6.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 12 มาตรฐานจากข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,2548,
หน้า 43-44) ประกอบด้วย 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง ครู
เป็นผู้นําในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยครูเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานขององค์การ 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู นอกเหนือจากที่ทางราชการจัดตั้ง รวมทั้งการเป็นวิทยากรการ
ประชุม อบรม สัมมนาหรือกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู การเป็นผู้จัดทํา
และเสนอโครงงานทางวิชาการในการประชุมอบรม สัมมนา และมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่อยู่
เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง ครูตัดสินใจ
ปฏิบัติงานทุกด้านในอาชีพครู ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน จัดกิจกรรมทุกอย่างมี
ความสัมพันธ์กับพัฒนาการ 
 ผู้เรียน กิจกรรมและงานในหน้าที่ครูส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกกิจกรรม
และการปฏิบัติต่างๆ แสดงถึงความสัมพันธ์ในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ หมายถึง ครูพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้นตาม
ขีดความสามารถของแต่ละคนอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เป็นรายสมรรถภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ
ตามลําดับขั้นการพัฒนาการตอบสนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้หลายรูปแบบ อย่างเป็นระบบ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง 
ครูสร้างและพัฒนาแผนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าคําตอบด้วยตนเอง แผนการสอนที่สร้าง
และพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วนสัมพันธ์กัน แผนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและค้นหาคําตอบด้วยตนเอง 
แผนการสอนท่ีสร้างขึ้นและพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและข้อจํากัดของ
สถานศึกษา 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง ครูคิดค้น ผลิต และ
ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนที่มีผลต่อการเรียนรู้และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการคิดค้น ผลิตและใช้สื ่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนได้มาจากวัสดุในท้องถ่ิน 
ประเมินผลการใช้สื่อและปรับปรุงให้เหมาะสมย่ิงขึ้น รวมท้ังเผยแพร่การใช้สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
ได้ผลแล้ว 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ยึดกระบวนการและการสร้างนิสัยเป็นหลัก โดยครูกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาความรู้
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และพัฒนาความรู้ให้ย่ิงขึ้น โดยการใช้สถานการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย ผู้เรียนเลือกและปฏิบัติงาน
ตามศักยภาพ ผู้เรียนประเมินตนเองและปรับปรุงตนเอง การเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้างนิสัย
การปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้
อย่างมีระบบ หมายถึง ครูรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึง การพัฒนาผู้เรียนโดยจําแนกเป็น
รายบุคคลจากข้อมูลของสภาพปัญหาความต้องการและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนที่จําแนกเป็น
รายบุคคล เทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่นําเสนอในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล รายงานผลการใช้
เทคนิค วิธีการหรือนวัตกรรม แสดงถึงพัฒนาการของผู้เรียนรายบุคคล ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคล 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
จนผู้เรียนเกิดศรัทธาและปฏิบัติตนตามแบบอย่างจนเป็นปกตินิสัย ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือก
พฤติกรรมของตนเป็นการเสริมแรงทางบวกแก่ผู้เรียน ครูสร้างคุณธรรมที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือ
กับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ครูมุ่งมั่นพัฒนางานและสถานศึกษาอย่างเป็นระบบจน
เป็นนิสัย ครูเป็นผู้นําในการวางแผนพัฒนาตามเป้าหมายที่กําหนดอย่างครอบคลุมสัมพันธ์กับงานที่
เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
และกลุ่ม แล้วนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน 10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
หมายถึง ครูมุ่งมั่นพัฒนางานการศึกษาเพื่อชุมชนอย่างเป็นระบบจนเป็นนิสัย คือ ครูเป็นผู้นํา
การวางแผน พัฒนาชุมชนที่ครอบคลุมและสัมพันธ์กับงานเกี่ยวข้อง เป็นผู้นําในการพัฒนางาน
ทําให้งานมีประสิทธิภาพเป็นระบบ ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน รวมทั้งการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ของตนเองและกลุ่มแล้วนํามาปรับปรุงพัฒนา 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารใน
การพัฒนา หมายถึง ครูจัดระบบข้อมูลข่าวสารและนําข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้จนเป็นปกตินิสัย สามารถจัดระบบข้อมูลข่าวสารการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การนําข้อมูล
ข่าวสารไปใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ 
หมายถึง ครูสร้างกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหา หรือความจําเป็นในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง มี
การนําเอาองค์ประกอบตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ให้ผู้เรียนรู้จักผลกระทบของการกระทําของตน 
ประเมินการแสดงของตนว่ามีผลดีมีจริยธรรม ความงามมากน้อยเพียงใด ให้ผู้เรียนสร้างแนวทางใน
การพัฒนาตน เพ่ือป้องกันปัญหาและวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่างถาวร 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

           การวิจัยในครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 
 3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
  1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 142 โรงเรียน          
ใน 4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางน้ําเปร้ียวและอําเภอบางปะกง รวมท้ังสิ้น 
1,938 คน  
 2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 322 คน ได้มาโดยการกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) กําหนดสัดส่วน
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์ จําแนกตามอําเภอ 4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอบ้านโพธ์ิ 
อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว และอําเภอบางปะกง จากน้ันใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (stratified 
sampling) ดังตาราง 1 
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ตาราง 1  จําแนกประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัดสํานักงาน 
             เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามรายอําเภอ 
 

อําเภอ สถานศึกษา ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้บริหาร ครู รวม ผู้บริหาร ครู รวม 
เมือง 37  37  628  665  6 104 110 
บ้านโพธ์ิ 25  25  213  238  4  35  39 
บางปะกง 29  29  384  413  5  64  69 
บางนํ้าเปรี้ยว 51  51  571  622  9  95 104 
รวม 142 142 1,796 1,938     24 298 322 
ที่มา:  (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2558, หน้า 6) 
 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามระดับของการปฏิบัติ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating 
scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 82-83) ดังน้ี 
 5 หมายถึง ผู้บริหารมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง ผู้บริหารมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง ผู้บริหารมีมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ผู้บริหารมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง ผู้บริหารมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(rating scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 82-83) ดังน้ี 
 
 5 หมายถึง ครมูีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง ครมูีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับมาก  
 3 หมายถึง ครมูีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ครมูีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง ครมูีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับน้อยที่สุด 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 3.2.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการ และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้ว
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือกําหนดเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือการวิจัย  
 3.2.2 กําหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้างเคร่ืองมือ 
 3.2.3 กําหนดลักษณะของข้อคําถามตาม ขอบเขตของเนื้อหา วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิด 
 3.2.4 สร้างแบบสอบถามฉบับร่างเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 3.2.5 นําแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างข้ึนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
แนะนําในการปรับปรุง 
 3.2.6 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ   
ความตรงตามเน้ือหา (content validity) และการใช้ภาษา (wording) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ของการวัด (index of item objective congruence: IOC) แล้ว
นําแบบสอบถามปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอ่ียมพญา 
      ตําแหน่ง อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
      ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา 
  2) นายบรรจบ ศรีประภาพงศ์ 
      ตําแหน่ง ผูอํ้านวยการสถานศึกษา 
      โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 อ.บางนํ้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 
      ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา 
 3) ดร.ลินดา นาคโปย 
      ตําแหน่ง อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
      ผู้เช่ียวชาญด้านสถิติ 
   

4) ดร.อังคณา กุลนภาดล 
      ตําแหน่ง อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
      ผู้เช่ียวชาญด้านสถิติ 
  5) นายไชยา เหล่าลือชา 
      ตําแหน่ง ครู 
      โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อ.เมือง จ.ชลบุรี 
      ผู้เช่ียวชาญด้านภาษา 
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 3.2.7 นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้      
(try out) กับผู้บริหารและข้าราชการครูจํานวน 30 คน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 3.2.8 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช้แล้วมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยวิธี
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (alpha coefficient) โดยวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) 
โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี มีค่าความเช่ือมั่นของตัวแปรต้นเท่ากับ .97 และค่าความเช่ือมั่น
ของตัวแปรตามเท่ากับ .96   
 3.2.9 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ทําเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือเก็บข้อมูลต่อไป 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
 3.3.1 ผู้วิจัยบันทึกเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือขอความร่วมมือ
จากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในการขออนุญาตให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 
 3.3.2 นําหนังสือเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนําหนังสือที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้วเสนอต่อ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล 
 3.3.3 ผู้ วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองและส่งผ่านสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 322 ชุด เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง
เก็บรวบรวมข้อมูลให้ สําหรับการเก็บแบบสอบถามคืนนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเองและส่งคืน
ทางไปรษณีย์บางส่วน 
 3.3.4 นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ ทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และนําผลข้อมูล
มาวิเคราะห์ 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
ได้ดําเนินการดังน้ี 
 3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการคํานวณหาค่า ร้อยละ 
ค่าความถ่ี 
 3.4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูนํามาหา ค่าเฉลี่ย ( X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลข้อมูลตามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121) 
ดังน้ี 
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 1) การวิเคราะห์ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารใช้เกณฑ์ ดังน้ี 
 4.51-5.00 หมายถึง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 3.51-4.50 หมายถึง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก 
 2.51-3.50 หมายถึง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 1.51-2.50 หมายถึง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับน้อย 
 1.00-1.50 หมายถึง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 
 2) การวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 4.51-5.00 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.51-4.50 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับมาก 
 2.51-3.50 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับปานกลาง 

    1.51-2.50 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับน้อย 
    1.00-1.50 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 3.4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์เพ่ือหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ดังน้ี  
(อังคณา กุลนภาดล, 2556, หน้า 125)  
 1) ค่าความสัมพันธ์จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ≤ r ≤ 1   
 2) ค่าความสัมพันธ์เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน 

3) ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
4) ถ้าความสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง x และ y สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

และมีความสมัพันธ์กันมาก 
5) ถ้าความสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ - 1 หมายถึง x และ y สัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน 

ข้ามและมคีวามสัมพันธ์กันมาก 
6) ถ้าค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
7) ถ้าค่าความสัมพันธ์ มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันน้อย 

 สําหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ดังน้ี 
                 ค่า r อยู่ในช่วง 0.80-1.00 หมายความว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่า r อยู่ในช่วง 0.60-0.79 หมายความว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก 
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 ค่า r อยู่ในช่วง 0.40-0.59 หมายความว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่า r อยู่ในช่วง 0.20-0.39 หมายความว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับน้อย 
 ค่า r อยู่ในช่วง  0.01-0.19 หมายความว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับน้อยมากที่สุด 
 3.4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) เข้าสมการ enter mothod 
 
3.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้สถิติดังต่อไปน้ี 
 3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติพื้นฐาน การแจกแจง
ความถี่ร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าความเบ่ียงเบน มาตรฐาน (standard deviation, S.D.) 
 3.5.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
 1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient)  
 2) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) นําตัวแปรทั้งหมด
เข้าสมการ (enter mothod) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ผู้วิจัยได้ศึกษา ภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

    
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย แบ่งออกเป็นตอน ดังนี้  
            ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งและประสบการณ์ในการท างาน  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาและการปฏิบัติง านตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา  สังก ัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) enter mothod 
เพื่อหาความสามารถในการพยากรณ์ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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4.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เพื่อให้เข้าใจถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ค่าสถิติ ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์
ทางสถิติท่ีใช้แทนตัวแปรดังกล่าวในการน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
 n แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
    X  แทน  ค่าเฉล่ีย 
   S.D. แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    t แทน  ค่าสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
   F แทน  ค่าสถิติการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 
    r แทน  สัมประสัทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
   b แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
    แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณ์ท่ีในรูปคะแนนมาตรฐาน 
   R แทน  ค่าสัมประสัทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
   R2 แทน  ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
   p แทน  ค่าความน่าจะเป็น (probability) ส าหรับบอกนัยส าคัญทางสถิติ 
   df แทน  ช้ันความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
   ** แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   a แทน  ค่าคงท่ี 
   S.E.b. แทน  ค่าความคลาดเคล่ือนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ์ 
   X1 แทน  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
   X2 แทน  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
   X3 แทน  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
   X4 แทน  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
   X แทน  ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
   Y แทน  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
   y’ แทน  สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ 
   Z’y แทน  สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งและประสบการณ์ในการท างาน  
 
ตาราง 2  แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก 
            ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งและประสบการณ์ในการท างาน 
 

 
 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 

หญิง 
175 
147 

54.35 
45.65 

รวม 322         100.00 
2. อายุ   
 น้อยกว่า 25 ปี 

26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 
46 ปี ขึ้นไป  

 11 
 63 
 46 
 202 

 3.42 
19.56 
14.29 
62.73 

รวม  322         100.00 
3. ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตร ี

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา 
ปริญญาโท 

  116 
    29 
     7 
  170 

         36.02  
 9.01 
2.17 
52.80 

รวม   322          100.00 
4. ต าแหน่งหน้าท่ี   
 ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน 
  24 
 298 

          7.45  
         92.55 

รวม 322         100.00 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

 
 จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง เพศชายจ านวน 175 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.35 และเพศหญิงจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 45.65 มีอายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 
202 คน คิดเป็นร้อยละ 62.73 อายุ 26-35 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 19.56 อายุ 36-45 ปี 
จ านวน 46 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29 และอายุน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.42 
มีระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 52.80 ระดับปริญญาตรี จ านวน 116 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.02 ระดับ ป.บัณฑิต วิชาชีพครูจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.01 และระดับ 
ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 มีต าแหน่งเป็นครูมากท่ีสุด จ านวน 298 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.55 และผู้อ านวยการ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.45 ซึ่งมีประสบการณ์ใน
การท างานมากกว่า 10 ปี จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 69.57 มีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 16.46 มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.38 และมีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. ประสบการณ์ในการท างาน   
    น้อยกว่า 1 ปี 
    1 – 5 ปี 
    6 – 10 ปี 
    มากกว่า 10ปี  

          27 
          53 
          18 
          224 

     8.38 
   16.46 
     5.59 
    69.57 

รวม           322             100.00 
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ตาราง 3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 
            สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวม   
            และรายด้าน 

 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

4.49 
4.50 
4.47 
4.45 

0.31 
0.32 
0.33 
0.27 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2 
1 
3 
4 

เฉล่ียรวม 4.48 0.27 มาก  

 
 จากตาราง 3 พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉล่ียโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก          
( X = 4.48) เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( X = 4.50)  
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( X = 4.49) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( X = 4.47) ส่วนด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลด ( X = 4.45) ตามล าดับ 
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ตาราง 4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
   

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี จนเป็นท่ี 

ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 
4.53 

 
0.50 มากท่ีสุด 7 

2. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นที่ 
   เคารพของนับถือศรัทธาผู้ร่วมงาน 
3. ผู้บริหารท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ 
   ร่วมงานกัน 
4. ผู้บริหารแสดงความสามารถจนเป็นท่ีไว้วางใจของ 
   ผู้ร่วมงาน 

4.58 
 

4.63 
 

4.62 

0.50 
 

0.48 
 

0.49 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

5 
 
1 
 
2 
 

5. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็ม 
   ความสามารถ 
6. ผู้บริหารเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ 
   ของส่วนรวม 
7. ผู้บริหารบริหารงานโดยยึดหลักค่านิยม ความเช่ือ 
   ขององค์การเป็นหลัก 

4.52 
 

4.51 
 

4.45 

0.50 
 

0.50 
 

0.49 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 

8 
 
9 
 

11 
 

8. ผู้บริหารชี้แจงเป้าหมายการท างานให้ผู้ร่วมงาน 
   ทุกคนทราบอย่างชัดเจน 

4.32 0.46 มาก 14 
 

9. ผู้บริหารให้ความมั่นใจกับผู้ร่วมงานว่าจะสามารถ 
   เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ 

4.57 0.49 มากท่ีสุด 6 
 

10. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และอุดมการณ์ในการท างาน 
     อย่างอย่างชัดเจน 

4.38 0.48 มาก 13 

11. ผู้บริหารถ่ายทอดวิสัยทัศน์รวมท้ังความคิดท่ี 
     ส าคัญให้กับผู้ร่วมงานปฏิบัติงานได้ชัดเจน ถูกต้อง 
12. ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเพื่อให้บรรลุ 
     วัตถุประสงค์ 
13. ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี 
     แมป้ัญหาจะซับซ้อน 

4.44 
 

4.59 
 

4.31 
 

0.49 
 

0.49 
 

0.46 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

12 
 
4 
 

15 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
14. ผู้บริหารสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีใน 
     ทุกสถานการณ์ 
15. ผู้บริหารประพฤติตนอยู่ในจริยธรรมและศีลธรรม 
     อันดีงาม 

4.51 
 

4.60 

0.50 
 

0.49 

มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 

10 
 
3 

 
เฉล่ียรวม 4.49 0.31 มาก  

 
 จากตาราง 4 พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.50) เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารท าให้
ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.63) รองลงมา 
ได้แก่ ผู้บริหารแสดงความสามารถจนเป็นท่ีไว้วางใจของผู้ร่วมงาน ( X = 4.62) ผู้บริหารประพฤติตน
อยู่ในจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม ( X = 4.60) ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ( X = 4.59) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีความสามารถใน   
การแก้ปัญหาได้ดีแม้ปัญหาจะซับซ้อน ( X = 4.31) 
 
ตาราง 5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ 
              ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 

การสร้างแรงบันดาลใจ 
n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผู้บริหารชี้ให้เห็นว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีคุณค่า  

มีความส าคัญ 
4.39 0.48 มาก 10 

2. ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเห็นถึงพลัง 
ในการท างานของตนเอง 

4.64 0.48 มากท่ีสุด 1 

3. ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเช่ือมั่น 
ในการท างานของตน 

4.56 0.49 มากท่ีสุด 4 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

การสร้างแรงบันดาลใจ 
n = 322 

   X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
4. ผู้บริหารชี้ให้เห็นว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีคุณค่า  

มีความส าคัญ 
4.39 0.48 มาก 10 

5. ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเห็นถึงพลัง 
ในการท างานของตนเอง 

4.64 0.48 มากท่ีสุด 1 

6. ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเช่ือมั่น 
ในการท างานของตน 

4.56 0.49 มากท่ีสุด 4 

7. ผู้บริหารกล่าวถึงงานท่ีมอบหมายให้ผู้ร่วมงานท าว่า
เป็นส่ิงท่ีท้าทายความสามารถของผู้ร่วมงาน 

4.46 0.49 มาก 8 

8. ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเห็นความส าคัญของ 
การมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงาน 

4.58 0.49 มากท่ีสุด 2 

9.  ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาร่วมกับ 
    ผู้ร่วมงาน 

4.38 0.48 มาก 11 

10. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วม        
     ในการก าหนดภารกิจขององค์การ 
11. ผู้บริหารโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานเห็นประโยชน์ 
     ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
12. ผู้บริหารให้ความมั่นใจกับผู้ร่วมงานท่ีต้ังใจ 
     ปฏิบัติงานว่าจะได้รับผลตอบแทนในเชิงบวก 
13. ผู้บริหารแสดงความมุ่งมั่น อุทิศตน                      
     ต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
14. ผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาเป็นของทุกคน   
     ควรให้ความรักและความผูกพัน 

4.57 
 

4.52 
 

4.51 
 

4.36 
 

4.50 

0.49 
 

0.50 
 

0.50 
 

0.48 
 

0.50 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 

3 
 
5 
 
6 
 

11 
 
7 

เฉล่ียรวม 4.50 0.32 มาก  

 
 จากตาราง 5 พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X = 4.50) เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเห็นถึงพลังในการท างานของตนเอง มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
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ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.64) รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเห็นความส าคัญของการมีส่วน
ร่วม ในการปฏิบัติงาน ( X = 4.58) ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
ภารกิจขององค์การ ( X = 4.57) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารแสดงความมุ่งมั่น 
อุทิศตนต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ( X = 4.36) 
 
ตาราง 6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 

  สถานศึกษา ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
 

การกระตุ้นทางปัญญา 
n = 322 

  X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงปญัหา    

ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
4.38 0.48 มาก 9 

2. ผู้บริหารเสนอแนะแนวทางให้ผู้ร่วมงานใช้แนวทาง
ใหม่ๆ  มาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างาน 

4.65 0.47 มากท่ีสุด 2 

3. ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้ร่วมงานน ากระบวนการคิด
วิเคราะห์ ตรวจสอบปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

4.42 0.49 มาก 7 

4. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการคิดและแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

4.52 0.50 มากท่ีสุด 3 

5. ผู้บริหารจูงใจและสนับสนุนผู้ร่วมงานให้ใช้ความคิด
ริเริ่มในการพิจารณาปัญหาต่างๆ 

6. ผู้บริหารเสนอแนะให้ผู้ร่วมงานมองปัญหาต่างๆ    ว่า
เป็นส่ิงท่ีท้าทายความสามารถ 

7. ผู้บริหารให้ความมั่นใจว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไข
ได้ถ้าทุกคนร่วมใจกัน 

8. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของผู้ร่วมงาน โดยการให้
ก าลังใจผู้ร่วมงานท่ีเปล่ียนแปลงวิธีการท างานแบบใหม่ 

9. ผู้บริหารมีการเสริมแรงทางบวก โดยการชมเชย
ผู้ร่วมงานท่ีพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

10. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานระบุปัญหาโดยอาศัย   
     ข้อมูลหลักฐานต่างๆ อย่างมีเหตุผล 

4.37 
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4.36 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

การกระตุ้นทางปัญญา 
n = 322 

   X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
11. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานระบุปัญหาโดยอาศัย   
     ข้อมูลหลักฐานต่างๆ อย่างมีเหตุผล 
12. ผู้บริหารไม่ปิดกั้นแนวคิดหรือวิจารณ์การแสดง 
      ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 

4.41 
 

4.43 

0.49 
 

0.49 

มาก 
 

มาก 
 

8 
 
6 

เฉล่ียรวม 4.47 0.33 มาก  

 
 จากตาราง 6 พบว่าภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X = 4.47) เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ผู้บริหารเสนอแนะให้ผู้ร่วมงานมองปัญหาต่างๆ ว่าเป็นส่ิงท่ีท้าทายความสามารถ ( X = 
4.71) ผู้บริหารเสนอแนะแนวทางให้ผู้ร่วมงานใช้แนวทางใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างาน         
( X = 4.65) ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ( X = 4.52) 
ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารเห็นความส าคัญของผู้ร่วมงาน โดยการให้ก าลังใจ
ผู้ร่วมงานท่ีเปล่ียนแปลงวิธีการท างานแบบใหม่ ( X = 4.36) 
 
ตาราง 7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ        
        ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ผู้บริหารดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญในความต้องการของ 
    ผู้ร่วมงานแต่ละคน 
3. ผู้บริหารให้ความสนใจ เอาใจใส่กับผู้ร่วมงานให้ 
    พัฒนาความสามารถตามศักยภาพของตน 
4. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของผู้ร่วมงาน โดยการให้ 
    โอกาสทุกคนเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
5. ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยค านึงถึง 
    ความสามารถท่ีแตกต่างระหว่างบุคคล 
6. ผู้บริหารมอบหมายงานโดยยึดหลักเพื่อพัฒนา 
    ความสามารถของผู้ร่วมงานแต่ละคน 
7. ผู้บริหารส่งเสริมผู้ร่วมงานให้มีการพัฒนาตนเอง 
8. ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานใช้ความสามารถพิเศษ 
    ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 
9. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น 
    ถึงความต้องการของตนเองเป็นรายบุคคล 
10. ผู้บริหารมอบหมายงานตามความถนัดและ    
     ความสามารถของผู้ร่วมงานแต่ละคน 

4.34 
 

4.53 
 

4.52 
4.50 

 
4.41 

 
4.46 

 

0.47 
 

0.50 
 

0.50 
0.50 

 
0.49 

 
0.49 

 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 

10 
 
1 
 
2 
4 
 
8 
 
6 

เฉล่ียรวม 4.45 0.27 มาก  

 
 จากตาราง 7 พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45) เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมอบหมายงานโดยยึดหลักเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน        
แต่ละคน ( X = 4.53) ผู้บริหารส่งเสริมผู้ร่วมงานให้มีการพัฒนาตนเอง ( X = 4.52) ผู้บริหารให้
ความส าคัญในความต้องการของผู้ร่วมงานแต่ละคน ( X =4.51) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
ได้แก่ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงความสามารถท่ีแตกต่างระหว่างบุคคล ( X = 4.34) 
 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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ตาราง 8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
            ของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
  โดยรวมและรายด้าน 
 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
n = 322 

 X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 

อยู่เสมอ 
4.55 0.37 มากท่ีสุด  1 

2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิด
แก่ผู้เรียน 

4.46 0.33 มาก 6 

3. มุ่งมั่นในการพฒันาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4.39 0.37 มาก 11 
4. พัฒนาแผนการสอนปฏิบัติได้เกิดผลจริง 4.43 0.36 มาก 10 
5. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ี 

เกิดแก่ผู้เรียน 
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ 

อย่างมีระบบ 
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
10.ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
11.แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ 
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เฉล่ียรวม 4.46 0.26 มาก  

 
 จากตาราง 8 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ( X = 4.55) 
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ( X = 4.50) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน ( X = 4.48) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ แสวงหาและ
ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ( X = 4.38) 
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ตาราง 9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาวิชาชีพครู  
            ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
 

การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ 
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. เป็นกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะท างานท่ีส่งเสริม

การพัฒนาวิชาชีพครูนอกเหนือจากท่ีราชการจัดต้ัง 
4.38 0.33  มาก 4 

2. เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนากิจกรรมทางวิชาการ 
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 

4.55 0.50 มากท่ีสุด 3 

3. เป็นผู้จัดท าและเสนอรายงานงานทางวิชาการ       
ในการประชุม อบรม สัมมนา 

4.61 0.49 มากท่ีสุด 1 

4. มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่อยู่เสมอ 4.58 0.49 มากท่ีสุด 2 

     

เฉล่ียรวม 4.55 0.37 มากท่ีสุด  

 
 จากตาราง 9 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 
เป็นผู้จัดท าและเสนอรายงานงานทางวิชาการในการประชุม อบรม ( X = 4.61) มีผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่อยู่เสมอ ( X = 4.58) เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนากิจกรรมทางวิชาการ เกี่ยวกับ      
การพัฒนาวิชาชีพครู  ( X = 4.55) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมี ค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้ เป็นกรรมการ 
อนุกรรมการหรือคณะท างานท่ีส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูนอกเหนือจากท่ีราชการจัดต้ังด ได้แก่ (
X = 4.38) 
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ตาราง 10  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน       
              วิชาชีพครู ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน 
 

การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน 

n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ปฏิบัติกิจกรรมทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการ

ของผู้เรียน 
4.49 0.50 มาก 1 

2. จัดกิจกรรมและงานต่างๆ ในหน้าท่ีท่ีท่านรับผิดชอบ 
ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกด้าน 

4.49 0.50 มาก 1 

3. จัดกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบให้ส่งผลถึงผู้เรียนอย่าง
ชัดเจน 

4.41 0.49 มาก 2 

เฉล่ียรวม 4.46 0.33 มาก  

 
 จากตาราง 10 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46) เมื่อเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปฏิบัติกิจกรรมทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียน 
และจัดกิจกรรมและงานต่างๆ ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ทุกด้าน ( X = 4.49) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ จัดกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบให้ส่งผลถึงผู้เรียนอย่างชัดเจน ( X =4.41)  
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ตาราง 11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ด้านการมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  

 

การมุ่งมั่นในการพฒันาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. วิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยผู้เรียนเป็นรายบุคคล 4.30 0.45 มาก 4 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนเหมาะสม

กับศักยภาพของผู้เรียน 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนเต็มตาม

ศักยภาพของผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมตอบสนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียน

เป็นรายบุคคล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ 
อย่างเป็นระบบ 

4.52 
 

4.35 
 

4.42 

0.50 
 

0.47 
 

0.49 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 

1 
 
3 
 
2 

เฉล่ียรวม 4.39 0.37 มาก  

 
 จากตาราง 11 พบว่า การการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการมุ่งมั่นในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุดและระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียนเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.52) จัดกิจกรรม
ตอบสนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ 
อย่างเป็นระบบ ( X = 4.42) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพของ
ผู้เรียน ( X = 4.35) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ วิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ( X = 4.30) 
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ตาราง 12  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับการการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  
              วิชาชีพครู ด้านการพัฒนาแผนการสอนปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
 

การพัฒนาแผนการสอนปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. แผนการสอนท่ีสร้างและพัฒนาขึ้นเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง โดยจัดกิจกรรมการเรียนากรสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 

4.55 0.49 มากท่ีสุด 1 

2. แผนการสอนท่ีสร้างและพัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ
ต่างๆ ครบถ้วนสัมพันธ์กัน 

4.28 0.44 มาก 3 

3. แผนการสอนท่ีสร้างและพัฒนาขึ้น สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียนและสถานศึกษา 

4.48 0.50 มาก 2 

เฉล่ียรวม 4.43 0.36 มาก  

 
 จากตาราง 12 พบว่า การการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการพัฒนาแผนการสอน
ปฏิบัติได้เกิดผลจริง โดยรวมในระดับมาก ( X = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่  แผนการสอนท่ีสร้างและพัฒนาขึ้นเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจัดกิจกรรม
การเรียนากรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ( X = 4.55) แผนการสอน
ท่ีสร้างและพัฒนาขึ้น สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและสถานศึกษา ( X = 4.48) ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ แผนการสอนท่ีสร้างและพัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วนสัมพันธ์กัน  
( X = 4.28) 
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ตาราง 13  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
                 ด้านการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 

การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ฝึกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้น เครื่องมือ 
    เอกสาร ส่ิงพิมพ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ     
    วัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้

4.56 0.49 มากท่ีสุด 2 

2. ผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีหาง่าย ท าจากวัสดุ 
    ในท้องถ่ิน 

4.37 0.48 มาก 5 

3. เลือกใช้ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 4.61 0.48 มากท่ีสุด 1 

4. มีการประเมินผลการใช้ส่ือและปรับปรุงให้เหมาะสม 
    ยิ่งขึ้น 
5. มีการเผยแพร่ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ได้ผลแล้ว 

4.54 
 

4.44 

0.49 
 

0.49 

มากท่ีสุด 
 

มาก 

3 
 
4 

เฉล่ียรวม 4.50 0.34 มาก  

 
 จากตาราง 13 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการพัฒนาส่ือการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เลือกใช้ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ( X = 4.61) ฝึกให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้น เครื่องมือ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้  ( X = 4.56) มีการประเมินผลการใช้ส่ือและปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( X = 4.54)       
มีการเผยแพร่ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ได้ผลแล้ว ( X = 4.44) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
ได้แก่ ผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีหาง่าย ท าจากวัสดุในท้องถิ่น ( X = 4.37) 
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ตาราง 14  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
              ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 

n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาความรู้และพัฒนาความรู้

ให้ได้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นโดยใช้สถานการณ์ต่างๆ 
4.52 0.50 มากท่ีสุด 2 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเลือก
ปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ 

4.36 0.48 มาก 4 

3. ฝึกนักเรียนใหรู้้จักประเมินตนเองและปรับปรุงตนเอง 4.55 0.49 มากที่สุด 1 

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้างนิสัย 
การปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

4.50 0.50 
 

มาก 
 

3 
 

เฉล่ียรวม 4.48 0.34 มาก  

 
 จากตาราง 14 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้แก่ ฝึกนักเรียนให้รู้จักประเมินตนเองและปรับปรุงตนเอง ( X = 4.55) 
เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาความรู้และพัฒนาความรู้ให้ได้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นโดยใช้สถานการณ์ต่างๆ  
( X = 4.52) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้างนิสัยการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัว
ผู้เรียนตลอดไป ( X = 4.50) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยให้ผู้เรียนเลือกปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ ( X = 4.36) 
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ตาราง 15  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ด้านการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
 

การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ได้อย่างมีระบบ 

n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. รายงานข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการและ

เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนจ าแนกเป็นรายบุคคล 
2. น าเสนอเทคนิควิธีการและนวัตกรรมท่ีใช้ใน 

การพัฒนาผู้เรียน สนองต่อสภาพความแตกต่าง  
ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล 

3. รายงานผลการใช้เทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรม 

แสดงถึง การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

4.51 
 
 

4.37 
 
 

4.50 

0.50 
 
 

0.48 
 
 

0.49 

มากท่ีสุด 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

1 
 
 
3 
 
 
2 

เฉล่ียรวม 4.46 0.35 มาก  

 
 จากตาราง 15 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ รายงานข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการและเป้าหมาย
ของการพัฒนาผู้เรียนจ าแนกเป็นรายบุคคล ( X = 4.51) รายงานผลการใช้เทคนิควิธีการ หรือ
นวัตกรรมแสดงถึง การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ( X = 4.50) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ 
น าเสนอเทคนิควิธีการและนวัตกรรมท่ีใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สนองต่อสภาพความแตกต่าง ความสนใจ
และความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ( X = 4.37) 
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ตาราง 16  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
  ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
 

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   พฤติกรรมของครูในสถานศึกษา 
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกพฤติกรรมของตน  
    ตามแบบอย่างท่ีสังเกตได้จากครู 
4. เผยแพร่วิธีการท่ีถูกต้องในการสร้างคุณธรรม        
    จริยธรรม 

4.34 
4.62 

 
 

4.39 
 

4.51 

0.47 
0.48 

 
 

0.48 
 

0.50 

มาก 
มากท่ีสุด 

 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 

4 
1 
 
 
3 
 
2 

เฉล่ียรวม 4.46 0.32 มาก  

 
 จากตาราง 16 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ด้านการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูใน
สถานศึกษา ( X = 4.62) เผยแพร่วิธีการท่ีถูกต้องในการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ( X = 4.51) เปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกพฤติกรรมของตน ตามแบบอย่างท่ีสังเกตได้จากครู  ( X = 4.39) ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ( X = 4.34) 
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ตาราง 17  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
              ด้านการร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
 

การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. เป็นผู้น าในการวางแผน พัฒนางานให้เป็นไป    
    ตามเป้าหมาย 
2. เป็นผู้น าในการวางแผน พัฒนางานสัมพันธ์กับ 
    งานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3. เป็นผู้น าในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    และเป็นระบบ 
4. ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน 
5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและ 

กลุ่มแล้วน ามาปรับปรุงพัฒนางาน 

4.37 
 

4.70 
 

4.40 
 

4.36 
 

4.51 

0.48 
 

0.46 
 

0.49 
 

0.48 
 

0.50 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

4 
 
1 
 
3 
 
5 
 
2 

เฉล่ียรวม 4.46 0.34 มาก  

 
  จากตาราง 17 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ด้านการร่วมมือกับผู้อื่น
ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เป็นผู้น าในการวางแผนพัฒนางานสัมพันธ์กับงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง     
( X = 4.70) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุ่มแล้วน ามาปรับปรุงพัฒนางาน          
( X = 4.51) เป็นผู้น าในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ( X = 4.40) เป็นผู้น าใน
การวางแผน พัฒนางานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ( X = 4.37) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ช่วยเหลือ
และพัฒนาผู้ร่วมงาน ( X = 4.36) 
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ตาราง 18  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูด้านการร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

 

การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. เป็นผู้น าในการวางแผนพัฒนาชุมชนท่ีครอบคลุม    
    และสัมพันธ์กับงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เป็นผู้น าในการพัฒนาท าให้งานมีประสิทธิภาพ 
    เป็นระบบ 
3. ช่วยเหลือและพัฒนาเพื่อนร่วมงาน 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุ่มแล้ว    
    น ามาปรับปรุงพัฒนา 

4.42 
 

4.43 
 

4.40 
4.50 

0.49 
 

0.49 
 

0.49 
0.50 

 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 

3 
 
2 
 
4 
1 
 

เฉล่ียรวม 4.43 0.32 มาก  

   
  จากตาราง 18 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ด้านการร่วมมือกับผู้อื่น
ในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุ่มแล้วน ามาปรับปรุง
พัฒนา ( X = 4.50) เป็นผู้น าในการพัฒนาท าให้งานมีประสิทธิภาพเป็นระบบ ( X = 4.43) เป็นผู้น า
ในการวางแผนพัฒนาชุมชนท่ีครอบคลุมและสัมพันธ์กับงานท่ีเกี่ยวข้อง  ( X = 4.42) ส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน ( X = 4.40) 
 
ตาราง 19  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู   
              ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
  

การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. สามารถจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ท่ีได้รับได้ 
2. สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ 
3. น าข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการพัฒนาตนเอง     
   พัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ 

4.45 
4.39 
4.30 

 

0.49 
0.48 
0.46 

 

มาก 
มาก 
มาก 

1 
2 
3 
 

เฉล่ียรวม 4.37 0.33 มาก  
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 จากตาราง 19 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อยได้แก่  สามารถจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ท่ีได้รับได้ ( X = 4.45) สามารถให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารได้ ( X = 4.39) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ น าข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ ( X = 4.30) 
 
ตาราง 20  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู   
              ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ 
 

การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ 
n = 322 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 
1. น าเอาปัญหาและน าสถานการณ์ท่ีเป็นจริงมาก าหนด  
   กิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยน าองค์ประกอบ    
   รอบด้านมาช่วยในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา 
3. ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักผลกระทบของการกระท าของตน 

4.51 
 

4.49 
 

4.46 

0.50 
 

0.50 
 

0.49 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 

1 
 
2 
 
3 

เฉล่ียรวม 4.48 0.36 มาก  

 
 จากตาราง 20 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ น าเอาปัญหาและน าสถานการณ์ท่ีเป็นจริงมาก าหนดกิจกรรม
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.51) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยน าองค์ประกอบรอบ
ด้านมาช่วยในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา ( X = 4.49) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
ผลกระทบของการกระท าของตน ( X = 4.46) 
 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 วิเคราะห์โดยค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) ดังแสดงในตาราง 20 
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ตาราง 21  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงาน 
             ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
             ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   

**  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตาราง 21 พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy)/เท่ากับ .827 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับมากท่ีสุด  
 เรียงตามล าดับ ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู (rx2y = .794) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการกระตุ้นทางปัญญากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
(rx3y.=..771) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์กับ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู (rx1y = .719) และภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู (rx4y = 
.627)  
 
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน เพื่อหาความสามารถในการ
พยากรณ์ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตัวแปร                 X1 X2 X3 X4 X 
X1 1.000     
X2 .763** 1.000    
X3 .688** .914** 1.000   
X4 .466** .692** .690** 1.000  
Y .719** .794** .771** .627** .827 
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ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการหาค่าสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ด้วยวิธี enter 
ดังตาราง 22 ดังนี้ 
 
ตาราง 22  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรท่ีใช้พยากรณ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
             ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   
 

ตัวแปรท่ีใช้พยากรณ์ 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

b S.E.b.  t Sig 
(Constant) 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) 
.885 
.253 

.152 

.041 
 

.302 
  5.812 
  6.154** 

.000 

.000 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) .197 .075 .236   2.631** .009 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) .190 .063 .239   3.024** .003 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) .156 .044 .158   3.535** .000 
ค่าคงท่ี (a) =.885      
R = .829 , R2 = .687 , adjust R2 = .684 , S.E.b. = .15097, F = 174.350**,p=.000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
  
 จากตาราง 22 พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ .829 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) 
เท่ากับ 0.687 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 หมายถึง ตัวพยากรณ์ทุกตัวร่วมกัน
พยากรณ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 และมีอ านาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 68.70 โดยมีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ .15097 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์รายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีอ านาจ
พยากรณ์มากท่ีสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 
0.253 รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับด้าน 
0.197 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.190 และด้าน
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.156 ตามล าดับ 
 สมการพยากรณ์ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทราเขต 1 เมื่อน าทุกด้านเข้าสมการในรูปคะแนนดิบเป็นดังนี้ 
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 สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ y’= .885 + .253X1 + 197X2  +.190X3 
+.156X4 
 สมการถดถอยพหุ คูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน Z’y = .302X1 + .236X2 
+.239X3+.158X4 

 จากสมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน อธิบายได้ดังนี้ 
 1) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 กล่าวคือ หากภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (x1) เพิ่มข้ึน 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา (y) มีค่าเพิ่มขึ้น 0.302 หน่วยมาตรฐาน 
เมื่อควบคุมภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านอื่นๆ ให้คงท่ี 
 2) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 กล่าวคือ หากภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้การปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา (y) มีค่าเพิ่มขึ้น 0.236 หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุม
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านอื่นๆ ให้คงท่ี 
 3) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกระตุ้นทางปัญญา
ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษา สังกัดส านัก งาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 กล่าวคือ หากภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกระตุ้นทางปัญญา (x3) เพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้การปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษา (y) มีค่าเพิ่มขึ้น 0.239 หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุม
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านอื่นๆ ให้คงท่ี 
 4) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 กล่าวคือ หากภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( x4) เพิ่มขึ้น 
1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา (y) มีค่าเพิ่มข้ึน 
0.158 หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุมภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านอื่นๆ ให้คงท่ี 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

            การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือ
ศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1จํานวน 322 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าสมการถดถอยพหุคูณ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
 
 5.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง เพศชายจํานวน 175 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.35 และเพศหญิงจํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 45.65 มีอายุ 46 ปีขึ้นไป จํานวน 202 คน
คิดเป็นร้อยละ 62.73 อายุ 26-35 ปี จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 19.56 อายุ 36-45 ปี จํานวน 46 
คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29 และอายุน้อยกว่า 25 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.42 มีระดับ
การศึกษาปริญญาโท จํานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 52.80 ระดับปริญญาตรี จํานวน 116 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.02 ระดับ ป.บัณฑิต วิชาชีพครูจํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.01 และระดับป.
บัณฑิตบริหารการศึกษา จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 มีตําแหน่งเป็นครูมากที่สุด จํานวน 298 คน 
คิดเป็นร้อยละ92.55 และผู้อํานวยการ จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.45 ซึ่งมีประสบการณ์ในการ
ทํางานมากกว่า 10 ปี จํานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 69.57 มีประสบการณ์ในการทํางาน 1-5 ปี 
จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 16.46 มีประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่า 1 ปี จํานวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.38 และมีประสบการณ์ในการทํางาน 6-10 ปี จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.59 
 5.1.2 ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
 5.1.3 ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
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ประสิทธิภาพอยู่เสมอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน ตามลําดับ ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาตามลําดับ  
 5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .829 
 5.1.5 ผลการศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการคํานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 มีอํานาจพยากรณ์การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 ได้ร้อยละ 68.70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบ
คะแนนมาตรฐาน ได้คือ Z’y = .253X1 +.197X2 +.190X3 +.156X4  
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 มีประเด็นที่น่าสนใจนํามาอภิปรายดังน้ี 
 5.2.1 จากการศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซาลีฮะห์ ดะเซ็ง (2556, หน้า 58) ได้ทําการวิจัยเร่ือง ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวงานวิจัยของกับกอบศักด์ิ มูลชัย (2554, หน้า 121) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพ
การสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของรุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, 
หน้า 112) ได้ศึกษาเก่ียวกับ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็น
ครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพก่อนเข้าสู่ตําแหน่ง และองค์ประกอบที่สําคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน
จะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้สามารถบริหารสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุค
โลกาภิวัฒน์ที่เกิดการปฏิรูปการศึกษา เห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งระบบ
โครงสร้างและกระบวนการของการจัดการศึกษา ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2552, หน้า 2-3) มีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศอบรม
หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
 ดังน้ันจากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 5.2.2.จากการศึกษา ระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 115) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ครู
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของสังคม แพง
แสงไพศาล (2556, หน้า 166) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผล
การศึกษา พบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน   
 ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูเป็น
กฎหมายทางการศึกษาที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและสม่ําเสมอ  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
 ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจาก ครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา
อย่างเคร่งครัด อีกทั้งผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู 
ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 มี 12 มาตรฐาน ผู้ประกอบวิชาชีพครู
จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุกมาตรฐานและมีการปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอเพราะการประกอบ
วิชาชีพครูจะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี ตาม ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
พ.ศ.2547 (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548 หน้า 43-44)มาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวจะเป็น
เครื่องมือให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลเพียงใดน้ันขึ้นอยู่กับ คุณภาพการสอนของครู ครูมีหน้าที่ในการพัฒนาคน จึงต้องพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูรูปแบบใหม่ด้วย (ถวิล มาตรเลี่ยม, 2552, หน้า 2) การท่ีครูปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูถือได้ว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติอย่างแท้จริง วิชาชีพครูเป็น
วิชาชีพที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีมาตรฐาน
วิชาชีพครู ซึ่งบุคลากรที่พัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีศักยภาพทาง
สังคม คือ ครู (ปนัดดา วัฒโน, 2554, หน้า 23;นารีรัตน์ เจริญเดช, 2555, หน้า 15;สังคม แสงไพศาล, 
2556, หน้า 11) ดังน้ัน ครูจึงต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการให้
การศึกษาอบรมแก่ศิษย์ ในทุกๆ ด้าน เพราะครูเป็นกุญแจสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียน 
(สุวรรณี หาญกล้า, 2550, หน้า 16) 
 ดังน้ันจากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับมาก 
 5.2.3 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมากที่สุด (rxy)เท่ากับ .827 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงนับว่ามีบทบาทสําคัญใน
การขับเคลื่อนให้ครูมีการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาดังกล่าว เป็นไปตามทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของบาสและอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1999; อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, หน้า 252-255) 
พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษามากที่สุด และกนกวรรณ 
วิเชียรเขต (2551, หน้า 124) กล่าวว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้ร่วมงาน สามารถพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น สอดคล้องกับ 
รังสรรค์ โฉมยา (2552, หน้า 11) กล่าวว่า การแสดงพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับความรู้สึก การสนับสนุน
ตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นวิธีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารในสถานศึกษา 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําเพ่ือให้ครูในสถานศึกษาปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกมานั้น มีผลต่อการทําให้
ครูเกิดขวัญกําลังใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงานและส่งผลให้ครูปฏิบัติงานของครูให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิจัยของ กอบศักดิ์ มูลชัย (2554, หน้า 100) ทําการวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของครูมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะของการเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงตามองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การมีอิทิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
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จึงทําให้การดําเนินงานของครูในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรณภา 
คนกล้า (2552, หน้า 109) ศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้ นํามี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 112) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของสังคม แพงแสงไพศาล 
(2556, หน้า 116) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ
ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า 
การสนับสนุนตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจาก ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนให้ครูปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนของผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้งด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครู จนเกิดความศรัทธา เคารพ 
ยกย่อง นับถือ ไว้วางใจ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความเด็ดขาด เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ และเป็นที่
ยอมรับของครู ทําให้ครูรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกัน การปฏิบัติงานต่างๆ ในสถานศึกษาก็จะประสบผลสําเร็จ
ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของบาส (Bass, 1998, p.39) กล่าวว่า การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ เป็นองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้นําแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ในการบริหารงานในองค์การเพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้ตามได้ยึดถือและปฏิบัติตาม 
การกระทําดังกล่าว จะมีผลต่อการพัฒนาความไว้วางใจในตัวผู้นําแก่ผู้ตาม และการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ เช่นเดียวกับ มิเชล ฟูลแลน (MichealFullam, 2006, p.42) กล่าวว่า การมีอิทธิพลต่อ
ผู้อ่ืนนั้น จะเป็นตัวบ่งช้ีได้ว่าผู้นําจะสามารถหว่านล้อม ชักจูงให้ผู้ตามคล้อยตาม ผู้นําจะสามารถ
บริหารจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง ทําให้ผู้ตามกล้าแสดงความคิดของตน ซึ่งผู้นําจะหาทางออกที่
ทุกคนเห็นพ้องต้องกันและปรับทัศนคติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะส่งผลให้คนในองค์การ
ปฏิบัติงานตามอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจ
ให้ครูเห็นถึงพลังในการทํางานของตนเอง มีการกระตุ้นให้ครูเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน นอกจากน้ันบาส (Bass, 1998, p.39) กล่าวว่า การสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) 
ผู้นํามีบทบาทสําคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามหรือผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ความพยายามเพ่ิมขึ้น
เพ่ือให้งานสําเร็จ และผู้บริหารสถานศึกษามีการเสนอแนะให้ครูมองปัญหาต่างๆ ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ความสามารถ พร้อมทั้งให้กําลังใจ เสนอแนะแนวทางให้ครูใช้แนวทางใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานมีการส่งเสริมให้ครูมีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับชนากานต์ 
ไชยวรรณ์และสุทธิพร บุญส่ง (2554, หน้า 71) กล่าวว่า การที่ผู้บริหารกระตุ้นให้ครูใช้วิธีการใหม่ๆ 
ในการปฏิบัติงาน มีการให้กําลังใจในการคิดแก้ปัญหาการทํางาน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ครูเสนอแนวทาง
วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาการทํางาน สนับสนุนการใช้ข้อมูล หลักฐานในการวิเคราะห์สาเหตุ
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ของปัญหาในการทํางาน ส่งเสริมให้คิดแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบจะทําให้ครูปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้ครู โดยยึดหลักเพ่ือพัฒนา
ความสามารถของครูแต่ละคน มีการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง มอบหมายงานตรงตาม
ความถนัดและความสามารถของครู อีกทั้งเอาใจใส่ในความต้องการของครู จึงทําให้ครูมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี 
 ดังน้ันจากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับมากที่สุด 
 5.2.4.จากการศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ
ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู ของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ได้ร้อยละ 
68.70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณ
ภา คนกล้า (2552, หน้า 109) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับ รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 112) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพใน
การทํานายร้อยละ 57.40 และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพด้านการปฏิบัติตนมีประสิทธิภาพในการทํานายร้อยละ 45.00 
 ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจาก ปัจจุบันผู้บริหารที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงย่อม
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาครูสอดคล้องกับ สตีวอท (Stewart, 1985, p.92) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารที่มี
ภาวะผู้นําเป็นปัจจัยที่สําคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้ตาม การปฏิบัติงาน
ของครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูน้ัน ผลของการปฏิบัติงานมาจากภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับบาสและอโวลิโอ (Bass&Avolio, 1999, pp.441-442) กล่าวว่า 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มกระตุ้นให้ผู้ตามปฏิบัติงานให้สูงขึ้นจากที่คาดหวังและเป็นภาวะ
ผู้นําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในสภาวะการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ยุค (Yukl, 
2010, p.14) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ดังน้ัน



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

137 

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างมากในการที่จะส่งผลให้ครูปฏิบัติงานให้
ได้ผลตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (วรรณภา คนกล้า, 2552, หน้า 2-3) นอกจากนั้น
เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (2549, หน้า 235) ยังกล่าวว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบ
ที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงานในสถานศึกษา ต้ังแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปจนถึง
มหาวิทยาลัย และภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการทํางานของครู ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา
ในยุคปฏิรูปการศึกษา จักต้องมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญในการนําพาสถานศึกษาไปสู่ความสําเร็จ เพราะภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลและคุณภาพของการจัดการศึกษา
และทําให้การทํางานในระบบราชการเดินไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้น (สินินาฎ โพธิจิญญาโน, 2554, หน้า 66
และ ซาลีฮะ ดะเซ็ง, 2556, หน้า 58)  
 ทั้งน้ี เน่ืองจากทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เมื่อนํามาเทียบเคียงกับการใช้ภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทราเขต 1 
ใกล้เคียงกับบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนที่ที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจําเป็นต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ดังน้ัน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ที่มีประสิทธิผลย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาครู ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู คุณภาพ
สถานศึกษาจะเกิดข้ึนไม่ได้ถ้าผู้บริหารขาดภาวะผู้นํา ขาดความต้ังใจ ขาดความอดทนหรือไม่นําภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงมาใช้บริหารอย่างจริงจัง ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการนําภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการบริหาร
อย่างจริงจัง ชัดเจนมาก และปฏิบัติด้วยความพากเพียรเป็นอย่างมาก จึงจะสําเร็จลุล่วงไปได้ 
ผลที่ได้รับคือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูครบทั้ง 12 มาตรฐาน 
สถานศึกษามีประสิทธิผลอย่างแท้จริง และสิ่งสําคัญคือ คุณภาพของผู้เรียนที่พร้อมจะออกไปสู่สังคม
ภายนอกในโอกาสต่อไป  
 ดังน้ันจากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้ง 4 ตัวแปร คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคํานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ได้ร้อยละ 68.70 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1. จากการศึกพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีค่าเฉล่ีย
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เป็นอันดับสุดท้าย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ผู้บริหารบางส่วนไม่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังน้ัน
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสําคัญ คํานึงถึงความต้องการของครูเป็นรายบุคคล คํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งพัฒนาครูผู้สอน โดยการให้คําแนะนํา ติดต่อกับครูผู้สอนเป็น
รายบุคคล เอาใจใส่ในความต้องการของครูผู้สอนจะทําให้ครูผู้สอนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2)จากการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ครูบางส่วนยังใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานน้อย จึงไม่สามารถนําข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานได้
อย่างเป็นระบบ อีกทั้งระบบสารสนเทศยังไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ อาจเป็นเพราะด้วยภาระงานในหน้าที่ครูที่มีมากขึ้น ดังน้ันผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครู
นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เช่น จัดอบรมให้ความรู้สําหรับครูที่
ยังไม่เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ีแจงให้ครูทราบ และเห็นถึงประโยชน์ของการนําระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพราะระบบสารสนเทศมีประโยชน์ และสามารถช่วยแบ่งเบา
ภาระงานของครูได้เป็นอย่างดี ถ้าครูมีความรู้ ความเข้าใจก็จะทําให้ การปฏิบัติงานต่างๆ ของครู
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วเป็นระบบย่ิงข้ึน 
  3)จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้
ความสําคัญเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนและกําหนดนโยบายการบริหารจัดการด้าน
บุคลากรและด้านต่างๆ ของการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้สูงข้ึนและมีคุณภาพมาตรฐานต่อไป 
  4)จากการศึกษาพบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และผลการวิจัยในครั้ง
น้ี จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู ภาวะผู้นําของผู้บริหาร 
และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
  1)ควรศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ในเชิงคุณภาพ เช่น จากหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน การสังเกต การสัมภาษณ์ 
รวมท้ังการสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากสภาพจริง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครู
ที่มีความเที่ยงตรง และเช่ือมั่นได้ย่ิงขึ้น 
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  2)ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 
  3) ควรศึกษาองค์ประกอบอื่นๆที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
และในเขตพ้ืนที่อ่ืน 
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ท่ี ศธ๐๕๔๘.๑๒/ว ๓๐๐                            บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
  

๕พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอ่ียมพญา 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วยเค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย    จํานวน ๑ ชุด 
 

ด้วยนางอรอุษา มหาสุวรรณ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์ เร่ือง “ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” ซ่ึงขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดี       
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย ของนักศึกษาในคร้ังนี้ 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและ
ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัตน์ จิระเดชประไพ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๓๐๐                         บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครนิทร ์
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
  

๕ พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย    
 

เรียน คุณบรรจบ ศรปีระภาพงศ์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย    จํานวน ๑ ชุด 
 
 ด้วยนางอรอุษา มหาสุวรรณ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ทํา
วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต ๑” ซึ่งขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย         
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัตน์ จิระเดชประไพ) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๓๐๐                         บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครนิทร ์
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
  

๕ พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย    
 

เรียน ดร.ลินดา นาคโปย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย    จํานวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยนางอรอุษา มหาสุวรรณ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ทํา
วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต ๑” ซึ่งขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย         
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัตน์ จิระเดชประไพ) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๓๐๐                         บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครนิทร ์
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
  

๕พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย    
 

เรียน ดร.อังคณา กุลนภาดล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย    จํานวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยนางอรอุษา มหาสุวรรณ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ทํา
วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต ๑” ซึ่งขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย         
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัตน์ จิระเดชประไพ) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

  162 

 
 
ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๓๐๐                         บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครนิทร ์
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
  

๕ พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย    
 

เรียน คุณไชยยา เหล่าลือชา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ และเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย    จํานวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยนางอรอุษา มหาสุวรรณ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ทํา
วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต ๑” ซึ่งขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย         
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัตน์ จิระเดชประไพ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑                          บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครนิทร ์
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
  

๖ มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บขอ้มูลเพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย    
 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสอบถาม “ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” 

 

 ด้วยนางอรอุษา มหาสุวรรณ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ทํา
วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
เป็นหน่วยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านและขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัตน์ จิระเดชประไพ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๖                        บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครนิทร ์
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
  

๑๙ มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย    
 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
 

 ด้วยนางอรอุษา มหาสุวรรณ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ทํา
วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต ๑” 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บ
ข้อมูลเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัตน์ จิระเดชประไพ) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

      
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง: ภาวะผูน้ําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครูในสถานศกึษาสังกัดสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทราเขต 1 
......................................................................................................................................................
เรียน  ผู้บริหารและครูโรงเรยีน………………………………………………………… 
 
แบบสอบถามน้ี เป็นแบบสอบถามที่ต้องการสํารวจว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นเหตุผลที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในสถานศึกษาอย่างไร
เพ่ือนําไปประกอบการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทราเขต 1” 
 ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถาม  โดยอ่านข้อความทีละข้อ และพิจารณา 

ตอบตามความเป็นจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และขอให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกขอ้ โดยแต่ละข้อ 

ตอบเพียงคําตอบเดียว คําตอบที่ได้มาน้ีไม่มีข้อใดถูกหรือผิดและจะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อท่าน
แต่ประการใด เพราะจะไม่มีการนําข้อมูลน้ีไปเปิดเผยที่ใดทั้งสิ้น นอกจากใช้เพ่ือการศึกษาเท่าน้ัน 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษา 
 
 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสน้ีด้วย 
 
 
 
 

อรอุษา มหาสวุรรณ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายถูก  ลงใน ( ) หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 
                                         1. เพศ 
  ( ) ชาย 

 ( ) หญิง 
            2.  อายุ 
   ( ) น้อยกว่า 25 ปี 
   ( ) 26 – 35 ปี 
   ( ) 36 – 45 ปี 
   ( ) 46 ปี ขึ้นไป 
  3. ระดับการศึกษา 
   ( ) ปริญญาตรี 
   ( ) ป. วิชาชีพครู 
   ( ) ป. บัณฑิคการบริหารการศึกษา 
   ( ) ปริญญาโท 
  4. ตําแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา 
   ( ) ผู้อํานวยการ 
   ( ) ครูผู้สอน 
  5. ประสบการณ์ในการทํางาน 
   ( ) น้อยกว่า 1 ปี 
   ( ) 1 – 5 ปี 
   ( ) 6 – 10 ปี 
   ( ) มากกว่า 10 ปี 
 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  
คําชี้แจง ในการตอบแบบสอบถามของท่านแต่ละข้อ ให้ท่านพิจารณาว่า ตัวท่าน (กรณีผู้ตอบเป็น 

ผู้บริหาร) หรือผู้บริหารสถานศึกษาของท่าน (กรณีผู้ตอบเป็นครู) มีการปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะผู้นําการ 

เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับใด โดยทําเคร่ืองหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติเพียงข้อเดียว โดยกําหนดเกณฑ์ 

ดังน้ี 

  5 หมายถึงผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 

  4 หมายถึงผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

  3 หมายถึงผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึงผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

  1 หมายถึงผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ข้อที่ 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. การมีอิทธพิลอย่างมีอุดมการณ์      

1. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 

     

2. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของผู้ร่วมงาน 

     

3. ผู้บริหารทําใหผู้้ร่วมงานเกิดความ
ภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน 

     

4. ผู้บริหารแสดงความสามารถจนเป็น 
ที่ไว้วางใจของผู้ร่วมงาน 

     

5. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ 

     

6. ผู้บริหารเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

     

7. ผู้บริหารบริหารงานโดยยึดหลักค่านิยม 
ความเช่ือขององค์การเป็นหลัก 

     

8. ผู้บริหารช้ีแจงเป้าหมายการทํางานให้
ผู้ร่วมงานทุกคนทราบอย่างชัดเจน 

     

9. ผู้บริหารให้ความมั่นใจกับผูร้ว่มงานว่าจะ
สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ 

     

10. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และอุดมการณ์ใน 
การทํางานอย่างอย่างชัดเจน 

     

11. ผู้บริหารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ รวมท้ัง
ความคิดที่สําคญัให้กับผู้ร่วมงาน
ปฏิบัติงานได้ชัดเจน ถูกต้อง 

     

12. ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

     

13. ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ได้ดี แม้ปัญหาจะซับซ้อน 

     

14. ผู้บริหารสามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง 
ได้ดีในทุกสถานการณ์ 

     

15. ผู้บริหารประพฤติตนอยู่ในจริยธรรมและ
ศีลธรรมอันดีงาม 
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2. การสรา้งแรงบันดาลใจ      
16. ผู้บริหารช้ีให้เห็นว่าผู้ร่วมงานทุกคน 

มีคุณค่า มคีวามสําคัญ 
     

17. ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจใหผู้้รว่มงานเห็นถึง
พลังในการทํางานของตนเอง 

     

18. ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจใหผู้้รว่มงานเช่ือมั่น
ในการทํางานของตน 

     

19. ผู้บริหารกล่าวถึงงานท่ีมอบหมายให้
ผู้ร่วมงานทําว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้ร่วมงาน 

     

20. ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเห็น
ความสําคัญของการมีส่วนร่วม  
ในการปฏิบัติงาน 

     

21. ผู้บริหารกําหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
ร่วมกับผู้ร่วมงาน 

     

22. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการกําหนดภารกิจขององค์การ 

     

23. ผู้บริหารโน้มน้าวให้ผูร้่วมงานเห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

     

24. ผู้บริหารให้ความมั่นใจกับผูร้ว่มงานที่ต้ังใจ
ปฏิบัติงานว่าจะได้รับผลตอบแทนในเชิงบวก 

     

25. ผู้บริหารแสดงความมุ่งมั่น อุทิศตนต่อการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

     

26. ผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาเป็นของ
ทุกคนควรให้ความรักและความผูกพัน 
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3. การกระตุ้นทางปัญญา      
27. ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึง

ปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นในสถานศึกษา 
     

28. ผู้บริหารเสนอแนะแนวทางให้ผู้ร่วมงานใช้
แนวทางใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การทํางาน 

     

29. ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้ร่วมงานนํา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

     

30. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการคิดและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

     

31. ผู้บริหารจูงใจและสนับสนุนผู้ร่วมงานให้ใช้
ความคิดริเริ่มในการพิจารณาปัญหาต่างๆ 

     

32. ผู้บริหารเสนอแนะให้ผู้ร่วมงานมองปัญหา
ต่างๆ ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ 

     

33. ผู้บริหารให้ความมั่นใจว่าปัญหาทุกอย่าง
สามารถแก้ไขได้ถ้าทุกคนร่วมใจกัน 

     

34. ผู้บริหารเห็นความสําคัญของผูร้่วมงาน  
โดยการให้กําลังใจผู้ร่วมงานที่เปลี่ยนแปลง
วิธีการทํางานแบบใหม ่

     

35. ผู้บริหารมีการเสริมแรงทางบวก โดยการ
ชมเชยผู้ร่วมงานที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

     

36. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานระบุปัญหา
โดยอาศัยข้อมูลหลักฐานต่าง  ๆอย่างมีเหตุผล 

     

37. ผู้บริหารไม่ปิดก้ันแนวคิดหรือวิจารณ์ 
การแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 

     

4. การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล      
38. ผู้บริหารดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ร่วมงานเป็น

รายบุคคล 
     

39. ผู้บริหารให้ความสําคัญในความต้องการ
ของผู้ร่วมงานแต่ละคน 

     

40. ผู้บริหารให้ความสนใจ เอาใจใส่กับ
ผู้ร่วมงานให้พัฒนาความสามารถ 
ตามศักยภาพของตน 

     

41. ผู้บริหารเห็นความสําคัญของผู้ร่วมงาน 
โดยการให้โอกาสทุกคนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

     



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

171 

42. ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน โดยคํานึงถึง
ความสามารถที่แตกต่างระหว่างบุคคล 

     

43. ผู้บริหารมอบหมายงานโดยยึดหลักเพ่ือ
พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานแต่ละคน 

     

44. ผู้บริหารส่งเสริมผู้ร่วมงานใหม้ีการพัฒนา
ตนเอง 

     

45. ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานใช้
ความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่ 

     

46. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดง
ความคิดเห็นถึงความต้องการของตนเอง
เป็นรายบุคคล 

     

47. ผู้บริหารมอบหมายงานตามความถนัด
และความสามารถของผู้ร่วมงานแต่ละคน 

     

 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู 
 
คําชี้แจง ข้อความในแบบสอบถามต่อไปน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษาของท่าน โปรดทําเคร่ืองหมายลงในช่องที่ท่านพิจารณาเห็นว่า ครู
ในสถานศึกษาของท่าน มีการปฏิบัติและพฤติกรรมการแสดงออก โดยกําหนดเกณฑ์ ดังน้ี 
 5 หมายถึงครมูีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึงครูมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึงครูมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึงครูมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึงครูมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับน้อยที่สุด 
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ข้อที่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนา 
วิชาชีพครูอยู่เสมอ 

     

1. เป็นกรรมการ อนุกรรมการหรือ
คณะทํางานที่ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
ครูนอกเหนือจากที่ราชการจัดต้ัง 

     

2. เข้าร่วมการประชุม อบรม สมัมนา
กิจกรรมทางวิชาการ เก่ียวกับการพัฒนา
วิชาชีพครู 

     

3. เป็นผู้จัดทําและเสนอรายงานงานทาง
วิชาการในการประชุม อบรม สัมมนา 

     

ข้อที่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
4. มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่อยู่เสมอ      

2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคาํนึงถึงผล 
ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

     

5. ปฏิบัติกิจกรรมทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับ
พัฒนาการของผู้เรียน 

     

6. จัดกิจกรรมและงานต่าง ๆ ในหน้าที่ที่ท่าน
รับผิดชอบ ส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนทุกด้าน 

     

7. จัดกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ให้ส่งผลถึงผู้เรียนอย่างชัดเจน 

     

3. มุ่งม่ันในการพัฒนาผูเ้รียนให้เต็มตามศักยภาพ      
8. วิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยผู้เรียนเป็น

รายบุคคล  
     

9. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของ
ผู้เรียนเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

     

10. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 

     

11. จัดกิจกรรมตอบสนองความถนัด ความสนใจ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้หลายรูปแบบอย่างเป็นระบบ 
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4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้ 
เกิดผลจริง 

     

12. แผนการสอนทีส่ร้างและพัฒนาขึ้นเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ
และค้นหาคําตอบด้วยตนเอง 

     

13. แผนการสอนทีส่ร้างและพัฒนาขึ้น  
มีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วนสัมพันธ์กัน 

     

ข้อที่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
14. แผนการสอนทีส่ร้างและพัฒนาขึ้น 

สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน
และสถานศึกษา 

     

5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ      
15. ฝึกให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการคิดค้น 

เครื่องมือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง  ๆเพ่ือให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

     

16. ผลิตสื่อการเรยีนการสอนทีห่าง่าย  
ทําจากวัสดุในท้องถิ่น 

     

17. เลือกใช้สื่อที่มปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ      
18. มีการประเมินผลการใช้สื่อและปรับปรุงให้

เหมาะสมย่ิงขึน้ 
     

19. มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
ได้ผลแล้ว 

     

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผลถาวร 
ที่เกิดแก่ผู้เรียน 

     

20. เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาความรู้และ
พัฒนาความรู้ให้ได้สมบูรณ์ย่ิงๆ ขึ้นโดยใช้
สถานการณ์ต่างๆ  

     

21. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้
ผู้เรียนเลือกปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ 

     

22. ฝึกนักเรียนใหรู้้จักประเมินตนเองและ
ปรับปรุงตนเอง 

     

23. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้น 
การสร้างนิสัยการปฏิบัติจนเป็น
บุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

     



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

174 

 

ข้อที่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
7.รายงานผลการพัฒนาคณุภาพของผู้เรยีนได้ 
อย่างมีระบบ 

     

24. รายงานข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการ
และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน
จําแนกเป็นรายบุคคล 

     

25. นําเสนอเทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่ใช้
ในการพัฒนาผูเ้รียน สนองต่อสภาพความ
แตกต่าง ความสนใจและความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

     

26. รายงานผลการใช้เทคนิควิธีการ หรือ
นวัตกรรมแสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

     

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน      
27. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน      
28. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษา 
     

29. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือก
พฤติกรรมของตน ตามแบบอย่างที่ 
สังเกตได้จากครู 

     

30. เผยแพร่วิธีการที่ถูกต้องในการสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

     

9. ร่วมมือกับผูอ่ื้นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค ์      
31. เป็นผู้นําในการวางแผน พัฒนางานให้

เป็นไปตามเป้าหมาย 
     

32. เป็นผู้นําในการวางแผน พัฒนางาน
สัมพันธ์กับงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

     

33. เป็นผู้นําในการพัฒนางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

     

34. ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน      

ข้อที่ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู
 

     
35. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

และกลุ่มแล้วนํามาปรับปรุงพัฒนางาน 
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10. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค ์      
36. เป็นผู้นําในการวางแผนพัฒนาชุมชนที่

ครอบคลุมและสัมพันธ์กับงานที่เก่ียวข้อง 
     

37. เป็นผู้นําในการพัฒนาทําให้งานมี
ประสทิธิภาพเป็นระบบ 

     

38. ช่วยเหลือและพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน      
39. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและ

กลุ่มแล้วนํามาปรับปรุงพัฒนา 
     

11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพฒันา      
40. สามารถจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ได้รับได้      
41. สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารได้      
42. นําข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

พัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ 
     

12. สรา้งโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ ์      
43. นําเอาปัญหาและนําสถานการณ์ที่เป็นจริง

มากําหนดกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเน่ือง 

     

44. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนํา
องค์ประกอบรอบด้านมาช่วยในการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหา 

     

45 ฝึกให้ผู้เรียนรู้จกัผลกระทบของการกระทํา
ของตน 

     

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

               อรอุษา มหาสุวรรณ  
          ผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมินมีดังน้ี 
 ได้คะแนน  +1 แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ได้คะแนน    0 ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ได้คะแนน   -1 แน่ใจว่าข้อคําถามไม่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 

สูตรIOC		 			 
N

R    

IOC แทน  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
R  แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 

   N แทน  จํานวนผู้เช่ียวชาญ 
 
 เกณฑ์การตัดสิน 
        ค่า  IOC ที่คํานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อคําถามน้ันใช้ได้ 
        ค่า  IOC ที่คํานวณได้ตํ่ากว่า 0.5 ข้อคําถามน้ันถูกตัดออกไปหรือต้องนําไปปรับปรุง 
                             แก้ไขใหมใ่ห้ดีขึ้น  
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ตาราง  22 แสดงผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
เร่ืองภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ข้อ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า 

IOC 
ผล 
ที่ได้ คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
1. การมีอิทธพิลอย่างมีอุดมการณ์         
1. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจน 

เป็นที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
จนเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของ 
ผู้ร่วมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. ผู้บริหารทําใหผู้้ร่วมงานเกิดความ 
ภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. ผู้บริหารแสดงความสามารถจนเป็นที่ 
ไว้วางใจของผู้ร่วมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. ผู้บริหารแสดงความยินดีที่จะปฏิบัติงาน 
อย่างเต็มความสามารถ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

6. ผู้บริหารเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือ 
ประโยชน์ของส่วนรวม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

7. ผู้บริหารบริหารงานโดยยึดหลักค่านิยม 
ความเช่ือ ขององค์การเป็นหลัก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

8. ผู้บริหารให้บริการต่อผู้มารับบรกิารก่อนเสมอ 
ผู้ร่วมงานทุกคนทราบอย่างชัดเจน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

9. ผู้บริหารให้ความมั่นใจกับผูร้ว่มงานว่า 
จะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

10. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และอุดมการณ์ใน   
การทํางานอย่างอย่างชัดเจน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

11. ผู้บริหารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และ 
ความคิดที่สําคญัให้กับผู้ร่วมงานได้ 
ชัดเจน ถูกต้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 22  (ต่อ) 
 

ข้อ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ผล 
ที่ได้ 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

12. ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

13. ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ได้ดี แม้ปัญหาจะซับซ้อน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

14. ผู้บริหารสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี
ในทุกสถานการณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

15. ผู้บริหารประพฤติตนอยู่ในจริยธรรม 
และศีลธรรมอันดีงาม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2.การสร้างแรงบันดาลใจ         
16. ผู้บริหารช้ีให้เห็นว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีคุณคา่ 

และความสําคญั 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

17. ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจใหผู้้รว่มงานเห็นถึง
พลังในการทํางานของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

18. ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจใหผู้้รว่มงานเช่ือมั่น
ในการทํางานของตน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

19. ผู้บริหารกล่าวถึงงานท่ีมอบหมายให้
ผู้ร่วมงานทําว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้ร่วมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

20. ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเห็น
ความสําคัญของการมีส่วนร่วมใน 
การปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

21. ผู้บริหารกําหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
ร่วมกับผู้ร่วมงาน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

22. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีส่วน
ร่วมในการกําหนดภารกิจขององค์การ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 22  (ต่อ) 
 

ข้อ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ผล 
ที่ได้ 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

23. ผู้บริหารโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานเห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

24. ผู้บริหารให้ความมั่นใจกับผูร้ว่มงานที่ต้ังใจ
ปฏิบัติงานว่าจะได้รับผลตอบแทนในเชิงบวก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

25. ผู้บริหารแสดงความมุ่งมั่น อุทิศตนต่อ 
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

26. ผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาเป็น 
ของทุกคนควรให้ความรักและความผูกพัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

27. ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

28. ผู้บริหารเสนอแนะแนวทางให้ผู้ร่วมงานใช้
แนวทางใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การทํางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

29. ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้ร่วมงานนํา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

30. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการคิดและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

31. ผู้บริหารจูงใจและสนับสนุนผู้ร่วมงานให้ใช้
ความคิดริเร่ิมในการพิจารณาปัญหาต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

32. ผู้บริหารเสนอแนะให้ผู้ร่วมงานมองปัญหา
ต่าง ๆ ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

33. ผู้บริหารให้ความมั่นใจว่าปัญหาทุกอย่าง
สามารถแก้ไขได้ถ้าทุกคนร่วมใจกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 22  (ต่อ) 
 

ข้อ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ผล 
ที่ได้ 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

34. ผู้บริหารเห็นความสําคัญและให้กําลังใจ
ผู้ร่วมงานที่ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทํางานแบบใหม่ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

35. ผู้บริหารมกีารเสริมแรงทางบวก โดยการชมเชย
ผู้ร่วมงานที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

36. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานระบุปัญหาโดย
อาศัยข้อมูลและหลักฐานต่างๆ อย่างมี
เหตุผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

37. ผู้บริหารไม่ปิดก้ันแนวคิดหรือวิจารณ์การ
แสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

7. การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล         
38. ผู้บริหารดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ร่วมงานเป็น

รายบุคคล 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

39. ผู้บริหารให้ความสําคัญในความต้องการ
ของผู้ร่วมงานแต่ละคน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

40. ผู้บริหารให้ความสนใจ เอาใจใส่กับ
ผู้ร่วมงานให้พัฒนาความสามารถตาม
ศักยภาพของตน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

41. ผู้บริหารเห็นความสําคัญของผู้ร่วมงาน โดย
การให้โอกาสทุกคนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

42. ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคํานึงถึง
ความสามารถที่แตกต่างระหว่างบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

43. ผู้บริหารมอบหมายงานโดยยึดหลักเพ่ือ
พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานแต่ละคน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

44. ผู้บริหารส่งเสริมผู้ร่วมงานใหม้ีการพัฒนา
ตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 22  (ต่อ) 
 

ข้อ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ผล 
ที่ได้ 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

45. ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานใช้
ความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงาน 
อย่างเต็มที่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

46. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความ
คิดเห็นถึงความต้องการของตนเองเป็น
รายบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

47. ผู้บริหารมอบหมายงานตามความถนัดและ
ความสามารถของผู้ร่วมงานแต่ละคน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 23 แสดงผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเรื่อง 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 
ข้อ แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของครู ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า ผล 
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คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

IOC ที่ได้ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนา 
    วิชาชีพครอูยู่เสมอ 

     
 

 
 

1. เป็นกรรมการ อนุกรรมการทีส่่งเสริม 
การพัฒนาวิชาชีพครูนอกเหนือจากที่
ราชการจัดต้ัง 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 ใช้ได้ 

2. เข้าร่วมการประชุม อบรม สมัมนากิจกรรม
ทางวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. เป็นผู้จัดทําและเสนอรายงานงานทาง
วิชาการในการประชุม อบรม สัมมนา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่อยู่เสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดย 
คํานงึถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน 

     
 

 
 

5. ปฏิบัติกิจกรรมทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับ
พัฒนาการของผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

6. จัดกิจกรรมและงานต่างๆ ในหน้าที่ที่ท่าน
รับผิดชอบ ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนทุกด้าน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

7. จัดกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบให้
ส่งผลถึงผู้เรียนอย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. มุ่งม่ันในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม 
    ศักยภาพ 

     
 

 
 

8. วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 
ตาราง 23  (ต่อ) 
 

ข้อ แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของครู 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ผล 
ที่ได้ คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของ

ผู้เรียนเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

10. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของครู 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ผล 
ที่ได้ คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
11. จัดกิจกรรมตอบสนองความถนัด ความ

สนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ อย่างเป็น
ระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้ 
    เกิดผลจริง 

     
 

 
 

12. แผนการสอนทีส่ร้างและพัฒนาขึ้นเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและ
ค้นหาคําตอบด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

13. แผนการสอนทีส่ร้างและพัฒนาข้ึน  
มีองค์ประกอบต่างๆ  ครบถ้วนสัมพันธ์กัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

14. แผนการสอนทีส่ร้างและพัฒนาขึ้น 
สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5.พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มี 
    ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

        

15. ฝึกให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการคิดค้น 
เคร่ืองมือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ ต่างๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

16. ผลิตสื่อการเรยีนการสอนทีห่าง่าย ทําจาก
วัสดุในท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ตาราง 23(ต่อ) 
 

ข้อ แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของครู 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ผล 
ที่ได้ คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
17. เลือกใช้สื่อที่มปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
18. มีการประเมินผลการใช้สื่อและปรับปรุง 

ให้เหมาะสมย่ิงข้ึน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

19. มีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนที่ใช้
ได้ผลแล้ว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้         



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

186 

ข้อ แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของครู 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ผล 
ที่ได้ คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 
20. เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาความรู้และ

พัฒนาความรู้ให้ได้สมบูรณ์ย่ิงๆ ขึ้นโดย 
ใช้สถานการณ์ต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

21. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียน
เลือกปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

22. ฝึกนักเรียนใหรู้้จักประเมินตนเองและ
ปรับปรุงตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

23. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นการ
สร้างนิสัยการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวร
ติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

7.รายงานผลการพัฒนาคณุภาพของผู้เรยีนได้ 
อย่างมีระบบ 

     
 

 
 

24. รายงานข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการ
และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนจําแนก
เป็นรายบุคคล 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

25. นําเสนอเทคนิควิธีการและนวัตกรรมท่ีใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน สนองต่อสภาพความ
แตกต่าง ความสนใจและความต้องการของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ตาราง 23(ต่อ) 
 

ข้อ แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของครู 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ผล 
ที่ได้ คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
26. รายงานผลการใช้เทคนิควิธีการ หรือ

นวัตกรรมแสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน         
27. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
28. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

29. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือก +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของครู 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ผล 
ที่ได้ คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
พฤติกรรมของตน ตามแบบอย่างที่สังเกต
ได้จากครู 

30. เผยแพร่วิธีการที่ถูกต้องในการสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

9.ร่วมมือกับผูอ่ื้นในสถานศกึษาอย่าง 
    สร้างสรรค ์

     
 

 
 

31. รายงานข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการ
และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนจําแนก
เป็นรายบุคคล 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

32. เป็นผู้นําในการวางแผน พัฒนางานสัมพันธ์
กับงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

33. เป็นผู้นําในการพัฒนางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

34. ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
35. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

และกลุ่มแล้วนํามาปรับปรุงพัฒนางาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 
 
ตาราง 23(ต่อ) 
 

ข้อ แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของครู 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ผล 
ที่ได้ คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
10. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค ์         
36. เป็นผู้นําในการวางแผนพัฒนาชุมชนที่

ครอบคลุมและสัมพันธ์กับงานที่เก่ียวข้อง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

37. เป็นผู้นําในการพัฒนาทําให้งานมี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

38. ช่วยเหลือและพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
39. ประเมนิผลการปฏิบัติงานของตนเองและ

กลุ่มแล้วนํามาปรับปรุงพัฒนา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

11.แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารใน 
การพัฒนา 

     
 

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
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าร
ฯ 

มหาว
ทิยา
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าช
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ชนคริน
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ข้อ แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของครู 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ผล 
ที่ได้ คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
คนที ่

4 
คนที ่

5 
40. สามารถจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ที่ได้รับได้ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
41. สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
42. นําข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

พัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

12. สรา้งโอกาสใหผู้เ้รียนได้เรียนรู ้
     ทุกสถานการณ ์

        

43. นําเอาปัญหาและนําสถานการณ์ที่เป็นจริง
มากําหนดกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

44. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนํา
องค์ประกอบรอบด้านมาช่วยในการพัฒนา
หรือแก้ปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

45. ฝึกให้ผู้เรียนรู้จกัผลกระทบของการกระทํา
ของตน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 
 
ตาราง24ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและความเช่ือมั่นแบบสอบถามภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
ข้อที ่ ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ข้อที ่ ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

.74 

.74 

.67 

.75 

.59 

.69 

.56 

.59 

.84 

.74 

.89 

.42 

.84 

.56 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

.75 

.59 

.72 

.76 

.71 

.63 

.60 

.52 

.85 

.50 

.69 

.45 

.84 

.63 
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ค่าความเช่ือมั่น = .97 
 
 
 
ตาราง25ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและความเช่ือมั่นแบบสอบถามของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
  

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

.70 

.80 

.86 

.85 

.71 

.74 

.84 

.69 

.71 

.37 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
 

.63 

.51 

.71 

.85 

.73 

.73 

.73 

.68 

.60 
 

ข้อที่ ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ข้อที่ ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

.52 

.78 

.61 

.71 

.66 

.53 

.53 

.61 

.77 

.51 

.47 

.52 

.79 

.66 

.60 

.33 

.63 

.82 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

.53 

.81 

.46 

.80 

.63 

.58 

.81 

.81 

.81 

.81 

.58 

.47 

.81 

.81 

.58 

.52 

.61 

.60 
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ค่าความเช่ือมั่น = .91 
 
 
 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

.75 

.73 

.69 

.82 
.33. 

42. 
43. 
44. 
45. 

 

.61 

.80 

.50 

.39 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล นางอรอุษา  มหาสุวรรณ 
วันเดือนปีเกิด 20 พฤษภาคม 2520 
สถานทีเ่กิด จังหวัดสงขลา  
ที่อยู่ 28 ถ. เอมอรอุทิศ 1 ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 

24000  
ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ข้าราชการครู 
สถานทีท่ํางาน โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 

อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2545 
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