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 จิราภรณ จันทรด:ี การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

กับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน 

เขต 1 (A STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN ADMINISTRATORS’ CHANGE LEADERSHIP 

AND EFFECTIVE ADMINISTRATION IN THE OFFICE OF LAMPHUN ELEMENTARY 

EDUCATION SERVICE AREA 1) คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ: พระครูวิทิตศาสนาทร, Ph.D.,  

พิมพฤทธิ์  เที่ยงภักดิ,์ ปร.ด., 145 หนา, ป พ.ศ. 2558   

 

 การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนํ าการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา  กลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน    

เขต 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 273 คน เครื่องมือที่ ใชในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  

 ผลการวิจัยพบวา  

1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก

ดาน เมื่อเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการสรางแรงบันดาลใจ   ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และดานการกระตุนทางปญญา  

2) ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุก

ดาน เมื่อเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  การบริหาร

ทั่วไป และการบริหารวิชาการ  

3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการ

บริหารงานของสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   

โดยมีความสัมพันธกันในทางบวกและอยูในระดับคอนขางสูง 
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 The objectives of this thematic paper were to study the change leadership of 
administrator and effectiveness in administration of the school, and to study 
relationship between the change leadership of administrator and effectiveness in 
administration of the school.  The study sampling subjects were the teachers of 
schools affiliated with the Office of Lamphun Elementary Education Service Area 1 in 
academic year 2015, totally 273. Tools for research data collection were 
questionnaires with five-measurement rating scale; statistics for data analysis 
included frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation 
co-efficient. 
 The research findings were as follows:    

1) The change leadership of school administrators affiliated with the Office 
of Lamphun Elementary Education Service Area 1 was overall rated at a high level. 
When considering by aspect, all of them were found that it was rated at a high level; 
when ranking from high to low, they consisted of the inspiration, ideological influence, 
awareness of individualism, and intellectual stimulation.    

2) The effectiveness of the school administrators affiliated with the Office 
of Lamphun Elementary Education Service Area 1, was overall rated at a high level. 
When considering by aspect, it was found that all of them were rated at a high level; 
when ranking from high to low, they consisted of the personnel administration, budget 
administration, general administration, and academic administration. 

3) The change leadership of school administrators had relationship with 
the effectiveness in administration of the school, with statistical significance at 0.01, 
which was consistent with the hypothesis in positive relationship and rated at rather 
high level.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีเพราะความอนุเคราะหจากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรูตลอดจนเจาหนาที่ทุกทาน ที่ให

คําแนะนําเปนอยางดีมาโดยตลอด 

 ขอขอบพระคุณ พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร. อาจารยที่ปรึกษาหลักและ ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ 

อาจารยที่ปรึกษารวมที่กรุณาใหความรู คําปรึกษา แนะแนวทางที่ถูกตอง ตลอดจนตรวจแกไข

ขอบกพรองตางๆ ดวยความละเอียดถี่ถวนและเอาใจใสดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง 

จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสอบสารนิพนธที่ใหความเมตตาให

ความรู ใหคําปรึกษา ตรวจแกไขและวิจารณผลงาน ทําใหสารนิพนธสําเร็จลุลวงสมบูรณไปไดดวยด ี

ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ที่ใหความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และขอขอบคุณ

ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ที่ใหความ

รวมมือเปนอยางดีในการตอบแบบสอบถามจนไดขอมูลอยางครบถวน 

 ขอขอบคุณคณาจารยทุกทานในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่กรุณาใหความรูทาง

วิชาการ ตํารา เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของในการทําสารนิพนธ ใหความรวมมือ อํานวยความสะดวกเปน

อยางดี ตลอดจนผูเกี่ยวของที่ไมไดกลาวนามมา ณ โอกาสนี้ ไดมีสวนรวมในการใหขอมูล ใหกําลังใจ

และคอยสนับสนุน 

  คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยของอุทิศเพื่อบูชาพระคุณแดบิดา 

มารดา ครู อาจารย ที่ใหการดูแลอบรม สั่งสอน ใหมีสติปญญาและมีคุณธรรมเปนเครื่องชี้นํา

ความสําเร็จในชีวิต 

 

             จิราภรณ   จันทรดี

  

  



สารบัญ 

 
 หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ก 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ข 

ประกาศคุณูปการ ค 

สารบัญ  ง 

สารบัญตาราง ฉ 

สารบัญภาพ ซ 

บทที่ 

  1  บทนํา  ……………………………………………………………………………………………………………………..  1 

 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา……………………………………………………………….. 1 

 วัตถุประสงคของการวิจัย……………………………………………………………………………………. 5 

 สมมุติฐานการวิจัย……………………………………………………………………………………………… 6 

 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย…………………………………………………………………………. 6 

 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ………………………………………………………………………………….. 6 

 ขอบเขตของการวิจัย………………………………………………………………………………………….. 7 

 คํานิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย……………………………………………………………………… 8 

  2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ……………………………………………………………………………………. 11 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง…………………………………… 11 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล…………………………………………………………………. 24 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา…………………… 36 

 ขอบขายภารกิจในการบริหารงานของสถานศึกษา…………………………………………………. 44 

 สภาพและขอมูลทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1……. 55       

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ…………………………………………………………………………………………….. 59 

  3  วิธีดําเนินการวิจัย……………………………………………………………………………………………………….. 65 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง …………………………………………………………………………………. 65 

 เทคนิคการสุมกลุมตัวอยาง…………………………………………………………………………………. 65 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย……………………………………………………………………………………… 66 

 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ…………………………………………………………….. 68 

 การเก็บรวบรวมขอมูล………………………………………………………………………………………… 69 



จ 

 

สารบัญ (ตอ) 

 
บทที่  หนา 

 การวิเคราะหขอมูล…………………………………………………………………………………………….. 69 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล…………………………………………………………………………….. 71 

  4  ผลการวิจัย…………………………………………………………………………………………………………………. 74 

  5  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………… 93 

 สรุปผลการวิจัย………………………………………………………………………………………………….. 93 

 อภิปรายผล ………………………………………………………………………………………………………. 96 

 ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………102 

บรรณานุกรม……………………………………………………………………………………………………………………..104 

ภาคผนวก …………………………………………………………………………………………………………………………112 

     ภาคผนวก ก รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย………………………………………....113 

     ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห………………………..………………………………………………  115 

     ภาคผนวก ค แบบวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)………………………………………………123 

     ภาคผนวก ง แบบสอบถาม…………………………………………………………………………………………… 132 

ประวัติยอของผูวิจัย…………………………………………………………………………………………………………… 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 
 

ตารางที่  หนา 

   4-1  แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม………………………………………………………………… 75 

   4-2  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของ   

  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 โดยรวม      

และรายดาน…………………………………………………………………………………………………………. 76 

   4-3  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของ 

  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 ดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณ จําแนกรายขอ …………………………………………………………………. 77 

   4-4  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของ 

  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 ดานการ

สรางแรงบันดาลใจ จําแนกรายขอ ………………………………………………………………………….. 79 

   4-5  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 ดานการ

กระตุนทางปญญา จําแนกรายขอ……………………………………………………………………………. 80 

   4-6  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของ 

  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 ดานการ

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล จําแนกรายขอ………………………………………………………….. 81 

   4-7  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหาร

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 

โดยรวมและรายดาน……………………………………………………………………………………………… 83 

   4-8 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการบริหารงานของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 ดานการ

บริหารวิชาการ จําแนกรายขอ………………………………………………………………………………… 84 

   4-9  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการบริหารงานของ 

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 ดานการ

บริหารงบประมาณ จําแนกรายขอ…………………………………………………………………………… 85 

   4-10  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการบริหารงานของ 

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 ดานการ

บริหารงานบุคคลจําแนกรายขอ………………………………………………………………………………. 87 



ช 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่  หนา 

   4-11  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการบริหารงานของ 

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 ดานการ

บริหารทั่วไป จําแนกรายขอ……………………………………………………………………………………. 89 

   4-12  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1………………………………………………………………… 91 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญรูปภาพ 
 

ภาพที่  หนา 

  1-1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใชในวิจัย……………………………………………………………………………… 6 

  2-1 แสดงเกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนในเชิงระบบตามทัศนะของ 

 ฮอยและมิสเกล………………………………………………………………………………………………………… 30 
 



บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการ และพัฒนาการที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในโลกยุคโลกาภิวัตน มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอยางมากจนเกิดภาวะวิกฤติทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคมดานการเมืองและดานการศึกษา ปญหาและสภาพของวิกฤติการณตางๆ 

จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชนจะตองปรับเปลี่ยน พื้นฐานความรู

ความสามารถของประชาชนไมเพียงพอกับความเปนอยูในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป บุคคลและสังคม

ปรับตัวไมทัน เกิดความไมสมดุลในการพัฒนาในหลายลักษณะ รัฐจึงไดกําหนดนโยบายเรงดวนในการ

ปฏิรูปการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 2) ซึ่งการศึกษาเปน

กระบวนการที่จะทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคมได

อยางมีความสุข สามารถพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ 

ดาน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 80 ขอ 3 ไดกําหนดใหมีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา

ของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย  มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน

สวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หนา 23) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 

ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553, หนา 3)  

 นอกจากนี้ มาตรา 39 ไดบัญญัติใหมีการกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษามากที่สุดโดยระบุ

ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาโดยตรง เพื่อใหสถานศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคมคุณธรรม คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553, หนา 14) ตลอดจนมาตรา 47 ระบุ

ใหมีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยการ



2 

 

ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก มีการจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปนองคกรมหาชน เพื่อประเมินคุณภาพภาพนอกและรับรอง

มาตรฐานสถาบันการศึกษาทุกระดับ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553, หนา 17) 

และจากการที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัดใชมาตรฐานนี้เปนเปาหมายในการพัฒนาโดยมี

การกําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหใช แบงออกเปน 4 ดาน 

ครอบคลุมทั้งนักเรียน ครูและผูบริหาร โดยในสวนของผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานไว

ใน “มาตรฐานดานการจัดการศึกษา” ไดแกมาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยาง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยตัวบงชี้ที่ 8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิด

ริเริ่มที่เนนการพัฒนา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หนา 4)  

 ภารกิจหลักของโรงเรียนที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โรงเรียนตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการให

การศึกษาเพ่ือประโยชนตอผูเรียน และสังคมใหบรรลุความมุงหมาย กําหนดใหสถานศึกษาตองจัดใหมี

การปฏิรูปการเรียนรูตามหลักการและแนวทางที่กําหนดไว การจัดการศึกษาและการบริหารซึ่งตองใช

กระบวนการและปจจัยจึงจะบรรลุผล ในกระบวนการจะอาศัยทั้งผูบริหารโรงเรียนและครู ผูบริหาร

โรงเรียนจะตองมีศักยภาพหลายดาน จึงจะนําโรงเรียนประสบความสําเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาเปน

บุคลากรหลักที่สําคัญและเปนผูนําวิชาชีพที่จะตองมีสมรรถนะ ความรู ความสามารถ และคุณธรรม 

จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะนําไปสูการจัดและการบริหารสถานศึกษาที่ดี        

มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หนา 1) การจะบริหารหนวยงานใหเกิดผลดี 

มีประสิทธิภาพสูงสุดยอมขึ้นอยูกับผูนํา ซึ่งถือไดวามีผลกระทบตอการบริหารงานในองคกรเปนอยาง

มาก เนื่องจากผูนําถือไดวาเปนหลักที่สําคัญยิ่งตอหนวยงาน ตอผูใตบังคับบัญชา และตอผลงานเปน

สวนรวมคุณภาพและลักษณะของผูนํามีผลสะทอนตอการปฏิบัติงานและผลงานขององคกรหรือ

หนวยงานแตละแหงเปนอันดับแรก ดังนั้นผูบริหารจะตองม ีความพรอม ทั้งดานวุฒิภาวะ คุณลักษณะ 

ความรู ความสามารถทั้งดานศาสตรและศิลป รวมทั้งภาวะผูนํา  

 ภาวะผูนําของผูบริหารมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในการบริหารงานใหสัมฤทธิ์ผล 

ผูบริหารในยุคโลกาภิวัตนจะตองรูจักใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ปรับตัวใหเหมาะสมกับทุกสภาพการณได ผูบริหารตองทําหนาที่เปนผูนํา เปนตัวอยางในดาน

พฤติกรรมภาวะผูนํา เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่นและความเลื่อมใสในตัว

ผูบริหาร เพื่อใหหนวยงานหรือองคกรเกิดประสิทธิผลสูงสุด และเปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากร

ในโรงเรียน การแสดงออกของผูบริหารมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของครูและนักเรียนเปนอยางมาก 

อันสงผลถงึคุณภาพการบริหารงานภายในโรงเรียนวาจะประสบความสําเร็จเพียงใด ฉะนั้นประสิทธิผล
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ของหนวยงานหรือองคกรถือเปนผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาหนวยงานหรือองคกร ซึ่งผูบริหาร

จะตองเปนผูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนานําพาโรงเรียนไปสูองคกรแหงการเรียนรู พัฒนา

องคกรใหบรรลุประสิทธิผลและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ดังนั้นผูบริหารจึงจําเปนตองอาศัยการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบในการบริหารโรงเรียน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปน

กระบวนการมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการทํางานเพื่อใหการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ 

ผูบริหารและผูนําอาจไมใชคนเดียวกันได สวนใหญผูบริหารเปนผูที่อยูในตําแหนงแบบเปนทางการ

เกี่ยวกับการบริหารงานที่เปนประจํา เนนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สวนผูนําจะเปนผูที่มี

ความสามารถพิเศษสูง มุงการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม มองอนาคตที่ยาวไกล และพัฒนา

ความกาวหนาขององคกร เนนความมีประสิทธิผลขององคกร (วิโรจน สารรัตนะ, 2544, หนา 16) 

 ประสิทธิผลของโรงเรียนเกิดจากโรงเรียนที่มีสภาพสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดลอม

รอบๆตัวผูเรียนที่เอื้ออํานวยการตอการเรียนรูอยางเหมาะสม มีความพรอมในดานทรัพยากรตางๆ   

มีงบประมาณเพียงพอ เพื่อใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางดี วิสัยทัศนสูความสําเร็จของผูบริหาร

โรงเรียนในการสรางโรงเรียนใหมีประสิทธิผล ระบบของโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมเปนสิ่งหนึ่งที่จะตองทําให

เกิดข้ึน นั่นคือมีระบบการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โรงเรียนที่มีประสิทธิผล 

คือโรงเรียนที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหถึงจุดสูงสุด สามารถออกไปสูสังคม

ภายนอกไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิผลของโรงเรียนเปนผลสําเร็จของโรงเรียนที่สามารถทําหนาที่ให

บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งที่เกิดจากประสบการณในการบริหารของผูบริหาร 

เพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายที่ตั้งไว ผลที่เกิดจากการกําหนด

นโยบาย และแนวปฏิบัติของโรงเรียนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สงผลใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทั้ง

ทางรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา มีลักษณะนิสัย มีทักษะ มีบุคลิกภาพและมีเจตคติที่

เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข (เปรมสุรีย เชื่อมทอง, 2536, หนา 8) โรงเรียน

ที่มีประสิทธิผลหรือโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จนั้น ตองอาศัยความทุมเทพยายามในทุกดานจาก

บุคคลที่เกี่ยวของ ตองอาศัยความรวมแรงรวมใจและอาศัยทรัพยากรที่เพียงพอ มีคุณภาพ รวมถึง

ภาวะความเปนผูนําของผูบริหาร (วิโรจน สารรัตนะ, 2544, หนา 38)  ดังนั้นผูบริหารจึงตองรูจักใช

ภาวะผูนําใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน แสดงใหเห็นความบริสุทธิ์ใจในการทํางาน และเปน

ตัวอยางแกผูอื่นในดานตางๆ จะกอใหเกิดความศรัทธา ความสามัคคี รวมมือ รวมใจในการทํางานซึ่ง

สงผลใหการดําเนินงานในโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค (อภิวรรณา แกวเล็ก, 2542, หนา 54) ซึ่ง

ภาวะผูนําจึงเปนปจจัยที่สําคัญและสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียน จะมี

ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับการใชภาวะผูนําในการปรับเปลี่ยนและพัฒนางานใหดีขึ้น 

(Stewart, 1985, p. 32, อางถึงใน เฉลา ระโหฐาน, 2553, หนา 69) และภาวะผูนําของผูบริหาร     
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มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน (Reid,et  al., 1988, p. 24, อางถึงใน เฉลา ระโหฐาน, 

2553, หนา 69) 

 ในปจจุบันนักวิชาการทางการศึกษาไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํามีความคิดเห็นวาภาวะ

ผูนําของผูบริหารที่เรียกวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ซึ่งแนวคิดนี้

ที่วา ผูนําจะตองสามารถเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูตามใหเกิดความพยายามที่จะปฏิบัติงาน

เกินเปาหมายที่กําหนด ตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ แรงจูงใจและความเชื่อมั่นของผูตามใหมี

วุฒิภาวะอยูในระดับสูง ตามทฤษฎีของแบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, อางถึงใน       

รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 247) ไดกลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา สามารถเห็นไดจาก

ผูนําที่มีลักษณะกระตุนใหเกิดความสนใจในระหวางผูรวมงาน และผูตาม ใหมองงานของพวกเขาใน

แงมุมตางๆ ทําใหเกิดความตระหนัก รูเรื่องภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน (Vision)  นอกจากนี้ยัง

พบงานวิจัยจํานวนมากที่เปนงานเชิงประจักษ และเชิงทฤษฎีตาง ๆ ที่ศึกษาในวงการธุรกิจ 

อุตสาหกรรม ราชการ สถาบันการศึกษา และองคกรที่ไมหวังผลกําไร ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และใหความพึงพอใจมากกวา

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 259) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีการ

นําไปศึกษาวิจัยกันมาก คือ ศึกษาจากแนวคิดของแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1991, อางถึงใน      

รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 252) ซึ่งมีองคประกอบ 4 ดาน คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงจึงเปนที่นาสนใจของนักวิชาการทางการบริหารดานตางๆ ไดมีการเสนอวาควรมีการ

พัฒนาผูนําใหมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง (สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษา, 2550, หนา 2) 

 สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เปนหนวยงานที่อยูภายใต

การกํากับ ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เปนหนวยงานประสานนโยบาย กํากับ

ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด มีการดําเนินการ

อยางเปนระบบและตอเนื่อง  มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 144 โรงเรียน ซึ่งจากการรายงานผลการ

จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 (2556, หนา 10) ไดสรุปผล

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในสวนของสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินในป 2554-2556 มี

ผลการประเมินไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด คือ รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไดรับการประเมิน

ผานการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)     

เนื่องจากการประเมินที่ผานมายังมีสถานศึกษาที่ไมไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 

27.50 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพดังกลาวบงบอกชัดเจนวาประสิทธิภาพการบริหารงานสถานศึกษา

ไมไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดไว  และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
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ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2556 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต1, 

2557, หนา 10) เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2555 เมื่อพิจารณาการบรรลุเปาหมายที่สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 กําหนด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น รอยละ 3 พบวา ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก บรรลุเปาหมาย 1 กลุมสาระวิชา คือ  คณิตศาสตร (+8.01) และใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 บรรลุเปาหมาย 1 กลุมสาระวิชา คือ ภาษาอังกฤษ (+3.13) จากผลการ

ประเมินดังกลาวผูเรียนตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาเพิ่มขึ้น ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จึงไดดําเนินการเรงรัดปฏิรูปการศึกษาโดยการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดระบบ

นิเทศ กํากับติดตาม ดูแลภารกิจหลักของสถานศึกษา รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 

 จากสภาพปญหาที่กลาวมาขางตน และความสําคัญของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปน

ปจจัยที่สําคัญและสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะมี

ประสิทธิผลมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับการใชภาวะผูนําในการปรับเปลี่ยนและพัฒนางานใหดีขึ้น 

จึงเห็นไดวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการบริหารงานของ

สถานศึกษา ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ

ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน 

เขต 1 เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาไดนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางพัฒนาสงเสริมภาวะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อันจะสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาและเกิดประโยชน

สูงสุดตอหนวยงานทางการศึกษาตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
  ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว 3 ประการ ดังนี้ 

1.2.1 เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

1.2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 1 
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1.3 สมมติฐานการวิจัย   
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 มีความสัมพันธกันทางบวก 

 

1.4 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 จากการประมวลขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นการวิจัย ประกอบดวยภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

ตามแนวคิดของแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1991, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 

252) ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ 

การกระตุนทางปญญา  และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และประสิทธิผลในการบริหารงาน

ของสถานศึกษา ตามขอบขายการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เปนนิติบุคคลของ

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 32-37) กําหนดขอบขายภารกิจการบริหารและการจัดการ

สถานศึกษาไว 4 ดานคือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารทั่วไป โดยเขียนแผนภูมิกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.5.1 ทราบถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการ

บริหารงานของสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

1.5.2 ทราบถึงความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน 

เขต 1 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

1. ก า ร มี อิ ท ธิ พ ล อ ย า ง มี

อุดมการณ   

2. การสรางแรงบันดาลใจ 

3. การกระตุนทางปญญา 

4. การคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล 

ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ของสถานศึกษา 

1. การบริหารวิชาการ 

2. การบริหารงบประมาณ 

3. การบริหารงานบุคคล 

4. การบริหารทั่วไป 
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1.5.3 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลหรือสารสนเทศ

ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงภาวะผูนําของผูบริหารและปรับปรุงประสิทธิผล

การบริหารงานของสถานศึกษา 

1.5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูนเขต 1 หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาภาวะผูนําและประสิทธิผลการ

บริหารงานของสถานศึกษา 

 

1.6 ขอบเขตของการวิจัย   
1.6.1 ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากร ประกอบดวย ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน 

เขต 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 855 คน   

1.6.2 ขอบเขตดานเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษา 

1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ตามแนวคิดของ แบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1991, อาง

ถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 252) ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน คือ 

(1)   การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

(2)   การสรางแรงบันดาลใจ 

(3)   การกระตุนทางปญญา 

(4)   การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

2) ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา ตามขอบขายการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหาร

และการจัดการสถานศึกษาไว 4 ดาน คือ 

(1)   ดานการบริหารวิชาการ 

(2)   ดานการบริหารงบประมาณ 

(3)   ดานการบริหารงานบุคคล 

(4)   ดานการบริหารทั่วไป 

1.6.3 ขอบเขตดานพื้นที ่

 ไดแกสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
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1.7 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 ความสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ที่จัดการศึกษาภาครัฐ ที่มีอิทธิพลตอผู

ตามในการกระตุนและจูงใจใหผูตามปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายดวยความเต็มใจตาม

แนวคิดของของ แบสและอโวลิโอ ประกอบดวยพฤติกรรม 4 ดาน คือ 

1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษา    

แสดงใหเห็นในการจัดการ หรือการทํางานที่เปนกระบวนการทําใหผูรวมงานยอมรับ เปนที่เชื่อถือ 

ศรัทธา ไววางใจในความสามารถของผูบริหาร และเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อไดรวมงานกัน บุคลากรใน

สถานศึกษาตองการเอาเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานเชนเดียวกับผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

2)  การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมทีผู่บริหารสถานศึกษา แสดงใหเห็นใน

การจัดการหรือการทํางานที่เปนกระบวนการ ประพฤติตนเปนที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับบุคลากร

ในสถานศึกษา โดยแสดงออกถึงความกระตือรือรนในการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก    

สรางและสื่อความคิดสรางสรรค ทําใหบุคลากรในสถานศึกษาเกิดแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติหนาที่ให

ประสบความสําเร็จ ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน 

เขต 1 

3)  การกระตุนทางปญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษา แสดงใหเห็นใน

การบริหารสถานศึกษาที่เปนกระบวนการ มีการโนมนาวหรือกระตุนใหบุคลากรในสถานศึกษา

ตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ทําใหชวยกันคิดหาแนวทางใหมๆ มาแกปญหา เพื่อหา

ขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม กระตุนใหมีการคิดและแกปญหาอยางมีระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค     

มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนมุมในการมองปญหา สงเสริมการใชเหตุผลและยอมรับความคิดเห็น

ของบุคลากรในสถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 1 

4)  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษา 

แสดงใหเห็นถึงภาวะในการวินิจฉัยบุคลากรในสถานศึกษา โดยยึดความแตกตางระหวางบุคคลเปน

หลัก ดูแลเอาใจใสเปนรายบุคคล    ทําใหบุคคลากรในสถานศึกษารูสึกมีคุณคา มีความสําคัญผูบริหาร

เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่ ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
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 ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา หมายถึง ผลการดําเนินงานในการบริหาร

จัดการพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน    

เขต 1 ใหมีการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา    

ตามขอบขายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ     

การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ดังมีรายละเอียดการบริหารงาน

แตละดานดังนี ้

1)  ประสิทธิผลดานการบริหารวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงาน 

ดานวิชาการไดสําเร็จตามวัตถุประสงค คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู การวัดผลประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

การแนะแนวการศึกษา การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สงเสริมความรู

ดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นและสงเสริม

สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา        

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

2)  ประสิทธิผลดานการบริหารงบประมาณ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงาน 

ดานบริหารงบประมาณไดสําเร็จตามวัตถุประสงค คือการจัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรร

งบประมาณ  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใชเงิน และผลการดําเนินงาน    

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารการบัญชี การบริหาร

พัสดุและสินทรัพย ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

3)  ประสิทธิผลดานการบริหารงานบุคคล หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงาน 

ดานการบริหารงานบุคคล ไดสําเร็จตามวัตถุประสงค คือ การวางแผนอัตรากําลัง และกําหนด

ตําแหนงการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ         

การดําเนินการทางวินัย และการรักษาวินัย และการออกจากราชการ ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

4)  ประสิทธิผลดานการบริหารทั่วไป หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงาน    

ดานการบริหารทั่วไป ไดสําเร็จตามวัตถุประสงค คือ การดําเนินงานธุรการ งานพัฒนาระบบและ

เครือขายขอมูลสารสนเทศ ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา การรับนักเรียน สงเสริมและ

ประสานงานการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การสงเสริมงานกิจการนักเรียน  

การประชาสัมพันธ การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล หนวยงาน 

สถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน และการบริการสาธารณะ  

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
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 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1  

 ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูรักษาการที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ประจําปการศึกษา 2558 

 ครู หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการสอนในตําแหนงครูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ประจําปการศึกษา 2558 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 หมายถึง หนวยงานที่ทําหนาที่

บริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยครั้ งนี้มีความมุ งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของเพ่ือใชเปนกรอบในการศึกษา และไดนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามลําดับดังนี้ 

2.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 

2.4 ขอบขายภารกิจในการบริหารงานของสถานศึกษา 

2.5 สภาพและขอมูลทั่วไปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกอยางรวดเร็ว ทําใหสงผลกระทบตอประเทศไทยในทุกดาน 

ไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันไมวาจะเปนองคกรตางๆ 

ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน ไมวาองคกรของรัฐหรือเอกชน ดังนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงใหทันกับ

สถานการณที่เกิดขึ้น และสามารถท่ีจะยืนหยัดอยูทามกลางสภาวะตาง ๆ ไดตองอาศัยการปรับตัวของ

องคกรเพื่อความอยูรอด การเปลี่ยนแปลงนั้นตองอาศัยปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร ภาวะผูนํา

เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงองคกรใหสามารถอยูรอดได แตในสภาวะเชนนี้คงตองใชภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับเปลี่ยนองคกรใหสามารถยืนหยัดอยูไดและทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

อยูในปจจุบันนี้ 

2.1.1 ความหมายของผูนํา 

 ความหมายของภาวะผูนําไดครอบคลุมถึงผูนําในระดับตางๆ ขององคกร ทั้งแบบเปน

ทางการ และไมเปนทางการ ผูนํา (Leaders) จึงมีความหมายกวางขวางมาก ทําใหการใหคํานิยาม

แตกตางกันไปซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ (Leaders) ไวซึ่งสรุปได ดังนี้ 

 พระธรรมปฎก (2544, หนา 27) ไดใหความหมายของผูนํา คือ บุคคลที่จะนํามาประสาน

ชวยใหทั้งหลายรวมกันโดยที่วาจะเปนการอยูรวมกัน หรือทําการรวมกันก็ตาม ใหพากันไปดวยดีสู

จุดหมายที่ดีงาม 
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 สิปปนนท เกตุทัต (2545, หนา 27) ไดกลาววา ผูนําที่แทจริงตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 

และสามารถทําใหผูรวมงานยอมรับและยินดีรวมปฏิบัติตาม 

 บุญทัน ดอกไธสงค (2545, หนา 27) กลาววา ผูนําหมายถึง ผูมีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพล

ตอกลุมชนเพื่อพวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายสูงสุด ตามความตองการเปนผูนํา

และแนะนํา เพราะผูนํา ตองคอยชวยเหลือกลุมใหบรรลุเปาหมายสูงสุดตามความสามารถ และผูนําไม

เพียงยืนอยูเบื้องหลังแตวางแผนและผลักดันแตผูนําจะตองยืนอยูขางหนากลุม และนํากลุมปฏิบัติงาน

ใหบรรลุเปาหมาย 

 นฤมล นามเอี่ยม (2550, หนา 27) ใหความหมายของผูนํา คือ บุคคลที่ไดรับแตงตั้งอยาง

เปนทางการหรือไมเปนทางการ ซึ่งผูนําไมจําเปนตองเปนหัวงานหรือผูบริหาร แตเปนบุคคลที่สมาชิก

ในกลุมนั้นใหการยอมรับ มีอิทธิพลในการโนมนาวจูงใจใหผูอื่นปฏิบัติตามความตองการหรือคําสั่งของ

ตน มีการใชอิทธิพลตอบุคคลในหนวยงาน มีการประสานงานรวมกัน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายขององคกรนั้น 

 ฮอย และมิเกล (Hoy & Miskel, 2005, อางถึงใน ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ, 2554, หนา 19) 

กลาวไววา ผูนํา (Leaders) หมายถึง บุคคลสําคัญที่เปนหลักใหกับองคกร ใหคําแนะนําแกเพื่อน

รวมงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และรับผิดชอบตอประสิทธิผลขององคกร ผูนําจะใชอิทธิพลอยางจงใจ

ตอผูอื่นเพื่อสรางกิจกรรม และสรางความสัมพันธในกลุมหรือองคกรโดยมุงใหคนคลอยตามวามี

อะไรบางท่ีจําเปนตองกระทําใหเกิดผลสําเร็จ 

 จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา ผูนําเปนเรื่องเก่ียวกับความสามารถของบุคคลในการ

กอใหเกิดการกระทําตามความตองการ โดยผูนํา คือผูที่มีความสามารถหลากหลาย และมีอิทธิพล

เหนือผูอื่น เปนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง การเลือกตั้งหรือการยกยองจากกลุมใหทําหนาที่ของตําแหนง

ผูนํา มีอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการ ชี้แนะและชวยเหลือใหกลุมสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม

จุดประสงคหรือจุดหมายที่ตั้งไว  

2.1.2 ความหมายของภาวะผูนํา 

 การศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนํา มีนักวิจัย และนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายภาวะ

ผูนํา ไวตางๆ กัน ดังนี้ 

 พระธรรมปฎก (2544, หนา 2) ไดใหทัศนะวา ภาวะผูนํา หมายถึง บุคคลที่จะมาประสาน

ชวยใหคนทั้งหลายรวมกัน โดยที่วาจะเปนการอยูรวมกันก็ตาม หรือทําการรวมกันก็ตาม ใหพากันไป

ดวยดีสูจุดหมายที่ดีงาม 

 สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2546, หนา 263) กลาวไววา ภาวะผูนํา หมายถึงการที่บุคคลหนึ่ง

กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ของกลุมดวยการกระตุนใหสมาชิกเกิดแรงจูงใจและใช

ความสามารถของตนกระทําการเปลี่ยนแปลงตามการโนมนาวของผูนั้น 
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 คํานวณ ประสมผล (2547, หนา 69) ไดกลาวถึง ภาวะผูนํา หมายถึง การทํางานใหบรรลุ 

ผลโดยผานทางบุคลากร ดวยการกระตุนใหเกิดความรวมมือ การมีสวนรวมและมีความคิดสรางสรรค 

 อาคม วัดไธสง (2547, หนา 3) แสดงความคิดเห็นวา ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมที่ผูนํา

แสดงออกในรูปของกระบวนการ ความสามารถหรือกิจกรรมซึ่งกอใหเกิดอิทธิพลตอพฤติกรรมของ

บุคคลอ่ืน โดยที่บุคคลอื่นจะคลอยตามหรือปฏิบัติตามผูนําเพื่อใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคใน

สถานการณใดสถานการณหนึ่ง 

 แบส (Bass, 1985, p. 545, อางถึงใน ยุพา เสนาะพิณ, 2546, หนา 10) ไดใหความหมาย

ของภาวะผูนํา คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ผูนําเปนผูเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูตาม     

และไดรับผลงานตามเปาหมายที่กําหนด ทัศนคติความเชื่อมั่นและความตองการของผูตามตองไดรับ

การเปลี่ยนแปลงใหสูงขึ้นใหความหมายวา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงการ

ปฏิบัติงานของผูตาม ตองใหเกิดเปาหมายที่กําหนด ทัศนคติ ความเชื่อมั่น และความตองการของผู

ตามไดรับการเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ําไปสูระดับสูง 

 คูนซ และริช (Koontz & Wrich, 1987, p. 506, อางถึงใน เฉลา ระโหฐาน, 2553, หนา

25) เสนอแนวคิดวา ภาวะผูนําเปนศิลปะ หรือการใชอิทธิพลใหบุคคลอื่นพยายามทํางานดวยความ

เต็มใจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของกลุม 

 วีลีน และฮังเกอร (Wheelen & Hunger, 2002, p. 225, อางถึงใน ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ, 

2554, หนา 23) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา หมายถึง การใชทักษะ และความสามารถที่ทําให

เปาหมายขององคกรบรรลุผล และผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความสุข 

 จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา ภาวะผูนํา หมายถึง ศิลปะหรือความสามารถของ

บุคคลหนึ่งในการใชอิทธิพล อํานาจหนาที่ในการบริการ ที่จะกอใหเกิดแรงบันดาลใจหรือจูงใจ ผูตาม 

ผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา ใหรวมมือดวยความเต็มใจ เลื่อมใสศรัทธา เพื่อใหงานสําเร็จตาม

เปาหมายโดยใชกระบวนการตาง ๆ หนาที่ ความสัมพันธและสถานการณ ซึ่งผลสําเร็จของงานดูได

จากประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน ความพึงพอใจของสมาชิก และ ผูรับบริการ 

2.1.3 ความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) มีชื่อเรียกที่เปนภาษาไทย

ที่พบโดยทั่วไป เชน ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ ภาวะผูนําการปฏิรูป และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

สําหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชคําวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาคนควาพบวามีนักวิชาการ

ใชความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไว ดังนี้ 

 กัลยาณี พรมทอง (2546, หนา 62) ใหความหมาย ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 

ระดับพฤติกรรมของผูบริหารที่แสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางานที่เปนกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวังเปนผลให            
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การปฏิบัติงานเกิดความคาดหวัง พัฒนาความสามารถ และศักยภาพไปสูระดับที่สูงขึ้น โดยผูบริหาร

แสดงบทบาททําใหผูรวมงานรูสึกไววางใจตระหนักรูภารกิจ และวิสัยทัศนมีความจงรักภักดี และเปน

ขอจูงใจใหผูรวมงานมองไกลเกินกวาความสนใจของตน ซึ่งจะนําไปสูประโยชนขององคกร 

 นัฎฐพันธ เขจรนันทน (2546, หนา 44) ไดใหความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไว

วา ผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนสมาชิกขององคกร หรือมาจาก

ภายนอกองคกร โดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะใชความรู ทักษะ ความสามารถและประสบการณเพื่อ

อํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงขององคกรใหเกิดขึ้นและดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพปกติ

ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงขององคกรจะเปนผูที่มีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบหลายอยาง

ดวยกัน คือ อาจจะเปนทั้งผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง ผูเจรจา 

ตอรองระหวางผลประโยชน และเปนที่ปรึกษาในเรื่องตาง ๆขององคกร ที่จะขึ้นอยูกับสถานการณ

และความตองการจากองคกร วาตองการใหเขาแสดงบทบาท และหนาที่ใดเปนสําคัญ   

 วรรณี  หิรัญญากร (2546, หนา19) ใหความเห็นเกี่ยวกับ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

หมายถึง การกระทําของผูบริหารโรงเรียนที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกรอยางมีศิลปะในการ

โนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาผูรวมงานเกิดความตองการและแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จ

บรรลุจุดมุงหมายใหมขององคกรในทิศทางท่ีดีขึ้น 

 วันชัย  ธงชัย (2547, หนา 10) กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

Leadership) หมายถึง การที่ผูนํากระตุนใหเกิดความสนใจระหวางผูรวมงานและผูตามทําใหเกิดการ

ตระหนักรูในเรื่องภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน (Vision) ของทีมโดยผูนําจะเปนผูยกระดับวุฒิ

ภาวะ และอุดมการณของผูรวมงาน และผูตาม และองคกร ตลอดจนพัฒนาความสามารถของ

ผูรวมงาน และผูตามไปสูระดับความสามารถและศักยภาพท่ีสูงขึ้น 

 ชนะ พงศสุวรรณ (2548, หนา 7) ใหความหมาย ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 

พฤติกรรมที่ผูบริหารมีอิทธิพลตอผูรวมงานโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงขึ้นกวา

ความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับที่สูงขึ้น และมีศักยภาพมากขึ้น

ทําใหเกิดความตระหนักรูในพันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกร 

 เบิรน (Burn, อางถึงใน เนตรพัณณา ยาวิราช, 2546, หนา 44) ไดใหความหมายของภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผูนําที่สามารถแปลงวิสัยทัศนใหเปนความจริงได นําไปสูการปฏิบัติได 

สามารถทําใหบุคคลสนใจ และยินดีปฏิบัติตาม ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะทํางานที่ทาทาย และเปนผู

กําหนดกลยุทธขององคกรที่นําไปสูการปฏิบัติการเชิงกลยุทธขององคกร สภาพแวดลอมของการ

แขงขัน เพราะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถเปลี่ยนจากผูนําแบบเกามาสูความเปนผูนําแบบใหมที่

นํามาซึ่งความสําเร็จขององคกร 
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 มัสชินกี้ (Muchinky, 1997, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 247) กลาววา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของ

สมาชิกในองคกร มีการสรางความผูกพันตอเปาหมายและกลยุทธที่สําคัญขององคกร ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับอิทธิพลของผูนําที่มีตอผูตาม แตอิทธิพลนั้นเปนการใหอํานาจแกผูตามให

สามารถกลายเปนผูนําและรวมกระบวนการเปลี่ยนแปลงขององคกร ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปน

กระบวนการที่เปนองครวมและเกี่ยวของกับผูนําในระดับตางๆ ในหนวยงานยอยขององคกร 

 แบส (Bass, 1999, p. 11, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 247) ใหความหมาย

วา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้นกวาความ

คาดหวัง  มีการพัฒนาความสามารถของผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการ

ตระหนักรูในภารกิจของกลุมและองคกร มีการจูงใจผูตามใหมองเกินกวาความสนใจประโยชนสวนตน

ไปสูประโยชนของกลุม องคกร และสังคม 

 จากแนวคิดดั งกล าวข า งตน  สรุป ได ว า  ภาวะผู นํ าการ เปลี่ ยนแปลงหมายถึ ง               

พฤติกรรมการบริหารองคกรของผูบริหารที่ทําใหผู รวมงานสามารถปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม

ความสามารถ กระตุนใหผูรวมงานพัฒนาความสามารถและศักยภาพใหสูงขึ้น ทําใหผูรวมงาน

ตระหนักรูในภารกิจ วิสัยทัศนขององคกร ซึ่งจะนําไปสูประสิทธิผลขององคกร 

2.1.4 ความเปนมาและแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

2.1.4.1 ความเปนมาของทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

  แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนทฤษฎีภาวะผูนําที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มี

ทฤษฎีภาวะผูนําแบบบารมี (Charismatic Leadership) โดยแมกซ เวเบอร (Max Webwer) ไดเปน

ผูคิดคนขึ้นในป ค.ศ. 1920 เมื่อผลงานของเขาไดแปลเปนภาษาอังกฤษในป ค.ศ. 1974  ไดกระตุน

ความสนใจของนักสังคมวิทยาและนักรัฐศาสตรที่ศึกษาดานภาวะผูนํา ตอมาในปทศวรรษที่ 1980 

นักวิจัยทางจิตวิทยาและการจัดการไดแสดงความสนใจอยางมากตอภาวะผูนําอยางมีบารมีนี้ 

เนื่องจากในทศวรรษนั้น เกิดการปฏิรูปและการฟนฟูองคกรตางๆอยางมากและผูบริหารองคกรตางๆ

ในสหรัฐอเมริกามีการยอมรับกันวา มีความตองการและจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงในการ

ดําเนินการเรื่องตางๆเพื่อใหองคกรสามารถอยูไดในสภาวะท่ีมารแขงขันทางเศรษฐกิจสูง 

  ภาวะผูนําแบบมีบารมี หมายถึง ภาพความคิดของผูตามที่วาผูนําเปนผูที่มีพรสวรรค    

มีความเปนพิเศษ และเหนือคนทั่วไป ผูตามจะมีความเชื่อมั่นเคารพและบูชาในตัวผูนํา ในลักษณะที่

เปนวีรบุรุษเหนือมนุษยหรือเปนเทพโดยทฤษฎีภาวะผูนําแบบบารมีของเฮาส (House, 1977, cited 

in Muchinsky, 1997, Yukl, 2010, อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล, 2556, หนา 241) มีลักษณะดังนี้ 

1) การสรางภาพประทับใจใหผูตามมีความมั่นใจในตัวผูนําในความสามารถและความสําเร็จ 2)

ประกาศอยางชัดเจนถึงเปาหมายทางอุดมการณเกี่ยวกับภารกิจที่ตองทํา เพื่อสรางความผูกพันใน    
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ผูตามและเปนแนวทางสําหรับองคกร 3) สื่อสารใหผูตามทราบถึงความคาดหวังอยางสูงที่มีตอผูตาม 

4) แสดงความมั่นใจในความสามารถของผูตามวาพวกเขาสามารถบรรลุถึงเปาหมายในระดับสูงที่ตั้งไว 

5) จะมีการสรางวิสัยทัศนในอนาคตที่ดึงดูดใจที่จะทําใหผูตามมีชีวิตที่ดีและมีความหมายมากขึ้น ผูนํา

จะปลูกฝงคานิยม ความเชื่อ อุดมคติที่ทําใหผูตามยอมรับ  6) ผูนําจะสรางตัวอยางในพฤติกรรมของ

ตนเพื่อเปนโมเดลทางพฤติกรรมใหกับผูตาม ทําใหผูตามรูสึกชื่นชมหรือยกยองผูนํา มีความรูสึกเปน

หนึ่งเดียวกับผูนํา และ 7) หากมีความจําเปนผูนําก็จะแสดงออกเพื่อกระตุนจูงใจผูตามดวยความ

เหมาะสม 

  แบส (Bass, 1985, อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล, 2556, หนา 247)  ไดระบุขอจํากัด

บางประการของผูนําแบบมีบารมี และไดแนะนําใหมีการขยายทฤษฎีใหครอบคลุมถึงลักษณะเสริม

พฤติกรรม ตัวบงชี้บารมี สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย เชน แบส เสนอวา ผูนําแบบมีบารมี มักจะ

เกิดข้ึนในที่ที่ใชอํานาจแบบปกติ ลมเหลวกับการจัดการกับวิกฤตการณและยังเปนที่นาสงสัยเกี่ยวกับ

คานิยมและความเชื่อดัง้เดิมของผูนําแบบนี้ ดังนั้นตอมา ในทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบส 

(Bass & Avolio, 1991, cited in Bass, 1999, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 247)     

ไดใชคําวา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ แทนคําวาการสรางบารมี ซึ่งหมายถึง การมีอิทธิพล

เกี่ยวกับอุดมการณที่ระดับสูงสุดของจริยธรรม คือ ความไมเห็นแกตัว ซึ่งทั้งผูนําและผูตามจะมีการ

อุทิศตัวอยางที่ดีที่สุดเทาที่จะสามารถทําได ซึ่งแบสไดใหเหตุผลในการใชคําวา การมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ แทนคําวา การสรางบารมีเนื่องจาก  1) การสรางบารมี เปนตัวแทนของความหมายหลาย

ความหมายในการโฆษณา เชน การฉลอง ซึ่งมีลักษณะเปนการโออวด  ตื่นเตนเกินจริง  2) การสราง

บารมี มีความสัมพันธมากเกินไปกับการปกครองแบบเผด็จการ และความเปนผูนําแบบเทียม เชน    

ฮิตเลอร  มุสโสลินี  3) มีผูวิจัยบางคนกลาววา  การสรางบารมีคือ การรวมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ทั้งหมด ตั้งแตการสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

ดังนั้นในวัตถุประสงคบางงานวิจัยของแบส จึงใชคําวา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ แทนคําวาการ

สรางบารมี  

  หลังจากเกิดทฤษฎีภาวะผูนําแบบมีบารมีแลว ไดเกิดการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ

ภาวะผูนําแนวใหมขึ้น คือ ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลของเบรินส (Burns) ในป ค.ศ. 1978 และ

แบส (Bass) ค.ศ. 1985 แตทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับวาเปนทฤษฎีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ คือ 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ แบส (Bass) 

2.1.4.2 ท ฤ ษ ฎี เ กี่ ย ว กั บ ภ า ว ะ ผู นํ า ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  (Transformation 

Leadership Theory)  

  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และ

สมมุติฐานของสมาชิกในองคกร  สรางความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค และกลยุทธที่
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สําคัญขององคกร ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับอิทธิพลของผูนําที่มีตอผูตาม แตอิทธิพลนั้น

เปนการใหอํานาจแกผูตามใหกลับกลายเปนผูนําและผูที่เปลี่ยนแปลงหนวยงานในกระบวนการของ

การเปลี่ยน แปลงองคกร  

  ดังนั้นสภาวการณเปลี่ยนแปลงจึงไดรับการมองวาเปนกระบวนการที่เปนองครวม   

และเก่ียวของกับการดําเนินการของผูนําในระดับตางๆ ในหนวยงานยอยขององคกร 

  ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership Theory) เปนแนวคิด

ของการศึกษาภาวะผูนําแนวใหมหรือเปนกระบวนทัศนใหม (New Paradigm) ของภาวะผูนําโดยมี

เบิรน (1978, cited in Mosley and others, 1996, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2543, หนา 245) 

และ แบส (Bass, 1985, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2543, หนา 245) เปนนักวิชาการที่สําคัญและ

มีอิทธิพลอยางสูงตอทฤษฎีนี้ ผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (Paradigm 

shift) ไปสูความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน (Visionary) และมีการกระจายอํานาจหรือเสริมสรางพลังจูงใจ 

(Empowering) เปนผูมีคุณธรรม (Moral agents) และกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนํา ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงเปนทฤษฎีที่อยูในกลุมทฤษฎีภาวะผูนําแรกๆ ที่เริ่มกลาวถึงจริยธรรมของผูนํา และ

การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่จะตองนําผูอื่นไปสูเปาหมายที่ดีกวา ทั้งผูนําและผูตามจะพยายาม

สนใจผลประโยชนของผูอื่น ของกลุม ขององคกร หรือของสังคมมากกวาผลประโยชนของตนเอง และ

จะเนนเรื่องแรงจูงใจภายนอก และเนนเรื่องการเพิ่มพลังอํานาจในผูอื่น ดวยพฤติกรรมและ

กระบวนการของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง นักวิชาการไดพิสูจนดวยงานวิจัยเชิงประจักษจํานวนมาก 

วามีความเหมาะสมและเปนที่ตองการอยางยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสับสน 

และวิกฤติเกิดขึ้นมากมายอยางในปจจุบันนี้  (Mosley and others, 1996, อางถึงใน รัตติกรณ     

จงวิศาล, 2543, หนา 245) โดยมีแนวคิดวาการศึกษาภาวะผูนําในระยะที่ผานมายังไมสามารถอธิบาย

ภาวะผูนําไดอยางชัดเจน และยังไมรูวาอะไรเปนแกนแทของภาวะผูนําที่สอดคลองกับชีวิตในยุค

ปจจุบัน มีนักวิชาการไดกลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไว ดังนี้ 

  ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2544, หนา 84-90) ไดรวบรวมลักษณะ และพฤติกรรมที่

สําคัญของผูนําที่จะประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาภาวะผูนําและคุณลักษณะ

พฤติกรรมที่สอดคลองกังองคประกอบของภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลง เชน 

1) ผูนําที่ประสบความสําเร็จจะตองมีความเฉลียวฉลาดปรับตัว เกง มีความเพียร

พยายาม รางกายแข็งแรง กระตือรือรน เปนคนทํางานหนัก เชื่อมั่นในตนเอง มีไหวพริบ ความอดทน 

ความเห็นออกเห็นใจผูอื่น พลังงานสูงหรือไฟแรง ความคิดสรางสรรค แสวงหาโอกาส ความคิดริเริ่ม 

ความรู ภูมิปญญา และบูรณาการสวนบุคคล 

2) ผูนําที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จะตองใชอํานาจโดยการมอบอํานาจใหกับ

ผูอื่นเปนผูเรียนรูตลอดไป กําหนดแนวทางคุณธรรมและจริยธรรมในหนวยงาน เชื่อมั่น และใหเกียรติ
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แกผูรวมงาน รูจักตนเองเปนอยางดี กลาเสี่ยง และยอมรับการสูญเสีย มีความสามารถในการสื่อสาร

ระหวางบุคคล วิสัยทัศนใหความเปนจริง มุงเนนการพัฒนางานไปสูอนาคต 

3) ผูนําที่กอใหเกิดความแตกตาง จะตองมีภารกิจที่นาสนใจ เปนนักคิดที่ยิ่งใหญมี

จริยธรรมสูง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง มีความรูสึกไว เปนนักเสี่ยง เปนนักตัดสินใจ ใชอํานาจอยาง

ชาญฉลาด สื่อความหมายอยางมีประสิทธิผล สรางทีมงาน กลาหาญและมีความผูกพัน 

4) ผูนําที่มีประสิทธิผลจะนําสิ่งที่ดีที่สุดของผูอื่นออกมา โดยหวังสิ่งที่ดีที่สุดจากผู

ตามของตนเอง ศึกษาความตองการของผูอื่นอยางละเอียด จัดตั้งมาตรฐานที่สูงสําหรับความเปนเลิศ

ใชแบบสนับสนุนความสําเร็จ ยอมและใหการยอมรับกัลปผลสัมฤทธิ์และใชการผสมผสานกับของการ

สงเสริมแรงทั้งหมดทางบวก และทางลบ 

5) กุญแจแหงความสําเร็จ ไดแกการยอมรับความผิดชอบสวนบุคคล พัฒนา

โครงสรางอิทธิพลของการคิดมากกวาการควบคุมผลลัพธ  หลีกเลี่ยงกลุมคนที่ไมทํางาน บริหาร

พนักงานเปนรายบุคคล เนนจุดมุงหมายแทนที่จะเปนตัวปญหาเปนหัวหนาพรอมกับเปนพี่เลี้ยง

ฝกอบรมคนของตนเอง ใหอภัยในความผิดพลาดหรือเปนการเรียนรูมิใชการยอมรับเฉพาะที่

ปฏิบัติงานดีเยี่ยม และไมพยายามใชเลหเหลี่ยมกับคน 

6) การปฏิบัติภาวะผูนํา ไดแกทาทายกระบวนการโนมนาวใจใหมีวิสัยทัศนรวม 

สนับสนุนใหผูอื่นกระทําใหแมแบบของแนวทางและสนับสนุนทางดานจิตใจ 

7) ความผูกพันภาวะผูนําในอนาคต ไดรับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นๆ สนับสนุน

ความรวมมือทําใหผูอื่นเขมแข็ง ทําตัวเองใหเปนตัวอยาง และยอมรับในการทําคุณประโยชนของ

ปจเจกบุคคล 

  นอกจากนี้ยังมีเทคนิคมากมายที่จะใชสนับสนุนกระบวนการ แตอยางไรก็ตาม

ความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยูกับทัศนะคติ คานิยม และทักษะของผูนําเปนสําคัญ ผูนํา

แบบการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพในการศึกษามีคุณลักษณะดังนี ้

1) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

2) เปนผูเสี่ยงภัย สุขุมรอบคอบ 

3) เชื่อใจตอความรูสึกของผูรวมงาน 

4) รูถึงคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรที่มีตอการทํางาน 

5) ยืดหยุนและพรอมท่ีจะเรียนรูจากประสบการณ 

6) มีทักษะทางความคิดและรูแนวคิดในแตละดานรวมทั้งสิ่งจําเปนตางๆ ในการ

วิเคราะหปญหา 

7) มีสัญชาตญาณที่สรางวิสัยทัศนใหม 
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  รัตติกรณ จงวิศาล (2556, หนา 245) ไดกลาวถึง ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

(Transformation Leadership Theory) เปนทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูนําแนวใหม หรือกระบวน 

การทัศน (New Paradigm) ของภาวะผูนําโดยมีเบรินส และแบส เปนสองทานแรกที่ไดกลาวถึงภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยแสดงใหเห็นเปนทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูนําแนวใหมเนื่องจากภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ไปสูความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน (Visionary) และ

มีการกระจายอํานาจ หรือเสริมพลังจูงใจ (Empowering) และเปนผูมีคุณธรรม (moral agents) 

และกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนํา  

  สุเทพ  พงศศรีวัฒน (2548, หนา 367) ไดกลาวถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดวยคํา

วาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ไดกลาวถึงเบรินส (Burns) เปนบุคคลแรกที่นํามโนทัศนเกี่ยวกับภาวะ

ผูนําเปลี่ยนสภาพในผลงานวิจัยเรื่องผูนําทางการเมืองของตน โดยเบรินสอธิบายภาวะผูนําเปลี่ยน

สภาพวา “เปนกระบวนการที่ทั้งผูนํา และผูตามตางชวยยกระดับของคุณธรรม และแรงจูงใจของกัน

และกันใหสูงขึ้น” ผูนําดังกลาววาจะหาวิธีการยกระดับจิตใจ ของผูตามดวยการดึงดูดความสนใจมาสู

อุดมการณและคานิยมทางศีลธรรมที่ดีงาม เชน เสรีภาพความยติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ 

และความเปนมนุษยธรรม เปนตน และพนจากสิ่งชั่วชาทางอารมณ เชน ความกลัว ความโลภ ความ

อิจฉาริษยา หรือความเกลียดชัง เปนตน ผูตามจะถูกยกระดับความคิดจาก “ทําพอแคนี้” ไปสู “ทํา

เพื่อความดีงามที่ดีกวาของพรุงนี้” ตามแนวคิดของเบรินสใครก็ได ในองคกรจะอยูในตําแหนงหรือใน

องคกรแบบใดก็ตามสามารถแสดงพฤติกรรม ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพไดทั้งสิ้น โดยสามารถมีอิทธิพล

ตอเพ่ือนรวมงาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูบังคับบัญชา หรือตอผูอยูใตบังคับบัญชาก็ได และทั้งสามารถ

เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของบุคคลทั่วไปก็ตาม 

  เบรินส (Burns, 1978, อางถึงใน สุทิศา ศรีตังนนัท 2547, หนา 30) เปนผูเสนอแนวคิด

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในหนังสือ “ภาวะผูนํา” (Leadership) เขามีความเห็นวาการศึกษาภาวะ

ผูนําจะตองนําความคิดเกี่ยวกับผูนําและผูตามกลายเปนมโนทัศนรวม (United Conceptually) คือ 

เปนปฏิสัมพันธของบุคคลที่มีความแตกตางกันในดานอํานาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อไปสู

จุดมุงหมายรวมกัน ซึ่งเกิดไดใน 3 ลักษณะ คือ  

1) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership.) เปนปฏิสัมพันธที่

ผูนําติดตอกับผูตามเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน โดยใชกระบวนการตอรอง โดยผูนําการ

แลกเปลี่ยนจะใชรางวัลเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสําเร็จในการทํางาน 

ถือวาผูนําและผูตามมีความตองการ อยูในระดับขั้นแรกตามทฤษฎีความตองการลําดับขั้นของมาสโลว

(Maslow’s Need Hierachy Theory) 

2) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผูนําการเปลี่ยน 

แปลงตระหนักถึงความตองการของผูตาม คนหาแรงจูงใจของผูตาม ผลของการนําการเปลี่ยนแปลง
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คือ ผูนําและผูตามมีปฏิสัมพันธกันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพท้ังสองฝาย คือเปลี่ยนผูตามไปเปน

ผูนําการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปเปนผูนําแบบจริยธรรม กลาวคือ ผูนําการ

เปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความตองการของผูตามและจะกระตุนตามใหเกิดความสํานึกและยกระดับ

ความตองการขอผูตามใหสูงขึ้นตามลําดับขั้นความตองการของมาสโลวและทําใหผูตามเกิดจิตสํานึก

ของอุดมการณยึดถือคานิยมเชิงจริยธรรม เปนคานิยมจุดหมาย (End Values)  เชน อิสรภาพ   

ความยุติธรรม ความเสมอภาค  สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน เปนตน ทั้งนี้เพื่อไมใหผูตามถูกครอบงํา

ดวยอํานาจฝายต่ํา เชน ความกลัว ความโลภ ความเกลียด ความอิจฉาริษยา เปนตน 

3) ภาวะผูนําแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยน 

เปนผูนําแบบจริยธรรมอยางแทจริงเมื่อไดยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรม

ของผูนําและผูตามใหสูงขึ้น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย สรางจิตสํานึกใหผูตามเกิดความ

ตองการในระดับขั้นที่สูงกวาเดิมตามลําดับขั้นความตองการของมาสโลว หรือระดับการพัฒนา

จริยธรรมของโคลเบิรกแลวจึงดําเนินการเปลี่ยนสภาพทําใหผูนําและผูตามไปสูจุดมุงหมายที่สูงขึ้น 

  แบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1991, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 

252) ไดเสนอโมเดลภาวะผูนําเต็มรูปแบบ (Model of the full of Range of Leadership) 

ประกอบดวยภาวะผูนํา 3 แบบ คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) และภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย 

(Laissez-Faire Leadership) หรือพฤติกรรมความไมมีภาวะผูนํา (No leadership behavior)     

ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เปนกระบวนการ

ที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามให

สูงขึ้นกวาความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้นและ

ศักยภาพมากข้ึน ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและองคกรจูงใจใหผูรวมงาน

และผูตามมองใหไกลกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมองคกรหรือสังคม  ซึ่ง

กระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตามนี้จะกระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 

4 ดาน คือ  

(1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือภาวะผูนํ าเชิ งบารมี (Idealized 

influence or Charisma Leadership : II or CL) หมายถึง การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง

หรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม ผูนําจะเปนที่ยกยองเคารพนับถือศรัทธา ไววางใจ ผูนําจะมีวิสัยทัศน 

และสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําสามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤติ ผูนําจะตองเปน

ผูมีศีลธรรม และมีจริยธรรมสูง ผูนําจะหลักเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตน แตจะ

ประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่น และเพื่อประโยชนของกลุมหรือองคกร ผูนําจะแสดงใหเห็น
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ถึงความเฉลียวฉลาด มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณคาในตนเอง มีความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อ

และคานิยมของเขา ผูนําจะมีวิสัยทัศนและแสดงความมั่นใจรวมถึงชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่ง

เดียวกันเพ่ือบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนนั้น สําหรับองคประกอบดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ

นี้ เปนองคประกอบแรกหรือองคประกอบพื้นฐานที่มีความสําคัญที่จะทําใหผูนํากลายเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลงที่แทจริง 

(2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึงการที่ผูนํา

ประพฤติในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตามโดยการสรางแรงจูงใจภายใน การใหความหมาย

และทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ใหมีชีวิตชีวามี

การแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตาม

สัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะ

แสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเชื่อมั่น     

และแสดงใหเห็นความตั้งใจแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขาม

ผลประโยชนของตนเพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของ

ตนตอเปาหมายระยะยาว และบอยครั้งพบวาการสรางแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผานการคํานึงถึงความ

เปนปจเจกบุคคล และการกระตุนทางปญญา โดยการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลทําใหผูตามรูสึก

วาตนเองมีคุณคา และกระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับปญหาที่ตนเองเผชิญไดสวนการกระตุน

ทางปญญาชวยใหผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค 

(3) การกระตุนทางใชปญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่

ผูนํามีการกระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงานทําใหผูตามมีความตองการหา

แนวทางใหมๆ มาแกปญหาในหนวยงานเพื่อหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและ

สรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีการให

กําลังใจผูตาม ใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหม ผูนํามีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิดและ

เหตุผล ผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งทาทายและเปนโอกาสที่ดีที่จะแกปญหารวมกัน 

โดยผูนําจะสรางความเชื่อมั่นใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมีทางแกไข  

(4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) 

ผูนําจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล 

และทําใหผูตามรูสึกมีคุณคา และมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (Coach) และเปนที่ปรึกษา 

(Advisor) ของผูตามแตละคน เพื่อการใหคําแนะนําการสนับสนุน และการพัฒนาผูตาม ผูนําจะเอาใจ

ใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล เพื่อผลสัมฤทธิ์และการเติบโตของแตละคน ผูนําจะ

พัฒนาศักยภาพของผูตามใหสูงขึ้น นอกจากนี้ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสเรียนรูสิ่ง

ใหมๆ สรางบรรยากาศของการใหการสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความ
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จําเปนและความตองการ ผูนํามีการสื่อสารสองทาง และมีการปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัว 

ผูนําสนใจความกังวลของแตละบุคคล เห็นปจเจกบุคคลเปนบุคคลทั้งครบ (As a Whole Person) 

มากกวาเปนพนักงานหรือเปนเพียงปจจัยการผลิต ผูนําจะมีการฟงอยางมีประสิทธิผล มีการเอาใจเขา

มาใสใจเรา (Empathy) ผูนําจะมีการมอบหมายงานเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูตาม เปดโอกาส

ใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มที่และเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่ทาทายความสามารถ ผูนําจะดูแลผู

ตามวาตองการคําแนะนํา การสนับสนุน และการชวยใหกาวหนาในการทํางานที่รับผิดชอบหรือไม

อยางไร 

2) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เปนกระบวนการ

ที่ผูนําใหรางวัลหรือลงโทษผูตาม ขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของผูตาม ผูนําใชกระบวนการแลกเปลี่ยน

ตามสถานการณ ผูนําจูงใจผูตามใหปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว ผูนําชวยใหผูตามบรรลุเปาหมาย 

ผูนําทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท และเห็นคุณคาของผลลัพธที่กําหนด      

ซึ่งผูนําจะตองรูถึงสิ่งที่ผูตามจะตองปฏิบัติเพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการ ผูนําจูงใจโดยเชื่อมโยงความ

ตองการและรางวัลกับความสําเร็จตามเปาหมาย รางวัลสวนใหญเปนรางวัลภายนอก ผูนําจะทําใหผู

ตามเขาใจบทบาทรวมทั้งผูนําจะตระหนักถึงความตองการของผูตาม ผูนําจะรับรูวาผูตามตองการทํา

อะไรเพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมาย ผูนําจะชวยใหผูตามระบุเปาหมายและเขาใจวาความตองการหรือรางวัล

ที่พวกเขาตองการจะเชื่อมโยงกับความสําเร็จตามเปาหมายอยางไร ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน

ประกอบดวย 

(1) การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent reward) ผูนําจะทําใหผูตาม

เขาใจชัดเจนวาตองการใหผูตามทําอะไร หรือคาดหวังอะไรจากผูตาม และจากนั้นจะจัดการ

แลกเปลี่ยนรางวัลในรูปของคําชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจายเพิ่ม ใหโบนัสเมื่อผูตาม

สามารถบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง ผูนําแบบนี้มักจูงใจโดยใหรางวัลเปนการตอบแทน และมักจูง

ใจขั้นพ้ืนฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 

(2) การบริหารแบบวางเฉย (Management-by exception) เปนการบริหาร 

งานที่ปลอยใหเปนไปตามสภาพเดิม (status quo) ผูนําไมพยายามเขาไปยุงเกี่ยวกับการทํางานจะเขา

ไปแทรกตอเมื่อมีอะไรเกิดผิดพลาดขึ้น หรือการทํางานต่ํากวามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเปนทาง

ลบ หรือใหขอมูลยอนกลับทางลบ มีการบริหารงานโดยไมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร ผูนําจะเขาไป

เกี่ยวของก็ตอเมื่องานบกพรองหรือไมไดตามมาตรฐาน การบริหารแบบวางเฉย แบงไดเปน 2 แบบ 

คือ 

ก. การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management-by Exception: 

MBE-A)  ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบกันไวดีกวาแก ผูนําจะคอยสังเกตผลการปฏิบัติงานของผูตาม

และชวยแกไขใหถูกตอง เพื่อปองกันการเกิดความผิดพลาดหรือลมเหลว 
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ข. การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Active Management-by Exception: 

MBE-P) ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบเดิม และพยายามรักษาสภาพเดิม ผูนําจะเขาไปแทรกแซงถาผล

การปฏิบัติงานไมไดมาตรฐาน หรือถายังมีบางอยางผิดพลาด 

3) ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (Laissez-faire Leadership : LF) หรือ

พฤติกรรมความไมมีภาวะผูนํา (non leadership behavior) เปนภาวะผูนําที่ไมมีความพยายาม ขาด

ความรับผิดชอบ ไมมีการตัดสินใจ ไมเต็มใจที่จะเลือกยืนอยูฝายไหน ขาดการมีสวนรวม เมื่อผูตาม

ตองการผูนํา ผูนําจะไมอยู ไมมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับภารกิจขององคกร ไมมีความชัดเจนในเปาหมาย 

  จากแนวคิดทฤษฎีดั งกล าวข า งตน  สรุป ได ว า  ภาวะผู นํ าการ เปลี่ ยนแปลง 

(Transformational Leadership) หมายถึง ระดับของพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ

หรือการทํางานเปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือ

เปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถ

ของผู รวมงานไปสู ระดับที่สู งขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ทําให เกิดการตระหนักรู ในภารกิจ           

และวิสัยทัศนของกลุม การจูงใจใหผูรวมงานมองไกลเกินความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของ

กลุมหรือสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานจะกระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรม

เฉพาะ 4 ดาน คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี การสรางแรงบันดาลใจ การ

กระตุนการใชปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลตามรายละเอียดดังนี้  

1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี หมายถึง พฤติกรรมที่ผูนํา

แสดงใหเห็นในการจัดการ หรือการทํางานที่เปนกระบวนการทําใหผูรวมงานมีการยอมรับ เชื่อมั่น

ศรัทธา ภาคภูมิใจและไววางใจในความสามารถของผูนําที่มีความยินดีที่จะทุมเทการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจโดยผูนําจะมีการประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่น เสียสละเพื่อประโยชนของกลุม   

เนนความสําคัญในเรื่องคานิยม ความเชื่อ และการมีเปาหมายที่ชัดเจน มีความมั่นใจที่จะเอาชนะ

อุปสรรค ผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานการมีวิสัยทัศนและการถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูรวมงาน 

มีความมุงมั่นทุมเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจ มีความสามารถในการจัดการหรือการควบคุมอารมณ

ตัวเอง มีการเห็นคุณคาในตนเอง มีศีลธรรมและจริยธรรม 

2) การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ 

หรือการทํางานที่เปนกระบวนการทําใหผูรวมงานมีแรงจูงใจภายใน ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว      

แตอุทิศตนเพื่อกลุมมีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูง และเชื่อมั่นวาจะสามารถบรรลุเปาหมาย      

มีความตั้งใจแนวแนในการทํางาน มีการใหกําลังใจผูรวมงาน มีการกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึงสิ่ง

ที่สําคัญโดยผูนําจะมีคุณลักษณะที่สําคัญในดานการสรางแรงจูงใจภายในใหกับผูรวมงาน มีการสราง

เจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก 
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3) การกระตุนการใชปญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ

หรือการทํางานที่เปนกระบวนการ กระตุนผูรวมงานใหเห็นวิธีการหรือแนวทางใหมในการแกปญหา  

มีการพิจารณาวิธีการทํางานแบบเกาๆ สงเสริมใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น มองปญหาในแงมุม

ตางๆ มีการวิเคราะหปญหา โดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยผูนําจะมี

คุณลักษณะสําคัญในการคิด และการแกปญหาอยางเปนระบบ และมีความคิดสรางสรรค 

4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นใน

การจัดการหรือการทํางาน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สนใจและเอาใจใสผูรวมงานเปน

รายบุคคล มีการวิเคราะหความตองการและความสามารถของแตละบุคคล เปนพี่เลี้ยงสั่งสอนและให

คําแนะนําและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานใหพัฒนาตนเอง มีการกระจายอํานาจ โดยมอบหมายงานให

ผูรวมงาน โดยผูนําจะมีลักษณะสําคัญในดานความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล และการเอา

ใจเขามาใสใจเรา ความสามารถในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลและเทคนิคการมอบหมายงาน 

  ในสภาพปจจุบันนี้การศึกษาของประเทศไทย ไดพบกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ในหลายดานๆ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนอยางมาก ผูวิจัย

จึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทราบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารเปนอยางมากวามีความ

เหมาะสมกับสภาพปจจุบันนี้หรือไม อยางไร ดังนั้นผูนําหรือผูบริหารยุคใหมจําเปนตองมีภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาตนเอง มีการปรับกระบวนทัศนใหม โดยมุงเนนภาวะผูนําที่มีวิสัยทัศน

กวางไกล สามารถถายทอดวิสัยทัศนไปสูผูรวมงาน มีเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเปนแบบอยางที่

ดี สรางความเชื่อมั่นศรัทธาและความภาคภูมิใจตอผูรวมงาน ดังนั้นผูวิจัยจึงขอใชคําวาภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของแบส และอโวลิโอ (Bass, 1991, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, 

หนา 252) มีองคประกอบ 4 ดาน คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การ

กระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
2.2.1 ความหมายของประสิทธิผล 

 ประสิทธิผล (Effectiveness) ไดมีผูใหคํานิยามความหมายไวหลากหลายขึ้นอยูกับลักษณะ

องคกร และมุมมองของนักวิชาการ แตสวนมากจะมุงผลสําเร็จของงาน หรือการทํางานใหบรรลุ

วัตถุประสงค ซึ่งมีผูใหความหมายของประสิทธิผลไวดังนี้ 

 สมพงษ เกษมสิน (2533, หนา155) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา หมายถึง       

การพิจารณาผลของการทํางานที่สําเร็จลุลวงตามประสงค หรือความคาดหวังเปนหลักในการนําเอา

ผลงานที่สําเร็จตามที่หวังไวมาพิจารณาและความสําเร็จของงานอยางมีประสิทธิผลนี้ อาจเกิดจากการ

ปฏิบัติงานที่ไมประหยัดหรือไมมีประสิทธิภาพ 
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 ธร สุนทรายุทธ (2534, หนา134) กลาวถึง ประสิทธิผล หมายถึง การทํางานที่บรรลุเปา 

หมายที่วางไวและถือวาไดรับประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ตองใชทรัพยากรนอยที่สุด 

 ธงชัย สันติวงษ (2535, หนา13) กลาววา ประสิทธิผล หมายถึง การทํางานที่ไดผลโดย

สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว   

 ชาญชัย อาจณิสมาจาร (2540, หนา 17) กลาวถึงประสิทธิผลวา หมายถึงการใชทรัพยากร

อยางดีที่สุด เพื่อใหบรรลุผลการปฏิบัติงานในระดับสูง ซึ่งทําใหประสบความสําเร็จตอผลสัมฤทธิ์ใน

วัตถุประสงค และขณะเดียวกันก็ตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสีย 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หนา 713) ไดบัญญัติความหมาย

ของประสิทธิผลวา หมายถึง ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น 

 สถิต กองคํา (2542, หนา 58) ใหความหมายประสิทธิผลวา หมายถึง ผลสําเร็จของการ

บริหารที่บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว ประสิทธิผลพิจารณาถึงผลงานที่ไดรับเปนการ

ใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลรวดเร็ว โดยการนําเวลาเขามาพิจารณาการบรรลุผลถึงเปาหมายที่

กําหนด 

 วิจลย โกษาแสง (2548, หนา 43) สรุปวา ประสิทธิผล หมายถึง การทํางานที่มุงใหเกิดผล

ตามเปาหมายทีอ่งคกรกําหนดไว 

 จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จของงานที่เปนไปตาม

ความมุงหวัง เกิดผลตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยใชทรัพยากรนอยที่สุด         

เพื่อประโยชนสูงสุด 

2.2.2 ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 คําวาประสิทธิผลขององคกร (Organization Effectiveness) เปนการรวมคําสองคํา

ระหวางคําวาประสิทธิผล (Effectiveness) กับองคกร (Organization) ซึ่งมีความจําเปนที่จะศึกษาคํา

สองคํานี้กอน คําวา ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงความมากนอย (Degree) ขององคกร

สามารถบรรลุถึงเปาหมายทั้งหมด สวนคําวา องคกร (Organization) หมายถึงศูนยกลางกิจกรรมที่

ประกอบกันขึ้นเปนหนวยงาน ประสิทธิผลขององคกรและสถานศึกษา ไดมีนักการศึกษาให

ความหมายไวหลายทานดวยกัน คือ ความหมายประสิทธิผลของโรงเรียน 

 เปรมสุรีย  เชื่อมทอง (2536,หนา 9) กลาวไววา ประสิทธิผล คือ ผลงานของโรงเรียน    

คือ ความสําเร็จของโรงเรียนที่สามารถใชความรูความสามารถและประสบการณกับการบริหารเพื่อ

โนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดเกิดผลตามเปาหมายที่ตั้งเอาไว 

 นรินทร หีบแกว (2545, หนา 9) ไดใหความหมาย ประสิทธิผลของโรงเรียนวา หมายถึง

ความสําเร็จของโรงเรียนในการจัดทรัพยากรใหบรรลุเปาหมายไดอยางเปนระบบ จนกอใหเกิดความ

พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียน 
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 สัมฤทธิ์ หงสชูตา (2545, หนา 48) ไดกลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียน

ที่มีความสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพื่อใหมีการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณ และสิ่งแวดลอมที่แทจริงที่จะบูรณาการ ผสมผสาน คงสภาพองคกรใหเกิดความพึงพอใจ

และผลสําเร็จของการทํางานในองคกรหรือหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 สมหวัง มังธานี (2547, หนา 47) กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การบรรลุ

เปาหมายหรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา โดยพิจารณาความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจนปรับตัวใหเขา

กับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนจนทําใหเกิดความ

พึงพอใจในการทํางาน ซึ่งเปนการมองประสิทธิภาพในภาพรวม 

 นิคม กันตะคะนันท (2548, หนา 48) ใหความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง 

ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนและครูอาจารยที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่สามารถดําเนินงาน

ทั้งทางดานการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนจนทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยในระดับสูง 

 ฮอย และเฟอรกุสัน (Hoy & Fergusion, 1985, p. 117, อางถึงใน ยุกตนันท หวานฉ่ํา, 

2542, หนา 57) ไดใหแนวคิดการพิจารณาวาโรงเรียนที่มีประสิทธิผลอาจพิจารณาจากการที่ 1) 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) มีการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 3) มี

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตอสภาพแวดลอมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก 4) สามารถ

สรางความพึงพอใจแกครูอาจารยได 

 เบนนิส (Bennis, 1989, pp. 214-215, อางถึงใน บุษรากาญจน เปดทอง, 2549, หนา 

35) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวาโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวเปลี่ยนแปลง

พัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และความสามารถในการประสานสัมพันธของ

สมาชิกในโรงเรียนเพื่อรวมพลังใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจ 

 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 289, อางถึงใน เฉลา ระโหฐาน, 2551, หนา 

56) กลาววาประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือความพึงพอใจในการ

ทํางานของครูหรือขวัญของสมาชิกโรงเรียนดี 

 จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสําเร็จ

ขององคกรในการที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่วางไว การที่สถานศึกษามีความสามารถ

ในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ตลอดจน

สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งแกปญหาภายในโรงเรียนซึ่งทํา

ใหเกดิความพึงพอใจในการทํางานโดยเปนการมองประสิทธิผลของทั้งระบบ 
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 ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสําเร็จในการ

บริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาใหมีการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ บรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงค

ในการจัดการศึกษา ตามขอบขายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เปนนิติบุคคลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 4 ดาน คือ ความสามารถในการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ      

การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

 2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลมีผูเสนอแนวคิดที่สําคัญๆ ดังนี้ 

 พิภพ วชังเงิน (2547, หนา 45) กลาวไววา องคการจะพัฒนากาวหนาไดตองอาศัยปจจัย

รอบดาน แมมนุษยเปนปจจัยสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด หากขาดปจจัยองคประกอบ หรือเครื่องมือที่ดี

ความสําเร็จก็ยากจะบงัเกิดได ปจจัยที่ทําใหองคการมีประสิทธิผล  

1) มีการจัดโครงสรางอยางเหมาสมชัดเจน 

2) มีบรรยากาศในทางสรางสรรคเอื้ออํานวยตอการทํางาน 

3) มุงเนนการบริการ 

4) พัฒนานักบริหารอยางตอเนื่องใหมีคุณภาพดีเยี่ยม ฝกอบรม สรางคนขึ้นมา

รับผิดชอบงานไดครบทุกระดับ ผูบริหารยึดมั่นผูกพันกับเปาหมาย และวิธีการตาง ๆ 

ขององคการ 

5) คอยสํารวจทัศนคติ ติดตามดูแลความเปนอยูของพนักงาน 

6) ใหความสําคัญและปรับปรุงการติดตอสื่อสารกับพนักงานใหดีตลอดเวลา 

7) สรางแรงจูงใจในการทํางานและรวมแกปญหาอุปสรรคตางๆ ใหลุลวงไป 

8) มีแผนงานที่ด ี

9) มีหนวยกลยุทธผนวกกับการพัฒนากระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

10) มีความพรอม ความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูล 

 คาทซและคาหน (Katz & Kahn, 1966, อางถึงใน อัจฉรา ถารบุตร, 2551, หนา 34) 

เสนอวามีพฤติกรรม 3 ประการ ที่องคกรจะตองไดรับการตอบสนองจากคนในองคกรเพื่อองคกรจะ

สามารถมีประสิทธิผลสูงสุดได คือ 1) ความสามารถในการสรรหาและรักษาไวซึ่งทรัพยากรคน โดย

จัดระบบรางวัลตอบแทนใหเหมาะสมกับผลงาน และสนองตอบความตองการของบุคคลตลอดจน

ความกาวหนาในอาชีพ 2) องคกรจะตองมีความสามารถที่จะทําใหบุคลากรขององคกรปฏิบัติงานตาม

บทบาทของตนที่รับผิดชอบอยางเต็มใจ 3) องคกรที่มีประสิทธิผลจะตองสรางบรรยากาศในการ

ทํางานที่เอื้ออํานวยตอการที่พนักงานไมเพียงพอแตปฏิบัติงานตามหนาที่เทานั้นแตตองมีความ

รับผิดชอบตอการคิดสรางสรรคที่จะทํางาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานนําไปสูเปาหมายที่ดี

ยิ่งขึ้น 



28 

 

 สเตียรส (Steers, 1977, อางถึงใน อัจฉรา ถารบุตร, 2551, หนา 35) กลาววา สภาพ

ภายนอกองคกรเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลลบตอประสิทธิผลขององคกร โดยขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ 

คือ 1) ความสามารถในการคาดคะเนสภาวะของสภาพแวดลอม 2) ความมีเหตุผลของการกระทําของ

องคกร นั่นคือองคกรที่มีประสิทธิผลมากที่สุดถูกกําหนดโดยปจจัยภายนอกบทบาทของนักบริหาร คือ 

การทําความเขาใจกับสภาพแวดลอมและปรับโครงสรางและการปฏิบัติใหเขากับสภาวะดังกลาว 

 ไพรซ (Price, 1968, pp. 28-29, อางถึงใน ภรณี (กีรติบุตร) มหานันท, 2529, หนา 57-

58) ไดทําการสํารวจการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมองคกรที่เกี่ยวกับประสิทธิผลขององคกรที่ไดรับ

การตีพิมพแลวจํานวน 50 เรื่อง แนวคิดของไพรซ เกี่ยวกับประสิทธิผลขององคกรถูกจํากัดอยูเพียงวา

เปน ”ความสามารถในการบรรลุถึงเปาหมาย (Degree of goal achievement)“ เทานั้น          

การศึกษาวิจัยตาง ๆ ที่ไพรซไดทําการสํารวจนั้นครอบคลุมองคกรเกือบจะทุกประเภทไมวาจะเปน

องคกรธุรกิจ โรงพยาบาลโรคจิต ทัณฑสถาน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลและหนวยงานของรัฐตางๆ 

ทั้งนี้ ไพรซ มุงที่จะเสนอเกณฑที่จะใชประเมินประสิทธิผลองคกรจากการวิเคราะหดังกลาว ก็พบสิ่งที่

เรียกวา “ตัวแปรซอน” (Intervening variables) ซึ่งมีผลกระทบที่สําคัญตอความสัมพันธระหวาง

ประสิทธิผลและการแบงสวนงาน การติดตอสื่อสารและขนาด แตปรากฏวาประสิทธิผลขององคกร

หนึ่งกลับมีมากกวาอีกองคกรหนึ่ง ดังนั้น การระบุใหไดวาอะไรเปนสาเหตุของความแตกตางใน

ประสิทธิผลก็คือ การระบุถึงตัวแปรแทรกซอนนั่นเอง ซึ่งไพรซ พบวาตัวแปรดังตอไปนี้คือ ตัวแปร

แทรกซอน 

(1) ความสามารถในการผลิต (Productivity) 

(2) การยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร (Conformity) 

(3) ขวัญ (Moral) 

(4) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptive ness) 

 แคปโลว (Caplow, 1964, pp. 119-124, อางถึงใน ภรณี (กีรติบุตร) มหานันท, 2529, 

หนา 59-60) มุงที่จะสรางสิ่งที่เขาเรียกวา “แบบจําลองเดี่ยวทางทฤษฎี (Single theoretical 

model)” ถึงแมจะทําอยางคราวๆ (Rough) และไมสมบูรณ (incomplete) ซึ่งสามารถใชในการ

วิเคราะหองคกรทุกประเภทหรือทุกขนาดไมวาจะตั้งอยูในแหลงที่มีวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร

อยางไร และเพื่อนําไปสูการคาดคะเนที่เปนประโยชนใหกวางขวางขึ้น  แบบจําลองของแคปโลว 

เสนอแนะวา ประสิทธิผลขององคกร 2 องคกร หรือองคกรเดียวในระยะเวลาที่แตกตางกัน สามารถ

เอามาเปรียบเทียบกันได และประเมินผลโดยวัดจากตัวแปร 4 ตัวแปรดวยกันคือ  

(1) ความมั่นคง (Stability)   

(2) ความผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Integration) 

(3) ความสมัครใจ (Voluntarism) 
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(4) ความสัมฤทธิ์ผล (Achievement) 

 จากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการดังกลาวขางตน สรุปไดวา ตามแนวคิดประสิทธิผลที่

กลาวมา มีความเกี่ยวของกับผลงานที่องคกรพึงประสงคหรือความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานโดยมี

สาเหตุและปจจัยสําคัญท่ีทําใหองคกรมีประสิทธิผล คือพฤติกรรมการบริหารที่สามารถนําความสําเร็จ

ไปสูเปาหมายขององคกรได 

2.2.4 ทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 ไครตเนอร (Kreitner, 1983, อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2544, หนา 18) ไดจําแนก

ประสิทธิผลขององคกรออกเปน 3 ทัศนะ 

1) ทัศนะของทฤษฎีดั้งเดิมที่เห็นวาประสิทธิผลขององคกร หมายถึง การดําเนินงานที่

บรรลุเปาหมายขององคกรที่กําหนดไว (Goal Attainment Model)  

2) ทัศนะเชิงทรัพยากรและระบบ (System-Resource Model) ที่เห็นวาประสิทธิผล

ขององคกร หมายถึง ระดับความสามารถขององคกรในการที่จะจัดหาทรัพยากรที่มีคุณคา และขาด

แคลนมาใชในระบบองคกรได 

3) ทัศนะที่คํานึงถึงความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียขององคกร (Satisfaction of 

Stakeholders Model)  

 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2544, หนา 18)  
ไดจําแนกทัศนะคติที่เกี่ยวกับประสิทธิผลขององคกรออกเปน 3 ทัศนะเชนกัน โดยสองทัศนะแรก

สอดคลองกับทัศนะของไครตเนอร (Kreitner) ดังกลาวขางตน แตไดบูรณาการทัศนะแรกและทัศนะที่

สองเขาดวยกันเปนทัศนะที่สาม ที่เนนการบรรลุเปาหมายและเนนทั้งความสามารถในการจัดหา

ทรัพยากรมาใชในระบบเรียกวา "Goal and System-resource Model of Effectiveness" โดยเห็น

วาในทัศนะแรกนั้นมีขอวิพากษวิจารณกันมาก เชน 1) เปาหมายขององคกรนั้นสวนใหญจะเปน

เปาหมายของผูบริหารมากกวาครู นักเรียน ผูปกครองหรือบุคคลอื่นๆ 2) เปาหมายที่มีลักษณะขัดแยง

กันมักจะถูกมองขาม เชน เปาหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือความเปนระเบียบวินัยและเปาหมาย

ที่เก่ียวกับคานิยมความไววางใจกัน เปนตน 3) เปาหมายขององคกรมักจะคํานึงถึงการมีผลยอนหลัง มี

ไวเพื่อแสดงหลักฐานของการปฏิบัติงานของโรงเรียนหรือบุคลากรเทานั้นมิไดมีไวเพื่อบอกทิศทางของ

องคกร 4) เปาหมายขององคกรมีลักษณะพลวัต (Dynamic) แตเปาหมายที่กําหนดคงที่ (Static)    

ไมแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 5) เปาหมายโดยรวมขององคกร 

(Official Goals) จะถูกนําไปกําหนดเปาหมาย Operative Goals หรือ Inoperative Goal ขึ้นอยูกับ

ความตั้งใจในการปฏิบัติจริงของโรงเรียน ดังนั้นเปาหมายโดยรวมขององคกร (Official Goals)        

ที่กําหนดโดยกลุมผูบริหารระดับสูงขององคกร บางเปาหมายอาจไมไดรับการนําไปปฏิบัติ (Hoy & 

Miskel, 2001, อางถึงใน Cameron, 1978, อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2544, หนา 19) สวนทัศนะ
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ที่สองก็มีขอวิพากษวิจารณเชนกัน เชนการเนนที่การจัดหาทรัพยากรมากเกินไปอาจจะกอใหเกิดความ

เสียหายตอผลลัพธที่คาดหวัง หรือการใหความสําคัญกับปจจัยปอน (Input) มากไปก็จะทําให

ความสําคัญของปจจัยปอนออก (Output) นอยลงไป เปนตน ขณะเดียวกัน ตางก็มีความพองกันวา 

แทที่จริงแลวทัศนะทรัพยากรเชิงระบบนั้น ก็คือทัศนะเกี่ยวกับ Operative Goals ในทัศนะแรก

นั่นเอง เปนทัศนะที่จะตองมีการจัดหาทรัพยากรมาใชในการดําเนินงานเชนกัน ซึ่งก็เปนเหตุผลที่ฮอย 

และมิสเกล ไดนํามาบูรณาการกันเปนทัศนะที่สามดังที่กลาวมาแลวนั้น (Hoy & Miskel, 2001, p. 

292 ,อางถึงวิโรจน สารรัตนะ, 2544, หนา 19) 

 จากทัศนะ Goals and System-resource Model of effectiveness ไดมีการพัฒนาชุด

ของเกณฑการประเมินเพื่อใหมองเห็นประสิทธิผลขององคกรขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยใหการประเมินนั้น

คํานึงถึงหลักการสําคัญสามประการ คือ 1) หลักการเรื่องเวลา (Time) ซึ่งควรใหมีการประเมินทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว 2) หลักการเรื่องความเปนพหุขององคประกอบในการประเมิน (Plural 

Constituencies) โดยในการประเมินประสิทธิผลนั้นใหปะเมินจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) ที่หลากหลาย และ 3) หลักการเรื่องความเปนพหุเกณฑ (Plural Criteria) โดย

เกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคกรนั้น ตองคํานึงถึงความเปนระบบ (System) ขององคกร 

ดังนั้นการประเมินทั้งปจจัยปอนเขา กระบวนการ และปจจัยปอนออก ดังภาพ 2.1 
 

ปจจัยปอนเขา            กระบวนการ   และปจจัยปอนออก 

 

เกณฑ 

ความมีประสิทธิผล 

ทรัพยากรการเงิน 

สิ่งอํานวยความสะดวก 

ความพรอมของนักเรียน 

ศักยภาพครู 

ทรัพยากรและเทคโนโลยี 

การสนับสนุน 

นโยบายและมาตรฐาน 

เกณฑ 

ความมีประสิทธิผล 

ความปรองดองและวิสัยทัศน 

บรรยากาศองคกร 

ระดับการจูงใจ 

การจัดโรงเรียน 

การจัดหองเรียน 

คุณภาพหลักสูตร 

คุณภาพการสอน 

เวลาในการเรียนรู 

คุณภาพภาวะผูนํา 

เกณฑ 

ความมีประสิทธิผล 

ความสําเร็จของงาน 

การเรียนรูของนักเรียน 

ความพึงพอใจในงาน 

ระดับการขาดงาน 

อัตราการลาออก 

คุณภาพการปฏิบัติ 

 

  ภาพที่ 2.1    แสดงเกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนในเชิงระบบตามทัศนะ

ของฮอยและมิสเกล 
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 (ที่มา : Hoy & miskel, 2001, p. 297, อางถึงในวิโรจน สารัตนะ, 2544, หนา 20) 

 จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา ประสิทธิผลขององคกร หมายถึง การดําเนินงานที่

บรรลุเปาหมายขององคกรที่กําหนดไว เนนความสามารถขององคกรในการที่จะจัดหาทรัพยากรที่มี

คุณคา และขาดแคลนมาใชในระบบองคกรได  

2.2.5 องคประกอบของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 จากการที่ไดศึกษาทัศนะและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนดังกลาวขางตนกลาว

ไดวา เปนเรื่องยากที่จะใหนิยามไดอยางชัดเจนวาประสิทธิผลของโรงเรียนประกอบดวยเรื่องอะไรบาง 

แตอยางไรก็ตามก็มีผูพยายามจัดองคประกอบที่แสดงถึงประสิทธิผลของโรงเรียนไวหลายทานดวยกัน

เชน ฮัลตัน (Halton) ไดเสนอองคประกอบที่แสดงถึงประสิทธิผลของโรงเรียนออกเปน 3 กลุมใหญ 

โดยแตละกลุมมีองคประกอบยอยออกไปอักดังนี้ (Hoy & Miskel, 2001, อางอิงจาก Holt & Hinds, 

1994, อางถึงใน เฉลา ระโหฐาน, 2553, หนา 67)  

1) องคประกอบดานการมีจุดหมายรวมกันของบุคคล ประกอบดวยการมีจุดหมายที่

ชัดเจน การมีคานิยม มีความเชื่อรวมกันและการมีภาวะผูนําทางดานการเรียนการสอน 

2) องคประกอบดานบรรยากาศการเรียนรู ประกอบดวยการมีสวนเกี่ยวของและความ

รับผิดชอบของนักเรียน สภาพแวดลอมทางกายภาพ การยอมรับและการมีสิ่งจูงใจพฤติกรรมใน

ทางบวกของนักเรียนและการไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและผูปกครอง 

3) องคประกอบดานการเรียนรูประกอบดวยเนนการสอนและหลักสูตร การพัฒนา

บุคลากร คาดหวังในความสําเร็จสูง และติดตามความกาวหนาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 

 (Hoy & Miskel, 2001, p. 301, อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2544, หนา 22) ไดกลาวถึง

ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน โดยเอ็ดมอล (Edmonds, 1979) 

สมิท และเปอรกี้ (Smith & Purkey, 1983) เชียรเรนส และบอสเกอร (Scheerens & Bosker, 

1997, อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2544, หนา 25) สรุปใหเห็นถึงผลการวิจัยของแตละคนวา 

 เอ็ดมอล (Edmonds) ไดใหความสําคัญขององคประกอบที่จะทําใหเกิดประสิทธิผลใน

โรงเรียนเรื่อง 

1) ผูบริหารตองมีความเปนภาวะผูนําสูงโดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน 

2) เนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักเรียน 

3) ตั้งความหวังในความสําเร็จของนักเรียนไวในระดับสูง 

4) มีการประเมินผลนักเรียนอยางมีระบบและสม่ําเสมอ 

5) มีสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบเรียบรอย 

 สมิท และเปอรก้ี (Smith & Purkey) ใหความสําคัญกับเรื่อง 

1) ผูบริหารมีภาวะผูนําทางดานการเรียนการสอน 
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2) มีหลักสูตรที่มีจุดหมายและไดรับการวางแผนไวอยางด ี

3) มีเปาหมายของโรงเรียนที่ชัดเจนและมีความคาดหวังสูง 

4) มีการทํางานตรงตามเวลา 

5) สํานึกถึงความสําคัญของการบรรลุผลสําเร็จดานวิชาการ 

6) มีบรรยากาศที่เปนระเบียบเรียบรอย 

7) มีสํานึกความเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน 

8) มีการพัฒนาบุคลากร 

9) สงเสริมสวัสดิการและความมั่นคงกับบุคลากร 

10) มีระบบการวางแผนแบบมีสวนรวม 

11) มีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ 

12) ผูปกครองเขามามีสวนรวม 

13) การไดรับการสนับสนุนโดยตรง 

 ในขณะท่ีเชียรเรนส และบอสเกอร (Scheerens & Bosker) ใหความสําคัญกับเรื่อง 

1) การมุงเนนความสําเร็จ 

2) ความมีภาวะผูนําทางการศึกษา 

3) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร 

4) หลักสูตรที่มีคุณภาพและเปดโอกาสในการเรียนรู 

5) บรรยากาศโรงเรียน 

6) การมีสวนรวมของผูปกครอง 

7) การประเมินผลที่ดีเวลาเพื่อการเรียนรูที่เหมาะสม 

8) การเตรียมการสอน 

9) สงเสริมการเรียนรูแบบอิสระ 

10) รูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนใหม 

11) ขอมูลยอนกลับและการกระตุนจูงใจ 

 วูด และอูริค (Woode & Orlik, 1994, อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2544, หนา 25)     

ไดกลาวถึงประสิทธิผลของโรงเรียนวามีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาเนื่องจากโรงเรียนเปนสถาบันที่

มีพลวัต ดังนั้นเกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนในวันนี้กับวันพรุงนี้อาจไมเหมือนกัน อยางก็

ตามมีคําถามที่สามารถนําไปใชในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนไดอยางกวางๆ ดังนี้ 

1) โรงเรียนมีคุณภาพในทุกดานหรือไม 

2) โรงเรียนมีคุณภาพตอนักเรียนทุกคนหรือนักเรียนทุกกลุมหรือไม 

3) โรงเรียนมีคุณภาพดีกวาที่อื่นๆ หรือไมในเรื่องการเรียนการสอน 
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4) โรงเรียนไดมีการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของโรงเรียน

อยางไรกัน 

 จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา องคประกอบของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ประกอบดวยการมีจุดหมายที่ ชัด เจนร วมกัน เนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักเรียน              

และประเมินผลนักเรียนอยางสม่ําเสมอ และหลักสูตรที่มีคุณภาพและเปดโอกาสในการเรียนรูมุงเนน

ความสําเร็จ 

2.2.6 การประเมินประสิทธิผล 

 จากการที่มีนักวิชาการตางสาขากันตางก็ตีความหมายของประสิทธิผลแตกตางกันออกไป

ตามแนวคิดความพยายามที่จะประเมินประสิทธิผลขององคกรจึงจําเปนจะตองครอบคลุมถึงตัวแปร

หรือบรรทัดฐาน (Criteria) หลายประการ เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิผลของ

องคกรอยางแทจริง มีผูกลาวถึงการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาไวหลากหลายดังนี้ 

 สุวิมล  วองวานิช (2543, อางถึงใน อัจฉรา ถารบุตร, 2551, หนา 35) เสนอการประเมิน

ประสิทธิผลของโรงเรียน 8 แบบ ไดแก 

1. แบบเปาหมาย (Goal Model) หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถดําเนินการบรรลุตาม

เปาหมายทุกขอท่ีกําหนด 

2. แบบทรัพยากร-ปจจัยปอน (Resource-input Model) หมายถึง การที่โรงเรียน

สามารถจัดหาทรัพยากรหรือสามารถไดปจจัยปอนที่มีคุณภาพ 

3. แบบกระบวนการ (Process Model) หมายถึง การทีโ่รงเรียนมีกระบวนการดําเนินการ

ภายในราบรื่นทั้งกระบวนการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. แบบความพึงพอใจ (Satisfaction Model) หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถดําเนินงาน

ใหไดผลเปนที่พึงพอใจของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

5. แบบดําเนินงานถูกตองตามหลักการ (Legitimate Model) หมายถึงการที่โรงเรียนมี

ประสิทธิผลการดําเนินงานดี 

6. แบบเนนการดําเนินงานที่ยังไมบรรลุผล (Ineffectiveness Model) หมายถึง โรงเรียน

สามารถดําเนินงานใหปลอดจากคุณลักษณะที่ไมพึงประสงค 

7. แบบการเรียนรูขององคกร (Organizational Model) หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถ

พัฒนาองคกรใหเกิดการเรียนรูได สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมภายนอก 

8. แบบการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality  Management Model) หมายถึง 

การที่โรงเรียนสามารถบริหารจัดการโดยรวมใหสนองความตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของและประสบ

ผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 
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 อุษณีย  รักซอน (2543, หนา 37-38) ไดกลาววาความสามารถในการแกปญหาภายใน

โรงเรียน คือความรวมมือกันในการแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนใหผานพนไปดวยดีเพื่อใหบรรลุ

ตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 ภรณี กีรติบุตร (2539, อางถึงใน ธเนศ มโนขันธ, 2551 หนา 80)  ไดกลาววา           

การประเมินประสิทธิผลขององคกรจะตองอาศัยหลักเกณฑ หรือตัวบงชี้วัดความสําเร็จเปนแนวทางใน

การประเมิน แนวทางดังกลาวมี 3 แนวทาง คือ 

1. การประเมินประสิทธิผลในแงเปาหมาย (The Goal approach)  

2. การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบ-ทรัพยากร (The System resource ) 

3. การประเมินประสิทธิผลโดยใชเกณฑหลายเกณฑ (The Multiple criteria of 

effectiveness) ซึ่งในแตละแนวทางพอจะสรุปไดดังนี ้

3.1 การประเมินประสิทธิผลในแง เปาหมาย เปนการพิจารณาวาองคกรมี

ประสิทธิผลหรือไม ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานวาบรรลุเปาหมายหรือไมโดยใชเปาหมายองคกรเปน

เกณฑ เชน วัดความสําเร็จและความสามารถดานการผลิต กําไร เปนตน 

3.2 การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบ-ทรัพยากร เปนการประเมิน

ประสิทธิผลขององคกรโดยอาศัยแนวคิดวาองคกรเปนระบบเปดซึ่งมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม

ในการแลกเปลี่ยนและแขงขันกัน จึงประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคกรในการแสวงหา

ผลประโยชนจากสภาพแวดลอมเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่ตองการ 

3.3 การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑเปนการวัดประสิทธิผลโดยใชเกณฑ

หลายอยาง เพ่ือพิจารณาความสําเร็จขององคกรซึ่งผูใหแนวคิดการประเมินประสิทธิผลโดยวิธีนี้ไดแก 

    มาโฮนี และเวทสเชล (steers. 1977, citing Mahoney and Weitzel. 1969)   

ใหทรรศนะวาเกณฑประสิทธิผลขององคกรธุรกิจ และหนวยงานวิจัยพัฒนา ไดแก ความสามารถใน

การผลิต การสนับสนุนการใชการวางแผน ความเชื่อถือได และความคิดริเริ่ม สวนเกณฑประเมิน

ประสิทธิผลของหนวยงานวิจัยและพัฒนา ควรใชความนาเชื่อถือ ความรวมมือและการพัฒนา 

    ไอวานซีวิช และดอนเนลลี่ (Invancevich & Donnelly, 1982, p. 37 อางถึงใน 

อําภา ปยรมย, 2549, หนา 42) ไดสรุปจากการรวบรวมงานวิจัยวาเครื่องบงชี้ของความมีประสิทธิผล

ขององคกรประกอบดวย ความสามารถในการผลิต (Productivity) ประสิทธิภาพ (Efficiency)    

ความพึงพอใจ (Servival)  

 ฮอย และเฟอรกูสัน (Hoy & Furguson, 1985, อางถึงใน ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ, 

2553 หนา40) ไดเสนอ แนวความคิดในการวัดประสิทธิผลขององคกร โดยพิจารณาจาก 

1) การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (Adaptation) 

2) การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment) 
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3) การบูรณาการ (Integration)  

4) การคงไวซึ่งระบบคานิยม (Latency) 

 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, อางถึงใน ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ, 2553 

หนา 40) ไดกลาวถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาในแงความสามารถ 4 ประการ ดังนี้ 

1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  

2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนะคติทางบวก  

3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา  

4) ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา  

 จากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการดังกลาวขางตน สรุปไดวา การประเมินประสิทธิผลของ

องคกรขึ้นอยูกับเกณฑที่เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะและสภาพขององคกร ซึ่งตองดูจากตัว

แปรหลายตัวและอาศัยหลักเกณฑหรือตัวชี้วัดความสําเร็จหลายตัว ทั้งนี้องคกรสามารถกําหนด

รูปแบบการประเมินประสิทธิผลไดตามความเหมาะสม 

 การประเมินประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยใชการประเมิน

ประสิทธิผลโดยใชเกณฑการประเมินประสิทธิผลในแงเปาหมาย (The Goal approach) โดย

ประสิทธิผลของสถานศึกษาคือ ความสําเร็จของสถานศึกษาที่สามารถทําหนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่ตั้ง

เอาไว ทั้งนี้เกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารที่ใชความรู ความสามารถ และประสบการณรวมกับการ

บริหารงาน เพื่อใหปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว คือบทบาทภารกิจการบริหารของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 4 ดานคือดานบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ  

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ผูวิจัยจึงนําเอาภารกิจดังกลาวมาใชเปนเครื่องมือวัด

ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา 

2.2.7 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิผลในการบริหาร

ของสถานศึกษา 

 การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวของหรือสัมพันธกับประสิทธิผลของการบริหาร

สถานศึกษาเปนผลมาจากการศึกษาภาวะผูนํา หรือพฤติกรรมผูนําจากอดีต จนทําใหเกิดมีทฤษฎี

ภาวะผูนําขึ้นหลายทฤษฎี ในแตละทฤษฎีนั้นลวนมีจุดเนนที่แตกตางกัน ทั้งนี้ก็มุงศึกษาภาวการณ

เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล ดังนั้นในการศึกษาภาวะผูนําสวนใหญจึงศึกษาพฤติกรรมผูนําใน 2 

ลักษณะ คือ พฤติกรรมมุงคนกับพฤติกรรมมุงงาน ซึ่งพฤติกรรมผูนําแบบมุงคนและมุงงานเปน

พฤติกรรมผูนําที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานหรือประสิทธิผลขององคกร แตก็ยังมีพฤติกรรม

ผูนําอีกประเภทหนึ่งที่สามารถทําใหผูใตบังคับบัญชา มีผลการปฏิบัติงานของหนวยงานไดสูงกวา    

ดังผลการวิจัยหลายฉบับ และแนวคิดจากนักวิชาการทางดานการศึกษาหลายทาน ที่ไดเสนอแนวคิด

ใหมเกี่ยวกับผูนํา สําหรับโรงเรียนที่มีประสิทธิผลวาควรเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformation 
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Leadership) (Bass, 1985, Seltzer & Bass, 1990, pp. 603-703 อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ

, 2534, หนา 5) ซึ่งเปนแนวคิดที่พยายามชี้ใหเห็นวาผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีลักษณะผูนําที่มอง

การณไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานตัวการเปลี่ยนแปลง สามารถโนมนาวจิตใจลูกนอง ซึ่งผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพเปนการเปลี่ยนสภาพของทั้งบุคคลและระบบที่ดีขึ้น 

 สรุปไดวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงเปนปจจัยที่สําคัญและสงผลตอประสิทธิผลในการ

บริหารงานของสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับการ

ใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการปรับเปลี่ยนและพัฒนางานใหดีขึ้น (Stewart, 985, p. 92, อางถึง

ใน พูนสุข สุขประยูร, 2549, หนา 24) กลาวคือ ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่จะเสริมแรงและ

ยกระดับความตองการของผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามใหสูงขึ้น เพื่อพัฒนาผูใตบังคับบัญชาหรือผูตาม

ใหเปนผูที่มีศักยภาพ มีความรู  ความสามารถ และภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา (Reid,et al., 1988, p. 24, อางถึงใน พูนสุข สุขประยูร, 

2549, หนา 24)  ประกอบกับปจจุบัน สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 1 กําลังอยูในยุคของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงตองใชภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงที่แตกตางไป ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับสภาพที่เปลี่ยนไปและจะไดบริหารสถานศึกษา

แบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกับประสิทธิผลในการบริหารงานของ

สถานศึกษาตามแนวคิดของแบส (Bass, 1991, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 252) 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
2.3.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา  

 การบริหารการศึกษาถือวาเปนเครื่องมือ และกระบวนการที่สําคัญตอการเอื้ออํานวยให

ผูเรียนไดรับการศึกษาที่ถูกตอง และมีคุณภาพจากสถานศึกษา ภายใตคาใชจายที่ดําเนินการโดยรัฐ  

ในการบริหารสถานศกึษา ผูบริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหาร การบริหารการศึกษา หลักการ

แนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหารทั้งนี้เพื่อใหการจัดการบริหารสถานศึกษามีความ

เหมาะสม การบริหารถือเปนกระบวนการที่ผูบริหารใชทรัพยากรที่มีอยู จัดการดําเนินงานภายใน

องคกรนั้นๆ ใหดําเนินไปสูจุดหมายที่ตองการ มีผูใหความหมายของการบริหารไวหลายทัศนะตาม

สาขา แตก็สามารถนํามาประยุกตใชรวมกัน พอสรุปโดยสังเขปไดดังนี ้

 เสนาะ ติเยาว (2544, หนา 18) ไดใหความหมายของการบริหารไววา การบริหารเปนการ

ทํางานรวมกันกับคนและอาศัยคนเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรภายใตสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยแยกลักษณะของการบริหารออกเปน 5 อยาง คือ มีการทํางานรวมกับ

คน มีเปาหมายขององคกรรวมกัน สรางความสมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  มีการใช

ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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 จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 13) กลาววา การบริหารเปนทั้งศาสตรและศิลปที่

ผูบริหารจะตองอาศัยความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ตลอดจนความสามารถในการ

ติดตอสื่อสาร ดวยภาวะผูนํามนุษยสัมพันธเพื่อบริหารงานใหบรรลุเปาหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 8) ไดกลาววา การบริหารสถานศึกษา เปนภารกิจ

หลักของผูบริหารสถานศึกษา เปนภารกิจหลักท่ีผูบริหารจะตองกําหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอน

ตางๆ ในการปฏิบัติงานไวอยางเปนระบบ นักบริหารที่ดีตองรูจักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพเพ่ือใหงานนั้นบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 

 นพพงษ บุญจิตราดุล (2548, หนา 51) กลาวไววา การบริหารการศึกษาเปนกิจกรรมที่

บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆดาน ทั้งดานบุคลิกภาพ 

ความรูความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อใหตรงกับความตองการของสังคม โดยใช

กระบวนการตาง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคลอาศัยทรัพยากรและเทคนิคตาง ๆ 

ที่เหมาะสมเพื่อใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคมท่ีตนดําเนินชีวิตอยู 

 บุญจันทร จันทรเจียม (2548, หนา 13) ไดใหความเห็นวา การบริหารสถานศึกษา 

หมายถึง การปฏิบัติภารกิจของผูบริหารสถานศึกษาอยางเปนระบบในดานการบริหารวิชาการ      

การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่

สถานศึกษาไดกําหนดไว 

 นิคม แกวสา (2548, หนา 13) ใหความหมายวา การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเปนเลิศ 

คือ การบริหารสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จะยึดเปาหมาย คือ คุณภาพการศึกษาของนักเรียน 

โดยมีงานวิชาการเปนหลัก งานวิชาการเปนงานที่สําคัญที่สุดในการที่จะทําใหนักเรียนบรรลุจุดหมายที่

กําหนดไวในหลักสูตร สวนงานอื่นเปนงานสนับสนุนและเปนงานเสริมใหงานวิชาการประสบผลสําเร็จ

ยิ่งขึ้น 

 มนทิพย  ทรงกิติพิศาล (2552, หนา 33) ไดกลาวถึงการบริหารสถานศึกษา หมายถึง การ

จัดการสงเสริม ชวยเหลือกันของผูเกี่ยวของที่จะผลักดันใหแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษาใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 

 จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการใน

การทํางาน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติภารกิจอยางเปนระบบในสถานศึกษาที่ดําเนินการ 4 ดาน 

คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ

บริหารทั่วไป 

2.3.2  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษานั้น เปนบุคคลที่มีบทบาท มีความสําคัญสูงสุดในการบริหารและจัด

การศึกษาของสถานศึกษาใหเปนผลสําเร็จ หรือบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ ดังนั้นผูบริหารจึง
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ตองตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง โดยคํานึงถึงบทบาทและหนาที่ของตนเองเปนหลัก ซึ่งนักการ

ศึกษาหลายทานไดใหความหมายของบทบาทไวดังนี้ 

 วินิจ เกตุขํา (2535, หนา 138-139) ไดกลาวถึงบทบาท หนาที่ของผูบริหารวาเปนตัวบงชี้

วาองคกรนั้นหรือหนวยงานนั้นประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเพียงใด ฉะนั้นผูบริหารจึงควรมี

บทบาทหนาที่ ดังตอไปนี้ 

1) เปนตัวแทนและสนับสนุนผูใตบังคับบัญชา 

2) พัฒนาการทํางานเปนทีม 

3) ใหคําปรึกษาแนะนําที่เหมาะสม 

4) ใชอํานาจอยางเหมาะสม 

5) บริหารเวลาที่ด ี

6) ควบคุมสภาพความเครียดได 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542, หนา 29-30) ไดกําหนด

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ไวดังนี ้

1) บริหารจัดการศึกษา ดวยการใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนและบุคลากรที่

เกี่ยวของในการจัดการศึกษามีสวนรวมเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

2) สงเสริม สนับสนุน และรวมดําเนินการพัฒนาคุณภาพของครู และนักเรียนใหได

มาตรฐานการศึกษา 

3) สงเสริม สนับสนุน และรวมดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

กิจกรรมอ่ืนๆ ในสถานศึกษาและชุมชน 

4) สงเสริมใหครูสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักเรียน 

5) สรางความสัมพันธกับชุมชนและรวมมือกับชุมชน 

6) จัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาครูใหสามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ ไดมาตรฐานการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 จามแนวปฏิรูปการเรียนรู และตามหลักสูตร 

7) สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง

ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถ

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

8) สงเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตใหสังคมมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา และพัฒนาสาระ กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

9) สงเสริมและสนับสนุนใหครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน

และอํานวยความสะดวก เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู 
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10) รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ สงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในชุมชน 

  คณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2542, หนา 

64-65) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารการศึกษาระดับมืออาชีพไวดังนี้ 

1) บทบาทเปนผูบังคับบัญชาของขาราชาการในสถานศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบการจัด

การศึกษา 

2) บทบาทเปนผูกํากับตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานของ

บุคลากรในสถานศึกษา ใหดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ

กระทรวง 

3) บทบาทของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 

4) บทบาทเปนผูระดมสรรพกําลัง และทรัพยากรตางๆ จากทองถิ่นมาใชในการจัด

และพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษา 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) ไดกําหนดบทบาท หนาที่ของผูบริหาร

สถานศึกษาไว 6 ประการ คือ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2543, หนา 10-11) 

1) บทบาทหนาที่ในการกําหนดวัตถุประสงคนโยบาย และเปาหมายของโรงเรียน 

2) บทบาทหนาที่ในการจัดกิจกรรมในการบริหารตางๆ เพื่อใหโรงเรียนบรรลุ

วัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไว 

3) บทบาทหนาที่ในการนําการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิ 

ภาพ 

4) บทบาทหนาที่ในการสรางขวัญกําลังใจและสรางความสุขในการทํางานใหกับ

บุคลากรในโรงเรียน 

5) บทบาทหนาที่ในการสรางความรวมมือ ระดมมันสมอง และสติปญญาของ

บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเพื่อการบริหาร 

6) บทบาทหนาที่ในการจัดหาทรัพยากร ควบคุมกํากับ และติดตามบุคลากรในการ

ใชทรัพยากรใหเปนประโยชนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 32) ไดกลาวถึงบทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษาในแบบการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐานวาจะตองมีบทบาท ดังนี้ 

1) เปนผูนําการพัฒนาไปสูเปาหมาย 

2) เปนผูกระตุนและชักนําการใชกําลังคน 
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3) เปนผูพัฒนาเปาหมายใหมๆ ของโรงเรียนโดยรวมมือและเกี่ยวของกับฝายตางๆ 

เปนผูแสวงหาทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน 

  กรมวิชาการ (2545, หนา 51) กลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

ตองการของสังคม เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เปนผูประสานงานในองคกรเพื่อใหงานมี

ประสิทธิภาพเปนผูนําเทคนิคตางๆ ในการปฏิบัติงานแกสถานศึกษา 

  สุรศักดิ์  ปาเฮ (2545, หนา 25-31) กลาววา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาควร

ประกอบดวยบทบาท 5 ประการดังนี้ 

1) บทบาทตามที่กําหนด หมายถึง บทบาทสังคม กลุมหรือองคกรกําหนดไววาเปน

รูปแบบของพฤติกรรมประจําตําแหนงตางๆ ที่มีอยูในสังคม กลุมหรือองคกรกําหนดไววาเปนรูปแบบ

ของพฤติกรรมประจําตําแหนงตางๆ ที่มีอยูในสังคมหรือองคกรนั้นๆ เชน ขอกําหนดที่วาพอแมตอง

อบรมเลี้ยงดูลูก ขาราชการตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งงานโดยชอบ เปนตน 

2) บทบาทที่ผูรับคาดหวัง หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมที่คนอื่น 

(ผูเกี่ยวของ) คาดหวังวาอยูในตําแหนงจะถือปฏิบัติ บทบาทที่ผูรับผิดชอบคาดหวังนี้มักจะสอดคลอง

บทบาทที่กําหนด แตในบางครั้งบทบาทที่ผูเกี่ยวของ คาดหวังอาจจะไมตรงกับบทบาทที่กําหนด

เพราะบางคนอาจมีความคาดหวังมากหรือนอยกวาขอกําหนดที่ตนไดรับทราบ 

3) บทบาทตามอุดมคติของผูอยูในตําแหนง หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคล

ผูอยูในตําแหนงคิด และเชื่อวาเปนบทบาทของตําแหนงที่ตนดํารงอยู เชน ผูบังคับบัญชาคิดวาตนมี

หนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานของผู ใตบังคับบัญชา แตไมตองไปใส ใจกับปญหาสวนตัวของ

ผูใตบังคับบัญชา ดังนั้นบทบาทของผูอยูในตําแหนง อาจจะสอดคลองหรือไมสอดคลองกับบทบาทที่

กําหนด และอาจจะตองตรงหรือไมตรงกับบทบาทที่ผูรับคาดหวัง 

4) บทบาทที่ปฏิบัติจริง หมายถึง พฤติกรรมที่ผูอยูในตําแหนงไดปฏิบัติหรือแสดง

ออกมาใหเห็น ซึ่งมักจะเปนพฤติกรรมที่สอดคลองกับบทบาทตามความคิดของผูอยูในตําแหนง      

แตอาจมีกรณีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความคาดหวังของผูอื่นทั้งๆที่บทบาทนั้นๆ ไมตรงกับ

บทบาทตามความคิดของตนได 

5) บทบาทที่ผูอื่นรับรู หมายถึงรูปแบบพฤติกรรมที่ผูอื่นไดรับทราบเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติของผูอยูในตําแหนงซึ่งโดยธรรมชาติการรับรูของคนเรา จะมีการเลือกรับรู และมีการรับรูที่

ผิดพลาดไปจากความจริงไดดวยอิทธิพลจากประสบการณ และสถานการณหลายอยาง ดังนั้นเมื่ออยู

ในตําแหนง ปฏิบัติบทบาทโดยแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่ง ผูที่ ไดพบเห็นอาจรับรูพฤติกรรม          

หรือบทบาทนั้นในทางที่แตกตางกันไป และอาจแตกตางไปจากบทบาทตามความคิดของผูอยูใน

ตําแหนงดวย 
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  วุฒิไกร เลื่อนแปน (2547, หนา 11) กลาววา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของผูดํารง

ตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดซึ่งรับผิดชอบและมีภารกิจในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่นั้นและเปน

หนาที่ตามความรับผิดชอบที่บุคคล ผูเกี่ยวของ มีความหวังหรือมีความคาดหวังวาจะตองประพฤติ

ปฏิบัติดวยความรับผิดชอบประสานงานในองคกรเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ เปนผูนําเทคนิคตางๆ   

ในการปฏิบัติงาน 

  การจัดการศึกษาที่ผูบริหารตองจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น บทบาทที่สําคัญของ

ผูบริหาร Knezevich (อางใน รุงชัชดาพร เคหะชาติ, 2550, หนา 32) ไดกําหนดไว 17 บทบาทดังนี ้

1) บทบาทผูกําหนดทิศทาง (Direction Setter) หมายถึงเปนผูกําหนดนโยบาย      

แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อเปนไปตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา 

2) บทบาทผูกระตุนความเปนผูนํา (Leader Catalyst) หมายถึงการเปนผูนําในดาน

ตาง ๆ ของสถานศึกษา เปนผูมีอิทธิพลและใหคนอ่ืนคลอยตาม 

3) บทบาทเปนนักวางแผน (Planer) เปนผูวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง

งานในสถานศึกษา 

4) บทบาทเปนผูตัดสินใจ (Decision Maker) เปนผูตัดสินใจสั่งการการบริหารงานใน

สถานศึกษา 

5) บทบาทเปนนักจัดองคกร (Organizer) เปนผูกําหนดโครงสรางการบริหารงานใน

สถานศึกษา 

6) บทบาทเปนผูจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Manager) เปนผูนําการเปลี่ยน แปลง

การจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 

7) บทบาทเปนผูประสานงาน (Coordinator) เปนผูประสานงานกับหนวยงานตางๆ  

ในสถานศึกษา 

8) บทบาทเปนผูสื่อสาร (Communicator) เปนผูที่บุคลากรในสถานศึกษาติดตอและ

ประสานความสัมพันธกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

9) บทบาทเปนผูแกความขัดแยง (Conflict Manager) เปนผูคอยแกปญหาความ

ขัดแยงระหวางบุคคลและกลุมภายในสถานศึกษา 

10) บทบาทเปนผูแกปญหา (Problem Manager) เปนผูนําในการแกปญหาตางๆ  

ของสถานศึกษา 

11) บทบาทเปนผูจัดระบบงาน (System Manager) เปนผูนําในการจัดระบบงานและ

พัฒนาสถานศึกษา 

12) บทบาทเปนผูบริหารการเรียนการสอน (Instruction Manager) เปนผูนําทางดาน

วิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา 
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13) บทบาทเปนผูบริหารบุคคล (Personnel Manager) เปนผูสรรหา คัดเลือก รักษา

และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 

14) บทบาทเปนผูบริหารทรัพยากร (Resource Manager) เปนผูนําทรัพยากรทั้ง

ทรัพยสินและบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูง 

15) บทบาทเปนผูประเมินผล (Appraiser) เปนผูประเมินผลการทํางาน และโครงการ

ตาง ๆ ของสถานศึกษา 

16) บทบาทเปนประธานในพิธี (Ceremonial Head) เปนผูนําทางดานการจัดงานและ

พิธีการตาง ๆ ของหนวยงาน ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

17) บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธกับชุมชน (Public Relater) เปนผูนําในการสราง

ความสัมพันธกับหนวยงานภายนอก การประชาสัมพันธ การติดตอประสานงาน รวมทั้งการ

ใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ 

  จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของผูดํารงตําแหนง

ตามบทบาทที่ไดรับและจะตองปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบโดยผสมผสานระหวางความรู 

ความสามารถ ประสบการณ  ใหเกิดประสิทธิผลตามที่สังคมคาดหวังและเกดิประโยชนตอสวนรวม 

2.3.3 หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 

 หนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษา 

 พรนพ พุกกะพันธ (2544, หนา 14-15) ไดกลาวถึงหนาที่สําคัญของผูบริหารไวดังนี้ 

1)  การกําหนดวัตถุประสงค ผูบริหารเปนผูตัดสินใจวาวัตถุประสงคขององคกรควรจะ

เปนอยางไร และจะทําอยางไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงคนั้น 2) การจัดองคกร ผูบริหารจะตองวิเคราะห

กิจกรรมและความสัมพันธของกิจกรรมเหลานั้นแลวแบงแยกออกเปนแตละประเภท แยกงานที่

เหมือนกันอยูในกลุมเดียวกัน โดยแบงออกเปนหนวยเพื่อจัดเปนโครงการขององคกร และขั้นสุดทาย

จัดหาคนที่เหมาะสมเขาทํางานในแตละตําแหนงงาน 3) การจูงใจและสื่อความหมาย ผูบริหารนั้น

จะตองสรางทีมงานใหรับผิดชอบงานที่มอบหมายใหทํา และจูงใจใหคนทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้นจะตองสรางความสัมพันธอยางใกลชิดโดยการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

ทั้งเปนผูใหขอมูล และรับขอมูลจากการปฏิบัติงาน 4) การวัดผลการดําเนินงาน เมื่อผูบริหารกําหนด

วัตถุประสงคขึ้นมาแลวก็จะตองติดตามดูวาผลการดําเนินงานนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคเพียงใด

จะตองวิเคราะหประเมินและแปลความหมายของการปฏิบัติงานของแตละคนตลอดจนหามาตรการ

แกไขใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด 5) การพัฒนาคน ผูบริหารตองพัฒนาตนเอง 

และบุคคลอื่น ทั้งนี้เพราะประสิทธิภาพในการทํางานของคนมีอยูอยางไมจํากัด ขึ้นอยูกับสถานการณ

และลักษณะเฉพาะของงาน องคกรตองการคุณลักษณะเฉพาะของแตละคนที่มีความแตกตางกันซึ่ง
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ความแตกตางเหลานั้นอาจนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานแตละอยางที่มีลักษณะไม

เหมือนกันโดยคณะทํางานสงเสริมการเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 32) จัดทําขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการ

สถานศึกษาไว 4 ดาน 

1) การบริหารวิชาการ 

2) การบริหารงบประมาณ 

3) การบริหารงานบุคคล 

4) การบริหารทั่วไป 

 ธีระ รุญเจริญ (2546, หนา 66) ไดกลาวถึงหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารและการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษามี 4 ดาน คือ ดานบริหารงานวิชาการ           

ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป 

 คาจิกิ มาติน และเวอรเดน (Krajewski,Matin & Walden, 1983, อางถึงใน ปราณี เพ็ชร

นวม, 2548) ไดกลาวถึงหนาที่สําคัญของผูบริหาร ไวดังนี้ 

1) จัดหาคนมีความรู ความสามารถเขามาทํางานใหเพียงพอกับภารกิจของโรงเรียน 

2) เปนผูนําพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งตองอาศัยการพัฒนาปรับปรุงครูใหเปนครูมือ

อาชีพ 

3) เปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการประเมินหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหา 

ปรับปรุงครูใหเปนครูมืออาชีพ 

4) จัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาแกนักเรียน 

5) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อใหมีความสามารถดานสังคมการทํางาน และการเปน

ผูนํา 

6) มีการประเมินครู อาจารย เปนระยะ 

7) สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

8) บริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 

9) ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณดวยการจัดขอ จัดหา และใชงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหมีผลตอคุณภาพการศึกษา 

10) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และปจจัยอื่นๆ ที่จะเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

 จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ความรับผิดชอบและ

ภารกิจหลักที่สําคัญคือรับผิดชอบงานในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4 ดาน คือ 

ดานบริหารวิชาการ ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไป ใหเกิด

ประสิทธิผลและถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย 
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2.4 ขอบขายภารกิจในการบริหารงานของสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 1-2) การบัญญัติใหสถานศึกษาเปน “นิติบุคคล”ใน

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการนับเปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งสําคัญ

ของประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับ เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่มุ งหวังยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐาน    

และจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไดบัญญัติใหมีกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา    

ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง การจัดองคกรที่มีสถานะเปนนิติ

บุคคลตามกฎหมาย มหาชนที่จัดบริการสาธารณะยอมจะมีอิสระในการบริหารทั้งดานทรัพยากร

บุคคลและอํานาจหนาที ่ในกรอบที่กฎหมายใหอํานาจไว 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 32-37) ไดกําหนดขอบขายการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานที่เปนนิติบุคคล โดยกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาไว 4 ดาน 

ดังนี้  

2.4.1 การบริหารวิชาการ 

1) แนวคิด 

  งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการ

บริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ 

คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวน

รวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร

และการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล 

รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ    

2) วัตถุประสงค 

(1)  เพื่อใหโรงเรียนบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็วและ

สอดคลองกับความตองการของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น 

(2)  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมี

คุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนา

ตนเอง และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
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(3)  เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยเกื้อหนุน

การพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยยึดผูเรียนเปน

สําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(4)  เพื่อใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนและของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวาง 

3) ขอบขาย/ภารกิจ 

(1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน และสาระแกนกลางของของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา 

และความตองการของสังคม ชุมชน และทองถิ่น วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพ

สถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงคโดยการมีสวนรวมของ

ทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ       

โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการ

เรียนรูตามความเหมาะสม นําหลักสูตรไปใช มีการนิเทศการใชหลักสูตร ติดตามและประเมินผล   

และปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

(2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ควรสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระ

และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเรียนรูจากประสบการณ

จริง และการปฏิบัติจริง การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตางๆ

ใหสมดุลกัน ปลุกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหา

สาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการ

เรียนรูและการนําภูมิปญญาทองถิ่นหรือเครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดการ

เรียนการสอนตามความเหมาะสม จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอน สงเสริมใหมีการพัฒนาครูเพื่อ

พัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 

(3)  การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และการ

ประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจาก

กระบวนการปฏิบัติ และผลงาน จัดใหมีการเทียบโอนความรู ประสบการณ ทักษะและผลการเรียน

จากสถานศึกษาอ่ืนๆ สถานประกอบการ และอ่ืนๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดพัฒนา

เครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
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(4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารการ

จัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโดยรวมของสถานศึกษา และสงเสริมใหครูศึกษา

วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู ประสานความรวมมือใน

การศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ 

(5)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ศึกษาวิเคราะหความ

จําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารวิชาการสงเสริมใหครู

ผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและ

การใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งใหมีการประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี รวมทั้งใหมีการประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

(6)  การพัฒนาแหลงเรียนรู มีการสํารวจแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง จัดทําเอกสาร

เผยแพรแหลงเรียนรู พัฒนาแหลงเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรูประสานความรวมมือ

สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง 

สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกันและสงเสริมสนับสนุนใหครู ใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอก

โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น 

(7)  การนิเทศการศึกษา จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน

ภายในสถานศึกษา ดําเนินการนิเทศงานวิชาการในรูปแบบหลากหลาย ประเมินผล การจัดระบบและ

กระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนา

ระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณ การจัดระบบนิเทศ

การศึกษาภายในสถานศึกษาอ่ืน 

(8)  การแนะแนวการศึกษา จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายใน

สถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอนดําเนินการ

แนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษาติดตามและประเมินผลประสาน

ความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณดานการแนะแนวศึกษากับสถานศึกษาหรือ

เครือขายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดระบบโครงสราง

องคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กําหนดเกณฑการประเมิน

เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง เปาหมาย

ความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการวางแผนการดําเนินการพัฒนางานตามแผนประสานความรวมมือ
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กับสถานศึกษา หนวยงานอื่นและเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและประสานงานกับ

สํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษา

เพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

(10) การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชนควรมีการศึกษา สํารวจความตองการ

สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน จัดใหความรู เสริมสรางความคิด และเทคนิคทักษะทางวิชาการเพื่อ

การพัฒนาทักษะอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทองถิ่นการสงเสริมใหประชาชนใน

ชุมชน ทองถิ่น มีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว 

องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

(11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น

ควรมีการประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่นควรมี

การประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกลเคียงภายในเขต

พื้นที่การศึกษา ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(12) สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น

ที่จัดการศึกษาควรสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความตองการในการไดรับการ

สนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

และจัดใหมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษา 

 สรุป การบริหารวิชาการ หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศ

การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สงเสริม

ความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นและ

สงเสริม สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

2.4.2 การบริหารงบประมาณ 

1) แนวคิด 

  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมี

ความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษารวมทั้งจัดหารายไดจากบริการ

มาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียน 

2) วัตถุประสงค 
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(1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว 

โปรงใสตรวจสอบได 

(2)  เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 

(3)  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ  

3) ขอบขายภารกิจ 

(1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทาง

การศึกษา มีการจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะหความเหมาะสม การเสนอ

ของบประมาณ 

(2)  การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา รวมทั้งการ

เบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ การโอนเงินงบประมาณ 

(3)  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการ

ดําเนินงาน มีการตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน และการประเมินผลการใชงาน

และผลการดําเนินงาน 

(4)  การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา มีการจัดการทรัพยากร    

การระดมทรัพยากร การจัดหารายไดและผลประโยชน กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กองทุนสวัสดิการ

เพื่อการศึกษา 

(5)  การบริหารการเงินการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน          

การจายเงิน การนําสงเงิน และการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

(6)  การบริหารบัญชี การจัดทําบัญชีการเงิน การจัดทํารายงานทางการเงินและ   

งบการเงิน และการจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

(7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของ

สถานศึกษา การจัดหาพัสดุ การกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและการจัดซื้อจัดจาง 

และการควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 

 สรุป การบริหารงบประมาณ หมายถึง การจัดทําและเสนอของงบประมาณ การจัดสรร

งบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และการายงานการใชเงิน และผลการดําเนินงาน  

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารการบัญชี การบริหาร

พัสดุและสินทรัพย 
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2.4.3 การบริหารงานบุคคล 

1) แนวคิด 

  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา

สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลให

เกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชู

เกียรติมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปน

สําคัญ 

2) วัตถุประสงค 

(1)  เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็วเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

(2)  เพื่อสงเสริมบุคลากร ใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ

ภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

(3)  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดยยึดมั่น

ในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

(4)  เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับ

การยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการศึกษาพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

3) ขอบขาย/ภารกิจ 

(1)  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

ก.  การวิเคราะหและการวางแผนอัตรากําลังคน วิเคราะหภารกิจและประเมิน

สภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษาจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด นําเสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

การศึกษานําสูการปฏิบัติ 

ข.  การกําหนดตําแหนง ใหสถานศึกษาจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณีพิจารณา

อนุมัต ิ

ค.  การขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู 

สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/ขอ
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กําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ไปยังสํานักงานเจต

พื้นที่การศึกษา ดําเนินการประเมิน และสงคําขอปรับปรุง กําหนดตําแหนง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/   

ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและหรือ 

ก.ค.ศ. แลวแตกรณีพิจารณาอนุมัติและเสนอผูมีอํานาจแตงตั้ง 

(2)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

ก. ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรับมอบหมายอํานาจจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

โดยการสอบแขงขัน การบรรจุแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญระดับสูง 

ข. การจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว กรณีการจางลูกจางประจําและ

ลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดกรณีการจาง

ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวกรณีอื่น นอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถดําเนินการจาง

ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษาภายใต

หลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด 

ค. การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การยาย

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต

พื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น และการโอนหรือเปลี่ยนสถานะของขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถิ่น 

ง. การบรรจุกลับเขารับราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติ

คณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) ออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ

ทหาร (มาตรา 66 ) และลาออกจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่นที่ไมใชขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 67) 

จ. การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูอํานวยการสถานศึกษารักษา

ราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสถานศึกษาหลายคนใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถาไมมีใหผูดํารงตําแหนงรอง

ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหสถานศึกษาเสนอขาราชการที่เหมาะสม 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแตงตั้งขาราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษา

ราชการแทน (มาตรา 54 แหงกฎระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
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(3)  เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ก. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแก การพัฒนากอน

มอบหมายการปฏิบัติหนาที่ การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการ (ม.79) การพัฒนากอนเลื่อน

ตําแหนง (ม.80) การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ (ม.55) 

ข. การเลื่อนขั้น เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให

ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาตามกฎ 

ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนและผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีไมสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา ตองชี้แจงเหตุใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบ 

กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแกความตายอัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการใหรายงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด รายงานการสั่งเลื่อนและไมเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียน

ประวัติตอไป 

ค. การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว กรณีการเพิ่มคาจาง

ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว โดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กําหนด และในกรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก

สถานศึกษาสามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงิน

รายไดของสถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด  

ง. การดํ า เ นิ นการ เ กี่ ย วกั บบัญชี ถื อจ าย เ งิ น เดื อนดํ า เ นิ นการตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

จ. เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอ่ืน ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ฉ. งานทะเบียนประวัติการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง และการแกไข วัน เดือน ปเกิด ของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง 

ช. งานเครื่องราชอิสริยาภรณใหมีการตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวนสมควรได

รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
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ซ. การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ใหผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียดขอมูล

สวนบุคคลตางๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ ตรวจสอบเอกสารความถูกตองนําเสนอผูที่มี

อํานาจลงนามในบัตรประจําตัว โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว และสงคืน

บัตรประจําตัวถึงสถานศึกษา 

ฌ. งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ งานขอ

อนุญาตลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยอง เชิดชูเกียรติและใหไดรับ

เงินวิทยพัฒนและการจัดสวัสดิการ การดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่

เกี่ยวของ 

(4)  วินัยและการรักษาวินัย 

ก. ความผิดวินัยไมรายแรงใหผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อ

ดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรหาวา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยไมรายแรง และสั่งยุติเรื่องในกรณีที่

คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวาไมไดกระทําผิดวินัย หรือสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลด

ขั้นเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวามีความผิดวินัยไมรายแรงใหรายงานการ

ดําเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ข. กรณีความผิดวินัยรายแรงใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามาตรา 53 แหง

กฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูล

วาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยรายแรง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. เสนอผลการพิจารณาให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงโทษและ

รายงานทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ค. การอุทธรณ 

ก) การอุทธรณ กรณีความผิดวินัย กรณีการอุทธรณความผิดวินัยไมรายแรง

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 

30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ข) กรณีการอุทธรณความผิดวินัยรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษายื่นเรื่องของอุทธรณตอ ก.ค.ศ.ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

ง. รองทุกข กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกสั่งใหออกจาก

ราชการใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ.ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง กรณีขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ เนื่องมาจากการกระทําของ
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ผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี 

จ. การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัยใหผูอํานวยการสถานศึกษา

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา ดําเนินการใหความรู ฝกอบรม การสรางขวัญและ

กําลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของ

ผูใตบังคับบัญชา กระทําผิดวินัย ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแต

กรณ ี

ฉ. การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัยใหผูอํานวยการสถานศึกษา

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา ดําเนินการใหความรู ฝกอบรม การสรางขวัญและ

กําลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของ

ผูใตบังคับบัญชา 

(5)  งานออกจากราชการ 

ก. การลาออกจากราชการ 

ข. การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมผาน

การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

ค. การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 

ง. การใหออกจากราชการไวกอน 

จ. การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนกรณี

เจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาที่โดยสม่ําเสมอ กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงคของทาง

ราชการ กรณีสั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แหงกฎหมายระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย (ม.30(1)) กรณีเปนผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ตาม(ม.30(4)) กรณีเปนผูยากไร

ความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม.30(5)) กรณีเปน

ผูบกพรองในศีลธรรมอันดี (ม.30(5)(7)) กรณีเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเปนเจาหนาที่ใน

พรรคการเมือง (ม.30(8)) หรือกรณีเปนบุคคลลมละลาย (ม.30(9)) กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมี

เหตุสงสัยวาเปนผูไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

(ม.30(3)) 

ฉ. กรณีมีมลทินมัวหมอง 

ช. กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดย ทั้งนี้คําพิพากษา

ถงึที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



54 

 

 สรุป การบริหารงานบุคคล หมายถึง การวางแผนอัตรากําลัง และกําหนดตําแหนงการสรร

หาและการบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การดําเนินการทางวินัย 

และการรักษาวินัย และการออกจากราชการ 

2.4.4 การบริหารทั่วไป 

1) แนวคิด 

  การบริหารทั่วไปเปนงานที่เก่ียวของกับการจัดระบบบริหารองคกรใหบริการบริหารงาน

อื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสาน 

สงเสริม สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ    

มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและการจัด

การศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความ

รับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจน การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ

จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) วัตถุประสงค 

(1)  เพื่อใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการ ใหการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2)  เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอ

สาธารณชนซึ่งจะกอใหเกิด ความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุนการ

จัดการศึกษา 

3) ภารกิจ 

(1)  การดําเนินงานธุรการ 

(2)  งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(3)  การพัฒนาระบบและเครือขายสารสนเทศ 

(4)  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

(5)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

(6)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(7)  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 

(8)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

(9)  การจัดทําสํามะโนผูเรียน 

(10)   การรับนักเรียน 

(11)   การสงเสริมการประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัย 
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(12)   การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

(13)   การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 

(14)   การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

(15)   การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

(16)   งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 

(17)   การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน 

(18)   งานบริการสาธารณะ 

(19)   งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 สรุป การบริหารทั่วไป หมายถึง การดําเนินงานธุรการ งานพัฒนาระบบเครือขายขอมูล

สารสนเทศ ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา การรับนักเรียน สงเสริมและประสานงานการ

จัดการศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ 

การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล หนวยงาน สถาบันสังคมอื่นที่จัด

การศึกษา การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน และการบริการสาธารณะ 

 

2.5 สภาพและขอมูลทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษา                   

ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 1, 2557, หนา1) 

 ปจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ตั้งอยูเลขที่ 65/2 หมู 4 

ถนนลําพูน - ปาซาง ตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน อยูหางจากศาลากลางจังหวัดลําพูน ประมาณ   

4 กิโลเมตร และมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 4 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองลําพูน อําเภอปาซาง 

อําเภอแมทา และอําเภอบานธิ มีพื้นที่โดยประมาณ 163.25 ตารางกิโลเมตร 

2.5.1 อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลอง

กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการ

ของทองถิ่น  
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2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงาน          

ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ 

ตรวจสอบ  ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 

4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา   

5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม 

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 

8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ

และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 

10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน

การศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่

ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

2.5.2 การแบงสวนราชการ 

 การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

แบงกลุมงานออกเปน 6 กลุมงาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดกําหนดหลักเกณฑในการแบง

สวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 (สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1, 2556) 

1)  กลุมอํานวยการ 

2)  กลุมบริหารงานบุคคล 

3)  กลุมนโยบายและแผน 
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4)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

5)  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

6)  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

2.5.3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 (2557, หนา 32) ไดมีแนวคิดและ

ทิศทางในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 

1.  ความเสมอภาค 

  บริหารและจัดการจัดการศึกษาตามหลักสิทธิมนุษยชน ความเปนสากลตามศักยภาพ

ของผูเรียน สรางและใหโอกาสทางการศึกษาในมิติดานความเขาถึงการศึกษา การศึกษาที่มีคุณภาพ 

ความสัมฤทธิผล ความสมารถในการศึกษาตามความตองการและการศึกษากับการมีงานทํา 

2.  คุณภาพการศึกษา 

  บริหารและจัดการศึกษาโดยยึดผู เรียนเปนสําคัญเปนไปตามมาตรฐานชาติ 

มาตรฐานสากล มุงเนนความสามารถและสมรรถนะ ในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และกระบวนการคิดเปนสําคัญ ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู องคกรแหงการเรียนรู   

และสังคมภราดรภาพ 

3.  คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการดํารงชีวิต 

  บริหารและจัดการศึกษาใหประชากรในวัยเรียน ไดรับการบมเพาะ ปลูกฝง ประพฤติ

ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา กฎ กติกา ระเบียบ กฎหมาย และนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานความเปนไทยและความเปนสากล 

4.  ดานทรัพยากรการบริหาร 

  สงเสริม พัฒนา สรางเครือขายในการแสวงหาและใชทรัพยากรทางการบริหารใหเกิด

ประโยชนสูงสุดอยางเปนระบบ ยกยอง เชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเสมอภาค 

และเปนธรรม 

5. การพัฒนาระบบบริหารการศึกษา 

  พัฒนาระบบการบริหาร ระบบการนิเทศ ระบบการจัดการเรียนรูโดยยึดความรู

ความสามารถ ความตองการของบุคคลและหนวยงาน พรอมทั้งนํานวัตกรรมมาใช มุงสูสัมฤทธิผลของ

ภาคกิจอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ไดกําหนดทิศทางในการบริหารจัด

การศึกษา ดังนี ้

1. วิสัยทัศน 

  เปนองคกรขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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 2. พันธกิจ 

1) ประสาน สงเสริม และสนับสนุน การจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับ

การศึกษาอยางมีคุณภาพและทั่วถึง 

2) ยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี

ขึ้น และมีคุณลักษณะพึงประสงค   

3) พัฒนาสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพและไดมาตรฐาน   

4) สงเสริม สนับสนุนและประสานใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยาง

เปนรูปธรรม  

 3. คานิยม 

  บรรยากาศเหมาะสม ชื่นชมผลงาน คุณภาพใชเปนฐาน จิตบริการพรอมคุณธรรม 

4. อัตลักษณ 

  L  =  Leader of Change (ผูนําการเปลี่ยนแปลง) 

  A =  Achievement (ความสําเร็จ) 

  M =  management and Moral (การจัดการอยางมีคุณธรรม) 

  P =  Participation (การมีสวนรวม) 

  H =  Harmony, Honesty (ความสุจริต) 

  U = Unity (เอกภาพ) 

  N =  National (ความเปนสากล) 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เปนองคกรผูนําการเปลี่ยนแปลงที่

มุงสูสัมฤทธิผลของภารกิจ ดวยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมบูรณาการในการแกไขปญหาอยาง

เปนระบบ ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีศักดิ์ศรี มีความเปนเอกภาพและมีความเปนสากล 

5. เปาประสงคหลัก 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพและทั่วถึง   

2. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถและทักษะตามสมรรถนะและ

สามารถปฏิบัติงาน ไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 และสถานศึกษา มีระบบ

บริหารจัดการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน 
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6. กลยุทธ 

  กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม

ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู      

  กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความเปนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและหางไกลยาเสพติด    

  กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และลดอัตราการออกกลางคันใหเปนศูนย โดยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่

เขมแข็ง   

  กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ         

  กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจทาง

การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

2.5.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 (2557, หนา 166) ไดจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2555-2558 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 1 เพื่อใชในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัต ิโดยกําหนดปจจัยแหงความสําเร็จไวดังนี้  

 1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์

ของงาน และการทํางานแบบมีสวนรวมที่เอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานให

บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 

 2. หนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

 3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน 

 4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 

 พูนสุข สุขประยูร (2549, บทคัดยอ) ทําการศึกษาระดับและความสัมพันธของภาวะผูนําที่

สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในเขตอําเภอเมืองชลบุรี กลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอําเภอเมืองชลบุรี ผลการศึกษาโดยรวม และรายดาน
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พบวา อยูในระดับมากทั้งภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา และประสิทธิผลโรงเรียน

ประถมศึกษา และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา       

มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 อําภา ปยารมณ (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุม

ตัวอยางไดแกครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก จํานวน 375 

คน ผลการศึกษาโดยรวมและรายดานพบวา อยูในระดับมาก ทั้งภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประสิทธิผลของสถานศึกษาแตกตางกันอยางไม

มีนัยสําคัญ สําหรับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานในภาคตะวันออกอยูในระดับสูง 

 วิจลน  โกษาแสง (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบวา      

1) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง และแบบเปลี่ยนสภาพ

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ดานการ

บริหารงบประมาณและดานการบริหารทั่วไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 บุญโสม ดีเลิศ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 โดยภาพรวมและ

รายดาน พบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมอยูระดับมาก และ 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวาอยูในระดับมากทุกดานโดยมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูงสุด คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ รองลงมาไดแก ดานการ

คํานึงถึงปจเจกบุคคล ดานการมีอิทธิพลอยางมรอุดมการณ และดานการกระตุนทางปญญา 

ตามลําดับ 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม

การรับรูของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางานวิชาการและครูผูสอนมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดย

ภาพรวมและเปนรายดาน 4 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูตอบ

แบบสอบถาม ที่สอนในโรงเรียนตางประเภทกันและอยูในสถานศึกษาขนาดตางกัน รับรูถึงการมีภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมและรายดาน 4 ดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 อัจฉรา ถารบุตร (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับ

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรูของ
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ครูผูสอน อยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดาน เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนใน

โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีการรับรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  2) ประสิทธิผลการ

บริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน อยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดาน 

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีการรับรูแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .01 และ 3) ภาวะผูนําของผูบริหารงานโรงเรียน กับประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

.01 ในระดับสูงมาก 

 ฉวีวรรณ  จันทรเมง (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอ

มาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา      

1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 

เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และดานการกระตุนทาง

ปญญา 2) มาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 

อยูในระดับมาก 7 มาตรฐาน 3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมสงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนโดยภาพรวม 

 เฉลา ระโหฐาน (2553, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

และประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชลบุรี เขต 2 พบวา 1)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก

ดาน เมื่อเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 2) ประสิทธิผลใน

การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไป

นอย ไดแก ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล และดาน

การบริหารวิชาการ 3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว มีความสัมพันธกันในทางบวกและอยูในระดับสูง (r = 0.82) 

 สมมารถ สูรโรคา (2553, บทคัดยอ) ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารการศึกษาองคกรบริหารสวนตําบล โดยกลุมตัวอยางไดแกองคกรบริหารสวน

ตําบล จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 92 แหง แหงละ 4 คน เปนหนวยวิเคราะห ผูใหขอมูลคือ นายก

องคกรบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล นักวิชาการศึกษา และหัวหนาศูนยพัฒนา
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เด็กเล็ก จํานวน 368 คน เครื่องมือในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารตามทฤษฎีของแบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio) และประสิทธิผลการบริหารการศึกษา

ตามทฤษฎีของฮอล และมิเกล (Hoy & Miskel) ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารการศึกษาองคกรบริหารสวนตําบล โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ประสิทธิผล

การบริหารการศึกษาองคกรบริหารสวนตําบล โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิผลการบริหารการศึกษาองคกรบริหารสวนตําบลโดยภาพรวม 

 ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง  ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา และ 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อยูในระดับมาก ทั้งโดยรวม และราย

ดาน 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง

โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน และ 4) ภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อําเภอโพธาราม สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวม มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.01   

2.6.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 งานวิจัยในตางประเทศที่เก่ียวของกับทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีผูวิจัยไวจํานวน 

มากดังจะกลาวพอเปนสังเขปดังนี ้

 ทิชชี และเดวานา (Tichy & Devanna, 1986, อางถึงใน สุมาลี วิทยรัตน, 2543, หนา 

53) ทําการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและไดสรุปลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง มี

ดังตอไปนี้ 1) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงองคกรที่ตนรับผิดชอบไปสูเปาหมายที่ดีกวา 2) เปนคนกลา

และเปดเผยกลาเผชิญความจริง 3) เชื่อมั่นในคนอื่นวามีความสามารถ 4) ชี้นําใหผูตามตระหนักถึง

คุณคาของเปาหมายและสรางแรงผลักดันใหการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่มีคุณคา 5) เปนผู

เรียนรูตลอดชีวิต  6) มีความสามารถในการเผชิญกับความซับซอน ความคลุมเครือความไมแนนอน  

7) เปนผูมีทัศนะภาพ 

 แบส และคนอื่น ๆ (Bass and other, 1987, อางถึงใน ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ, 2554, หนา 

50) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการประเมินภาวะผูนําตามการรับรูและตามความคาดหวังของ

ผูใตบังคับบัญชา โดยกลุมตัวอยางเปนผูบริหารระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง วิธีการศึกษาคือ       

ใหผูบริหารระดับตนประเมินผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับกลางประเมินผูบริหารระดับสูง 

ผลการศึกษาพบวาการแสดงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนของผูบริหาร

ระดับกลางมีความสัมพันธทางบวกกับการแสดงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และภาวะผูนําการ

แลกเปลี่ยนของผูบริหารระดับสูง สวนการแสดงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารระดับสูงมี
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ความสูงกวาผูบริหารระดับกลาง และการแสดงออกภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในดานการสรางบารมี

การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล การกระตุนปญญาและการแสดงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในดาน

การใหรางวัลตามสถานการณของผูบริหารระดับสูงตามความคาดหวังของผูบริหารระดับกลางมี

ระดับสูงกวาการเรียนรู สวนการจัดการโดยมีขอยกเวนของผูบริหารระดับสูงตามความคาดหวังมีระดับ

ต่ํากวาการเรียนรู 

 มิกเลอร (Migler, 1992, อางถึงใน เฉลา ระโหฐาน, 2553, หนา 75) ไดศึกษาลักษณะผูนํา

และแบบผูนําของผูบริหารสถาบันการศึกษาอาชีพ และวิทยาลัยเทคนิคของรัฐมินเนโซตา โดยสํารวจ

ลักษณะและแบบผูนําของผูบริหารจากสถานศึกษาอาชีพ 1 แหง และจากวิทยาลัยเทคนิค 12 แหง 

โดยใหผูบริหารเปนผูตอบแบบสอบถาม (Leadership Behavior Descriptive Questionnaire; 

LBDQ) ผลการวิจัยปรากฏวาผูบริหารของสถาบันศึกษาอาชีพและวิทยาลัยเทคนิคมีพฤติกรรมมุงเนน

มิติสัมพันธ (consideration) และริเริ่มสราง (intiation structure) เทากันและยังพบวาใชพฤติกรรม

เปลี่ยนแปลง (transformation behaviors) สูงกวาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน (transactional 

behaviors) เมื่อเปรียบเทียบโดยจําแนกตามระดับการศึกษาที่เปดสอนของผูบริหาร 2 กลุมนี้ พบวา 

ผูบริหารมีพฤติกรรมสัมพันธริเริ่มโครงการ และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมแลกเปลี่ยนไม

แตกตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานประสิทธิผลของผลงาน และลักษณะ

ของผูบริหารเกี่ยวกับการหยั่งรู (Insightful) ความอดทนตอความไมแนนอนและความซับซอน      

การอํานวยการบริหารเวลา และการตัดสินใจสั่งการ พบวา ผูบริหารสถาบันการศึกษาอาชีพ 

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที ่

 สเทียร และเทอรบอรก (Steers & Terborg, 1995, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2543, 

หนา 30) ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนําของโรงเรียนใน

โรงเรียน 89 แหง ในประเทศสิงคโปร พบวา รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความผูกพันตอองคกร พฤติกรรมกลุม และความพึงพอใจในการทํางานของครูตอผูนําของ

โรงเรียน และสงผลตอแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน 

 แฮนสแมน และโกลดริง (Hansman & Goldring, 2001, pp. 399-423, อางถึงใน จามจุรี 

จําเมือง, 2548, หนา 70) ศึกษาเรื่องระดับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูระดับ

ประถมศึกษาในสหรัฐอเมริกา กลุมตัวอยางเปนครูที่มีความผูกพันกับโรงเรียน 231 คน และครูที่ไมมี

ความผูกพันกับโรงเรียน 186 คน เก็บขอมูลจาการสํารวจแลวนํามาวิเคราะห ดวยสมการถดถอย

ผลการวิจัยพบวาครูมีความผูกพันกับโรงเรียนเห็นวาผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญของโรงเรียนที่

ทําใหการดําเนินงานในโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย ทําใหมีการจัดการเรียนการสอนไดด ี   

และเห็นวาผูบริหารที่มีภาวะผูนําในโรงเรียนควรนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการบริหารโรงเรียน  

 จากการศึกษาคนควางานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่กลาวมา สรุปไดวา ภาวะผูนําและ
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ประสิทธิผลของโรงเรียนเปนปญหาที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวาง ผลงานวิจัยพอสรุปไดวา

คุณลักษณะผูนํา แบบของภาวะผูนํา หรือพฤติกรรมการบริหารงานของผูนํา ที่มีอิทธิพลตอผูตามหรือ

ผูใตบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลขององคกรหรือโรงเรียน ทั้งในดานผลผลิตขององคกร

หรือโรงเรียน การแกปญหาความขัดแยง บรรยากาศขององคกร ความพึงพอใจของผูรวมงาน 

ผลการวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็นวา การพัฒนาประสิทธิผลขององคกรหรือโรงเรียนเปนสิ่งสําคัญและสงผล

ตอความสําเร็จของการบริหารโรงเรียน คุณลักษณะที่สําคัญประกอบดวย ความรับผิดชอบ        

ความเขาใจงาน และบุคคล การเขาสังคมไดดี การใหการยอมรับนับถือ การมีความริเริ่ม การโนมนาว

จิตใจ การประสานงาน การใหความชวยเหลือ และการรูจักปรับปรุงแกไขงาน พัฒนางานใหดีขึ้นอยู

เสมอ สุขุมรอบคอบ และรวมทั้งการมีวิสัยทัศน กลาและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่เหมาะสม

กวาเดิม นอกจากนี้คุณลักษณะผูนํา ยังมีความสัมพันธกับผลงานของสถานศึกษาและความพึงพอใจ

ตอการบริหารงานของครู และผูเกี่ยวของอีกดวย 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้ งนี้มีความมุ งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 มขีั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 144 โรงเรียน ซึ่งเปนครูผูสอน

จํานวน 855 คน   

3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 273 คน ไดมาโดยการคํานวณขนาดของกลุม

ตัวอยาง ใชสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamanae) 

 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน 

เขต 1” กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 1 ปการศึกษา 2558 ในการศึกษาครั้งนี้ ไดกลุมตัวอยาง 273 คน โดยการคํานวณขนาด

ของกลุมตัวอยาง ใชสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamanae) (บุญใจ ศรีสถิตยนรากุล, 

2550, หนา 207) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยคํานวณไดดังนี ้
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     n     =       N 

          1 + Ne2 

  

 โดยที ่ 

  N  =    ขนาดของประชากร 

  e  =    ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง (0.05) 

  n  =     ขนาดตัวอยาง 

 จํานวนกลุมตัวอยาง =        855                 =   272.51 คน 

       1+855 (0.05)2 

 

      =     273   คน 
 

 จากสูตรดังกลาวไดขนาดกลุมตัวอยาง 273 คน สุมกลุมตัวอยาง ในแตละโรงเรียนโดยใช

การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวน (Proportionate Stratified Random Sampling)     

(บุญใจ ศรีสถิตยนรากุล, 2550, หนา 193-194) ทําการคํานวณเพื่อทําการสุมตัวอยางในการศึกษาใน

แตละโรงเรียนโดยใชสูตรดังนี้ 

                              ขนาดตัวอยาง  =     n x n1  

                              N 

    n      =    ขนาดตัวอยางของประชากรกลุมตัวอยางของงานวิจัย  

    n1    =    ขนาดประชากรของแตละชั้น 

    N    =    ขนาดประชากร 

 ทําการสุมตัวอยางจากกลุมประชากรของแตละโรงเรียนตามสัดสวนที่คํานวณได         

โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) ดวยวิธีการจับสลากแบบไมคืนกลับ 

 

3.3 เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น

ภายใตกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยคําถามได

ครอบคลุมถึงวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง เปนแบบตรวจสอบรายการ

โดยมีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (Forced Choice) ประกอบดวยเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน  
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เปนแบบประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม 

ตามแนวคิด และทฤษฎีของแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1991, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 

2556, หนา 252) ประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ดาน คือ 

1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

2)  การสรางแรงจูงใจ 

3)  การกระตุนทางปญญา 

4)  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 ลักษณะคําถามเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับของไลเคิรท (Likert’s Five Rating 

Scale) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551, หนา 43) โดยแบงระดับการวัดเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

  5  หมายถึง ผูบริหารมีพฤติกรรมที่แสดงออกอยูในระดับมากที่สุด 

  4  หมายถึง ผูบริหารมีพฤติกรรมที่แสดงออกอยูในระดับมาก 

  3  หมายถึง ผูบริหารมีพฤติกรรมที่แสดงออกอยูในระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง ผูบริหารมีพฤติกรรมที่แสดงออกอยูในระดับนอย 

  1  หมายถึง ผูบริหารมีพฤติกรรมที่แสดงออกอยูในระดับนอยที่สุด 

 ตอนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา         

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เปนแบบประมาณคา (Rating Scale)        

5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถามตามขอบขายการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 32-37) กําหนด

ขอบขายภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษาไว 4 ดาน คือ 

1)  ดานการบริหารวิชาการ 

2)  ดานการบริหารงบประมาณ 

3)  ดานการบริหารงานบุคคล 

4)  ดานการบริหารทั่วไป 

 ลักษณะคําถามเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับของไลเคิรท (Likert’s Five Rating 

Scale) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551, หนา 43) โดยแบงระดับการวัดเปน 5 ระดับ ดังนี้  

  5  หมายถึง มปีระสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับมากที่สุด 

  4  หมายถึง มปีระสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับมาก 

  3  หมายถึง มปีระสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง มปีระสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับระดับนอย 
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  1  หมายถึง มปีระสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับนอยที่สุด 

 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดดําเนินการตามลําดับ

ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ศึกษา ทฤษฎี หลักการ เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา 

2) ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating 

Scale) และแบบตรวจสอบรายการ 

3) ศึกษาแบบสอบถามจากงานวิจัยของ เฉลา ระโหฐาน (2553, หนา143) ศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 และขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554, หนา 136) 

ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง 

4) นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลกําหนดขอบเขตของเนื้อหา เพื่อดําเนินการ

สรางเครื่องมือใหครอบคลุมเนื้อหา และกรอบแนวคิดของการวิจัย 

5) นําเครื่องมือที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวแลว เสนออาจารยผูควบคุมสารนิพนธ     

เพื่อตรวจสอบความถูกตองและใหขอเสนอแนะ จากนั้นนํามาแกไขปรับปรุงเนื้อหา การใชภาษาให

ถูกตองสมบูรณ 

6) นําเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม ที่ผานการแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวเสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงทางดานเนื้อหา (Content Validity) และ

ความถูกตองของภาษา โดยใชเทคนิค IOC โดยพิจารณาแบบสอบถามแตละขอไดตรงตามสิ่งที่

ตองการวัดเนื้อหา หรือวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด 

7) นําเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับครูผูสอนจํานวน 30 คน 

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยางใน

การวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนบานแมเทยจํานวน 18 คน และโรงเรียนบานตนผึ้ง จํานวน 12 คน 

8) นําแบบสอบถามที่ไดทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่น ดวยวิธีการของครอนบาค 

เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) พบวาแบบสอบถามตอนที่ 2 ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหาร มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94  ตอนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิผลในการ

บริหารงานของสถานศึกษา มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.92 และมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.95 

9) นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูล

ตอไป 
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3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอนและวิธีการดังนี้ 

1)  ประสานงานกับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา 

เพื่อทําหนังสือเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลวิจัย ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลไปยังสถานศึกษา 

ครูผูสอนจํานวน 273 คน ที่เปนกลุมตัวอยาง 

2)  นําแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะห จํานวน 273 ฉบับไปยัง

สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางใน

การตอบ ที่ไดกําหนดเปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม และกําหนดวัน เวลา ขอรับ

แบบสอบถามคืน ภายใน 15 วัน 

3) การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจัดสงดวยตนเอง และทางไปรษณีย 

4) เก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามที่ยังไมไดรับคืน และแจกแบบสอบถามอีกครั้ง

ในรายที่สูญหายหรือไมสมบูรณ โดยขยายเวลาอีก 5 วัน 

5) การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้หลังจากแบบสอบถามไปแลว 273 ฉบับ 

ไดรับคืน 273 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

6)  นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรวบรวมจากกลุม

ตัวอยางและคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณใชในการวิเคราะหขอมูล จากแบบสอบถามที่สงไปยัง

สถานศึกษา จํานวน 273 ฉบับ แลวนําขอมูลทั้งหมดมาดําเนินการ ดังนี ้

1)  นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอ ใชวิเคราะหคํานวณหาคารอยละ (Percentage) 

และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

2)  นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มาตรวจให

คะแนนตามเกณฑน้ําหนัก 5 ระดับจากนั้นนําไปบันทึกและวิเคราะหคาเฉลี่ย (X̅) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เพื่อทราบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับใด แลวนําผลการ

วิเคราะหที่ไดมา แปลความหมายรายขอ รายดาน และความหมายในภาพรวม การแปลผลคาเฉลี่ย
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ตามหลักเกณฑ ของชวงระดับคะแนน (Class Interval) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 103)         

5 ระดับ ดังนี้ 

 

 คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

         อยูในระดับมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.50  - 4.49   หมายถึง  ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

         อยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

         อยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง  ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

         อยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

         อยูในระดับนอยที่สุด 

3)  นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานของ

สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มาตรวจให

คะแนนตามเกณฑน้ําหนัก 5 ระดับจากนั้นนําไปบันทึกและวิเคราะหคาเฉลี่ย (X̅) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เพื่อทราบวา ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 อยูในระดับใด แลวนําผลการวิเคราะหที่ไดมา แปล

ความหมายรายขอ รายดาน และความหมายในภาพรวม การแปลผลคาเฉลี่ยตามหลักเกณฑ ของชวง

ระดับคะแนน (Class Interval) (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545, หนา 103) 5 ระดับ ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มปีระสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มปีระสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มปีระสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มปีระสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มปีระสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับนอยที่สุด 

4)  วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการ

บริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยใช

วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ได

แลว นําเอาคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543, หนา 144) แปรความหมายดังนี้ 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.81 ขึ้นไป  หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก 
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 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.61 – 0.80  หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับ 

       คอนขางสูง 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.41 - 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธกันระดับปานกลาง 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.21 – 0.40  หมายถึง มีความสัมพันธกันระดับคอนขางต่ํา 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ต่ํากวา 0.21  หมายถึง มีความสัมพันธกันระดับต่ํา 

  

3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

3.7.1 สถิติที่ใชมีคา 2 คา คือ 1) คาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ดานดัชนีความ

สอดคลอง ระหวางขอคําถาม (IOC : Index of Item Object Congruence) และ 2) คาความ

เที่ยงตรงดานคุณภาพของเครื่องมือ (วาโร เพ็งสวัสดิ,์ 2551, หนา 245) 

3.7.1.1 คาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

     IOC  =  
∑ ℛ

�
 

 

   เมื่อ IOC   หมายถึง  ดัชนีความสอดคลอง 

         ∑ ℛ  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

     �     หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

   โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาความคิดเห็นแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

     +1    หมายถึง  ขอคําถามนี้มีความตรงตามเนื้อหาในการวิจัย 

    0 หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามนี้มีความตรงตามเนื้อหาในการวิจัย 

      -1  หมายถึง ขอคําถามนี้ไมมีความตรงตามเนื้อหาในการวิจัย 

3.7.2 สถิติที่ใชในการหาคาความเที่ยง (คุณภาพของเครื่องมือ) ของแบบสอบถามโดย

ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546, หนา 449) 

3.7.2.1 คาความเที่ยงดานคุณภาพของเครื่องมือ 

 α =
�

���
�1 −

∑ ��
�

��
� � 

   

   เมื่อ  α     หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์แอลฟา ในทีนี้คือคาความเชื่อม่ัน 

      �  หมายถึง  จํานวนขอ 

     ��
� หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนนการตอบแตละขอ 
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     ��
� หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

3.7.3 สถิติพื้นฐาน 

3.7.3.1 คารอยละ (Percentage = %) 

  � =
�

�
 x 100 

   เมื่อ  � หมายถึง  คารอยละ 

     � หมายถึง  ความถี่ท่ีตองการแปลงใหเปนคารอยละ 

     � หมายถึง  จํานวนความถี่ทั้งหมด 

 

3.7.3.2 คาเฉลี่ย (X�) 

  �� = 	
∑ ���

���

�
 

   เมื่อ  �� หมายถึง  คะแนนเฉลี่ย 

      �� หมายถึง  คะแนนแตละจํานวน 

      � หมายถึง  จํานวนขอมูล 

    ∑ ���
���  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนแตละจํานวน 

 

3.7.3.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) 

  �. �. = �
∑ (�����)��

���

���
 

   เมื่อ   �. �. หมายถึง  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

         � หมายถึง  จํานวนขอมูล 

         ��  หมายถึง  คาคะแนนแตละคน 

         �� หมายถึง  คาเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด 

 

3.7.4 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง  

ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา      

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยใชการทดสอบดวยการหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

(วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หนา 304)  
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 เมื่อ  ���  หมายถึง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร X กับ Y 

   ∑ �  หมายถึง ผลรวมทั้งหมดของคะแนนชุด X 

   ∑ �  หมายถึง ผลรวมทั้งหมดของคะแนนชุด Y 

   ∑ ��  หมายถึง ผลรวมของคะแนน X แตละตัวยกกําลังสอง 

   ∑ ��  หมายถึง ผลรวมของคะแนน y แตละตัวยกกําลังสอง 

   ∑ ��  หมายถึง ผลรวมของผลคูณระหวาง X กับ Y แตละคู 

   �  หมายถึง จํานวนคูของขอมูล 



บทที่ 4 

ผลการวจิัย 
 

 การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนํ าการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคการวิจัย แบงออกเปนขั้นตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

 ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน 

เขต 1 

 เพื่อใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูล ตัวแปรตางๆ ที่มีคาสถิติ ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ

ทางสถิติที่ใชแทนตัวแปรดังกลาวในการเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

สัญลักษณทางสถิต ิ

�  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

X̅  แทน คาเฉลี่ยของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

rxy แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

P  แทน ความนาจะเปน (Probability) 

**  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

X  แทน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

X 1 แทน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

X 2 แทน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจ 

X 3 แทน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนการใชปญญา 

X 4 แทน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

Y  แทน ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา 
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Y1 แทน ประสิทธิผลในการบริหารงานดานการบริหารวิชาการ 

Y2 แทน ประสิทธิผลในการบริหารงานดานการบริหารงบประมาณ 

Y3 แทน ประสิทธิผลในการบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล 

Y4 แทน ประสิทธิผลในการบริหารงานดานการบริหารทั่วไป 

 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งไดมาจากการตอบแบบสอบถามของครูผูสอนใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จํานวนแบบสอบถาม 273 

ฉบับ เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 

4-1 

 

ตารางที่ 4-1  แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอที่ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

      ชาย 89 32.60 

      หญิง 184 67.40 

 รวม 273 100.00 

2. อายุ   

 20 – 30 ป 4 1.50 

 31 – 40 ป 47 17.20 

 41 – 50 ป 33 12.10 

 51  ปขึ้นไป 189 69.20 

 รวม 273 100.00 

3. ระดับการศึกษา   

 ปริญญาตรี 237 86.80 

 ปริญญาโท 35 12.80 

 รวม 273 100.00 

4. ประสบการณในการทํางาน   

 นอยกวา  5  ป 13 4.80 

 5 -10  ป 20 7.30 
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ตารางที่ 4-1  (ตอ) 

 

ขอที่ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

 11 – 15  ป 17 6.20 

 มากกวา  15  ป 223 81.70 

 รวม 273 100.00 

  

 จากตารางที่ 4-1 พบวาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนครูผูสอน จํานวน 273 

คน เปนเพศหญิงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 67.40 เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 32.60 เปนผูมีอายุ 51  

ปขึ้นไป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.20 รองลงมาอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 17.20 และ

อายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 12.10  นอยที่สุดอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 1.50 

สวนระดับการศึกษาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ  86.80 รองลงมาวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 12.80 สําหรับประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป มากที่สุดคิดเปน

รอยละ 81.70 รองลงมา ประสบการณในการทํางานระหวาง 5 – 10 ป คิดเปนรอยละ 7.30 และ

ประสบการณในการทํางานระหวาง 11 - 15 ป คิดเปนรอยละ 6.20 นอยที่สุดประสบการณในการ

ทํางานนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 4.80 

 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

 จากการศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (X̅) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) จากกลุมตัวอยาง 273 คน ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 4-2 

 

ตารางที่ 4-2  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยรวมและ

รายดาน 

 

ขอที่ 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

n = 273 
ลําดับที่ 

 X̅ S.D. ความหมาย 

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 4.25 0.33 มาก 2 

2. การสรางแรงบันดาลใจ 4.28 0.34 มาก 1 
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ตารางที่ 4-2  (ตอ) 

 

ขอที่ 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

n = 273 
ลําดับที่ 

 X̅ S.D. ความหมาย 

3. การกระตุนทางปญญา 4.12 0.34 มาก 4 

4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 4.21 0.33 มาก 3 

 รวมเฉลี่ย 4.21 0.30 มาก  

      

 จากตารางที่ 4-2 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (X̅= 4.21, S.D. = 

0.30) เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยู

ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้ ดานการสรางแรงบันดาลใจ      

มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 4.28, S.D. = 0.34) รองลงมาคือดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มี

คาเฉลี่ย (X̅ = 4.25, S.D. = 0.33) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาเฉลี่ย (X̅ = 4.21, S.D. = 

0.33) และมีคานอยสุดคือดานการกระตุนทางปญญา มีคาเฉลี่ย (X̅ = 4.12,  S.D. = 0.34) ตามลําดับ    

 

ตารางที่ 4-3  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณ จําแนกรายขอ  

 

ขอที่ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง n = 273 
ลําดับที่ 

 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ X̅ S.D. ความหมาย 

1. ผูบริหารสามารถสรางความเชื่ อมั่น 

ศรัทธา เปนที่ยอมรับของผูรวมงาน 

4.35 0.58 มาก 1 

2. ผูบริหารเปนกัลยาณมิตร เปดใจกวาง 

รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

เพื่อนรวมงาน 

4.20 0.61 มาก 6 

3. ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ใน

กา รทํ า ง าน  เ ป นแบบอย า งที่ ดี แ ก

ผูรวมงาน 

4.33 0.56 มาก 2 
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ตารางที่ 4-3  (ตอ) 

 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง n = 273 
ลําดับที่ 

 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ X̅ S.D. ความหมาย 

4. ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะ

ปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

4.30 0.57 มาก 4 

5. ผูบริหารทําใหผูรวมงานเกิดความรูสึก

เต็มใจ รวมใจและภาคภูมิ ใจเมื่อได

รวมงานกัน 

4.21 0.53 มาก 5 

6. ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มี

ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

4.33 0.52 มาก 2 

7. ผูบริหารสรางความมั่นใจในการที่จะ

เอาชนะปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

4.11 0.47 มาก 8 

8. ผูบริหารสามารถระบุจุดประสงคหลักใน

การทํางานของผูรวมงานไดอยางชัดเจน 

4.15 0.49 มาก 7 

 รวมเฉลี่ย 4.25 0.33 มาก  

 

 จากตาราง 4-3 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ โดยรวม

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X̅ = 4.25, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยในระดับ

มากทุกขอเชนกัน โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง ตามลําดับไดแก  ผูบริหารสามารถสรางความ

เชื่อมั่น ศรัทธา เปนที่ยอมรับของผูรวมงาน (X̅ = 4.35, S.D. = 0.58) มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 

ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ (X̅ = 4.33, S.D. = 0.52) และ

ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางาน เปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงาน (X̅ = 4.33, S.D. = 

0.56) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ผูบริหารสรางความมั่นใจในการที่จะเอาชนะปญหาอุปสรรค

ที่เกิดขึ้น (X̅ = 4.11, S.D. = 0.47)  
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ตารางที่ 4-4  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานการ

สรางแรงบันดาลใจ จําแนกรายขอ 

 

ขอที่ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง n = 273 
ลําดับที่ 

 ดานการสรางแรงบันดาลใจ X̅ S.D. ความหมาย 

1. ผู บ ริห ารสร า งขวัญและกํ าลั ง ใจแก

ผูรวมงานอยางสม่ําเสมอ 

4.39 0.57 มาก 3 

2. ผูบริหารสามารถจูงใจใหผูรวมงานมี เจต

คติที่ดีตอการทํางาน 

4.41 0.56 มาก 2 

3. ผูบริหารสงเสริมใหผู รวมงานมีความ

สามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 

4.44 0.59 มาก 1 

4. ผู บ ริ ห า ร ส ร า ง ค ว า ม ค า ด ห วั ง ใ น

ความสําเร็จของงาน 

4.39 0.52 มาก 3 

5. ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานรวมกันอุทิศ

ตนเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร 

4.32 0.52 มาก 5 

6. ผูบริหารแสดงความเชื่อมั่นวาผูรวมงาน

ทํางานไดบรรลุเปาหมาย 

4.16 0.46 มาก 6 

7. ผู บ ริ ห า รส ง เ ส ริ ม ให ผู ร ว มง าน ให มี

ความคิดสรางสรรคอยางตอเนื่อง 

4.01 0.45 มาก 8 

8. ผูบริหารเสริมสรางกําลังใจแกผูรวมงาน

เมื่อเขาตองเผชิญตอปญหาและอุปสรรค 

4.15 0.54 มาก 7 

 รวมเฉลี่ย 4.28 0.34 มาก  

 

 จากตาราง 4-4 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X̅ = 4.28, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยในระดับ

มากทุกขอเชนกัน โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง ตามลําดับไดแก ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมี

ความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน มาก (X̅ = 4.44, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถจูงใจ

ใหผูรวมงานมี เจตคติที่ดีตอการทํางาน (X̅	= 4.41, S.D. = 0.56) และผูบริหารสรางความคาดหวังใน
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ความสําเร็จของงาน (X̅ = 4.39, S.D. = 0.52) ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจแกผูรวมงานอยาง

สม่ําเสมอ (X̅ = 4.39, S.D. = 0.57) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงาน

ใหมีความคิดสรางสรรคอยางตอเนื่อง (X̅ = 4.01, S.D. = 0.45) 

 

ตารางที่ 4-5  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานการ

กระตุนทางปญญา จําแนกรายขอ 

 

ขอที่ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง n = 273 
ลําดับที่ 

 ดานการกระตุนทางปญญา X̅ S.D. ความหมาย 

1. ผูบริหารและบุคลากรรวมกันแกปญหา

ตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาอยาง

เปนระบบ 

4.14 0.52 มาก 3 

2. ผูบริหารสามารถกระตุนใหผูรวมงานเห็น

แนวทางใหมๆ ในการแกปญหา 

4.06 0.49 มาก 7 

3. ผูบริหารกระตุนความพยายามของ

ผู ร ว ม ง า น เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด สิ่ ง ใ ห ม แ ล ะ

สรางสรรค 

4.04 0.48 มาก 8 

4. ผูบริหารมีการสงเสริมใหผูรวมงานแสดง

ความคิดเห็นในแงมุมตางๆ อยางเต็มที ่

4.10 0.57 มาก 4 

5. ในการพิจารณาปญหา และแกปญหา

ผูบริหารใหกําลังใจแกผูรวมงาน 

4.21 0.54 มาก 2 

6. ผูบริหารแสดงใหผูรวมงานเห็นวาปญหา

ที่ เกิดขึ้นเปนเรื่ องที่ทาทายและเปน

โอกาสที่ดีที่จะแกปญหารวมกัน 

4.08 0.47 มาก 6 

7. ผู บ ริ ห า รมอบหมายง านที่ ท าท า ย

ความสามารถของผูรวมงาน 

4.10 0.48 มาก 4 

8. ผูบริหารใหอิสระแกผูรวมงานในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มที ่

4.22 0.63 มาก 1 

 รวมเฉลี่ย 4.12 0.34 มาก  
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จากตาราง 4-5 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานการกระตุนทางปญญา โดยรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก (X̅= 4.12, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ

เชนกัน โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง ตามลําดับไดแก ผูบริหารใหอิสระแกผูรวมงานในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มที่ (X̅	= 4.22, S.D. = 0.63 ) รองลงมาคือ ในการพิจารณาปญหา และแกปญหา

ผูบริหารใหกําลังใจแกผูรวมงาน (X̅ = 4.21, S.D. = 0.54) และ ผูบริหารและบุคลากรรวมกัน

แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ  (X̅ = 4.14, S.D. = 0.52) สวนขอที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ผูบริหารกระตุนความพยายามของผูรวมงานเพื่อใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค 

(X̅	= 4.04, S.D. = 0.48) 

 

ตารางที่ 4-6  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานการ

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล จําแนกรายขอ 

 

ขอที่ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง n = 273 

ลําดับที่  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล 
X̅ S.D. ความหมาย 

1. ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมีการ

พัฒนาตนเอง 

4.49 0.50 มาก 1 

2. ผูบริหารมอบหมายงานโดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล 

4.06 0.56 มาก 6 

3. ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานทุกคน

ดวยความยุติธรรม 

4.29 0.52 มาก 3 

4. ผูบริหารมอบหมายงานตรงกับความรู

ความสามารถ 

4.16 0.57 มาก 5 

5. ผูบริหารแสดงการยอมรับและชื่นชม

ในความสามารถของผูรวมงานเมื่อ

ปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ 

4.38 0.54 มาก 2 

6. ผูบริหารใหคําแนะนําที่เปนประโยชน

ตอความกาวหนาของผูรวมงาน 

4.27 0.49 มาก 4 
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ตารางที่ 4-6  (ตอ) 

 

ขอที่ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง n = 273 

ลําดับที่  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล 
X̅ S.D. ความหมาย 

7. ผูบริหารมีการนิเทศโดยใชวิธีการ

วิ เ ค ร า ะ ห ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ

ความสามารถของผูรวมงาน 

4.00 0.40 มาก 8 

8. ผู บ ริ ห า ร มี ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร

ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ผู ร ว ม ง า น เ ป น

รายบุคคล 

4.02 0.55 มาก 7 

 รวมเฉลี่ย 4.21 0.33 มาก  

 

จากตาราง 4-6 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X̅ = 4.21, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พบวา มี

คาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง ตามลําดับไดแก ผูบริหารสงเสริม

ใหผูรวมงานมีการพัฒนาตนเอง  (X̅	= 4.49, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ ผูบริหารแสดงการยอมรับ

และชื่นชมในความสามารถของผูรวมงานเมื่อปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ (X̅	= 4.38, S.D. = 0.54) และ 

ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานทุกคนดวยความยุติธรรม (X̅	= 4.29, S.D. = 0.52) สวนขอที่มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุดไดแก ผูบริหารมีการนิเทศโดยใชวิธีการวิเคราะหความตองการและความสามารถของ

ผูรวมงาน (X̅	= 4.00, S.D. = 0.40) 
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 ตอนที่ 3 การวิเคราะหประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยรวมและรายดาน จําแนกตามประสิทธิผล

ในการบริหารงานของสถานศึกษา ดังรายละเอียดของการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดในตารางที่  

4-7 

 

ตารางที่ 4-7  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการบริหารงานของ

ผูบริหารของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

โดยรวมและรายดาน 

 

 ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ของสถานศึกษา 

n = 273 
ลําดับที่ 

 X̅ S.D. ความหมาย 

1. การบริหารวิชาการ 4.16 0.34 มาก 4 

2. การบริหารงบประมาณ 4.23 0.31 มาก 2 

3. การบริหารงานบุคคล 4.29 0.33 มาก 1 

4. การบริหารทั่วไป 4.18 0.35 มาก 3 

 รวมเฉลี่ย 4.22 0.29 มาก  

  

 จากตารางที่ 4-7 พบวา ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย (X̅	= 4.22, S.D. = 

0.29) เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวาประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา อยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้ การบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ย

สูงสุด (X̅	= 4.29, S.D. = 0.33) รองลงมาคือ การบริหารงบประมาณ (X̅	= 4.23, S.D. = 0.31)  การ

บริหารทั่วไป (X̅	= 4.18,  S.D. = 0.35) และมีคานอยสุดคือ การบริหารวิชาการ (X̅	= 4.16,  S.D. = 

0.34) ตามลําดับ    
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ตารางที่ 4-8  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการบริหารงานของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานการ

บริหารวิชาการ จําแนกรายขอ 

 

ขอที่ ประสิทธิผลในการบริหารงาน n = 273 
ลําดับที่ 

 ดานการบริหารวิชาการ X̅ S.D. ความหมาย 

1. ส ถ าน ศึ กษ า มี ก า ร จั ดห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษาใหสนองความตองการ

ของผูเรียนและทองถิ่น 

4.38 0.56 มาก 1 

2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อ

ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห ค รู จั ด

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

4.30 0.51 มาก 3 

3. สถานศึ กษามี เ ค รื่ อ งมื อ วั ด และ

ประเมินผลการเรียนรูโดยใชวิธีการที่

หลากหลาย เหมาะสมกับผูเรียน 

4.01 0.46 มาก 6 

4. สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูผลิต

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

3.89 0.58 มาก 7 

5. สถานศึกษามีการส งเสริมใหครูมี

การศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู 

3.87 0.56 มาก 8 

6. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาอย า ง

ตอเนื่อง 

4.29 0.53 มาก 4 

7. สถานศึกษามีการดําเนินการนิเทศ

ภายในภายในสถานศึกษาเพื่อให

คําแนะนําในการพัฒนาการเรียนการ

สอนใหมีคุณภาพ 

4.15 0.54 มาก 5 
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ตารางที่ 4-8  (ตอ) 

 

ขอที่ ประสิทธิผลในการบริหารงาน n = 273 
ลําดับที่ 

 ดานการบริหารวิชาการ X̅ S.D. ความหมาย 

8. ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห

ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวน

รวมในการจัดการเรียนรู 

4.35 0.57 มาก 2 

 รวมเฉลี่ย 4.16 0.34 มาก  

 

 จากตาราง 4-8 พบวา ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานการบริหารวิชาการ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(X̅	= 4.16, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน 

โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง ตามลําดับไดแก สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาใหสนอง

ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น  (X̅	= 4.38, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ สถานศึกษามีการ

สงเสริมใหผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู (X̅	= 4.35, S.D. = 0.57) และ 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ (X̅	= 4.30, S.D. = 0.51) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูมี

การศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู (X̅	= 3.87, S.D. = 0.56) 

 

ตารางที่ 4-9  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการบริหารงานของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานการ

บริหารงบประมาณ จําแนกรายขอ 

 

ขอที่ ประสิทธิผลในการบริหารงาน n = 273 
ลําดับที่ 

 ดานการบริหารงบประมาณ X̅ S.D. ความหมาย 

1. สถานศึกษามีการวิ เคราะหความ

เหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ 

4.29 0.52 มาก 3 

2. สถานศึกษามีการจัดทําแผนกลยุทธ

หรือแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อจัดสรร

งบประมาณ 

4.42 0.50 มาก 1 
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ตารางที่ 4-9  (ตอ) 

 

 ประสิทธิผลในการบริหารงาน n = 273 
ลําดับที่ 

 ดานการบริหารงบประมาณ X̅ S.D. ความหมาย 

3. ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร เ บิ ก จ า ย

งบประมาณตามแผนปฏิบัติ การ

ประจําป 

4.20 0.48 มาก 7 

4. สถานศึกษามีการจัดหารายไดและ

การระดมทรัพยากรมาใช ในการ

บริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัด

การศึกษา 

4.27 0.54 มาก 4 

5. สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ

ตามกฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่

เกี่ยวของ 

4.24 0.50 มาก 6 

6. สถานศึกษามีการจัดทําบัญชีการเงิน 

มีการบันทึกอยางเปนปจจุบันตาม

ระเบียบกฎหมาย โปร ง ใส และ

ตรวจสอบได 

4.04 0.52 มาก 9 

7. ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด ทํ า ร ะ บ บ

ฐานขอมูลสินทรัพย การจัดหารายได

และผลประโยชนของสถานศึกษา 

4.07 0.40 มาก 8 

8. สถานศึกษามีการบริหารพัสดุและ

สินทรัพยตามกฎหมาย ระเบียบและ

เอกสารที่เกี่ยวของ 

4.30 0.48 มาก 2 

9. สถานศึกษามีการกํากับ ตรวจสอบ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

การใชงบประมาณของสถานศึกษา 

4.25 0.44 มาก 5 

 รวมเฉลี่ย 4.23 0.31 มาก  

 

 จากตาราง 4-9  พบวา ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานการบริหารงบประมาณ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
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มาก (X̅	= 4.23, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ

เชนกัน โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง ตามลําดับไดแก สถานศึกษามีการจัดทําแผนกลยุทธหรือ

แผนพัฒนาการศึกษาเพื่อจัดสรรงบประมาณ (X̅	= 4.42, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ สถานศึกษามี

การบริหารพัสดุและสินทรัพยตามกฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ (X̅	= 4.30, S.D. = 0.48) 

และ สถานศึกษามีการวิเคราะหความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ (X̅	= 4.29, S.D. = 0.52) 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก สถานศึกษามีการจัดทําบัญชีการเงิน มีการบันทึกอยางเปนปจจุบัน

ตามระเบียบกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได (X̅	= 4.04, S.D. = 0.52) 

 

ตารางที่ 4-10  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการบริหารงานของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานการ

บริหารงานบุคคล จําแนกรายขอ 

 

ขอที่ ประสิทธิผลในการบริหารงาน n = 273 
ลําดับที่ 

 ดานการบริหารงานบุคคล X̅ S.D. ความหมาย 

1. สถานศึกษามีการวางแผนอัตรากําลัง

และกําหนดตําแหนงตามภารกิจของ

สถานศึกษา 

4.41 0.59 มาก 1 

2. สถานศึกษามีการเสนอแนะ การ

แตงตั้งบุคลากรในการปฏิบัติงาน

ต า ง ๆ  ใ ห เ ห ม า ะ ส ม กั บ ค ว า ม รู

ความสามารถ 

4.27 0.51 มาก 5 

3. สถานศึกษามีการแจ งภาระงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐาน

วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ

การประเมินผลงานแกขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

4.27 0.47 มาก 5 

4. ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง

ประสิทธิภาพของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอยางเปน

ระบบ 

4.41 0.51 มาก 1 
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ตารางที่ 4-10  (ตอ) 

 

ขอที่ ประสิทธิผลในการบริหารงาน n = 273 
ลําดับที่ 

 ดานการบริหารงานบุคคล X̅ S.D. ความหมาย 

5. สถานศึกษามีการดําเนินการทางวินัย

และการรั กษาระเบี ยบวินั ยของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอยางยุติธรรม 

4.35 0.50 มาก 3 

6. สถานศึกษามีการสนับสนุน สราง

ขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

4.34 0.55 มาก 4 

7. สถานศึกษาจัดทําทะเบียนประวัติ

ของข าร าชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาครบถ วนและเปน

ปจจุบัน 

4.06 0.45 มาก 8 

8. สถานศึกษามีการดําเนินงานออกจาก

ราชการของข า ร าชการครู และ

บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม

หลัก เกณฑและวิ ธี การที่  ก .ค .ศ .

กําหนด 

4.25 0.52 มาก 7 

 รวมเฉลี่ย 4.29 0.33 มาก  

 

 จากตาราง 4-10  พบวา ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (X̅	= 4.29, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุก

ขอเชนกัน โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง ตามลําดับไดแก สถานศึกษามีการเสริมสรางประสิทธิภาพ

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ (X̅	= 4.41, S.D. = 0.51) และ

สถานศึกษามีการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตามภารกิจของสถานศึกษา (X̅ = 4.41, 

S.D. = 0.59) มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน รองลงมาคือ สถานศึกษามีการดําเนินการทางวินัยและการรักษา
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ระเบียบวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางยุติธรรม (X̅	= 4.35, S.D. =0 .50) 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก สถานศึกษาจัดทําทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาครบถวนและเปนปจจุบัน (X̅	= 4.06, S.D. = 0.45) 

 

ตารางที่ 4-11  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการบริหารงานของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานการ

บริหารทั่วไป จําแนกรายขอ 

 

ขอที่ ประสิทธิผลในการบริหารงาน n = 273 
ลําดับที่ 

 ดานการบริหารทั่วไป X̅ S.D. ความหมาย 

1. สถานศึกษามีการวางแผน และ

ออกแบบระบบงานธุ ร ก ารตาม

ขั้ น ต อ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ ห มี

ประสิทธิภาพ 

4.19 0.57 มาก 4 

2. สถานศึกษามีการจัดระบบฐานขอมูล

ของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริหาร

จัดการอยางเปนระบบ 

4.08 0.53 มาก 7 

3. สถ านศึ กษ ามี ก า รพัฒน าร ะบบ

เครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริการและประชาสัมพันธ 

4.10 0.45 มาก 6 

4. สถานศึกษาดําเนินการรับนักเรียน

ตามแผนที่กําหนด 

4.41 .52 มาก 1 

5. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนและ

ประสานการจัดการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องคกร และหนวยงานอื่นที่จัด

การศึกษา 

4.23 0.44 มาก 2 

6. สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูล

ขาวสารของสถานศึกษาเพ่ือใหบริการ

ตอสาธารณชน 

4.08 0.43 มาก 7 
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ตารางที่ 4-11  (ตอ) 

  

 ประสิทธิผลในการบริหารงาน n = 273 
ลําดับที่ 

 ดานการบริหารทั่วไป X̅ S.D. ความหมาย 

7. ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร

ประชาสัมพันธหลายรูปแบบโดยยึด

หลักการมีสวนรวมของเครือขาย

ประชาสัมพันธ 

4.15 0.50 มาก 5 

8. สถ านศึ กษ ามี ก า ร ว า งแผนกา ร

จั ด ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น

หนวยงาน 

4.21 0.61 มาก 3 

 รวมเฉลี่ย 4.18 0.35 มาก  

 

 จากตาราง 4-11  พบวา ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ดานการบริหารทั่วไป โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(X̅	= 4.18, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน 

โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง ตามลําดับไดแก สถานศึกษาดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนด 

(X̅	= 4.41, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา

ของบุคคล ชุมชน องคกร และหนวยงานอื่นที่จัดการศึกษา (X̄ = 4.23, S.D. = 0.44) สวนขอที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากันไดแก สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบริการ

ตอสาธารณชน (X̅	= 4.08, S.D. = 0.43) และสถานศึกษามีการจัดระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา

เพื่อใชในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  (X̅	= 4.08, S.D. = 0.53) 
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 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

กับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 1 

 

ตารางที่ 4-12  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 1  

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X 

Y1 0.457** 0.429** 0.438** 0.583** 0.539** 

Y2 0.419** 0.516** 0.525** 0.608** 0.606** 

Y3 0.494** 0.444** 0.403** 0.561** 0.538** 

Y4 0.403** 0.458** 0.492** 0.554** 0.540** 

Y 0.537** 0.538** 0.541** 0.672** 0.647** 

**p < .01 

  

 จากตาราง 4-12 พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารกับ

ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน 

เขต 1 มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับคอนขางสูง (rxy = 0.647) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลในการบริหารงานรายดานพบวา 

1.  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (X1) มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการ

บริหารงานของสถานศึกษา (Y) ในระดับปานกลาง (rx1y = 0.537) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา ดังนี้ (Y3) การบริหารงานบุคคล (rx1y3 = 0.494) (Y1) การ

บริหารวิชาการ (rx1y1 = 0.457) (Y2) การบริหารงบประมาณ (rx1y2 = 0.419) และ (Y4) การบริหาร

ทั่วไป (rx1y4 = 0.403) ตามลําดับ 

2.  การสรางแรงบันดาลใจ (X2) มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงาน

ของสถานศึกษา (Y) ในระดับปานกลาง (rx2y = 0.538) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา  ดังนี้ (Y2) การบริหารงบประมาณ (rx2y2 = 0.516) (Y4) การบริหารทั่วไป 
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(rx2y4 = 0.458) (Y3) การบริหารงานบุคคล (rx2y3 = 0.444) และ(Y1) การบริหารวิชาการ (rx2y1 = 

0.429) ตามลําดับ 

3.  การกระตุนทางปญญา (X3) มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงาน

ของสถานศึกษา (Y) ในระดับปานกลาง (rx3y = 0.541) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา  ดังนี้ (Y2) การบริหารงบประมาณ (rx3y2 = 0.525) (Y4) การบริหารทั่วไป 

(rx3y4 = 0.492) การบริหารวิชาการ (Y1) (rx3y1 = 0.438) และ (Y3) การบริหารงานบุคคล (rx3y3 = 

0.403) ตามลําดับ 

4.  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (X4) มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการ

บริหารงานของสถานศึกษา (Y) ในระดับคอนขางสูง (rx4y = 0.672) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา  ดังนี้ (Y2) การบริหารงบประมาณ (rx4y2 = 0.608) (Y1) การ

บริหารวิชาการ (rx4y1 = 0.583) (Y3) การบริหารงานบุคคล (rx4y3 = 0.561) และ (Y4) การบริหาร

ทั่วไป (rx4y4 = 0.554)  ตามลําดับ 

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารกับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา ผูวิจัยจะไดนําเสนอ

ขอสรุปผลการวิจัยตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.2 อภิปรายผล 

 5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

5.1.1 ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X̅	= 4.21, S.D. = 

0.30) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เมื่อเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดาน

การสรางแรงบันดาลใจ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

และดานการกระตุนทางปญญา ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1)  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X̅	= 4.25, 

S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน โดย

เรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง ตามลําดับไดแก ผูบริหารสามารถสรางความเชื่อมั่น ศรัทธา เปนที่ยอมรับ

ของผูรวมงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน      

เปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงาน และผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ผูบริหารสรางความมั่นใจในการที่จะเอาชนะปญหาอุปสรรคที่

เกิดข้ึน  
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  2)  ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X̅	 = 4.28, S.D. = 

0.34) เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน โดยเรียงลําดับขอที่

มีคาเฉลี่ยสูง ตามลําดับไดแก ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมีความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 

รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถจูงใจใหผูรวมงานมี เจตคติที่ดีตอการทํางาน และ ผูบริหารสรางขวัญ

และกําลังใจแกผูรวมงานอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารสรางความคาดหวังในความสําเร็จของงาน สวนขอที่

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานใหมีความคิดสรางสรรคอยางตอเนื่อง  

  3)  ดานการกระตุนทางปญญา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X̅	= 4.12,  S.D. = 

0.34) เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน โดยเรียงลําดับขอที่

มีคาเฉลี่ยสูง ตามลําดับไดแก  ผูบริหารใหอิสระแกผูรวมงานในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ รองลงมาคือ 

ในการพิจารณาปญหา และแกปญหาผูบริหารใหกําลังใจแกผูรวมงาน และ ผูบริหารและบุคลากร

รวมกันแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก 

ผูบริหารกระตุนความพยายามของผูรวมงานเพ่ือใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค  

  4)  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X̅	= 

4.21, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน โดย

เรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง ตามลําดับไดแก ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมีการพัฒนาตนเอง  

รองลงมาคือ ผูบริหารแสดงการยอมรับและชื่นชมในความสามารถของผูรวมงานเมื่อปฏิบัติงานเปน

ผลสําเร็จและ ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานทุกคนดวยความยุติธรรม สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก 

ผูบริหารมีการนิเทศโดยใชวิธีการวิเคราะหความตองการและความสามารถของผูรวมงาน  

5.1.2 ผลการศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X̅	= 4.22, S.D. = 0.29) เมื่อ

พิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย

ดังนี้ การบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การบริหารงบประมาณ บริหารทั่วไป และมี

คานอยสุดคือการการบริหารวิชาการ ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีรายละเอียดดังนี้ 

  1)  ดานการบริหารวิชาการ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X̅	= 4.16,  S.D. = 

0.34) เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน โดยเรียงลําดับขอที่

มีคาเฉลี่ยสูง ตามลําดับไดแก  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาใหสนองความตองการของ

ผูเรียนและทองถิ่น รองลงมาคือ สถานศึกษามีการสงเสริมใหผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู และ สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูมี

การศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู  
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 2)  ดานการบริหารงบประมาณ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X̅	= 4.23, S.D. = 

0.31) เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน โดยเรียงลําดับขอที่

มีคาเฉลี่ยสูง ตามลําดับไดแก สถานศึกษามีการจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อ

จัดสรรงบประมาณ รองลงมาคือ สถานศึกษามีการบริหารพัสดุและสินทรัพยตามกฎหมาย ระเบียบ

และเอกสารที่เกี่ยวของ สถานศึกษามีการวิเคราะหความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ และ 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก สถานศึกษามีการจัดทําบัญชีการเงิน มีการบันทึกอยางเปนปจจุบัน

ตามระเบียบกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  

 3)  ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X̅	= 4.29, S.D. = 

0.33) เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน โดยเรียงลําดับขอที่

มีคาเฉลี่ยสูง ตามลําดับไดแก  สถานศึกษามีการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตามภารกิจ

ของสถานศึกษา และสถานศึกษามีการเสริมสรางประสิทธิภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน รองลงมาคือ สถานศึกษามีการดําเนินการทางวินัยและ

การรักษาระเบียบวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางยุติธรรม สวนขอที่มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุดไดแก สถานศึกษาจัดทําทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครบถวนและเปนปจจุบัน  

 4)  ดานการบริหารทั่วไป โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X̅	= 4.18, S.D. = 0.35)  

เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน โดยเรียงลําดับขอที่มี

คาเฉลี่ยสูง ตามลําดับไดแก  สถานศึกษาดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนด รองลงมาคือ 

สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร และหนวยงาน

อื่นที่จัดการศึกษาสวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากันไดแก สถานศึกษามีการจัดระบบฐานขอมูลของ

สถานศึกษาเพื่อใชในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และ สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลขาวสาร

ของสถานศึกษาเพ่ือใหบริการตอสาธารณชน  

5.1.3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 1 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางระหวางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

พบวาโดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับคอนขางสูง (rxy = 0.647) หรือมีความสัมพันธใน

ลักษณะคลอยตามกัน สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณาความสัมพันธกันในแตละดาน

ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงานของ
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สถานศึกษาพบวา มีความสัมพันธกันในทางบวกเชนกัน และในแตละดานมีคาความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลในการบริหารงานรายดาน ดังนี้ 

1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการ

บริหารงานของสถานศึกษา ในระดับปานกลาง (rx1y = 0.537) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา ดังนี้  

การบริหารงานบุคคล การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ และ การบริหารทั่วไป ตามลําดับ 

2) การสรางแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงาน

ของสถานศึกษา ในระดับปานกลาง (rx2y = 0.538) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ

พิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา ดังนี้  

การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารวิชาการ ตามลําดับ

ตามลําดับตามลําดับ 

3) การกระตุนทางปญญา มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงานของ

สถานศึกษา ในระดับปานกลาง (rx3y = 0.541) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณา

ความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา ดังนี้ การบริหาร

งบประมาณ การบริหารทั่วไป) การบริหารวิชาการและการบริหารงานบุคคลตามลําดับ 

4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการ

บริหารงานของสถานศึกษาในระดับคอนขางสูง (rx4y = 0.672) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา ดังนี้ 

การบริหารงบประมาณการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปตามลําดับ 

 

5.2  อภิปรายผล 
ผลการวิจัย ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผล

ในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

ผูวิจัยมีประเด็นสําคัญ ที่นํามาอภิปราย ดังตอไปนี ้

5.2.1 จากการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (X̅	= 4.21, S.D. = 0.30) เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การปฏิรูปการศึกษา การ

พัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ โดยการมอบนโยบายการบริหารการศึกษาเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจจากสวนกลาง ตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   



97 

 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (2553) และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักเกณฑการ

กระจายอํานาจ พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนปจจัยหลักที่ผูบริหารตองพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะความสามารถ

ดานการเปนผูนําเพื่อพัฒนาองคกร  รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 1-2) ไดจัดทําคูมือการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(2550, หนา 7) ไดจัดทําเอกสารอบรมและเผยแพรเกี่ยวกับแนวทางการกระจายอํานาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาใหคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ดังนั้นทําให

ผูบริหารสถานศึกษาไดนําไปใชประกอบการจัดการภารกิจของสถานศึกษาไดเปนอยางดี  

 นอกจากนี้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 (2557,หนา 166) ไดจัด

อบรม สัมมนาผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

สถานศึกษาและการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานอยูเสมอ ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญ

ในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทํางานแบบมีสวนรวมที่เอื้อตอการพัฒนา

ความคิดริเริ่ม สรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งถือ

เปนปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

ผูบริหารสถานศึกษา ยังไดเขารับการพัฒนาศักยภาพของตนเองดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การเขา

ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนเพื่อเพิ่มพูนความรูดานการบริหารสถานศึกษา การอบรมสัมมนา การศึกษาดู

งาน จึงเปนการเพิ่มขีดความสามารถดานการบริหารจัดการ ในภาวะปจจุบันที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป 

ซึ่งทุกองคกรจะตองเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง และทุกองคกรจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการ

เปลี่ยนแปลง ในการบริหารงานผูบริหารยอมพบกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไมวาดานใดดาน

หนึ่งและเกิดข้ึนอยูเสมอ สอดคลองกับศิริชัย กาญจนวาสีและคณะ (2553, หนา 14) ที่กลาววาเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามในสถานศึกษาจึงจําเปนตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ ดําเนินการ

อยางเปนขั้นตอน มีตัวชี้วัดความสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน เพื่อใหไปถึงเปาหมายที่ตั้งไวอยาง

สมบูรณ ซึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผูบริหารตองมีภาวะความเปนผูนําที่เหมาะสม และ

ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ โดยสิปปนนท เกตุทัต (2545, หนา 27) ไดกลาววา ผูนําที่แทจริงตองมี

วิสัยทัศนที่กวางไกล และสามารถทําใหผูรวมงานยอมรับและยินดีรวมปฏิบัติตาม ซึ่งผูนําที่ประสบ

ความสําเร็จตองสามารถนํา และพาผูตามไปในทิศทางที่สรางสรรค ซึ่งผูนําเหลานี้จะถูกคาดหวังใหมี

บทบาทในการเปนผูกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง 

โดยรูและเขาใจถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงโดยคํานึงถึงประโยชนที่องคกรจะไดรับ รวมทั้งเปนผูให

คําแนะนําผูใตบังคับบัญชาใหเขาใจถึงวิธีการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับรัตติกรณ จงวิศาล (2556, หนา 5) กลาววาปจจัย

หนึ่งที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคกร ความสําเร็จขององคกร มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

สงผลตอการพัฒนาบุคลากรในองคกร ปจจัยนั้นคือภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับ แบส 
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(Bass, 1999, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 247) ใหความหมายวา ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้นกวาความคาดหวัง             

มีการพัฒนาความสามารถของผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูใน

ภารกิจของกลุมและองคกร มีการจูงใจผูตามใหมองเกินกวาความสนใจประโยชนสวนตนไปสู

ประโยชนของกลุม องคกร และสังคม  

 จึงเห็นไดวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญอยางยิ่งในการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง      

มัสชินกี ้(Muchinky, 1997, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 247) ไดกลาวไววา ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของสมาชิกใน

องคกร มีการสรางความผูกพันตอเปาหมายและกลยุทธที่สําคัญขององคกร ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับอิทธิพลของผูนําที่มีตอผูตาม แตอิทธิพลนั้นเปนการใหอํานาจแกผูตามให

สามารถกลายเปนผูนําและรวมกระบวนการเปลี่ยนแปลงขององคกร ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปน

กระบวนการที่เปนองครวมและเกี่ยวของกับผูนําในระดับตางๆ ในหนวยงานยอยขององคกร 

เชนเดียวกับมอสเลย และคนอื่น (Mosley, et al., 1996, และ Bass, 1985) ไดกลาวถึงภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (Paradigm shift) ไปสูความเปนผูนําที่มี

วิสัยทัศน (Visionary) และมีการกระจายอํานาจหรือเสริมสรางพลังจูงใจ (Empowering) เปนผูมี

คุณธรรม (Moral agents) และกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนํา ซึ่งภาวะผูนําลักษณะนี้กําลังเปนที่

ตองการอยางยิ่งในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสับสนอยางในปจจุบัน ซึ่งสมหวัง มังธานี 

(2547, หนา 18) กลาววา ภาวะผูนําเปนสิ่งสําคัญและสงผลตอความสําเร็จของการบริหารโรงเรียน 

สอดคลองกับ เฉลา ระโหฐาน (2553, หนา 69) ที่กลาววา ภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาอีกดวย จึงสงผลใหผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก ผลการวิจัย

ครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญโสม ดีเลิศ (2550, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 

โดยรวมและรายดาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยอยูในระดับมาก 

และสอดคลองการวิจัยของขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่

สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

จากผลการวิจัยที่พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสราง

แรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด โดยเฉพาะขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานการสรางแรงบันดาลใจ คือ 

ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมีความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถจูงใจ

ใหผูรวมงาน มเีจตคติที่ดีตอการทํางาน ทั้งนี้เนื่องมาจาก การสรางแรงบันดาลใจเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
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ของผูบริหารที่ผูบริหารตองคํานึงถึงในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการบริหารแบบมีสวนรวม การโนม

นาวชักจูงใหผูอื่นเต็มใจและยินดีเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ดังเชนเบรินส (Burns, 1978, อาง

ถึงใน สุทิศา ศรีตังนันท, 2547, หนา 30) กลาววา ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองตระหนักถึงความ

ตองการของผูตาม คนหาแรงจูงใจของผูตาม ผลของการนําการเปลี่ยนแปลงคือ ผูนําและผูตามมี

ปฏิสัมพันธกันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งสองฝาย  ทั้งนี้เพราะผูบริหารคือผูปฏิบัติในฐานะ

ผูนําองคกร ภารกิจหลักของผูบริหารสถานศึกษาคือการพัฒนาการศึกษา พัฒนาองคกรใหประสบ

ความสําเร็จ จําเปนตองแสดงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน เพื่อผลักดันใหสมาชิกในองคกร

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด  สอดคลองกับงานวิจัยของฉวีวรรณ  

จันทรเมง (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับดาน

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือไดแก ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

5.2.2 จากการศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (X̅	= 4.22, S.D. = 0.29)  เมื่อ

พิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พุทธศักราช 2553 ในมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร การจัดการศึกษา ทั้ง

ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และสืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 และปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ที่ไดกําหนดใหมีการ

ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งสถานศึกษาตองถือวา การประกัน

คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป ทําให

สถานศึกษาตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของตนเองอยางตอเนื่องและเปน

ระบบ จะตองดําเนินงานใหผานเกณฑมาตรฐานดานตางๆ  ทําใหสถานศึกษาทุกแหงไดรับการ

ตรวจสอบคุณภาพจากผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกฝายอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน (SBM) มีการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานเชิงยุทธศาสตร (SPBBS) ทั้งนี้
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เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ (RBM) โดยการกระจายอํานาจการบริหารไปยัง

สถานศึกษา ใหสถานศึกษามีอํานาจในการตัดสินใจและผูบริหารจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาปรับปรุง

สถานศึกษา ใหสถานศึกษาคํานึงถึงหลักการบริหารตนเอง มีอิสระในการบริหารจัดการที่ดีมีความ

โปรงใสและเปนธรรม (Good Governance) และผูบริหารสถานศึกษาไดมีการพัฒนาในทุกดานเพื่อ

นําไปสูประสิทธิผลในการจัดการศึกษาอยางแทจริง  โดยผูบริหารไดพยายามสรางความรู ความเขาใจ

ใหแกบุคลากรทุกฝายเกี่ยวกับโครงสรางของการบริหารสถานศึกษา นโยบายในการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ทําใหบุคลากรในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ ตลอดจน

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา 

 ผูบริหารถือวามีบทบาทสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาเกิดผล

สําเร็จของงานที่เปนไปตามความมุงหวัง เกิดผลตามเปาหมาย ถือวาสถานศึกษาไดจัดการศึกษาบรรลุ

วัตถุประสงค อันบงบอกถึงประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับเปรมสุรีย   เชื่อมทอง 

(2536,หนา 9) กลาวไววา ประสิทธิผล คือ ผลงานของโรงเรียน คือ ความสําเร็จของโรงเรียนที่

สามารถใชความรูความสามารถและประสบการณกับการบริหารเพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติงานไดเกิดผลตามเปาหมายที่ตั้งเอาไว และสอดคลองกับแนวคิดของไครตเนอร (Kreitner, 

1983, อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2544, หนา 18) ที่วา ประสิทธิผลขององคกร หมายถึง การ

ดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายขององคกรที่กําหนดไว (Goal Attainment Model)  ซึ่งสอดคลองกับ 

ภรณี กีรติบุตร (2539, อางถึงใน ธเนศ มโนขันธ, 2551, หนา 80) ไดกลาววา การประเมิน

ประสิทธิผลขององคกรจะตองอาศัยหลักเกณฑ หรือตัวบงชี้วัดความสําเร็จเปนแนวทางในการประเมิน 

โดยแนวทางหนึ่งนั้นก็คือ การประเมินประสิทธิผลในแงเปาหมาย (The Goal approach) ซึ่งเปนการ

พิจารณาวาองคกรมีประสิทธิผลหรือไม ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานวาบรรลุเปาหมายหรือไมโดยใช

เปาหมายองคกรเปนเกณฑ ทั้งนี้ผูบริหารสามารถวางกลยุทธของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

ผูบริหารและครูสวนใหญไดรับการเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่องทันตอ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งนําไปสูการพัฒนางานในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผล สอดคลองกับ

งานวิจัยของ วิจลน โกษาแสง (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 

พบวาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ

เฉลา ระโหฐาน (2553, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ

ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 

เขต 2 พบวาประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุก

ดาน  
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จากการศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ยังพบวา ประสิทธิผลดานการบริหารวิชาการมีระดับประสิทธิผล

นอยกวาดานอื่นๆ ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากงานบริหารวิชาการเปนงานหลักของ

สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และเปนงานที่ทาทายความสามารถของผูบริหารอยางยิ่ง หนวยงาน

ตนสังกัดทุกระดับตางวางนโยบายเรงการขับเคลื่อนคุณภาพของผูเรียนดานวิชาการอยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้เนื่องจากผลการทดสอบระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนยังไมเปนที่นาพอใจ 

ภาวะผูนําของผูบริหารไมไดสงผลในการบริหารจัดการดานวิชาการของโรงเรียนเห็นผลไดอยางชัดเจน 

และในเวลาอันรวดเร็ว จึงทําใหประสิทธิผลดานการบริหารวิชาการไมสูงเทากับประสิทธิผลในดาน

อื่นๆ ซึ่งผูบริหารอาจจะตองมีการวางแผนการทํางานที่เปนระบบ  มีการสงเสริมสนับสนุนดานการ

บริหารวิชาการใหกับบุคลากรในโรงเรียน หรือผูเกี่ยวของในดานตางๆ ไดแก การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง ชี้แจง แนะนําครูใหทําความเขาใจหลักสูตร สงเสริมใหครูมีการ

จัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครูผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา มกีารวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางถูกตอง ครบถวนตามระเบียบการวัดผล สงเสริมให

ครูมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู รวมทั้งสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น ผูบริหารดําเนินการนิเทศภายใน

สถานศึกษาโดยการเยี่ยมชั้นเรียน และใหคําแนะนําเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

5.2.3 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน 

เขต 1 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธประสิทธิผลในการ

บริหารงานของสถานศึกษาในทางบวกในระดับคอนขางสูง (rxy = 0.645) ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

การวิจัยที่กําหนดไว  ซึ่งมีประเด็นที่สามารถอภิปรายได ดังนี้คือ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูการ

เปลี่ยนแปลงทุกดานมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในทางบวก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ 

ผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันจะตองเปนผูที่มีความเปนนักบริหารมืออาชีพ จะตองเปนผูที่มีองคกร

โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบ ผูบริหาร และครูผูสอนรวมกันพัฒนาสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง มีการปรับรูปแบบการบริหาร และการดําเนินงานตางๆที่เหมาะสมใหบรรลุเปาหมายของการ

จัดการศึกษา และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผูบริหารสถานศึกษาเห็นวาประสิทธิผลของสถานศึกษาจะ

เกิดข้ึนไดข้ึนอยูกับความสามารถในการบริหารงาน มีความเปนผูนํา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงเปน

ปจจัยที่สําคัญและสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา โดย สจวตกลาววา

สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับการใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนางานใหดีขึ้น (Stewart, 985, p. 92 อางถึงใน พูนสุข สุขประยูร, 2549, หนา 

24) กลาวคือภาวะผูนําเปนกระบวนการที่จะเสริมแรงและยกระดับความตองการของผูใตบังคับบัญชา  
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หรือผูตามใหสูงขึ้น เพื่อพัฒนาผู ใตบังคับบัญชาหรือผูตามให เปนผูที่มีศักยภาพ มีความรู 

ความสามารถ สอดคลองกับ เรดที่วาภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการ

บริหารสถานศึกษา (Reid,et al., 1988, p. 24, อางถึงใน พูนสุข สุขประยูร, 2549, หนา 24) และ

สอดคลองกับงานวิจัยของเฉลา ระโหฐาน (2553, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ

กับประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี

ความสัมพันธกันในทางบวกและอยูในระดับสูง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา ถารบุตร  

(2551, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับประสิทธิผลในการบริหารงาน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรูของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบวา 

ภาวะผูนําของผูบริหารงานโรงเรียน กับประสิทธิผลในการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาตามการ

รับรูของครูผูสอน มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ในระดับสูงมาก 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 
5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 จากผลการวิจัยที่ไดสรุปและอภิปรายผล ผูวิจัยมีแนวคิดเปนขอเสนอแนะ เพื่อนํา

ผลการวิจัยไปใช ดังนี้ 

 1. จากการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน     เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา ดานการกระตุนทางปญญา มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก แตอยูในอันดับ

สุดทายของทกุดาน  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมีการผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานเห็นแนวทาง

ใหมๆ ในการแกปญหา และกระตุนความพยายามของผูรวมงานเพื่อใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค 

สงเสริมใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นในแงมุมตางๆ อยางเต็มที่ ใหอิสระแกผูรวมงานในการ

ปฏิบัติงาน มอบหมายงานที่ทาทายความสามารถของผูรวมงาน ผูบริหารและบุคลากรรวมกัน

แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตลอดจนแสดงใหผูรวมงานเห็นวาปญหา

ที่เกิดขึ้นเปนเรื่องที่ทาทายและเปนโอกาสที่ดีที่จะแกปญหารวมกัน รวมทั้งใหกําลังใจแกผูรวมงาน ใน

การพิจารณาปญหา และแกปญหา ซึ่งจะเปนสวนทําใหสถานศึกษามีประสิทธิผลมากขึ้น 

 2. จากการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารานดาน พบวาดานที่ควร

ไดรับการพัฒนาหรือควรปรับปรุงคือ ดานบริหารวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก แตอยูใน

อันดับทายสุดของทุกดาน ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูผลิตสื่อนวัตกรรม
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และเทคโนโลยีทางการศึกษา ปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู มีการนําผลจากการวัดและ

ประเมินผลมาวางแผนพัฒนา มีการสงเสริมใหครูมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรูทําใหสถานศึกษามีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตอไป 

 5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ

ความสําเร็จในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน 

เขต 1  

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่

สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1  

 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารเพื่อประสิทธิผลของสถานศึกษา   
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แบบวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
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ผลการพิจารณาแบบประเมินหาคา ดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ 

ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอที่ 
 

 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการพิจารณา 

ของผูเชี่ยวชาญ คนที่  
คา 

IOC 
สรุป 

1 2 3 

1 เพศ 

          [   ]  ชาย  [   ]  หญิง 1 1 1 1.00 ใชได 

2 อาย ุ

          [   ] 1. 20 - 30 ป  [   ] 2. 31 - 40 ป 

          [   ] 3. 41 - 50 ป [   ] 4.  51 ปขึ้นไป 
1 1 1 1.00 ใชได 

3 ระดับการศึกษา 

          [   ] 1. ต่ํากวาปริญญาตรี [   ] 2. ปริญญาตรี 

          [   ] 3. ปริญญาโท [   ] 4. ปริญญาเอก 
1 1 1 1.00 ใชได 

4 ประสบการณในการทํางาน 

          [   ] 1. นอยกวา 5 ป [   ] 2. 5 – 10 ป 

          [   ] 3. 11 – 15 ป [   ] 4. มากกวา 15 ป 
1 1 1 1.00 ใชได 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จํานวน 32 ขอ 

 

ขอ 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหาร 

ผลการพิจารณา 

ของผูเชี่ยวชาญ คนที่ 
คา 

IOC 
สรุป 

1 2 3 

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ   

1 ผูบริหารสามารถสรางความเชื่อม่ัน ศรัทธา เปน

ที่ยอมรับของผูรวมงาน  
1 1 1 1.00 ใชได 

2 ผูบริหาร เปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็นและ

ขอ เสนอแนะจากเพื่ อนร วมงานและเปน

กัลยาณมิตร 

1 1 1 1.00 ใชได 

3 ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีแกผู รวมงาน มี

คุณธรรม จริยธรรม ในการทํางาน 
1 1 1 1.00 ใชได 

4 ผู บริหารแสดงให เห็นถึ งความมุ งมั่ นที่ จะ

ปฏิบัติงานใหสําเร็จ 
1 1 1 1.00 ใชได 

5 ผูบริหารทําใหผูรวมงานเกิดความรูสึกเต็มใจ 

รวมใจและภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกัน 
1 1 1 1.00 ใชได 

6 ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความเปนไปได

ในทางปฏิบัติ 
1 1 1 1.00 ใชได 

7 ผูบริหารสรางความมั่นใจในการที่จะเอาชนะ

ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
1 1 1 1.00 ใชได 

8 ผูบริหารระบุจุดประสงคหลักในการทํางานของ

ผูรวมงานไดอยางชัดเจน 
1 1 1 1.00 ใชได 

การสรางแรงบันดาลใจ 

9 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจแกผูรวมงาน

อยางสม่ําเสมอ 
1 1 1 1.00 ใชได 

10 ผูบริหารจูงใจใหผูรวมงานมี เจตคติที่ดีตอการ

ทํางาน 
1 1 1 1.00 ใชได 
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ขอ 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหาร 

ผลการพิจารณา 

ของผูเชี่ยวชาญ คนที่ 
คา 

IOC 
สรุป 

1 2 3 

11 ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมีความสามัคคีกัน

ในการปฏิบัติงาน 
1 1 1 1.00 ใชได 

12 ผูบริหารสรางความคาดหวังในความสําเร็จของ

งาน 
1 1 1 1.00 ใชได 

13 ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานรวมกันอุทิศตนเพื่อ

บรรลุเปาหมายขององคกร 
1 1 1 1.00 ใชได 

14 ผูบริหารแสดงความเชื่อมั่นวาผูรวมงานทํางาน

ไดบรรลุเปาหมาย 
1 1 1 1.00 ใชได 

15 ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานใหมีความคิด

สรางสรรคอยางตอเนื่อง 
1 1 1 1.00 ใชได 

16 ผูบริหารเสริมสรางกําลังใจแกผูรวมงานเมื่อเขา

ตองเผชิญตอปญหาและอุปสรรค 
1 1 1 1.00 ใชได 

การกระตุนทางปญญา  

17 ผูบริหารและบุคลากรรวมกันแกปญหาตางๆ ที่

เกิดข้ึนภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
1 1 1 1.00 ใชได 

18 ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานเห็นแนวทางใหมๆ 

ในการแกปญหา 
1 1 1 1.00 ใชได 

19 ผูบริหารกระตุนความพยายามของผูรวมงาน

เพื่อใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค 
1 1 1 1.00 ใชได 

20 ผูบริหารมีการสงเสริมใหผูรวมงานแสดงความ

คิดเห็นในแงมุมตางๆ อยางเต็มที ่
1 1 1 1.00 ใชได 

21 ผู บริหาร ใหกํ าลั ง ใจแกผู ร วมงาน ในการ

พิจารณาปญหา และแกปญหา 
1 1 1 1.00 ใชได 

22 ผูบริหารแสดงใหผู รวมงานเห็นวาปญหาที่

เกิดข้ึนเปนเรื่องที่ทาทายและเปนโอกาสที่ดีที่จะ

แกปญหารวมกัน 

1 1 1 1.00 ใชได 

23 ผูบริหารมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ

ของผูรวมงาน 
1 1 1 1.00 ใชได 
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ขอ 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหาร 

ผลการพิจารณา 

ของผูเชี่ยวชาญ คนที่ 
คา 

IOC 
สรุป 

1 2 3 

24 ผูบริหารใหอิสระแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน

อยางเต็มที ่
1 1 1 1.00 ใชได 

การคํานึงความเปนปจเจกบุคคล 

25 ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมีการพัฒนาตนเอง 0 1 1 0.67 ใชได 

26 ผูบริหารมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล 
1 1 1 1.00 ใชได 

27 ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานทุกคนดวยความ

ยุติธรรม 
1 1 1 1.00 ใชได 

28 ผู บ ริ ห า ร ม อ บห ม า ย ง า น ตร ง กั บ ค ว า ม รู

ความสามารถ 
1 1 1 1.00 ใชได 

29 ผู บ ริ ห ารแสดงการยอมรั บและชื่ น ชมใน

ความสามารถของผูรวมงานเมื่อปฏิบัติงานเปน

ผลสําเร็จ 

1 1 1 1.00 ใชได 

30 ผู บริหาร ใหคํ าแนะนําที่ เปนประโยชนต อ

ความกาวหนาของผูรวมงาน 
1 1 1 1.00 ใชได 

31 ผูบริหารมีการนิเทศโดยใชวิธีการวิเคราะหความ

ตองการและความสามารถของผูรวมงาน 
1 1 1 1.00 ใชได 

32 ผูบริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงานเปนรายบุคคล 
1 1 1 1.00 ใชได 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จํานวน 33 ขอ 

 

ขอ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการพิจารณา 

ของผูเชี่ยวชาญ คนที่ 
คา 

IOC 
สรุป 

1 2 3 

ประสิทธิผลดานการบริหารงานวิชาการ 

1 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาให

สนองความตองการของผูเรียนและทองถิ่น  
1 1 1 1.00 ใชได 

2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริม

สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

1 1 1 1.00 ใชได 

3 สถานศึกษามีเครื่องมือวัดและประเมินผลการ

เรียนรูโดยใชวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ

ผูเรียน 

1 1 1 1.00 ใชได 

4 สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูผลิตสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1 1 1 1.00 ใชได 

5 สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูมีการศึกษา 

วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
1 1 1 1.00 ใชได 

6 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
1 1 1 1.00 ใชได 

7 สถานศึกษามีการดําเนินการนิเทศภายในภายใน

สถานศึกษาเพื่อใหคําแนะนําในการพัฒนาการ

เรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

1 1 1 1.00 ใชได 

8 สถานศึกษามีการสงเสริมใหผูปกครอง และ

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
1 1 1 1.00 ใชได 

ประสิทธิผลดานการบริหารงบประมาณ 

9 สถานศึกษามีการวิเคราะหความเหมาะสมใน

การจัดสรรงบประมาณ 
1 1 1 1.00 ใชได 

10 สถานศึกษามี การจั ดทํ าแผนกลยุทธหรื อ

แผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
0 1 1 0.67 ใชได 
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ขอ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการพิจารณา 

ของผูเชี่ยวชาญ คนที่ 
คา 

IOC 
สรุป 

1 2 3 

11 สถานศึกษามีการเบิกจายงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการประจําป 
1 1 1 1.00 ใชได 

12 สถานศึกษามีการจัดหารายไดและการระดม

ทรัพยากรมาใช ในการบริหารจัดการเพื่ อ

พัฒนาการจัดการศึกษา 

1 1 1 1.00 ใชได 

13 สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณตาม

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 
1 1 1 1.00 ใชได 

14 สถานศึกษามีการจัดทําบัญชีการเงิน มีการ

บันทึกอยางเปนปจจุบันตามระเบียบกฎหมาย 

โปรงใส และตรวจสอบได 

1 1 1 1.00 ใชได 

15 สถานศึ กษามี การจั ดทํ า ระบบฐานข อมู ล

สินทรัพย การจัดหารายไดและผลประโยชนของ

สถานศึกษา 

1 1 1 1.00 ใชได 

16 สถานศึกษามีการบริหารพัสดุและสินทรัพยตาม

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 
1 1 1 1.00 ใชได 

17 สถานศึกษามีการกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผลการใชงบประมาณ

ของสถานศึกษา 

1 1 1 1.00 ใชได 

ประสิทธิผลดานการบริหารงานบุคคล 

18 สถานศึกษามีการวางแผนอัตรากําลั งและ

กําหนดตําแหนงตามภารกิจของสถานศึกษา 
1 1 1 1.00 ใชได 

19 สถานศึกษามีการเสนอแนะ การแตงตั้งบุคลากร

ในการปฏิบัติงานตางๆ ใหเหมาะสมกับความรู

ความสามารถ 

1 1 1 1.00 ใชได 

20 สถานศึกษามีการแจงภาระงาน มาตรฐาน

คุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ

วิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงานแกขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 1 1 1.00 ใชได 
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ขอ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการพิจารณา 

ของผูเชี่ยวชาญ คนที่ 
คา 

IOC 
สรุป 

1 2 3 

21 สถานศึกษามีการเสริมสรางประสิทธิภาพของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยาง

เปนระบบ 

1 1 1 1.00 ใชได 

22 สถานศึกษามีการดําเนินการทางวินัยและการ

รักษาระเบียบวินัยของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอยางยุติธรรม 

1 1 1 1.00 ใชได 

23 สถานศึกษามีการสนับสนุน สรางขวัญและ

กําลังใจในการทํางานใหกับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

1 1 1 1.00 ใชได 

24 ส ถ า นศึ กษ าจั ดทํ า ท ะ เ บี ย นป ระ วั ติ ข อ ง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครบถวนและเปนปจจุบัน 

1 1 1 1.00 ใชได 

25 สถานศึกษามีการดําเนินงานออกจากราชการ

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

1 1 1 1.00 ใชได 

ประสิทธิผลดานการบริหารงบประมาณ 

26 สถานศึกษามีการวางแผน และออกแบบ

ระบบงานธุรการตามขั้นตอนการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1.00 ใชได 

27 สถานศึกษามีการจัดระบบฐานขอมูลของ

สถานศึกษาเพ่ือใชในการบริหารจัดการอยาง

เปนระบบ 

1 1 1 1.00 ใชได 

28 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเครือขายขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริการและประชาสัมพันธ 
1 1 1 1.00 ใชได 

29 สถานศึกษาดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่

กําหนด 
1 1 1 1.00 ใชได 
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ขอ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการพิจารณา 

ของผูเชี่ยวชาญ คนที่ 
คา 

IOC 
สรุป 

1 2 3 

30 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนและประสานการ

จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร และ

หนวยงานอื่นที่จัดการศึกษา 

1 1 1 1.00 ใชได 

31 สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลขาวสารของ

สถานศึกษาเพ่ือใหบริการตอสาธารณชน 
1 1 1 1.00 ใชได 

32 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ

หลายรูปแบบโดยยึดหลักการมีสวนรวมของ

เครือขายประชาสัมพันธ 

1 1 1 1.00 ใชได 

33 สถานศึกษามีการวางแผนการจัดระบบการ

ควบคุมภายในหนวยงาน 
1 1 1 1.00 ใชได 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

กับประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

กับประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 เปน

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยประกอบการทําสารนิพนธตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา 

2. ผูตอบแบบสอบถามนี้ไดแก ครูผูสอน 

3. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

        สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จํานวน 32 ขอ 

 ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา  

             สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จํานวน 33 ขอ 

 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามไว ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

            นางจิราภรณ   จันทรดี 

     นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา 
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คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย () หนาขอความที่เปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอที่ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 

1 เพศ 

          [   ] 1. ชาย                    [   ] 2. หญิง 

 

[   ] 

2 อาย ุ

          [   ] 1. 20 - 30 ป               [   ] 2. 31 - 40 ป 

          [   ] 3. 41 - 50 ป               [   ] 4. 51 ปขึ้นไป 

 

[   ] 

3 ระดับการศึกษา 

          [   ] 1. ต่ํากวาปริญญาตรี     [   ] 2. ปริญญาตรี 

          [   ] 3. ปริญญาโท              [   ] 4. ปริญญาเอก 

 

[   ] 

4 ประสบการณในการทํางาน 

          [   ] 1. นอยกวา 5 ป           [   ] 2. 5 – 10 ป 

          [   ] 3. 11 – 15 ป              [   ] 4. มากกวา 15 ป 

 

[   ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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 คําชี้แจง  ในการตอบคําถามโปรดทําเครื่องหมาย () ลงในชองวางทางขวามือตาม    

ความคิดเห็นของทานวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนของทาน    

อยูในระดับใด ซึ่งแตละชองมคีวามหมายดังนี้ 

   5  หมายถึง  ผูบริหารมีพฤติกรรมที่แสดงออกอยูในระดับมากท่ีสุด 

   4  หมายถึง  ผูบริหารมีพฤติกรรมที่แสดงออกอยูในระดับมาก 

   3  หมายถึง  ผูบริหารมีพฤติกรรมที่แสดงออกอยูในระดับปานกลาง 

   2  หมายถึง  ผูบริหารมีพฤติกรรมที่แสดงออกอยูในระดับนอย 

   1  หมายถึง  ผูบริหารมีพฤติกรรมที่แสดงออกอยูในระดับนอยที่สุด 

 
 

ขอ 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหาร 

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก สําหรับ 

มาก มาก ปาน นอย นอย ผูวิจัย 

ที่สุด  กลาง  ที่สุด  

# ผูบริหารสามารถควบคุมอารมณไดทุก

สถานการณ 

     [   ] 

 

การแปลความหมาย ผูบริหารของทานแสดงพฤติกรรมในการควบคุมอารมณไดทุก

สถานการณอยูในระดับมากที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
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ขอ 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหาร 

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก สําหรับ 

มาก มาก ปาน นอย นอย ผูวิจัย 

ที่สุด  กลาง  ที่สุด  

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  

1 ผูบริหารสรางความเชื่อมั่น ศรัทธา เปนที่

ยอมรับของผูรวมงาน  

     [   ] 

2 ผูบริหาร เปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะจากเพื่อนรวมงานและ

เปนกัลยาณมิตร 

     [   ] 

3 ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงาน 

มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางาน  

     [   ] 

4 ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะ

ปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

     [   ] 

5 ผูบริหารทําใหผูรวมงานเกิดความรูสึก

เต็มใจ รวมใจและภาคภูมิ ใจเมื่อได

รวมงานกัน 

     [   ] 

6 ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความ

เปนไปไดในทางปฏิบัติ 

     [   ] 

7 ผูบริหารสรางความมั่นใจในการที่จะ

เอาชนะปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

     [   ] 

8 ผูบริหารระบุจุดประสงคหลักในการ

ทํางานของผูรวมงานไดอยางชัดเจน 

     [   ] 

การสรางแรงบันดาลใจ  

9 ผู บริหารสร า งขวัญและกํ าลั ง ใจแก

ผูรวมงานอยางสม่ําเสมอ 

     [   ] 

10 ผูบริหารจูงใจใหผูรวมงานมี เจตคติที่ดี

ตอการทํางาน 

     [   ] 

11 ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมีความ

สามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 

     [   ] 
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ขอ 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหาร 

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก สําหรับ 

มาก มาก ปาน นอย นอย ผูวิจัย 

ที่สุด  กลาง  ที่สุด  

12 ผู บ ริ ห า ร ส ร า ง ค ว า ม ค า ด ห วั ง ใ น

ความสําเร็จของงาน 

     [   ] 

13 ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานรวมกันอุทิศ

ตนเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร 

     [   ] 

14 ผูบริหารแสดงความเชื่อมั่นวาผูรวมงาน

ทํางานไดบรรลุเปาหมาย 

     [   ] 

15 ผู บ ริ ห ารส ง เ สริ ม ให ผู ร ว มงาน ให มี

ความคิดสรางสรรคอยางตอเนื่อง 

     [   ] 

16 ผูบริหารเสริมสรางกําลังใจแกผูรวมงาน

เมื่อเขาตองเผชิญตอปญหาและอุปสรรค 

     [   ] 

การกระตุนทางปญญา  

17 ผูบริหารและบุคลากรรวมกันแกปญหา

ตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาอยาง

เปนระบบ 

     [   ] 

18 ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานเห็นแนวทาง

ใหมๆ ในการแกปญหา 

     [   ] 

19 ผูบริหารกระตุนความพยายามของ

ผู ร ว ม ง า น เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด สิ่ ง ใ ห ม แ ล ะ

สรางสรรค 

     [   ] 

20 ผูบริหารมีการสงเสริมใหผูรวมงานแสดง

ความคิดเห็นในแงมุมตางๆ อยางเต็มที ่

     [   ] 

21 ผูบริหารใหกําลังใจแกผูรวมงาน ในการ

พิจารณาปญหา และแกปญหา 

     [   ] 

22 ผูบริหารแสดงใหผูรวมงานเห็นวาปญหา

ที่ เกิดขึ้น เปนเรื่องที่ทาทายและเปน

โอกาสที่ดีที่จะแกปญหารวมกัน 

     [   ] 

        

    



138 

 

    

ขอ 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหาร 

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก สําหรับ 

มาก มาก ปาน นอย นอย ผูวิจัย 

ที่สุด  กลาง  ที่สุด  

23 ผู บ ริ ห า รม อบหมาย ง านที่ ท า ท า ย

ความสามารถของผูรวมงาน 

     [   ] 

24 ผูบริหารใหอิสระแกผูรวมงานในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มที ่

     [   ] 

การคํานึงความเปนปจเจกบุคคล  

25 ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมีการพัฒนา

ตนเอง 

     [   ] 

26 ผูบริหารมอบหมายงานโดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล 

     [   ] 

27 ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานทุกคนดวย

ความยุติธรรม 

     [   ] 

28 ผูบริหารมอบหมายงานตรงกับความรู

ความสามารถ 

     [   ] 

29 ผูบริหารแสดงการยอมรับและชื่นชมใน

คว าม ส าม า รถ ข อ ง ผู ร ว ม ง า น เ มื่ อ

ปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ 

     [   ] 

30 ผูบริหารใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอ

ความกาวหนาของผูรวมงาน 

     [   ] 

31 ผู บ ริ ห ารมี การนิ เ ทศโดย ใช วิ ธี ก า ร

วิ เ ค ร า ะ ห ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ

ความสามารถของผูรวมงาน 

     [   ] 

32 ผูบริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของผูรวมงานเปนรายบุคคล 

     [   ] 
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 คําชี้แจง  ในการตอบคําถามโปรดทําเครื่องหมาย () ตามที่ทานไดพิจารณาประเด็น

คําถามแตละขอที่ตรงกับประสิทธิผลในการบริหารในสถานศึกษาของทาน ในชองระดับดานขวามือที่

ตรงความคิดเห็นของทานวาอยูในระดับใด ที่มรีะดับคะแนน ดังนี้คือ 

  5  หมายถึง มปีระสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4  หมายถึง มปีระสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับมาก 

  3  หมายถึง มปีระสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง มปีระสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับระดับนอย 

  1  หมายถึง มปีระสิทธิผลในการบริหารอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ขอ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ของสถานศึกษา 

ระดับประสิทธิผลในการบริหาร สําหรับ 

มาก มาก ปาน นอย นอย ผูวิจัย 

ที่สุด  กลาง  ที่สุด  

# สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร      [   ] 

 

การแปลความหมาย สถานศึกษาของทานมีประสิทธิผลในการบริหารในการพัฒนาหลักสูตร 

อยูในระดับมากที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา 
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ขอ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ของสถานศึกษา 

ระดับประสิทธิผลในการบริหาร สําหรับ 

มาก มาก ปาน นอย นอย ผูวิจัย 

ที่สุด  กลาง  ที่สุด  

ประสิทธิผลดานการบริหารงานวิชาการ  

1 ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษาใหสนองความตองการของ

ผูเรียนและทองถิ่น  

     [   ] 

2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อ

สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     [   ] 

3 ส ถ า น ศึ ก ษ า มี เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะ

ประเมินผลการเรียนรูโดยใชวิธีการที่

หลากหลาย เหมาะสมกับผูเรียน 

     [   ] 

4 สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูผลิตสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

     [   ] 

5 สถ านศึ กษ ามี ก า ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห ค รู มี

การศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู 

     [   ] 

6 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

     [   ] 

7 สถานศึกษามีการดําเนินการนิเทศภายใน

ภายในสถานศึกษาเพื่อใหคําแนะนําใน

การพัฒนาการ เ รี ยนการสอน ให มี

คุณภาพ 

     [   ] 

8 สถานศึกษามีการสงเสริมใหผูปกครอง 

และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการ

เรียนรู 

     [   ] 

 

 

 



141 

 

ขอ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ของสถานศึกษา 

ระดับประสิทธิผลในการบริหาร สําหรับ 

มาก มาก ปาน นอย นอย ผูวิจัย 

ที่สุด  กลาง  ที่สุด  

ประสิทธิผลดานการบริหารงบประมาณ  

9 สถ านศึ กษ ามี ก า ร วิ เ ค ร า ะห ค ว าม

เหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ 

     [   ] 

10 สถานศึกษามีการจัดทําแผนกลยุทธหรือ

แผนพัฒนากา รศึ กษ า เพื่ อ จั ด ส ร ร

งบประมาณ 

     [   ] 

11 สถานศึกษามีการเบิกจายงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการประจําป 

     [   ] 

12 สถานศึกษามีการจัดหารายไดและการ

ระดมทรัพยากรมาใช ในการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 

     [   ] 

13 สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณตาม

กฎ หมาย  ระ เ บี ย บและ เ อกส า รที่

เกี่ยวของ 

     [   ] 

14 สถานศึกษามีการจัดทําบัญชีการเงิน มี

การบันทึกอยางเปนปจจุบันตามระเบียบ

กฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได 

     [   ] 

15 สถานศึกษามีการจัดทําระบบฐานขอมูล

สิ น ท รั พ ย  ก า ร จั ด ห า ร า ย ไ ด แ ล ะ

ผลประโยชนของสถานศึกษา 

     [   ] 

16 สถานศึ กษามี การบริ หารพั สดุ และ

สินทรัพยตามกฎหมาย ระเบียบและ

เอกสารที่เกี่ยวของ 

     [   ] 

17 สถานศึกษามีการกํากับ ตรวจสอบ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ

ใชงบประมาณของสถานศึกษา 

     [   ] 
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ขอ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ของสถานศึกษา 

ระดับประสิทธิผลในการบริหาร สําหรับ 

มาก มาก ปาน นอย นอย ผูวิจัย 

ที่สุด  กลาง  ที่สุด  

ประสิทธิผลดานการบริหารงานบุคคล  

18 สถานศึกษามีการวางแผนอัตรากําลัง

และกําหนดตําแหนงตามภารกิจของ

สถานศึกษา 

     [   ] 

19 สถานศึกษามีการเสนอแนะ การแตงตั้ง

บุคลากรในการปฏิบัติงานตางๆ ให

เหมาะสมกับความรูความสามารถ 

     [   ] 

20 ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร แ จ ง ภ า ร ะ ง า น 

มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ 

จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ  เ ก ณ ฑ ก า ร

ประเมินผลงานแกขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

     [   ] 

21 ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง

ประสิทธิภาพของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ 

     [   ] 

22 สถานศึกษามีการดําเนินการทางวินัย

แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย ข อ ง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อยางยุติธรรม 

     [   ] 

23 สถานศึกษามีการสนับสนุน สรางขวัญ

แล ะ กํ า ลั ง ใ จ ใ น ก า ร ทํ า ง า น ใ ห กั บ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     [   ] 

24 สถานศึกษาจัดทําทะเบียนประวัติของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครบถวนและเปนปจจุบัน 

     [   ] 
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ขอ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ของสถานศึกษา 

ระดับประสิทธิผลในการบริหาร สําหรับ 

มาก มาก ปาน นอย นอย ผูวิจัย 

ที่สุด  กลาง  ที่สุด  

25 สถานศึกษามีการดําเนินงานออกจาก

ราชการของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

     [   ] 

ประสิทธิผลดานการบริหารทั่วไป  

26 สถานศึกษามีการวางแผน และออกแบบ

ระบบงานธุ ร ก า รตามขั้ นตอนการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

     [   ] 

27 สถานศึกษามีการจัดระบบฐานขอมูลของ

สถานศึกษาเพื่อใชในการบริหารจัดการ

อยางเปนระบบ 

     [   ] 

28 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเครือขาย

ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริการและ

ประชาสัมพันธ 

     [   ] 

29 สถานศึกษาดําเนินการรับนักเรียนตาม

แผนที่กําหนด 

     [   ] 

30 สถานศึกษาส ง เ สริ มสนับสนุนและ

ประสานการจัดการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องคกร และหนวยงานอื่นที่จัด

การศึกษา 

     [   ] 

31 สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลขาวสาร

ของสถานศึ กษา เพื่ อ ให บ ริ ก า รต อ

สาธารณชน 

     [   ] 

32 ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร

ประชาสัมพันธหลายรูปแบบโดยยึด

หลั กก า รมี ส ว น ร ว มของ เ ครื อข า ย

ประชาสัมพันธ 

     [   ] 

 



144 

 

ขอ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ของสถานศึกษา 

ระดับประสิทธิผลในการบริหาร สําหรับ 

มาก มาก ปาน นอย นอย ผูวิจัย 

ที่สุด  กลาง  ที่สุด  

33 สถานศึกษามีการวางแผนการจัดระบบ

การควบคุมภายในหนวยงาน 

     [   ] 
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ประวัติยอของผูวิจัย 

 

ชื่อ-สกุล     นางจิราภรณ จันทรดี 

วัน เดือน ปเกิด    29 เมษายน 2522 

สถานที่เกิด    อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

สถานที่อยูปจจุบัน   64 หมู 7 ตําบลมะกอก  อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน 

ตําแหนงและประวัติการทํางาน   

 พ.ศ. 2546   ครูโรงเรียนบานหนองเงือก แมแรง 

     อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน 

 ปจจุบัน    ครูชํานาญการโรงเรียนบานหนองเงือก แมแรง 

     อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2545   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

     สถาบันราชภัฏเชียงใหม 

 พ.ศ. 2546   ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

     สาขาการศึกษา 
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