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นครปฐม เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด คือ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ ด้านการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีม ด้านการคิดเชิงระบบ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านการมีรูปแบบการคิด ตามล าดับ 
 3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรียงตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นเชาวน์ปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย
หรืออ านาจพยากรณ์ ร้อยละ 68.30 (R2 = 0.683) สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ 
ดังนี้  
  สมการคะแนนดิบ  Ŷ = 1.004 + 0.402 (ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ) + 0.203 (ด้านการ
กระตุ้นเชาวน์ปัญญา) + 0.164 (ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล)  
 สมการคะแนนมาตรฐาน �̂�𝑦 = 0.458 𝑍 (ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ) + 0.224 𝑍 (ด้าน
การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา) + 0.190 𝑍 (ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล)  
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ABSTRACT 
 

Thesis Topic      : Transformational Leadership Affecting The Learning Organization 
for Schools Administrators Under The Office of Nakhon Pathom 
Primary Educational Service Area 2.  

Student’s Name  : Phra Sitthachawich Supatipunno (Wonganukarn) 
Degree Sought    : Master of Education 
Program            : Educational Administration 
Anno Domini     : 2018 
Advisor             : Assistant Prof. Dr. Damrong Benjakiri 
 
 The purposes of this research were : 1) to study the transformational leadership 
of school administrators under the office of Nakhon Pathom Primary Educational Service 
Area 2, 2) to study the learning organization of schools under the office of Nakhon Pathom 
Primary Educational Service Area 2, and 3) to study the transformational leadership of 
school administrators affecting the learning organization of schools under the office of 
Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2. The samples were 97 schools under 
the office of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2. The informants included 
the school administrators, heads of academic and teachers, total of 375 respondents. The 
research instrument was a questionnaire regarding the transformational leadership of 
school administrators and learning organization of schools. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple 
regression analysis. 
 The results of research were found that: 
 1. The overall average of transformational leadership of school administrators 
under the office of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2 was at a high 
level. Considering the mean of each aspect was at the high level. Sort by average from 
highest to lowest level was inspiration motivation, idealized influence, individualized 
consideration and the intellectual stimulation respectively. 
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 2. The overall average in learning organization of schools under the office of 
Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2 was at a high level. Considering the 
mean of each aspect was at the high level. Sort by average from highest to lowest level 
was personal mastery, team learning, system thinking, shared vision and the mental 
model respectively. 
 3. The transformational leadership of school administrators influenced the 
learning organization of schools under the office of Nakhon Pathom Primary Educational 
Service Area 2 with a statistically significant level at .01. The highest level started at 
inspiration motivation, followed by Intellectual stimulation and the individualized 
consideration with the coefficient of prediction or power of prediction at 68.30 (R2 = 
0.683), and it can be written as a regression analysis equation as follows;   
   Raw Score Equation  Ŷ = (Inspiration Motivation) + 0.203 (Intellectual Stimulation) 
+ 0.164 (Individualized Consideration)  
 Standard Equation �̂�𝑦 = 0.458 𝑍 (Inspiration Motivation) + 0.203 𝑍 (Intellectual 
Stimulation) + 0.164 𝑍 (Individualized Consideration) 
 
Keywords: Transformational Leadership of School Administrators, The Learning 

Organization of Schools 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณได้เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
หลายฝ่าย ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณสถาบัน องค์การ และบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ 
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ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพส าหรับการท าวิจัยในครั้งนี้ 
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ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการท าวิจัย ตลอดจนตรวจสอบผลงาน แกไขข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมทั้งให้
ก าลังใจแกผู้วิจัยในการท าวิทยานิพนธ์ด้วยดีเสมอมา  
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม รวมทั้งอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือการวิจัยครั้งนี้
เป็นอย่างดียิ่ง 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่านที่
อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยดีตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ ในการ
ท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดเพ่ือนนักศึกษาทุกท่านที่คอยเป็นก าลังให้เสมอมา 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ บิดามารดา และญาติมิตรทุกท่านที่คอยห่วงใยให้การ
สนับสนุน และเป็นก าลังใจเสมอมา อุปัชฌาย์ อาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุณงามความดี บารมีแห่งธรรม 
จงปกป้องคุ้มครองผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านให้มีความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา มีปัญญารู้แจ้งตลอดด้วย
เทอญ 
 

      พระสิฎฐชวิชญ์ สุปฏิปนฺโน (วงศ์อนุการ) 
 



ฉ 

สารบัญ 
 

หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญภาพ ฎ 
บทที ่  
1 บทนํา 1 
  1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 1 
   1.1.1 ความเป็นมาของการวิจัย 2 
   1.1.2 ปัญหาการวิจัย 4 
   1.1.3 ความสําคัญของปัญหาการวิจัย 6 
  1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 8 
  1.3 คําถามในการวิจัย 8 
  1.4 สมมติฐานของการวิจัย 8 
  1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 9 
  1.6 ขอบเขตของการวิจัย 10 
  1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 11 
  1.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 13 
2 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 15 
  2.1 แนวคิดเก่ียวกับผู้บริหารสถานศึกษา 16 
  2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นํา 23 
  2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 36 
  2.4 แนวคิดเก่ียวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 50 
  2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 68 
  2.6 บริบทของพ้ืนที่ที่ศึกษา 74 
  2.7 สรุป 79 
    



ช 

บทที ่  หน้า 
3 วิธีดําเนนิการวิจัย 81 
  3.1 วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย 81 
  3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 82 
   3.2.1 การออกแบบการวิจัย 82 
   3.2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 83 
  3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 83 
  3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 85 
  3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 86 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 87 
  3.7 สรุป 88 
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 90 
  4.1 สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 90 
  4.2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 91 
  4.3 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 93 
  4.4 ผลการวิเคราะห์องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 99 
  4.5 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี

ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 105 

  4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกับภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 109 

  4.7 สรุป 110 
5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 111 
  5.1 สรุปผลการวิจัย 111 
  5.2 อภิปรายผล 115 
  5.3 ข้อเสนอแนะ 121 
 บรรณานุกรม 124 



ซ 

 หน้า 
 ภาคผนวก 131 
  ภาคผนวก ก รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 132 
  ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 134 
  ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 138 
  ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย 145 
  ภาคผนวก จ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 152 
  ภาคผนวก ฉ ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 162 
  ภาคผนวก ช การคํานวณหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 168 
  ภาคผนวก ซ ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan) 171 
 ประวัติผู้วิจัย 173 
     
 



 ฌ 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หน้า 
3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 85 
4.1 ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สถานภาพทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 92 
4.2 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 โดยภาพรวม 94 

4.3 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมของด้านที่ 1 การมีอิทธิพลอย่างมอุีดมการณ์ 95 

4.4 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมของด้านที่ 2 การสร้างแรงบันดาลใจ 96 

4.5 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมของด้านที่ 3 การกระตุ้นทางปัญญา 97 

4.6 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมของด้านที่ 4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 98 

4.7 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดย
ภาพรวม 99 

4.8 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวม
ของด้านที่ 1 การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 100 

4.9 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมของด้านที่ 2 การมีรูปแบบแผนการคิด 101 

 



 ญ 

ตารางท่ี  หน้า 
4.10 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมของด้านที่ 3 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 102 

4.11 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมของด้านที่ 4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 103 

4.12 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมของด้านที่ 5 การคิดเชิงระบบ 104 

4.13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  106 

4.14 ค่า Tolerance และ ค่า Variance inflation factor (VIF) ของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในแต่ละด้าน 107 

4.15 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 108 

   
   
   

 
 



 ฎ 

สารบัญภาพ 
   
ภาพที่  หน้า 
 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) 9 
 2.1 แสดงวิวัฒนาการทางการศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีภาวะผู้น า 27 
    
 
 
   

    

 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 สังคมโลกในยุคปัจจุบัน เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารท าให้คนต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และมี
การตัดสินใจที่รวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้น าไปสู่
สภาวการณ์ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
และเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษา   
จึงเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญประการหนึ่ง ส าหรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 (ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555, หน้า 3) ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-
2561) โดยรัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีเป้าหมายหลัก
สามประการ คือ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร
และจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสี่ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาการบริหารจัดการ
ใหม่ (ธีระ รุญเจริญ, 2555, หน้า 54) นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดสาระส าคัญให้กระทรวงศึกษาธิการ 
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง และ
ยังก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสถานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง คลองตัว และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระ (ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2556, หน้า 1) 
  

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามา
ประกอบในการเขียนวิจัยเกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1.1 ความเป็นมาของการวิจัย 
 1.1.2 ปัญหาของการวิจัย 



2 
 

 1.1.3 ความส าคัญของปัญหาวิจัย 
 
 1.1.1 ควำมเป็นมำของกำรวิจัย 
 “การศึกษามีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้
ความส าคัญแกการพัฒนาคน ซึ่งมีค่าสูงสุดในการพัฒนาประเทศให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม และ
สามารถน าหลักวิชาการมาใช้อย่างมีเหตุผลสอดคลองกับภูมิสังคม และบริบทของประเทศไทย …” 
(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9, อ้างถึงใน อุบล เลี้ยววาริณ, 2556, 
หน้า 7) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ให้ความส าคัญของการศึกษา
อย่างจริงจัง โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 9-11 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 ได้มีเจตนารมณ์ให้ “การศึกษา” เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ฝ่ายวิชาการ 
ส านักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556, หน้า 6,7) ดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามความมุ่งหมายในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งการบริหารจัดการ
เป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) 
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย แต่จะบริหารและจัดการอย่างไรจึงจะเกิด
ประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารเป็นตัวจักรส าคัญที่สุด เพราะผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดทิศทางการท างาน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554, หน้า 6) 
 สังคมในยุคปัจจุบัน เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารท าให้คนต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และมี 
การตัดสินใจที่รวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น องค์การและ
ประชาคมต่าง ๆ จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและทุนมนุษย์ เพ่ือเป็นต้นทุนส าคัญสู่การพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งความรู้เป็นเครื่องมือ
และกลไกหลักในการสร้างความแตกต่างในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจนั้น ๆ (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 
2556, หน้า 1) ดังนั้น เพ่ือที่จะให้องค์การมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และสามารถที่จะรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่มีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบันได้อย่างดี จึงเกิดแนวคิดที่เรียกว่า 
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ขึ้น ซึ่งองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มีการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะช่วยให้องค์การสามารถที่จะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้อย่างดี เมื่อองค์การ 
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สามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้อย่างดีก็จะท าให้องค์การประสบความส าเร็จได้ดีมากข้ึน (พัชสิรี ชมพูค า, 
2552, หน้า 37) ซึ่งองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นรูปแบบการบริหารรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 
และรัฐบาลได้มีการก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2546 มาตรา 11 ก าหนดให้ “ส่วนราชการได้มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ...” (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี2546, ราชกิจจานุเบกษา, 9 ตุลาคม 2546, หน้า 4) 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีอายุตาม
พระราชบัญญัติและตามนโยบายของรัฐ เป็นองค์การที่ให้บริการในด้านการสอน และการเรียนรู้ 
เป้าหมายที่ส าคัญของสถานศึกษาก็คือ การเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาจัดขึ้น สถานศึกษาจึงเหมาะที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์การอ่ืนใด เพราะ
เป็นสถานที่ที่ผู้บริหารและครูผู้สอนสามารถแสดงศักยภาพ เพ่ือการสร้างสรรค์ และเพ่ือความส าเร็จ 
และเป็นแหล่งที่ผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ มาเรียนรู้ร่วมกัน (จันทรานี สงวนนาม, 2553, หน้า 205,121) การเรียนรู้
มี 2 ประเภท คือ การเรียนรู้เพ่ือการปรับตัว เพ่ือการอยูรอด และการเรียนรู้เพ่ือสร้างผลผลิต เพ่ือความ
เป็นเลิศ พฤติกรรมการเรียนรู้ในองค์การมีสองลักษณะคือ การเรียนรู้ของบุคคล และการเรียนรู้ของ
องค์การ การเรียนร ู้ขององค์การจะเกิดขึ้นไม่ได้หากบุคคลที่ประกอบขึ้นเป็นองค์การนั้นไม่เรียนรู้ร่วมกัน 
(เถลิงศก โสมทิพย์, 2555, หน้า 129-130) ซึ่ง เซ็งเก้ (Senge, 2006, p. 4) ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น
ปรมาจารย์ของการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่
บุคลากรในองค์การได้ขยายขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม 
และระดับองค์การเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่บุคคลในระดับต่าง ๆ ต้องการอย่างแท้จริง และเซ็งเก้ (Senge, 
2006, pp. 6-11) ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่เรียกว่า วินัย 5 ด้าน คือ การเป็น 
บุคคลที่รอบรู้, การมีรูปแบบแผนความคิด, การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน, การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการ
คิดเชิงระบบ เกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ด้านนี้ มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในองค์การโดยเฉพาะองค์การ
ที่เป็นสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนแห่งการเรียนรู้
จะเจริญก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรในโรงเรียนและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2555, หน้า 228) โดยภาวะผู้น า 
ของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีบทบาท
ส าคัญทั้งในด้านความคิด การมองภาพอนาคตเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดแบบมีผลิต
ภาพ การปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับทีมงาน 
และระดับสถานศึกษา ซึ่งเป็นวงจรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถปรับตัว พัฒนาขีด
ความสามารถให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
(อภิชา ธานีรัตน์, 2558, หน้า 59) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงต้องมี
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วิสัยทัศน์กว้างไกล รู้กว้าง รู้ลึกในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2554, หน้า 45) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงมีความส าคัญ และจ าเป็น
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นทฤษฎีภาวะผู้น าที่เป็นกระบวน
ทัศน์ใหม ่(New paradigm) สามารถแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นความจริงได้ น าไปสู่ปฏิบัติได้ สามารถท าให้
บุคคลสนใจและยินดีปฏิบัติตาม สามารถจูงใจให้ผู้ตามเกิดการเพ่ิมความพยายามในการท างานมากขึ้น
กว่าปกติ ซึ่งมาจากการที่ผู้ตามมีระดับความมั่นใจต่อผลของงานที่ ได้รับมอบหมาย และความมุ่งมั่น   
ต่อความส าเร็จค่อนข้างสูง (จรุณี เก้าเอ้ียน, 2557, หน้า 63) แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 
1994, pp. 3-4) ได้กล่าวว่า กระบวนการที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน หรือผู้ตามนี้จะ
กระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า “4l’s” คือ ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์, การสร้างแรงบันดาลใจ, การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่จะสามารถจูงใจให้เกิดความร่วมมือในการท างานด้วยความ
เต็มใจ เต็มศักยภาพ และนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มี
ความสัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ดังเช่นงานวิจัยของ ชลธิชา อนันต์นาวี 
(2555, หน้า 74) ได้วิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก และงานวิจัยของ นภาภรณ์ แสงฤทธิ์ (2555) ได้วิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายความ
ผันแปรได้ร้อยละ 73.60 
  
 1.1.2 ปัญหำของกำรวิจัย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่
เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 121 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ในการด าเนินงาน 
4 อ าเภอ คือ อ าเภอบางเลน อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล (ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2560, หน้า 8) ในปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีนโยบายจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเสมอภาค ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และเจตคติที่ดีในการจัดการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ มีระบบบริหารจัดการเป็นไปตามระบบการกระจายอ านาจ และ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือ



5 
 

เพ่ิมศักยภาพ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาครอบคลุมทุกภารกิจงาน พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ยังไม่
พัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากผลการด าเนินงานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และคุณภาพผู้เรียนยังมีปัญหาอยู่ คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรเร่งรัด 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางการเรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านภาษา 
ด้านค านวณ และด้านความสามารถด้านเหตุผล ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน 5 วิชา (มีเป้าหมายก าหนดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5) พบว่า วิชาที่ผลการ
ประเมินเพ่ิมขึ้นตามเป้าหมาย มี 1 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น และวิชาที่มีผลการประเมิน 
เพ่ิมขึ้น แต่ไม่เป็นตามเป้าหมาย 2 วิชา คือ วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่เมื่อเปรียบเทียบผล
การทดสอบระหว่างระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประเทศ และระดับ
จังหวัด ใน 5 กลุ่มสาระวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 สูงกว่า ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับประเทศ 
ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่าระดับประเทศ ส่วนระดับจังหวัดมีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าทุกกลุ่มสาระ 
ในส่วนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 5 วิชา (มีเป้าหมายก าหนดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5) พบว่า วิชาที่ผลการ
ประเมินเพ่ิมขึ้นตามเป้าหมาย ร้อยละ 5 มี 1 วิชา คือ วิชาภาษาไทย และวิชาที่มีผลการประเมินเพ่ิมขึ้น 
แต่ไม่เป็นตามเป้าหมาย 2 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบระหว่างระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประเทศ และระดับจังหวัด 
ใน 5 กลุ่ม สาระวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
สูงกว่าระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับประเทศ ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ 
ต่ ากว่าระดับประเทศ ส่วนระดับจังหวัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีค่า 
เฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าทุกกลุ่มสาระ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2560, 
หน้า 19-21) เห็นได้ว่าถึงแม้จะมีการพัฒนาในเรื่องวิชาการอย่างดียิ่งแลว แต่ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณภาพผู้เรียนยังคงอยู่ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในการวาง
นโยบายการวางแผนการศึกษาท่ีเป็นระบบ ขาดความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา (ธชวรรณ สุทธาธาร, 2556, หน้า 8)  
 จากการประเมินถึงการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของกลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (2558, หน้า 2-3) พบว่า การพัฒนาระบบการ
ประกันศึกษายังขาดความต่อเนื่อง ไม่ได้น าผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาคุณภาพ เช่น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไม่สรุปผลการด าเนินโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาด าเนินการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี การรายงานผลประจ าปี (SAR) สถานศึกษาไม่ท ารายงานผล การด าเนินการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 



6 
 

ไม่รายงานต่อต้นสังกัด และต่อสาธารณชน งานด้านสารสนเทศของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ 
สถานศึกษาไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา จัดท าโครงการ/กิจกรรมไม่ครอบคลุมการศึกษา หรืองาน
ทั้ง 4 ด้าน ของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 ก, หน้า 77,78) 
ได้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบจุดอ่อนคือ 
ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ยังไม่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นพบความถนัดของตัวเอง และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จึงได้มีมาตรการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
น าโรงเรียนสู่ศตวรรษท่ี 21  
 จากสภาพปัญหาและสาเหตุดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่าคุณภาพการจัดการศึกษา ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพผู้เรียนยังเป็นปัญหาอยู่ ท าให้สถานศึกษาไม่พัฒนาเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้เท่าท่ีควร ส่งผลกระทบให้สถานศึกษาภายใต้การด าเนินงานจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ยังไม่บรรลุเป้าหมายได้ตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ได้
ก าหนด ยังมีโรงเรียนไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกจากการประเมินของส านักรับรองมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 3 ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2560, หน้า 32) และยังส่งผลกระทบต่อ
ผลรวมคุณภาพทางการศึกษาในระดับประเทศ ซึ่งส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 ข) ได้สรุปว่า 
ด้านคุณภาพการศึกษาผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบให้การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
การศึกษาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และ
พัฒนาครูค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ความรุนแรงด้านสมรรถนะการศึกษาไทย ในเวทีสากลยังอยู่ในระดับที่
ไม่ดีมากนัก และยังล้าหลังกว่าหลายประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ทั้งด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
ด้านคุณภาพการศึกษาด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และด้านการศึกษาที่สามารถตอบโจทย์บริบทที่
เปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอันดับด้านการศึกษาประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
แปซฟิิกอยู่ที่ 54 จากทั้งหมด 60 ประเทศ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 ค) 
 
 1.1.3 ควำมส ำคัญของปัญหำวิจัย 
 หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคต
ของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น 
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สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ของคนไทย และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน, 2559 หน้า 2) ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรงที่ด ารงต าแหน่งตามสิทธิหน้าที่ของต าแหน่งนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฯ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฯ และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ฯ โดยพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษานี้ เพราะผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นผู้น าหลักของ
สถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาที่จะส่งผลให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ และผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงจึงมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหาร
จัดการการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ดังนั้นการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ย่อมมี
ความส าคัญมาก เพราะถ้าหากมีการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชนต่อการน าผลการวิจัยเป็นแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ แต่ถ้า 
หากปล่อยไว้โดยไม่ได้ท าวิจัยและน าผลการวิจัยมาแก้ปัญหา ก็จะส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาเป็น
องคก์ารที่ไมเกิดการพัฒนา ไมเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ บุคลากรในองค์การไมไดรับการพัฒนาให้มี
คุณภาพ นักเรียนไมเกิดการเรียนรู ท าให้เป็นอุปสรรคในการที่จะน าพาองค์การมุ่งไปสู่เป้าหมายให้
ประสบผลส าเร็จได ้ดังที่คุณภาพการศึกษาท่ียังเป็นปัญหาอยู่ที่กล่าวมาข้างต้น  
 จากสภาพของปัญหา ผลกระทบ และความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
ในอันที่จะช่วยเสริมสร้าง พัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ 
และพร้อมขับเคลื่อนยกระดับสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ และ
เป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 ยังไม่มีข้อมูลส าหรับก าหนดนโยบายการแก้ปัญหาการด าเนินงานในสถานศึกษาในเรื่องนี้ 
 
 
 
 



8 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 2. เพ่ือศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 3. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 

1.3 ค ำถำมในกำรวิจัย 
 
 เพ่ือให้รองรับและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งข้อค าถามส าหรับการ
วิจัยครั้งนี้ไว้ดังนี้ 
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับใด 
 2. องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับใด 
 3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 

1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้
ดังนี้ 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งด้านส่งผลต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
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1.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2” 
ผู้วิจัยไดใ้ช้ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ของ แบสและอโวลิโอ (Bass & 
Avolio, 1994, pp. 3-4) เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะกระท าโดยผ่าน
องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า “4I’s” (Four I’s) ประกอบด้วย 1) การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence : II), 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : 
IM), 3) การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา (Intellectual Stimulation : IS), และ 4) การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (Individualized  Consideration : IC) ในส่วนขององค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ได้น าแนวคิดของเซ็งเก้ (Senge, 2006, pp. 6-11) โดยในการจะขับเคลื่อนองค์การให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ขึ้นอยู่ที่หลักการ 5 ประการ คือ 1) การเป็นบุคคลที่รอบรู้ (Personal Mastery), 2) การมีรูปแบบ
แผนการคิด (Mental Model), 3) สร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision), 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
(Team Learning) และ 5) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) รายละเอียด ปรากฏดังภาพที ่1.1 
 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variables) 

 ตัวแปรตำม 
(Dependent Variables) 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารสถานศึกษา* 

 องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษา** 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   1. การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 

2. การสร้างแรงบันดาลใจ   2. การมีรูปแบบแผนการคิด 

3. การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา   3. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
    5. การคิดเชิงระบบ 

 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดของกำรวิจัย (Conceptual Framework) 
 
ที่มา : *แบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio), Improving Organizational Effectiveness Through 

Transformational Leadership. Thousand Oaks : Sage Pubications, 1994. pp. 3-4. 
      : **เซ็งเก้ (Senge), The fifth discipline; The art and practice of the learning organization. 

London : Random House, 2006. pp. 6-11. 
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1.6 ขอบเขตของกำรวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้  
 
 1.6.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
 ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และครู จ านวน 1,285 คน ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 121 แห่ง ใน 4 
อ าเภอ คือ อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอบางเลน อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล ประจ าปี
การศึกษา 2560 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2, 2560, หน้า 8) 
 

 1.6.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
 ได้แก่ สถานศึกษาของรัฐบาลที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 121 แห่ง ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอบางเลน 
อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 
2560, หน้า 16) 
 
 1.6.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้ 
  1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ประกอบด้วยประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน ตามทฤษฎีของ แบสและอโวลิโอ 
(Bass & Avolio, 1994, pp. 3-4) คือ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาล
ใจ 3) การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
  2. ตัวแปรตาม (Dependent/Variable) ประกอบด้วยประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน ตามแนวคิดของเซ็งเก้ (Senge, 2006, pp. 6-11) 
คือ 1) การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 2) การมีรูปแบบแผนการคิด 3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม และ 5) การคิดเชิงระบบ 
 
 1.6.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 ระยะเวลาในการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2560 
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1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามความหมายและขอบเขตของศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ที่
น ามาใช้ ดังนี้ 
 ภำวะผู้น ำ หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับ
ผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการใช้อ านาจหน้าที่หรืออิทธิพลที่ตนมีอยู่ 
ในการโน้มน้าว จูงใจหรือชี้น าต่อผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้เกิดความเชื่อ ความศรัทธา 
การยอมรับ และยอมอุทิศตน ท างานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ เพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ 
 ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการจัดการความสัมพันธ์กับครู และบุคลากรในสถานศึกษาในเชิงบวก ด้วยการ 
สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดความท้าทาย กระตือรือร้นในการท างาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ร่วมกัน เกิดแรงบันดาลใจเพ่ือเปลี่ยนแปลง ตระหนักรู้ในภารกิจ มองเห็นถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของสถานศึกษาโดยรวม และมีการยกระดับพัฒนาความสามารถของครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ไปสู่ระดับการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ประกอบด้วย ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ ์การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความมีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ และนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้ ประพฤติตนเป็น
ต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจจริง ยึดมั่นถึงประโยชน์ส่วนรวม ใช้หลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ความภาคภูมิใจแก่ผู้ร่วมงาน และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
 กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมจูงใจให้เกิดแรงบันดาล
ใจในการท างาน โดยการสร้างเจตคติที่ดี การคิดในแง่บวก เสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัย คอยให้
ก าลังใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษา อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ สนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน และ
แสดงความชื่นชมยินดีอย่างจริงใจเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ 
 กำรกระตุ้นเชำวน์ปัญญำ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที่กระตุ้นให้บุคลากร
ตระหนักถึงปญัหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่แตกต่างจากตน ช่วยชี้แนะให้แก่
ครูในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ส่งเสริมให้ครูมีความคิดสร้างสรรค์ในการหา
แนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา และให้ความมั่นใจว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ถ้าทุกคนร่วมใจกัน  
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 กำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมในการ
ติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร ให้ความส าคัญ ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ร่วมงาน ด้วยความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน มอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานรับผิดชอบอย่างทั่วถึง โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล รับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจจริง 
และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง  
 องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ หมายถึง สถานศึกษาที่มีการเอ้ืออ านวย กระตุ้น
และสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองค์การ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ประสบการณ์การท างานซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมกันอย่างเป็น
ทีม และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์การ เพื่อการพัฒนาและการปฏิรูปสถานศึกษาให้สามารถปรับตัว
เท่าทนัต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนอกสถานศึกษา ประกอบด้วย การเป็นบุคคล
ที่รอบรู้ การมีรูปแบบแผนการคิด การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการคิดเชิง
ระบบ 

 กำรเป็นบุคคลที่รอบรู้ หมายถึง สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สนใจใฝ่รู้ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความรู้ 
ความสามารถในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ปฏิบัติงานได้อย่างทันการณ ์และมีแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 กำรมีรูปแบบแผนกำรคิด หมายถึง สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้
ข้อมูลข้อเท็จจริงเพ่ือคิดวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ประสบผลส าเร็จ
ด้วยตนเอง มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสม ไม่ยึดติดกับรูปแบบ และ
กระบวนการท างานที่คุ้นเคย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างความเข้าใจที่ดี และปรับปรุงแบบแผน
ความคิดร่วมกัน   
 กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนร่วมกัน เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะปฏิบัติ
ตามขอ้ตกลงในการท างาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลข่าวสารในการท างานร่วมกัน มีความ 
เชื่อมั่น ศรัทธา และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และร่วมมือกันในการท างาน
เพ่ือพัฒนาสู่เป้าหมายในอนาคต    
 กำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม หมายถึง สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติงานร่วมกัน พัฒนาความรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน 
ความรู้ ความคิดเห็น และยอมรับเหตุผลของกันและกัน สร้างบรรยากาศในการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตร และให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและวิธีการเรียนรู้การท างานเป็นทีม 
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 กำรคิดเชิงระบบ หมายถึง สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการท างานที่ชัดเจน 
จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบชัดเจน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่าง
มีระบบเป็นขั้นตอน ตรวจสอบได้ มีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาอย่างเป็นระบบ น าความรู้ 
ความสามารถมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ มีการติดตาม ประเมินผล และน ามาใช้ปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างสม่ าเสมอ 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง บุคคลที่มีคุณลักษณะด้านวิชาชีพ และคุณลักษณะส่วน
บุคคล รับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินงานในการบริหาร พัฒนาตามแผนและนโยบายที่วางไว้ ให้
บรรลุผลส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 
 หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
 ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ท าหน้าที่หลักในด้านการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 สถำนศึกษำ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 121 แห่ง ใน 4 อ าเภอ คือ สถานศึกษาในเขต
อ าเภอบางเลน อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 หมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่ 
บริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ประสาน
นโยบาย ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ครอบคลุมพ้ืนที่การด าเนินงานใน 4 อ าเภอ คือ อ าเภอบางเลน 
อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล 

 

1.8 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย  
 
 การวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้มีประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยได้ทราบถึงระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2  
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 2. ผู้วิจัยได้ทราบถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลสารสนเทศเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และประยุกต์ใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของตนเอง และพัฒนาสถานศึกษา
ของตนยกระดับสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถน าผลการวิจัยเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาได ้



 บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษา
ถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกัน มาเป็นกรอบในการศึกษาเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์และอภิปรายผล มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.1.1 ความหมายเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.1.2 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.1.3 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
  2.2.1 ความหมายเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
  2.2.2 ความส าคัญเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
  2.2.3 วิวัฒนาการทฤษฎีภาวะผู้น า 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  2.3.1 ความหมายเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  2.3.2 ความส าคัญเก่ียวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  2.3.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  2.3.4 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
  2.4.1 ความหมายเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
  2.4.2 ความส าคัญและการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 ผู้บริหารสถานศึกษา เปรียบกับผู้บริหารระดับสูงในองค์กรภาคธุรกิจที่มีอ านาจตัดสินใจใน
การบริหารงานในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และงานทั่วไป ซ่ึงต้องอาศัย
ความรู้และทักษะการบริหารจัดการ เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษามีความสอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงของสังคม มีนักวิชาการได้ศึกษาและค้นคว้าไว้ ดังนี้ 
 
 2.1.1 ความหมายเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษาที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ไดม้ีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, 
หน้า 32) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
องค์การต่าง ๆ มีหน้าที่ในการอ านวยการหรือสั่งการบังคับบัญชา ประสานงานโดยอาศัยอ านาจหน้าที่
เพ่ือให้กิจกรรมงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ต้องการส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์โดยอาศัยผู้ อ่ืน ในอีกสองปีต่อมา ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2554, หน้า 270) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรี ทั้งของรัฐและเอกชน ปีต่อมา วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 2) ได้ให้ความหมายไว้
ว่า ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบให้การปฏิบัติงานขององค์การไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 ในปีถัดมา จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 188) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่เป็นสมาชิกซึ่งมีความรับผิดชอบสูงสุด เพ่ือการท าหน้าที่ของสถาบัน
และเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักเรียนกับครู ระหว่างครูกับฝ่ายบริหาร และเป็นผู้น านโยบายของฝ่าย
บริหารออกใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาคือบุคคลส าคัญในสายวิชาการของโรงเรียน และมีความรับผิดชอบ
ต่อการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมที่พบได้ในสถาบัน ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับวินัยของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวข้องกับการสอนในชั้นเรียนที่สร้าง
บรรยากาศในโรงเรียน และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการสอนทั้งหมด นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ได้
ให้ความหมายไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของภาครัฐและเอกชน (ฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556, หน้า 6) 
ส าหรับปีต่อมา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (2557, 
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หน้า 16) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ 
หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลในความรับผิดชอบปฏิบัติ
หน้าทีใ่นการดูแลและพัฒนาเด็กอย่างเต็มก าลัง และความสามารถ  
 จากการศึกษาความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่มี
คุณลักษณะด้านวิชาชีพ และคุณลักษณะส่วนบุคคล รับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินงานในการ
บริหาร พัฒนาตามแผนและนโยบายที่วางไว้ ให้บรรลุผลส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
 
 2.1.2 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่หลักในการบริหารงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะบริหารงานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และจ าเป็นต้องมีความรู้ และทักษะ 
ที่จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ซึ่งได้มีนักวิชาการให้ทัศนคติเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ ดังนี้ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (2553, หน้า 31) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะผู้อ านวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วย รัก ศรัทธา ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา
มุ่งม่ันในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยใน การปฏิบัติงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา และเรื่องอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในปีเดียวกัน จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 141) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ดังนี้ เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีใน
การบริหารและการจัดการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้ที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์
ที่ดี มีภาวะผู้น าผู้ตามที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความคิดเป็นประชาธิปไตย 
ในการท างานเป็นทีม เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารการศึกษา ได้แก่ ความรู้ทั่วไปในการ 
จัดการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และความรู้เฉพาะต าแหน่งตามภารกิจของสถานศึกษา และเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและสร้างความมุ่งหวังใน
อนาคตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแนวทางพัฒนาการศึกษา  
 อีกปีต่อมา เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคณะ (2554, หน้า 24) ไดก้ล่าวถึงคุณลักษณะผู้น าหรือ
ผู้บริหารที่ผู้ตามต้องการ มีดังนี้ มีความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา วางใจได้ เล็งเห็นการณ์ไกล มีจิตนาการ 
จงรักภักดี มีแรงบันดาลใจ กล้าหาญ เอาใจใส่ และมีความสามารถ เฉลียวฉลาด มีความเป็นผู้ใหญ่ ในปี 
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เดียวกันนี้ กมล ฉายาวัฒนะ (2554, หน้า 168-171) ไดก้ล่าวว่า ผู้บริหารควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ ด้าน
พ้ืนฐานและประสบการณ์ การวางแผน การวินิจฉัยสั่งการ และการตัดสินใจท าได้ดีและมีความ
เหมาะสม ด้านสติปัญญาและคุณภาพสมอง มีความสามารถด้านภาษา ด้านเหตุผล ความจ า การเรียนรู้ 
การวินิจฉัยและมีความสามารถในการยืดหยุ่นในกรณีที่จ าเป็น ด้านคุณลักษณะทางร่างกาย สุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรงซึ่งจะสื่อไปถึงการเป็นผู้เข็มแข็งและมีสุขภาพจิตดี  และด้านบุคลิกภาพและความ
สนใจ บุคลิกภาพน่านับถือ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความรับผิดชอบและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ในปี
ต่อมา ธีระ รุญเจริญ (2555, หน้า 7) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้น าของสถานศึกษา จึง
ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการจัดการศึกษา เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามความต้องการ 
จึงควรมีคุณลักษณะที่ดี ทั้งทางด้านคุณวุฒิและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณ วิชาชีพที่ดี 
เป็นผู้น าวิชาชีพที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ จึงจะน าไปสู่การจัดและการบริหารสถานศึกษาที่ดี มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 ในปีต่อมา ธร สุนทรายุทธ (2556, หน้า 279) ได้กล่าวว่า โดยทั่วไปคุณลักษณะที่ดีของผู้บริหาร 
ที่ดี จะต้องเป็นผู้มีความรู้ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความ คิดริเริ่ม รู้จักปรับปรุงแก้ไข มีความสามารถ
โน้มน้าวจิตใจ มีความเข้าใจบุคคลทั่วไป และเข้าใจสังคมได้ดี มีความกระตือรือร้น มีวิจารณญาณในการ 
ตัดสินใจที่ดี มีความอดทนรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประสานงานได้ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง
สูงและยอมรับนับถือ และ จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 210) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะที่ดีของ
ผู้น าหรือผู้บริหาร คือ มีความรู้ มีความคิดริเริ่ม มีความกล้าหาญ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์และ
ยุติธรรม มีความอดทน มีความตื่นตัวพร้อมอยู่เสมอ มีความภักดีต่อองค์กร และมีความสงบเสงี่ยมไม่
ถือตัว ส าหรับ สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 68) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะผู้บริหารเป็นลักษณะเฉพาะที่มี
อยู่ในตัวผู้บริหารซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงความคิดหรือลักษณะประจ าทั้งทางร่างกายและ
การแสดงออกของผู้บริหาร ที่ท าให้ผู้บริหารมีความสามารถในการน า ชักจูงโน้มน้าวให้ผู้ตาม
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งคุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์หรือผู้น านั้น  ควรที่จะ
ประกอบด้วยเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 
และคุณลักษณะทางสังคม  
 นอกจากนี้ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556, หน้า 194-195) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้น า
หรือผู้บริหารในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย 1) มีแรงขับสูง (drive) หมายถึง คุณลักษณะที่
ผู้น าเป็นผู้มีความพยายามสูงในการท างานให้บรรลุความส าเร็จสูงสุด มีความกระตือรือร้น พยายาม
ท างานให้ส าเร็จแม้ว่าจะมีอุปสรรค มีความคิดริเริ่มในหลาย ๆ ประเทศความต้องการประสบ
ความส าเร็จของผู้บริหาร หมายถึง การเจริญเติบโตขององค์การ ผู้น าสมัยก่อนเน้นที่ความส าเร็จใน
การท างาน โดยที่ผู้น ามีแรงขับในการท างานสูง 2) มีแรงจูงใจสูง (leadership motivation) ผู้น าที่
ยิ่งใหญ่ไม่ใช่มีแต่แรงขับเท่านั้นแต่มีความต้องการอ านาจสูง ชอบที่จะน ามากกว่าตาม ความต้องการ
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อ านาจ คือ ความต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน และมีอ านาจในการท าให้ผู้อ่ืนยอมรับ ไว้วางใจ 
และท างานให้ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 3) มีความซื่อสัตย์ (integrity) หมายถึง ผู้น าที่มีคุณลักษณะท า
ตามที่พูดไว้ รักษาค ามั่นสัญญาเพ่ือท าให้ผู้อ่ืนเกิดความไว้วางใจ (trust) ความซื่อสัตย์ (honesty) ท าให้ 
บุคคลอื่นเชื่อถือ (credibility) 4) เชื่อมั่นในตนเอง (self-confident) ผู้น ามีความมั่นใจในตนเองชอบ
ท างานที่ท้าทายความสามารถ เช่น เชื่อมั่นว่าท างานได้ส าเร็จแม้ว่าจะมีอุปสรรค ตัดสินใจได้ในสภาพ
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ด้วยความมั่นใจในตนเอง 5) มีความรู้ด้านธุรกิจ (knowledge of 
the business) หมายถึง ผู้น ามีความรู้มากในเชิงธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรม การแข่งขัน เทคโนโลยี
ต่างๆผู้น าที่แสวงหาการเรียนรู้ชอบการเรียนรู้ มีความเฉลียวฉลาด มีความก้าวหน้าในอาชีพมีความ
ช านาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องในการท างานในองค์การ ส่วนคุณสมบัติทั่วไปของผู้น าที่ท าให้ประสบ
ผลส าเร็จในการท างาน ได้แก่ มีความเฉลียวฉลาด สติปัญญาดี มีการตัดสินใจที่ดี และมีความสามารถ
ในการพูด ได้รับความส าเร็จในการศึกษา มีการศึกษาดี มีสุขภาพดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีความ
มั่นคงทางอารมณ ์มีความมานะพยายามและผลักดันให้ประสบผลส าเร็จ มีทักษะทางสังคม มีส่วนร่วม
ในสังคมและปรับตัวให้เข้ากันได้ดีกับกลุ่ม รวมทั้งบุคคลต่าง ๆ และมีความปรารถนาที่จะมีสถานะ
ต าแหน่งทางสังคมที่ดี คุณลักษณะดังกล่าวสามารถท าให้เกิดขึ้นได้ มิได้มีมาแต่ก าเนิดสามารถฝึกได้ 
อีกปีถัดมา ภารดี อนันต์นาวี (2557, หน้า 109) ได้กล่าวว่า ผู้น าทางการศึกษาที่ประสบความส าเร็จ
ในการบริหารองค์การในยุคการแข่งขันจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ การมีวิสัยทัศน์ 
และมีความสามารถในการก าหนดกลยุทธ์เป็นอันดับหนึ่ง วิสัยทัศน์และกลยุทธ์จึงเป็นตัวแปรของผู้น า
ที่ส าคัญยิ่งที่จะท าให้ภาวะผู้น าในการบริหารองค์การสู่ความส าเร็จได้ และยังได้กล่าวอีกว่า ผู้บริหาร
จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ เนื่องจาก
การติดต่อสื่อสารมีความส าคัญมากในการบริหารส าหรับผู้บริหารทุกระดับ 
 จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีคุณลักษณะทั้งการเป็นผู้บริหารและเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม มีความเสียสละ มีบุคลิกน่าเชื่อถือ มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพอย่างดี 
รักและศรัทธาในวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มีความสามารถในการก าหนดกลยุทธ์ แสวงหา
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มีความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สร้างทีมงานในสถานศึกษา และมุ่งมั่นในการท างานให้
ส าเร็จ 
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 2.1.3 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของ
การศึกษา ดังนั้นความส าเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ส าคัญ ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ ดังนี้ รุ่งชัชดาพร 
เวหะชาติ (2552, หน้า 32) ได้กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหารมี ดังนี้ บทบาทผู้ก าหนดทิศทาง หมายถึง 
เป็นผู้ก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
สถานศึกษา บทบาทผู้กระตุ้นความเป็นผู้น า หมายถึง การเป็นผู้น าในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาเป็น
ผู้มีอิทธิพลและให้คนคล้อยตาม บทบาทเป็นนักวางแผน เป็นผู้วางแผนระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง
งานในสถานศึกษา บทบาทเป็นผู้ตัดสินใจ เป็นผู้ตัดสินใจสั่งการการบริหารงานในสถานศึกษา บทบาท
เป็นนักจัดองค์การ เป็นผู้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานในสถานศึกษา บทบาทเป็นผู้จัดการ
เปลี่ยนแปลง เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง การจูงใจในการเปลี่ยนแปลง บทบาทเป็นผู้ประสานงาน เป็น
ผู้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา บทบาทเป็นผู้สื่อสาร เป็นผู้ที่บุคลากรในสถานศึกษา
ติดต่อ และประสานความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา บทบาทเป็นผู้แก้
ความขัดแย้ง เป็นผู้น าคอยแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลและกลุ่มในสถานศึกษา บทบาทเป็นผู้
แก้ปัญหา เป็นผู้น าแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสถานศึกษา บทบาทเป็นผู้จัดระบบการท างาน เป็นผู้น าใน
การจัดระบบงานและพัฒนาสถานศึกษา บทบาทเป็นผู้บริหารการเรียนการสอน เป็นผู้น าด้านวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา บทบาทการเป็นผู้บริหารบุคคล เป็น
ผู้สรรหาคัดเลือก รักษา และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาบทบาทเป็นผู้บริหารทรัพยากร เป็นผู้น า
ทรัพยากรทั้งทรัพย์สิน และบุคคลในสถานศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูง บทบาท
เป็นผู้ประเมินผล เป็นผู้ประเมินผลการท างาน และโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา  บทบาทเป็น
ประธานในพิธี เป็นผู้น าด้านการจัดงานและพิธีการต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งในและนอกสถานศึกษา 
และบทบาทเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นผู้น าในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอก การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน รวมทั้งการให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ  
 ในปีต่อมา จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 121) ได้กล่าวว่า สถานศึกษาถือว่าเป็น
หน่วยงานที่ส าคัญยิ่ง เพราะเป็นหน่วยปฏิบัติการ ผลของการจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นที่สถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ และมีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการศึกษาที่จะให้
เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความส าเร็จของการบริหารสถานศึกษาขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส าคัญ 
ปีถัดมา จรัส อติวิทยาภรณ์ (2554, หน้า 67-69) ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 
ดังนี้ 1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ 
เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที-พึงประสงค์ของครู และนักเรียน เป็นผู้น าใน
การบริหาร โดยยึดแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นผู้น าด้านการน านวัตกรรมและ
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เทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาการ เป็นผู้ประสานความร่วมมือ
กับชุมชน เป็นผู้น าด้านการบริหารงานแบบประชาธิปไตย โดยร่วมกันท างานแบบเป็นทีม และส่งเสริม
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง เป็นผู้น าในการจัดการศึกษา และเป็นเอกลักษณ์ขององค์การในทาง
สร้างสรรค์ เป็นผู้น าในการบริหารคุณภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ลงมือท าและ
รับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นผู้สร้างขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากรเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกัน 2) บทบาทผู้บริหาร 
ทีบ่ริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ การเป็นผู้น าทางวิชาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การเป็น 
ผู้อ านวยความสะดวก การประสานสัมพันธ์ การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ 
การประเมินภายในและการประเมินภายนอก การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมเทคโนโลยี 3) บทบาทผู้บริหารโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป  
 ส าหรับ ศิริชัย ชินะตังกูร (2554, หน้า 24-25) ได้กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีวิธีการบริหารแบบเดิมที่ต้องรับค าสั่งจากส่วนกลาง ต้ังแต่งานวิชาการ หลักสูตร 
งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร เพ่ือการศึกษาตลอดจนการแก้ปัญหาที่ต้องเสนอเรื่องขึ้นไป
ตามล าดับ เมื่อการบริหารเข้าสู่ระบบการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานบทบาทของผู้บริหารเพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษาสู่ความส าเร็จนอกเหนือจากความเป็นนักประสิทธิผลของผู้ บริหารแล้ว ผู้บริหาร
ต้องมีบทบาทดังนี้ 1) บทบาทของแบบผู้น าการพัฒนาโดยอาศัยความร่วมมือขององค์กรบุคคลหรือ
คณะกรรมการมีความอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการควบคู่ไปกับความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได้ 2) บทบาทในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตัดสินใจเองโดยใช้กระบวนการกลุ่มข้อมูลสารสนเทศและ
กระบวนการตัดสินใจ 3) บทบาทในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นมืออาชีพทั้ งในด้าน
มาตรฐานวิชาชีพคุณธรรมจริยธรรมให้มีความสามารถและทักษะทั้งในด้านหน้าที่ และกระบวนการมี
การพัฒนาตนเองให้ทันสมัยในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4) บทบาทในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในครูท า
ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้วิธีเรียนครูเปลี่ ยนวิธีสอนจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 5) บทบาทในการให้โอกาสครูอยู่ในฐานะผู้ร่วมงานร่วมตัดสินใจเป็นนักพัฒนาและนักปฏิบัติ
ร่วมกับผู้บริหารและคณะกรรมการวางแผนพัฒนาระยะยาว (ธรรมนูญโรงเรียน) และการจัดท าแผน
ประจ าปี และ 6) บทบาทของการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของสถานศึกษา 
ทุกด้านอย่างต่อเนื่องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนให้ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นทั้งผู้ให้
ผู้รับผู้ร่วมหุ้นผู้สนับสนุนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพช่วยเหลือดูแลทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนให้
ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดปัญหาขึ้นในโรงเรียน และปีต่อมา ธีระ รุญเจริญ 
(2555, หน้า 30-33) ได้กล่าวว่าบทบาทของผู้บริหารมี ดังนี้ เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
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และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นผู้น าในการบริหาร ยึดแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
เป็นผู้น าด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาการ เป็นผู้ประสาน
ความร่วมมือชุมชน เป็นผู้น าในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย โดยร่วมกัน ท างานเป็นทีม และส่งเสริม 
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน เป็นผู้น าในการจัดการศึกษา เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรในการสร้างสรรค์ 
เป็นผู้น าในการบริหารคุณภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ลงมือท าและรับผิดชอบร่วมกัน 
เพ่ือมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นผู้สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเป็นผู้น าในการจัดหางบประมาณ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน  
 ผ่านมาอีกหนึ่งปี ธร สุนทรายุทธ (2556, หน้า 68) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
ท าหน้าที่บริหารจัดการทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้โครงสร้างระบบราชการ อีกสี่ปีต่อมา 
คณะกรรมการข้าราชการครู (อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี, 2557, หน้า 269) ได้กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส าคัญมี 6 อย่าง คือ 1) บทบาทหน้าที่ในการก าหนดวัตถุประสงค์นโยบายและ
เป้าหมายของโรงเรียน 2) บทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมในการบริหารต่าง ๆ เพ่ือให้โรงเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3) บทบาทหน้าที่ในการน าการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 4) บทบาทหน้าที่ ในการสร้างขวัญก าลังใจและสร้างความสุขใน
การท างานให้กับบุคลากรในโรงเรียน 5) บทบาทหน้าที่ในการสร้างความร่วมมือระดมมันสมองและ
สติปัญญาของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเพ่ือการบริหาร 6) บทบาทหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากร 
ควบคุมกำกับและติดตามบุคลากรในการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า ผู้บริหาร 
สถานศึกษามีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในการบริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป เพ่ือที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดคุณภาพและ
ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๆ โดยจัดการศึกษา
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และอยู่ร่วมกับสังคมอย่าง
มีความสุข 
 ส าหรับในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา ในเรื่องของความหมายเกี่ยวกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา และบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังกล่าวพอสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรทางด้านวิชาชีพ รับผิดชอบก ากับ
ดูแลการด าเนินงานในการบริหาร พัฒนาตามแผนและนโยบายที่วางไว้ ให้บรรลุผลส าเร็จในการ
บริหารสถานศึกษา โดยมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือเป็นทั้งผู้บริหารและเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล 
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กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม มีบุคลิก
น่าเชื่อถือ รักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพอย่างดี มีความสามารถในการ
ก าหนดกลยุทธ์ แสวงหาข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มีความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นผู้น าทาง
วิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สร้างทีมงานในสถานศึกษา มุ่งมั่นในการ 
ท างานให้ส าเร็จ ส าหรับบทบาทและหน้าที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
เพ่ือที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดคุณภาพและความพึงพอใจในการ 
จัดการศึกษาของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๆ โดยจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 
 สถานศึกษาเป็นองค์การทางสังคม เป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้
บรรลุตามเป้าหมายทางการศึกษาในการให้ความรู้ พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ และคุณสมบัติของผู้เรียน 
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการท าให้เป้าหมายของสถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จ 
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องอาศัยภาวะผู้น าเพ่ือช่วยให้การบริหารการศึกษาเป็นไปด้วยดี 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งได้มีนักวิชาการได้ศึกษาและค้นคว้าไว้ ดังนี้ 
 
 2.2.1 ความหมายเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 ภาวะผู้น า (leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้น าใช้อิทธิพลหรืออ านาจที่ตนมีอยู่  กระตุ้น
ชี้น าให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาภายในองค์การหรือในกลุ่มคนในสถานต่าง ๆ  เกิดความเต็มใจแล้ว
กระตือรือร้นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ ภาวะผู้น า (leadership) มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ 
และคณะ (2554, หน้า 24) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น า (leadership) คือ กระบวนการที่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือกลุ่มบุคคล ที่พยายามสร้างระบบหรือรูปแบบที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นหรือผู้ตาม ด้วยการชี้น า 
กระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลอ่ืนหรือผู้ตามนั้นมีความเต็มใจ และพร้อมที่กระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ทัศนคติ พฤติกรรม และอ่ืน ๆ ไปในทิศทางที่ท าให้จุดมุ่งหมายของตน ของกลุ่มหรือขององค์การ
ประสบผลส าเร็จ ในปีต่อมา สุรพล สุยะพรหม และคณะ (2555, หน้า 24) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการใช้อ านาจอิทธิพลของผู้น าในการชักจูง หรือชี้น าบุคคลอ่ืนให้
ปฏิบัติงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ปีถัดมา ธร สุนทรายุทธ (2556, หน้า 280) ได้กล่าวว่า 
ภาวะผู้น าจะเกี่ยวข้องกับอ านาจหรืออิทธิพลเหนือบุคคล แสดงอ านาจต่อผู้บริหาร เช่น ความรู้ 
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ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ ที่มีอ านาจเหนือบุคคลนั้น ๆ อ านาจดังกล่าวจะเกิด
การยอมรับของสมาชิก เกิดการกระตุ้นภายในกลุ่ม สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์น าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย ส าหรับ วิเชียร วิทยอุดม (2556, หน้า 10 - 1) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า ภาวะ
ผู้น า หมายถึง ลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่แสดงออกมาเมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เป็นความสามารถ
ที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการท างานร่วมกันหรือร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน ในอันที่จะท าให้กิจกรรมของ
กลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายและประสบผลส าเร็จ  
 นอกจากนี้ จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 181) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง 
กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุ้น  ชี้น า
ผลักดันให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการท าสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ 
โดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมาย และถัดมาอีกหนึ่งปี ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2557, 
หน้า 13) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง การโน้มน้าวและจูงใจผู้ตามให้ปฏิบัติตาม เพ่ือน าไป 
สู่การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการขององค์การ ในส่วนของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2557, หน้า 1) ได้กล่าวว่า 
ภาวะผู้น า (leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืน มีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ และ ภารดี อนันต์นาวี (2557, หน้า 77) ได้กล่าวไว้
ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการ และสถานการณ์ที่บุคคลหนึ่งได้เป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้น ากลุ่มและ
มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มบุคคลนั้น สมาชิกในกลุ่มเชื่อว่ามีความสามารถในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่กลุ่มเผชิญอยู่ได้ โดยอาศัยอ านาจหน้าที่หรือการกระท าของผู้น าในการชักจูงหรือชี้น า
บุคคลอื่นให้ปฏิบัติงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในปีต่อมา ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2559, หน้า 9 - 2) 
ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือ กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อบุคคลและกลุ่ม เพ่ือท าให้งานบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ และ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2559, หน้า 14) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นคุณลักษณะ พฤติกรรม 
ความสามารถ หรือกระบวนการที่เป็นปฏิสัมพันธ์ หรือเป็นวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล ที่สามารถมี
อิทธิพลต่อผู้อ่ืน กลุ่มคน สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความปรารถนา ท าให้เกิดความเชื่อ ศรัทธา 
การยอมรับ ความพยายาม การอุทิศตัว การใช้ความสามารถอย่างดีที่สุด และช่วยเพ่ิมพลังอ านาจของ
ผู้อื่นเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
 จากการศึกษาความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการ
ที่ท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยการใช้อ านาจหน้าที่หรืออิทธิพลที่ตนมีอยู่  ในการโน้มน้าว จูงใจหรือชี้น าต่อผู้ร่วมงาน หรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้เกิดความเชื่อ ความศรัทธา การยอมรับ และยอมอุทิศตน ท างานด้วยความเต็มใจ 
เต็มความสามารถ เพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ 
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 2.2.2 ความส าคัญเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญต่อสถานศึกษา ที่จะสามารถน าพา
สถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้น ภาวะผู้น า (leadership) จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งส าหรับ
ความส าเร็จของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องน าเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อสถานศึกษา ซึ่งได้มีนักวิชาการให้
ทัศนคติเกี่ยวกับความส าคัญของภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ ดังนี้ เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และ
คณะ (2554, หน้า 52) ได้กล่าวว่า ผู้น ามีหน้าที่ที่ส าคัญในการน าอย่างแท้จริง ประการหนึ่งก็คือ 
หน้าที่ที่จะต้องประสานทั้งคนและงานให้พากันไปโดยเดินหน้ามุ่งไปสู่จุดหมายให้ได้ ผ่านมาอีกปี สุรพล 
สุยะพรหม และคณะ (2555, หน้า 218-219) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อหน่วยงาน ดังนี้ 
เป็นส่วนที่ดึงความรู้ความสามารถต่าง ๆ ในตัวผู้บริหารมาใช้ ช่วยประสานความขัดแย้งต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงาน ช่วยโน้มน้าวชักจูงใจให้บุคลากรทุ่มเทความรู้ความสามารถให้แก่องค์การ และเป็นหลักยึด
ให้แก่บุคลากรเมื่อหน่วยงานเผชิญสภาวะคับขัน ในปีเดียวกันนี้ วิโรจน์ สารัตนะ (2555, หน้า 92) ได้กล่าว
ว่า ภาวะผู้น ามีความส าคัญอย่างน้อยใน 3 ประเด็น คือ ผู้บริหารจะต้องตระหนักว่าการจูงใจและ
ภาวะผู้น าเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาผู้บริหารที่มีประสิทธิผล ทักษะภาวะผู้น าจึงเป็นส่วนส าคัญที่
จะท าให้การบริหารมีความเติบโตก้าวหน้า หากต้องการประสบความส าเร็จก็จะต้องพัฒนาทักษะ
ภาวะผู้น า ประเด็นต่อมาภาวะผู้น าของผู้บริหารมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติ และมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติว่าจะดีหรือไม่ดีด้วย และประเด็นสุดท้ายคนเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารงาน
เพ่ือความส าเร็จ หากไม่มุ่งพัฒนาคน ไม่มุ่งพัฒนาภาวะผู้น า แม้จะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใด ก็ไม่
อาจจะเติบโตก้าวหน้าได้ ซึ่งแม้จะมีข้อถกเถียงกันว่าภาวะผู้น ามีมาแต่ก าเนิด หรือเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้น
ได้ในภายหลัง ซึ่งแม้จะไม่มีค าตอบที่ชัดเจน แต่ก็มีข้อยืนยันจากผลการวิจัยมากมายแล้วว่า ภาวะผู้น า
ไม่ได้มีมาแต่ก าเนิด แต่ต้องพัฒนาขึ้นอย่างทุ่มเทและต้องท างานอย่างหนักด้วย ดังนั้น ทุกคนจึงต่าง
เป็นผู้น ากันได้ และทุกคนก็มีสมรรถภาพที่จะพัฒนาเป็นผู้น าได้เช่นกัน  
 ผ่านไปอีกปี สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 251) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อการ
บริหารงานในทุกองค์กร เนื่องจากบุคคลที่เป็นผู้น าองค์กรจะต้องใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสมในการชักจูง
โน้มน้าวผู้อ่ืนให้ด าเนินการร่วมกัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันจนประสบความส าเร็จที่เป็นวัตถุประสงค์
ร่วมกันของกลุ่มหรือองค์กรนั้น ๆ ส าหรับ วิเชียร วิทยอุดม (2556, หน้า 10 - 1) ได้กล่าวว่า ภาวะ
ผู้น าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารงานในองค์การ องค์การจะประสบความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวในการด าเนินงานนั้น ปัจจัยส าคัญที่สุดก็คือตัวผู้น า ถ้าองค์การใดได้ผู้น าที่มีประสิทธิภาพก็
สามารถสั่งการและใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตลอดจนท ากิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ
ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ในทางตรงกันข้ามกันถ้าองค์การใดได้ผู้น าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะไม่สั่งการ
ได้ ซึ่งจะเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในองค์การประสบกับความล้มเหลว ในปีต่อมา ชัยเสฏฐ์ 
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พรหมศรี (2557, หน้า 14) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้น ามีความส าคัญต่อการขับเคลื่อน
องค์การไปสู่ความส าเร็จ และด้วยเหตุนี้องค์การทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือเอกชน 
องค์การที่แสวงหาผลก าไรหรือไม่แสวงหาผลก าไร จึงต้องการได้มาหรือพัฒนาบุคลากรของตนให้เป็น
ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ และในปีเดียวกัน ภารดี อนันต์นาวี (2557, หน้า 77-78) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น า
ของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนในการก าหนดความอยู่รอดและความเจริญเติบโต
ขององค์การ โดยทั่วไปภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อหน่วยงาน ดังนี้ เป็นส่วนที่ดึงความรู้ความสามารถ
ต่าง ๆ ในตัวผู้บริหารออกมาใช้ ช่วยประสานความขัดแย้งในหน่วยงาน ช่วยโน้มน้าวชักจูงใจให้
บุคลากรทุ่มเทความรู้ความสามารถให้แก่องค์การ และเป็นหลักยึดให้แก่บุคลากรเมื่อหน่วยงานเผชิญ
สภาวะคับขัน ในปีถัดมา สมคิด บางโม (2558, หน้า 227) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้น าที่
มีประสิทธิภาพนั้นมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การในอันท่ีจะด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างมาก ความล้มเหลวขององค์การต่าง ๆ ที่เป็นมา สืบเนื่องมาจากขาดผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพแทบท้ังสิ้น  
 จากนั้นอีกปี ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2559, หน้า 9 - 2) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าจะเกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรด้วยกัน 3 ประการ คือ ผู้น า ผู้ตาม และสภาวะแวดล้อมที่ก าลังเผชิญอยู่ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตัวผู้น า ผู้ตามก็คือมนุษย์ที่มีความแตกต่างในด้านทักษะ ความช านาญ 
คุณลักษณะเฉพาะ ความรู้และทัศนคติ ที่จะต้องได้รับการพัฒนาโดยผ่านประสบการณ์  ปัจจัยต่าง ๆ 
เหล่านี้ จะท าให้เกิดผลดีผลเสียต่อความสามารถในการน า นอกจากนี้ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2559, หน้า 2) 
ได้กล่าวว่า มีค ากล่าวโบราณที่ว่า “ฝูงสุนัขที่มีสิงโตน า ดีกว่าฝูงสิงโตที่มีสุนัขน า” ความหมายโดยนัย
หรือความแฝงของค ากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของผู้น าในกลุ่ม ซึ่งหากกลุ่มมีผู้น าที่มีภาวะ
ผู้น าสูง มีศักยภาพ มีความสามารถเปรียบเทียบได้กับสิงโตที่เป็นสัตว์ที่มีความเป็นผู้น า เป็นเจ้าป่า ฯลฯ 
แม้ว่าผู้ตามจะด้วยศักยภาพหรือความสามารถ ผู้น าก็จะสามารถพัฒนาหรือดึงศักยภาพความสามารถ
ของผู้ตามออกมาได้ ท าให้กลุ่มนี้มีประสิทธิผลมากกว่ากลุ่มท่ีมีภาวะผู้น าต่ า  
 จากการศึกษาความส าคัญเกี่ยวกับภาวะผู้น าดังกล่าว สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความส าเร็จ เพราะผู้บริหารจะต้องดึงเอาความรู้
ความสามารถของตนที่มีอยู่น าออกมาใช้ในการบริหารงาน ในการช่วยประสานความขัดแย้งในเรื่องต่าง ๆ 
โน้มน้าว ชักจูงใจให้ผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทความรู้ความสามารถต่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อองค์การ และเป็นหลักยึดให้แก่ผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา
เมื่อองค์การเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ 
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 2.2.3 วิวัฒนาการของทฤษฎีภาวะผู้น า 
 เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นเวลาที่ต่อเนื่องและยาวนานที่มนุษย์เห็นถึงความส าคัญของ
ภาวะผู้น า และได้เริ่มท าการศึกษาภาวะผู้น ามาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณจนมาถึงปัจจุบัน เพราะภาวะ
ผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การ ในการศึกษา
เกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น านักวิชาการพยายามที่จะใช้วิธีการวิจัยศึกษาเพ่ืออธิบายในแง่มุมต่าง ๆ ของผู้น า 
ในเชิงปฏิบัติ เพื่อให้สามารถเข้าใจ ท านาย หรือควบคุมภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลได้ ส าหรับการศึกษา
ภาวะผู้น ามีวิวัฒนาการมาเป็นล าดับ โดยในระยะแรกให้ความส าคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น า ต่อมา
ให้ความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น าและผู้น าตามสถานการณ์ และในสภาวะปัจจุบันโลกอยู่ในยุคที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากขึ้น และทุกคนก็ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น จนมีนักทฤษฎีให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าเพ่ิมมากขึ้น (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2556, 
หน้า 64) ดังภาพที่ 2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 แสดงวิวัฒนาการทางการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น า 
 
ที่มา : เนตร์พัณณา ยาวิราช. ภาวะผู้น าและผู้น าเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : ทริปเพ้ิล กรุ๊ป. 

2556. หน้า 64. 

1950  1960  1970  1980  1990  2000 

ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผูน้ า (Trait Theories) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้น า (Behavioral Theories) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าตามสถานการณ์ 
(Situational or Contingency 

Leadership Theories) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership Theories) 
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 ส าหรับการแบ่งทฤษฎีภาวะผู้น าในองค์การตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสามารถแบ่งได้ตาม
วิวัฒนาการทางการศึกษาเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ ทฤษฎีภาวะผู้น าตามคุณลักษณะ ทฤษฎีภาวะผู้น าตาม
พฤติกรรม ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ และทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 
2554, หน้า 34-35) 
 1. ทฤษฎีภาวะผู้น าตามคุณลักษณะ (Trait Theories) การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น า
ตามคุณลักษณะเฉพาะของผู้น าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน าไปก าหนดเป็นแนวทางการศึกษาและ
แนวคิดของนักวิชาการทั้งหลายจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับองค์การได้เป็น
อย่างดี เพราะผู้น าคือ บุคคลผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการน ากลุ่มไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ (สัมมา รธนิธย์, 2556, 
หน้า 259) ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1930-1940 เป็นระยะเริ่มแรกของการศึกษาภาวะผู้น า 
โดยมีความเชื่อว่าภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถ
พัฒนาขึ้นได้ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555, หน้า 94) ซึ่งทฤษฎีภาวะผู้น าตามคุณลักษณะเน้นการศึกษา
เกี่ยวกับคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวผู้น า เช่น สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ความรับผิดชอบ กล่าวอีก 
นัยหนึ่งคือกลุ่มแรกแสวงหาค าตอบว่า ผู้น าคือใคร มีคุณลักษณะอย่างไร (ภารดี อนันต์นาวี, 2557, 
หน้า 83) โดยเริ่มต้นจากการศึกษาลักษณะที่เห็นได้ง่ายที่สุด คือ ลักษณะทางกายภาพ เช่น ความสูง 
น้ าหนัก เป็นต้น เพ่ือหาความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับประสิทธิผลของภาวะผู้น า อีกนัย
หนึ่งแนวคิดนี้มีความเชื่อพ้ืนฐานว่า คนเกิดมาเพ่ือเป็นผู้น า (Born to be) คนเป็นผู้น าได้เพราะเกิดมา
กับลักษณะนั้น ๆ แต่เมื่อได้ศึกษาไประยะหนึ่งไม่สามารถสรุปได้ถึงลักษณะของผู้น าที่มีประสิทธิผล 
(พัชสิรี ชมพูค า, 2552, หน้า 197) ดังนั้น งานวิจัยส่วนใหญ่จึงมุ่งตรวจสอบหาคุณลักษณะ (Traits) ที่
แตกต่างกันระหว่างผู้น ากับผู้ตาม หรือระหว่างผู้น าที่มีประสิทธิผลกับผู้น าที่ไมมีประสิทธิผลในตัวแปร
ทั้งด้านกายภาพและด้านจิตวิทยา (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2554, หน้า 34) และ จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, 
หน้า 199) ได้ยกตัวอย่างการศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะของการ์ดเนอร์ (Gardner) 
ไว้ดังนี้ เรื่องแรก The tasks of leadership กล่าวถึงงานที่ผู้น าจ าเป็นต้องมี 9 อย่าง ได้แก่ มีการ
ก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม มีบรรทัดฐานและค่านิยมของกลุ่ม รู้จักสร้างและใช้แรงจูงใจ มีการบริหาร
จัดการ มีความสามารถในการปฏิบัติการ สามารถอธิบายสื่อสารได้ เป็นตัวแทนของกลุ่ม แสดงถึง
สัญลักษณ์ของกลุ่ม และมีความคิดสร้างสรรค์ เรื่องที่สอง Leader-Constituent Interaction เชื่อว่า
ผู้น าต้องมีพลังพิเศษเหนือบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือสนองตอบความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ความคาดหวังของ
บุคคล และผู้น าต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาให้ผู้ตามมีความ
แข็งแกร่งและสามารถยืนอยู่ด้วยตนเองอย่างอิสระ 
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 จากการศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น าตามคุณลักษณะเฉพาะของผู้น า สรุปได้ว่า ยังไม่มีข้อสรุปที่
แน่นอน ไม่มีคุณลักษณะที่แน่นอนหรือชี้ชัดของผู้น า เพราะแต่ละการศึกษาก็จะพบคุณลักษณะที่
แตกต่างกันไป ไม่สามารถพยากรณ์ได้ เพราะผู้น าแตกต่างกันแต่ละลักษณะ แตกต่างกันไปตาม
สถานการณ์ ตามธรรมชาติของกลุ่มและความต้องการของกลุ่ม 
 2. ทฤษฎีภาวะผู้น าตามพฤติกรรม (Behavioral Theories) การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะ 
ผู้น าตามพฤติกรรมเป็นการพัฒนาในช่วง ค.ศ. 1940-1960 แนวคิดหลักของทฤษฎี คือ ให้มองในสิ่งที่
ผู้น าปฏิบัติ และชี้ให้เห็นว่าผู้น าและผู้ตามต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556, หน้า 
199) ในการเกิดขึ้นของทฤษฎีนี้เนื่องจากการศึกษาคุณลักษณะของผู้น าไม่สามารถให้เหตุผลอย่าง
ชัดเจนถึงคุณลักษณะที่ส่งผลถึงความส าเร็จในการเป็นผู้น า ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมเป็นกลุ่มที่
เน้นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้น าที่แสดงออกมา กลุ่มนี้พยายามแสวงหาค าตอบว่าผู้น ามี
พฤติกรรมอย่างไร (สัมมา รธนิธย์, 2556, หน้า 260) มีพฤติกรรมในการบริหารอย่างไร ท าอะไรบ้าง เช่น 
มีวิธีการที่มอบหมายงานอย่างไร มีวิธีการสื่อสารอย่างไร มีวิธีการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างไรบ้าง เป็นต้น แต่วิธีการศึกษาพฤติกรรมของผู้น ากับวิธีการศึกษาคุณลักษณะของผู้น ามีความ
คล้ายกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ ทั้งสองวิธีเชื่อว่ามีวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการน าแต่ทั้งสองวิธีก็มีความแตกต่างกัน 
โดยที่วิธีการศึกษาคุณลักษณะของผู้น า เชื่อว่าผู้น านั้นเป็นมาแต่เกิด แต่วิธีการศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ 
ของผู้น าเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้ คนที่ได้รับการฝึกฝนให้มีพฤติกรรมของความเป็นผู้น าที่ เหมาะสมจะ
สามารถเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้น าเป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพแทนการมุ่งพิจารณาคุณลักษณะความเป็นผู้น า (ภารดี อนันต์นาวี, 2557, หน้า 83) และ 
สมคิด บางโม (2558, หน้า 233) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมของผู้น า เป็นพฤติกรรมของบุคคลขณะที่ท า
การสั่งการต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งทฤษฎี
ภาวะผู้น าตามแนวคิดนี้ที่ส าคัญ ไดแก แบบภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยไอโอวา (Iowa State University 
Leadership Style) แบบภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan Leadership Style) 
แบบภาวะ ผู้น าของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ (Ohio State University Leadership Style) และ
ตาขา่ยภาวะผู้น า (Leadership Grid) เป็นต้น (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2554, หน้า 34) 
 ส าหรับแบบภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยไอโอวา (Iowa State University Leadership Style) 
เป็นการผสมผสานของ คุณลักษณะ ทักษะ และพฤติกรรม ที่ผู้น าใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ถึงแม้ว่านักทฤษฎีทางพฤติกรรมจะมุ่งเน้นการศึกษาไปที่พฤติกรรมของผู้น า แต่พฤติกรรมของผู้น า
ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและทักษะ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไอโอวา ได้ศึกษาทดลองภาวะผู้น า 3 แบบ 
คือ แบบเผด็จการ (Autocratic) เป็นลักษณะของการควบคุมกิจกรรมของกลุ่ม และตัดสินใจโดยผู้น า 
แบบประชาธิปไตย (Democratic) เป็นแบบที่เน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่ม และกฎเกณฑ์ที่ส าคัญ และ 
แบบตามสบาย (Laissez-faire) ผู้น าที่มีส่วนเกี่ยวข้องน้อยมากในทุกกิจกรรม (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 
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2557, หน้า 74) ในส่วนของแบบภาวะผู้น าของมหาวทิยาลัยมิชิแกน (University of Michigan Leadership 
Style) ซึ่งสามารถแบ่งพฤติกรรมของผู้น าได้เป็น 2 แบบ คือ พฤติกรรมที่เน้นงาน (Job-centered 
Leader Behavior) คือ ผู้น าที่มีพฤติกรรมในการเน้นงานติดตามใส่ใจในวิธีการท างาน ใส่ใจ ในเรื่องของ
ความส าเร็จของงาน นั่นคือ งานเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจของผู้น า และพฤติกรรมที่เน้น
พนักงาน (Job-centered Leader Behavior) ผู้น าในกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมที่เน้นเรื่องคน คือเน้นที่ ตัว
พนักงานหรือผู้ตาม โดยพยายามตอบสนองความต้องการของพนักงานในการสร้างสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ดี เอาใจใส่จะช่วยให้พนักงานจะได้เจริญเติบโตในหน้าที่การงาน (พัชสิรี ชมพูค า, 2552, หน้า 
200) ในขณะที่แบบภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ (Ohio State University Leadership 
Style) ได้จ าแนกพฤติกรรมผู้น าออกเป็นสองแบบ คือ แบบมุ่งงาน เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าได้ก าหนด
บทบาททั้งของตัวเองและของผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยเฉพาะบทบาท
ในหน้าที่พ้ืนฐาน เช่น การวางแผน การจัดองค์การ และการสั่งการ เป็นต้น ซึ่งได้เน้นเรื่องงานเป็นหลัก 
อีกรูปแบบหนึ่ง คือ แบบมุ่งคน เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับการสร้างความไว้วางใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
เคารพในความคิดเห็น มุ่งความเป็นมิตร ติดต่อสื่อสารสองทาง ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การแบ่ง
พฤติกรรมผู้น าออกเป็น 2 มิติ รูปแบบดังกล่าวคล้ายคลึงกับผลการศึกษาวิจัยที่ไอโอวาและมิชิแกน 
แต่ส่วนที่แตกต่างกันคือ ผลการศึกษาสองแห่งแรกได้แบ่งพฤติกรรมผู้น าบนเส้นที่ต่อเนื่องกัน แต่ผล
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอได้แบ่งพฤติกรรมผู้น าออกเป็นอิสระจากกันเป็นสองมิติ (วิโรจน์     
สารรัตนะ, 2555, หน้า 98-99) และอีกหนึ่งทฤษฎีที่ส าคัญ คือ ตาข่ายภาวะผู้น า (Leadership Grid) 
แนวคิดนี้แบ่งพฤติกรรมของผู้น าเป็นพฤติกรรมที่เน้นคนและพฤติกรรมที่เน้นงาน แต่ในแนวคิดนี้จัด
พฤติกรรมทั้งสองในแกนตั้งและแกนนอน และแบ่งเป็นตาข่าย แล้วจัดกลุ่มผู้น าออกได้ 5 กลุ่ม คือ 
การจัดการแบบปล่อยสบาย เป็นพฤติกรรมที่ไม่ใส่ใจคนและไม่ใส่ใจงาน การเน้นการสมาคม เป็น
รูปแบบของผู้น าที่ให้ความส าคัญกับคนแต่ละเลยในเรื่องผลส าเร็จของงาน การจัดการแบบครึ่งทาง 
เป็นพฤติกรรมที่ผสมผสานในการใส่ใจในคนพอ ๆ กับใส่ใจงาน โดยแสดงพฤติกรรมในแต่ละด้านอยู่ใน
ระดับกลาง ๆ การจัดการแบบเน้นงาน เป็นพฤติกรรมที่เน้นแต่ความส าเร็จของงานโดยไม่ใส่ใจคน 
และการจัดการแบบเน้นทีม เป็นรูปแบบที่ผู้น าให้ความส าคัญมากในเรื่องคนและเรื่องงาน จะเห็นได้ว่า 
แบบพ้ืนฐานของผู้น า 4 แบบ แต่ละแบบถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมจะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผล
มาก แต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมจะกลายเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลน้อย  (พัชสิรี ชมพูค า, 
2552, หน้า 201-202)  
 จากการศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น าตามพฤติกรรม สรุปได้ว่า ทฤษฎีนี้ เน้นที่การวิเคราะห์
พฤติกรรมในสิ่งที่ผู้น าพูดและสิ่งที่ผู้น าท า โดยพยายามที่จะมุ่งหาแบบพฤติกรรมที่ดีที่สุดในการเป็น
ผู้น าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าทั้งผู้น าและผู้ตามต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกัน 
แต่ทฤษฎีนี้ยังพบว่า พฤติกรรมผู้น ายังสะท้อนให้เห็นจุดด้อยที่ส าคัญบางประการ เช่น รูปแบบของ
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ทฤษฎีพฤติกรรมไม่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยเสมอไป และยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเมื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ เพราะว่าไม่ได้ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ต่าง ๆ แต่ในความเป็น
จริงอาจมีบางสถานการณ์ที่ต้องการผู้น าที่มีลักษณะเด่นเฉพาะแต่ไม่เสมอไป บางครั้งผู้น าที่มีลักษณะ
แตกต่างกันก็สามารถท าให้งานออกมานั้นประสบความส าเร็จได้ใกล้เคียงกัน   
 3. ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories) 
การศึกษาผู้น าตามแนวคิดเรื่องคุณลักษณะผู้น าและตามกลุ่มพฤติกรรมผู้น า ในช่วงปลาย ค.ศ. 1960 
เพ่ือค้นหาแบบผู้น าที่มีประสิทธิภาพ หรือแบบที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ปรากฏว่าไม่พบแบบผู้น าที่ดี
ที่สุดที่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ (ธร สุนทรายุทธ, 2556, หน้า 286) นักวิจัยจึงหันมาศึกษา
ภาวะผู้น าตามสถานการณ โดยทฤษฎีนี้เป็นผลการผสมผสานของหลายทฤษฎีและปัจจัยที่ส าคัญคือ 
ผู้น า ผู้ตาม สถานการณ องค์การ และลักษณะปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีภาวะผู้น าที่ส าคัญตาม
แนวคิดนี้ ไดแก ตัวแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ Contingency Leadership Model) ของฟดเลอร์ 
(Fiedler) ตัวแบบภาวะผู้น าเส้นทางและจุดหมาย (Path-Goal Model) ของเฮาส์ (House) ตัวแบบภาวะ
ผู้น าเชิงปทัสฐาน (Normative Leadership Model) ของวรูมและเยตตัน (Vroom and Yetton) ตัวแบบ 
ภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ (Situational Leadership Model) ของเฮอร์เซย์และบลานชาร์ด (Hersey 
and Blanchard) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2554, หน้า 34-35) 
 ส าหรับตัวแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ Contingency Leadership Model) ของฟดเลอร์ 
(Fiedler) ได้จ าแนกภาวะผู้น าออกเป็นสองรูปแบบ คือ แบบมุ่งความสัมพันธ์และแบบมุ่งงาน โดยใช้
เครื่องมือวัดลักษณะเชิงบุคลิกภาพ ที่เรียกว่า Least – Preferred Co-worker (LPC) Questionnaire 
โดยให้พนักงานเป็นผู้ประเมินเพ่ือนร่วมงานด้วยกันว่ามีรูปแบบการบริหารงานอย่างไร ซึ่งฟดเลอร์ 
(Fiedler) เชื่อว่ารูปแบบการบริหารงานของผู้น าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าสถานการณ์จะ
เปลี่ยนไปอย่างไร โดยมีปัจจัยสถานการณ์ในความหมายของฟดเลอร์ (Fiedler) มี 3 ลักษณะ คือ 
ด้านความ สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับผู้น า คือ ถ้าทั้งสองฝ่ายมีความเชื่อมั่นไว้วางใจกัน ถือว่า
ความสัมพันธ์ดี หากเป็นตรงกันข้ามถือว่าความสัมพันธ์ไม่ดี  ด้านโครงสร้างของงาน ถ้าองค์การนั้นมี
การจัดโครงสร้างที่ชัดเจน ถือว่ามีความแน่นอนสูง แต่หากไม่ชัดเจนถือว่าความแน่นอนต่ า และด้าน
อ านาจในต าแหน่ง คือถ้ามีอ านาจในการให้รางวัลหรือการลงโทษเต็มที่ถือว่ามีอ านาจที่แข็งแกร่ง แต่หาก 
ผู้บริหารไม่สามารถจัดการกับพนักงานได้เต็มที่ถือว่าอ่อนแอ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555, หน้า 101-102)  
 ในส่วนของตัวแบบภาวะผู้น าเส้นทางและจุดหมาย (Path-Goal Model) ของเฮาส์ (House) 
เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้น าและผู้ตาม ในการรับรู้ถึงเป้าหมาย และหนทางไปสู่เป้าหมายในการ
ด าเนินงานร่วมกัน โดยได้เสนอรูปแบบภาวะผู้น าจ านวน 4 รูปแบบ ที่มีความแตกต่างกันไปตาม
สถานการณ์ คือ 1) ภาวะผู้น าแบบสั่งการ เป็นสภาพที่ผู้น าใช้อ านาจหน้าที่กับพนักงาน เป็นรูปแบบ
การท างานที่เน้นผลงานซ่ึงเหมาะกับพนักงานที่มีความสามารถน้อย การสั่งการนั้นจะช่วยให้พนักงาน
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เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ 2) ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน เป็นรูปแบบผู้น าที่เน้นคน ผู้น าคอยให้
การสนับสนุนในการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน จูงใจ และให้ก าลังใจต่อพนักงานในการ 
ท างาน 3) ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบ ผู้น าโดยทั้งผู้น าและผู้ตามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
คอยให้ค าปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะที่ช่วยในการ ตัดสินใจ รูปแบบนี้มีความเหมาะสมกับพนักงานที่
ชอบการท างานแบบควบคุมตนเอง และ 4) ภาวะผู้น าที่มุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นรูปแบบผู้น าที่จูงใจ
พนักงานเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จ เช่น มีการก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย ซึ่งจะท าให้ผู้ตามมี
มาตรฐานการท างานสูงขึ้น ผู้น าแสดงความเชื่อมั่นในตัวผู้ตามว่าจะท าตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ส าเร็จ 
และมีการให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2556, 
หน้า 125-127)  
 ในขณะที ่ตัวแบบภาวะผู้น าเชิงปทัสฐาน (Normative Leadership Model) ของวรูมและ
เยตตัน (Vroom and Yetton) เป็นรูปแบบที่จะช่วยให้ผู้น าสามารถประเมินปัจจัยด้านสถานการณ์ที่
ส าคัญท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมว่าเขาควรจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้วยมากน้อยเพียงใด รูปแบบนี้ประกอบด้วยวิธีการตัดสินใจ 5 วิธี โดยใช้สัญลักษณ์และความหมาย
ดังนี้ AI ท่านแก้ปัญหาหรือตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยใช้ข้อมูลเท่าที่หามาได้ AII ผู้น าได้รับข้อมูลที่ส าคัญ
จากผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้น า ผู้น าอาจจะบอก หรือไม่บอกเกี่ยวกับ
ปัญหา หรือการตัดสินใจของท่านให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ พวกเขาไม่มีบทบาทในการก าหนดปัญหา
หรือหาทางแก้ปัญหากับทา่น CI ผู้น าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเป็น
รายคนไม่ได้จัดเป็นกลุ่ม แล้วท่านก็ท าการตัดสินใจเอง โดยการตัดสินใจนั้นผู้น าอาจน าข้อเสนอแนะ
ของผู้ใต้บังคับบัญชามาใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ CII ผู้น าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมแบบเป็นทีม เมื่อได้รับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว ผู้น าก็ตัดสินใจแก้ปัญหาเอง โดยอาจใช้หรือไม่ใช้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ GII ผู้น าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมแบบเป็นทีม ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก 
และเลือกทางเลือก บทบาทของผู้น าเป็นเหมือนกับประธานหรือผู้ประสานงาน เพ่ือให้มีการอภิปราย
ร่วมกัน ผู้น าอาจจะเสนอความคิดเห็นของท่าน แต่ไม่กดดันให้ยอมรับ และผู้น าเต็มใจที่จะยอมรับและ
น าเอาทางเลือกท่ีได้จากกลุ่มไปปฏิบัติ ทั้งนี้อักษร A, C, และ G หมายถึง Autocratic, Consultative 
และ Group ตามล าดับ กรณี A และ C มีสองระดับคือ AI, AII และ CI, CII ซึ่งรูปแบบการตัดสินใจ
ดังกล่าว เห็นได้ว่าเริ่มจากการตัดสินใจด้วยตนเอง (AI) ไปหาการตัดสินใจโดยกลุ่ม (GII) การที่จะช่วย
ให้ผู้น าก าหนดวิธีที่จะใช้กับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนั้น ต้องอาศัยค าถามที่เกี่ยวกับลักษณะ
ของปัญหา และการตัดสินใจ 8 ค าถาม ดังนี้ 1) Quality requirement : ทางแก้ปัญหาที่จะช่วยให้บรรลุ
จุดหมายส าคัญแค่ไหน จากการตัดสินใจนี้ 2) Commitment requirement : ความมีพันธะผูกพันของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาส าคัญแค่ ไหนจากการตัดสินใจนี้ 3) Leader's information : ท่านที่ข้อมูลเพียงพอ
หรือไม่ ที่จะท าให้การตัดสินใจมีคุณภาพ 4) Problem structure : ปัญหามีความชัดเจนหรือไม่ 
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ปัจจุบันเป็นอย่างไรต้องการไปที่ ไหน และท าอย่างไรจึงจะไปถึงที่นั่นได้  5) Commitment 
probability : ถ้าท่านต้องตัดสินใจเอง มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีพันธะผูกพันกับการ
ตัดสินใจนั้นหรือไม่ 6) Goal congruence : ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพ่ือบรรลุ 
จุดหมายขององค์การหรือไม่ 7) Subordinate conflict : มีความขัดแย้งกันระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือไม่ใน ทางเลือกที่จะเลือกนั้น 8) Subordinate information : ผู้ใต้บังคับบัญชามีข้อมูลเพียงพอ
หรือไมท่ี่จะท าให้การตัดสินใจมีคุณภาพ (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2552, หน้า 71-72)  
 อีกหนึ่งทฤษฎีที่ส าคัญ คือ ตัวแบบภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ (Situational Leadership 
Model) ของเฮอร์เซย์ และบลานชาร์ด (Hersey and Blanchard) มุ่งเน้นถึงพฤติกรรมผู้น าว่าควรมี
การเปลี่ยนแปลงตามความพร้อมของพนักงานในการท างาน โดยให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของผู้ตาม 
ในการพิจารณารูปแบบพฤติกรรมผู้น า จากการศึกษาของเฮอร์เซย์และบลานชาร์ด (Hersey and 
Blanchard) ท าให้เกิดรูปแบบของการท างานของผู้น า 4 แบบ คือ ผู้น าแบบบอกให้ท า โดยเน้นการใช้
อ านาจสั่งการและการตัดสินใจให้ผู้ตามต้องปฏิบัติตาม ผู้น าแบบขายความคิดให้ท า เน้นการก ากับสั่งการ 
เช่นเดียวกับแบบแรก แต่เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ซักถามหรือเสนอความคิด ผู้น าแบบผู้ตามมีส่วนร่วม 
เป็นผู้น าที่คอยให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก ตลอดจนให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของผู้ตาม และผู้น าแบบกระจายงาน เป็นลักษณะที่ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจในฝีมือ ความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้ตาม (ธร สุนทรายุทธ, 2556, หน้า 291-294)  
 จากการศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ ์สรุปได้ว่า เป็นการสะท้อนถึงความซับซ้อน
และความยากล าบากของผู้น า คือต้องสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีระบบจากสถานการณ์
หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่งเพื่อความเหมาะสม โดยมีการน าปัจจัยที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผู้น า 
ผู้ตาม สถานการณ องคก์าร และลักษณะปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมของงานมาพิจารณาร่วมกันให้เกิดความ 
สอดคล้องกับเวลา และโอกาสต่าง ๆ หากผู้น าจะประสบความส าเร็จได้จะต้องรู้จักวิเคราะห์ และ
ประเมินปัจจัย และต้องน าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นมาใช้ให้สอดคล้องกัน  
 4. ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ (Integrative Leadership Theories) ตั้งแต่ช่วงกลาง
ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ทฤษฎีภาวะผู้น าเริ่มเปลี่ยนไปสูภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ ซึ่งพยายามจะรวม
ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม และทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ
เข้าด้วยกัน เพ่ืออธิบายถึงการมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตามที่มีประสิทธิผล ทฤษฎี
ภาวะผู้น าตามแนวคิดนี้ ไดแก่ ภาวะผู้น าเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership) ภาวะผู้น าเชิง
แลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
leadership) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2554, หน้า 35) 
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 ส าหรับภาวะผู้น าเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึง
กระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในเจตคติ และข้อตกลงเบื้องต้นของสมาชิกในองค์การ 
โดยการสร้างพันธะผูกพันกับวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤต โดยอาศั ย 
คุณลักษณะหรือคุณภาพของผู้น าในด้านต่าง ๆ ซึ่งพฤติกรรมของตัวผู้น าแบบเชิงศรัทธาบารมีจะมี
ลักษณะพิเศษ คือ ผู้น าที่มีแรงดึงดูดส่วนบุคคล (Interpersonal Attraction) อันเนื่องมาจากการที่ 
ผู้น ามีความดี น่าเคารพ และศรัทธา ท าให้ผู้ตามเชื่อฟังในค าสั่งอย่างเต็มอกเต็มใจ โดยปราศจาก
ค าถามและข้อสงสัย เชื่อใจ ไว้วางใจในความคิดของผู้น าว่าถูกต้องเชื่อถือได้โดยสมาชิกจะมีอารมณ์
ร่วมในภารกิจขององค์การมีเป้าหมายที่สูง และเชื่อว่าเขาสามารถอุทิศตนให้กับความส าเร็จตาม
ภารกิจนั้นได ้(สุพานี สฤษฏ์วานิช, 2552, หน้า 257) และแบส (Bass, 1999, p. 1) ได้กล่าวว่า ภาวะ
ผู้น าเชิงศรัทธาบารมี มีข้อจ ากัดบางประการ และได้แนะน าให้มีการขยายทฤษฎีให้ครอบคลุมถึง
ลักษณะพฤติกรรม ตัวบ่งชี้บารมี สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย เช่น ผู้น าแบบมีบารมีมักจะเกิดขึ้นในที่
ที่การใช้อ านาจแบบปกติล้มเหลวในการจัดการกับวิกฤตการณ์ และยังเป็นที่น่าสงสัยเกี่ยวกับค่านิยม
และความเชื่อดังเดิมของผู้น าแบบนี้ นอกจากนี้ยังมีข้อเตือนใจว่า การแสดงภาวะผู้น าตามทฤษฎีนี้มี
ลักษณะเป็นดาบสองคม ผู้น าจะต้องมุ่งให้เป็นไปในทางบวกตอบสนองต่ออุดมการณ์และผลประโยชน์ของ
องค์การ หรือส่วนรวม ไม่มุ่งการตอบสนองต่อความต้องการหรือผลประโยชน์ส่วนตน  
 ในส่วนของ ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) มีแนวคิดพ้ืนฐานมา
จาก ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) โดยเน้นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันระหว่างผู้น า
กับผู้ตาม โดยผู้น าจะท าให้ผู้ตามรับรู้ว่าถูกคาดหวังว่าควรจะต้องท าอะไร เพ่ือที่จะได้สิ่งที่ตนเองต้องการ
เป็นการตอบแทน กล่าวคือ ผู้น าจะช่วยก าหนดเป้าหมายการท างาน หรือพฤติกรรมการท างานที่ดีแก่ผู้
ตาม และเมื่อผู้ตามท าได้ส าเร็จก็จะได้รับรางวังที่ต้องการจากผู้น า (พัชสิรี ชมพูค า, 2552, หน้า 210) นั่น
คือ “ผู้น าจะให้อะไรบางอย่างเพ่ือที่จะได้อะไรบางอย่างเป็นการตอบแทน” หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการ
แลกเปลี่ยนแบบ "หมูไปไก่มา” ผู้น าแบบนี้จะใช้การแลกเปลี่ยน โดยการสร้างกลไกที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้
ตาม และผู้ตามจะท าตามเฉพาะสิ่งที่ผู้น าต้องการ วิธีการที่ผู้น าแบบแลกเปลี่ยนใช้มากที่สุด คือ การ
เจรจาต่อรองกับผู้ตามเพ่ือให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการและผู้ตามก็ได้ในสิ่งที่ต้องการ (Win-Win) อาจ
กล่าวได้ว่า ผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน คือ ผู้น าที่สนับสนุนให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นในการท างาน มีการ
ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน และการมีขวัญก าลังใจที่ดี อย่างไรก็ตามผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน
เกีย่วขอ้งกับข้อผูกพันสัญญาระหว่างผู้ตามกับการท างาน ผู้น าเน้นที่ผลงานมากกว่าการส่งเสริมให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2556, หน้า 133-134) ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยนนี้ไม่เหมาะสม 
กับสภาพองค์การที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นองค์การในสภาวะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนี้จึงมีความต้องการผู้น าในรูปแบบอื่น  
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 อีกหนึ่งทฤษฎีที่ส าคัญ คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) 
เป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผู้น าแนวใหม่ หรือเป็นกระบวนการทัศน์ใหม่ (new paradigm) ของ
ภาวะผู้น าที่มุ่งยกระดับความต้องการ ความเชื่อ วัฒนธรรมการท างาน การมองเป้าหมายการท างาน 
คุณธรรมและจริยธรรมให้มีระดับที่สูงขึ้น ทฤษฎีนี้ได้มีการศึกษาต่อยอดมาจากทฤษฎีภาวะผู้น าเชิง
ศรัทธาบารมี และมีการพัฒนาขึ้นจนเป็นทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีนี้ให้ความส าคัญกับ
ผู้น าที่สามารถหลอมรวมองค์การโดยการท าให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความเห็นคล้อยตาม เกิดความ
ไว้วางใจและเป็นที่เคารพนับถือ สามารถท าให้บุคคลสนใจ และยินดีปฏิบัติตาม คุณลักษณะของภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 1) ชี้แจงวิสัยทัศน์ที่มีความชัดเจน และน่าคล้อยตาม 2) ชี้แจงความส าคัญ
ของผลลัพธ์ที่เกิดจากวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 3) เป็นผู้ก าหนดเส้นทางที่แน่นอนซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 4) ใช้สัญลักษณ์เพ่ือให้ผู้ตามตระหนักถึงวิสัยทัศน์นั้น 5) ด าเนินการด้วยความเชื่อมั่น มี
ความคิดเชิงบวก และมีความมุ่งมั่นภายในตนเอง 6) ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นทีมเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ 7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อองค์รวม (ไพโรจน์ 
บาลัน, 2551, หน้า 25-26) นอกจากนี้แล้ว แบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994 p. 2) ยังได้
กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า สามารถเห็นได้จากผู้น าที่มีลักษณะดังนี้ คือมีการกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจในระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ตามให้มองงานของพวกเขาในแงมุมใหม่ ๆ ท าให้เกิดการ
ตระหนักรใูนภารกิจ วิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การ มีการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้
ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาเอง ไปสู สิ่งที่จะท าให้กลุ่มไดประโยชน ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงจะชักน าผู้อ่ืนให้ท ามากกว่าที่พวกเขาตั้งใจตั้งแต่ต้น ผู้น าจะความคาดหวังและมักท าจะ
น าไปสูการบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น 
 จากการศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ สรุปได้ว่า ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบบูรณาการได้แก่
ภาวะผู้น าเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership) ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน (Transactional 
Leadership) และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยน าเอาทฤษฎีภาวะผู้น าตามคุณลักษณะ ทฤษฎีภาวะ
ผู้น าตามพฤติกรรม และทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์เข้าด้วยกัน เพ่ือให้ได้รูปแบบภาวะผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทฤษฎีนี้ให้ความส าคัญกับผู้น าที่สามารถหลอมรวมองค์การโดยการท าให้ผู้ที่อยู่
ภายใตก้ารบังคับบัญชามีความเห็นคล้อยตาม เกดิความไว้วางใจและเป็นที่เคารพนับถือ สามารถท าให้
บุคคลสนใจและยินดีปฏิบัติตาม 
 ส าหรับในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ในเรื่องของความหมายเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น า ความส าคัญเกี่ยวกับภาวะผู้น า และวิวัฒนาการทฤษฎีภาวะผู้น า ดังกล่าวพอสรุปได้ว่า 
ภาวะผู้น า เป็นกระบวนการหรือวิธีการที่ท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน หรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการใช้อ านาจหน้าที่หรืออิทธิพลที่ตนมีอยู่ ในการโน้มน้าว 
จูงใจหรือชี้น าต่อผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้เกิดความเชื่อ ความศรัทธา การยอมรับ และยอม
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อุทิศตน ท างานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ เพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ โดยที่ภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อน
องค์การไปสู่ความส าเร็จ เพราะผู้บริหารจะต้องดึงเอาความรู้ความสามารถของตนที่มีอยู่น าออกมาใช้ใน
การบริหารงาน ในการช่วยประสานความขัดแย้งในเรื่องต่าง ๆ โน้มน้าว ชักจูงใจให้ผู้ร่วมงาน หรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทความรู้ความสามารถต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อ
องค์การ และเป็นหลักยึดให้แก่ผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อองค์การเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ส าหรับ 
วิวัฒนาการทฤษฎีภาวะผู้น าแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ตั้งแต่ยุคความเชื่อในทฤษฎีภาวะผู้น าตาม
คุณลักษณะในช่วง ค.ศ. 1930-1940 มาสู่ยุคความเชื่อในทฤษฎีภาวะผู้น าตามพฤติกรรมในช่วง ค.ศ. 
1940-1960 เข้าสู่ยุคความเชื่อในทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ในช่วงปลาย ค.ศ. 1960 และ
ท้ายสุดเข้าสู่ยุคความเชื่อในทฤษฎีภาวะผู้น าแบบบูรณาการ ตั้งแต่ในช่วงกลางทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา 
และในปัจจุบันเราก าลังอยู่ในยุคความเชื่อของทฤษฎีภาวะผู้น าแบบบูรณาการ ประกอบด้วยภาวะผู้น า
เชิงศรัทธาบารมี ภาวะผู้น าเชิงแลกเปลี่ยน และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง แต่ทั้งสามทฤษฎีนี้มี
ค าอธิบายร่วมกันหลายประเด็น จนนักวิชาการบางท่านใช้ค าทั้งสามค านี้ในความหมายเดียวกันหรือ
ทดแทนกันได้ และดูเหมือนว่า “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง” จะเป็นค าที่นิยมใช้กันมากกว่า เพราะมี
ความครอบคลุมถึงทฤษฎีทั้งสองนั้นด้วย นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายเล่มสนับสนุนทฤษฎีนี้ในทั่วโลก
และยืนยันว่า ทฤษฎีนี้สามารถน าไปประยุกตไ์ด้ ใช้ได้ และสามารถพัฒนาภาวะผู้น านี้ไดใ้นทุกองค์การ 
  

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 
 ปัจจุบันมีแนวคิดและทฤษฎีจ านวนมากที่นักวิชาการได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น า หากแบ่ง
ตามพัฒนาการของสถานะความรู้เรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าอาจแบ่งได้ 4 ยุค คือ ภาวะผู้น าตาม
คุณลักษณะ ภาวะผู้น าตามพฤติกรรม ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ และภาวะผู้น าเชิงบูรณาการ (วาโร 
เพ็งสวัสดิ์, 2554, หน้า 34-35) โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีสภาพ 
แวดล้อมหรือบริบทของสังคม และขององค์การต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก และยังมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงได้มีการพัฒนาแนวทางการศึกษาภาวะผู้น าในแนวทางใหม่ แต่ที่มีการ
กล่าวถึงกันมากคือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้มีนักวิชาการได้ศึกษาและค้นคว้าไว้ ดังนี้ 
 
 2.3.1 ความหมายเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการร่วมและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของผู้น า  
ในองค์การ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรสามารถลงมือท างานมากกว่าเดิมจนไต่ระดับขึ้นสู่
การปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ได้มนีักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ ดังนี้ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3
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แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, p. 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
หมายถึง กระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง 
เป็นผลให้ปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามมีศักยภาพมาก
ขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและองค์การ จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตาม
มองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ขององค์การ ผ่านมา 18 ปี สุรพล สุยะพรหม 
และคณะ (2555, หน้า 222) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้น าจะท าการเปลี่ยนแปลง
ผลประโยชน์ของแต่ละคนให้เป็นผลประโยชน์ที่ดีขึ้นขององค์การ เป็นวิธีการช่วยพัฒนาให้มองแนวใหม่ 
แก้ปัญหาแนวใหม่ ท าให้คนกล้าท าการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เร้าใจและกระตุ้นให้ใช้ความพยายามที่
มากขึ้นจนบรรลุผลส าเร็จมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ผู้น าจะท าให้ผู้ปฏิบัติมีจิตส านึก  มีความมุ่งมั่น 
เปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่มุ่งผลประโยชน์ตัวเองไปเน้นประโยชน์ขององค์การและของกลุ่ม  ปีต่อมา 
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556, หน้า 211) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
ผู้น าที่สามารถแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นความจริงได้ น าไปสู่การปฏิบัติได้ สามารถท าให้บุคคลสนใจและ
ยินดีปฏิบัติตาม ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะท างานที่ท้าทายและเป็นผู้ก าหนดกลยุทธ์ขององค์การที่
น าไปสู่กระบวนการเชิงกลยุทธ์ขององค์การในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันในโลกธุรกิจ  
 นอกจากนี้ สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 113) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมที่ผู้น าเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น
ตามล าดับ โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ท าให้ผู้ร่วมงานไว้วางใจ ตระหนักรู้ภารกิจ 
วิสัยทัศน์ จงรักภักดี อุทิศตนเพ่ือองค์การ และใช้การจูงใจโน้มน้าวความคิดให้ผู้ร่วมงานอยาก
เปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความเชื่อ ทัศนคติ การริเริ่มและความรวดเร็วในการด าเนินงานและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 209) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การทีผู่้น าให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ตาม เพ่ือให้เกิดขวัญและ
แรงใจในระดับสูงขึ้น ผู้น าสามารถท าให้ผู้ตามเกิดแรงบันดาลใจในการท างาน และพยายามที่จะท างาน
ให้ได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ ส าหรับปีต่อมา ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2557, หน้า 100) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู้น าที่สามารถน าเอาการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและจ าเป็นมาสู่
พนักงานและองค์การ ในส่วนของ จรุณี เก้าเอ้ียน (2557, หน้า 113) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้น าที่สามารถแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นความ
จริงได้ น าไปสู่ปฏิบัติได้ สามารถท าให้บุคคลสนใจและยินดีปฏิบัติตาม ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะท างาน
ที่ท้าทายและเป็นผู้ก าหนดกลยุทธ์ขององค์การน าไปสู่กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ    
ในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันในโลกธุรกิจ  
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 ต่อมาอีกปี วิเชียร วิทยอุดม (2558, หน้า 12 – 21-12 - 22) ได้ให้ความหมาย ไว้ว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู้น าที่ใช้บารมีเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แก่องค์การ 
สามารถพลิกฟ้ืนองค์การที่มีปัญหาให้ประสบผลส าเร็จ ยิ่งในสภาพของสังคมที่สภาพแวดล้อมมีการ
เปลี่ยนแปลง และมีความซับซ้อนมาก และมีการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น ผู้น าต้องกระตุ้นและ
ผลักดันให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญให้เกิดขึ้นกับ
องค์การ และในปีเดียวกันนี้ กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล (2558, หน้า 216) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง บุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
(A Result – Oriented) สามารถแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และแม่นย า
โดยมีพลังและความทะเยอทะยานเป็นตัวเกื้อกูล สนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงประสบผลส าเร็จ ซึ่งบทบาท 
หน้าที่โดยตรงของผู้น าการเปลี่ยนแปลงคือ ผู้เริ่มต้นงานพัฒนาองค์การให้แก่หน่วยงานนั่นเอง ปีถัดมา 
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2559, หน้า 252) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
ระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อ
ผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความ
พยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ท าให้
เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของ
พวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม 
 จากการศึกษาความหมายเก่ียวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมของความเป็นผู้น าที่มีการจัดการความสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงาน และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในเชิงบวก ด้วยการสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดความท้าทาย 
กระตือรือร้นในการท างาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานร่วมกัน เกิดแรงบันดาลใจเพ่ือเปลี่ยนแปลง ตระหนักรู้ 
ในภารกิจ มองเห็นถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษาโดยรวม และมีการยกระดับพัฒนาความ 
สามารถของผู้ร่วมงาน และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไปสู่ระดับการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากข้ึน 
  
 2.3.2 ความส าคัญเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้น าที่มีต่อผู้ตาม แต่อิทธิพลนั้นเป็น
การให้อ านาจแก่ผู้ตามให้กลับกลายมาเป็นผู้น า และผู้ที่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการของ
การเปลี่ยนแปลงองค์กร ดังนั้นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงได้รับการมองว่าเป็นกระบวนการที่เป็น
องค์รวม และเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของผู้น าในองค์กรที่จะท าให้เกิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้มีนักวิชาการให้ทัศนคติเกี่ยวกับความส าคัญของภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ ดังนี้ ชาญชัย อาจินสมาจาร (2551, หน้า 143) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับองค์กร เพราะจะเพ่ิมเสริมความส าเร็จขององค์กรในระยะยาว 
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งานของภาวะผู้น าจึงไม่ใช่เป็นการด าเนินงานตามกรอบงานประจ า แต่จะเป็นการด าเนินงานให้เกิดผล
ที่สร้างสรรค์ขององค์กร ใช้แนวคิดหรือทฤษฏีใหม่เพ่ือพัฒนาองค์กรภายใต้สถานการณ์แห่งการ
เปลี่ยนแปลง ในปีต่อมา สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552, หน้า 326-327) กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
เป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับองค์กร ได้แก่ 1) มีอิทธิพลต่อความคิด (Idealized Influence) ต่อผู้ตาม เนื่องจาก 
ผู้น ามีบารมี หมายถึง มีความดีอยู่ในตัว น่าเคารพนับถือ มีความส านึกในส่วนรวม น่าเชื่อถือไว้วางใจ
ได้มีความเสมอต้นเสมอปลาย มีความคิดที่ชัดเจน สามารถก าหนดแนวทาง และทิศทางของตนเองที่
จะก้าวไปได้ผู้ตามจึงชื่นชม เคารพนับถือ ไว้วางใจ และเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ผู้น าจะสร้างแรงดลใจให้
เกิดแก่ผู้ตาม 2) ค านึงถึงผู้ตามในระดับบุคคล (Individualize Consideration) โดยให้การสนับสนุน
ให้ความส าคัญกับผู้ตาม ให้เกียรติ ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ตามอย่างเห็นความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น
อย่างสนใจ จึงท าให้ทุกคนยอมรับ ยอมตาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของ
องค์กรให้ประสบความส าเร็จ 3) กระตุ้นปัญญาของผู้ตาม (Intellectual Stimulation) คือ กระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาการเติบโต เกิดการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาและอารมณ์ เปลี่ยนแปลงในความเชื่อ
และค่านิยมตลอดจนความสามารถของผู้ตาม ให้โอกาสแต่ละบุคคล และเป็นพ่ีเลี้ยงให้ในโอกาสที่
เหมาะสมผู้น าจะมีพฤติกรรมที่กระตุ้นผู้ตามให้เกิดการตระหนัก และรับรู้ในปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา กระตุ้นให้คิดในมุมมองใหม่ ๆ จะได้มีพลังปัญญาในการช่วยกันพลิกฟ้ืนองค์การให้ประสบ
ความส าเร็จ เพราะผู้น าคนเดียวไม่สามารถพลิกฟ้ืน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ 4) มีความสามารถใน
การสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ผู้ตามมีแรงบันดาลใจ ( Inspirational Motivation) มีความกระตือรือร้น 
และมีความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี โดยผู้น าจะท าให้ผู้ตามมองเห็นและผูกพันต่อวิสัยทัศน์ของผู้น า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง สามารถมองการณ์ไกลและสามารถรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมได้เร็ว และ 5) เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญให้เกิด
ขึ้นกับองค์กร เช่น การพลิกฟ้ืนองค์กรให้ประสบความส าเร็จ องค์การจะต้องการผู้น าประเภทนี้เป็น
อย่างมาก เพื่อให้องค์การอยู่รอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์วิกฤต มีความผันผวน ความ
ไม่แน่นอนสูง เกิดวิกฤตศรัทธาจากประชาชน  
 ผ่านมาอีกปี จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 71) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี
ความส าคัญต่อกระบวนการเชิงระบบทุกงาน ซึ่ ง เป็นการเสริมสร้าง ศักยภาพของผู้น าให้เต็ม
ความสามารถ ให้เกิดพลังอิทธิพลในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้น าเกิดบารมี ได้ความเชื่อมั่น ความนับถือ ก าลังใจ ความ
อบอุ่นในการร่วมทีม หรือกลุ่มด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย สองปีต่อมา ธีระ รุญเจริญ (2555, หน้า 
11) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญ คือ สถานศึกษามีภารกิจหลักคือการจัด
การศึกษาและการบริหาร ซึ่งต้องใช้ทั้งกระบวนการและปัจจัยจึงจะบรรลุผลในกระบวนการจะต้อง
อาศัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีศักยภาพหลายด้าน จึงจะน า
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สถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 มี 2 ด้านหลัก คือ การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา ส่วน อีกปีต่อมา 
วิเชียร วิทยอุดม (2556, หน้า 10 - 7) ได้กล่าวถึงความส าคัญเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ไว้ว่า 
ความเปลี่ยนแปลงเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญขององค์การที่แม้แต่บริษัทที่ประสบความส าเร็จแล้วก็ยัง
ต้องที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงความกระหยิ่มยิ้มย่องและความเฉื่อยชา ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่าความเป็นผู้น าเพ่ือน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมากอย่างยิ่งต่อ
องค์การ อีกปีถัดมา วิโรจน์ สารรัตนะ (2557, หน้า 26) ได้กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงคือ การมุ่งให้มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ (change oriented) โดยกระตุ้น
ให้ผู้ตามตระหนักถึงโอกาสหรือปัญหา และก าหนดวิสัยทัศน์ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ในองค์กร  
 จากการศึกษาความส าคัญเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สรุปได้ว่า  ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อองค์การ ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์การ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้น าพยายาม
เปลี่ยนแปลงผู้ตามให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ เต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และศักยภาพไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไป เกิดความไว้วางใจ จงรักภักดี และเชื่อถือในตัวผู้น า 
เกิดความคล้อยตามพยายามแก้ปัญหาในการปฏิบัติ มีความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ และ
ยอมอุทิศตนเพื่อองค์การ  
 
 2.3.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผู้น าแนวใหม่ ที่มุ่ง
ยกระดับความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ คุณธรรมของผู้ตามให้สูงขึ้น เพ่ือให้มีผลต่อการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงกลุ่มองค์การให้มีประสิทธิผล โดยมี เบอร์น (Burns, 1978) และแบส (Bass, 1985) เป็น
สองคนแรกที่กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มอสเลย์และคณะ (Mosley and others, 1996, p. 
142) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ไปสู่ความเป็นผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ มีการกระจายอ านาจหรือเสริมสร้างพลังจูงใจ เป็นผู้มีคุณธรรม และกระตุ้นผู้ตามให้มีความ
เป็นผู้น า ซ่ึงภาวะผู้น าลักษณะนี้ก าลังเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และสับสนอย่างในปัจจุบันนี้ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ เบอรน (Burns, 1978) และ
ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของ แบส (Bass, 1985) ซึ่งทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับว่าเป็นทฤษฎี
ที่มีประสิทธิภาพ และมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสนับสนุน รวมทั้งไดมีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
ตามทฤษฎี และไดมีการพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นโมเดล ภาวะผู้น าเต็มรูปแบบ 
(Model of The full fang of Leadership) ของ แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, pp. 3-4)  
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 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ เบอรน (Burns, 1978) เป็นบุคคลแรกที่น าเสนอ 
มโนทัศน์เกี่ยวกับผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดย เบอรน (Burns, 1978, p. 4) อธิบายว่าภาวะผู้น าในเชิง
กระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม และในทางกลับกันผู้ตามก็ส่งอิทธิพลต่อการแก้ไขพฤติกรรมของ
ผู้น าเช่นเดียวกัน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมองได้ทั้งในระดับแคบที่เป็นกระบวนการที่ส่งอิทธิพลต่อ
ปัจเจกบุคคล และในระดับกว้างที่เป็นกระบวนการในการใช้อ านาจเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมและปฏิรูป
สถาบัน ในทฤษฏีของเบอร์น (Burns) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะพยายามยกระดับการตระหนักรู้ของผู้ตาม 
โดยการยกระดับแนวความคิด ค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงขึ้น เช่น เสรีภาพ ความยุติธรรม ความเสมอ
ภาคกัน สันติภาพ และมนุษยธรรมโดยไม่ยึดตามอารมณ์ เช่น ความกลัว ความเห็นแก่ตัว ความอิจฉา
ริษยา ผู้น าจะท าให้ผู้ตามก้าวขึน้จาก “ตัวตนในทกุ ๆ วัน” ไปสู่ “ตัวตนที่ดีกว่า” และเบอร์น (Burns, 
1978, p. 20) ยังได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอ านาจ 
ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งเกิดได้ใน 3 ลักษณะ คือ 1) ภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ผู้น าติดต่อกับผู้ตาม เพ่ือแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ผู้น าจะใช้รางวัลเพ่ือตอบสนองความต้องการ และเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
ความส าเร็จในการท างาน ถือว่าผู้น าและผู้ตามมีความต้องการอยู่ในขั้นแรกตามทฤษฎีความต้องการ
ของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy Theory) 2) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) ผู้น าจะตระหนัก ถึงความต้องการและแรงจูงใจของผู้ตาม ผู้น าและผู้ตามมีปฏิสัมพันธ์กัน
ในลักษณะยกระดับความต้องการซึ่งกันและกันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งสองฝ่าย คือเปลี่ยน 
ผู้ตามไปเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม 
และจะกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดความส านึก และยกระดับความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้นตามล าดับขั้น
ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) และท าให้ผู้ตามเกิดจิตส านึกของอุดมการณ์และยึดถือค่านิยม
ในเชิงจริยธรรม เช่น อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพและสิทธิมนุษยชน 3) ภาวะผู้น า 
แบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเป็นผู้น าแบบจริยธรรมอย่าง
แท้จริง เมื่อได้ยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรมของทั้งผู้น าและผู้ตามให้สูงขึ้น 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่ายอ านาจของผู้น า จะเกิดขึ้นเมื่อผู้น าท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ 
ต่อสภาพเดิม ท าให้ผู้ตามเกิดความขัดแย้งระหว่างค่านิยมกับวิธีปฏิบัติ สร้างจิตส านึกให้ผู้ตามเกิด 
ความต้องการในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม ตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) หรือระดับ
การพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg) แล้วจึงด าเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพท าให้ผู้น าและผู้ตาม 
ไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้น   
 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของแบส (Bass, 1985) โดยแบส (Bass) ได้เสนอภาวะ
ผู้น า 2 แบบ คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) และภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ซ่ึงมีลักษณะเป็นพลวัตรที่มีความต่อเนื่องกันตามรูปแบบ
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยผู้น าจะใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาความต้องการของผู้
ตามให้สูงขึ้นต่อเนื่องจากภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ซ่ึงเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการระหว่างกัน
เพ่ือให้ผู้ตามปฏิบัติตาม ภาวะผู้น าทั้งสองประเภทนี้ผู้น าคนเดียวกันอาจใช้ในประสบการณ์ที่แตกต่าง
กัน ในเวลาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามแบส (Bass, 1985, p. 21) วินิจฉัยว่า ความเป็นภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยนสามารถส่งผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นต่ ากว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซ่ึง
ช่วยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นสูงกว่า และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้น าที่ท าให้ผู้ตาม
อยู่เหนือกว่าความสนใจในตนเอง ซ่ึงเป็นภาวะผู้น าที่เน้นการสร้างวิสัยทัศน์ การถ่ายทอด การปลูกฝัง 
ค่านิยม การสร้างบารมี การค านึงถึงปัจเจกบุคคล การกระตุ้นทางปัญญา และการสร้างแรงบันดาลใจ 
ผู้น าจะยกระดบัวุฒิภาวะและอุดมการณ์ของผู้ตามท่ีเกีย่วกับผลสัมฤทธิ์ การบรรลุสัจจะแห่งตน ความ
เจริญรุ่งเรืองของสังคม องค์การ และผู้อ่ืน นอกจากนั้นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะช่วย
กระตุ้นความหมายของงานในชีวิตของผู้ตามให้สูงขึ้นอาจจะชี้น าเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความ
ต้องการทางศีลธรรมให้สูงขึ้นดว้ย นอกจากนี้ แบส (Bass, 1985, p. 14) ยังได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ตามมีความต้องการ และมีความพึงพอใจมากกว่าที่มีอยู่ โดยใช้ระดับ
ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) ในการกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดความต้องการที่สูงขึ้น ดังนี้ 1) ท าให้
ผู้ตามตระหนักถึงความต้องการ มีความส านึกในความส าคัญและคุณค่าของจุดหมาย และวิธีที่จะท าให้
บรรลุจดุมุ่งหมาย 2) ให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของทีม องค์การ และนโยบายมากกว่าผลประโยชน์ส่วน
ตน 3) ยกระดับความต้องการของมาสโลว์ และอัลเดอร์เฟอร์ (Maslow & Alderfer) หรือท าให้ผู้ 
ตามเกิดความจ าเป็น และความต้องการที่สูงขึน้ 
 หลังจากท่ีไดมีการศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ เบอรน (Burns, 1978) และ
ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ แบส (Bass, 1985) ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลาหนึ่ง ไดมีการพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นโมเดลภาวะผู้น า
เต็มรูปแบบ (Model of The full fang of Leadership) โดยใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะ
ผู้น าที่เคยเสนอ ในปี ค.ศ.1985 โดยการน าเสนอของแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994) 
ประกอบด้วยภาวะผู้น า 3 แบบ คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformation leadership) ภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transformational leadership) และภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย 
(Laissez-Faire leadership) หรือพฤติกรรมความไมมีภาวะผู้น า (No Leadership behavior) ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformation 
leadership) ดังนี้ 
 แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, p. 4) ได้กล่าวว่า ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา 
ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไดพั้ฒนาเป็นรูปเป็นร่างข้ึน จากการศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลพัฒนา 
และฝึกอบรมจากทุกระดับในองค์การ และในสังคมกับผู้น าทุกระดับ ทั้งที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่มี
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กิจกรรม จนถึงผู้น าที่มีประสิทธิภาพสูง มีความกระตือรือร้นทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม ราชการ
ทหาร โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ในต่างเชื้อชาติ และต่างวัฒนธรรม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่วัดโดยเครื่องมือวัดภาวะผู้น า (multifactor leadership questionnaire) 
ที่สร้างและพัฒนาโดยแบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio) เป็นภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพและให้ความ
พึงพอใจมากกว่าภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน และมีงานวิจัยเชิงประจักษ์ และการศึกษาเชิงทฤษฎี
จ านวนมาก แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อการเพ่ิมผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลและขององค์การ หลังจากมีการศึกษาทฤษฎีมีการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลาหนึ่ง คือ ตั้งแต่แบส (Bass) เสนอทฤษฎีนี้ในปี ค.ศ.1985 ได้มีการ
พัฒนาทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นโมเดลภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบ (model of the full 
range of leadership) โดยแบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, pp. 3-4) ได้กล่าวว่ากระบวนการ 
ที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ 
หรือที่เรียกว่า “4l’s”คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  (Idealized Influence of Charisma 
Leadership) หมายถึง การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ร่วมงาน ผู้น าจะ
เป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน 
ผู้ร่วมงานจะประพฤติ ปฏิบัติเหมือนกับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น า สิ่งที่ผู้น าต้องปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
ถึงลักษณะนี้คือ ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถที่จะถ่ายทอดไปยังผู้ร่วมงาน ผู้น าจะต้องมีความ
สม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ ์สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้น าเป็นผู้ที่ไว้ใจ
ได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นผู้มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง หลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์
ของส่วนตนแต่จะประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มผู้น าจะแสดงให้เห็น 
ถึงความเฉลียวฉลาดความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความแน่วแน่ต่ออุดมการณ์ 
ความเชื่อ และค่านิยมของผู้น าจะส่งเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีและความมั่นใจของ
ผู้ร่วมงาน ท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเป็นพวกเดียวกับผู้น าโดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ที่ร่วมกัน 
ผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้ร่วมงานจะ
เลียนแบบพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและการเคารพตนเอง 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายในภาระหน้าที่ขององค์การ 2) การสร้าง 
แรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง การที่ผู้น าจะประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรง
บันดาลใจกับผู้ตามโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม 
ผู้น ากระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติ 
ที่ดีและการคิดในทางแง่บวก ผู้น าจะท าให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้น าจะสร้างและ
สื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะสร้างการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น าจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถ
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บรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตนแต่เพ่ือวิสัยทัศน์และภารกิจของ
องค์กร ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนเองต่อเป้าหมายในระยะยาว และบ่อยครั้ง
พบว่าในการสร้างแรงบันดาลใจนี้ เกิดข้ึนผ่านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทาง
ปัญญา โดยการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และกระตุ้นให้พวก
เขาสามารถจัดการแก้ปัญหาที่ตนเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุ้นทางปัญญาช่วยให้ผู้ตามจัดการกับ
อุปสรรคของตนเอง และเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3) การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา (Intellectual 
Stimulation) หมายถึง การที่ผู้น ามีการกระตุ้นผู้ตาม ให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในหน่วยงาน 
ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่า
ของเดิมเพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้น ามีการคิด และมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความ 
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์
เก่า ๆ ด้วยวิธีทางแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหา
และการหาค าตอบของปัญหา มีการให้ก าลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ ผู้น ามี
การกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตามแม้ว่ามันจะแตกต่าง
ไปจากความคิดของผู้น า ผู้น าจะต้องท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาส
ที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกันโดยผู้น าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บาง
ปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จากความ
ร่วมมือร่วมใจในการที่จะแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุก ๆ คน ผู้ตามจะ ได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค าถามต่อ
ค่านิยมของตนเอง ความเชื่อ และประเพณี การกระตุ้นทางปัญญาเป็นส่วนที่ส าคัญของการพัฒนา
ความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนัก เข้าใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 4) การค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง ผู้น าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
บุคคลในฐานะเป็นผู้น าในการดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล  และท าให้รู้สึกมีคุณค่าและมี
ความส าคัญ ผู้น าจะเป็นโค้ชและเป็นที่ปรึกษาของผู้ตามแต่ละคน เพ่ือการพัฒนาผู้ตาม ผู้น าจะเอาใจ
ใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพ่ือความสัมฤทธิ์และเติบโตของแต่ละคน ผู้น าจะ
พัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการ
ให้โอกาสในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของการสนับสนุน การค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและความต้องการประพฤติของผู้น าแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วยตนเองที่มากกว่า บางคน 
มีมาตรฐานที่เคร่งครัดกว่า บางคนอาจมีโครงสร้างที่มากกว่าผู้น า โดยมีการส่งเสริมในการสื่อสารสองทาง 
และมีการจัดการด้วยการเดินดูรอบ ๆ มีปฏิสัมพันธ์ กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว ผู้น าสนใจในความกังวล
ของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งคนมากกว่าที่จะเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการ
ผลิต ผู้น าจะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ผู้น าจะมีการมอบหมายงานเพ่ือ
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เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตาม ได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่ง
ใหม ่ๆ ที่ท้าทายความสามารถ ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่าต้องการค าแนะน า การสนับสนุน และการช่วยให้
ก้าวหน้าในการท างานที่ตนรับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ 
 จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อองค์การ ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ขององค์การเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่
ผู้น าพยายามเปลี่ยนแปลงผู้ตามให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ เต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ เกิดความ 
ไว้วางใจ จงรักภักดี และเชื่อถือในตัวผู้น า เกิดความคล้อยตามพยายามแก้ปัญหาในการปฏิบัติ มีความ
มั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ และยอมอุทิศตนเพ่ือองค์การ ส าหรับในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงขอ
ใช้ค าว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตามทฤษฎีของแบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, pp. 3-4) 
และสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการ
จัดการความสัมพันธ์กับครู และบุคลากรในสถานศึกษาในเชิงบวก ด้วยการสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้
เกิดความท้าทาย กระตือรือร้นในการท างาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานร่วมกัน เกิดแรงบันดาลใจเพ่ือ
เปลี่ยนแปลง ตระหนักรู้ในภารกิจ มองเห็นถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษาโดยรวม และมี
การยกระดับพัฒนาความสามารถของครู และบุคลากรในสถานศึกษาไปสู่ระดับการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
และมีศักยภาพมากขึ้น ประกอบด้วย 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 
3) การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 
 2.3.4 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มภีาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จะต้องเป็นผู้ที่น าการเปลี่ยนแปลงมาสู่
สถานศึกษาโดยจะต้องท าให้คณะครูมีส่วนร่วมในการท างาน เปลี่ยนแปลงความพยายามในการท างาน
ของคณะครูให้สูงขึ้น โดยผ่านองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งแต่ละองค์ประกอบได้มี 
นักวิชาการได้ให้ทัศนคติไว้ ดังนี้ 
 
 1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ คือการที่ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
เป็นโมเดลส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีคุณลักษณะพิเศษของผู้น าที่มีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ มีความ 
สามารถในการบริหารอารมณ์ และมีคุณธรรม จริยธรรม ท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน 
ได้มีนักวิชาการได้ให้ทัศนคติไว้ ดังนี้ แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994, p. 3) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็น
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โมเดลส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตามเกิดความ
ภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้น าและต้องการเลียนแบบ
ผู้น าของเขา อีก 19 ปีต่อมา ธร สุนทรายุทธ (2556, หน้า 307) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง เป็นคุณสมบัติโดยมีความสามารถพิเศษเป็นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์และมี
ความเข้าใจตระหนักในภารกิจที่ได้รับเป็นบุคคลที่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้การยกย่องและให้ความเชื่อถือ 
ส าหรับ สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 120) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ของ
ผู้บริหาร หมายถึง พฤติกรรมผู้น าที่ผู้บริหารแสดงออกถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถให้ผู้ตาม
ไว้วางใจ ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ภาคภูมิใจ เคารพนับถือ และเชื่อวาสามารถด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ใช่มาจากอ านาจหน้าที่โดยต าแหน่ง
หรือประเพณี ในส่วนของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556, หน้า 211) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง การที่ผู้น าประพฤติตนเป็นแบบอย่าง น่ายกย่อง น่าเคารพนับถือ 
ศรัทธา ท าให้ผู้ตามเกิดภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงาน ผู้น ามีวิสัยทัศน์สร้างอุดมการณ์ ค่านิยมในการมุ่งไปสู่
ความส าเร็จในอนาคตถ่ายทอดไปยังผู้ตาม สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤติ ผู้น าเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรมสูง ไม่ใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและหมู่
คณะ ผู้น าที่สามารถจูงใจพนักงานให้น าวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามที่ต้องการ ในปี
ต่อมา จรุณี เก้าเอ้ียน (2557, หน้า 113) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
หมายถึง ผู้น าที่มีความสามารถจูงใจพนักงานให้เอาวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลที่
ต้องการ โดยผู้น ามีการให้รางวัลแก่ความส าเร็จที่พนักงานได้กระท า ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการ
เรียนรู้จากการท างานและได้รับความก้าวหน้า อีกปีต่อมา วิเชียร วิทยอุดม (2558, หน้า 12 - 23) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง ผู้น าจะมีบารมี มีความดีในตัว น่าเคารพนับถือ 
มีจิตส านึกส่วนรวม น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้  
 จากการศึกษาความหมายเกี่ยวกับการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ดังกล่าว สรุปได้ว่า การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงความแน่วแน่ ใน
อุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ และนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ถ่ายทอดไปยังผู้ร่วมงานได้ ประพฤติตนเป็น
ต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ด ีน่ายกย่อง น่าเคารพนับถือ เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจจริง และยึดมั่น
ในประโยชน์ส่วนรวม ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และ
ความภาคภูมิใจแก่บุคลากรเมื่อได้ร่วมงานกัน 
 
 2. การสร้างแรงบันดาลใจ  
 การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรง
บันดาลใจในการท างาน โดยการสร้างเจตคติ การคิดในแง่บวก และกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม ได้มี
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นักวิชาการหลายท่านให้ทัศนคติไว้ ดังนี้ แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994, p.3) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การที่ผู้น าจะประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรง
บันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรื่องของงานของผู้ตาม 
ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมงานให้มีชีวิตชีวา ผู้น าจะท าให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต 
ผู้น าจะแสดงความเชื่อมั่น และความความตั้งใจต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตาม
มองข้ามผลประโยชน์ของตนเพ่ือวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผ่านมาอีก 19 ปี ธร สุนทรายุทธ 
(2556, หน้า 308) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง ความสามารถสื่อสารให้
ลึกซึ้งถึงความคาดหวังที่สูงใช้สัญลักษณ์ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าคัญ ด้วยวิธีการอย่างธรรมดาง่าย ๆ 
ส าหรับ สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 114) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้ร่วมงาน 
หมายถึง กระบวนการที่ผู้น าพยายามจูงใจให้ผู้ร่วมงานมีความเชื่อม่ัน กระตือรือร้น และเกิดการคล้อย
ตามว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยการจุดประกายความคิด กระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน
ตระหนักในภารกิจส่วนรวม อุทิศตนเพ่ือกลุ่ม มีเจตคติที่ดี ในส่วนของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556, 
หน้า 211) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง  ผู้น าสร้างแรงบันดาลใจ มี
ความสามารถในการจูงใจ เพ่ือให้ได้ผลงานดีเกินคาดหมายโดยการปลุกกระตุ้นให้พนักงานมีความ
พยายาม ในปีต่อมา จรุณี เก้าเอ้ียน (2557, หน้า 113) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสร้างแรงบันดาลใจ 
หมายถึง ผู้น าที่มีความสามารถในการสื่อสาร เพ่ือให้ได้ผลงานดีเกินคาดโดยการปลุกกระตุ้นให้
พนักงานมีความพยายามสร้างแรงจูงใจ อีกปีต่อมา วิเชียร วิทยอุดม (2558, หน้า 12 - 23) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง ผู้น าสร้างแรงจูงใจให้ผู้ตามมีแรงบันดาลใจ มีความ
กระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี ให้ผู้ตามมองเห็นและผูกพันกับวิสัยทัศน์ของผู้น า  
 จากการศึกษาความหมายเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจดังกล่าว สรุปได้ว่า การสร้างแรง
บันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจในการท างาน โดยการ 
สร้างเจตคตทิี่ดี และการคิดในแง่บวกในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัย
ในการปฏิบัติงาน คอยให้ก าลังใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ สร้างแรงจูงใจให้เกิดความ
ตระหนักรู้  เห็นคุณค่าของการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  เปิดโอกาสให้แสดง
ความสามารถ และสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน มีการแสดงความชื่นชมยินดีอย่าง
จริงใจเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ  
 
 3. การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 
 การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา คือการที่ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นความพยายามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ และตระหนักรู้ในเรื่องปัญหา กระตุ้นให้มีการตั้งข้อ
สมมติฐาน มีการเปลี่ยนมุมมองในการมองปัญหา และมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ได้มีนักวิชาการ
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หลายท่านให้ทัศนคตไิว้ ดังนี้ แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994, p. 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา หมายถึง การที่ผู้น ามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุป
ใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบการมอง
ปัญหาและการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ด้วยวิถีทางแบบใหม่ ๆ ผ่านมา 19 ปี ธร สุนทรายุทธ 
(2556, หน้า 308) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา หมายถึง ผู้น าสนับสนุนให้เกิด
ความเฉลียวฉลาด ให้มีความคิด มีเหตุผลและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ เช่น ผู้บังคับบัญชา
กระตุ้นให้มองถึงปัญหาที่ยากอย่างมากในอีกรูปแบบหนึ่ง ส าหรับ สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 116) 
ได้ให้ความหมายไว้ว่า การกระตุ้นการใช้ปัญญาแก่ผู้ร่วมงาน หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นกระบวนการ
ปลุกระดมจินตนาการ กระตุ้นให้สงสัยวิธีการท างาน สนับสนุน ประเมินค่านิยม ความเชื่อ ความคาดหวัง 
ส่งเสริมให้คิดเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็น มองปัญหาในแง่  ต่าง ๆ 
วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลเป็นหลักฐาน และพัฒนาตนเองในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ส่วนของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556, หน้า 211) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การกระตุ้น
เชาวน์ปัญญา หมายถึง ผู้น าส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มให้พนักงานมีอิสระ การปลุกเร้าให้
พนักงานรับรู้ถึงปัญหา และหาทางแก้ไข มีการแก้ปัญหาได้อย่างดี มีคุณภาพสูง และพนักงานมีความ
ผูกพันสูง มีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบให้โอกาสพนักงานได้รับโอกาสในการเรียนรู้  อีกปี
ต่อมา จรุณี เก้าเอ้ียน (2557, หน้า 113) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา หมายถึง 
การปลุกเร้าให้พนักงานรับรู้ถึงปัญหาและหาทางแก้ไข มีการพิจารณาโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง 
จุดอ่อน ของทางเลือกในการแก้ปัญหา จินตนาการถึงภายในปัญหา มีการแก้ปัญหาได้อย่างดีมี
คุณภาพสูง และพนักงานมีความผูกพันสูง ในปีต่อมา วิเชียร วิทยอุดม (2558, หน้า 12 - 23) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา หมายถึง ผู้น ากระตุ้นปัญญาของผู้ตามให้เกิดการ
พัฒนาการเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางปัญญาและอารมณ์  
 จากการศึกษาความหมายเกี่ยวกับการกระตุ้นทางปัญญาดังกล่าว สรุปได้ว่า การกระตุ้น
เชาวน์ปัญญา หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่พยายามกระตุ้นการใช้ปัญญาของ
บุคลากรในการท าความเข้าใจต่อปัญหา โดยการกระตุ้นให้บุคลากรมองเห็นปัญหา และมีการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ ให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ที่แตกต่างจากตน ช่วยชี้แนะให้แกบุ่คลากรในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา และให้ความมั่นใจว่าปัญหา
ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ถ้าทุกคนร่วมใจกัน  
 
 



49 

 4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล คือการที่ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
ด้วยการเอาใจใส่ดูแลและค านึงถึงความต้องการบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเท่าเทียมกัน 
มีการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งแนะน างาน มอบหมายงาน และพัฒนาหรือสนับสนุน
การท างานเพ่ือให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายในส่วนของบุคคลและส่วนรวม ได้มีนักวิชาการหลาย
ท่านให้ทัศนคติไว้ ดังนี้ แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994, pp. 3-4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ผู้น าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็น
ผู้น า ให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าจะ
เป็นโค้ชและเป็นที่ปรึกษาของผู้ตามแต่ละคน ธร สุนทรายุทธ (2556, หน้า 308) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ผู้น าให้ความสนใจในแต่ละบุคคลและให้ความสนใจต่อ
การกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนในลักษณะเฉพาะเป็นราย ๆ ไป รวมทั้งให้การสอน และแนะน า
ในเรื่องต่าง ๆ ส าหรับ สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 116) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลแก่ผู้ร่วมงาน หมายถึง พฤติกรรมหรือกระบวนการที่ผู้น าปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานแต่ละคน
แตกต่างกันแต่เท่าเทียมกัน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตระหนักถึงความต้องการและ
พัฒนาการของผู้ตามโดยวิเคราะห์ความต้องการ และความสามารถของแต่ละบุคคล ส าหรับ เนตร์พัณณา 
ยาวิราช (2556, หน้า 211) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง การที่
ผู้น ามอบหมายงานที่ท้าทายให้แก่พนักงาน การให้พนักงานรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น ให้ความส าคัญกับ
พนักงานมาก มีการสื่อสารแบบเปิดเผย และมีการพัฒนาพนักงาน โดยผู้น าจะปฏิบัติต่อพนักงานไม่
เหมือนกันขึ้นอยู่กับพนักงานแต่ละคน ผ่านมาอีกปี จรุณี เก้าเอ้ียน (2557, หน้า 113) ได้ให้ความหมาย 
ไว้ว่า การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง การมอบหมายงานที่ท้าทายให้แก่พนักงาน การให้
พนักงานมีความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน ให้ความส าคัญแก่พนักงานมาก มีการสื่อสารแบบเปิดเผย และมีการ
พัฒนาพนักงานไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับพนักงานแต่ละคน อีกปีต่อมา วิเชียร วิทยอุดม (2558, หน้า 12 - 
23) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ผู้น าค านึงถึงผู้ตามในระดับบุคคล 
ให้การสนับสนุน ให้ความส าคัญและให้เกียรติกับผู้ตาม ดูแลและปฏิบัติกับผู้ตามอย่างเห็นความส าคัญ  
 จากการศึกษาความหมายเกี่ยวกับการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลดังกล่าว สรุปได้ว่า 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติต่อบุคคลในฐานะ 
ที่เป็นปัจเจกชนด้วยการติดต่อสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ที่ดี ให้ความส าคัญ และดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ร่วมงาน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ให้ความเป็นกันเอง จริงใจ 
มีความยุติธรรม มอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานรับผิดชอบอย่างทั่วถึง โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ
ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล รบัฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจ และส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายของส่วนตนและส่วนรวม 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือองค์การการเปลี่ยน 
แปลงที่เกิดขึ้นมันรวดเร็ว องค์การจึงต้องมีการพัฒนาเพ่ือพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ท าให้องค์การ
และหน่วยงานทั้งหลายต้องปรับท่าที เพ่ือความอยู่รอด และมีภูมิคุ้มกันอย่างมั่นคง หากเราติดตาม
ความเคลื่อนไหวของกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะพบว่า ปัจจุบันนี้หลายองค์การไม่ว่าจะเป็น
ภาครฐั เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ถูกปรับเปลี่ยนและจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาองค์การไว้ พัฒนา
องค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้น าในองค์การ และการเรียนรู้ร่วมกันของ
คนในองค์การ ให้ความรู้ทั้งหลายนั้นกลายเป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ส าหรับคนทั้งองค์การ เพ่ือการ
ก้าวเข้าสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งได้มีนักวิชาการได้ศึกษาและค้นคว้าไว้ ดังนี้ 
 
 2.4.1 ความหมายเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดที่เติบโตมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเรียนรู้ 
เป็นองค์การที่สามารถเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะที่จะก่อเกิดความก้าวหน้าในการ
ด าเนินกิจการไปสู่เป้าหมายร่วมขององค์การ ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายเกี่ยวกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาไว้ ดังนี้ เซ็งเก้ (Senge, 2006, p. 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์การ
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึง เป็นองค์การที่บุคลากรในองค์การได้ขยาย
ขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ เพ่ือ
น าไปสู่เป้าหมายที่บุคคลในระดับต่าง ๆ ต้องการอย่างแท้จริง เป็นองค์การที่มีรูปแบบการคิดแบบใหม่
เกิดข้ึนสมาชิกขององค์การมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์การ สองปีต่อมา 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, หน้า 278) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง 
หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้องค์การมีความพร้อม และศักยภาพพร้อมรับกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยสามารถปรับตัวให้ตอบสนองต่อการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ 
และปรับอุปสรรคให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ปีต่อมา กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2552, หน้า 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การที่มีการสร้างช่องทาง
ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากรควบคู่ไปกับการรับความรู้จาก
ภายนอกเป้าประสงค์ส าคัญคือ เอ้ือให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนา และสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core Competence) ขององค์การ เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในปีเดียวกัน เจษฎา นกน้อย และคณะ 
(2552, หน้า 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นกระบวนการจัดการที่
ระดมสรรพก าลังจากบุคลากรทุกคนในองค์กร เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ การก าหนดเป้าหมาย
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ร่วมกัน และแสวงหาวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ พัชสิรี 
ชมภูค า (2552, หน้า 37) ได้สรุปไว้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เน้นการสร้างความรู้ในองค์การ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน การได้ลองท าตามความรู้ที่ได้รับมาเพ่ือที่จะได้ท างานได้ดีขึ้น  
 ในปีต่อมา ยุวพร ศุทธรัตน์ (2553, หน้า 24) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ 
หมายถึง องค์การที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องโดยผ่านสมาชิกขององค์การทั้งระดับบุคคลและ
ระดับกลุ่ม จากทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเกิดความ
ได้เปรียบและอยู่รอดในธุรกิจ ส าหรับในปีถัดมา ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2554, หน้า 330) ได้สรุปไว้
ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นกลไกในการกระตุ้นให้พนักงานเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นการสร้างความ
พร้อมให้พนักงานที่จะตอบสนองต่อการพัฒนาทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเท่า
ทัน รวมทั้งการรู้เท่าทันกระแสของการแข่งขันแบบไร้ขอบเขตของโลกไร้พรมแดน เพ่ือพนักงานมี
ความรู้ความสามารถที่เท่าทันต่อ สถานการณ์แล้วก็จะมีพลังที่จะต่อสู้กับคู่แข่งได้ทุกเวลาและสถานที่ 
ในส่วนของ มงคลชัย วิริยะพินิจ (2554, หน้า 49) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ 
หมายถึง องค์การที่บุคลากรภายในองค์การมีจิตใจที่ใฝ่รู้และท าการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการท างาน
อย่างต่อเนื่อง มิใช่เพียงท างานแต่เพียงอย่างเดียว และในปีต่อมาอีก ธีระ รุญเจริญ (2555, หน้า 232) ได้
ให้ความหมายไว้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การที่ผู้คนต่างขยายขีดความสามารถเพ่ือ
สร้างผลงานที่เขาต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตและผู้คนในองค์การต้องการเรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้ด้วยกัน
อย่างต่อเนื่อง ผ่านมาอีกปี จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 263) ได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ภายในองค์การที่เป็นระบบในการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ 
ถ่ายทอด แบ่งปันและใช้ความรู้ การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์การ
ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
 จากความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า 
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีการเอื้ออ านวย กระตุ้นและสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองค์การ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ประสบการณ์การท างานซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมกันอย่างเป็นทีม 
และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์การ เพ่ือการพัฒนา และการปฏิรูปสถานศึกษาให้สามารถปรับตัวเท่าทัน 
ต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนอกสถานศึกษา 
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 2.4.2 ความส าคัญและการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มุ่งเน้นในการกระตุ้น เร่งเร้า  และจูงใจให้สมาชิกมี
ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และแบ่งปันเผยแพร่ความรู้
ระหว่างสมาชิกภายในองค์การเพื่อขยายศักยภาพของตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ตนเองปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะส่งผลถึงความส าเร็จขององค์การ ซึ่งได้มีนักวิชาการได้ให้ทัศนคติเอาไว้ ดังนี้
อ านาจ ศรีพูนสุข (2551, หน้า 7) ได้สะท้อนความเห็นถึงความส าคัญของแนวคิดและการพัฒนาไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรูที่น่าสนใจไว้ ดังนี้ 1) มีบทสรุปหรือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าความรู้หรือทุนทาง
ปัญญาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน 2) องค์การที่ให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้ของบุคลากรและมีบุคลากรที่เรียนรู้ตลอดเวลาและเรียนรู้ ร่วมกันจะเป็น
องค์การที่รู้เท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ไม่อาจคาดเดาได้ และสามารถปรับตัวอยู่
รอดและประสบความส าเร็จมากกว่าองค์การที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ 3) องค์การแห่ง
การเรียนรู้เป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับ “คน” ด้วยการให้คุณค่ากับการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ปัจเจกบุคคลและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และมุ่งสร้างให้คนในองค์การเกิดการน าความรู้ไป
วิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาในลักษณะที่เรียกว่าเป็น “ความคิดท่ีเป็นระบบ” สอดคล้องกับแนวคิดทางการ
บริหารอ่ืน ๆ ที่ให้ความส าคัญกับทุนมนุษย์หรือทุนทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management หรือ TQM) การบริหารงานคุณภาพ (Quality 
Management) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) รวมทั้งเทคนิควิธีการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้วย 4) แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีอิทธิพลส าคัญต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารขององค์การต่าง ๆ แต่คนยังคงมีความส าคัญกว่าในฐานะที่เป็นผู้เลือกและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับภารกิจ และเป้าหมายขององค์การ คนในองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มี
ความคิดเชิงระบบจะเข้าใจกระบวนงาน หรือ กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ท าให้
สามารถก าหนดหรือสะท้อนถึงความต้องการที่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบงานได้ดี (System Reflect 
Business Requirement) ท าให้สามารถน าเอาเทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในองค์การ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล  
 ในปีเดียวกันนี้ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551, หน้า 99-100) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้
ขององค์การรวมทั้งสถานศึกษาเป็นกระบวนการพ้ืนฐาน ที่จะน าไปสู่การจัดการความรู้ เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่จะน าไปสู่ความรู้ โดยทั้งการเรียนรู้องค์การ รวมทั้งสถานศึกษาและการ
จัดการความรู้เป็นสิ่งที่ท าให้สถานศึกษาจะพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด ในส่วนของ 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, หน้า 277-278) ได้กล่าวว่า องค์การหลายแห่งต่างก็พยายามสร้าง
ตนเองให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยให้องค์การได้เรียนรู้ และสร้างความรู้ได้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ท า งาน 
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เมื่อเกิดการเรียนรู้ขึ้น ความรู้ก็จะถูกน ามาจัดการโดยการจัดเก็บ และแบ่งปันเพ่ือน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในองค์การ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญที่สถานศึกษาต้องพัฒนาให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ให้ได้ อีกสองปีต่อมา ยุรพร ศุทธรัตน์ (2553, หน้า 26) ได้กล่าวว่า การพัฒนาองค์การไปสู่
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ควรมีหลักปฏิบัติเพ่ือช่วยพัฒนาให้องค์การให้กลายเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) สร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย
การเรียนรู้จะต้องเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถูกใช้อย่างถูกวิธีและเกิดจากงานของตัวมันเอง         
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดประชุม ซักถามและสนทนากันภายในองค์การ 3) สนับสนุนความร่วมมือ 
การเรียนรู้ท างานเป็นทีม 4) จัดสร้างระบบการรวบรวมข้อมูล (Capture) และแบ่งปันการเรียนรู้ 
(Share Learning) โดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งเน้นการใช้คอมพิวเตอร์ 5) การมอบอ านาจให้กับบุคลากร
และมุ่งไปถึงวิสัยทัศน์กลุ่ม 6) เชื่อมโยง องค์การให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์การ 7) จัดหาผู้น า
เชิงกลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้ ผู้น าจะต้องมีการอภิปรายประจ าเกี่ยวกับแผนพัฒนาและมีการวางแผนการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และผ่านมาอีกห้าปี อภิชา ธานีรัตน์ (2558, หน้า 63-64) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
องค์การแห่งการเรียนรู้จะเกี่ยวเนื่องกับการให้ความส าคัญกับการปลูกฝังวินัยแห่งการเรียนรู้ ตั้งแต่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดบั การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
สถานศึกษาร่วมกัน การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาอย่างมีแบบแผน มีการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้ระบบการท างานที่ ยืดหยุ่นเอ้ือ
ต่อการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น ซ่ึงการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ต่อ
บุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกระดับนั้น จะต้องเริ่มจากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนเชื่อมโยงจากหน่วยย่อยขยายผลสู่ระดับสถานศึกษา โดยมีกระบวนการการ
จดัการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ผลงาน กระบวนการ และกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 จากการศึกษาความส าคัญและการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาของ
นักวิจัยและนักวิชาการต่าง ๆ สรุปได้ว่า การสร้างสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นเป็น 
พ้ืนฐานส าคัญของการบริหารสถานศึกษาที่จะเข้มแข็ง เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของทั้งบุคคลและ
องค์การ โดยการปลูกฝังวินัยแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในการ 
บริหารงานทุกระบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน น าพาให้สถานศึกษาก้าวไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ 
และการสร้างความรู้ให้เกิดขึ้น เพ่ิมพูนศักยภาพโดยตระหนัก  และใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้ 
(Knowledge) ที่ได้สร้างสม และพัฒนาไว้เป็นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) อย่างต่อเนื่อง 
จนเกดิเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
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 2.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) เป็นพัฒนาการทางความรูอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือการขยายขีดความสามารถที่ไมเพียงแต่แคการเรียนรูเท่านั้นแต่ถือว่าเป็นความสามารถในการ 
ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผล ดังนั้นจึงกล่าวไดวา องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ แนวทางหลักที่เป็น 
ศิลปะในการปรับตัวอย่างรวดเร็วขององค์การ โดยยังคงรักษาทิศทางและเอกลักษณ์ขององค์การเอาไว้ 
และได้มีผู้ที่ได้แนวความคิดในการพัฒนาองค์การเพ่ือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ไว้ ดังนี้ เซงเก้ 
(Senge, 2006, pp. 6-11) ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ของการพัฒนาองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวินัย 5 ประการ สู่การพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 1) วินัย 
ประการที่ 1 การเป็นบุคคลที่รอบรู้ (Personal Mastery) หรือ ความมุ่งมั่นไปสู่ความเป็นเลิศที่ท าให้
เราโดดเด่นไปจากคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน ซึ่งหมายรวมถึงระดับของความช านาญพิเศษที่เรามี ความรอบรู้
แห่งตนนี้เป็นวินัยที่เป็นวิสัยทัศน์ลึก ๆ ส่วนตัว โดยที่เราท าให้วิสัยทัศน์นั้นเกิดความกระจ่างชัดเจน
อย่างต่อเนื่อง 2) วินัยประการที่ 2 การมีรูปแบบแผนการคิด (Mental Models) เป็นข้อสมมติพ้ืนฐาน 
หลักการทั่ว ๆ ไป หรือแม้กระทั่งภาพที่อยู่ลึก ๆ ในใจ อันมีอิทธิพลต่อความเข้าใจและการกระท าของเรา 
ซึ่งบ่อยครั้งที่เราไม่รู้ตัวว่าแบบแผนความคิดส่งผลต่อพฤติกรรมของเรา บุคคลจึงต้องเรียนรู้และรู้จักวิธี
คิดท่ีถูกต้อง แบบจ าลองความคิดที่ถูกต้องเป็นบ่อเกิดของพลังในการเรียนรู้ 3) วินัยประการที่ 3 การ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Building Shared Vision) วิสัยทัศน์เป็นพลังขับเคลื่อนในภารกิจทุกอย่างของ
องค์การให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เป็นจุดรวมพลังของการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ เมื่อสมาชิก
เกิดความเข้าใจ และเห็นคล้อยตามก็จะกลายเป็นวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เกิดการปฏิบัติร่วมกัน
ไปในทิศทางที่จะท าให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ 4) วินัยประการที่ 4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
(Team Learning) การพูดคุย และการอภิปรายโต้แย้งท าให้ สมาชิกร่วมกันแสวงหาความหมายได้
อย่างอิสระ ท าให้เข้าใจมุมมองต่างๆ ได้กว้างขวางขึ้น และก่อให้เกิดพลังของการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 5) วินัยประการที่ 5 การคิดเชิงระบบ (System Thinking) เป็นวินัยที่มี
ความส าคัญที่สุดซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ เพราะช่วยให้สมาชิกมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ 
ในระบบ ทั้งในภาพรวม และภาพย่อย  
 ต่อมาอีกปี วิจารณ์ พานิช (2550, หน้า 167-168) ได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ 
พัฒนาสร้างสรรค์องค์การโดยการผลิตผลงาน สร้างศาสตร์  และสร้างคน องค์การแห่งการเรียนรู้มี
ปฏิสัมพันธ์กับภายนอก องค์การอย่างชาญฉลาด องค์การแห่งการเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
จากการกระท าทั้งในหมู่บุคลากร และระหว่างองค์การกับภายนอก ซึ่งหลักส าคัญ 5 ประการ ของการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และบุคคลเรียนรู้  ได้แก่  1) ความเชี่ยวชาญในการสร้างพลังแห่งตน 
(Personal Mastery) องค์การแห่งการเรียนรู้เกิดจากบุคคลเรียนรู้จ านวนหนึ่งมาท างานร่วมกัน ถ้าไม่
มีบุคคลเรียนรู้จะไม่มีทางเกิดองค์การเรียนรู้ขึ้นได้ แต่ในทางตรงกันข้ามการมีบุคคลเรียนรู้หลาย ๆ 
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คนมาท างานร่วมกัน ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดองค์การเรียนรู้เสมอไป ยังต้องมีเครื่องมือสร้างความเป็นหนึ่ง
เดียว หรือความสามัคคีของบุคคลเรียนรู้เหล่านั้น ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป มนุษย์เป็นประดิษฐ์กรรม
ธรรมชาติที่มีความชาญฉลาดหรือสติปัญญาสูงสุด แต่มนุษย์โดยทั่วไปไม่มีความช านาญในการดึง
ศักยภาพของตนออกมาใช้ มักใช้ศักยภาพของตน เพียงเล็กน้อยเนื่องจากขาดทักษะเชิงกระบวนการที่
ท าให้ตนเองเกิดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ตลอดชีวิต ยิ่งถ้าเป็นผู้บริหารหรือนักจัดการ ก็จะต้องเรียนรู้
ทักษะในการท าให้เพ่ือนร่วมงานมีทักษะแห่งการเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์ตลอดชีวิตเช่นเดียวกัน ด้วยการ
สร้างพลังแห่งตนเกิดจากการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ที่เป็น การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของตนเอง และ
เพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งผู้ที่มีความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายกับบุคคลผู้นั้น 2) แบบจ าลองความคิด (Mental 
Models) บุคคลเรียนรู้จะต้องรู้จักวิธีคิด และมีวิธีคิดที่ถูกต้อง รู้จักวิธีคิดหลาย ๆ วิธีส า หรับใช้ใน
สถานการณ์ท่ีต่างกัน รวมทั้งมีวิธีสร้างแบบจ าลอง ความคิดท่ีถูกต้องส าหรับท าให้ตนเองไม่ตกเป็นทาส
ของความคิดผิด ๆ ที่ปิดกั้นศักยภาพในการเป็นบุคคลเรียนรู้ แบบจ าลองความคิดอาจเป็นเรื่องของ
การ “ตีตรา” ในลักษณะที่ฝรั่ง เรียกว่า Generalization เช่น “ทหารมีระเบียบวินัย” “เป็นเมียทหาร
นับขวด เป็นเมียต ารวจนับแบงก์” “นักการเมืองเป็นคนเชื่อไม่ได้” แบบจ าลองความคิดอันเลื่องลือใน
ทางการบริหาร คือ ทฤษฎีเอ็กซ์ กับทฤษฎีวาย ทฤษฎีเอ็กซ์มาจากแบบจ าลองความคิดว่ามนุษย์มี
ลักษณะขี้เกียจ คอยแต่จะหาโอกาสเบี้ยวงาน ส่วนทฤษฎีวายมาจาก แบบจ าลองความคิดว่ามนุษย์มี
พ้ืนฐานดี รักดี อยากประสบความส าเร็จในชีวิต จะเห็นว่าแบบจ าลอง ความคิดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของคนอย่างมากเพราะเป็นเสมือน “แว่น” ก าหนดสิ่งที่เรา “เห็น” และเป็นค าอธิบายว่าท าไมคนสอง
คนมององค์การเดียวกันแต่เห็นไม่เหมือนกัน และท าให้ความคิดเห็น ของคนจ านวนหนึ่งต่อเรื่องใด
เรื่องหนึ่งแตกต่างกันมาก แบบจ าลองความคิดที่ถูกต้อง เป็นบ่อเกิดของพลัง ในการเป็นบุคคลเรียนรู้ 
ความเข้าใจอิทธิพลของแบบจ าลองความคิด ท าให้เราเข้าใจผู้อ่ืนเข้าใจความหลากหลายของความคิด 
และสามารถใช้พลังของความหลากหลายในการเรียนรู้ และในการสร้างความส า เร็จให้แก่องค์การ    
3) สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) เป็นการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวซึ่ง จะท าให้องค์การมีพลังมาก 
อย่างไม่น่าเชื่อ เกิดปรากฎการณ์ทางจิตวิทยาที่ท าให้สมาชิกขององค์การ ท างานในลักษณะทุ่มเทใจ ที่
ภาษาอังกฤษเรียกว่า Commitment Conviction ต่อองค์การ เนื่องจากวิสัยทัศน์ร่วมเข้าไปกระทบใจ 
กระทบความเชื่อค่านิยม ความใฝ่ฝันในชีวิตของคนในองค์การวิสัยทัศน์ร่วม ไม่ใช่ข้อตกลงที่ก าหนด
โดยผู้มีอ านาจ แล้วท าให้สมาชิกขององค์การยอมรับ แต่เป็นข้อตกลงที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจน
ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน โดยที่วิสัยทัศน์ส่วนบุคคลของสมาชิกแต่ละคนไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันทั้งหมด 
การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องและวิสัยทัศน์ร่วมก็มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยคล้ายกับวิสัยทัศน์เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นเครื่องมือต่อการเรียนรู้ในระดับบุคคล และระดับองค์การ เป็น
เครื่องมือสร้างความกระตือรือร้น สร้างพลัง ร่วมกันอย่างไม่มีสิ้นสุด การก าหนดวิสัยทัศน์มีได้ 2 แนว 
แนวแรกเป็นการเปรียบเทียบกับภายนอกองค์การ เช่น คู่แข่ง การก าหนด Benchmarking แนวที่สองเป็น 
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การเปรียบเทียบภายใน ซึ่งเป็นการท าให้ดีกว่าเดิม การไปสู่ความเป็นเลิศ การมีเป้าหมายไปสู่ความ
สมบูรณ์แบบหรือดีเลิศ การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมเป็นเครื่องมือให้คนในองค์การ มีมุมมองแบบมอง
ระยะยาว เกิดแรงบันดาลใจร่วมกัน และเกิดการทุ่มเทใจร่วมกันเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ ร่วมขององค์การ 
4) การเรียนเป็นทีม (Team Learning) องค์การแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยพลัง 2 ส่วน คือ พลัง
ความสามารถเฉพาะตัวของสมาชิกองค์การ กับพลังกลุ่มที่เกิดจากการเสริมแรง (Synergy) ในการ
เรียนเป็นทีม และท างานเป็นทีม องค์การโดยทั่วไปสมาชิกท างานโดยมีเป้าหมายไป คนละทิศละทาง 
ท าให้พลังความสามารถเฉพาะตัวหักลบกันเองบ้างเสริมกันบ้างหรือน าไปสู่เป้าหมายคนละเป้าหมายบ้าง 
ท าให้องค์การขาดพลัง ขาดประสิทธิภาพ มีผลงานน้อย หรือผลงานไม่มีคุณภาพ แต่ถ้าองค์การมี
ความสามารถในการท างานเป็นทีมจะเกิดพลังแห่งการเสริมแรง เกิดสภาพ 1+1 = 3 ซึ่งหมายความ
จะต้องมีเครื่องมือหรือ “เข็มทิศ” ส าหรับให้สมาชิกท างานมุ่งเป้าไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งมั่นผลส าเร็จ
อันเดียวกัน “เข็มทิศ” ดังกล่าว คือ วิสัยทัศน์ (Vision) ความมุ่งมั่น (Purpose) และพันธกิจ (Mission) 
ในสภาพดังกล่าว องค์การและสมาชิกขององค์การยังคงด ารงความแตกต่างหลากหลายอยู่ แต่ใช้พลัง
ทั้งหมดมุ่งเป้าไปสู่การท าความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และพันธกิจร่วมกัน จึงเกิดพลังจาก
การเสริมแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อ พลังแห่งการเสริมแรงจะไม่เข้มแข็งมากหากสมาชิกขององค์การ ไม่มี
ความแตกต่างหลากหลาย นี่คือคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายต่อการสร้างพลังร่วมให้แก่ 
องค์การ การเรียนเป็นทีม และการท างานเป็นทีม หมายความว่าสมาชิกของทีมมีความต้องการซึ่งกัน
และกัน แต่ละคนมีอิสระเป็นตัวของตัวเองไปพร้อม ๆ กับมีความต้องการพ่ึงพาเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน 
โดยตระหนักว่าถ้าเรียนรู้หรือท างานเดี่ยว ๆ ตนเองอาจเรียนรู้หรือท างานได้เท่ากับ 1 หน่วย แต่ถ้า
เรียนหรือท างาน เป็นทีมตนเองจะเรียนรู้หรือผลิตผลงานได้ 1.1 หน่วย หรือ อาจสูงกว่า 1.5 หน่วย 
หรือในสถานการณ์ พิเศษอาจได้ถึง 2-3 หน่วย และ 5) การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็น
หลักการที่ส าคัญท่ีสุดในหลัก 5 ประการขององค์การแห่งการเรียนรู้และบุคคลเรียนรู้ เป็นลักษณะของ
การคิดเชื่อมโยง มองภาพรวม คิดเชิงสังเคราะห์มากกว่าวิเคราะห์แยกแยะ มองเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนต่าง ๆ ของระบบทั้งความสัมพันธ์เชิงลึก ความสัมพันธ์แนวกว้างในลักษณะ ที่เป็นความสัมพันธ์ที่
ซับซ้อนมากกว่าคิดแบบเหตุผลเชิงเส้นตรง คิดเน้นที่กระบวนการหรือแบบแผน (Patten) มากกว่าภาพ
เป็นจุด ๆ (Events) การคิดเชิงระบบจะเน้นมุมมองแบบเป็นวงจรไม่ใช่มุมมองเส้นตรง สัจธรรม 3 ประการ 
แห่งระบบ หรืออาจเรียกว่าภาษาแห่งระบบ 3 ประการ เป็นเรื่องของผล ป้อนกลับหรือ Feedback ซึ่ง
ผู้คิดเชิงระบบจะต้องเข้าใจ เพ่ือไม่ให้อ่านระบบผิดพลาดและก่อปัญหาขึ้น หรือที่ส าคัญกว่า ส าหรับ
สร้างสิ่งมหัศจรรย์จากการลงแรงเพียงเล็กน้อยเข้าไปในระบบที่มีการป้อนกลับ แบบเสริมแรง 
(Reinforcing Feedback) ในจุดที่ใกล้สมดุลอยู่แล้ว และเข้าใจสภาพที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น 
ภายในระบบจะต้องรอเวลาช่วงหนึ่งจึงจะเห็นผล  
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 ผ่านมาอีกสองปี คูมม่ิง และวอร์เล่ย์ (Cummings & Worley, 2009, pp. 542-543) ได้
กล่าวถึงแนวคิดของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 1) โครงสร้าง (Structure) องค์การแห่งการ
เรียนรู้ มีโครงสร้างที่เน้นการท างานเป็นทีม มีล าดับชั้นการบังคับบัญชาน้อย และมีความสัมพันธ์ใน
แนวราบ ที่เข้มแข็ง รวมทั้งเน้นข่ายงานข้ามอาณาเขตทั้งภายในและภายนอกองค์การ ลักษณะเหล่านี้
ส่งเสริมต่อการแบ่งปันสารสนเทศ การตัดสินใจ การคิดอย่างเป็นระบบ และการให้อ านาจ 2) ระบบ
สารสนเทศ (Information Systems) ส าหรับการเรียนรู้ขององค์การ ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมและ 
ประมวลผลข้อมูล และรวมถึงระบบสารสนเทศขององค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าหรับการเรียนรู้ขององค์การ ระบบสารสนเทศจะช่วยให้การแสวงหา ประมวลผล และการแบ่งปัน
สารสนเทศที่มีจ านวนมากและซับซ้อนท าได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และนอกจากนี้ยังช่วยในการจัดการ
ความรู้เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน 3) การปฏิบัติ ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources 
Practices) ทรัพยากรมนุษย์ หมายรวมถึง การประเมิน การให้ผลตอบแทน และการฝึกอบรม ถูก
ออกแบบให้มีผลต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ในระยะยาว มีการเสริมสร้างการแสวงหาและ
แบ่งปันทักษะและความรู้ใหม่ร่วมกัน 4) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) องค์การแห่งการ
เรียนรู้ มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งที่ส่งเสริมบรรยากาศแบบเปิด ความคิดสร้างสรรค์ และการค้นคว้าทดลอง
ในหมู่สมาชิก ซึ่งค่านิยม และบรรทัดฐานเหล่านี้ท าให้เกิดความต้องการการสนับสนุนทางสังคมเพ่ือ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ องค์การมีการส่งเสริมสมาชิกในการแสวงหา ประมวลผล แบ่งปันสารสนเทศ 
ตลอดจนรักษานวัตกรรม และให้อิสระในการพยายามในสิ่งใหม่ ๆ กล้าที่จะล้มเหลว และเรียนรู้จาก
ความผิดพลาด และ 5) ภาวะผู้น า (Leadership) ทั้งการเรียนรู้ขององค์การ และการจัดการความรู้ ต่างก็ 
ขึ้นอยู่กับผู้น าที่มีประสิทธิผลอย่างมากทั่วทั้งองค์การ ผู้น าองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นต้นแบบของความ
กระตือรือร้นในการเปิดกว้าง กล้าเสี่ยง และสะท้อนสิ่งที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ รวมทั้งต้องมีการสื่อสาร
วิสัยทัศน์ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ และให้การสนับสนุนเพ่ือน าสมาชิกไปสู่ทิศทางที่ต้องการ  
 ส าหรับอีกสองปี มาร์ควอดท์ (Marquardt, 2011, pp. 21-30) ได้กล่าวว่า การที่องค์การ
จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องมีการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยระบบย่อย 5 ประการ ได้แก่ 1) พลวัตแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Dynamic) ในการเรียนรู้ถือเป็นระบบย่อยหลักที่เป็นแกนส าคัญของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
โดยองค์การจะต้องให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์การ ส าหรับการเรียนรู้ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 3 ประการ ได้แก่ ระดับการเรียนรู้ (Levels) รูปแบบของการเรียนรู้ (Types) และ
ทักษะการเรียนรู้ (Skills) โดยในส่วนของการเรียนรู้สามารถจ าแนกการเรียนรู้ได้ 3 ระดับ คือ ระดับ
บุคคล ระดับกลุ่ม/ทีม และระดับองค์การ โดยเริ่มที่ทักษะระดับตัวบุคคล ประกอบด้วยทักษะเพ่ือการ
เรียนรู้ 5 ประการ ได้แก่ ความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) แบบแผนความคิด (Mental Models) 
ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) การเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-Directed Learning) และ
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การเสวนา (Dialogue) ส าหรับรูปแบบการเรียนรู้ที่มีความส าคัญในการสร้างการเรียนรู้ในบริบทของ
องค์การแห่งการเรียนรู้มี 3 ประเภท คือ การเรียนรู้เพ่ือการปรับตัว (Adaptive Learning) คือการ
เรียนรู้จากประสบการณ์และผลสะท้อน การเรียนรู้จากการคาดการณ์ (Anticipatory Learning) เป็น
กระบวนการแสวงหาความรู้จากการคาดการณ์ในอนาคตและการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action 
Learning) คือการเรียนรู้จากสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 2) การปรับเปลี่ยนองค์การ 
(Organization Transformation) องค์การจะต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเพื่อให้เอ้ือต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ส าคัญขององค์การ ได้แก่ วิสัยทัศน์ (Vision) กลยุทธ์ 
(Strategy) โครงสร้าง (Structure) และที่ส าคัญคือวัฒนธรรม (Culture) 3) การเพ่ิมบทบาทให้กับ
บุคลากร (People Empowerment) บุคลากรเป็นส่วนประกอบส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
บุคลากรในที่นี้ประกอบด้วย พนักงาน ผู้บริหารและผู้น า ลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจและพันธมิตร ซัพพลาย
เออร์และคู่ค้า และชุมชน ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็มีคุณค่ากับองค์การแห่งการเรียนรู้  4) การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ความรู้ คือ อาหารขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่ท าให้องค์การเติบโต 
ความรู้ในที่นี้จึงหมายรวมถึงการจัดการในการแสวงหา และก าเนิดความรู้ขององค์การ ครอบคลุมการ
เปลี่ยนผ่านความรู้จากแหล่งความรู้ไปสู่การใช้ความรู้ ได้แก่ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การ
จัดเก็บความรู้ การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ การประยุกต์และใช้ประโยชน์ และการวิเคราะห์และท า
เหมืองข้อมูล ซึ่งองค์การจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเมื่อด าเนินการตามขั้นตอน
ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง องค์การจะสามารถแปลงความรู้เป็นพลังแห่งองค์การได้ต้องอาศัยการพัฒนาและ
การน าเอาระบบ รวมถึงกลไกต่าง ๆ มาร่วมกันจัดเก็บความรู้ ส่งเสริม และกระจายความรู้ออกไป
เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการได้ใช้ประโยชน์ และ 5) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology Application) 
เทคโนโลยี หมายถึง เครือข่ายเทคโนโลยีและเครื่องมือสารสนเทศแบบบูรณาการที่ใช้สนับสนุนการ
เข้าถึงและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงกระบวนการทางเทคนิค ระบบ และ
โครงสร้างเพ่ือความร่วมมือ การสอน ประสานงาน และทักษะความรู้อ่ืน ๆ โดยองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของระบบย่อยนี้ ได้แก่ เทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการจัดการความรู้ขององค์การ และกลายเป็นสิ่งส าคัญ
ในการก าหนดความแตกต่างระหว่างความส าเร็จกับความล้มเหลว ซึ่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิผลต้องอาศัยความเข้าใจถึงศาสตร์และศิลป์แห่งการเรียนรู้ การค้นคว้า และการสื่อสาร 
องค์การที่น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมพูนศักยภาพในการเรียนรู้จึงมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
มากกว่าองค์การที่ไม่ได้นาเทคโนโลยีมาใช้  
 ถัดมาอีกสองปีต่อมา เพดเลอร์ และคณะ (Pedler et. al., อ้างถึงใน ศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์, 
2556, หน้า 37-38) ได้กล่าวถึงองค์การหรือบริษัทแห่งการเรียนรู้มีลักษณะที่ส าคัญอยู่ 5 ด้าน 11 
ประการ ดังนี้ 1) ด้านยุทธศาสตร์ (Strategy) เป็นการใช้การเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์ขององค์การ โดยมี
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การสร้างนโยบายแบบการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 2 ประการ คือ ประการที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
เรียนรู้ (Learning approach to Strategy) องค์การควรจะใช้การเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิด
กระบวนการวางแผน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประการที่ 2 การก าหนดนโยบายการมีส่วนร่วม 
(Participative Policy Making) สมาชิกทุกคนควรได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในวางรูปแบบการก าหนด
นโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์การด้วย 2) ด้านการมองภายในองค์การ (Looking us) ได้แก่ การให้
ข้อมูลสารสนเทศ การแลกเปลี่ยน ภายใน การสร้างการตรวจและควบคุม และการให้รางวัลอย่าง
ยืดหยุ่น ประกอบด้วย 4 ประการ คือ ประการที่ 1 การให้ข้อมูลสารสนเทศ (Information) เพ่ือท า
ความเข้าใจ ไม่ใช่เพื่อให้รางวัลหรือลงโทษ เทคโนโลยีควรใช้ฐานข้อมูล และเป็นระบบสื่อสารที่ช่วยให้
สมาชิกเข้าใจทิศทางขององค์การ และการตัดสินใจที่ถูกต้อง ประการที่ 2 รูปแบบและการควบคุม
ระบบบัญชี (Formative and Accounting Control) ระบบของบัญชีงบประมาณ และการรายงาน 
เป็นระบบที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และระบบการควบคุมออกแบบเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ที่รับ
บริการ ประการที่ 3 การแลกเปลี่ยนภายใน (Internal Exchange) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมองว่า
หน่วยงานอ่ืนคือผู้รับบริการที่มาใช้บริการ ท าให้เกิดการเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ประการที่ 
4 ระบบการใช้ความดีความชอบที่มีความยืดหยุ่น (Reward Flexibility) ซึ่งเป็นระบบการให้ความดี
ความชอบ ควรตอบแทนสมาชิกอย่างยืดหยุ่น โดยพิจารณาจากผลงานมากกว่าการก าหนดอัตรา
ตายตัว และไม่ใช่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว 3) ด้านโครงสร้าง (Structure) หมายถึง โครงสร้างที่กระจาย
อ านาจและมีการยืดหยุ่น เพ่ือให้โอกาสสมาชิกมีความก้าวหน้าในอาชีพของตน ประกอบด้วยหนึ่ง 
ประการ คือ เป็นโครงสร้างที่มีการกระจายอ านาจ และยืดหยุ่นเพ่ือให้โอกาสสมาชิกภายในองค์การมี
ความก้าวหน้าในอาชีพของตน 4) ด้านการมองภายนอก (Looking out) หมายถึง การมองสมาชิกเป็น
เสมือนผู้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ประการ คือ ประการที่ 1 การให้สมาชิกเป็นผู้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (Boundary Work as Environmental Scanner) โดยการให้สมาชิกออกไปพบ
ผู้รับบริการ ผู้ผลิต และชุมชน เพ่ือรวบรวม และรายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อองค์การ ประการที่ 2 การเรียนรู้ระหว่างองค์การ (Inter – Company Learning) การ
ร่วมมือกับองค์การอันเพ่ือเป็นการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศเป็นประจ า สมาชิกต้อง
ติดตามและมีส่วนร่วมในกับการประชุม กับสถานประกอบการ ผู้รับบริการ และคู่แข่งขัน 5) ด้าน
โอกาสในการเรียนรู้ (Learning Opportunities) ได้แก่ บรรยากาศ การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
ของทุกคน ประกอบด้วย 2 ประการ คือ ประการที่ 1 บรรยากาศการเรียนรู้ (Learning Climate) 
หน้าที่แรกของผู้บริหาร คือการอ านวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู้ การทดลอง และให้โอกาสเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ ประการที่ 2 สมาชิกทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง (Self - Development Opportunity 
for all) มีการจัดหา ทรัพยากรอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกระดับ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองมี
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แนวทางที่เหมาะสม และมีระบบข้อมูลที่ย้อนกลับ เพ่ือให้สมาชิกมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ว่า องค์การ
แห่งการเรียนรู้มีรูปแบบวิธีคิด และมุมมองทีเ่ปิดกว้าง โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีการเรียนรูอย่างต่อเนื่อง
ในทุกระดับภายในองค์การ เป็นองค์การที่มุ่งเน้นร่วมสร้าง และจูงใจให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้น 
ที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือศักยภาพของตนเอง และขององค์การ ทั้งนี้เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ภายใต้สภาวะที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยากแก่การพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ละคนจึงต้องพัฒนา
ตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะความรู้ที่เคยมีมาตั้งแต่ในอดีตถูกท้าทายโดยความรู้
ใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ เซ็งเก (Senge, 2006, pp. 6-11) เนื่องจากแนวคิด
ดังกล่าวสอดคลองกับสภาพบริบทของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 ซึ่งสามารถสรุปไดวา องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง สถานศึกษาที่มีการเอ้ืออ านวย กระตุ้นและ
สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในระดับ บุคคล ระดับทีม และระดับองค์การ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ 
ประสบการณ์การท างานซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมกันอย่างเป็นทีม และ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์การ เพ่ือการพัฒนา และการปฏิรูปสถานศึกษาให้สามารถปรับตัวเท่าทันต่อ
กระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนอกสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1) การเป็นบุคคลที่
รอบรู้ 2) การมีแบบแผนความคิด 3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ 5) การคิด 
เชิงระบบ โดยแนวทางการพัฒนาทั้ง 5 ประการนี้ จะต้องร่วมกันฝึกฝนไปพร้อม ๆ กัน ทั้งในระดับ
บุคคลระดับกลุ่ม และองค์การ ซึ่งท าให้มองเห็นภาพที่เป็นมิติแห่งความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเครือข่าย 
 
 2.4.4 องค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน ของสถานศึกษา 
 องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มุ่งเน้นในการกระตุ้น เร่งเร้าและจูงใจให้สมาชิกมี
ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และแบ่งปันเผยแพร่ความรู้
ระหว่างสมาชิกภายในองค์การเพื่อขยายศักยภาพของตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ตนเองปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือความส าเร็จภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน ไดมีนักวิชาการได้อธิบายคุณลักษณะ
ขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 1) การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 2) การมีแบบแผนความคิด 
3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ 5) การคิดเชิงระบบ ดังนี้ 
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 1. การเป็นบุคคลที่รอบรู้ (Personal Mastery) 
 การเป็นบุคคลที่รอบรู้เป็นบุคลิกภาพของบุคคลในองค์การที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในสิ่ง
ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง จนเกิดความรอบรู้ และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ไปถึงเป้าหมาย 
ซึ่งได้มีนักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ทัศนคติไว้ ดังนี้  เซ้งเก้ (Senge, 2006, p. 131) ได้กล่าวว่า การเป็น
บุคคลที่รอบรู้ หมายถึง เป็นการเรียนรู้เพื่อขยายขีดความสามารถส่วนบุคคลในการสร้างผลลัพธ์ที่ผู้คน
ส่วนใหญ่ต้องการ และสร้างสภาพแวดล้อมขององค์การที่ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนพัฒนาตัวเองไปสู่
เป้าหมายและเป้าหมายที่พวกเขาเลือก สี่ปีต่อมา จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 206) ได้กล่าวถึง
การเป็นบุคคลที่รอบรู้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้อย่างเป็นทีมต่อไป ในปีต่อมา 
ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2554, หน้า 45) ได้กล่าวว่าการเป็นบุคคลที่รอบรู้ คือ บุคคลที่ให้ความรู้ 
ความส าคัญการเรียนรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกปีถัดมา ธีระ รุญเจริญ (2555, หน้า 232) 
ได้กล่าวว่า การเป็นบุคคลที่รอบรู้ คือ การใฝ่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้างสรรค์ผลที่
มุ่งหวังและสร้างบรรยากาศกระตุ้นเพ่ือนร่วมงานให้พัฒนาศักยภาพไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  ส่วน พิภพ 
อุดร (2555, หน้า 171) ได้กล่าวว่าการเป็นบุคคลที่รอบรู้ หมายถึง อ่านตนออก บอกตนได้ ใช้ตนเป็น 
เห็นตนชัด พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ สามารถวิเคราะห์จุดด้อย จุดเด่น และมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ เถลิงศก โสมทิพย์ (2555, หน้า 130) ได้กล่าวว่าการเป็นบุคคลที่
รอบรู้ เป็นองค์ความรู เกี่ยวกับการท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวิสัยทัศน์ตนเอง การสนใจในก าลัง
ความสามารถของตนเอง และพัฒนา ความอดทน และการเห็นความจริงแท้โดยปราศจากความ
ล าเอียง ความเชี่ยวชาญอาจหมายถึง ความสามารถท่ีสูงเป็นพิเศษในระดับหนึ่ง คนที่มีความเชี่ยวชาญ
ส่วนบุคคล คือคนที่สามารถสร้าง ผลงานที่มีความส าคัญส าหรับตัวเขา คนที่มีแนวทางการด าเนินชีวิต
เหมือนจิตรกรที่มีความสุขกับงานศิลปะและมุ่งมั่นในการเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากนี้ สกล บุญสิน 
(2555, หน้า 45) ได้กล่าวว่าการเป็นบุคคลที่รอบรู้ คือองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่มีการเรียนรู้
ผ่านกลุ่มบุคคลที่เรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้ขององค์การจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้มีการเรียนรู้และฝึก
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการขยายขีดความสามารถให้มีความช านาญมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็
เห็นภาพในอนาคตด้วย  
 ผ่านมาอีกหนึ่งปี จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 260) ได้กล่าวว่า การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 
(personal mastery) หมายถึง ลักษณะการเรียนรู้ของคนในองค์การซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการ
เรียนรู้ขององค์การได้ สมาชิกขององค์การที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น จะมีลักษณะสนใจและ
ใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตน มุ่งสู่
จุดหมาย และความส าเร็จที่ได้ก าหนดไว้ อีกสองปีต่อมา กิตติ ศศิวิมลลักษณ์ และจิราพร วงศ์วุฒ ิ
(2558, หน้า 112) ได้กล่าวว่าการเป็นบุคคลที่รอบรู้ หมายถึง ความรอบรู้แห่งตนเป็นลักษณะของการ
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เรียนรู้ที่ สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ขององค์การได้ โดยที่สมาชิกองค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องมี
คุณสมบัติที่ส าคัญคือ การเป็นนายของตัวเองในการควบคุมจิตใจและพฤติกรรมของตัวเอง เป็นคนที่รู้เห็น
และเรียนรู้อยู่เรื่อย ๆ ยอมรับความเป็นจริง ไม่ยึดมั่นติดมั่นเปลี่ยนไปตามโลก มีการเจริญเติบโตทางจิตใจ 
ส าหรับ วิกานดา เกษตรเอ่ียม (2558, หน้า 10) ได้กล่าวว่า การเป็นบุคคลที่รอบรู้ คือ การเรียนรู้ส่วน
บุคคลที่ต้องเป็นผู้รู้จริง รอบรู้ โดยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมายด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน 
(Personal Vision) พัฒนาความอดทน (Developing Patience) และมองเห็นความเป็นจริง (Seeing 
Reality Objectively) โดยอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 จากการศึกษาความหมายเกี่ยวกับการเป็นบุคคลที่รอบรู้ จากนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าว สรุป
ได้ว่า สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมาย โดยมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป มีวิสัยทัศน์ และสามารถสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความส าเร็จได้ มีความรู้ 
ความสามารถในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ปฏิบัติงานได้อย่างทันการณ ์และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานจนบรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 
  
 2. การมีรูปแบบแผนการคิด (Mental Model) 
 การมีรูปแบบแผนการคิดเป็นแบบแผนวิธีคิดของบุคคลที่ใช้สติ มีความสามารถ ในการท า
ความเขา้ใจ วินิจฉัย ตัดสินใจ ในเรื่องตา่ง ๆ ไดอย่างเหมาะสม ซึ่งได้มีนักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ทัศนคติ
ไว้ ดังนี้ เซ้งเก้ (Senge, 2006, p. 164) ได้กล่าวว่าการมีรูปแบบแผนการคิด คือ เป็นการสะท้อนให้เห็น
ถึงรูปแบบความคิดจากการสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นกรอบความคิดท่ีท าให้บุคคลนั้น ๆ มีความ 
สามารถในการท าความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจ ในเรื่องต่าง ๆ ไดอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก สี่ปีต่อมา จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 207) ได้กล่าวว่าการมีรูปแบบ
แผนการคิด คือ เป็นกรอบความคิดที่ส่งผลต่อการรับรู้และเข้าใจ โดยตีความต่อสิ่งที่ได้ยินหรือรับรู้ต่าง ๆ 
ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละคน โมเดลความคิดจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดี 
หากสถานศึกษายอมรับแต่โมเดลความคิดเดิม ๆ ที่มีอยู่ ก็จะท าให้เกิดการปฏิเสธต่อสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ท าให้ 
ไม่เกิดความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจต่อกรอบแนวคิดของแต่ละคน 
ให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความส าเร็จในการท างานเป็นทีม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ในปี
ต่อมา ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2554, หน้า 45) ได้กล่าวว่าการมีรูปแบบแผนการคิด คือ เข้าใจกรอบ
แนวคิด คิดให้เป็นระบบ องค์การเรียนรู้จึงจะเกิด ปีถัดมา ธีระ รุญเจริญ (2555, หน้า 232) ได้กล่าวว่า 
การมีรูปแบบแผนการคิด คือ การท าให้เกิดความกระจ่างใจกับรูปแบบความคิดความเชื่อที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจและกระท าของตน และเพียรพัฒนารูปแบบความคิดความเชื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่า ๆ ที่ล้าสมัยไปแล้ว และ พิภพ อุดร (2555, หน้า 171) 
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ได้กล่าวว่า การมีรูปแบบแผนการคิด หมายถึง ยอมรับและเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล รับฟัง 
ความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อ่ืนด้วยใจเป็นสุข ส่วน เถลิงศก โสมทิพย์ (2555, หน้า 130) ได้กล่าวว่า 
การมีรูปแบบแผนการคิด หมายถึง ความเชื่อ ค่านิยม ที่ฝังรากลึกในใจ หรือทัศนะคติโดยรวมที่มี
อิทธิพลต่อวิธีการมองโลก และแนวทางการปฏิบัติบ่อยครั้งทีเดียวที่เราไมรูวาภาพที่ฝังลึกใจของเรา
เป็นอย่างไร หรือมีผลต่อพฤติกรรมของเราอย่างไร ในการเปลี่ยนแปลงองค์การต้องอาศัยกระบวนการ
เรียนรูขององคก์าร ในการเปลี่ยนภาพ หรือความเชื่อฝังลึกร่วมกันในเรื่ององคก์าร การตลาด คูแขง  
 นอกจากนี้ สกล บุญสิน (2555, หน้า 5) ได้กล่าวว่าการมีรูปแบบแผนการคิด ได้แก่ 
ข้อตกลงเบื้องต้นความเชื่อพ้ืนฐาน ข้อสรุป หรือภาพลักษณ์ที่ตกผลึกในความคิดอ่านของคนที่มี
อิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจต่อสรรพสิ่งในโลก มีผลต่อการประพฤติปฏิบัติต่อค่านิยม เจตคติต่อ
บุคคล เพ่ือเป็นการฝึกให้เกิดความเข้าใจ และสามารถแยกแยะสิ่งที่เชื่อกับสิ่งที่ปฏิบัติได้ โดยองค์การ
จ าเป็นต้องมีการเปิดเวทีที่สะท้อนถึงชุมชนนักปฏิบัติให้เกิดขึ้นในองค์การ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
คนมีการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การจัดให้มีเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ การแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
การพบปะกันตามทางเดิน การเล่าเรื่อง การเล่าประสบการณ์ เทคนิคการจัดประชุมรวมไปถึง แนวทาง
ใหม่ ๆ ในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันการสร้างความเข้าใจที่ดีและปรับปรุง 
แบบแผนความคิดร่วมกันผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนที่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นชุมชนนักปฏิบัติที่ดี อีกปี
ต่อมาจอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 260) ได้กล่าวว่า การมีรูปแบบแผนการคิด (Mental 
Models) หมายถึง แบบแผนทางจิตส านึกของคนในองค์การซึ่งจะสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนใน
องค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อสมาชิกในองค์การมีแบบแผนทางจิตส านึกหรือความ
มีสติที่เอ้ือต่อการสะท้อนภาพที่ถูกต้องชัดเจน และมีการจ าแนกแยกแยะโดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุง
ความถูกต้องในการมองโลกและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น รวมทั้งการท าความเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้อง หรือมีวิธีการที่จะตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถใน
การคิด (Mental Ability) ไม่ผันแปรเรรวนหรือท้อถอยเมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์หรือแรงกดดันต่าง ๆ 
ซึ่งการที่จะปรับ Mental Model ของคนในองค์การให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
อาจจะใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาในการฝึกสติ ผ่านมาอีกสองปี กิตติ ศศิวิมลลักษณ์ และจิราพร 
วงศว์ุฒ ิ(2558, หน้า 112) ได้กล่าวว่าการมีรูปแบบแผนการคิด หมายถึง การที่มองโลกตามความเป็น
จริง เป็นความคิดความเข้าใจของคนที่มีต่อหน่วยงานหรือต่อองค์การ เป็นการค้นหาความกระจ่างชัด
และการจ าแนกแยกแยะปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การท าความเข้าใจ และการแปลความหมาย
ต่าง ๆ เพ่ือการตัดสินใจ ตลอดจนการกระท าของบุคคลต่อกิจกรรมของตนเอง และในปีเดียวกันนี้      
วิกานดา เกษตรเอ่ียม (2558, หน้า 10) ได้กล่าวว่า การมีรูปแบบแผนการคิด คือ กระบวนการคิดที่เปิด
กว้าง ภาพรวมหรือกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการท าความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และวิธีการ
ปฏิบัติ 
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 จากการศึกษาความหมายเกี่ยวกับการมีรูปแบบแผนการคิด จากนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าว 
สรุปได้ว่า สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และวินิจฉัยข้อมูล
ต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง มีการน าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานมาคิดวิเคราะห์ 
พิจารณาไตร่ตรองข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบคอบทุกด้านก่อนการตัดสินใจด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   
ทุกครั้ง สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ประสบผลส าเร็จด้วยตนเอง ไม่ยึดติดกับรูปแบบและกระบวนการ
ท างานที่คุ้นเคยโดยพร้อมที่จะเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมมากกว่า สามารถปรับเปลี่ยนวิธี
คิดให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้  และบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน สร้างความเข้าใจที่ดีและปรับปรุงแบบแผนความคิดร่วมกัน 
 
 3. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 
 ซึ่งได้มีนักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ทัศนคติไว้ ดังนี้  เซ้งเก้ (Senge, 2006, p. 192) ได้กล่าวว่า
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การสร้างความรู้สึกของความมุ่งมั่นในกลุ่มโดยการพัฒนาภาพที่ใช้
ร่วมกันในอนาคต โดยพยายามที่จะสร้างหลักการ และแนวทางปฏิบัติที่เราหวังว่าจะได้รับให้เกิดขึ้น 
อีกสี่ปีต่อมา จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 206) ได้กล่าวว่าการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ เป็น
การร่วมคิดร่วมท าและเป็นการถ่ายทอดทิศทางเพ่ือไปสู่เป้าหมายขององค์การ จากผู้บริหารและ
ครูผู้สอนหรือคณาจารย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการสื่อสารสองทาง (Two – Way communication) 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางของสถานศึกษาร่วมกัน  ในปีต่อมา ค านาย 
อภิปรัชญาสกุล (2554, หน้า 45) ได้กล่าวว่าการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ สมาชิกทุกคนในองค์การ
ได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนเองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ร่วมกับองค์การเพ่ือให้เกิดพลัง  ผ่านมา
อีกหนึ่งปี ธีระ รุญเจริญ (2555, หน้า 232-233) ได้กล่าวว่าการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ ช่วยกัน
สร้างภาพอนาคตของหน่วยงานที่ตนจะทุ่มเทผนึกแรงกายแรงใจกระท าให้เกิดขึ้น และ พิภพ อุดร 
(2555, หน้า 171-172) ได้กล่าวว่าการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การ เพ่ือให้ทุกคนมุ่งมั่นและทุกหน่วยงานต้องตั้งใจ
ท างานให้ประสบความส าเร็จในทิศทางเดียวกัน กล่าวง่าย ๆ คือ มีเป้าหมายเดี่ยวกันและร่วมกัน
ท างานไปในทิศทางเดียวกันกับองค์การ ส าหรับ เถลิงศก โสมทิพย์ (2555, หน้า 130) ได้กล่าวว่า การ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นความรูเกี่ยวกับความสามารถ ในการสร้างภาพฝันในอนาคตขององค์การ
รว่มกัน คงไม่มีองคก์ารใดท่ีประสบผลส าเร็จสูความยิ่งใหญ่โดยปราศจากวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ 
รว่มทั่วทั้งองคก์าร 
 นอกจากนี้ สกล บุญสิน (2555, หน้า 45) ได้กล่าวว่าการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน วิสัยทัศน์จะ
เป็นพลังในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ขององค์การเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ และเป็นจุดร่วม
และเป็นพลังในการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ ซึ่งผู้น าจ าเป็นต้องมีการพัฒนาวิสัยทัศน์เฉพาะขึ้นมา 
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และแบ่งปันให้ผู้อ่ืนได้รู้ เข้าใจ โดยวิสัยทัศน์ร่วมนี้มีคุณค่าทั้งทางภายใน เช่น การสร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนเกิดความยึดมั่น ศรัทธา หรือเกิดความผูกพันกับทีม กับองค์การ เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้คนเกิด
การคิด และท าในสิ่งที่ดีกว่า ส่วนคุณค่าภายนอกแก่บุคคล ได้แก่ ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นกับองค์การด้านที่
องค์การมีความเป็นเลิศ ในปีถัดมา จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 260) ได้กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน (Shared vision) หมายถึง การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนทั้งองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้
จะต้องเป็นองค์การที่สมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
องค์การ ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการรวมพลังของสมาชิกที่มีความคาดหวังต่อความเปลี่ ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าต่อไป ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันของคนทั้งองค์การ  อีกสองปีต่อมา กิตติ ศศิวิมล
ลักษณ์ และจิราพร วงศ์วุฒิ (2558, หน้า 112) ได้กล่าวว่าการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การมี
วิสัยทัศน์ร่วมเป็นวิธีการที่ท าให้แต่ละคนเกิดวิสัยทัศน์ โดยส่งเสริมให้บุคลากรมองไปยังอนาคต และ
สร้างสถานการณ์จ าลองแบบต่าง ๆ และคิดว่าผลของสถานการณ์น่าจะเกิดข้ึนอย่างไร และมีทางแก้ไข
อย่างไร โดยแฝงเข้าไปในงานหรือในกลุ่มการท างานเพ่ือให้ตัดสินใจร่วมกัน โดยมอบหมายให้แต่ละคน
คิดมาล่วงหน้าแล้วน ามาคุยร่วมกัน ในการนี้การมีวิสัยทัศน์ร่วม เริ่มจากการมองสิ่งต่าง ๆ ให้เป็น
กระบวนการและมองไปข้างหน้าโดยคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้น ส าหรับ วิกานดา เกษตรเอ่ียม (2558, 
หน้า 10) ได้กล่าวว่าการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ
ในการก าหนดวิสัยทัศน์มากกว่าการปฏิบัติตามค าสั่งเท่านั้น 
 จากการศึกษาความหมายเกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน จากนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าว 
สรุปได้ว่า วิสัยทัศน์จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ และเป็นจุดร่วมและเป็นพลังในการเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ รับรู้ถึงเป้าหมายของสถานศึกษาที่ต้องการ
ในอนาคต และเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา มีการวางแผนงานของตนเอง และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลข่าวสารในการท างานร่วมกัน มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และมุ่งมั่นในการ 
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และร่วมมือกันในการท างานเพ่ือพัฒนาสู่เป้าหมาย
ในอนาคต 
 
 4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 
 ซึ่งได้มีนักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ทัศนคติไว้ ดังนี้  เซ้งเก้ (Senge, 2006, p. 218) ได้กล่าวว่า
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม คือ การเปลี่ยนวิธีการพูด และทักษะวิธีคิดร่วมกัน เพ่ือให้ทีมสามารถพัฒนา
สติปัญญา และความสามารถได้อย่างน่าเชื่อถือมากกว่าผลรวมของพรสวรรค์ของสมาชิกแต่ละคน สี่ปี
ต่อมา จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 206-207) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอาจใช้แนว
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ทางการท าไปปรับปรุงไป (Action Learning) โดยมีการปรึกษาหารือแบบไม่เป็นทางการทุกครั้งที่มี
การปฏิบัติภารกิจเสร็จ เพ่ือการท าครั้งต่อไปให้ดีกว่า หรือที่เรียกว่า After Action Review ในปีถัดมา 
ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2554, หน้า 46) ได้กล่าวว่าการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม คือ การแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ น าจุดเด่นของแต่ละคนมาพัฒนาองค์การ อีกปีต่อมา ธีระ รุญเจริญ (2555, หน้า 233) ได้กล่าว
ว่า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม คือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และทักษะวิธีคิดเพ่ือพัฒนาภูมิ
ปัญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวม ผ่านมาอีกหนึ่งปี พิภพ อุดร (2555, หน้า 172) ได้กล่าวว่า
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม หมายถึง การสร้างทีมงานที่ท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบรรยากาศ
การท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร และเถลิงศก โสมทิพย์ (2555, หน้า 130-131) ได้กล่าวว่า การเรียนรู 
ของทีม ทีมเรียนรูได ตัวอย่างเช่น ในการกีฬา การแสดง วิทยาศาสตร์ และแม้กระทั่งบางครั้งทาง
ธุรกิจเคยมี ตัวอย่างทีน่่าสนใจที่ความฉลาดของทีมมีสูงกว่า ความฉลาดของแต่ละบุคคลในทีมรวมกัน 
และในที่ซึ่งทีมไดพัฒนาสมรรถนะการประสานงาน เมื่อทีม เรียนรูอย่างแท้จริง ๆ ไมเพียงแต่จะเกิด
ผลดีต่อ ผลผลิต สมาชิกแต่ละคนของทีมยังเติบโตอย่างรวดเร็ว  
 นอกจากนี้ สกล บุญสิน (2555, หน้า 45) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม สิ่งหนึ่งที่ต้อง 
ค านึงถึงคือ จะท าอย่างไรให้ระดับความสามารถของทีมเหนือกว่าระดับความสามารถของบุคคลในทีม 
โดยการพัฒนาทีมให้มีขีดความสามารถนั้น จ าเป็นต้องมีการประสานความสัมพันธ์กันไว้เป็นอย่างดี 
โดยผ่านการพูดคุย และการอภิปรายของผู้คนในองค์การ เพ่ือให้เกิดการปรับทิศทางให้เหมาะสมกับ
องค์การ นอกจากนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเพ่ิมอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคคลหรือทีม 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ส าหรับในปีถัดมา จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 260-261) 
ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกใน
องค์การโดยอาศัยความรู้และความคิดของมวลสมาชิกในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความฉลาดรอบรู้
และความสามารถของทีมให้บังเกิดผลยิ่งขึ้น เรียกว่า การอาศัยความสามารถของสมาชิกแต่ละบุคคล
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมหรือคณะท างาน องค์การแห่งการเรียนรู้จะเกิดได้เมื่อมีการรวมพลัง
ของกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์การ เป็นการรวมตัวของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเกิดจากการที่
สมาชิกในทีมมีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กันอย่างต่อเนื่อง  
และสม่ าเสมอ อีกสองปีต่อมา กิตติ ศศิวิมลลักษณ์ และจิราพร วงศ์วุฒิ (2558, หน้า 112-113) ได้
กล่าวว่าการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม หมายถึง  เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มโดยการ
แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น การเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อสมาชิกในทีมมีการรวมพลังเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
ร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความคิดร่วมกันของกลุ่ม นอกจากนี้ วิกานดา เกษตรเอ่ียม (2558, หน้า 10) ได้
กล่าวว่าการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเริ่มต้นด้วยการสนทนา พูดคุยแลกเปลี่ยนของสมาชิกในทีม 
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จะท าให้สมาชิกเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน และท าให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดีของการท างานเป็นทีม 
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมขึ้นกับ 2 ปัจจัย คือ ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient) 
และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) ประสานกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการสร้าง 
ภาวะผู้น าแก่ผู้น าองค์การทุกระดับ 
 จากการศึกษาความหมายเกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม จากนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าว 
สรุปได้ว่า สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการท างานร่วมกันเป็นทีม มีการจัดระบบการ
บริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติงานร่วมกัน มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และยอมรับเหตุผลของกันและกันท าให้
เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดีของการท างานเป็นทีมอย่างเป็นกัลยาณมิตร และให้บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมและวิธีการเรียนรู้การท างานเป็นทีม  
 
 5. การคิดเชิงระบบ (System Thinking) 
 ซึ่งได้มีนักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ทัศนคติไว้ ดังนี้  เซ้งเก้ (Senge, 2006, p. 69) ได้กล่าวว่า
การคิดเชิงระบบ คือ วิธีคิดและภาษาที่จะอธิบายเพ่ือท าความเข้าใจกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมของระบบ ระเบียบวินัยเพ่ือช่วยในการทีจ่ะเปลี่ยนระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นของโลกทางธรรมชาติ และเศรษฐกิจ สี่ปีต่อมา 
จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 207) ได้กล่าวว่าการคิดเชิงระบบ คือ หลักการคิดอย่างเป็นระบบก็
คือ ต้องท าความเข้าใจกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในภาพรวมอย่างเป็นระบบ มิใช่แยกส่วนต่าง ๆ จากระบบมา
ท าความเข้าใจ เช่น องค์การแห่งการเรียนรู้มองโลกอย่างไร แต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดย
มองผลกระทบเป็นกระบวนการในระยะยาว ไม่ใช่มุ่งเพียงแต่ผลส าเร็จในระยะสั้น ๆ เท่านั้น อีกปี
ต่อมา ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2554, หน้า 46) ได้กล่าวว่า การคิดเชิงระบบ คือ การมองภาพรวม
เชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล ในปีถัดมา  ธีระ รุญเจริญ (2555, หน้า 233) ได้กล่าวว่าการคิดเชิงระบบ คือ 
วิธีคิดและภาษาที่ใช้อธิบายพฤติกรรมความเป็นไปต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมี
ประสิทธิผลสอดคล้องกับความเป็นไปในโลกแห่งความจริง และ พิภพ อุดร (2555, หน้า 172) ได้กล่าวว่า 
การคิดเชิงระบบ หมายถึง การมองสิ่งต่าง ๆ เป็นองค์รวมเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ 
ท าให้เข้าใจเหตุและปัจจัยขององค์การ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็จะสามารถร่วมมือร่วมใจกันรับมือ
และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ส าหรับ เถลิงศก โสมทิพย์ (2555, หน้า 130) ได้กล่าวว่าการคิดเชิงระบบ เป็นองค์ความรู
ที่บูรณาการองค์ความรูอ่ืนๆ หลอม รวมเข้ามาเป็นตัวทฤษฏีองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติ การคิดเป็น
ระบบจะท าให้สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อองค์การโดยรวม และสามารถตรวจสอบ สวนต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กันและกัน นอกจากนี้ สกล บุญสิน (2555, หน้า 45-46) ได้กล่าวถึงการคิดเชิงระบบว่า 
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ระบบ คือ ส่วนย่อยที่เกี่ยวเนื่องกันในส่วนใหญ่ ซึ่งสะท้อน ให้เห็นการขึ้นแก่กันของส่วนย่อย ๆ การ
ท างานของส่วนหนึ่งจะมีผลกระทบต่อส่วนย่อยอ่ืน ๆ ที่เหลือในระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง
ความล่มสลาย ก าไร ขาดทุน และภาพลักษณ์ขององค์การ และมีกรอบการมองในภาพรวมเพ่ือให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันมากกว่าการมองแบบแยกส่วน โดยลักษณะของการคิดอย่างเป็นระบบที่ดีควร
ประกอบด้วยคิดในเชิงกลยุทธ์ คิดทันการณ์ และเล็งเห็นถึงโอกาส ในปีต่อมา จอมพงศ์ มงคลวนิช 
(2556, หน้า 261) ได้กล่าวว่า การคิดเชิงระบบ (Systems thinking) หมายถึง กระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ เป็นกระบวนการในการหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เห็นแบบแผน เห็นขั้นตอน
ของการพัฒนาของภาพรวมและส่วนย่อยด้วย อีกสองปีต่อมา กิตติ ศศิวิมลลักษณ์ และจิราพร วงศ์วุฒ ิ
(2558, หน้า 113) ได้กล่าวว่าการคิดเชิงระบบ หมายถึง เป็นระบบมีหลักที่ว่า ปัญหานั้นเป็นวัฏจักร 
คือเป็นผลมาจากแนวทางแก้ไขปัญหาเดิมที่ผิดพลาดโดยการมองแบบแยกส่วน จึงท าให้เกิดปัญหา
ตามมาเหมือนลูกโซ่ และยิ่งสร้างแรงกดดันเพ่ือแก้ปัญหาโดยวิธีการเชิงบวกมากขึ้นเท่าใดก็จะท า ให้
ระบบตอบสนองกลับมาด้วยผลในเชิงบวก และท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างสมดุลและสร้างสรรค์
มากขึ้น ส่วน วิกานดา เกษตรเอ่ียม (2558, หน้า 10) ได้กล่าวว่าการคิดเชิงระบบ เป็นความสามารถใน
การ เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบ นอกจากมอง
ภาพรวมแล้ว ต้องมองรายละเอียดของส่วนประกอบย่อยด้วยในการพิจารณาแก้ไขปัญหา 
 จากการศึกษาความหมายเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ จากนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าว สรุปได้ว่า 
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการท างานที่ชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการ 
จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบชัดเจน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็น
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ สามารถก าหนดขอบเขตของเวลาการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ชัดเจนบรรลุตามเป้าหมาย น าความรู้ ประสบการณ์มาพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงเหตุและผลออกมาได้อย่างชัดเจน 
ในการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
น ามาใช้ปรับปรุงพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้วิจัยได้
สืบค้นจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผู้ด าเนินการจัดท าเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว เพื่อน ามาเสนอประกอบและสนับสนุนในงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ส าหรับงานวิจัยในประเทศผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่มีผู้ด าเนินการจัดท าเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้วที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดังนี้ 
 นภาภรณ์ แสงฤทธิ์ (2555) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา 
เขต 2” ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา 2) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ด้านการมีรูปแบบวิธีการคิด ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ และด้านการมีความคิดเชิงระบบ 3) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียงตามล าดับค่าอ านาจพยากรณ์ คือ ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ 
 ศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อสภาพ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา 
เขต 3” ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสภาพ 
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 3 โดยมีความสัมพันธ์กันระดับสูงทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผลต่อสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยภาวะผู้น า  
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสามารถอธิบายสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนได้ร้อยละ 
38.00 (R2=.380) 
 กฤติยา จันทรเสนา (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น ากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) องค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับดังนี้  การคิดเชิงระบบ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน การ
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เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การเป็นบุคคลที่รอบรู้ และการมีรูปแบบแผนการคิด 3) ภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์ 
กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 สมถวิล ศิลปะคนธรรพ์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร รายด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเป็น 
องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับดังนี้ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การเป็นบุคคลที่รอบรู้ การคิดเชิงระบบ และการมีรูปแบบแผนการคิด และ 
3) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 กิตติธัช แจ้งสว่าง (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก 2) การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับดังนี้ การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การคิดเชิงระบบ และการมีรูปแบบแผนการคิด 
และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันในระดับ สูง อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 
 สมนึก จันทะไทย (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า 1) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รายด้านและโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ไดแก ด้านการมีรูปแบบแผนการคิด ด้านการเรียนรู้ 
เป็นทีม ด้านการเป็นบุคคลรอบรู ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ตามล าดับ 
2) การด าเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รายด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการด าเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อย่างม ี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) การคิดอย่างเป็นระบบ การมีวิสัยทัศน์ร่วม และการเรียนรู้เป็นทีม 
ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์การด าเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดร้อยละ 49.70 ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .01   
 ศศิประภา องอาจ (2557) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
การเก้ือกูลการยอมรบัเป้าหมายของกลุม ด้านการคาดหวังผลการปฏิบัติงาน ด้านการเป็นแบบอย่างที่
เหมาะสม ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ด้านการให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล 
และด้านการกระตุ้นทางปัญญา 2) องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู ด้านการมีรูปแบบความคิด ด้าน
การเรียนรูร่วมกันเป็นทีม ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านการคิดอย่างมีระบบ 3) ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์ กัน
ทางบวกในระดับมาก (rxy=.786) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สมหมาย โอภาษี (2558) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จันทบุรี เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของคร ูมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การสร้าง
แรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูมีความ 
สัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 
 ยุวดี แก้วสอน (2558) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
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ไปหาน้อย คือ การสร้างแรงบันดาลใจ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา 2) คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมอยู่ในระดับสูง และ 4) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ธุมากร เจดีย์ค า (2559) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและเป็น
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา 2) ประสิทธิผล
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01   
 
 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
 ส าหรับงานวิจัยต่างประเทศผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่มีผู้ด าเนินการจัดท าเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ดังนี้ 
 กะทารินา (Katharina, 2010) ได้ศึกษาเรื่อง ขอบเขตวิธีการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
ช่วยเพิ่มแรงจูงใจของพนักงานทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของแต่ละบุคคล ผลการศึกษาพบว่า 
แรงจูงใจเป็นตัวกลางที่ส าคัญซึ่งผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
แต่ละบุคคลได้ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงควรรวมปัจจัยจูงใจที่พบในพฤติกรรมของเขาเนื่องจากตาม
การศึกษาเขาไม่สามารถมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคคลได้โดยตรง  
 อาตัก (Atak, 2011) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความมุ่งมั่นขององค์การกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า ความมุ่งมั่นขององค์การเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
องค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังพบว่า องค์การ อายุ ข้อมูล จ าเป็นต้องได้รับจากพนักงานที่มี
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ความมุ่งม่ันในระดบัสูง และมีมาตรการในการเพ่ิมภาระผูกพันของพนักงานเพ่ือที่จะกลายเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้  
 ไคลี ซานเดลล์ (Kyle Sandell, 2012) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการ
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม และผลการด าเนินงาน : ในมุมมองใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วน
ร่วมงานของผู้ติดตามท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
ประสิทธิภาพของงาน ด้วยความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าผู้น าสร้างการมีส่วนร่วมและผลักดันให้เกิดผลงาน
เฉพาะอย่างไรองค์การต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากอิทธิพลที่ผู้น ามีต่อปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน
กับผู้ติดตามของตน 
 อาหมัด และมารินาซ (Ahmad and Marinah, 2013) ได้ศึกษาเรื่อง องค์การแห่งการ
เรียนรู้และความมุ่งมั่นขององค์กรในโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
แห่งการเรียนรู้และความผูกพันต่อองค์การระหว่างผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
แบบสอบถามมีพ้ืนฐานอยู่บนตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้  และตัวบ่งชี้ความผูกพันขององค์การที่ได้รับ
การแก้ไขและใช้ในประเทศมาเลเซีย ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมหลักสูตรเข้มข้น 3 ปี (เรียกว่าหลักสูตรปริญญาโท - ครู) ซึ่งจะมอบ
รางวัลระดับปริญญาตรีด้านการจัดการศึกษา ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มผู้ศึกษาจ านวน 600 คนที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท - ครู ผลการศึกษาพบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้
และความมุ่งมั่นขององค์กรมีความสัมพันธ์กันอย่างมนีัยส าคัญ 
 ต้าวเน้ย (Tawney, 2014) ได้ศึกษาเรื่อง อุดมคติ แรงบันดาลใจ และผู้น าทางสติปัญญาใน
ภาคสังคม : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผู้ที่ได้รับรางวัล Kravis Prize ผลการศึกษาพบว่า ความ
เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดทั้งพฤติกรรม และหลักการของผู้น าองค์กร และผู้ติดตาม 
สรุปได้ว่า ความเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการจ้างงานในภาคสังคม
และเป็นหัวข้อที่แพร่หลายมากที่สุดในหมู่องค์กรที่ไม่หวังผลก าไรที่มีผลกระทบสูง  
 หลุยบายตี้ และคณะ (Ruibyte, L, et. al., 2016) ได้ศึกษาเรื่อง ค่านิยมขององค์กร
โรงเรียนในบริบทขององค์การแห่งการเรียนรู้ (ประสบการณ์ของโครงการ LangOER) การศึกษาครั้งนี้
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือระบุค่านิยมการปฏิบัติทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นองค์การในบริบทขององค์กรแห่ง
เรียนรู้ และวิธีที่พนักงานรับรู้ ส าหรับการวิจัยเกี่ยวกับค่านิยมองค์การครูผู้สอนของโรงเรียนในเมือง
เคานาส จ านวน 170 คน ผลการศึกษาพบว่า ครูสามารถรับรู้ถึงองค์กรของตนว่าเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่มีศักยภาพ และยังสามารถระบุถึงอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนในองค์กรการเรียนรู้  
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 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการ 
สร้างความส าเร็จให้กับสถานศึกษา ดังจะเห็นได้จากการศึกษาวิจัยภาวะผู้น าที่มีมากันอย่างต่อเนื่อง 
และภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากทฤษฎีของ 
แบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) โดยการผ่านองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ ์การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ที่จะ
สามารถด าเนินการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้ ช่วยให้การบริหารงานการศึกษาประสบผลส าเร็จ และ
พัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะพัฒนาสถานศึกษาไปสู
ความส าเร็จ เนื่องจากสังคมมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
ทันต่อการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั้น จึงจ าเป็นต้องให้บุคลากรในสถานศึกษามีการเรียนรู้ตลอดเวลา
ด้วย โดยแนวคิดที่ส าคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ แนวคิดของ
เซงเก้ (Senge) ประกอบด้วย การเป็นบุคคลที่รอบรู้ การมีรูปแบบแผนการคิด การสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน การเรียนรู้ ร่วมกันเป็นทีม และการคิดเชิงระบบ เนื่องจากเป็นแนวคิดที่เป็นระบบ และระบบ
ย่อยต่าง ๆ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
 

2.6 บริบทของพื้นที่ที่ศึกษา 
 
 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 
2 ผู้วิจัยได้รวบรวมจากหนังสือแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2560, หน้า 1-32) ดังนี้ 
 
 2.6.1 ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่
เกิดขึ้นตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553  
 ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ – หมู่ที่ 1 
ต าบลนครชัยศรี อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยู่ทางทิศตะวันตก ของจังหวัดนครปฐม ห่างจาก
ตัวจังหวัด 16 กิโลเมตร ประกอบด้วย 4 อ าเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
  ทิศเหนือ  จังหวัดสุพรรณบุรี  
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  ทิศใต ้  จังหวัดสมุทรสาคร  
  ทิศตะวันออก จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
  ทิศตะวันตก อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 
 2.6.2 อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่มิ ได้อยู่ ในการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ มาตรา 
3 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น  
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน ในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก า กับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
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 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา  
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2.6.3 วิสัยทัศน์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 
 2.6.4 พันธกิจ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา เน้นการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาคุณภาพสู่สากล 
 
 2.6.5 เป้าประสงค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มตาม
ศักยภาพ 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 
 2.6.6 กลยุทธ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ (Raising the bar) 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics) 
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ า ผู้เรียนได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filing the gap) 
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 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรม การเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement) 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาล เน้นการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) 
 
 2.6.7 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 แบ่งเป็น 4 อ าเภอ 58 ต าบล 
443 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 66 แห่ง จ าแนกเป็นเทศบาล 13 แห่ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 53 แห่ง อ าเภอที่มีจ านวนต าบลมากที่สุด คือ อ าเภอนครชัยศรี 24 ต าบล รองลงมาคือ 
อ าเภอสามพราน 16 ต าบล และอ าเภอบางเลน 15 ต าบล ตามล าดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษารวม 4 อ า เภอ มีประชากร
อาศัยอยู่ทั้งสิ้น 435,439 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558) การปลูกสร้างที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่
บนพ้ืนที่ราบ และมีประชากรวัยเรียน ที่มีอายุระหว่าง 3 - 14 ปี จ านวนทั้งสิ้น 61,111 คน และได้
ประกาศจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 
2554 จ านวน 14 กลุ่มโรงเรียน โดยแบ่ง ดังนี้ 
 อ าเภอนครชัยศรี จ านวน 4 กลุ่มโรงเรียน ดังนี้ 1) กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี 9 
โรงเรียน 2) กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู 7 โรงเรียน 3) กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว 8 โรงเรียน และ 4) กลุ่มโรงเรียน
พุทธรักษา 9 โรงเรียน  
 อ าเภอบางเลน จ านวน 5 กลุ่มโรงเรียน ดังนี้ 1) กลุ่มโรงเรียนบางเลน 12 โรงเรียน 2) กลุ่ม
โรงเรียนบางหลวง 8 โรงเรียน 3) กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม 11 โรงเรียน 4) กลุ่มโรงเรียนบางภาษี 8 
โรงเรียน และ 5) กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้ 8 โรงเรียน  
 อ าเภอสามพราน จ านวน 3 กลุ่มโรงเรียน ดังนี้ 1) กลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา 11 โรงเรียน 
2) กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า 10 โรงเรียน และ 3) กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา 12 โรงเรียน  
 อ าเภอพุทธมณฑล จ านวน 1 กลุ่มโรงเรียน ดังนี้ กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล 8 โรงเรียน 
 โรงเรียนเอกชน จ านวน 1 กลุ่มโรงเรียน ดังนี้ กลุ่มโรงเรียนเอกชนนครปฐม เขต 2 25 โรงเรียน 
 
 2.6.8 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ขับเคลื่อนภารกิจ โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา ที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาจังหวัดนครปฐม และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ภายใต้ 4 กลยุทธ์ 3 จุดเน้น ได้แก่ 1) จุดเน้นด้านผู้เรียน 2) จุดเน้นด้านครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
3) จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ จากการด าเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น
ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สรุปผลการด าเนินงานในประเด็น
ส าคัญด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านคุณภาพการ
จัดการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพผู้เรียน พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนทางการเรียน NT ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 3 ด้าน และคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) โดยเฉพาะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น ส่วนกลุ่มสาระภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ยังไม่บรรลุ 
เป้าหมายที่ก าหนด และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ และระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกับระดับจังหวัดต่ า
กว่าทุกกลุ่มสาระวิชา ส าหรับโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาพิเศษ คือ โรงเรียนโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามล าดับ กิจกรรม
ตามนโยบายต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง มีโรงเรียนต้นแบบ
ส าหรับเป็นแบบอย่างการด าเนินการโครงการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสุจริต) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ตามแนวทางการด าเนินการ 29 ประการ โครงการนักเรียน 
ไทยสุขภาพดี โครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการสร้างจิตส านึกการบริหารจัดการ
ขยะ น้ าเสีย และมลพิษทางอากาศ ส าหรับโครงการและกิจกรรมที่ต้องพัฒนาเพ่ิมขึ้นโดยจัดให้มี
โรงเรียนต้นแบบภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่าน
กิจกรรมลูกเสือ 
 ด้านโอกาสทางการศึกษา จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโอกาสทางการศึกษา พบว่า ยังมี
นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับไม่ครบ ร้อยละ 100 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 จึงควรมีการปรับปรุงการสนับสนุนการจัดการศึกษา และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กระบวนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ 
 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ พบว่า โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ยังไม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพภายนอก จากการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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การศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 3 ซึ่งได้รับการประเมินครบทุกโรงเรียนแล้ว ส่วนใหญ่เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม อ า เภอบางเลน ในปี
การศึกษา 2559 และคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) จ านวน 2 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนตลาดรางกระทุม อ าเภอบางเลน และโรงเรียนวัดจินดาราม อ าเภอสามพราน เพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพให้โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรวมกัน และมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 
ฉะนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จึงควรส่งเสริมการพัฒนาโดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และควรมีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป   
 

2.7 สรุป 
 
 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอาจสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา ได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษานั้นเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  มีบทบาทส าคัญทั้งในด้านความคิด การมองภาพ
อนาคตเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดแบบมีผลิตภาพ การปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
และการสร้างนวัตกรรมให้เกดิขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับทีมงาน และระดับสถานศึกษา ซึ่งเป็นวงจรแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถปรับตัว พัฒนาขีดความสามารถให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็น
ทฤษฎีภาวะผู้น าที่เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ สามารถแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นความจริงได้ น าไปสู่ปฏิบัติได้ 
และยังสามารถท าให้ผู้ร่วมงานสนใจและยินดีปฏิบัติตาม สามารถจูงใจให้ผู้ตามเกิดการเพ่ิมความ
พยายามในการท างานมากขึ้นกว่าปกติ โดยดูจากงานวิจัยของ นภาภรณ์ แสงฤทธิ์ (2555) ได้วิจัย พบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สามารถอธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 73.60 และงานวิจัยของ ศศิประภา องอาจ (2557) ได้วิจัยเรื่อง 
“ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรูของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก (rxy=.786) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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 จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สามารถพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซ่ึงผลวิจัยจะเพ่ือประโยชน์ และเป็นแนวทางส าหรับการ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยได้ด าเนินการตามหัวข้อขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย 
 3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
  3.2.1 การออกแบบการวิจัย 
  3.2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 3.7 สรุป 
 

3.1 วิธีกำรและขั้นตอนในกำรวิจัย 
 
 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดการตรวจขั้นตอนการวิจัยไว้เป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจาก
เอกสาร ต ารา วรรณกรรม ข้อมูล สถิติ รวมถึงงานวิจัยหรือรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แล้วน าผลที่ไดมาจัดท าโครงร่างงานวิจัยตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอโครงร่าง
งานวิจัยต่อภาควิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงร่างงานวิจัยจาก
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือส าหรับ เก็บรวบรวม
ข้อมูลทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ แล้วน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
โดยวิธีการหาความเชื่อมั่น แล้วน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างผลการวิจัย เพ่ือน าเสนอ 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่   
คณะกรรมการผู้ควบคุมเสนอแนะ จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการขอจบการศึกษาตามหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

3.2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
 
 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย 
ประกอบด้วย การออกแบบการวิจัย และตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 3.2.1 กำรออกแบบกำรวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องแล้วน าความรู้และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นเครื่องมือภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ขั้นตอนที ่2 น าผลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว มาสร้างแบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทฤษฎีของ แบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, pp. 3-4) และ
องค์การแห่งการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ เซ็งเก Senge, 2006, pp. 6-11) และน าไปปรึกษาอาจารย์       
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง และน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ถ้อยค า (Wording) ของข้อ
ค าถามแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ (ดูรายนามผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ก) 
จากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ด้วยการหาค่า IOC 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) คัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC ดัชนีความ
สอดคล้องได้ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, หน้า 95) ปรับแก้ภาษาและข้อความตามที่
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ ให้มีความชัดเจนในการสื่อความหมายมากยิ่งขึ้น (ดูคา่ IOC ในภาคผนวก ฉ) 
 ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 ใน 4 อ าเภอ จ านวน 6 แห่ง แห่งละ 5 คน รวม
ผู้ให้ข้อมูล 30 คน (ดรูายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือในภาคผนวก ค) 
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 ขั้นตอนที่ 4 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยภาพรวม 
และรายด้าน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 
อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, หน้า 419) โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่มีค่ามากกว่า 0.70 ได้ค่าความ
เชื่อมั่นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เท่ากับ 0.98 และการหาค่าความเชื่อมั่นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เท่ากับ 0.98 (รายละเอียด 
การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในภาคผนวก ช) 
 ขั้นตอนที่ 5 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
  
 3.2.2 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ซึ่งมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าทีใ่นปัจจุบัน และประสบการณ์ในการท างาน 
 2. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา (TLD) ของแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, pp. 3-4) ประกอบด้วย 1) การมีอิทธิพล 
อย่างมีอุดมการณ ์(II), 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (IM), 3) การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา (IS), และ 4) การค านึง 
ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC)  
 3. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

(LO) ของเซ็งเก Senge, 2006, pp. 6-11) ประกอบด้วย 1) การเป็นบุคคลที่รอบรู้ (PM), 2) การมีรูปแบบ
แผนการคิด (MM), 3) สร้างวิสัยทัศน์ร่วม (SV), 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (TL) และ 5) การคิดเชิงระบบ 
(ST) 
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3.3 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 
 3.3.1 ประชำกร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และครู 
จ านวน 1,285 คน ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
จ านวน 121 แห่ง ใน 4 อ าเภอ คือ อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอบางเลน อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2, 2560, หน้า 8) 
 

 3.3.2 กลุ่มตัวอย่ำง 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 97 แห่ง  ใน 4 อ าเภอ คือ อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอบางเลน 
อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการ และครู รวมทั้งหมด 388 คน ส าหรับการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางส าเร็จรูป
ของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, หน้า 48-49) โดยใช้
โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ตามสัดส่วนของโรงเรียน 
ในแต่ละอ าเภอ โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสัดส่วนของโรงเรียนในแต่ละอ าเภอ และท าการสุ่มตัวอย่าง
ในกลุ่มย่อย ๆ นั้น ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดังนี้  
  3.3.2.1 ให้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Sample Unit) ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified 
sampling) โดยจ าแนกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ตามอ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางเลน อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล ส าหรับ
รายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนี้ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ
จับฉลาก 
  3.3.2.2 ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลจากสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างแห่งละ 
4 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 1 คน และครู 2 คน ของแต่ละ
สถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น 388 คน ในการไปเก็บข้อมูลกับครูในสถานศึกษาใช้วิธีการใส่รายชื่อ
ครูที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก       
ดังตารางที่ 3.1  
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ตำรำงท่ี 3.1 ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูล 
 

อ ำเภอ 
จ ำนวน 

สถำนศึกษำ 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 
รวม ผู้บริหำร

สถำนศึกษำ (1) 
หัวหน้ำกลุ่มงำน

วิชำกำร (1) 
ครู (2) 

นครชัยศรี 33 27 27 27 54 108 
บางเลน 47 38 38 38 76 152 
สามพราน 33 26 26 26 52 104 
พุทธมณฑล 8 6 6 6 12 24 

รวม 121 97 97 97 194 388 
 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560. นครปฐม : ทองบุญการพิมพ์. 2560. หน้า 8, 12. 

 

3.4 เครื่องมือที่ใชใ้นกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อค าถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดยสร้างข้อค าถามภายใต้กรอบ
แนวคิด ทฤษฎี และครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน และประสบการณ์
ในการท างาน 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา และ 4) การค านึงถึง 
ความเป็นปัจเจกบุคคล ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท 
(Likert, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, หน้า 75) โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
  5  หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ระดับมากท่ีสุด 

  4  หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ระดับมาก 

  3  หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ระดับน้อย 

  1  หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ระดับน้อยที่สุด 
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 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) การเป็น
บุคคลที่รอบรู้ 2) การมีรูปแบบแผนการคิด 3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
และ 5) การคิดเชิงระบบ ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท 
(Likert, อ้างถึง ใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, หน้า 75) โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
  5  หมายถึง สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ระดับมากที่สุด 

  4  หมายถึง สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ระดับมาก 

  3  หมายถึง สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ระดับน้อย 

  1  หมายถึง สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ระดับน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.5.1 ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยผ่าน 
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อแจ้งให้ทราบ
วัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล 
 3.5.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม จ านวน 388 ฉบับ และส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง 
ส าหรับสถานศึกษาที่สามารถด าเนินการได้ ส่วนสถานศึกษาที่การคมนาคมไม่สะดวก ผู้วิจัยใช้การจัดส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียน พร้อมแนบซองเปล่าและติดแสตมป์ เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยโดยตรงทางไปรษณีย์  
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้

 
 ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 381 ฉบับ เมื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา ใช้ได้ 375 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.65 แล้วน ามาลงรหัส ค านวณหาค่า
ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบค าบรรยาย ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค าถามในการวิจัย มีสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
 3.6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การ
แจกแจงค่าความถี่ (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) 
 3.6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 วิเคราะห์ทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลผล (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 121) 
ดังนี้ 
  4.51 - 5.00 หมายถงึ ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงระดับมากที่สุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงระดับมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงระดับปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงระดับน้อย 
  1.00 - 1.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงระดับน้อยที่สุด 
 3.6.3 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 วิเคราะห์ทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลผล (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 121) 
ดังนี้ 
  4.51 - 5.00 หมายถึง สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับมากที่สุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับน้อย 
  1.00 - 1.50 หมายถึง สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับน้อยที่สุด  
 3.6.4 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใช้
สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ก่อน
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) แล้วน าค่าที่ได้ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ แล้วแปลความหมาย (เฉลิมศรี อรรจนกุล, 2558, หน้า 206) ดังนี้ 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.81 ขึ้นไป   หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูงหรือสูงมาก 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.60 – 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.40 – 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันต่ าปานกลาง 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.20 – 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างต่ า 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ต่ ากว่า 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันต่ า 
 ส าหรับทิศทางความสัมพันธ์พิจารณา ดังนี้ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นบวก
แสดงว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นลบ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในทาง
ตรงกนัขา้มกันหรือผกผันกัน 
 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ตามข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
เป็นขั้นตอน เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรต้น (Independent Variables) ทุกตัว จะไม่มีความสัมพันธ์กันเอง
สูง เพ่ือป้องกันปัญหาความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรพยากรณ์ (Multicollinearity) โดยพิจารณา
จากค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) เกณฑ์ที่ใช้คือ ต้องมากกว่า 0.19 ค่าปัจจัยการขยายตัว 
ของความแปรปรวน Variance inflation factor (VIF) เกณฑ์ที่ใช้คือ ต้องไม่เกิน 5.3 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2548, อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ, 2555, หน้า 227-228) 
 3.6.5 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ค าถามปลายเปิดแล้ว
น ามาสังเคราะห์ 
 

3.7 สรุป 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างจากการค านวณโดย
การเปิดตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้แก่ สถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 97 แห่ง  ใน 4 อ าเภอ คือ อ าเภอ
นครชัยศรี อ าเภอบางเลน อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล โดยมีผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 



89 

ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 1 คน และครู 2 คน รวมทั้งหมด 388 คน 
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมา ใช้ได้ 375 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.65 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ของ แบสและอโวลิโอ 
(Bass & Avolio, 1994, pp. 3-4) ประกอบด้วย 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized 
Influence : II), 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM), 3) การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 
(Intellectual Stimulation : IS), และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized  
Consideration : IC) ในส่วนขององค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ได้น าแนวคิดของเซ็งเก Senge, 
2006, pp. 6-11) ประกอบด้วย 1) การเป็นบุคคลที่รอบรู้ (Personal Mastery), 2) การมีรูปแบบแผนการ
คิด (Mental Model), 3) สร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision), 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team 
Learning) และ 5) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และน า เสนอข้อมูล คือ 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) วิเคราะห์
สถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ค าถาม
ปลายเปิดแล้วน ามาสังเคราะห์ 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 
ในการศึกษา ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2) เพ่ือศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ 3) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น า      
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับ ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 4.4 ผลการวิเคราะห์องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 4.5 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาและองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 4.7 สรุป 
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
   แทน ค่าเฉลี่ย 
 S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 t แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
 F แทน ค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-distribution) 
 R แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
 R2 แทน ค่าสัมประสิทธิ์การท านายหรืออ านาจพยากรณ์ 
 r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 p แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ
 ** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 TLD แทน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
 II แทน การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
 IM แทน การสร้างแรงบันดาลใจ 
 IS แทน การกระตุ้นทางปัญญา  
 IC แทน การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 LO  แทน องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 PM  แทน การเป็นบุคคลที่รอบรู้  
 MM  แทน การมีรูปแบบแผนการคิด  
 SV  แทน สร้างวิสัยทัศน์ร่วม 
 TL  แทน การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  
 ST  แทน การคิดเชิงระบบ 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการไปแจกแบบสอบถามจ านวน 388 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 381 
ฉบับ เมื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ใช้ได้ 375 คิดเป็น ร้อยละ 96.65 โดยผู้วิจัยได้จ าแนก
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน และ
ประสบการณ์ในการท างาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

n = 375 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
 ชาย 110 29.33 
 หญิง 265 70.67 

รวม 375 100.00 
2. อายุ   
 20-30 ปี 59 15.73 
 31-40 ปี 108 28.80 
 41-50 ปี 60 16.00 
 51 ปีขึ้นไป 148 39.47 

รวม 375 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรี 213 56.80 
 ปริญญาโท 153 40.80 
 ปริญญาเอก   9 2.40 

รวม 375 100.00 
4. ต าแหน่งหน้าทีใ่นปัจจุบัน   
 ผู้บริหารสถานศึกษา 94 25.07 
 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 89 23.73 
 คร ู 192 51.20 

รวม 375 100.00 
5. ประสบการณใ์นการท างาน   
 0-10 ปี 140 37.33 
 11-20 ปี 37 9.87 
 21-30 ปี 75 20.00 
 31 ปีขึ้นไป 123 32.80 

รวม 375 100.00 
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 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 375 คน แยกตามสถานภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 70.67 
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 29.33 
 2. อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.47 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 อายุ 41-50 ปี จ านวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และน้อยที่สุด มีอายุ 20-30 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 15.73 
 3. ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
213 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 รองลงมา คือ ปริญญาโท จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 และ
น้อยที่สุดปริญญาเอก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40  
 4. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นครู จ านวน 192 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 51.20 รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 25.07 และน้อยที่สุด
เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ จ านวน 89 คน คดิเป็นร้อยละ 23.73 
 5. ประสบการณ์ในการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการท างาน
0-10 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 37.33 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการท างาน 31 ปีขึ้นไป 
จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 มีประสบการณ์ในการท างาน 21-30 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 และน้อยที่สุด 11-20 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.87 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกอบด้วย 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การ 
สร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดย
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมและรายด้าน 
ดังตารางที่ 4.2-4.6  
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ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 โดยภาพรวม 

n = 375 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

   S.D. แปลผล 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.42 0.53 มาก 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.43 0.55 มาก 
3. ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 4.38 0.53 มาก 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.41 0.54 มาก 

รวม 4.41 0.50 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด คือ 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
และด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมของด้านที่ 1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

n = 375 
 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

  S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ และนโยบายที่

ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้ 4.33 0.61 มาก 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่าง

ที่ด ีเสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจจริง ยึดมั่นถึงประโยชน์ส่วนรวม
ในการท างาน 4.44 0.61 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน 4.47 0.63 มาก 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และความ

ภาคภูมิใจแก่ผู้ร่วมงาน 4.41 0.63 มาก 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูน

ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 4.43 0.62 มาก 
รวม 4.42 0.53 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ของด้านที่ 1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน รองลงมา คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาประพฤติตนเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจจริง ยึดมั่นถึง
ประโยชน์ส่วนรวมในการท างาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีอุดมการณ์ มี
วิสัยทัศน์ และนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้ 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมของด้านที่ 2 การสร้างแรงบันดาลใจ 

n = 375 
 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

  S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างเจตคติที่ดี การคิดในแง่บวก และแนะน า

วิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 4.40 0.63 มาก 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาคอยให้ก าลังใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา

อุปสรรคต่าง ๆ 4.42 0.64 มาก 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา อย่างเต็มความรู้ความสามารถ 4.41 0.66 มาก 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ

ท างาน 4.43 0.64 มาก 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงความชื่นชมยินดีอย่างจริงใจเมื่อ

ปฏิบัติงานส าเร็จ 4.47 0.64 มาก 
รวม 4.43 0.55 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ของด้านที่ 2 การสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงความชื่นชมยินดีอย่างจริงใจเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ รองลงมา คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสร้างเจตคติที่ดี การคิดในแง่บวก และแนะน าวิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมของด้านที่ 3 การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 

n = 375 
 ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 

  S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 4.39 0.64 มาก 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างจากตน 4.40 0.63 มาก 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยชี้แนะให้แก่ครใูนการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้

งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 4.34 0.65 มาก 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความคิดสร้างสรรค์ในการหา

แนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา 4.35 0.61 มาก 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความมั่นใจว่าปัญหาทุกอย่างสามารถ

แก้ไขได้ถ้าทุกคนร่วมใจกัน 4.41 0.62 มาก 
รวม 4.38 0.53 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ของด้านที่ 3 การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความม่ันใจว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ถ้าทุกคนร่วมใจกัน รองลงมา คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่
แตกต่างจากตน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยชี้แนะให้แก่ครูในการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมของด้านที่ 4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

n = 375 
 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

  S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ

บุคลากร 4.40 0.63 มาก 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญ และดูแลเอาใจใส่ต่อ

ผู้ร่วมงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 4.37 0.64 มาก 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานรับผิดชอบอย่าง

ทั่วถึง โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคล 4.43 0.65 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษารับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจจริง 4.42 0.64 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ร่วมงานอย่าง
ต่อเนื่อง 4.44 0.62 มาก 

รวม 4.41 0.54 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ของด้านที่ 4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่า
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานรับผิดชอบอย่างทั่วถึง โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญ และดูแล
เอาใจใส่ต่อผู้ร่วมงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
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4.4 ผลการวิเคราะห์องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
 ผลการวิเคราะห์องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกอบด้วย 1) การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 2) การมีรูปแบบแผนการคิด 3) การ
สร้าง วิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ 5) การคิดเชิงระบบ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมและรายด้าน ดังตารางที่ 4.7-4.12  
 
ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดย
ภาพรวม 

n = 375 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา   S.D. แปลผล 

1. ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ 4.43 0.52 มาก 
2. ด้านการมีรูปแบบแผนการคิด 4.36 0.53 มาก 
3. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4.38 0.54 มาก 
4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 4.40 0.55 มาก 
5. ด้านการคิดเชิงระบบ 4.39 0.52 มาก 

รวม 4.39 0.48 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด คือ 
ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการคิดเชิงระบบ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน และด้านการมีรูปแบบแผนการคิด ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวม
ของด้านที่ 1 การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 

n = 375 
 ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ 

  S.D. แปลผล 
1. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 4.42 0.65 มาก 
2. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสนใจใฝ่รู้ที่จะ

เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 4.44 0.62 มาก 
3. สถานศึกษาส่ ง เสริ มและสนับสนุนให้ บุ คลากรมี ความรู้ 

ความสามารถในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี 4.45 0.61 มาก 
4. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างทันการณ์ 4.39 0.61 มาก 
5. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีแรงบันดาลใจในการ

มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4.43 0.60 มาก 
รวม 4.43 0.52 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ของด้านที่ 1 การเป็นบุคคลที่รอบรู้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบเป็น
อย่างดี รองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสนใจใฝ่รู้ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างทันการณ์ 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมของด้านที่ 2 การมีรูปแบบแผนการคิด 

n = 375 
 ด้านการมีรูปแบบแผนการคิด ( ) (S.D.) แปลผล 

1. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงเพื่อคิดวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ 4.39 0.61 มาก 

2. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ประสบผลส าเร็จด้วยตนเอง 4.35 0.64 มาก 

3. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนวิธี
คิดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสม 4.37 0.62 มาก 

4. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไม่ยึดติดกับรูปแบบ
และกระบวนการท างานที่คุ้นเคย 4.31 0.63 มาก 

5. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างความเข้าใจที่ดี และปรับปรุงแบบแผนความคิด
ร่วมกัน 4.36 0.64 มาก 

รวม 4.36 0.53 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ของด้านที่ 2 การมีรูปแบบแผนการคิด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพ่ือคิดวิเคราะห์ประกอบการ
ตัดสินใจ รองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดที่จะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ไม่ยึดติดกับรูปแบบและกระบวนการท างานที่คุ้นเคย 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมของด้านที่ 3 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

n = 375 
 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ( ) (S.D.) แปลผล 

1. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนร่วมกัน 4.41 0.61 มาก 

2. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในการท างานของ
โรงเรียน 4.40 0.61 มาก 

3. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และข้อมูลข่าวสารในการท างานร่วมกัน 4.33 0.64 มาก 

4. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความ เชื่อมั่น 
ศรัทธา และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของโรงเรียน 4.38 0.62 มาก 

5. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรร่วมมือกันในการ
ท างานเพ่ือพัฒนาสู่เป้าหมายในอนาคต 4.39 0.64 มาก 

รวม 4.38 0.54 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ของด้านที่ 3 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนร่วมกัน 
รองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการท างานของโรงเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลข่าวสารในการท างานร่วมกัน 
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมของด้านที่ 4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

n = 375 
 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ( ) (S.D.) แปลผล 

1. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการตัดสินใจ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานร่วมกัน 4.38 0.65 มาก 

2. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 4.41 0.62 มาก 

3. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็น และยอมรับเหตุผลของกันและกัน 4.40 0.65 มาก 

4. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างบรรยากาศใน
การท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร 4.42 0.63 มาก 

5. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
และวิธีการเรียนรู้การท างานเป็นทีม 4.39 0.61 มาก 

รวม 4.40 0.55 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ของด้านที่ 4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างบรรยากาศในการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
รองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการตัดสินใจแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขององค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โดยรวมของด้านที่ 5 การคิดเชิงระบบ 

n = 375 
 ด้านการคิดเชิงระบบ ( ) (S.D.) แปลผล 

1. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการท างานที่ชัดเจน 4.41 0.59 มาก 
2. สถานศึกษามีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ

ชัดเจน 4.42 0.61 มาก 
3. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี

ระบบเป็นขั้นตอน ตรวจสอบได้ 4.38 0.62 มาก 
4. สถานศึกษาส่ ง เสริมและสนับสนุน ให้บุคลากร จัดล าดับ

ความส าคัญของปัญหาอย่ า ง เป็นระบบ  โดยน าความรู้ 
ความสามารถมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 4.38 0.63 มาก 

5. สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
น ามาใช้ปรับปรุงพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ 4.37 0.60 มาก 

รวม 4.39 0.52 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ของด้านที่ 5 การคิดเชิงระบบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษามีการ
จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบชัดเจน รองลงมา คือ สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย และ
ทิศทางการท างานที่ชัดเจน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และน ามาใช้ปรับปรุงพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  โดยใช้
สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยผู้วิจัย 
ได้ท าการวิเคราะห์ตามข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือทดสอบ
ว่าตัวแปรต้นทุกตัวจะไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง เพ่ือป้องกันปัญหาความสัมพันธ์ภายในของตัวแปร
พยากรณ์ (Multicollinearity) โดยพิจารณาจากค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) เกณฑ์ที่
ใช้คือ ต้องมากกว่า 0.19 ค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน Variance inflation factor (VIF) 
เกณฑ์ท่ีใช้คือ ต้องไม่เกิน 5.3 ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.13-4.15 
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ตารางท่ี 4.13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

n = 375 
ตัวแปร (II) (IM) (IS) (IC) (TLD) (LO) 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (II) 1.00      
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (IM) 0.853** 1.00     
ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา (IS) 0.782** 0.823** 1.00    
ด้านการค านึงถึงความเป็น 
ปัจเจกบุคคล (IC) 0.760** 0.813** 0.847** 1.00 

  

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา (TLD) 0.915** 0.942** 0.930** 0.922** 1.00  
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
(LO) 0.698** 0.747** 0.769** 0.803** 0.814** 1.00 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา (TLD) มี
ความสัมพันธ์กันในทางบวกกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา (LO) ระดับสูงมาก โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ท่ากับ 0.814 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา (LO) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC) (r = 0.803) ด้าน
การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา (IS) (r = 0.769) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (IM) (r = 0.747) และด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (II) (r = 0.698) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (II) – ด้านการค านึง 
ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC) มีค่าอยู่ระหว่าง (0.760-0.853) ถือว่ามีความความสัมพันธ์กันสูงถึงสูงมาก 
ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหา Multicollinearity จึงจะต้องมีการทดสอบ Collinearity Statistics โดยพิจารณา 
จากค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) และค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน 
Variance inflation factor (VIF) ดังตารางที่ 4.14 
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ตารางท่ี 4.14 ค่า Tolerance และ ค่า Variance inflation factor (VIF) ของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในแต่ละด้าน 

 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (II) 0.250 4.004 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (IM) 0.194 5.148 
3. ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา (IS) 0.222 4.507 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC) 0.240 4.174 

 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ดัชนีบอกภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ค่าความคงทนของการยอมรับ 
(Tolerance) ได้ค่าระหว่าง 0.194-0.250 ซึ่งมากกว่าค่าที่ก าหนด คือ 0.19 และค่าปัจจัยการขยายตัว
ของความแปรปรวน Variance inflation factor (VIF) มีค่าระหว่าง 4.004-5.148 ซึ่งมีค่าไม่เกินตามที่
ก าหนด คือ 5.3 แสดงว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้านเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity จึงสามารถวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็น
ขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) ดังตารางที ่4.15 
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ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 

ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ 
ค่าสัมประสิทธิ์ 

t p 
คะแนนดิบ ค่ามาตรฐาน 

ค่าคงที ่ 1.004  8.253 .000 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (IM) 0.402 0.458 7.702 .000 
ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา (IS) 0.203 0.224 3.674 .000 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC) 0.164 0.190 3.414 .001 
R = 0.826,  R2 = 0.683, F = 265.870, p = .001 

 
 จากตารางที่  4.15 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
เรียงตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (IM) ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา (IS) 
และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC) ตามล าดับ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.826 (R = 
0.826) ซ่ึงตัวแปรทั้งสามร่วมกันอธิบายความแปรปรวนขององค์การแห่งการเรียนรู้ ได้ร้อยละ 68.30 
(R2 = 0.683) สามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้ 
 สมการคะแนนดิบ Ŷ = 1.004 + 0.402(IM) + 0.203(IS) + 0.164(IC) (R2 = 0.683)   
 สมการคะแนนมาตรฐาน �̂�𝑦 = 0.458 (ZIM) + 0.224 (ZIS) + 0.190 (ZIC) (R

2 = 0.683) 
 ส าหรับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ (II) ไม่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพราะไม่มีนัยส าคัญทางสถิติจึงไม่
ถูกคัดเลือกเข้าสมการ 
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4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
 ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามปลายเปิดส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) ค าถามปลายเปิดแล้วน ามาสังเคราะห์ ดังนี้ 
 
 4.6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 
  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ มีความ 
รับผิดชอบในการท างาน มีวินัยในตนเองเสมอต้นเสมอปลาย มีเหตุมีผล กล้าตัดสินใจ เป็นแบบอย่างที่ดี 
มีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน ปกครองด้วยกัลยาณมิตร มีแนวคิดใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ มีจิตวิทยา
ทางการศึกษาเพ่ือปรับพฤติกรรมของผู้ร่วมงาน มีความเป็นกันเอง มีการบริหารแบบองค์รวม คอยกระตุ้น 
ผู้ร่วมงานให้เกิดความรักในองค์กร สร้างเจตคติแง่บวก และสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ร่วมงานเพ่ือเกิด
แรงบันดาลใจในการท างาน ชื่นชมยินดีกับความสามารถ มีรางวัลตอบแทนให้กับความส าเร็จของ
ผู้ร่วมงาน หล่อหลอมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในองค์กร ชี้ให้เห็นถึงปัญหา/สาเหตุ และ
หนทางน าไปสู่การแก ้ปัญหา ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกัน 
แก้ปัญหาในการท างาน มีวิทยาการ ใหม่ ๆ มาสนับสนุนผู้ร่วมงาน มีการวางแผนมอบงานแบบ
ปลายเปิด ตรงตามความถนัด ความสามารถ และความเหมะสมของผู้ปฏิบัติงาน และคอยก ากับ
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้เข้าอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา เพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ ในการ 
พัฒนาอาชีพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ และมีการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค 
ค านึงถึงความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
 4.6.2 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และต่อเนื่อง 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการท างาน และการสืบค้นข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์ทางการศึกษา 
มีการประชุมวางแผน และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่าง
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สร้างสรรค์ สนับสนุนความคิดรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย มีการยอมรับในความคิดเห็นและปรับใช้
ร่วมกันเป็นทีม มีการสร้างวิสัยทัศน์ในการท างานร่วมกัน มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม และมีการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) มีโมเดลเป้าหมายในการบริหารงาน และมีขั้นตอนในการ
ท างานที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ มีการจัดแบ่งหน้าที่งานตามภาระหน้าที่ที่เหมาะสมกับบุคคล มีความ
เท่าเทียม และเสมอภาคกัน มีการน าระบบแบบ PDCA มาใช้ในการท างาน มีการสร้างบรรยากาศ
องค์กรที่ดีเป็นกัลยาณมิตร ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีการวิเคราะห์ปัญหาและการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นกระบวนการ ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและทันสถานการณ์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุด และเกิดประโยชน์กับสถานศึกษา 
 

4.7 สรุป 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 375 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และครู พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก ความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 
2 อยู่ในระดับมาก และอธิบายความแปรปรวนขององค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ร้อยละ 68.30 (R2 = 0.683) เรียง
ตามล าดับความส าคัญ คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส าหรับด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ ์ไม่มีนัยส าคัญทางสถติิจึงไม่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ   
  
 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
 งานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2) เพ่ือศึกษา องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ 3) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 97 โรงเรียน ก าหนดผู้ให้ข้อมูลจาก
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแห่งละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ 1 คน และครู 2 คน ของแต่ละสถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น 388 คน ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 381 ฉบับ เมื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา ใช้ได้ 
375 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.65 
 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
และองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน วิเคราะห์สถิติ
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีข้ันตอนและผลการศึกษา ดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2” สรุปผลได้ ดังนี้ 
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 5.1.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็น
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด คือ ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้าน
การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา ตามล าดับ โดยแยกผลการสรุปรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นต้นแบบและเป็น
แบบอย่างที่ดี เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจจริง ยึดมั่นถึงประโยชน์ส่วนรวมในการท างาน และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ และนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
สามารถปฏิบัติได ้
 ด้านที่ 2 การสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็น
รายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงความชื่นชมยินดี
อย่างจริงใจเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการท างาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างเจตคติที่ดี การคิดในแง่บวก 
และแนะน าวิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
 ด้านที่ 3 การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความมั่นใจว่า
ปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ถ้าทุกคนร่วมใจกัน รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่แตกต่างจากตน และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยชี้แนะให้แก่ครูในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 ด้านที่ 4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้ผู้ร่วมงาน
รับผิดชอบอย่างทั่วถึง โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญ และดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ร่วมงานด้วยความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน 
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 5.1.2 องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
 พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด คือ ด้านการเป็นบุคคล
ที่รอบรู้ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการคิดเชิงระบบ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้าน
การมีรูปแบบแผนการคิด ตามล าดับ โดยแยกผลการสรุปรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 การเป็นบุคคลที่รอบรู้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็น
รายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี รองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรสนใจใฝ่รู้ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สถานศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างทันการณ์  
 ด้านที่ 2 การมีรูปแบบแผนการคิด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีการใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพ่ือคิดวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ รองลงมา คือ สถานศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสม และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไม่ยึดติดกับรูปแบบและกระบวนการ
ท างานที่คุ้นเคย 
 ด้านที่ 3 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนร่วมกัน รองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในการท างานของโรงเรียน 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และข้อมูลข่าวสารในการท างานร่วมกัน 
 ด้านที่ 4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสร้างบรรยากาศในการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร รองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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 ด้านที่ 5 การคิดเชิงระบบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มค่ีาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษามีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
เป็นระบบชัดเจน รองลงมา คือ สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการท างานที่ชัดเจน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และน ามาใช้ปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 5.1.3 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรียงตามล าดับ
ความส าคัญ ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (IM) ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา (IS) และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC) ตามล าดับ สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.826 (R = 0.826) ซึ่งตัว
แปรทั้งสามร่วมกันอธิบายความแปรปรวนขององค์การแห่งการเรียนรู้ ได้ร้อยละ 68.30 (R2 = 0.683) 
สามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้  
 สมการคะแนนดิบ Ŷ = 1.004 + 0.402(IM) + 0.203(IS) + 0.164(IC) (R2 = 0.683)  
 สมการคะแนนมาตรฐาน �̂�𝑦 = 0.458 (ZIM) + 0.224 (ZIS) + 0.190 (ZIC) (R

2 = 0.683) 
 ส าหรับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ไม่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพราะไม่มีนัยส าคัญทางสถิติจึงไม่ถูก
คัดเลือกเข้าสมการ 
 
 5.1.4 ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
  5.1.4.1 ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ มีความ 
รับผิดชอบในการท างาน มีวินัยในตนเองเสมอต้นเสมอปลาย มีเหตุมีผล กล้าตัดสินใจ เป็นแบบอย่างที่ดี 
มีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน ปกครองด้วยกัลยาณมิตร มีแนวคิดใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ มีจิตวิทยา
ทางการศึกษาเพ่ือปรับพฤติกรรมของผู้ร่วมงาน มีความเป็นกันเอง มีการบริหารแบบองค์รวม คอยกระตุ้น 
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ผู้ร่วมงานให้เกิดความรักในองค์กร สร้างเจตคติแง่บวก และสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ร่วมงานเพ่ือเกิด
แรงบันดาลใจในการท างาน ชื่นชมยินดีกับความสามารถ มีรางวัลตอบแทนให้กับความส าเร็จของ
ผู้ร่วมงาน หล่อหลอมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในองค์กร ชี้ให้เห็นถึงปัญหา/สาเหตุ และ
หนทางน าไปสู่การแก้ปัญหา ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกัน
แก้ปัญหาในการท างาน มีวิทยาการ ใหม่ ๆ มาสนับสนุนผู้ร่วมงาน มีการวางแผนมอบงานแบบ
ปลายเปิด ตรงตามความถนัด ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน และคอยก ากับ
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้เข้าอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา เพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ ในการ 
พัฒนาอาชีพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ และมีการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค 
ค านึงถึงความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  5.1.4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
  สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และ
ต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการท างาน และการสืบค้นข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์ทาง
การศึกษา มีการประชุมวางแผน และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
อย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนความคิดรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย มีการยอมรับในความคิดเห็น และ
ปรับใช้ร่วมกันเป็นทีม มีการสร้างวิสัยทัศน์ในการท างานร่วมกัน มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม และและ
มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  มีโมเดลเป้าหมายในการบริหารงาน และมีขั้นตอนในการ
ท างานที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ มีการจัดแบ่งหน้าที่งานตามภาระหน้าที่ที่เหมาะสมกับบุคคล มีความ
เท่าเทียม และเสมอภาคกัน มีการน าระบบแบบ PDCA มาใช้ในการท างาน มีการสร้างบรรยากาศ
องค์กรที่ดีเป็นกัลยาณมิตร ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีการวิเคราะห์ปัญหาและการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นกระบวนการ ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและทันสถานการณ์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุด และเกิดประโยชน์กับสถานศึกษา 
 

5.2 อภิปรายผล 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 
2” ตามวัตถุประสงค ์และสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผลของการวิจัยน ามาอภิปรายผลได ดังนี้ 
 5.2.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทาง 
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ในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ โดยก าหนดให้พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรม การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2560) ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ตนเองให้มีคุณลักษณะของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว มีอุดมการณ์ในการท างานที่เข้มแข็ง มีพฤติกรรมที่ท าให้ผู้ร่วมงานเกิดการยอมรับดังที่ ภารด ี
อนันต์นาวี (2557) ได้กล่าวว่า ผู้น าทางการศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการบริหารองค์การในยุคของ
การแข่งขันจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ การมีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการ
ก าหนดกลยุทธ์เป็นอันดับหนึ่ง วิสัยทัศน์และกลยุทธ์จึงเป็นตัวแปรของผู้น าที่ส าคัญยิ่งที่จะท าให้ภาวะ
ผู้น าในการบริหารองค์การสู่ความส าเร็จได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหมาย โอภาษี (2558) ได้
วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวดี แก้วสอน (2558) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธุมากร เจดีย์ค า (2559) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและเป็น
รายด้านอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน พบว่า  
 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับสูงที่สุดกว่า
ทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้น าของสถานศึกษา จึงถือได้ว่าเป็นบุคคลที่
มีบทบาทส าคัญต่อการจัดการศึกษา เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามความต้องการ (ธีระ รุญเจริญ, 2555) 
และในปัจจุบันการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมให้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และต้องเสริมแรง
ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม ยุติธรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังที่ สัมมา รธนิธย์ (2556) ได้กล่าวว่า การสร้างแรงบันดาลใจ
เป็นกระบวนการที่ผู้น าพยายามจูงใจให้ผู้ร่วมงานมีความเชื่อมั่น กระตือรือร้น และเกิดการคล้อยตาม
ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยการจุดประกายความคิด กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนัก
ในภารกิจส่วนรวม อุทิศตนเพื่อกลุ่ม มีเจตคติท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กะทารินา (Katharina, 
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2010) ได้ศึกษาเรื่อง ขอบเขตวิธีการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยเพ่ิมแรงจูงใจของพนักงานที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานของแต่ละบุคคล ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจเป็นตัวกลางที่ส าคัญซึ่งผู้น า
การเปลี่ยนแปลงสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของแต่ละบุคคลได้ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ควรรวมปัจจัยจูงใจที่พบในพฤติกรรมของเขาเนื่องจากตามการศึกษาเขาไม่สามารถมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคคลได้โดยตรง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหมาย โอภาษี 
(2558) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1” ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับต่ าที่สุด
กว่าทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษายังให้โอกาสการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมงาน  ไม่มากเท่าที่ควร ขาดการประชุมวางแผนการท างาน หรือการติดตามขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาต้องฝึกให้ผู้รว่มงานท างานอย่างเป็นระบบ กล้าที่จะ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การที่ประสบอยู่ 
รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการแกไข โดยใช้ความคิด จินตนาการที่สร้างสรรค์ในการท างาน สร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไมวิพากษ์วิจารณ์กัน โดยพิจารณาให้ผู้ร่วมงานเห็นว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็นเรื่องท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแกปัญหาร่วมกัน ดังที่ แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 
1994) ไดก้ล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม
ให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง เป็นผลให้ปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง พัฒนาความสามารถ
ของผู้ร่วมงานและผู้ตามมีศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีม
และองค์การ จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของ
องค์การ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556) ที่กล่าวว่า การกระตุ้นทางปัญญา เป็น
สิ่งที่ผู้น าจะต้องส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มให้พนักงานมีอิสระ การปลุกเร้าให้พนักงานรับรู้ถึง
ปัญหา และหาทาง แก้ไข มีการแก้ปัญหาได้อย่างดี มีคุณภาพสูง และพนักงานมีความผูกพันสูง มีการ
คิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบให้โอกาสพนักงานได้รับโอกาสในการเรียนรู้  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศศิประภา องอาจ (2557) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา อยู่ในระดับมาก แต่น้อยกว่าทุกด้าน และสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ ธุมากร เจดีย์ค า (2559) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การ
สร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 
 5.2.2 องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ก าหนดนโยบาย ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2560) ดังนั้นท าให้สถานศึกษาในก ากับดูแล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ 
จัดการศึกษาให้แก่เด็กตามพระราชบัญญัติ และตามนโยบายของรัฐ เป็นองค์การที่ให้บริการในด้านการ
สอน และการเรียนรู้ เป้าหมายที่ส าคัญของสถานศึกษาก็คือ การเรียนรู้ของนักเรียน ขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาจัดขึ้น สถานศึกษาจึงเหมาะที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่า
องค์การอ่ืนใด เพราะเป็นสถานที่ที่ผู้บริหารและครูผู้สอนสามารถแสดงศักยภาพ เพ่ือการสร้างสรรค์ 
และเพ่ือความส าเร็จ และเป็นแหล่งที่ผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ มาเรียนรู้ร่วมกัน (จันทรานี สงวนนาม, 2553) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติธัช แจ้งสว่าง (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ความรู้กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกั ดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมถวิล ศิลปะคนธรรพ์ (2556) 
ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบว่า การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติยา จันทรเสนา (2556) ได้วิจัยเรื่อง 
“ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน พบว่า  
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 ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับสูงที่สุดกว่าทุกด้าน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้มีเจตนารมณ์ให้ “การศึกษา” เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ 
จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการ
เรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีความมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ท าให้
ข้าราชการครูต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีไหวพริบ 
ปฏิภาณ เป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เพ่ือที่จะเพ่ิมพูนศักยภาพตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการใหม่ ๆ 
ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการท างาน เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพอยู่เสมอ 
ดังที่ มงคลชัย วิริยะพินิจ (2554) ได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่บุคลากรภายใน
องค์การมีจิตใจที่ใฝ่รู้และท าการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการท างานอย่างต่อเนื่อง มิใช่เพียงท างานแต่
เพียงอย่างเดียว และตรงกับแนวคิดของ จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556) ได้กล่าวว่า การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 
เป็นลักษณะการเรียนรู้ของคนในองค์การซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ขององค์การได้ สมาชิกของ
องค์การที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น จะมีลักษณะสนใจและใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ อยู่เสมอ   
มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพของตน มุ่งสู่จุดหมาย และความส าเร็จที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติธัช แจ้งสว่าง (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ความรู้กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกั ดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี 
ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในล าดับแรก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิประภา 
องอาจ (2557) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัยพบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการ
เป็นบุคคลที่รอบรู้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในล าดับแรก 
 ด้านการมีรูปแบบแผนการคิด อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับต่ าที่สุดกว่าทุกด้าน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาขาดการประชุมวางแผนการท างาน บุคลากรจึงขาดการเชื่อมโยง บูรณาการ 
การคิดการท างานอย่างเป็นระบบ เช่น การวางแผน การจัดปฏิทินในการท างาน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ยังพบว่า สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้
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บุคลากรไม่ยึดติดกับรูปแบบและกระบวนการท างานที่คุ้นเคย มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในด้านนี้ ซึ่งแสดงว่า
บุคลากรยังยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่เข้าใจเป้าหมายของการท างาน
ที่ชัดเจน ซึ่ง เซ้งเก้ (Senge, 2006) ได้กล่าวว่า การมีรูปแบบแผนการคิดเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
รูปแบบความคิดจากการสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นกรอบความคิดที่ท าให้บุคคลนั้น ๆ มี
ความสามารถในการท าความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจ ในเรื่องต่าง ๆ ไดอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก และ จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 207) ยังได้กล่าวอีกว่า การมีรูปแบบ
แผนการคิด เป็นกรอบความคิดที่ส่งผลต่อการรับรู้และเข้าใจ โดยตีความต่อสิ่งที่ได้ยินหรือรับรู้ต่าง ๆ 
ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละคน โมเดลความคิดจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดี 
หากสถานศึกษายอมรับแต่โมเดลความคิดเดิม ๆ ที่มีอยู่ ก็จะท าให้เกิดการปฏิเสธต่อสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ท าให้
ไม่เกิดความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจต่อกรอบแนวคิดของแต่ละคน
ให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความส าเร็จในการท างานเป็นทีม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติธัช แจ้งสว่าง (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ความรู้กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกั ดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ด้าน
การมีรูปแบบแผนการคิดอยู่ในระดับมาก แต่อยู่ในล าดับสุดท้าย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิประภา 
องอาจ (2557) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัยพบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมี
รูปแบบแผนการคิดอยู่ในระดับมาก แต่อยู่ในล าดับสุดท้าย 
 5.2.3 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ที่ส่งผลต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมตามคุณลักษณะ 
ของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ สามารถปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน และปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี มีความจริงใจและรับฟัง
ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล เป็นแบบอย่างที่ดี อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีความสามารถจูงใจ
ให้ผู้ร่วมงานเห็นถึงภารกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ
ร่วมกัน ดังที่ จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
การทีผู่้น าให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ตาม เพื่อให้เกิดขวัญและแรงใจในระดับสูงขึ้น ผู้น าสามารถท า
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ให้ผู้ตามเกิดแรงบันดาลใจในการท างาน และพยายามที่จะท างานให้ได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่
คาดหวัง เป็นผลให้ปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามมี
ศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและองค์การ  จูงใจให้
ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นภาภรณ์ แสงฤทธิ์ (2555) ได้วิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผล
ต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 73.60 และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลต่อสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผลต่อสภาพ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสามารถอธิบาย
สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนได้ร้อยละ 38.00 (R2 = .380) 
 ส าหรับตัวแปรด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ถูกคัดออกจากสมการ เนื่องจากทดสอบ
ความสัมพันธ์แล้วไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยน
การบริหารงาน และการท างานใหม่ ๆ เพ่ือให้เท่าทันสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอด ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์ และการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาไม่เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง จึงส่งผลให้อิทธิพลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 2 ด้านนี้ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ  
  

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 
2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไป ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปไว้
ดังนี้ 
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 5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 อิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความส าคัญ
ต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 
2 และสามารถเป็นข้อเสนอในองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึง
ควรเอาใจใส่ และให้ความส าคัญเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากนี้
ควรเสริมสร้าง พัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เพ่ือการ
พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกว่าที่เป็นอยู่ 
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัย
ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรมีการจัดท าโครงการ เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของการกระตุ้นเชาวน์ปัญญาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นคุณค่าของการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 
ด้วยการอบรม สัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ และมีการก าหนดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปปฏิบัติและพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการ
มีรูปแบบแผนการคิด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น สถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุนบุคลากรได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ทันสมัย
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยเฉพาะควรเน้นในเรื่องของการมีรูปแบบแผนการคิดเป็นพิเศษ และมี
การติดตามการท างานในเรื่องนี้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาอย่างแท้จริง  
 3. จากผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ไม่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดังนั้นควรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์เป็นพิเศษ และ
พัฒนาเสริมในด้านอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือความสมบูรณ์แบบของผู้บริหารสถานศึกษา  
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 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการปรับปรุงองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
และการมีรูปแบบแผนการคิดของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 
 3. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงถึงพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากชุมชน 
สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงโดยศึกษาในรูปของกรณีศึกษา  
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    ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 2. โปรดอ่านค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ 
ตามความเป็นจริง และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดส่งคืนแบบไม่ต้องระบุชื่อของผู้ตอบ โดยผู้วิจัย 
ขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อสถานศึกษา และ
ตัวท่านเอง 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขออนุโมนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
พระสิฎฐชวิชญ์ สุปฏิปนฺโน (วงศ์อนุการ) 

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
ค าชี้แจง ให้ขีดเครื่องหมาย  ลงใน   หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ  
   1) ชาย     
    2) หญิง 
2. อายุ  
   1) ต่ ากว่า 30 ปี    
   2) 30 – 40 ปี  
   3) 41 – 50 ปี 
   4) 51 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
   1) ปริญญาตรี    
   2) ปริญญาโท  
   3) ปริญญาเอก 
4.ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
   1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
   2) หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
   3) ครูผู้สอน 
5. ประสบการณ์ในการท างาน 
   1) 0 - 10 ปี    
    2) 11 - 20 ปี  
           3) 21 - 30 ปี 
    4) 31 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หมายเลข 5, 4, 3, 2 หรือ 1 ที่ท่านเห็นว่า
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้ 

 1 =  น้อยที่สุด  2  =  น้อย  3  =  ปานกลาง  4  =  มาก  5  =  มากที่สุด 
 

 
 
ข้อ 

 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ และนโยบายที่

ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้ 
     

2 ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตน เป็นต้นแบบและเป็น
แบบอย่างที่ดี  เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจจริง ยึดมั่นถึง
ประโยชน์ส่วนรวมในการท างาน 

     

3 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน      
4 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และ

ความภาคภูมิใจแก่ผู้ร่วมงาน 
     

5 ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูน
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 

     

2. การสร้างแรงบันดาลใจ 
6 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างเจตคติที่ดี  การคิดในแง่บวก และ

แนะน าวิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
     

7 ผู้บริหารสถานศึกษาคอยให้ก าลังใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ 

     

8 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา อย่างเต็มความรู้ความสามารถ 

     

9 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ท างาน 
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ข้อ 

 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
10 ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงความชื่นชมยินดีอย่างจริงใจเมื่อ

ปฏิบัติงานส าเร็จ 
     

3. ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 
11 ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
     

12 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างจากตน 

     

13 ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยชี้แนะให้แก่ครูในการแก้ไขปัญหา
เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

     

14 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
หาแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา 

     

15 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความมั่นใจว่าปัญหาทุกอย่างสามารถ
แก้ไขได้ถ้าทุกคนร่วมใจกัน 

     

4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
16 ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ

บุคลากร 
     

17 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญ และดูแลเอาใจใส่ต่อ
ผู้ร่วมงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

     

18 ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานรับผิดชอบ
อย่างทั่วถึง โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล 

     

19 ผู้บริหารสถานศึกษารับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจจรงิ 

     

20 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ร่วมงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หมายเลข 5, 4, 3, 2 หรือ 1 ที่ท่านเห็นว่า
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้ 

 1 =  น้อยที่สุด  2  =  น้อย  3  =  ปานกลาง  4  =  มาก  5  =  มากที่สุด 
 

 
 
ข้อ 

 
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
1. ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ 
21 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
     

22 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสนใจใฝ่รู้ที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

     

23 สถานศึกษาส่ งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี 

     

24 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างทันการณ์ 

     

25 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีแรงบันดาลใจใน
การมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

     

2. ด้านการมีรูปแบบแผนการคิด 
26 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้ข้อมูล

ข้อเท็จจริงเพื่อคิดวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ 
     

27 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ประสบผลส าเร็จด้วยตนเอง 

     

28 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยน
วิธีคิดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสม 
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ข้อ 

 
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
29 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไม่ยึดติดกับ

รูปแบบและกระบวนการท างานที่คุ้นเคย 
     

30 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างความเข้าใจที่ดี และปรับปรุงแบบแผนความคิด
ร่วมกัน 

     

3. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
31 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการก าหนด

เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนร่วมกัน 
     

32 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในการท างานของ
โรงเรียน 

     

33 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และข้อมูลข่าวสารในการท างานร่วมกัน 

     

34 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความเชื่อมั่น 
ศรัทธา และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของโรงเรียน 

     

35 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรร่วมมือกันในการ
ท างานเพ่ือพัฒนาสู่เป้าหมายในอนาคต 

     

4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
36 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการตัดสินใจ

แก้ปัญหาการปฏิบัติงานร่วมกัน 
     

37 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

     

38 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น และยอมรับเหตุผลของกันและกัน 
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ข้อ 

 
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ระดับการปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
39 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างบรรยากาศใน

การท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
     

40 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมและวิธีการเรียนรู้การท างานเป็นทีม 

     

5. ด้านการคิดเชิงระบบ 
41 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการท างานที่ชัดเจน      
42 สถานศึกษามีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็น

ระบบชัดเจน 
     

43 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่าง
มีระบบเป็นขั้นตอน ตรวจสอบได้ 

     

44 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาอย่างเป็นระบบ  โดยน าความรู้ 
ความสามารถมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

     

45 สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
น ามาใช้ปรับปรุงพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ 
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ........ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................. .......... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
3. ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 
 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ........ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
 ข้อเสนอแนะ........................................................................................... ................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
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ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 
1. ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ 
 ข้อเสนอแนะ................................................................... ........................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
2. ด้านการมีรูปแบบการคิด  
 ข้อเสนอแนะ................................................................................................. .......................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
3. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ........ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ........ 
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................................................................ 
5. ด้านการคิดเชิงระบบ 
 ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

ขออนุโมนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

********************************** 
 

ข้อ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

1 ผู้บริหารสถานศึกษามีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ และ
นโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นต้นแบบและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจจริง 
ยึดมั่นถึงประโยชน์ส่วนรวมในการท างาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมใน
การท างาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจ และความภาคภูมิใจแก่ผู้ร่วมงาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
6 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างเจตคติที่ดี การคิดในแง่

บวก และแนะน าวิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัยในการ
ปฏิบัติงาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารสถานศึกษาคอยให้ก าลังใจเมื่อต้องเผชิญ
กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

8 ผู้ บริ หารสถานศึ กษาสร้ างแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
อย่างเต็มความรู้ความสามารถ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
9 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนความคิดริ เริ่ม

สร้างสรรค์ในการท างาน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
10 ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงความชื่นชมยินดีอย่าง

จริงใจเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
3. ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 

11 ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึง
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และให้มีการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

12 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นที่แตกต่างจากตน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

13 ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยชี้แนะให้แก่ครูในการ
แก้ไขปัญหาเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

14 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความคิด
สร้างสรรค์ในการหาแนวทางใหม่ ๆ ในการ
แก้ปัญหา +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

15 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความมั่นใจว่าปัญหาทุก
อย่างสามารถแก้ไขได้ถ้าทุกคนร่วมใจกัน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
16 ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดต่อสื่อสารและ

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
17 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญ และดูแลเอา

ใจใส่ต่อผู้ร่วมงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
18 ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้ผู้ร่วมงาน

รับผิดชอบอย่างทั่ วถึ ง  โดยค านึ งถึ งความรู้ 
ความสามารถ ตามความเหมาะสมของแต่ละ
บุคคล +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 
19 ผู้ บ ริ ห า รสถานศึ กษารั บ ฟั ง  คว ามคิ ด เห็ น 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจจริง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
20 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา

ผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

ข้อ องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
คะแนน

ผู้เชี่ยวชาญ IOC 
ผลการ

พิจารณา 
1 2 3 

1. ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ 
21 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี

การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองทั้ งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

22 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
สนใจใฝ่รู้ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

23 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ
เป็นอย่างด ี +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

24 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
สามารถแก้ ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในระหว่างการ
ปฏิบัติงานได้อย่างทันการณ์ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

25 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีแรง
บันดาลใจในการมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2. ด้านการมีรูปแบบแผนการคิด 
25 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี

ก า ร ใช้ ข้ อมู ล ข้ อ เท็ จ จ ริ ง เ พ่ื อคิ ด วิ เ ค ร าะห์
ประกอบการตัดสินใจ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
คะแนน

ผู้เชี่ยวชาญ IOC 
ผลการ

พิจารณา 
1 2 3 

27 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ประสบผลส าเร็จ
ด้วยตนเอง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

28 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่มีความ
เหมาะสม +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

29 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไม่
ยึดติดกับรูปแบบและกระบวนการท างานที่คุ้นเคย +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

30 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจที่ดี และ
ปรับปรุงแบบแผนความคิดร่วมกัน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
31 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี

การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน
ร่วมกัน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

32 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการท างานของโรงเรียน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

33 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลข่าวสาร
ในการท างานร่วมกัน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

34 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความ เชื่อมั่น ศรัทธา และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

35 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ร่วมมือกันในการท างานเพ่ือพัฒนาสู่เป้าหมายใน
อนาคต +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ข้อ องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
คะแนน

ผู้เชี่ยวชาญ IOC 
ผลการ

พิจารณา 
1 2 3 

4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
36 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี

การตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติงานร่วมกัน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
37 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

พัฒนาความรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
38 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และยอมรับ
เหตุผลของกันและกัน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

39 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้าง
บรรยากาศในการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

40 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการฝึกอบรมและวิธีการเรียนรู้การท างาน
เป็นทีม +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5. ด้านการคิดเชิงระบบ 
41 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการ

ท างานทีช่ัดเจน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
42 สถานศึกษามีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

อย่างเป็นระบบชัดเจน +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
43 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

ปฏิบัติงานอย่างมีระบบเป็นขั้นตอน ตรวจสอบได้ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
44 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

จัดล าดับความส าคัญของปัญหาอย่างเป็นระบบ 
โดยน าความรู้ ความสามารถมาพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

45 สถานศึกษามี การติดตาม  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และน ามาใช้ปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
สม่ าเสมอ +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
การค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
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การค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
 

1. ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการวิจัย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  
 

No 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

A1 81.67 118.09 .68 .98 
A2 81.60 115.35 .94 .98 
A3 81.67 116.16 .91 .98 
A4 81.53 116.12 .86 .98 
A5 81.60 115.49 .85 .98 
B1 81.63 118.79 .76 .98 
B2 81.63 118.17 .73 .98 
B3 81.60 116.94 .74 .98 
B4 81.63 113.96 .90 .98 
B5 81.60 118.52 .63 .98 
C1 81.67 114.57 .87 .98 
C2 81.63 114.10 .97 .98 
C3 81.70 114.29 .91 .98 
C4 81.63 115.96 .83 .98 
C5 81.63 114.10 .97 .98 
D1 81.70 114.29 .91 .98 
D2 81.70 114.42 .84 .98 
D3 81.57 114.67 .90 .98 
D4 81.63 114.10 .97 .98 
D5 81.70 114.29 .91 .98 

  

N of Case   =  30  N of Items  =  20  Alpha =  .98 
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2. ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการวิจัย องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 

No 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

E1 104.07 185.51 .84 .98 
E2 104.40 183.97 .74 .98 
E3 104.13 182.26 .83 .98 
E4 104.07 181.31 .93 .98 
E5 104.23 186.05 .65 .98 
F1 104.23 183.63 .78 .98 
F2 104.30 182.84 .75 .98 
F3 104.10 182.23 .89 .98 
F4 104.13 183.50 .82 .98 
F5 104.07 181.31 .93 .98 
G1 104.33 184.09 .75 .98 
G2 104.20 184.65 .72 .98 
G3 104.07 181.31 .93 .98 
G4 104.07 182.89 .92 .98 
G5 104.13 187.02 .76 .98 
H1 104.07 181.31 .93 .98 
H2 104.07 185.51 .84 .98 
H3 104.33 185.26 .74 .98 
H4 104.20 183.41 .78 .98 
H5 104.20 181.82 .81 .98 
I1 104.03 182.17 .96 .98 
I2 104.17 181.45 .88 .98 
I3 104.03 182.17 .96 .98 
I4 104.27 185.31 .71 .98 
I5 104.10 182.92 .92 .98 

 

 N of Case   =  30  N of Items  =  25  Alpha =  .98 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
 

 
 
ที่มา : เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan), อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ บิสซิเนส 
อาร์แอนด์ดี. 2557. หน้า 48-49. 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล : พระสิฏฐชวิชญ์ สุปฏิปนฺโน (วงศ์อนุการ) 
วัน เดือน ปี เกิด  : 23 มกราคม พ.ศ. 2519 
ชาติภูมิ : จังหวัดภูเก็ต                          
ที่อยูป่ัจจุบัน : วัดภูพานอุดมธรรม ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130                       
การศึกษา : นักธรรมเอก 
      : ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
หน้าที่การงานปัจจุบัน : พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 
   : ครูพระสอนศีลธรรมในจังหวัดนครปฐม 
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