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The objectives of the research were 1) to study the visionary leadership of 

the administrators under the Secondary Educational Service Area Office 19, 2) to 

study the effectiveness of schools under the Secondary Educational Service Area 

Office 19, and 3) to study the relationship between visionary leadership of the 

administrators and effectiveness of schools under the Secondary Educational Service 

Area Office 19. The research samples were 326 government officials and educational 

personnel under Secondary Educational Service Area Office 19. The research 

instrument used to collect data was the rating scale questionnaire, and the data 

were statistically analysed through the statistical package for the social sciences 

(SPSS) in terms of frequency distribution, percentage, arithmetic mean, and standard 

deviation. The statistics used for the hypothetical test was the Pearson's Correlation 

Coefficient method.  

The results of the study were as follows :-  

1. The visionary leadership of the administrators under the Secondary 

Educational Service Area Office 19 was found to be overall and in each aspect at a 

high level.  

2. The effectiveness of schools under the Secondary Educational Service 

Area Office 19 was found to be overall and in each aspect at a high level.  

3. The relationship between the visionary leadership of the administrators 

and effectiveness of schools under the Secondary Educational Service Area Office 19 

was found to be positive at a moderate level (r = .695) and at a statistical significance 

level of .01.  
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ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีคา ในการตรวจสอบคุณภาพ และให

คําแนะนําในการจัดทําแบบสอบถามการวิจัย 

ขอขอบพระคุณ ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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ขอมูลครบถวน พ่ีนองสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทาน ท่ีคอยใหกําลังใจและชวยเหลือผูวิจัย

ดวยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ภรรยา ครอบครัวสุบินรัตนและครอบครัวบุญเลี้ยง พรอม

ท้ังขอขอบพระคุณผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีไมไดกลาวถึง ณ ท่ีนี้ 

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแดบิดา มารดา 

คณาจารยทุกทาน ท้ังในอดีตและปจจุบัน ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานท่ีไดกลาวมาแลว ซ่ึงเปนผูมี

สวนรวมท่ีสําคัญยิ่งในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมีการเติบโต และพัฒนาอยางรวดเร็ว ท้ังทางดาน

การเมือง การปกครอง การมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ความเจริญกาวหนาทาง 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพิทักษสิ่งแวดลอม ในทางกลับกัน ความตกต่ําของเศรษฐกิจโลก

มีสูงข้ึน สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชน ทําใหเกิดปญหาสังคมตามมามากมาย องคการ ท่ีมีราก 

ฐานทางดานสังคม วัฒนธรรมดานการศึกษาท่ีแข็งแกรงก็จะปรับตัวและสรางความอยูรอดได ในทาง

กลับกันองคการท่ีมีกระบวนการศึกษาและการพัฒนาองคความรูในสังคมท่ีออนแอจะเกิด ความสับสน

วุนวาย ดังนั้นผูนําจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาและการดําเนินงานขององคการเพราะผูนําจะ

เปนผูขับเคลื่อนองคการไปในทิศทางท่ีตองการและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการดานการศึกษา จากแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545-

2559 ท่ียึด “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนาเพ่ือใหคนไทยมีความสุข พ่ึงตนเองได และกาวทันโลก 

โดยรักษาเอกลักษณความเปนไทยไว สามารถเลือกใชความรู และเทคโนโลยี ไดอยางคุมคา เหมาะสม 

มีภูมิคุมกันท่ีดี มีความยืดหยุนพรอมรับการเปลี่ยนแปลงควบคูไปกับการ มีคุณธรรมและความซ่ือสัตย

สุจริต เครื่องมือสําคัญท่ีจะใชพัฒนาคนใหมีคุณคานั่นก็คือ “การศึกษา” (สมัชชา จันทรแสง, 2558) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 ได

กําหนดจุดมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาไวในมาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนา

คนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา และคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มาตรา 8 บัญญัติวาการจัดการศึกษาใหยึดหลักการศึกษา

ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการ

เรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง และมาตรา 9 บัญญัติวาระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา

ใหยึดหลักเอกภาพดานนโยบายมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบ 

ประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา มีการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ  
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เปนท่ีทราบกันดีวาการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน มีความรวดเร็วฉับไว และเปนไปได

ตลอดเวลา สรางความสับสนใหกับบุคคลในสังคมอยางมากซ่ึงมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษา และตอ

สถานศึกษาดวย ผูบริหารสถานศึกษายุคปจจุบันจึงตองมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางดี (พิมพอร 

สดเอ่ียม, 2554, หนา 723) ดังนั้น การจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตนจําเปนตองอาศัยผูบริหารท่ีมี

สมรรถนะในการบริหาร ในการเปลี่ยนแปลงการบริหารสถานศึกษา ผูนําจะตองมีลักษณะเฉพาะหลาย

อยาง เชน มีวิสัยทัศนกวางไกล มีอุดมการณ มีความคิดสรางสรรค กลาเผชิญ กับเหตุการณ และมี

ศักยภาพในการใชภาวะผูนําอยางเหมาะสม สรางความสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน ทํางานเปนทีม 

สรางความเชื่อม่ันและใหการสนับสนุนทุกคนในการปฏิบัติงาน การใชลักษณะของภาวะผูนําในเชิง

คุณลักษณะ เชิงพฤติกรรม และตามสถานการณนั้น ไมเพียงพอ ตอความสําเร็จตามเปาหมายของ

องคการได จึงตองใหความสําคัญกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูนําใหมากยิ่งข้ึน  

จากเหตุผลขางตน ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนจึงมีความสําคัญและเปนสิ่งจําเปนอยาง 

ยิ่งสําหรับองคการท่ีตองการพัฒนาในทางท่ีดีข้ึน เนื่องจากเปนสิ่งจําเปนท่ีผูนําจะขาดมิได (สัมฤทธิ์  

กางเพ็ง, 2557) การพัฒนาองคการสมัยใหมจนประสบความสําเร็จ ไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน ยอมข้ึนอยูกับผูนําเพราะผูนําคือผูท่ีมีสวนสําคัญในการกําหนดทิศทางขององคการใหไปสู

เปาหมายท่ีวางไว องคการยุคใหมมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีผูนําท่ีมีวิสัยทัศน และมีความพรอม

ท่ีจะเปลี่ยนแปลง และมีความยืดหยุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ซ่ึงผูนํายุคใหมจะตองมีภาวะ

ผูนํา 3 ประการ คือ ภาวะผูนําท่ีเปรียบเสมือนความสามารถท่ีสําคัญขององคกร ภาวะผูนําท่ีมีศักยภาพ 

เปนเลิศ และ ภาวะผูนําท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานภายใตสภาพเสมือนจริง จึงจะสามารถจัดการองคกร

และทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือจัดการและตอบสนองเชิงวิสัยทัศนท่ีเกิดข้ึนไดอยาง

เหมาะสม นภวรรณ คณานุรักษ (2552, หนา 138) ขณะท่ี ภารด ีอนันตนาวี (2551, หนา 5) กลาววา 

จิตวิญญาณท่ีผูนํายุคใหมตองมี คือ การมีวิสัยทัศน (Visionary) การมีความรัก ใหลูกนอง (Passionate) 

การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity) การมีความยืดหยุน (Flexible) มีความสามารถในการจูง

ใจ (Inspiring) มีการใชนวัตกรรม (Innovation) มีความกลา (Courageous) มีจินตนาการสูง (Imagina- 

tive) ชื่นชมการทดลอง (Experimental) และมีความเปนอิสระ (Independent) และจากผลการวิจัย

ของ กรวัฒน อัตชู (2559) ท่ีพบวาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนในเครือ

มูลนิธิไทไชโย อยูในระดับมากท่ีสุด รวมท้ังผลการวิจัยของ ภวพร วรรณไชย (2559, หนา170-173) 

ท่ีพบวาภาวะผูเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนสูงท่ีสุด  

ประสิทธิผลของโรงเรียนเกิดจากโรงเรียนท่ีมีสภาพทางสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดลอม

รอบ ๆ ตัวผูเรียนท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูอยางเหมาะสม มีความพรอมในดานทรัพยากรตาง ๆ 

เอกสาร สื่อวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีงบประมาณเพียงพอ
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และมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรู ความเขาใจในบทบาทและหนาท่ีของตนเอง ท่ีสามารถจัดการศึกษา

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เกง ดี และมีความสุข 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กอใหเกิดการพัฒนาประเทศชาติไดอยางม่ันคงและยั่งยืนสอดคลองกับ สมชาย 

ตังศุภศิริ (2554, หนา 17) ไดกลาวถึงความสําคัญของประสิทธิผลของโรงเรียน วาประสิทธิผลของ

โรงเรียนเปนผลลัพธข้ันสุดทายของการบริหารโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จตามเปาหมายซ่ึงเปนการ

มองประสิทธิผลของโรงเรียนท้ังระบบ สามารถอธิบายถึงคุณภาพการบริหารของผูบริหารของโรงเรียน

และคุณภาพการสอนของครู และเปนเครื่องชวยตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขามา

เรียนดวย ซ่ึงจะทําใหโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษาตอไปได จึงถือวาไดประสิทธิผลมีความ 

สําคัญตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนเปนอยางยิ่ง ขณะท่ี Hoy & Miskel (2008) กลาววาประสิทธิผล 

ของโรงเรียน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือความพึงพอใจในการทํางานของครู หรือขวัญของสมาชิก

โรงเรียนท่ีดี ซ่ึงพิจารณาไดจากตัวบงชี้ 4 องคประกอบคือ ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน ซ่ึงอาจกลาวสรุป

ไดวา ประสิทธิผลของโรงเรียน ยอมข้ึนอยูกับผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ แนวทางหนึ่งท่ีจะชวยให

การปฏิบัติงานของผูบริหารบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด คือ การพัฒนาผูบริหารโรงเรียน เนื่องจาก 

ผูบริหารโรงเรียนมีฐานะเปนนักบริหาร มีหนาท่ีท่ีตองทําใหโรงเรียนบรรลุเปาหมายของการศึกษา 

และเปนผูมีหนาท่ีสําคัญยิ่งในการสงเสริมใหเกิดการรวมพลังรวมมือในการปฏิบัติงาน และสอดคลอง

กับ สมใจ ปตุโส (2556, หนา 24) ท่ีกลาววาประสิทธิผลมีความสําคัญตอองคการหรือหนวยเปนอยาง

มากท้ังนี้เพราะประสิทธิผลจะเปนตัวชี้วัดและบงบอกถึงความสําเร็จขององคการหรือหนวยงาน  

จากขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2559 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ทําใหทราบวา สภาพความสําเร็จและสภาพปญหาของแตละโรงเรียนมีความแตกตาง

กัน ปญหาท่ีสําคัญโดยเฉพาะดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีพบวาคะแนนเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบ

ระดับชาติ หรือ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ประจําปการศึกษา 2558 มี

คาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรู และจํานวนนักเรียนมีแนวโนมลดลง 

จากสภาพความเปนมาท่ีกลาวมาแลวนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผลการวิจัยท่ีคนพบจะเปนประโยชนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาใช

เปนแนวทางพัฒนาตนเอง รวมถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และหนวยงานท่ี

เก่ียวของสามารถนําผลการวิจยั ไปใชในการวางแผนพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

1.2.1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

1.2.2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19  

1.2.3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีความสัมพันธกัน 

 

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผูวิจัยไดนําองค 

ประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของนักวิชาการ 15 คน มาสังเคราะหเพ่ือสรุปเปนองคประกอบ

ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ซ่ึงแบงเปน 4 องคประกอบ คือ การสรางวิสัยทัศน การสื่อสารวิสัยทัศน การ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน และการเปนแบบอยางท่ีดี สวนประสิทธิผลของโรงเรียนไดศึกษาตามแนวความคิด

ของ Hoy & Miskel (2008 อางถึงใน สมใจ ปตุโส, 2556, หนา 116) ซ่ึงแบงเปน 4 องคประกอบ คือ 

ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมี

เจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความสามารถในการแก 

ปญหาภายในโรงเรียน ดังแผนภูมิท่ี 1.1 
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ตัวแปรท่ี 1  ตัวแปรท่ี 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไว ดังนี้ 

1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยมี

ขอบเขตเนื้อหา แบงเปน 2 สวน ดังนี ้

 1.5.1.1 ตัวแปรท่ี 1 ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผูวิจัยไดสังเคราะหองคประกอบจากแนวคิดทฤษฎี และงาน 

วิจัยท่ีเก่ียวของแบงเปน 4 องคประกอบ ดังนี้ 

   1)  การสรางวิสัยทัศน 

   2)  การสื่อสารวิสัยทัศน 

   3)  การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

   4)  การเปนแบบอยางท่ีดี 

ภาวะ ผู นํ า เ ชิ ง วิ สั ย ทัศนของ ผู 

บริ หา รสถานศึ กษา  ผู วิ จั ย ไ ด

สังเคราะหจากแนวคิดทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของแบง เปน 4 

องคประกอบ ดังนี้ 
 

1. การสรางวิสัยทัศน 

2. การสื่อสารวิสัยทัศน 

3. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

4. การเปนแบบอยางท่ีดี 

ประสิทธิผลของโรงเรียน ผูวิจัยใชกรอบแนว 

คิดของ Hoy & Miskel (2008 อางถึงใน สมใจ 

ปตุโส, 2556, หนา 116) แบงเปน 4 องค 

ประกอบ ดังนี ้
 

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจต

คติทางบวก 

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพัฒนา

โรงเรียน 

4. ความสามารถในการแกปญหา ภายในโรงเรียน 
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  1.5.1.2 ตัวแปรท่ี 2 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ Hoy & Miskel (2008 อางถึงใน สมใจ ปตุโส, 2556, 

หนา 116) แบงองคประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเปน 4 องคประกอบ ดังนี้ 

   1)  ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

   2)  ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 

   3)  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

   4)  ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

1.5.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

  1.5.2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2559 ประกอบ 

ดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 132 คนและครูผูสอน จํานวน 2,052 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 2,184 

คน (สารสนเทศการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2559: สืบคน

เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559) 

  1.5.2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2559 ประกอบ 

ดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 20 คน และครูผูสอน จํานวน 306 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 326 คน

โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970 อางถึงใน พิมพอร 

สดเอ่ียม, 2557, หนา 35) 

1.5.3 ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

   ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรจํานวน 2 ตัวแปร ดังนี้ 

  1.5.3.1 ตัวแปรท่ี 1 ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผูวิจัยไดสังเคราะหองคประกอบจากแนวคิดทฤษฎี และงาน 

วิจัยท่ีเก่ียวของแบงเปน 4 องคประกอบ ดังนี้ 

   1)  การสรางวิสัยทัศน 

   2)  การสื่อสารวิสัยทัศน 

   3)  การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

   4)  การเปนแบบอยางท่ีดี 

  1.5.3.2 ตัวแปรท่ี 2 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ Hoy & Miskel (2008 อางถึงใน สมใจ ปตุโส, 2556 ,

หนา 116) แบงองคประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเปน 4 องคประกอบ ดังนี้ 

   1)  ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
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   2)  ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 

   3)  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

   4)  ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

 

1.6 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย ดังนี้ 

1.6.1 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใชเปนขอมูลสารสนเทศ ในการเพ่ิมประสิทธิผลของโรงเรียน 

สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชเปนแนวทางในการบริหารงานของผูบริหารท้ังระดับสถานศึกษา

และระดับนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ตอไป 

1.6.2 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผูสนใจสามารถศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางองคความรูใหม 

ในการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ  

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้ 

ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการท่ีผูนําใชความสามารถในการ ทําใหผูตามปฏิบัติตามซ่ึง

จําเปนตองใชท้ังศาสตรและศิลป เพ่ือใหสมาชิกในกลุมรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติหนาท่ีจนบรรลุความ 

สําเร็จตามเปาหมายของกลุมหรือองคการ 

ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในการเขาใจ และเห็นภาพปจจุบันขององคการเพ่ือเปลี่ยนแปลงองคการไปสูภาพใหมใน

อนาคตท่ีดีกวา โดยมีทิศทางอยางชัดเจน มีความเปนไปไดจริง โดยการกระตุน จูงใจ สงเสริม และ

สนับสนุน ใหทุกคนมีสวนรวมอยางกระตือรือรน สามารถปฏิบัติตามวิสัยทัศนขององคการเพ่ือท่ีจะนํา

องคการไปสูความสําเร็จ ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้ 

การสรางวิสัยทัศน (Formulating) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการ

เก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหสภาพการณท้ังภายในและภายนอกนํามาวิเคราะหเพ่ือกําหนดทิศทาง

ใหเกิดภาพอนาคตท่ีชัดเจนดวยการระดมความคิดเห็นของทุกคน นําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย 

ท่ีวางไวมีกระตุนสรางบรรยากาศใหเกิดความคิดสรางสรรคและคิดนอกกรอบในการทํางาน 

การส่ือสารวิสัยทัศน (Communicating)หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถใน

การสื่อสารวิสัยทัศนผานชองทางท่ีหลากหลาย ท้ังการอบรม การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย หรืออ่ืน ๆ 

เพ่ืออธิบายโนมนาวใหผู อ่ืนเกิดความเขาใจยอมรับและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามวิสัยทัศน เกิดความ

เชื่อม่ันวาสามารถท่ีจะบรรลุเปาหมายรวมกันได 
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การปฏิบัติตามวิสัยทัศน (Implementing) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถ

ในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติไดจริงท้ังนี้โดยการเชื่อมโยงและแปลงวิสัยทัศนไปสูนโยบาย เปา 

หมาย แผนงาน โครงการ มีการสงเสริมสนับสนุน ใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน

กระตุนการทํางานเปนทีมใหบุคลากรไดใชศักยภาพในการทางานอยางเต็มความสามารถมีการกระจาย

อํานาจใหบุคลากร 

การเปนแบบอยางท่ีดี (Role model) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถใน

การประพฤติตนเปนแบบอยาง เปนคนมีคุณธรรมจริยธรรมยึดม่ันในวิสัยทัศนเปนผู ท่ีอุทิศตนมี

ประชาธิปไตย และเปนท่ีปรึกษาและใหกําลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงานจนบุคลากรเกิดความ

เชื่อม่ัน ไววางใจ ศรัทธาตอผูบริหาร 

ประสิทธิผล หมายถึง ความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาและ

บุคลากรทุกคน ท่ีรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค 

ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสําเร็จของโรงเรียนท่ีเกิดจากการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกคน มีสวนรวมในการดําเนินงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆโดย 

การใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดไดรับความพอใจและการยอมรับจากผูมีสวนเก่ียวของ

เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้ 

ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง ความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีระดับผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง โดยพิจารณาไดจากเกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียน

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีสามารถศึกษาตอในระดับสูงข้ึน ครูจัดกิจกรรม การเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนอยางเต็มความสามารถ จนนักเรียนไดรับรางวัล จากการแขงขันทางดานวิชาการจาก

หนวยงานตาง ๆ  

 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก หมายถึงความสามารถใน

การจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรม มีเจตคติและคานิยม

ท่ีดี จนนักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง ทําใหผูปกครองเกิดความพึงพอใจ  

ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคผูบริหารสถานศึกษาและครูรวมมือ

กันพัฒนาดานงานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป ครูมี

การพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพ่ือใหทันตอเชิงวิสัยทัศน มีความกระตือรือรน ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน มีอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีใชในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู      
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ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถ ในการแกปญหา 

ซ่ึงเกิดจากความรวมมือผูบริหารสถานศึกษาและครู ท้ังในดานการจัดการเรียนการสอนและการ

ปกครองนักเรียน การแกปญหาความขัดแยงภายในโรงเรียน ปญหาเรงดวน สามารถควบคุมสถานการณ

ได ทําใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาโรงเรียน ทําใหผูมี

สวนไดเสียเกิดความพึงพอใจ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 หมายถึง เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 ประกอบดวย พ้ืนท่ีจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลําภู ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 ตั้งอยูท่ี อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีอยูในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ซ่ึงจําแนกเปน 4 ขนาดดังนี้ 

1) โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียน ไมถึง 500 คน 

2) โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียน ตั้งแต 500 คน - 1,499 คน 

3) โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียน ตั้งแต 1,500 คน – 2,499 คน 

4) โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียน ตั้งแต 2,500 คนข้ึนไป 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคคลซ่ึงไดรับการบรรจุแตงตั้งตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหไดรับเงินเดือน จากงบประมาณ

แผนดิน งบบุคลากรท่ีจายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการท่ีปฏิบัติงาน ในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประกอบดวย ผูบริหารและครูผูสอน  

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการบริหารโรงเรียน ไดแก ผูอํานวยการ

สถานศึกษา ผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา และรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

ครูผูสอน หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงครูและครูผูชวย ท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในครั้งนี้ ผูวิจัยได

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้  

2.1 แนวคิด ทฤษฎเีก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน 

 2.1.1 ความหมายของภาวะผูนํา 

 2.1.2 ความหมายของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา 

 2.1.3 องคประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน 

 2.1.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

 2.2.1 ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน 

 2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

 2.2.3 ความสําคัญประสิทธิผลของโรงเรียน 

 2.2.4 การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

 2.2.5 องคประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน 

 2.2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  

2.1 แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน  

2.1.1 ความหมายของภาวะผูนํา 

นักวิชาการ ไดใหความหมายของคําวา ภาวะผูนํา (Leadership) ไวมากมายแตกตางกันไป 

ตามทักษะหรือแนวทางการศึกษาวิจัยดังนี้ 

ศักดิ์เดช สังคพัฒน (2558, หนา 60) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาการท่ีผูนําไดใช

อิทธิพล หรือตําแหนงหนาท่ีไดรับมอบหมายตอผูตามหรือผูอยูใตบังคับบัญชาดวยกระบวนการตาง ๆ 

เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติการอันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเปาหมายท่ีไดกําหนด  

นนทิพร สานอย (2557, หนา 12) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนความสามารถใน

การใชอิทธิพลเหนือผูอ่ืนและจูงใจใหปฏิบัติตามและทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
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ดวงใจ บุญหลา (2556, หนา 11) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนกระบวนการทาง

อิทธิพลอยางถูกตองและมีความชอบธรรมของผูนําท่ีมีตอกลุมหรือองคกร ท่ีทําใหเกิดปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล ภายในกลุมเพ่ือประโยชนตอองคกรและนําไปสูการบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคของ

องคกร 

สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2557, หนา 10) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนกระบวนการท่ี

บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกวา พยายามใชอิทธิพลของตนหรือกลุมตน กระตุนชี้นําผลักดันใหบุคคล

อ่ืนหรือกลุม บุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและกระตือรือรนในการทําสิ่งตาง ๆ ตามตองการโดยมีความ 

สําเร็จของกลุม หรือองคการ 

อรอนงค โรจนวัฒนบูลย (2553, หนา 16) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนกระบวน 

การท่ีผูนําใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาท่ีในการบริหารงานอยางมีศิลปะท้ังการบอกและชี้แนะเพ่ือโนม

นาวจิตใจผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาท่ีอยางดีท่ีสุด เพ่ือใหการดําเนินงานขอองคการบรรลุวัตถุ 

ประสงครวมกัน 

นุชา สระสม (2552, หนา 12) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนบุคคลท่ีทําใหองคกร

ประสบความกาวหนาและบรรลุผลสําเร็จโดยใชอิทธิพลจูงใจผูอ่ืนใหปฏิบัติตาม นอกจากนี้แลวผูนํายัง

มีสวนทําใหเกิดวิสัยทัศนขององคการและพนักงาน รวมท้ังผูนําท่ีสามารถใชอํานาจ อิทธิพลตาง ๆ ท้ัง

โดยตรงและโดยออม เพ่ือนํากลุมประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง คําวา ภาวะผูนํา เปนการประสม

คําระหวางคําวา ภาวะ กับ ผูนํา  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไมไดบัญญัติคําวา ภาวะผูนํา แตบัญญัติ

วา ภาวะเปนคํานามแปลวา ความมีหรือความเปนหรือความปรากฏ สวนคําวา ผูนํา ไมไดบัญญัติไวใน

พจนานุกรมโดยตรงแตมีคําท่ีใกลเคียงกันมาก คือคําวา หัวหนา เปนคํานามแปลวา ผูเปนใหญในหมู

หนึ่ง ๆ และบัญญัติ ไวอีกคําหนึ่ง คือ ผูจัดการ เปนคํานามแปลวาบุคคลท่ีมีหนาท่ีบริหารและควบ คุม

ดูแลกิจการ เม่ือพิจารณารากศัพทท่ีกลาวมาแลวพอสรุปไดวา ภาวะผูนํา หมายถึง ความเปนผูเปน

ใหญในหมูหนึ่ง ๆ  

พิมพอร สดเอ่ียม (2547, หนา 116) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนความสามารถ

ในการริเริ่มโครงสราง กระบวนการใหม เปาหมายใหม เนนสิ่งใหม และเปลี่ยนแปลงใหม และภาวะ

ผูนําเปนความสามารถในการสรางความสัมพันธอยางลึกซ้ึงกับคนอ่ืนเพ่ือสรางความสมบูรณใหกับ

สวนรวม มีการรวมคิดและรวมรับผิดชอบเปนคุณลักษณะของผูนําท่ีพยายามใชเหตุผลเพ่ือใหผูตาม

ยินยอมทําตาม 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2536, หนา 10) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนการใช

อิทธิพล ของคนหรือของตําแหนงใหผูอ่ืนยินยอมปฏิบัติตาม เพ่ือท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายของ

กลุมท่ีกําหนดไว หรือสรุปไดวาภาวะผูนํา คือรูปแบบของอิทธิพลระหวางบุคคล (Interpersonal)  
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Yulk (2010, p. 20) ไดรวบรวมความหมายของภาวะผูนําของนักการศึกษาตลอด 50 ป 

วาภาวะผูนําจากหลาย ๆ ทานวามีสิ่งท่ีเก่ียวพันกับความมุงม่ันตั้งใจของบุคคลท่ีจะใชอิทธิพลตอกลุม

ชนในการนําทาง โดยมีองคประกอบดานโครงสรางกิจกรรมท่ีจะสนับสนุนบุคคลเพ่ือสรางความ 

สัมพันธของคน ในองคการ 

House & other (1999, p. 184 ; cited in Yulk, 2010, p. 21) ไดใหความหมายของ

ภาวะผูนํา วาเปนความสามารถของบุคคลท่ีมีอิทธิพล แรงจูงใจและกระบวนการอ่ืนในการท่ีจะให

องคการประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิผล 

Bass (1985, p. 545) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

ผูนํา ตองเปนผูเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูตามตองไดรับผลเกินเปาหมายท่ีกําหนด เจตคติ 

ความเชื่อ ความเชื่อม่ัน และความตองการของผูตามตองไดรับการเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ําไปใน

ระดับท่ีสูงกวา 

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการท่ีผูนําใชความสามารถ

ในการ ทําใหผูตามปฏิบัติตามซ่ึงจําเปนตองใชท้ังศาสตรและศิลป เพ่ือใหสมาชิกในกลุมรวมแรงรวมใจ

กันปฏิบัติหนาท่ีจนบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายของกลุมหรือองคการ 

2.1.2 ความหมายของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา 

นักวิชาการไดใหความหมายของคําวาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา  

ไวมากมายแตกตางกันไปตามทัศนะหรือแนวทางการศึกษาวิจัยดังนี้ 

กรวัฒน อัตชู (2559, หนา 17) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนวาเปนความ 

สามารถ ของผูนําในการเขาใจ และเห็นภาพปจจุบันขององคการ แลวสามารถใชทักษะและกระบวน

ทัศนใหมท่ีเหมาะสมเพ่ือเปลี่ยนแปลงองคการไปสูภาพใหมในอนาคตท่ีดีกวา โดยมีทิศทางอยาง

ชัดเจน และมีการขยายความคิดนี้ใหเกิดการยอมรับอยางท่ัวถึง แลวมีการนําไปปฏิบัติจริงดวยจิต

วิญญาณอยางทุมเท โดยการกระตุน จูงใจ สงเสริม และสนับสนุน ใหทุกคนมีสวนรวมอยางกระตือ รือ

รน และกระทําตนเปนแบบอยางตามหลักความพอเพียง และศีลธรรมอันดี 

ภวพร วรรณไชย (2559, หนา 68) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของ

ผูบริหารวาการท่ีผูบริหารสถานศึกษา สามารถกําหนดภาพอนาคตขององคการ มีการสื่อสารโนมนาว

ครูในโรงเรียนไปสูการปฏิบัติตามวิสัยทัศน รวมกระตุนใหบุคลากรทํางานเต็มศักยภาพและ มีความคิด

สรางสรรค และท้ังนี้ผูบริหารตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม  

สมัชชา จันทรแสง (2558, หนา 15) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนวา ผูนํา

ตองเปน ผูมีวิสัยทัศนเพราะเปนพลังท่ีสรางความหมาย และวัตถุประสงคของการทํางานในองคการ 

เพ่ือใชเปนตัวกําหนดทิศทางและเปาหมายในการสรางอนาคตขององคการ ผูนําตองสามารถกระตุนให

เกิดความคิดสรางสรรคมีการเผยแพรวิสัยทัศนโดยการโนมนาวจูงใจใหเกิดความศรัทธา และรวมสาน

ฝนขององคการไดอยางเต็มความสามารถ 
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นนทิพร สานอย (2557, หนา 44) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนวาเปน

ความสามารถของผูนําในการมองเห็นในสิ่งท่ีคนอ่ืนมองไมเห็น เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนองคการไดอยาง

ชัดเจน รวมไปถึงการใชอิทธิพลเหนือผูอ่ืนและจูงใจใหผูอ่ืนปฏิบัติตามวิสัยทัศนขององคการเพ่ือท่ีจะ

นําองคการไปสูความสําเร็จ  

สุวิทย ยอดสละ (2556, หนา 30) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนวาเปนผูนํา

ท่ีมีความสามารถในการกําหนดภาพอนาคตของโรงเรียน โดยการสื่อสาร จูงใจ และโนมนาวไปสูการ

ปฏิบัติจริงตามวิสัยทัศน กระตุนใหบุคลากรทํางานเต็มศักยภาพ และกระทําตนเปนแบบอยางท่ีดีมี

คุณธรรม และจริยธรรม 

นิกัญชลา ลนเหลือ (2554, หนา 25) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนวาเปน

ความสามารถของผูนําในการสรางวิสัยทัศน (Formulating) กําหนดทิศทางและเปาหมายเพ่ือสราง

อนาคต ขององคการ กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคและคิดนอกกรอบในการทํางาน มีการเผยแพร

วิสัยทัศน (Articulating) โดยการโนมนาวจูงใจใหบุคลากรยึดม่ันและรวมสานฝนตอวิสัยทัศนของ

องคการสามารถสื่อสารวิสัยทัศนอยางชัดเจน มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน (Implementing) โดยการ

สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน กระตุนการทํางานเปนทีม กระตุน

ใหบุคลากรไดใชศักยภาพในการทํางานอยางเต็มความสามารถโดยมุงเนนการกระจายและเพ่ิมอํานาจ

แกบุคลากร และการเปนแบบอยางท่ีดี (Role model) มีความซ่ือสัตยและยึดม่ันสิ่งท่ีถูกตองในการ

ทํางาน มีการประพฤติตนดีปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

ไพฑูรย สินลารัตน (2553, หนา 39) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนวาเปน

ความสามารถของผูนําในการรูจักและเขาใจสภาพการณขององคการเปนอยางดี สามารถกําหนด

บทบาท และทิศทางขององคการไดอยางชัดเจน รวมถึงขยายความคิดใหคนยอมรับและปรับเปลี่ยนให

คนอ่ืนชวยทําใหกําลังใจกับทุกคนและบันทึกงานไวและเผยแพรอยางกวางขวาง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553) ไดอธิบายความหมายภาวะผูนํา

เชิงวิสัยทัศน (Visionary leadership) หมายถึง ความสามารถของผูนําในการสรางและสื่อสารภารกิจ

หลักขององคการท่ีมาจากแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน ระบบคานิยมได ดังนั้น พฤติกรรมท่ีสําคัญของ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะแสดงพฤติกรรม คือ สามารถอธิบายวิสัยทัศนและภารกิจหลักขององคการ

ตอคนอ่ืน ๆ ท้ังภายในและภายนอกองคการไดทําใหแนใจวาแผนกลยุทธขององคการและการปฏิบัติ 

งานสอดคลองกันกับวิสัยทัศนและภารกิจหลัก 

สุรีพันธุ เสนานุช (2553, หนา 31-33) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนวาเปน

ลักษณะของผูนําท่ีมีคุณสมบัติหลายประการท่ีเอ้ือตอความสําเร็จขององคการ โดยมีแนวทางในการ

ปฏิบัติท่ีชัดเจนตั้งแตการสรางวิสัยทัศน การนําไปสูการปฏิบัติ การสรางโอกาส การสรางพลัง และ

การสรางจริยธรรมซ่ึงเปน ท่ียอมรับของบุคลากรในองคการ 
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พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, หนา 195) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน

วาเปนความสามารถของผูนําในการสรางวิสัยทัศนท่ีแหลมคมเปนวิสัยทัศนท่ีอธิบายใหเห็นวาองคการ

หรือประเทศในอนาคต มีลักษณะ มีการเจริญเติบโตลักษณะใด และมีสภาพท่ีดีข้ึนจากปจจุบันอยางไร 

Kapu (2009) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนวาเปนความสามารถของผูนําใน

การกําหนดวิสัยทัศนอยางชัดเจน โดยการกระตุนใหผูตามมีความคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบ สามารถ

สื่อสาร ถายโอนขอมูลขาวสารไดอยางชัดเจน สนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพผูตามอยาง

ตอเนื่องมีการสรางเครือขายและสรางนวัตกรรม 

Hatch (2005) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนวาเปนความสามารถของผูนํา

ในการคาดการณเหตุการณตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอสภาวการณในอนาคต ทําใหองคการสามารถ

ดําเนินงาน ไปสูเปาหมายขององคการ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและความรับผิดชอบใหกับผูตามได

รวมกันตัดสินใจ ซ่ึงผูนําจะตองเปนผูนิเทศใหคําปรึกษาและสนับสนุนบุคลกรไดพัฒนาคุณภาพของ

ผลผลิตและการบริการ รวมถึงการปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางทําใหผูตามเกิดความไววางใจ 

Robbins (2003) ไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนวาเปนความสามารถของผูนํา

ในการสราง และสื่อสารวิสัยทัศนในอนาคตขององคการ โดยชี้ใหเห็นวาองคการจะเจริญเติบโตและมี

สภาพท่ีดีข้ึน จากปจจุบันอยางนาเชื่อถือ นาสนใจ และ วิสัยทัศนเชนนี้หากไดรับการเลือก และปฏิบัติ

อยางเหมาะสม จะเปนพลังขับเคลื่อนตอการสรางอนาคตขององคการ ซ่ึงในกระบวนการนี้ทักษะ 

พรสวรรคและทรัพยากร จะถูกนํามาใชอยางเต็มท่ีเพ่ือทําใหวิสัยทัศนปรากฏเปนจริง 

จากแนวคิดของนักวิชาการผูวิจัยสรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา 

หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาในการเขาใจ และเห็นภาพปจจุบันขององคการเพ่ือ

เปลี่ยนแปลงองคการไปสูภาพใหมในอนาคตท่ีดีกวา โดยมีทิศทางอยางชัดเจน มีความเปนไปไดจริง 

โดยการกระตุน จูงใจ สงเสริม และสนับสนุน ใหทุกคนมีสวนรวมอยางกระตือรือรน สามารถปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศนขององคการเพ่ือท่ีจะนําองคการไปสูความสําเร็จ 

2.1.3 องคประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน 

มีนักวิชาการไดศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนไวดังนี้ 

กรวัฒน อัตชู (2559, หนา 23) ไดสังเคราะหแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของภาวะผูนํา 

เชิงวิสัยทัศนซ่ึงแบงเปน 4 องคประกอบ คือ 1) การกําหนดวิสัยทัศน 2) การเผยแพรวิสัยทัศน 3) การ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน และ 4) การเปนแบบอยางท่ีดี 

ภวพร วรรณไชย (2559, หนา 84) ไดสังเคราะหแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของภาวะ

ผูนําเชิงวิสัยทัศนซ่ึงแบงเปน 5 องคประกอบ คือ 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การเผยแพรวิสัยทัศน  

3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 4) การเปนแบบอยางท่ีดี และ 5) การเพ่ิมพลังอํานาจ 
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สมัชชา จันทรแสง (2558, หนา 9) ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของภาวะผูนําเชิง

วิสัยทัศนแบงเปน 3 องคประกอบ คือ 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การเผยแพรวิสัยทัศน และ 3) การ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

นนทิพร สานอย (2557, หนา 49) ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของภาวะผูนําเชิง

วิสัยทัศน ไว 3 ประการ คือ 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การเผยแพรวิสัยทัศน และ 3) การปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน 

สุวิทย ยอดสละ (2556, หนา 45) ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของภาวะผูนําเชิง

วิสัยทัศนดังนี้คือ1) การสรางวิสัยทัศน (Formulating) เปนความสามารถของผูบริหารโรงเรียน ในการ

สรางภาพอนาคตขององคการไดอยางชัดเจนโดยการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ วิเคราะหสภาพการณ

ท้ังภายในและภายนอกองคการ แลวนํามาวิเคราะห กําหนดภาพท่ีพึงประสงคในอนาคตขององคการ

ไปสูใหบรรลุเปาหมายท่ีมุงไว 2) การสื่อสารวิสัยทัศน (Communicating) ความสามารถของผูบริหาร

โรงเรียนในการสื่อสารใหคนอ่ืนเขาใจวิสัยทัศนไดอยางชัดเจน ยอมรับและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน รวมถึง

การโนมนาว จูงใจให หรือกระตุนใหผูตามเกิดความเขาใจตอวิสัยทัศน โดยการใชคําพูด สัญลักษณ การ

กระทํา และการใหรางวัล 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน (Implementing) ความสามารถของผูบริหาร

โรงเรียนในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติไดจริง โดยอาศัยความรวมมือ ทุมเทกําลังกายความคิด และ

ความพยายามของสมาชิกภายในองคการเพ่ือใหวิสัยทัศนท่ีสรางข้ึนนั้นดําเนินไปเปนผลสําเร็จ 4) การ

เปนแบบอยางท่ีดี (Role model) ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการประพฤติตนเปนคนมี

คุณธรรม จริยธรรม โดยสรางความนาเชื่อถือ และไววางใจ เปนท่ีศรัทธาของทุกคนท่ีเก่ียวของ และเปน

ผูท่ีอุทิศตนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และ 5) การเพ่ิมพลังอํานาจ (Empowerment) เปนการเพ่ิมศักยภาพ

ของบุคคลโดยผูบังคับบัญชาถายโอนอํานาจ ใหอิสระในการตัดสินใจ และจัดหาทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงานใหผูใตบังคับบัญชา รวมถึงการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน และสงเสริมใหบุคคล

เกิดความสามารถในทํางานและแกปญหาตาง ๆ ไดบรรลุผลสําเร็จของตนเองและองคการ 

นิกัญชลา ลนเหลือ (2554, หนา 45) ไดสังเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน 

พบวา องคประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน (visionary leadership) มีจํานวน 4 องคประกอบ คือ

1) การสรางวิสัยทัศน (formulating) 2) การเผยแพรวิสัยทัศน (articulating) 3) การปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน (implementing) และ 4) การเปนแบบอยางท่ีดี (role model) 

ไพฑูรย สินลารัตน (2553) ไดอธิบายถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของภาวะผูนําเชิง

วิสัยทัศน ตองมีความสามารถในการกําหนดเปหมาย กําหนดสาระตามเปาหมาย และกําหนดวิธีการ

ตามเปาหมาย และสาระนั้น ผูนําเชิงวิสัยทัศนจึงตองมีความเกง รอบรู มีวิธีการ พรอมกันไป ไมใช

ชํานาญเฉพาะวิธีการบริหารแตขาดความรูในทิศทางหรือวิสัยทัศน สามารถแยกเปนองคประกอบของ

ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ท่ีสําคัญ อันประกอบดวย 1) การสรางวิสัยทัศน (formulating) 2) การเผยแพร
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วิสัยทัศน (articulating) 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน (implementing) และ 4) การเปนแบบอยางท่ีดี 

(role mode) 

สมชาย เทพแสง (2552, หนา 84-90) ไดอธิบายถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของภาวะ

ผูนําเชิงวิสัยทัศนดังนี้คือ 1) การกําหนดวิสัยทัศนไดอยางชัดเจน 2) การเพ่ิมพลังอํานาจใหบุคลากร

ทํางานเต็มศักยภาพดวยความเต็มใจ 3) การปฏิบัติงานท่ีเนนการทํางานเปนทีมและสรางทีมงานให

เขมแข็ง 4) ใชหลักของมนุษยสัมพันธ และ 5) การสรางเครือขายเพ่ือระดมทรัพยากรและสรรพกําลัง

จากภายนอกใหเกิดความเจริญกาวหนาและมีคุณภาพ 

Rock (2009) ไดอธิบายเรื่องของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนวาสามารถแยกเปนองคประกอบ

ไดดังนี้ 1) การสรางวิสัยทัศน (formulating) 2) การเผยแพรวิสัยทัศน (articulating) 3) การปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศน (implementing) และ 4) การเปนแบบอยางท่ีดี (rolemode) 

Kapur (2007) ไดศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน 

องคประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนท่ีสําคัญ ประกอบดวย 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การเผยแพร

วิสัยทัศน 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 4) การประเมินวิสัยทัศน 5) การเปนแบบอยางท่ีดี และ 6) การ

สรางนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง 

DuBrin (2006) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถาน 

ศึกษา ประกอบดวย 1) การสรางวิสัยทัศน ผูบริหารสถานศึกษาตองเตรียม และใชแหลงขอมูลตาง ๆ 

เพ่ือใหมีขอมูลขาวสารใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย ตามความจําเปน โดย

ไดเสนอข้ันตอน ท่ีจะนําไปสูการสรางวิสัยทัศน ไดแก วิเคราะหสภาพแวดลอม วิเคราะหองคการ 

กําหนดทักษะท่ีจําเปนในการดําเนินงานใหสําเร็จ ประเมินปญหาและโอกาสท่ีเอ้ืออํานวย ประเมิน 

และตัดสินใจเลือก ท้ังนี้โดยใชขอมูล เพ่ือการตัดสินใจอยางถูกตองวา ปจจุบันโรงเรียนมีสภาพเปน

อยางไรและตองการใหเปนอยางไรในอนาคต 2) การเผยแพรวิสัยทัศน ผูบริหารสถานศึกษาไมใชเพียง 

แตสรางวิสัยทัศนเทานั้น แตจะตองสื่อสารวิสัยทัศน ใหคนอ่ืน ๆ รับทราบ และนําไปสูการปฏิบัติดวย

วิธีการตาง ๆ โดยการสื่อสารภาพท่ีคิด ขาย หรือขยายความคิด ความเชื่อ แนวคิดของตนใหบุคคลท่ี

เก่ียวของไดรับรู เขาใจ เพ่ือใหเกิดวิสัยทัศนรวมขององคการซ่ึงเปนท่ียอมรับของทุกคน และ 3) การ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศนเปนการนําวิสัยทัศนเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติจริง โดยวิธีการแปลงวิสัยทัศนของ

ตนเองไปสูนโยบาย แผนกลยุทธ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของสถานศึกษาใหเกิดข้ึนจริงใน

อนาคต 

Thompson (2005) ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน แยกองคประกอบ ของ

ภาวะผูนํา เชิงวิสัยทัศนท่ีสําคัญ ประกอบดวย 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การเผยแพรวิสัยทัศน 3) การ

ปฏิบัติ ตามวิสัยทัศน 4) การประเมินวิสัยทัศน 5) การเพ่ิมพลังอํานาจ 6) มนุษยสัมพันธ และ 7) การ

ทํางานเปนทีม 



17 
 

Zaccaro & Banks (2004) ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนซ่ึงผลการศึกษา

พบวาพฤติกรรมท่ีบงบอกถึงความเปนผูนําเชิงวิสัยทัศนประกอบดวย 1) การกําหนดวิสัยทัศนท่ีตอง 

การใหเกิดข้ึน ในอนาคต 2) การสื่อสารใหผูอ่ืนทราบดวยคําพูด 3) การกระทําเพ่ือใหมองเห็นภาพใน

ผลสําเร็จท่ีตองการ และ 4) ผูนําจะสรางความไววางใจและใหความสําคัญกับผูอ่ืนมากกวาตนเอง 

Sashkin & Sashkin (2003) ซ่ึงไดกลาวถึงบริบท 3 ประการของผูนําท่ีมีวิสัยทัศน คือ 

พฤติกรรมภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน คุณลักษณะของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน และการสรางวัฒนธรรม  

ผูมีวิสัยทัศน สามารถแยกเปนองคประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนท่ีสําคัญ ประกอบดวย 1) การ

สรางวิสัยทัศน (formulating) 2) การเผยแพรวิสัยทัศน (articulating) 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

(implementing) และ 4) การเปนแบบอยางท่ีดี (role model) 

Kahan (2002) ไดอธิบายถึงภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนจะเปนผูนําท่ีมีลักษณะดังนี้คือ 1) การ

เปนแบบอยางดานจริยธรรมโดยจริยธรรมของผูนําเปนหัวใจสําคัญของโรงเรียน 2) ความสามารถของ

ผูบริหารโรงเรียนในการกระตุนโนมนาวจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติตามวิสัยทัศนขององคการ 3) การ

ทํางานเปนทีม 4) การอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 5) การสงเสริมสนับสนุนใหสรางสรรค

นวัตกรรมใหม ๆ การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีใหม ๆ และ 6) การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศ

ขององคการใหเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานของบุคลากรไปสูเปาหมายองคการ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคประกอบภาวะผูนําเชิง

วิสัยทัศน ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําแนวคิดของนักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศจํานวน 15 

คนสําหรับ การวิจัยในครั้งนี้ท่ีมีความถ่ีในระดับสูงจะเห็นไดวามี 4 องคประกอบไดแก 1) การสราง

วิสัยทัศน 2) การสื่อสารวิสัยทัศน 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน และ 4) การเปนแบบอยางท่ีดี เปนองค 

ประกอบท่ีมีความท่ีสูงคือ 14, 14, 14 และ 9 ตามลําดับ แสดงวานักวิชาการท้ัง 15 คนมีความเห็น

สอดคลองกันวาเปนองคประกอบท่ีดีและจําเปนตอการมีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนมาวิเคราะหและ

สังเคราะห เพ่ือกําหนดเปนองคประกอบภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงการสังเคราะหงานวิจัยเพ่ือกําหนดองคประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน 

ของผูบริหารสถานศึกษาจากทัศนะของนักวิชาการ 
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คว
าม

ถี่ 

1. การสรางวิสัยทัศน                14 

2. การสื่อสารวิสัยทัศน                14 

3. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน                14 

4. การเปนแบบอยางท่ีดี                9 

5. การเสริมสรางพลังอํานาจ                4 

6. การทํางานเปนทีม                4 

7. การใชนวัตกรรมใหม ๆ                2 

8. การประเมินวิสัยทัศน                2 

9. คิดสรางสรรค                2 

10. การมีสวนรวม                1 

11. การสรางความไววางใจ                1 

12. การสรางเครือขาย                1 

13. การใชมนุษยสัมพันธ                1 

14. การอบรมพัฒนาบุคลากร                1 

15. การจัดสภาพแวดลอม                1 
 

จากตารางท่ี 2.1 พบวา องคประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา ท่ี

ผูวิจัย นํามาสังเคราะหจากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศพบวา 

นักวิชาการ นักวิจัย จํานวน 15 ทานซ่ึงแนวคิดแตละทานไดนําเสนอทัศนะเก่ียวกับองคประกอบของ

ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนสรุปไดวามีองคประกอบท่ีบงชี้ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวนท้ังสิ้น 15 องคประกอบ ผูวิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกองคประกอบท่ีมีความถ่ีตั้งแต 9 ข้ึนไป นํามา

เปนองคประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา ได 4 องคประกอบ คือ 1) การ

สรางวิสัยทัศน 2) การสื่อสารวิสัยทัศน 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน และ 4) การเปนแบบอยางท่ีดี  
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จากองคประกอบขางตนสามารถเขียนรูปแบบองคประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของ

ผูบริหารสถานศึกษาดังแผนภูมิท่ี 2.1 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2.1 รูปแบบองคประกอบภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา 

 

จากแผนภูมิท่ี 2.1 พบวา ผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนองคประกอบภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน

ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ได 4 องคประกอบ คือ  

1. การสรางวิสัยทัศน (formulating) 

2. การสื่อสารวิสัยทัศน (articulating) 

3. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน (implementing)  

4. การเปนแบบอยางท่ีดี (role model) 

องคประกอบท่ี 1 การสรางวิสัยทัศน (formulating) 

มีนักวิชาการหลายทานท่ีไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการสรางวิสัยทัศนไวดังตอไปนี้  

กรวัฒน อัตชู (2559, หนา 24) สรุปวาการสรางวิสัยทัศน คือ การกําหนดวิสัยทัศนหมาย 

ถึงการท่ีผูบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิไทไชโย รวมกับบุคลากรกําหนดภาพในอนาคตท่ีมีการสรางและ

พัฒนา ใหแตกตางจากภาพปจจุบันอยางชัดเจนดวยจากการระดมความคิดของทุกคนโดยไมขัดตอเปา 

ประสงค ขององคการ เปนภาพท่ีเฉพาะเจาะจง เปนไปได นาเชื่อถือ ดึงดูดใจ และทุกคนสามารถเห็น

แนวทางท่ีจะไปสูภาพนั้นอันจะทําใหองคการมีความหวัง และมีความเชื่อวาองคการจะมีสภาพท่ีดีข้ึน

กวาสภาพเดิม 

ภวพร วรรณไชย (2559, หนา 88) สรุปวาการสรางวิสัยทัศน คือ ความสามารถของ

ผูบริหารโรงเรียนในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหสภาพการณท้ังภายในและภายนอก

องคการนํามาวิเคราะหกําหนดภาพท่ีพึงประสงคไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายท่ีมุงหวังไวในอนาคต

ขององคการไดอยางชัดเจน 

การสรางวิสัยทัศน 

การสื่อสารวิสัยทัศน 

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

การเปนแบบอยางท่ีดี 

ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน 

ของผูบริหาร 
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สมัชชา จันทรแสง (2558 , หนา 31) สรุปวาการสรางวิสัยทัศนคือพฤติกรรมท่ีแสดงออก

ถึง การเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหสภาพการณท้ังภายในและภายนอกองคการของผูบริหารสถาน 

ศึกษา โดยการกําหนดทิศทางและเปาหมายเพ่ือสรางอนาคตผานวิสัยทัศนขององคการมองปญหาท่ี

เกิดข้ึนในองคการวาเปนสิ่งทาทายกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคและคิดนอกกรอบในการทํางาน 

นนทิพร สานอย (2557, หนา 51) สรุปไววา การสรางวิสัยทัศน หมายถึง ผูนําหรือ

ผูบริหารสามารถสรางภาพของอนาคตไดอยางชัดเจน โดยตองอาศัยการเก็บขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล และการสังเคราะหขอมูลเพ่ือใหเกิดผลดีท่ีสุดกับสถานศึกษา 

สุวิทย ยอดสละ (2556, หนา 61) สรุปไววา การสรางวิสัยทัศน หมายถึงความสามารถ

ของผูบริหารโรงเรียนในการสรางภาพอนาคตขององคการไดอยางชัดเจนโดยการเก็บรวบรวมขอมูล

เก่ียวกับวิเคราะหสภาพการณท้ังภายในและภายนอกองคการแลวนํามาวิเคราะหกําหนดภาพท่ีพึง

ประสงคในอนาคต ขององคการไปสูใหบรรลุเปาหมายท่ีมุงหวังไว 

พิมพอร สดเอ่ียม (2554, หนา 744) ไดกลาวสรุปวา การสรางวิสัยทัศน หมายถึง การ

กําหนดภาพในอนาคตท่ีบงบอกถึงความเปนเลิศขององคการ ซ่ึงวิสัยทัศนท่ีสรางข้ึนจะเปนตัวบงชี้

ทิศทางของอนาคต จะมีแนวโนมเปนไปในทิศทางใด ผลท่ีเกิดข้ึนในอนาคตจะเปนอยางไร โดยท่ีการ

สรางวิสัยทัศนมีข้ันตอน ท่ีสําคัญ คือ การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาสรางวิสัยทัศน การวิเคราะห

ขอมูล การนําขอมูลมาสังเคราะห การถายทอดวิสัยทัศนแกผูท่ีเก่ียวของในองคการ ประเมินผลจาก

ขอมูลปอนกลับหลังจากการถายทอดวิสัยทัศนและปรับปรุงวิสัยทัศนใหเกิดความสอดคลองเหมาะสม

และมีความเปนไปไดในเชิงปฏิบัต ิ

นิกัญชลา ลนเหลือ (2554, หนา 52) สรุปวาการสรางวิสัยทัศนหมายถึงพฤติกรรมการ

แสดงออก ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีแสดงออกถึงการเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหสภาพ 

การณท้ังภายใน และภายนอกองคการโดยการกําหนดทิศทางและเปาหมายเพ่ือสรางอนาคต ผาน

วิสัยทัศนของโรงเรียน มองปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคการวาเปนสิ่งทาทายกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค

และคิดนอกกรอบ ในการทํางานและสรางบรรยากาศท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคได 

จิติมา วรรณศรี (2550, หนา 32) อธิบายการสรางวิสัยทัศนเปนการสรางภาพท่ีตองการ

จะเปนในอนาคตของสถานศึกษาโดยมีท่ีมาจากการมีความรู การมีขอมูลขาวสาร การเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายนอกและภายในสถานศึกษารวมท้ังมีความสามารถในการวิเคราะห

ขอมูลสังเคราะหขอมูลผสมผสานกับความคิดสรางสรรค 

ชลาลัย นิมิตบุตร (2550, หนา 34) อธิบายวา การสรางวิสัยทัศนหมายถึงผูบริหารสถาน 

ศึกษาสามารถสรางภาพในอนาคตของสถานศึกษาไดอยางชัดเจนวาประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุดของโรงเรียนท่ี

ตองการ อยางแทจริงคืออะไรท้ังนี้โดยอาศัยทักษะการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูลและการ

สังเคราะหขอมูลของผูบริหารสถานศึกษา 
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Willmore (2002, pp. 20-21) ไดอธิบายถึงความหมายการพัฒนาวิสัยทัศนหรือการสราง

วิสัยทัศนวา วิสัยทัศนจะบอกถึงสภาพปจจุบันและสภาพท่ีตองการจะเปนในอนาคตจากวิสัยทัศนท่ี

สรางข้ึนทุกสิ่ง ในสถานศึกษาตองสอดคลองกับวิสัยทัศนท้ังเปาหมายและกลยุทธเพ่ือใหประสบผล 

สําเร็จตามท่ีมุงหวัง 

DuBrin (2006, p. 94) ไดอธิบายถึงการสรางวิสัยทัศนผูบริหารสถานศึกษาตองเตรียม และ

ใชแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหมีขอมูลขาวสารใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

ตามความจําเปนโดยไดเสนอข้ันตอนท่ีจะนําไปสูการสรางวิสัยทัศนไดแกวิเคราะหสภาพแวดลอม

วิเคราะหองคการกําหนดทักษะท่ีจําเปนในการดําเนินงานใหสําเร็จประเมินปญหาและโอกาสท่ีเอ้ือ 

อํานวยประเมิน และตัดสินใจเลือกท้ังนี้โดยใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจอยางถูกตองวาปจจุบันโรงเรียนมี

สภาพเปนอยางไร และตองการใหเปนอยางไรในอนาคต 

Locke (1991, pp. 53-54) ไดเสนอแนวคิดวาการสรางวิสัยทัศนของผูนําไดมาจากวิธีการ

ดังตอไปนี้ 1) การเก็บรวบรวมขอมูลหมายถึง การสนทนาพูดคุยและฟงความคิดเห็นจากบุคคลตาง ๆ 

ท้ังในองคการและนอกองคการ 2) การจัดกระทําขอมูลหมายถึง การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีมี

อยูเพ่ือนําไปกําหนดวิสัยทัศนของผูนําซ่ึงตองอาศัยความรูความสามารถของผูนําในเรื่องตอไปนี้คือการ

มีสายตา ยาวไกลความเขาใจในประเพณีและวัฒนธรรมขององคการความเขาใจถึงผลกระทบตาง ๆ ท่ี

อาจเกิดข้ึนและแนวโนมของโลกในอนาคตความสามารถในการมองเห็นภาพรวมขององคการความ 

สามารถใน การคาดคะเนแรงตอตานอันอาจเกิดข้ึนการมีความพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของ

ตนเองไดตลอดเวลา 3) การถายทอดวิสัยทัศนของตนออกมาเปนถอยคําไดอยางชัดเจนมีพลังในการ

กระตุนใหสมาชิกทุกคนทํางานเพ่ือเปาหมายขององคการท้ังนี้ถอยคําท่ีแสดงวิสัยทัศนนั้นควรมีลักษณะ

ยนยอชัดเจนทาทายมุงอนาคตม่ันคงปรารถนาท่ีจะบรรลุใหได 

Ellis & Joslin (1990, p. 5) มีความคิดเห็นวาทุกโรงเรียนยอมมีศักยภาพเฉพาะของตนท่ี

จะกระทําบางสิ่งบางอยางไดดีดังนั้นในการกําหนดภาพในอนาคตของโรงเรียนจึงตองศึกษาสภาพของ

โรงเรียนในปจจุบันวามีจุดเดนจุดดอยดานใดโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากสมาชิกทุกคนในโรงเรียน

แลวนําขอมูลท่ีไดมาสังเคราะหเปนภาพรวมของโรงเรียนเพ่ือตัดสินใจวาจะวางทิศทางการพัฒนา

โรงเรียนไปทางใด 

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปวา การสรางวิสัยทัศน หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความ 

สามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหสภาพการณท้ังภายในและภายนอกนํามาวิเคราะหเพ่ือ

กําหนดทิศทางใหเกิดภาพอนาคตท่ีชัดเจน ดวยการระดมความคิดเห็นของทุกคน นําไปสูการปฏิบัติให

บรรลุเปาหมายท่ีวางไวมีกระตุน สรางบรรยากาศใหเกิดความคิดสรางสรรคและคิดนอกกรอบในการ

ทํางาน  
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องคประกอบท่ี 2 การส่ือสารวิสัยทัศน (articulating) 

มีนักวิชาการหลายทานท่ีไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการสื่อสารวิสัยทัศน ไวดังตอไปนี้ 

กรวัฒน อัตชู (2559, หนา 25) สรุปวาการสื่อสารวิสัยทัศนหมายถึงกระบวนการท่ี

ผูบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิไทไชโยโนมนาว จูงใจ และถายทอดวิสัยทัศนขององคการโดยใชชอง 

ทางท่ีหลายหลาย ผานความรูสึกเชิงบวกอยางสมํ่าเสมอ ไมวาจะเปน การบอกกลาวอยางเปนทางการ 

หรือไมเปนทางการ การอบรม การสัมมนา การประชุมหารือ หรือวิธีการอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึง ท้ังภายใน

และภายนอกองคการ ท้ังนี้ตองมีความกระชับ ชัดเจน เขาใจงาย และชี้ใหเห็นถึงคุณคาและ 

คุณประโยชนของวิสัยทัศนท่ีผูเก่ียวของ จะไดรับ 

ภวพร วรรณไชย (2559, หนา 91) สรุปวาการสื่อสารวิสัยทัศน (Communicating) 

หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนมีความสามารถ ในการสื่อสารอธิบายหรือการจูงใจโนมนาวใหคนอ่ืนเกิด

ความเขาใจ ตอวิสัยทัศนของโรงเรียนไดอยางชัดเจน เกิดการยอมรับ และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติเปนแนว 

ทางเดียวกัน 

สมัชชา จันทรแสง (2558 , หนา 34) สรุปวาการเผยแพรวิสัยทัศนคือพฤติกรรมท่ีแสดง 

ออกถึงความสามารถในการสื่อสารใหผูฟงมีความเขาใจวิสัยทัศนไดอยางชัดเจนยอมรับ และเต็มใจท่ี

จะปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนผูบริหารสถานศึกษาตองมีทักษะในการสื่อสารรวมถึงพฤติกรรมใน

การแสดงออกถึงการโนมนาวจูงใจหรือกระตุนใหผูตามเกิดความเขาใจตอวิสัยทัศนอยากอุทิศตนและ

ทุมเทความพยายามมากข้ึนเปนพิเศษเชื่อม่ันและยอมรับในวิสัยทัศนวาจะสามารถบรรลุเปาหมาย

รวมกันไดโดยเห็นคุณคา และใหความสําคัญกับองคการ  

สุวิทย ยอดสละ (2556, หนา 64) กลาวสรุปไดวาการสื่อสารวิสัยทัศน (Communicating) 

หมายถึง ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการสื่อสารอธิบายหรือการจูงใจโนมนาวใหคนอ่ืนเกิด

ความเขาใจ ตอวิสัยทัศนไดอยางชัดเจนยอมรับและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 

พิมพอร สดเอ่ียม (2554, หนา 746) ไดกลาวสรุปวา การการสื่อสารวิสัยทัศน หมายถึง 

ผูบริหารโรงเรียนสามารถสื่อสารใหคณะครูมีความเขาใจวิสัยทัศนของตนเองไดอยางชัดเจน ยอมรับ 

และเต็มใจ ท่ีจะปฏิบัติงานท้ังหลายเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน โดยการใชคําพูดสัญลักษณ การกระทํา การ

ใหรางวัลผูใตบังคับบัญชา และการยกยองชมเชย 

นิกัญชลา ลนเหลือ (2554, หนา 56) การเผยแพรวิสัยทัศน หมายถึง พฤติกรรมการ

แสดงออก ของผูบริหารโรงเรียนท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารใหครูและผูเก่ียวของมี

ความเขาใจในวิสัยทัศนไดอยางชัดเจน ยอมรับและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น ซ่ึง

ผูบริหารโรงเรียนตองมีทักษะ ในการสื่อสาร รวมถึงพฤติกรรมในการแสดงออกถึงการโนมนาว จูงใจ

ใหหรือกระตุนใหผูตามเกิดความเขาใจตอวิสัยทัศน อยากอุทิศตนและทุมเทความพยายามมากข้ึนเปน

พิเศษเชื่อม่ันและยอมรับในวิสัยทัศน วาจะสามารถบรรลุเปาหมายรวมกันได โดยเห็นคุณคาและให

ความสําคัญกับองคการ 
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ทองใบ สุดชาลี (2551) ไดกลาววา การเผยแพรวิสัยทัศน คือความสามารถของผูนําในการ

สื่อสารวิสัยทัศนใหบุคคลากรขององคการรวมท้ังบุคคลภายนอก ไดเกิดความเขาใจตรงกันในอันท่ีจะ

เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหมท่ีจะเกิดข้ึน การเลือกใชวิธีการสื่อสารจะตองมีความเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังความสามารถ ในการสรางเครือขายการสื่อสารกับบุคลากรท้ังภายในและ

ภายนอกองคการใหเกิดการยอมรับวิสัยทัศนขององคการ 

DuBrin (2006, p. 94) ไดอธิบายถึงการเผยแพรวิสัยทัศนผูบริหารสถานศึกษาไมใชเพียง 

แตสรางวิสัยทัศนเทานั้นแตจะตองสื่อสารวิสัยทัศนใหคนอ่ืน ๆ รับทราบและนําไปสูการปฏิบัติดวย

วิธีการตาง ๆ โดยการสื่อสารภาพท่ีคิดขายหรือขยายความคิดความเชื่อแนวคิดของตนใหบุคคลท่ีเก่ียว 

ของไดรับรูเขาใจเพ่ือใหเกิดวิสัยทัศนรวมขององคการซ่ึงเปนท่ียอมรับของทุกคน 

Zaccaro & Banks (2004, pp. 367-380) เสนอวิธีการจะแสดงใหผูอ่ืนทราบถึงวิสัยทัศน 

หรืออนาคตท่ีเปนไปไดนั้นจําเปนจะตองสื่อสารใหผูอ่ืนทราบเกิดความเขาใจและยอมรับซ่ึงสามารถ

ดําเนินการ ไดหลายแนวทางโดยการใชวาทศิลปเชนการใชอุปมาการเขียนเปนคําขวัญการ เขียนเปน

ขอความ ท่ีมีความหมายการใชภาพสัญลักษณใด ๆ ท่ีเปนตัวแทนของวิสัยทัศน 

Hackman Schmitt-Oliver & Tracy (2002, pp. 46-47) ไดกลาววาการสื่อสาร

วิสัยทัศน ท่ีมีประสิทธิผลท้ังภายในองคการและไปสูชุมชนควรใชสื่อสารทางสายตา การนําเสนอดวย

การเขียนและการพูด ซ่ึงการกระทําหรือการแสดงออกของสมาชิกในโรงเรียนเปนการเผยแพร

วิสัยทัศนท่ีดีท่ีสุดและกลาววาขอความท่ีเปนวิสัยทัศนจะตองสามารถเห็นไดจากประกาศรายวัน ราย

สัปดาห ในจดหมายขาวหรือคูมือดําเนินงาน ปายประชาสัมพันธ เว็บไซต โฮมเพจหรือหนังสือพิมพ

ของโรงเรียน ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนตองใชโอกาสท่ีจะนําเสนออยางมีประสิทธิผลทุกวันเพ่ือเผยแพร

วิสัยทัศนของโรงเรียน ท้ังนี้ตองคํานึงถึงสาร (message) ท่ีจะตองการสื่อสารออกไปรวมท้ังวิธีการท่ีใช

ใหเหมาะสมอาจเปนการพูดหรือเปนการกระทํา สื่อสัญลักษณอ่ืน ๆ โดยจําเปนตองสังเกตจาก

ปฏิกิริยาขิงผูฟงรวมท้ังคํานึงถึงภูมิหลังความสนใจของรับสารและเวลาท่ีใชดวย 

Wilmore (2002, p. 21) กลาวไววา หากไดวางแผนการเดินทางเอาไวแลว แตไมบอก ให

ผูเก่ียวของทราบวาจะไปท่ีไหน เม่ือไหร เขายอมไมสามารถใหความชวยเหลือในการเดินทางไป ใหถึง

จุดหมายได ดังนั้นการสื่อสารวิสัยทัศนใหทุกคนทราบ รวมท้ังเชิญชวนใหผูเก่ียวของมามีสวนรวมจึง

เปนสิ่งจําเปน ซ่ึงอาจสื่อสาร โดยการพูด การบอกกลาว หรือการเขียนเปนขอความ 

Georiades & Macdonell (1998, pp. 130-131) ไดกลาวา แนวทางการสื่อสารวิสัย 

ทัศนแบงไดเปน 3 กลุม ดังนี ้1) การใชถอยคํา (word) โดยเปนเรื่องเลา คําขวัญและละคร 2) การใช

สื่อทางสายตา (visuals) โดยใชภาพรูปปน สัญลักษณ ภาพกราฟก และ 3) การสัญลักษณ (symbols) 

โดยใชอุปมาอุปไมย เรื่องเลานิทาน เพลงหรือการแสดงการละคร เปนตน 
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จากแนวคิดขางตนผูวิจัยกลาวโดยสรุปไดวา การสื่อสารวิสัยทัศน หมายถึง ผูบริหารสถาน 

ศึกษามีความสามารถในการสื่อสารวิสัยทัศนผานชองทางท่ีหลากหลาย ท้ังการอบรม การใช

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย หรืออ่ืน ๆ เพ่ืออธิบายโนมนาวใหผูอ่ืนเกิดความเขาใจยอมรับและเต็มใจท่ีจะ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน เกิดความเชื่อม่ันวาสามารถท่ีจะบรรลุเปาหมายรวมกันได 

องคประกอบท่ี 3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน (implementing)  

มีนักวิชาการหลายทานท่ีไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการสื่อสารวิสัยทัศน ไวดังตอไปนี้ 

กรวัฒน อัตชู (2559, หนา 26) สรุปวาการปฏิบัติตามวิสัยทัศนหมายถึงการท่ีผูบริหาร

โรงเรียน ในเครือมูลนิธิไทไชโย ลงมือดําเนินการบริหารจัดการใหท่ีสามารถเห็น เปนรูปธรรมได  

เพ่ือทําใหวิสัยทัศน ท่ีกําหนดไวเปนจริง เชน จัดการประชุมระดมความคิดและกลั่นกรองเพ่ือรวมกัน

จัดทําแผนงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการท่ีกําหนดไว การสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม

บางอยางเพ่ือเสริมสรางวิสัยทัศนขององคการใหดีข้ึน ศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญ มาบรรยาย

เรื่องท่ีเก่ียวกับวิสัยทัศน ขององคการ มีการจัดทําคูมือการประเมินผลวิสัยทัศนองคการมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการบูรณาการวิสัยทัศนขององคการมีการสรางบรรยากาศเปดรับฟงจากทุกภาคสวนในเรื่อง

วิสัยทัศนขององคการ และสรางบรรยากาศใหมีความรูสึก รวมใจ และเต็มใจในการปฏิบัติงานให

บรรลุผลภายใตวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

ภวพร วรรณไชย (2559, หนา 91) สรุปวาการปฏิบัติตามวิสัยทัศน (Implementing) 

หมายถึงผูบริหารโรงเรียนมีความสามารถในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติไดจริงโดยอาศัยความ

รวมมือทุมเทความสามารถและความพยายามของบุคลากรภายในโรงเรียน ดําเนินการสู วิสัยทัศนท่ี

สรางข้ึนนั้นใหเปนผลสําเร็จ  

สมัชชา จันทรแสง (2558 , หนา 36) สรุปวาการปฏิบัติตามวิสัยทัศนคือพฤติกรรมท่ี

แสดงออก ถึงความสามารถในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติไดจริงโดยผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

เชื่อมโยงและ แปลงวิสัยทัศนไปสูนโยบายเปาหมายแผนงานโครงการขององคการสงเสริมสนับสนุน 

ใหบุคลากรไดมีสวนรวม ในการปฏิบัติตามวิสัยทัศนกระตุนการทํางานเปนทีมกระตุนใหบุคลากรไดใช

ศักยภาพในการทํางาน อยางเต็มความสามารถโดยมุงเนนการกระจายและเพ่ิมอํานาจแกบุคลากร 

สุวิทย ยอดสละ (2556, หนา 68) สรุปไดวา การปฏิบัติตามวิสัยทัศน (Implementing) 

หมายถึง ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติไดจริงโดยอาศัยความ

รวมมือทุมเทความสามารถและความพยายามของบุลากรภายในโรงเรียน เพ่ือใหวิสัยทัศนท่ีสรางข้ึน

นั้นดําเนินไปเปนผลสําเร็จ 

พิมพอร สดเอ่ียม (2554, หนา 746) ไดกลาววา การปฏิบัติตามวิสัยทัศน หมายถึง การนํา

วิสัยทัศนท่ีสรางข้ึนไปสูการปฏิบัติท่ีแทจริง โดยความรวมมือ ทุมเทกําลังกาย กําลังความคิด และ

ความพยายามของสมาชิกในโรงเรียนเพ่ือใหวิสัยทัศนท่ีสรางข้ึน ดําเนิน ๆ ไปเปนผลสําเร็จ นั้นคือเปน
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การรวมพลังเพ่ือบรรลุสภาพการณในอนาคตท่ีปรารถนา ซ่ึงเปนการปรับปรุงโรงเรียนใหดีหรือใหมี

ความเปนเลิศ ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจําเปนจะตองกระตุนใหสมาชิกทุกคนนําวิสัยทัศนไปปฏิบัติให

วิสัยทัศนท่ีสรางข้ึนมาประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

นิกัญชลา ลนเหลือ (2554, หนา 60) ไดกลาวา การปฏิบัติตามวิสัยทัศน หมายถึง 

พฤติกรรมการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการนําวิสัยทัศนไปสู

การปฏิบัติไดจริง ท้ังนี้โดยการเชื่อมโยงและแปลงวิสัยทัศนไปสูนโยบายเปาหมายแผนงานโครงการ

ขององคการรวมถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษาโดยการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีสวนรวมใน

การปฏิบัติตามวิสัยทัศนกระตุนการทํางานเปนทีมกระตุนใหบุคลากรไดใชศักยภาพในการทํางานอยาง

เต็มความสามารถโดยมุงเนนการกระจายและเพ่ิมอํานาจแกบุคลากร 

ชลาลัย นิมิบุตร (2550, หนา 41) สรุปไววา การปฏิบัติตามวิสัยทัศน หมายถึง การท่ี

ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติจริงไดเปนผลสําเร็จท้ังนี้โดยวิธีการหลอมวิสัยทัศน

ของตนลงไปสูนโยบายเปาหมายแผนงานโครงการกิจวัตรประจําวันของโรงเรียนและโดยการสราง

ความสัมพันธอันดี กับคณะครู 

DuBrin (2006, p. 94) ไดอธิบายถึงการปฏิบัติตามวิสัยทัศนเปนการนําวิสัยทัศนเชื่อมโยง 

ไปสูการปฏิบัติจริงโดยวิธีการแปลงวิสัยทัศนของตนเองไปสูนโยบายแผนกลยุทธแผนงานโครงการและ

กิจกรรม ของสถานศึกษาใหเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

Zaccaro & Banks (2004, pp. 367-368) ไดกลาวถึง การปฏิบัติตามวิสัยทัศนไววา 

แนวทาง ท่ีผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามวิสัยทัศนไดมี 2 แนวทาง คือ  

1) โดยการหลอมรวมวิสัยทัศนนั่นลงในปรัชญาของโรงเรียนและกําหนดนโยบายโครงการ 

เพ่ือนําปรัชญาของโรงเรียนไปปฏิบัติจริง และ2) โดยการสรางความสัมพันธอันดีกับสมาชิกแตละคน 

ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะการสื่อสารท่ีดี แสดงออกถึง

วิสัยทัศนของตนอยางเดนชัด วางตนใหเปนท่ีไววางใจ มีความม่ันใจในตนเองและเคารพความเห็น 

ของผูอ่ืน 

Russell & Stone ( 2002, pp. 145-157) ไดกลาวถึงการปฏิบัติตามวิสัยทัศนเปนการนํา

วิสัยทัศนท่ีสรางข้ึนไปสูการปฏิบัติจริงโดยความรวมมือของสมาชิกในองคการเพ่ือใหวิสัยทัศนท่ีสราง

ข้ึนบรรลุผลสําเร็จวิสัยทัศนท่ีดีท่ีสามารถนําเสนอภาพในอนาคตขององคการไปในทางท่ีดีกวาเดิม 

นั้น จะไมกอใหเกิดประโยชน ใด ๆ แกองคการจนกวาจะไดนําวิสัยทัศนนั้นลงสูการปฏิบัติการสราง

วิสัยทัศนและสามารถบริหารจัดการ ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศนนั้นไดยอมแสดงถึง

สมรรถนะขององคการซ่ึงจะสรางใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันดังนั้นผูบริหารระดับสูงนอกจาก

จะตองมีความสามารถในการสรางวิสัยทัศน และเผยแพรวิสัยทัศนแลวทักษะท่ีตองมีเชนเดียวกันคือ

การกําหนดกลยุทธนโยบายและโครงการท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนสวนผูบริหารระดับกลางจะตอง
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สามารถแปลงวิสัยทัศนลงสูแผนระยะกลาง (3-5 ป) และแผน กลยุทธระยะสั้นได (1-2 ป) รวมท้ัง

ผูบริหารระดับลางตองสามารถปฏิบัติตามแผนไดทันที (1 สัปดาห-1 ป) ตามกรอบของระยะเวลาและ

การปฏิบัติการเปลีย่นแปลงตามท่ีกําหนดไว 

Hackman Schmitt-Oliver & Tracy (2002, p. 47) ไดกลาวสอดคลองกันวา การ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศนโดยผานกระบวนการวางแผนกลยุทธจะเปนผลสําเร็จก็ตอเม่ือไดรับการสนับสนุน 

เนนย้ํา และใหความสําคัญจากผูบริหารขององคการ รวมท้ังการยอมรับและความรูสึกเปนเจาของ

ความผูกพัน ของสมาชิกทุกคนในองคการ การมีความรับผิดชอบและชวยเหลือเพ่ือทําใหวิสัยทัศนของ

โรงเรียน กลายเปนความจริง 

Wilmore (2002, pp. 21-22) กลาววา การปฏิบัติเพ่ือใหประสบความสําเร็จตาม

วิสัยทัศนนั้นจะตองจัดการเก่ียวกับองคประกอบตาง ๆ อันไดแก เปาหมาย งบประมาณ และ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ ใหดําเนินการสอดคลองกับวิสัยทัศนโดยตองระบุเปาหมายและแผนกลยุทธอยาง

ละเอียด รวมท้ังกิจกรรมทุกอยาง กลยุทธการจัดการเรียนการสอน การวางแผนหลักสูตรและอ่ืน ๆ 

ตองสอดคลองและมุงสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนสถานศึกษา 

จากแนวคิด ทฤษฎีขางตนผูวิจัยสรุปไดวาการปฏิบัติตามวิสัยทัศนหมายถึง ผูบริหารสถาน 

ศึกษา มีความสามารถในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติไดจริงท้ังนี้โดยการเชื่อมโยงและแปลง

วิสัยทัศนไปสูนโยบาย เปาหมาย แผนงาน โครงการ มีการสงเสริมสนับสนุน ใหบุคลากรไดมีสวนรวม

ในการปฏิบัติตามวิสัยทัศนกระตุนการทํางานเปนทีมใหบุคลากรไดใชศักยภาพในการทางานอยางเต็ม

ความสามารถมีการกระจายอํานาจใหบุคลากร 

องคประกอบท่ี 4 การเปนแบบอยางท่ีดี (role model) 

มีนักวิชาการหลายทานท่ีไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการสื่อสารวิสัยทัศน ไวดังตอไปนี้ 

กรวัฒน อัตชู (2559, หนา 27) สรุปวาการเปนแบบอยางท่ีดีหมายถึงการท่ีผูบริหาร

โรงเรียน ในเครือมูลนิธิไทไชโย มีความประพฤติเปนแบบอยางในเรื่อง ความกระตือรือรน มุงม่ัน 

ผูกพัน และอุทิศตน ในการปฏิบัติงานท้ังนี้ตองมีความสมํ่าเสมอ จริงใจใหความสําคัญกับผูอ่ืน ไมทํา

เพ่ือประโยชนสวนตน แตมุง ทําเพ่ือประโยชนสวนรวมตามหลักประชาธิปไตยโดยคํานึงถึงความคุมคา 

ประหยัด และไมฟุมเฟอยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และดําเนินชีวิตภายใตคุณธรรม และจริยธรรม

อันดี 

ภวพร วรรณไชย (2559, หนา 91) สรุปวาการเปนแบบอยางท่ีดี (Role model) หมายถึง

ผูบริหารโรงเรียน มีความสามารถในการประพฤติตน เปนคนมีคุณธรรมจริยธรรม เปนท่ีศรัทธาของ

ทุกคนท่ีเก่ียวของ โดยสรางความนาเชื่อถือ ความไววางใจ และเปนผูท่ีอุทิศตนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

สุวิทย ยอดสละ (2556 หนา70) สรุปวาการเปนแบบอยางท่ีดี (Role model) หมายถึง

ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการประพฤติตนเปนคนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยสรางความ

นาเชื่อถือ และไววางใจเปนท่ีศรัทธาของทุกคนท่ีเก่ียวของและเปนผูท่ีอุทิศตนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
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นิกัญชลา ลนเหลือ (2554, หนา 62) สรุปวาการเปนแบบอยางท่ีดี (role model) 

หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีแสดงออกถึงการประพฤติตน

เปนแบบอยาง แกผูตามยึดม่ันในวิสัยทัศนมีการประพฤติตนดีปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและ

จริยธรรมสรางศรัทธา โดยเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงานตามคานิยมของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา

บุคลากรสูอนาคตเปนท่ีปรึกษาและใหกําลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงาน มีความกระตือรือรน 

ในการทํางานมีความเพียรพยายามและมุงม่ันตั้งใจในการทํางานและมีการกระตุนใหสรางนวัตกรรม

ใหม ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี  

สุรีพันธุ เสนานุช (2553) กลาววา การปฏิบัติตนเปนแบบอยางดานจริยธรรมหมายถึง 

ผูนํามีความมุงม่ันมุงเนนในเรื่องของจริยธรรมมาตั้งแตเริ่มตนทําใหเกิดการวางระบบการบริหาร

จัดการท่ีโปรงใสสามารถตรวจสอบไดการตัดสินใจในเรื่องสําคัญไมไดมีสิทธิ์ขาดอยูท่ีผูนําแตจะมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมา เพ่ือพิจารณาและรวมกันตัดสินใจนอกจากนั้นผูบริหารจะใหการยกยอง

ชมเชยแกผูท่ีมีความประพฤติ เปนแบบอยางท่ีดีดานจริยธรรมอยูเสมอมีการปลูกฝงคานิยม ดาน

จริยธรรมถายทอดแนวคิดจากรุนสูรุน และบรรจุหลักสูตรดานจริยธรรมในการเรียนการสอน 

สมชาย เทพแสง (2552) การเปนแบบอยางท่ีดี หมายถึง พฤติกรรมของผูนําในการเปน

แบบอยาง ท่ีดีไดรับการยอมรับและไววางใจสรางการยอมรับและความนาเชื่อถือใหกับบุคลากรมี

ความกระตือรือรน ในการทํางานมีความเพียรพยายามและมุงม่ันตั้งใจในการทํางานเพ่ือใหประสบ

ความสําเร็จเปนผูมีจิตใจ ในดานการบริการพรอมปรับปรุงพัฒนาการบริการใหเกิดความประทับใจ

ความซ่ือสัตยจริงใจในการทํางาน ใหความไววางใจในการทํางานโดยปราศจากการควบคุมใหอิสระใน

การทํางานใหความใกลชิดกับบุคลากร มีความเปนกันเองสรางบรรยากาศท่ีเปนมิตร 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ (2553) กลาวถึงการเปนแบบอยางท่ีดีคือความสามารถของ

ผูนําในการสรางความเชื่อม่ันและทําตนเปนแบบอยางท่ีดีจูงใจและสรางศรัทธาแกผูปฏิบัติงานไดผูนํา

ตองมีความประพฤติท่ีมีความซ่ือสัตยไมใชอํานาจไปในทางท่ีผิดอดทนตอปญหาและมีเมตตาท่ีจะ

ชวยเหลือสั่งสอน รวมท้ังมีความออนนอมถอมตนรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนซ่ึงจะเปนแบบอยางของ

การสรางวัฒนธรรมท่ีดีงามใหเกิดข้ึนในองคการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553) ไดกําหนดไวในคูมือการขับเคลื่อน

โรงเรียนมุงสูมาตรฐานสากลวาการเปนแบบอยางท่ีดีหมายถึงพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน

การปฏิบัติตน เปนแบบอยางดานจริยธรรมสรางศรัทธาโดยเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงานตาม

คานิยมของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรสูอนาคต 

Kapur (2007) ไดกลาววา การเปนแบบอยางท่ีดีคือการไมยอทอมีความมุงหวังอดทนและ

ฟนฝาอุปสรรคไปสูวิสัยทัศนสงเสริมสนับสนุนใหมีการสรางนวัตกรรมใหมและการเปลี่ยนแปลงรวมถึง

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง 
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Thompson (2005) ไดกลาววา การเปนแบบอยางท่ีดีหมายถึงการประพฤติตนเปน

แบบอยาง ท่ีรวมถึงการแสดงออกในลักษณะท่ีอบอุนใหความสนใจตอสมาชิก 

Nanus (1992) กลาวถึงการเปนแบบอยางท่ีดีคือการแสดงออกของผูบริหารเปนแบบอยาง 

เปนผูใหคําปรึกษาผูฝกสอนสรางความไววางใจและการเนนการสรางนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 

จากแนวคิด ทฤษฎีดังกลาว ผูวิจัยสรุปไดวา การเปนแบบอยางท่ีดีหมายถึง ผูบริหารสถาน 

ศึกษามีความสามารถในการประพฤติตนเปนแบบอยาง เปนคนมีคุณธรรมจริยธรรมยึดม่ันในวิสัยทัศน

เปนผูท่ีอุทิศตนมีประชาธิปไตย และเปนท่ีปรึกษาและใหกําลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงานจน

บุคลากรเกิดความเชื่อม่ัน ไววางใจ ศรัทธาตอผูบริหาร 

2.1.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน มีผูศึกษาไวมากมาย ดังนี้ 

งานวิจัยภายในประเทศ 

กรวัฒน อัตชู (2559) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูอํานวยการโรงเรียน

เอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย พบวา ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนในเครือ

มูลนิธิไทไชโย โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ครูท่ีนับถือศาสนาตางกันมีความคิดเห็นตอระดับ

ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ของผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย ท้ังโดยภาพรวมและราย

ดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ยกเวนดานการกําหนดวิสัยทัศน แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยพบวาครูท่ีนับถือศาสนาคริสตมีความคิดเห็นสูงกวาท้ังโดยภาพรวม 

และรายดานทุกดาน ครูท่ีปฏิบัติงาน อยูในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนํา

เชิงวิสัยทัศนของผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย ท้ังโดยภาพรวมและรายดานทุก

ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพบวาครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ

มีความคิดเห็นสูงกวา ครูท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิง

วิสัยทัศนของผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย ท้ังโดยภาพรวม และดานท่ี 4 การเปน

แบบอยางท่ีดี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานท่ี 2 การสื่อสารวิสัยทัศน 

และดานท่ี 3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01ยกเวนดาน ท่ี 

1 การกําหนดวิสัยทัศน ท่ีไมแตกตางกัน 

ภวพร วรรณไชย (2559) ท่ีศึกษาปจจัย ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

เชิงวิสัยทัศนของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 อยูในระดับสูง อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 (r=.737) 

สมัชชา จันทรแสง (2558) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ปจจัย ท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวา การสรางรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุเชิงสาเหตุของปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 18 ประกอบดวย ตัวแปรแฝงจํานวน 5 ตัว สามารถวัดไดจากตัวแปรสังเกตไดจํานวน 

15 ตัว ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ภาวะผูนําเชิงวิสัยของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มี

ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี โดย มีคาสถิติ ดังนี้ = 13.15, df = 25, p-Value 

= 0.97466, RMSEA=0.000, GFI=0.996, AGFI=0.979 โดยตัวแปรแฝงในรูปแบบสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงในรูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภาวะผูนํา

เชิงวิสัยทัศน ไดรอยละ 87 3) ผลการวิเคราะหขนาดอิทธิพลของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวา ความฉลาดทางอารมณสงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม 

และอิทธิพลรวม ตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน การสื่อสารสงอิทธิพลทางออมตอภาวะผูนํา เชิงวิสัยทัศน

โดยผานความคิดสรางสรรคและความคิดสรางสรรคสงอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลรวมตอภาวะผูนํา

เชิงวิสัยทัศน 

นนทิพร สานอย (2557) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนลางพบวา ระดับภาวะ

ผูนํา เชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาค 

เหนือตอนลาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก ปจจัยภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคเหนือตอนลาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

ปจจัยภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ของผูบริหารสถานศึกษากับระดับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหาร

สถานศึกษาท้ังหกปจจัยนั้น โดยปจจัย ท่ีสงผลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนมีเพียงสามปจจัยตามลําดับ

คาสัมประสิทธิ์จากมากไปหานอย คือ ปจจัยการสื่อสาร (0.339) ปจจัยความคิดสรางสรรค (0.281) 

และปจจัยการจัดการขอมูล (0.259) ตามลําดับ สมการพยากรณ ไดแก 1. สมการในรูปคะแนนดิบ  

2. สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

สุวิทย ยอดสละ (2556) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา สภาพ

ปจจุบันภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ 

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก สวนความตองการในการพัฒนาภาวะผูนําเชิง

วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวม และรายดานอยูในระดับมากท่ีสุด โปรแกรมการ

พัฒนาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ 

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีพัฒนาข้ึน มีองคประกอบของโปรแกรม ไดแก ท่ีมาและความสําคัญของโปรแกรม 
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วัตถุประสงคของโปรแกรม รูปแบบและวิธีการพัฒนา โครงสรางของโปรแกรม เนื้อหาและสาระสําคัญ 

ของโปรแกรม ประกอบดวยสามโมเดล ไดแก การสรางวิสัยทัศน การสื่อสารวิสัยทัศน และการปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศน โดยใชเวลาพัฒนา 169 ชั่วโมง สวนวิธีการพัฒนา ไดแก การศึกษาดวยตนเอง และการ 

ศึกษาดูงาน การอบรม และการปฏิบัติจริง ประกอบดวยกระบวนการพัฒนาสี่ข้ันตอน คือ การประเมิน 

กอนการพัฒนา การพัฒนา การบูรณาการ และการประเมินหลังการพัฒนา ผลการพัฒนาภาวะผูนํา

เชิงวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จากการนําโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนไปใช พบวาผลการทดสอบความรูเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีคะแนนกอนพัฒนาเฉลี่ย 17.73 จากคะแนนเต็ม 30 คิดเปนรอยละ 

59.11 และมีคะแนนการพัฒนาเฉลี่ย 26.00 จากคะแนน เต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.67 

แสดงวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีคะแนนหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา และผานเกณฑ 

รอยละ 80 ทุกคน ผลการประเมินภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา กอน

พัฒนาโดยรวมอยูในระดับมาก หลังพัฒนาโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิง

วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา หลังพัฒนาและระยะติดตามผล พบวา ภาวะผูนําเชิง

วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาระยะติดตามผลสูงกวาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาหลังพัฒนา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาตอ

โปรแกรมพัฒนาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับมาก 

นิกัญชลา ลนเหลือ (2554) ไดศึกษาเรื่องโมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ระดับภาวะผูนําเชิง

วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและจากการ

เปรียบเทียบ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระหวางผูบริหารกลุมท่ี

มีอายุ 41-50 ป กับกลุมท่ีมีอายุต่ํากวา 31 ปและกลุมอายุ 31-40 ป และระหวางกลุมท่ีมีอายุ 51-60 

ปกับกลุมท่ีมีอายุต่ํากวา 31 ป และกลุมอายุ 31-40 ป และระหวางผูบริหารกลุมท่ีอยูในระดับ

ประถมศึกษากับกลุมท่ีอยูระดับมัธยมศึกษา นอกนั้นไมพบ ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกปจจัยและจากการ

เปรียบเทียบ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี้ 1) ปจจัยความคิด

สรางสรรคและปจจัยบรรยากาศองคการจําแนกตามเพศ 2) ปจจัยความฉลาดทางอารมณ ปจจัยการ

สื่อสารและปจจัยบรรยากาศองคการ จําแนกตามอายุ 3) และปจจัยการสื่อสาร จําแนกตามประสบ 

การณ และ 4) ปจจัยความคิดสรางสรรค ปจจัยการสื่อสารและปจจัยบรรยากาศองคการ จําแนกตาม

ระดับสถานศึกษา นอกนั้นไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โมเดลสมการโครงสรางภาวะ

ผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกลมกลืน กับ

ขอมูลเชิงประจักษ โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนตามลําดับคาสัมประสิทธิ์
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จากมากไปหานอย คือ ปจจัยบรรยากาศองคการ (0.87) ปจจัยการสื่อสาร (0.15) ปจจัยความฉลาด

ทางอารมณ (-0.04) และปจจัยความคิดสรางสรรค (-0.14) สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออมมีหนึ่งปจจัย 

คือ ปจจัย ความฉลาดทางอารมณท่ีสงผานปจจัยบรรยากาศองคการ (0.70) กับปจจัยความคิด

สรางสรรค (-0.11) สําหรับอิทธิพลรวมมีคาสัมประสิทธิ์จากมากไปหานอย คือ ปจจัยบรรยากาศ

องคการ (0.87) ปจจัยความฉลาด ทางอารมณ (0.55) ปจจัยการสื่อสาร (0.15) และปจจัยความคิด

สรางสรรค (-0.14) 

ชลาลัย นิมิบุตร (2550) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศนสูงท้ังสามมิติโดยระยะเวลา 

ท่ีดํารงตําแหนงในโรงเรียนปจจุบันเปนปจจัยท่ีทําใหการเผยแพรวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขอคนพบจากการวิจัยทางปริมาณพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสามารถทํานายวิสัยทัศนของผูบริหาร

โรงเรียนไดมี 5 ปจจัย จากท้ัง 18 ปจจัย ไดแก ปจจัยในตัวผูบริหารโรงเรียน 2 ปจจัย คือ พฤติกรรม

ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ และพฤติกรรมผูนําเชิงวิชาการ ปจจัยภายในโรงเรียน 2 ปจจัย คือ พฤติกรรม

สนับสนุนและพฤติกรรมแตกแยก สวนปจจัยดานสิ่งแวดลอมของโรงเรียนมีเพียงปจจัยเดียว คือ การมี

สวนรวมโดยพฤติกรรมผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเปนตัวพยากรณท่ีดีท่ีสุดแตเม่ือบูรณาการโดยการ

สังเคราะหคนพบเชิงปริมาณแลขอคนพบเชิงคุณภาพไดขอสรุปเพ่ิมเติมวา พฤติกรรมสั่งการ และการ

ใหความชวยเหลือจากชุมชนเปนอีกสองปจจัยท่ีมีอิทธิพล ตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน  

งานวิจัยตางประเทศ 

Thomas (1998) ไดศึกษาวิธีการท่ีใชในกระบวนการปรับปรุงโรงเรียนโดยศึกษาการสราง

วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนการมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนและการปฏิบัติตามวิสัยทัศน

ผลการวิจัย สรุปไดวา การฝกอบรมเชิงปฏิบัติในเรื่องการพัฒนาวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนมีผลตอ

การพัฒนาวิชาชีพสําหรับผูบริหารโรงเรียนโดยเนนในเรื่องการวางแผนการใหครูผูปกครองและ

นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการทางการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีความชัดเจนมีความมุงม่ันและมี

วิสัยทัศนสวนตนท่ีเหมาะสมจะสามารถกําหนดทิศทางของโรงเรียนไปสูผลสําเร็จตามเปาหมายได 

แบบจําลอง (Model) การมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนและการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันท่ีใชในการ

วิจัยเปนกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลและใชเปนแมแบบได การพัฒนาคณะทํางานและวิชาชีพเปน

องคประกอบสําคัญของกระบวนการมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนและการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 

Butt (1993, p. 746-A) ไดศึกษาพฤติกรรมของศึกษาธิการท่ีประสบผลสําเร็จในการ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศนผลการวิจัยพบวาศึกษาธิการไดใชพฤติกรรมในการสรางวิสัยทัศนการเผยแพร

วิสัยทัศนและการปฏิบัติตามวิสัยทัศนคือการใหมีสวนรวมการใหอํานาจความกลาเสี่ยงการสื่อสาร

อยางชัดเจนการสรางความไววางใจการสนับสนุนนักเรียนการทุมเทกับงานการเอาใจใสตรวจสอบ

วิสัยทัศนอยูตลอดเวลาการจัดหาทรัพยากรการพัฒนาวิชาชีพสําหรับตนเองและสมาชิกในองคการ 
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Johnson (1992, p. 3785–A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวิสัยทัศนของผูบริหาร

โรงเรียนโครงสรางของโรงเรียนและความเปนอิสระทางวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษามลรัฐ 

Oregon ผลการวิจัยพบวามีความสัมพันธทางบวกระหวางวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับโครงสราง

ของโรงเรียน และโครงสรางของโรงเรียนกับความเปนเลิศทางวิชาการของครูแตความสัมพันธระหวาง

วิสัยทัศน ของผูโรงเรียนกับความเปนอิสระทางวิชาการของครูมีความชัดเจนนอย   

Fekete (1991, p. 755) ไดศึกษาองคประกอบของวิสัยทัศน 5 ประการ คือ เวลาแหลง 

กําเนิดธรรมชาติของวิสัยทัศน โครงสรางขององคการ และยุทธศาสตร การจัดการโดยวิธีการสัมภาษณ

คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษาธิการ ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผูปกครอง จากโรงเรียนใน

เขต Spokane จํานวน 3 โรงเรียน ผลการวิจัยสรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางในการ

วิจัยครั้งนี้ลวนแตเปน ผูท่ีมีองคประกอบของวิสัยทัศน 5 ประการท้ังสิ้น ผูบริหารโรงเรียนตองใช

ระยะเวลาในการพัฒนาวิสัยทัศนประมาณ 3-5 ปหรือมากกวานั้นโดยวิธีการรวบรวมและสังเคราะห

ขอมูลท้ังจากภายในและภายนอกโรงเรียนท้ังขอมูลท่ีเปนความรูสึกและเปนความรูเขาดวยกันโดยการ

ใชกระบวนการกลุมและในการพัฒนาวิสัยทัศนนั้นผูบริหารโรงเรียนตองใชโครงสรางองคการแบบเปด

และยุทธศาสตรการจัดการแบบใหการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมแกคณะครู วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนมี

ผลกระทบทางบวกตอผลการเรียนของนักเรียน 

 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

2.2.1 ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน 

 2.2.1.1 ความหมายของประสิทธิผล 

 ผูวิจัยไดศึกษาและเสนอความหมายของประสิทธิผลจากแนวคิดของนักการศึกษา

หลายทาน ท่ีใหความหมายประสิทธิผลของโรงเรียนไวตางกัน ดังนี้ 

 พัทธโรจน กมลโรจนสิริ (2557, หนา 20) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา 

ประสิทธิผล หมายถึง ความมากนอยของการท่ีองคการสามารถบรรลุถึงเปาหมายท้ังหมด หรือบรรลุ

ความสําเร็จในงานหลัก ประสิทธิผลเปนเครื่องมือหรือตัวชี้ในการตัดสินวาการบริหารขององคการหรือ

หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งสามารถดําเนินการจนบรรลุเปาหมาย องคการท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง 

องคการท่ีประสบผลสําเร็จในการผลิตผลลัพธท่ีมีคุณภาพดวยสมรรถนะโดยการใชทรัพยากรตาง ๆ 

จนเกิดผลสําเร็จบรรลุตามเปาหมายตาง ๆ ท่ีองคการตั้งไว 

 สมใจ ปตุโส (2556, หนา 21) ประสิทธิผลวา ประสิทธิผลหมายถึงผลงานผลสําเร็จ

ของงาน ท่ีสามารถดําเนินไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 

 รสสุคนธ ถิ่นทวี (2555, หนา 23) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา ประสิทธิผล 

หมายถึง ผลงานขององคกรท่ีสามารถดําเนินการบรรลุตามแผนงานขององคการนั้น ๆ ในทํานองเดียว 
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กันประสิทธิผลของโรงเรียนจึงหมายถึง การบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการทํางาน โดย

พิจารณาจากความสามารถของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ 

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามขอบขายงาน และภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา 

 Gibson & Others (2000 อางถึงใน กนกวรรณ อินทรนอย, 2553, หนา 36-37) 

ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา ประสิทธิผล (effectiveness) มาจากคําวาeffect ท่ีใชในบริบท

ของความสัมพันธ ระหวางเหตุและผล (cause &effect) โดยอธิบายถึงประสิทธิผลวา มี 3 ระดับไดแก 

ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการซ่ึงในแตละระดับของประสิทธิผล จะมีปจจัยท่ีมีเหตุผล

ตางกัน ดังนี้ 1) ประสิทธิผลระดับบุคคล (individual effectiveness) เปนการเนนผลการปฏิบัติงาน

เฉพาะบุคคลหรือสมาชิกในองคการท่ีทํางานตามหนาท่ี และตําแหนงในองคการซ่ึงโดยท่ัวไปผูบังคับ 

บัญชาประเมินประสิทธิผลระดับบุคคล โดยใชกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาการ

ข้ึนคาตอบแทนหรือการใหรางวัลตอบแทน เปนปจจัยท่ีเปนเหตุใหเกิดประสิทธิผลระดับบุคคลอัน 

ไดแก ความสามรถ(ability) ทักษะ(skill) ความรู (knowledge) เจตคติ (attitude) แรงจูงใจ (motiva-

tion)และความเครียด (stress) 2) ประสิทธิผลระดับกลุม (group effectiveness) เปนภาพรวมของ

กลุมบุคคลท่ีเปนสมาชิกในองคกรท่ีทํางานตามหนาท่ี และตําแหนงในองคการเปนปจจัยท่ีเปนเหตุให

เกิดประสิทธิผลระดับกลุม อันไดแกความสามัคคี (cohesiveness) ภาวะผูนํา (leadership) โครงสราง

(structure) สถานภาพ (status) บทบาท (roles) และบรรทัดฐาน (norms) และ 3) ประสิทธิผลระดับ

องคการ (organizational effectiveness) เปนภาพรวมประสิทธิผลระดับบุคคลและระดับกลุม เปน

ปจจัยท่ีเปนเหตุใหเกิดประสิทธิผลระดับองคการอัน ไดแก สภาพแวดลอม (environment) เทคโนโลยี 

กลยุทธ โครงสราง กระบวนการตาง ๆ และวัฒนธรรม โดย ท่ีประสิทธิผลองคการท้ัง 3 ระดับ มีความ 

สัมพันธกันซ่ึงประสิทธิผลองคการข้ึนอยูกับประสิทธิผลบุคคลและกลุมนั่นเอง นอกจากนี้ยังข้ึนอยูกับ

ปจจัยอ่ืนอีกหลายประการ เชน ชนิดขององคการ งานท่ีองคการทําและเทคโนโลยีท่ีใชในการทํางาน

ขององคการ 

 Dunn (1994 อางถึงใน ปรีมล เชิดชู, 2553) ไดใหความหมายของประสิทธิผลไววา 

หมายถึงเกณฑสําหรับการประเมินนโยบายสาธารณะกลาวคือนโยบายสาธารณะท่ีมีประสิทธิผลก็คือ

นโยบายท่ีสามารถบรรลุผลลัพธซ่ึงเปนเปาหมายท่ีกําหนดไวในระดับสูงดังนั้นประสิทธิผลจึงหมายถึง

ระดับการบรรลุผลลัพธ ของนโยบายท่ีคาดหวังนั่นเอง 

 Steers (1977, p.1) กลาววา ประสิทธิผล หมายถึง คุณภาพการทํางานของบุคลากร 

สําหรับ นักเศรษฐศาสตร ประสิทธิผลขององคการหมายถึง กําไร ผลตอบแทนจากการลงทุน เปนตน 

และความสามารถขององคการในการท่ีจะไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีมีคา และหายากและใชใหเกิดประโยชน

สูงสุด ใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงานขององคการ 

 จากคํากลาวขางตนสรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง ความสําเร็จอันเกิดจากการ

บริหารงาน ของผูบริหารและบุคลากรทุกคน ท่ีรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค 
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 2.2.1.2 ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน 

 ไดมีผูใหความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนไวหลากหลาย ดังนี้ 

 ภวพร วรรณไชย (2559, หนา 19) ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสําเร็จ

ในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ

โรงเรียนท่ีกําหนด ท้ังดานผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) โดยความรวมมือของ

ผูบริหารและครู ทําใหโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษาตอไป  

  ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง (2557) สรุปวา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความ 

สามารถของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในการดําเนินการสูความสําเร็จ 4 ประการ คือ 1. โรงเรียน 

สามารถผลิตนักเรียน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง 2. โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนใหมีเจตคติทาง 

บวก 3.โรงเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และ 4. 

โรงเรียนสามารถแกไขปญหา ภายในโรงเรียนได 

 ดวงใจ บุญหลา (2556, หนา 55) สรุปวา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ระดับ

ความสําเร็จ หรือการบรรลุผลตามวัตถุประสงค เปาหมายของโรงเรียน ประกอบดวย คุณลักษณะท่ี

บงชี้ในดานตาง ๆ ตอไปนี้ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะของนักเรียน ความพึงพอใจของครู 

และการสอนของครูโดย วัดจากมาตรประมาณคาตามการรับรูของครูและผูบริหาร 

 วิไลวรรณ แสงจันทร (2556, หนา 37) ไดใหความหมายไววา ประสิทธิผลของ

โรงเรียน หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนในการจัดการศึกษา ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไว โดย

พิจารณาจากตัวชี้วัด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ทัศนคติของผูเรียน ความสามารถในการ

ปรับตัวของผูเรียน กับสภาพแวดลอมตาง ๆ โรงเรียนมีความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

ตลอดการสราง ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน 

 สมใจ ปตุโส (2556, หนา 23) สรุปวาประสิทธิผลของโรงเรียนหมายถึงความสําเร็จ

ในการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนใหสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามท่ี

กําหนดไวโดยการใชทรัพยากร ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดไดรับความพอใจและการยอมรับจากผูมี

สวนเก่ียวของ 

 อาอีดะ ยีเจะนิ (2556, หนา 25) สรุปไดวา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การ

บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาท่ีตั้งไวซ่ึงเปนผลลัพธ (Output) อยางมี

ประสิทธิภาพโดยวัดจากพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกับเกณฑท่ีกําหนดไวเดิมวา มีความสัมพันธหรือมีอิทธิพล

ตอการเปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใด ในการกําหนดตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งของการวัดประสิทธิผลของ

โรงเรียนนั้น ข้ึนอยูกับการกําหนดลักษณะองคกรของโรงเรียนวามีลักษณะอยางไร 

 สมชาย ตังศุภศิริ (2554, หนา 16) ไดใหความหมายประสิทธิผลของโรงเรียน คือ 

ความสําเร็จท่ีเปนผลลัพธของโรงเรียนตามท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนผลท่ีเกิดจากการบริหารงานของ
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โรงเรียนหรือระดับการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวลวงหนาในดานผลผลิต และผลลัพธของการ

บริหารโรงเรียน สามารถบงบอกถึง ความมีคุณภาพและเปนองคประกอบสําคัญตอการตัดสินใจของ

ผูปกครองท่ีจะสงบุตรเขามาเรียนดวย 

 ศรัญู พงศประเสริฐสิน (2554, หนา 71) สรุปไดวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

หมายถึง การท่ีสถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถผลิตนักเรียน

ท่ีมีคุณภาพสูสังคม ใหนักเรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางดีและมีคุณภาพ รวมท้ังสามารถ

แกปญหาท่ีเขามาในชีวิต และมีทัศนคติในทางบวกและสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได เพ่ือ 

ท่ีจะพัฒนาตนเองอยูเสมอดวย ซ่ึงประกอบดวย 1. การปรับตัว 2. การบรรลุเปาหมาย 3. การบูรณาการ 

4. การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม  

 ทรงชัย คงเงิน (2553, หนา 52) ไดใหความหมายไววา ประสิทธิผลของโรงเรียน 

หมายถึง ความสามารถของผูนําท่ีจะนําองคกรไปสูวัตถุประสงค หรือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวไม

เพียงแตเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงอยางเดียว แตหมายรวมไปถึงโรงเรียนท่ีมีความสามารถใน

การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพ่ือใหมีการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ สิ่งแวดลอม 

บูรณาการ ผสมผสาน คงสภาพของโรงเรียนใหเปนท่ีนาพอใจ และผลสําเร็จของการทํางานใหโรงเรียน

ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูง และสามารถพัฒนา ใหนักเรียนมีทัศนะคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม

ท้ังภายในและภายนอก และรวมท้ังสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนจนทําใหเกิดความพึงพอใจ ใน

การทํางานซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ 

 ณัทลาวัลย สารสุข (2553, หนา 35) ไดใหความหมายไววา ประสิทธิผลของโรงเรียน 

หมายถึง ความสามารถในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนา เพ่ือใหมีการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม

กับสถานการณ และสิ่งแวดลอม บูรณาการ ผสมผสาน คงสภาพของโรงเรียนใหเกิดความพึงพอใจ และ

ผลสําเร็จของการทํางานใหโรงเรียนเกิดประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิต

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจน

สามารถปรับตัว เขากับสภาพแวดลอมท้ังภายใน ภายนอก และรวมท้ังสามารถแกปญหาภายใน

โรงเรียนจนทําใหเกิด ความพึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมท้ังระบบ  

 Hoy & Miskel (2008 อางถึงในสมใจ ปตุโส, 2556, หนา 22) ไดใหความหมาย

ประสิทธิผลของโรงเรียนวา หมายถึงการท่ีโรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

พัฒนานักเรียน ใหมีเจตคติทางบวกสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก

พรอมท้ังแกปญหาตาง ๆ ภายในโรงเรียนไดสําเร็จลุลวงเปนอยางดี 

 Downson & Hall (1996) ไดนิยามประสิทธิผลของโรงเรียนไววา เปนผลของการ

ดําเนินงาน ของโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ ท้ังความสําเร็จท่ีครอบคลุมถึงความซับซอนและเก่ียว 
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ของกับการบริหารจัดการทรัพยากร ท้ังสวนท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชนตอความสําเร็จตาม

เปาหมายของโรงเรียน โดยพิจารณาถึงเปาหมายท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและเง่ือนไขของ

ผูปฏิบัติงาน 

 Mott (1972 อางถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2549, หนา 46) ไดใหความหมายของ

ประสิทธิผล ของโรงเรียนในแงของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ หรือความพึงพอใจในการทํางานของครูโดย

พิจารณาจาก ตัวบงชี้ 4 ประการ คือ ความสามารถในการผลิตนักเรียน ความสามารถพัฒนาเจตคติ

ทางบวก ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการแกปญหา จากแนวคิดขางตนจะเห็น

ไดวาการมองประสิทธิผลขององคการหรือของโรงเรียน เปนการมองประสิทธิผลในดานเปาหมาย ซ่ึง

มองในแงของการบรรลุวัตถุประสงค ขององคการเปนหลัก ซ่ึงเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการจัด

การศึกษามีความเก่ียวของสัมพันธกับประสทิธิผลของโรงเรียนโดยตรง 

จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปความหมายวา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง 

ความสําเร็จของโรงเรียนท่ีเกิดจากการบริหารงานของผูบริหารและบุคลากรทุกคน มีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน หรือการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดไดรับ

ความพอใจ และการยอมรับจากผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคของ

โรงเรียน 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

มีนักวิชาการและนักศึกษาหลายทาน ท้ังในและตางประเทศไดใหแนวคิดเก่ียวกับ

ประสิทธิผล ของโรงเรียนไวอยางหลากหลาย ดังนี้ 

วิโรจน สารรัตนะ (2548 ,หนา 323-336) ใหทัศนะวาโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล (Effective 

School) หรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียน (School effectiveness) เปนคําท่ียากจะใหนิยาม ได

อยางชัดเจนวาประกอบดวยอะไรบาง เปนเรื่องท่ีอาจตองมีการอภิปรายหรือถกเถียงกันไดไมรูจบ 

หากมองในทัศนะของผูปกครอง โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลก็อาจใหความสําคัญในเรื่อง ความสุขของเด็ก 

คะแนน หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก การปฏิบัติตนของเด็ก หรือความรวมมือของผูปกครอง

กับชุมชน เปนตน ในทัศนะของครูก็อาจมองในเรื่องของการเรียนรูของเด็ก สภาพของชุมชน การดูแล

เอาใจใสตอเด็ก ความผูกพันกับกิจการใหการสนับสนุนของผูบริหาร การพัฒนาและความเชื่อม่ันใน

โรงเรียน เปนตน หรือในทัศนะของผูบริหารอาจมองวา โรงเรียนเปนท่ีนิยมกันหรือไม เม่ือเปรียบเทียบ 

กับโรงเรียนอ่ืน เด็กมาเรียนโรงเรียนนี้กันหรือไม มีคณะครูท่ีดีหรือไม คณะครูมีความพึงพอใจอยางไร 

หรือผูปกครองบน ตําหนิหรือไมเปนตน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลไว 4 ดานซ่ึงถือเปนเปาหมายสําคัญในการจัด

การศึกษาและเปนตัวชี้วัดถึงประสิทธิผลของโรงเรียนไดแกคุณภาพของผูเรียน (เกงดีมีสุข) คุณภาพ
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ของครูคุณภาพของผูบริหารและชุมชนแหงการเรียนรูซ่ึงมีอุดมการณของการจัดการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน

ท่ีวา“เปนการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนโดย รัฐตองจัดใหมีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเยาวชนไทย

ทุกคนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคคือคนดีคนเกงและมีความสุขท้ังในฐานะท่ีเปนพลเมืองไทยและ

พลเมืองของโลกเพ่ือเปนรากฐานท่ีพอเพียงสําหรับการใฝรู ใฝเรียนตลอดชีวิตรวมท้ังเพ่ือการพัฒนา

หนาท่ีการงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว 

Hoy & Miskel (2008 อางถึงใน สมใจ ปตุโส, 2556, หนา 20) ไดใหทัศนะเก่ียวกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนตามระบบสังคมแบบเปด (Open social-system) ประกอบดวยปจจัยนําเขา

ไดแกสภาพแวดลอมมนุษยและทรัพยากรท่ีสําคัญภารกิจและเปาหมายวัสดุวิธีการและเครื่องมือดาน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงไดแกการเรียนการสอนโครงสรางโรงเรียนบุคลากรวัฒนธรรมและบรรยากาศ 

และนโยบายทางการเมืองสวนในดานผลผลิตซ่ึงเปนเปาหมายขององคการไดแกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความพึงพอใจในงานการขาดงานการออกกลางคันของนักเรียนและคุณภาพโดยรวมซ่ึงท้ังหมดอยู

ภายใตสภาพแวดลอมภายนอก 

Chowdhury (2003) ใหมุมมองวาองคการในยุคโลกาภิวัตน มีการสื่อสารกันแบบไร

พรมแดน มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ความซับซอนในองคการ มีมากยิ่งข้ึน ทําใหการจัดองคการ

มีความยุงยากมากยิ่งกวาการบริหารจัดการท่ีผานมาการบริหารองคการในยุคปจจุบันสูอนาคตตองเนน 

2 ประการ ท่ีสําคัญคือ ประการแรก ไดแกการมีบุคคลท่ีมีความสามารถเชี่ยวชาญพิเศษ หรือการมี

บุคคลในองคการเปนคนดี ฉลาด และมุงเนนการสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน

ขององคการ ประการท่ีสอง ไดแกการมีบริบทสิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมใหคนรวมมือทํางานสื่อสารกันไดดี 

มีบรรยากาศท่ีทําใหทุกคนคิดนอกกรอบ คิดในมุมท่ีแตกตาง มีมุมมองใหม ๆ ในการแกปญหามี

วัฒนธรรมมุงคนหาคนท่ีมีความสามารถเชี่ยวชาญพิเศษมารวมงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันให

องคการประสบความสําเร็จในท่ีสุด 

Scheerens (2000) กลาววารากฐานของการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเกิด 

จากการเชื่อมโยงสมมติฐานกับเง่ือนไขท่ีจะทําใหโรงเรียน เกิดประสิทธิผลโดยปกติจะพิจารณา 

ท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมือนําทฤษฎีระบบ (System theory) มาเปนกรอบแนวคิด 

(Model) ก็อาจจะเปรียบเทียบโรงเรียนเหมือนกลองดํา (Black box) ภายในกลองเปนกระบวนการของ

การดําเนินงานตาง ๆ ในชวงเวลาหนึ่งแนวคิดนี้มีการรวมเอาสิงแวดลอมหรือบริบทเขาไปดวยจาก

การศึกษาแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาในตางประเทศทีมีการศึกษาวิจัยถึงปจจัยทีทําใหเกิด

ประสิทธิผลในโรงเรียน (Schooleffectiveness) เปนชวงเวลาทีประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา

มีการปฏิรูปการศึกษาในราว ค.ศ. 1980 เปนตนมาเชนการศึกษาของ Levin and Lezotte (1990) 

ภารกิจหลักของการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนคือการแสดงใหเห็นวาปจจัยใดท่ีสําคัญทีมี

อิทธิพลตอลักษณะของนักเรียนทีเปนผลผลิตของโรงเรียนและเปนการศึกษาใหเห็นปจจัยของ
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กระบวนการทํางานในชวงเวลาหนึ่งในขณะทีไดรับผลกระทบจากเง่ือนไขของบริบทซึงจะชวยทําใหเห็น

ขอแตกตางระหวางโรงเรียนและหองเรียนและความสอดคลองของโครงสรางการบริหารกับแนวทาง

ปฏิบัติในเชิงเศรษฐศาสตรแลวแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพมีความสัมพันธกับ

กระบวนการผลิตขององคการซ่ึงเปนการแปรรูป (Transformation) ปจจัยนําเขา (Input) ไปเปนผล 

ผลิต (Output) ซ่ึงปจจัยนําเขาก็ไดแกนักเรียนงบประมาณและวัสดุอุปกรณเปนตนสวนผลผลิตไดแก

ความสําเร็จของนักเรียนเมือจบการศึกษาสําหรับกระบวนการแปรรูปภายในโรงเรียนนั้นจะหมายถึงวิธี

จัดการศึกษาการเลือกใชหลักสูตรและสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเปนตน 

Caplow (1964 pp. 119-124 อางถึงใน ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท, 2529, หนา 59- 

60) มุงท่ีจะสรางสิ่งท่ีเขาเรียกวาแบบจําลองเดี่ยวทางทฤษฏี (single theoretical model) ถึงแมจะ

ทํา อยางคราว ๆ (Rough) และไมสมบูรณ (Incomplete) ซ่ึงสามารถใชในการวิเคราะหองคการทุก

ประเภท หรือขนาดไมวาจะตั้งอยูในแหลงท่ีมีวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตรอยางไร และเพ่ือนําไปสู

การคาดคะเน ท่ีเปนประโยชนใหกวางขวางข้ึน แบบจําลองของ Caplow เสนอแนะวาประสิทธิผล

ขององคการ 2 องคการ หรือองคการเดียวในระยะเวลาท่ีแตกตางกัน สามารถเอามาเปรียบเทียบกัน

ไดและประเมินผลโดยวัด จากตัวแปร 4 ตัวดวยกันคือ 1) ความม่ันคง (Stability) 2) ความผสมผสาน

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Integration) 3) ความสมัครใจ (Voluntarism) และ 4) ความสัมฤทธิ์ผล 

(Achievement) Caplow ไดอธิบายความหมายของตัวแปรแตละตัวไวพอสรุปได ดังนี้ 1) ความ

ม่ันคง การวัดความม่ันคงขององคการ หมายถึง การวัดความสามารถขององคการ ในการรักษา (Maintain) 

โครงสรางขององคการไว ตัวแปรนี้สัมพันธโดยตรงกับปจจัยดานตัวปอน (Input) และกระบวนการ 

(Process) ในทฤษฏีระบบการรักษาไวซ่ึงสภาพและการพัฒนาโครงสรางรวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการ

การไดมาซ่ึงทรัพยากร (Acquiring resources) การใชตัวปอนอยางมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติอยางมี

เหตุผลและการรักษาระเบียบ กิจกรรมท้ังหมดนี้มุงไปสูการสรางองคการซ่ึงสามารถควบคุมพฤติกรรม

ของสมาชิกองคการไดสําเร็จ 2) ความผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึง การวัดความ 

สามารถขององคการในการหลีกเลี่ยง การขัดแยงระหวางสมาชิกขององคการ วิธีการเบื้องแรกเพ่ือให

บรรลุเปาหมายดังกลาวก็คือโดยการติดตอสื่อสาร (Communication) ซ่ึงเพ่ิมความ มีสัมพันธตอกัน 

(Interaction) ระหวางสมาชิก แนวความคิดนี้เทียบไดเทากับแนวความคิดของ Priceเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตาม (Conformity) และไดรับการตีความไปในแงของทฤษฏีระบบเชนเดียวกัน การสรางและ

การรักษาไวซ่ึงขอกําหนดเก่ียวกับพฤติกรรม (Codes of behavior) ซ่ึงควบคุมความสัมพันธระหวาง

สมาชิกเปนกิจกรรมสําคัญซ่ึงสัมพันธกับท้ังการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและการปฏิบัติตาม 3) ความ

สมัครใจ หมายถึง ความสามารถขององคการในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับบุคคล และความ

ปรารถนาของสมาชิกท่ีจะคงมีสวนรวมตอไป แนวความคิดดังกลาวคลายคลึงกับกับแนวความคิดดาน

ขวัญหรือความพึงพอใจ และเก่ียวของโดยตรงกับกิจกรรมในการสนองตอบความตองการของพนักงาน 
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และ 4) ความสําเร็จ หมายถึง ผลรวมสุทธิของกิจกรรมขององคการซ่ึงคลายคลึงกันกับคําวา 

ความสามารถในการผลิตและคําวา การผลิตผลผลิต นอกจากนี้ยังใกลเคียงกับแนวความคิดของ Price 

วาประสิทธิผล หมายถึง ความมากนอยของการบรรลุถึงเปาหมายแต Caplow เนนวาประสิทธิผลเปน

ผลรวมของปจจัยอยางนอย 4 ประการดวยกันในขณะท่ี Price เนนประสิทธิผลในปจจัยดานเดียว คือ 

ผลผลิต อยางไรก็ตามแนวความคิดท่ีวา ประสิทธิผลประกอบไปดวยปจจัยหลายประการนั้นสอดคลอง

กับแนวความคิดในทฤษฏีระบบมากกวา 

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวาโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลนั้นมีแนวคิดท่ีหลากหลาย

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับสมมติฐานท่ีผูวิจัยแตละคนสนใจท่ีจะศึกษาแตสวนมากมีความคิดเก่ียวกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน มุงท่ีจะศึกษาและชี้ใหเห็นวาประสิทธิผลของโรงเรียนข้ึนอยูกับบริบทของแตละโรงเรียน

และนําผลการศึกษา มาปรับใช โดยเกิดจากความรวมมือรวมแรงรวมใจของบุคลากรนักเรียนและ

ชุมชนมีการวางแผนมีการกําหนดวิสัยทัศนเก่ียวกับหลักสูตรและการสอนโดยอาศัยหลักแนวคิดทฤษฎี

เปนแนวทางนําไปสูเปาหมายท่ีวางไว 

2.2.3 ความสําคัญของประสิทธิผลของโรงเรียน 

ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสําคัญยิ่งในศาสตรทางการบริหารและองคการ ซ่ึงเปนการ

ตัดสิน ในข้ันสุดทายวา การบริหารโรงเรียนจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือไมเพียงใดมี

นักการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศไดแสดงมุมมอถึงความสําคัญของประสิทธิผลของโรงเรียน

ไว ดังนี้ 

สมใจ ปตุโส (2556, หนา 24) สรุปวาประสิทธิผลมีความสําคัญตอองคการหรือหนวยเปน

อยางมากท้ังนี้เพราะประสิทธิผลจะเปนตัวชี้วัดและบงบอกถึงความสําเร็จขององคการหรือหนวยงาน 

สมชาย ตังศุภศิริ (2554, หนา 17) ไดกลาวถึงความสําคัญของประสิทธิผลของโรงเรียน 

วาประสิทธิผลของโรงเรียนเปนผลลัพธข้ันสุดทายของการบริหารโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลของโรงเรียนท้ังระบบ สามารถอธิบายถึงคุณภาพการบริหารของ

ผูบริหาร ของโรงเรียนและคุณภาพการสอนของครู และเปนเครื่องชวยตัดสินใจของผูปกครองในการ

สงบุตรหลานเขามาเรียนดวย ซ่ึงจะทําใหโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษาตอไปได จึงถือวาได

ประสิทธิผลมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนเปนอยางยิ่ง 

วิมลรัตน บุญชู (2549, หนา 80-81) ใหทัศนะวาประสิทธิผลขององคการเปนเปาหมาย 

ขององคการ โดยเฉพาะในยุคปจจุบันท่ีเต็มไปดวยการแขงขันซ่ึงเปนสิ่งท่ีใชตัดสินหรือแสดงความ 

สําเร็จ ขององคการ นักวิชาการแทบทุกสาขาจึงใหความสนใจศึกษา วิเคราะหเสนอเปนแนวคิดทฤษฎี 

และรูปแบบของประสิทธิผลองคการออกเปนหลายแนวทางแตกตางกันไป ตามแนวคิดของแตลักษณะ

สาขาท่ีตนชํานาญ ยังไมสามารถสรุปเปนมาตรฐานไดสําหรับองคการ แตตางก็ยอมรับวาประสิทธิผล

ขององคการเปนหลักทฤษฎีองคการท้ังหลาย  
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Purkey & Smith (1983) ใหความสําคัญเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนในเรื่องตอไปนี้ 

1) ผูบริหารมีภาวะผูนําทางดานการเรียนการสอน 2) มีหลักสูตรท่ีมีจุดมุงหมายและไดรับการวางแผน

ไวเปนอยางดี 3) มีเปาหมายของโรงเรียนท่ีชัดเจนและมีความคาดหวังสูง 4) มีการทํางานตรงตามเวลา 

5) สํานึก ถึงความสําคัญของการบรรลุผลสําเร็จดานวิชาการ 6) มีบรรยากาศท่ีเปนระเบียบเรียบรอย  

7) มีสํานึก ความเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน8) มีการพัฒนาบุคลากร9) สงเสริมสวัสดิการและความ

ม่ันคงกับบุคลากร 10) มีระบบการวางแผนอยางมีสวนรวม 11) มีการบริการแบบกระจายอํานาจ  

12) ผูปกครองเขามามีสวนรวม และ 13) การไดรับสนับสนุนโดยตรง 

จากท่ีกลาวมานั้นสรุปไดวา ประสิทธิผลของโรงเรียนเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการ

บริหารโรงเรียนตามเปาหมายท่ีวางไวซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลของโรงเรียนท้ังระบบ ทําใหโรงเรียน

สามารถดําเนินการ จัดการศึกษาตอไปไดจึงถือไดวาประสิทธิผลมีความสําคัญยิ่ง 

2.2.4 การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน เปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่งตอการปรับปรุงและพัฒนา

โรงเรียน เพราะผลจากการประเมินจะเปนตัวบงชี้ ถึงความสําเร็จของโรงเรียนในการประเมิน

ประสิทธิผลของโรงเรียน มีรูปแบบในการประเมินไมแตกตางจากประสิทธิผลขององคการโดยท่ัวไป 

รูปแบบของการประเมินประสิทธิผลไดแบงออกเปนหลายรูปแบบแลวแตแนวคิดหรือเก่ียวกับวิธีการ

และเกณฑท่ีใชในการประเมินประสิทธิผล ขององคการ 

Hoy & Miskel (2008) ไดเสนอรูปแบบการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนโดยอาศัย

แนวคิด ของทฤษฎี โครงสรางหนาท่ีนิยม ท่ีมีความคิดในการวัดประสิทธิผลขององคการ โดยพิจารณา

วา องคการ เปนระบบสังคม ความอยูรอดของสังคมจะตองข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนพ้ืนฐานทําให

ไดมาซ่ึงทรัพยากร และทุกระบบของสังคมจะตองสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดจึงไปสูจุดมุงหมายของ

องคการไดสําเร็จ โดยหนาท่ีสําคัญท่ีตองพิจารณาคือการปรับตัว การบรรลุเปาหมายการบูรณาการ 

การรักษาสิ่งซอนเรนภายใน จากแนวคิดนั้นจึงไดวิเคราะหสรุปเสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผล

ของโรงเรียน โดยพิจารณาบทบาทหนาท่ีหลักทางสังคมขององคการ กําหนดเปนกรอบแนวคิดไว 4 

ประการคือ 1) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 2)การบรรลุเปาหมาย 3) ความพึงพอใจในการทํางาน 

และ 4) ความสนใจในชีวิต 

Hoy & Miskel (1991 อางถึงใน ภรณี กีรติบุตร, 2529) ในการวัดประสิทธิผลของ

โรงเรียน มีนักวิชาการไดกลาวไวอีกอยางหลากหลายแนวทาง ซ่ึงสามารถจําแนกได 3 แนวทาง ดังนี้

แนวทางท่ี 1 เปนการประเมินประสิทธิผลของเปาหมาย โดยพิจารณาวาโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพ

หรือไมข้ึนอยูกับผลท่ีไดรับวาบรรลุเปาหมายโรงเรียนหรือไม อาจจะกลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนการใช

เปาหมายโรงเรียนเปนเกณฑอันใดอันหนึ่งในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน แนวทางท่ี 2 เปน

การประเมินประสิทธิผลของระบบทรัพยากร โดยพิจารณาวาความสามารถ ของโรงเรียน ในการ
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แสวงหาประโยชนจากสภาพแวดลอม เพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีตองการ อันจะทําใหบรรลุเปาหมาย

ของโรงเรียน ซ่ึงเปนการเนนท่ีปจจัยปอนเขา (Input) มากกวาผลผลิต (Output) ผูใชแนวคิดนี้

ประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนจะใชการเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนในรูปของการแขงขันวาองค 

การ/โรงเรียนใดไดรับทรัพยากรจากสภาพแวดลอมมากกวา โรงเรียนนั้นก็ยอมมีประสิทธิผลมากกวา 

และแนวทางท่ี 3 เปนการประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ MCE (The Multiple Criteria of 

Effectiveness) แนวทางนี้ใชเกณฑวัดหลายอยาง ซ่ึงพิจารณาตัวแปรท่ีอาจมีผลตอความสําเร็จ หรือ

ประสิทธิผลของโรงเรียน และพยายามแสดงใหเห็นวาตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกัน  

จากแนวทางการประเมินประสิทธิผลขององคการดังกลาว แนวทางท่ี 3 คือ MCE (The 

Multiple Criteria of Effectiveness) เปนแนวทางการวัดและประเมินท่ีนิยมและยอมรับกันอยาง

แพรหลาย โดยแนวทางนี้ใชเกณฑวัดหลายมิติซ่ึงพิจารณาตัวแปรท่ีอาจมีผลตอความสําเร็จหรือ

ประสิทธิผลของโรงเรียน และพยายามแสดงใหเห็นวาตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกัน เพราะงานวิจัย

สวนใหญจากผลการสําเร็จ ของ Steers จะใชแบบพหุเกณฑดวยเหตุผลท่ีวา การดูความสําเร็จของ

องคการจะดูเพียงดานใดดานหนึ่ง จะไมสามารถบงบอกถึงความสําเร็จขององคการไดครบทุกมิติของ

องคการดังนั้นการประเมินประสิทธิผล ของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาใหเจริญกาวหนา และสามารถรองรับ

การเปลี่ยนแปลงทุกดานและเปนโรงเรียน ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

Mott ( 1972, pp. 20-24 อางถึงใน ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท, 2529, หนา 66 -67) ได

ทําการสํารวจเพ่ือวิเคราะหประสิทธิผลขององคการอยางกวางขวาง โดยการสรางแบบสอบถาม

คลายคลึงกัน กับท่ี Georgopoulos&Tannenbaum ไดเคยทําไวในป 1957 แบบสอบถามดังกลาว

จะไดรับการตอบ โดยสมาชิกองคการ เพ่ือวัดประสิทธิผลขององคการโดย Mott เสนอสมมติฐาน 

(hypothesis) วาประสิทธิผลขององคการประกอบดวยปจจัย 3 ประการดวยกัน คือ 1) ความ 

สามารถในการผลิต (productivity) 2) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) และ 3) ความ 

สามารถยืดหยุนได (flexibility) สมมุติฐานนี้ กลาวอยางงาย ๆ วาประสิทธิผลท้ังหมดขององคการ

สัมพันธโดยตรงกับปจจัย 3 ประการนี้ วิธีการซ่ึง Mottใชในการวัดตัวแปรท้ัง 3 มีดังนี้ 1) ความ 

สามารถในการผลิต วัดจากเฉลี่ยคําตอบ ของสมาชิกองคการ ท่ีใหตอบแบบสอบถามใน 3 ประเด็น

ดวยกัน โดยขอใหผูตอบประเมิน (1) ปริมาณ (2) คุณภาพ (3) ประสิทธิภาพของงานท่ีทําในองคการ 

วิธีการของ Mottในเรื่องนี้อาจนะไมเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางนักเพราะแนวความคิดของ Mott

ในกาวัดผลผลิตมิไดใชขอมูลเก่ียวกับคาใชจายตอหนวย (unit cost) ผลผลิตชั่วโมงทํางาน (output 

per man-hour) อยางท่ีใชกันอยูอยางกวางขวางมาวิเคราะห แตอยางไรก็ตาม Gibson &other 

(1973) ก็เชื่อวาวิธีการนี้ของMott เปนประโยชนในการวิเคราะหองคการบางประการ เชน โรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัย และหนวยงานของรัฐ ซ่ึงไมมีผลิตผลท่ีเห็นไดชัดแจง วัดไดงายเทากับหนวยงานทาง

ธุรกิจ 2) ความสามารถในการปรับตัว วัดโดยการถามคําถาม 4 ขอ แกผูตอบคําถามแตละขอเก่ียวกับ
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กระบวนการมีสวนรวมและการแกไขปญหา โดยรวมถึงคําถามท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรวดเร็วในการ

ท่ีคนในการยอมรับวีการและระเบียบใหม ๆ และสะทอใหเห็นอัตราสวนของบุคคลซ่ึงยอมรับเชิง

วิสัยทัศนในองคการ ดังนั้น ตัวแปรขอมูลนี้จึงรวมถึงแนวความคิดเรื่องการผสมผสาน (integration) 

ของ Caplow ไวดวย 3) ความยืดหยุนได วัดโดยการถามคําถามซ่ึงขอใหผูตอบประเมินวาคนใน

องคการปรับตัวใหเขากับภาวะฉุกเฉินไดดีเพียงใด เชน เครื่องจักรเสีย งานลนมืออยางไมคาดคิดไว

กอน หรือมีการเรงหมายกําหนดการทํางานใหเร็วข้ึนมาอยางเรงดวน ประสิทธิผลท้ังหมดขององคการ

ไดจากการวัดจากคําตอบโดยเฉลี่ยตอคําถาม 8 ขอซ่ึงครอบคลุมตัวแปรท้ัง 3 ซ่ึง Mottรายงานวา

สัมพันธกันดีพอสมควร 

Miskel et al. (1975 อางถึงใน พัทธโรจน กมลโรจนสิริ, 2557, หนา13-14) ไดทําการ

แบงรูปแบบ ในการประเมินประสิทธิผลขององคกรไดดังนี้ 1) การแบงตามจํานวนเกณฑ ซ่ึงมี 2 

ประเภทคือ รูปแบบการประเมินเกณฑเดียว เชน ความสามารถในการผลิตประสิทธิภาพความพึง

พอใจ และรูปแบบการประเมินพหุเกณฑเปนการประเมินประสิทธิผลขององคกรโดยอาศัยการ

วิเคราะหประสิทธิผลขององคกรโดยการสรางรูปแบบประเมินท่ีตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกัน  

2) การแบงรูปแบบการประเมินองคกรตามแนวทางการกําหนดเกณฑและการนําเกณฑไปใช เชน 

รูปแบบการประเมินเฉพาะและแบงรูปแบบการประเมินตามวิธีการ หรือเทคนิคท่ีไดมาของเกณฑ 

Hoy & Miskel (1991) ไดเสนอรูปแบบการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนโดยอาศัยแนวความคิด

พ้ืนฐานของทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยมของ Parsons (1960) ท่ีมีความคิดในการวัดประเมินผลของ

องคกรโดยพิจารณาวาองคกรเปนระบบสังคม (social system) ความอยูรอดของสังคมจะตองข้ึนอยู

กับปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนพ้ืนฐานทําใหไดมาซ่ึงทรัพยากรและทุกระบบของสังคมจะตองสามารถแกไข

ปญหาตาง ๆ ไดจึงไปสูจุดหมายขององคกรไดสําเร็จโดยมีหนาท่ีท่ีสําคัญท่ีตองพิจารณา ดังนี้ 1) การ

ปรับตัว (adaptation) เปนหนาท่ีของระบบท่ีจะตองปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม เชน จุดประสงค 

กลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ 2) การบรรลุเปาหมาย (goal attainment) เปนการมุงใหเปนระบบบรรลุเปา 

หมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 3) การบูรณาการ (integration) เปนการสรางความม่ันคงของ

สังคมในระบบกระบวนการขององคกร การประสานงาน ความเปนเอกภาพ และ 4) การรักษาสิ่งซอน

เรนภายใน (latency) เปนการรักษาความม่ันคงของคุณคาของระบบการธํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมรูปแบบ

วัฒนธรรม การกระตุนการจูงใจ 

Georgopoulos & Tannenbaum (1957 อางถึงใน ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท 2529, 

หนา 64- 65) ไดศึกษาประสิทธิผลขององคการดวยสมมติฐานท่ีวา องคการทุกองคการมุงท่ีจะบรรลุ

เปาหมาย ขององคการ โดยการใชเครื่องมือท่ีท้ังมีและไมมีชีวิตเพ่ือผลผลิตงานของกลุม ดังนั้น การให

ความหมาย หรือคําจํากัดความของประสิทธิผลขององคการจึงตองพิจารณา 2 ประเด็นนี้ คือ 

เปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการและแนวทางหรือเครื่องมือ ซ่ึงองคการใชในการรักษา ไวซ่ึง
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ความเปนองคการและบรรลุเปาหมายใหไดสําหรับเปาหมายสําคัญขององคการท่ัว ๆ ไป นั้นมีดังนี้ คือ 

1) ผลผลิตสูง (Output) ในแงท่ีวาสามารถบรรลุถึงจุดหมายท่ีองคการไดตั้งไวไมวาจะโดยปริมาณหรือ

คุณภาพ 2) ความสามารถท่ีจะดูดซึมและปรับตัวเขากับเชิงวิสัยทัศนท้ังภายในและภายนอกองคการ 

โดยไมสูญเสียม่ันคง และ3) รักษาไวซ่ึงทรัพยากรท้ังมนุษยและวัสดุอุปกรณ Georgopoulo & 

Tannenbaum เชื่อวาเกณฑดังกลาวสามารถใชประเมินประสิทธิผล ขององคการไดโดยท่ัวไป และได

ทําการศึกษาวิเคราะหสถานีขนสงสินคา ซ่ึงเปนองคการขนาดใหญดวยโครงสรางของเกณฑดังกลาว

และพบวาใชไดผล หนวยงานท่ีนํามาศึกษาเปนสถานีขนสงสาขาจํานวน 32 แหงดวยกันซ่ึงมีอัตรา 

กําลังอันประกอบดวยไปดวยผูจัดการสถานี 1 คน หัวหนาผูควบคุมภาคกลางวัน 1 คน หัวหนาผู

ควบคุมภาคกลางคืน 1 คน และคนงาน 35 คน ซ่ึงสวนใหญจะประกอบไปดวยพนักงานขับรถ หรือ

พนักงานขนสงสินคาท้ัง 32 สถานีมีความคลายคลึงกันในประเด็นท่ีสําคัญ ๆ โดยมีงานท่ีเหมือนกัน

ตลอดจนวิธีการและระเยียบปฏิบัติก็มีมาตรฐานเดียวกัน สมมติฐานของผูวิจัยมีอยูวา ประสิทธิผลของ

สถานีขนสงสินคาดังกลาวสัมพันธโดยตรงกับความสามารถในการผลิต และความยืดหยุนขององคการ 

ท้ังยังมีความสัมพันธสวนทางกันกับความตึงเครียดในองคการ ผูวิจัยไมเพียงแตทดสอบหลักการสําคัญ 

ของทฤษฏีระบบวาประสิทธิผลเปนผลของสาเหตุหลายประการดวยกัน แตยังพยายามท่ีจะคนหา

ความสัมพันธตอกันระหวางเกณฑท้ัง 3 ประการนี้ 

2.2.5 องคประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับองคประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียนมี

นักวิชาการการศึกษาท้ังในและตางประเทศหลายทานไดใหทัศนะไวดังนี้ 

ภารดี คํามา (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยไดสังเคราะหประสิทธิผลของโรงเรียนจาก

หลักการแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีใชเปนองคประกอบในการวิจัยไว 2 ประการ คือ 1) 

ความสําเร็จ ในการเรียนของนักเรียน และ2) ความพึงพอใจในงานของครู 

สมชาย ตังศุภศิร ิ(2554) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดขอนแกน โดยการสังเคราะห ดานตัวบงชี้ประสิทธิผลของโรงเรียนพบวามี

อยู 4 ดาน คือ 1) ความพึงพอใจในงานของครู 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3) ความ 

สามารถในการแกไขปญหาของโรงเรียน และ 4) ความสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโรงเรียน 

สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการบริหารท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน การพัฒนาตัวแบบและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ ใชกลุมตัวอยางท่ีเปน

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการสังเคราะหหลักการเปน

องคประกอบ คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 2) ความพึงพอใจในงานของครู และ 3) คุณธรรมของ

นักเรียน 
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วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซ่ึงได

สังเคราะหปจจัย ดานประสิทธิผลของโรงเรียนจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ตลอดจนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ พบวา ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 8 ตัวแปร คือ 1) ความ 

สามารถในการผลิต 2) ความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับตัว 4) 

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 5) การพัฒนาบุคลากร 6) ความสามัคคีของบุคลากร 

7) ความพึงพอใจในงานของบุคลากร และ 8) บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 

Hoy & Miskel (2001 อางถึงใน ดวงใจ บุญหลา, 2556, หนา 54) ไดอธิบายวามีปจจัย 

หรือองคประกอบดังนี้ 1) ดานปจจัยนาเขาหมายถึงผลสําเร็จท่ีแสดงถึงความสามารถในการแสวงหา

ทรัพยากรทางการบริหารมาใชในการจัดการศึกษาประกอบดวย 1) มีทรัพยากรการเงินอยางเพียงพอ 

2) มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการ 3) นักเรียนท่ีรับเขามีความพรอมโรงเรียน  

4) ครูมีสมรรถนะ ท้ังดานความรูและทักษะในวิชาชีพ 5) มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 6) ผูปกครองและ

ชุมชนสนับสนุน 7) โรงเรียน มีมาตรฐานการศึกษาและนโยบายในการบริหารและการจัดการศึกษาท่ี

ชัดเจน 8) มีแผนปฏิบัติการท่ีสามารถนาไปปฏิบัติไดผลจริง 9) มีแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก

อยางพอเพียง 2) ดานกระบวนการหมายถึงผลสําเร็จท่ีแสดงถึงความสามารถในการใชวิธีการและ

ประสบการณในการบริหารจัดการของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาประกอบดวย1) โรงเรียนมี

วิสัยทัศนรวมบุคลากรมีความไววางใจและเปนกัลยาณมิตรตอกัน 2) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

เพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ีดี 3) ผูบริหารสามารถตอบสนองตอแรงจูงใจของบุคลากรไดทุกระดับ 4) สภาพ

โรงเรียนเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและชุมชน 5) โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียน

การสอน 6) ครูมีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนรายบุคคล 7) โรงเรียน 

จัดเวลาใหกับผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 8) ครูมีแผนและสอนตามแผนการจัดการเรียน 

รู 9) ครูประเมินผลหลังจัดการเรียนการสอนและนาผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10) ผู 

บริหารของโรงเรียนมีภาวะผูนํา และ 3) ดานผลผลิตหมายถึงผลสําเร็จท่ีเกิดจากการใชทรัพยากร

ทางการบริหารผานวิธีการบริหารจัดการทาใหการดาเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมายประกอบ 

ดวย 1) บุคลากรในโรงเรียนประสบความสําเร็จในงาน 2) การเรียนรูของผูเรียนเปนไปตามเปาหมาย

ของหลักสูตร3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐาน 4) ครูมีความพึงพอใจในงาน

ของตนเอง5) บุคลากรมาปฏิบัติงานสมํ่าเสมอ 6) นักเรียนมีอัตราออกกลางคันนอย 7) ครูมีความ 

สามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 8) คุณภาพการปฏิบัติงานของครูเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน 9) โรงเรียนไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 

Hoy & Miskel (2008, p. 307 อางถึงใน สมใจ ปตุโส, 2556, หนา 27-28) พิจารณา

ประสิทธิผลของโรงเรียนใน 4 ดานซ่ึงประกอบดวยความสามารถ 4 ประการดังนี้ 1) ความสามารถใน
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การผลิตหมายถึงความสามารถของผูบริหารในการบริหารงานโรงเรียนและครูผูสอนในการปฏิบัติงานท่ี

บรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดมีประสิทธิผลสูงสุด ตอตัวผูเรียนท้ังดานการ

จัดการเรียนการสอนดานอาคารสถานท่ีดานบุคลากรและเทคโนโลยีเพ่ือเอ้ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับสูงนอกจากนักเรียนจะมีความรูความสามารถทางวิชาการอยางยอดเยี่ยมแลวยัง

จําเปนตองไดมีการพัฒนาทางดานทักษะเจตคติคานิยมและคุณธรรมตาง ๆ ท่ีพึงปรารถนาใหเพียงพอ

ตอการดํารงชีวิตและอยูในสังคมอยางมีความสุข 2) ความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวกของ

นักเรียนหมายถึงความสามารถ ของผูบริหารและครูผูสอนในดานการดําเนินการอบรมสั่งสอนนักเรียน

ใหมีจิตใจกวางขวางไมตอตาน หรือถดถอยหนีสังคมมีความม่ันคงทางจิตใจมีความจริงใจและเปน

ประชาธิปไตยยอมรับและเคารพความคิดเห็น ของผูอ่ืนกลาเผชิญหนากับสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสมประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดีของสังคมตลอดจนสามารถดําเนินการอบรมสั่งสอนใหนักเรียน

เปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระเบียบวินัยรูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาและอยูใน

สังคมอยางมีความสุขและครูใชความเปนภาวะผูนําทางวิชาการ เพ่ือดําเนินงานโดยการมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการการกําหนดพันธกิจการบริหารหลักสูตร และการสอนการนิเทศการสอนการกํากับ

ติดตามความกาวหนาของนักเรียนและการสงเสริมบรรยากาศ การเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดบรรยากาศ

ทางวิชาการทางดานการเรียนรูเพ่ือใหโรงเรียนมีความกาวหนาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยน 

แปลงไปและเปนท่ียอมรับของสังคมท่ัวไป 3) ความสามารถในการปรับตัวหมายถึงความสามารถของ

ผูบริหารและครูในการประยุกตใชความเปนภาวะผูนําทางวิชาการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมในการ

กําหนดพันธกิจการบริหารหลักสูตร และการสอนการนิเทศการสอนการกํากับติดตามความกาวหนา

ของนักเรียนและการสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการทางดาน

การเรียนรูเพ่ือใหโรงเรียนมีความกาวหนาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและเปนท่ี

ยอมรับของสังคมท่ัวไป และ 4) ความสามารถในการแกปญหาหมายถึงความสามารถของผูบริหารและ

ครูผูสอนในการใชความเปนภาวะผูนําทางวิชาการเขาไปบริหารจัดการโดยการรวมมือรวมใจกันแก 

ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนในทุก ๆ ดานใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและเกิดมี

ประสิทธิผลสูงสุดในพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

Lunenburg & Ornstein (2000 อางถึงใน ดวงใจ บุญหลา, 2556, หนา 53-54) กลาว 

ถึงโครงการ Connecticut School Effectiveness Project ซ่ึงกําหนดคุณลักษณะของโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผลไวดังนี้ 1) มีสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและมีความเปนระเบียบเรียบรอย (A safe orderly 

environment) ซ่ึงไมรบกวนการเรียนการสอนและสงผลใหนาไปสูการเรียนการสอนท่ีดี 2) มีพันธกิจ

ของโรงเรียนท่ีชัดเจน โดยท่ีคณะครูทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายทางการสอนการลาดับ

ความสําคัญกระบวนการประเมินผลและรวมรับผิดชอบ 3) มีภาวะผูนาทางการสอน (instructional 

leadership) โดยการนาของครูใหญท่ีมีความเขาใจและสามารถประยุกตคุณลักษณะของการสอนท่ีมี
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ประสิทธิภาพ 4) มีบรรยากาศท่ีเต็มไปดวยความคาดหวังสูงโดยท่ีครูแตละคนสามารถท่ีจะแสดงให

เห็นวานักเรียนแตละคนไดเรียนรูทักษะพ้ืนฐานไดอยางครอบคลุมทุกดาน 5) ทุมเวลาใหกับงาน (High 

time on task) โดยใหเวลาการวางแผนการจัดกิจกรรม ในการเรียนรูทักษะพ้ืนฐาน (Basic skills) 

ของนักเรียนอยางพอเพียง 6) มีการกํากับติดตามผลความกาวหนาของนักเรียนเปนประจํา และ 7) มี

ความสัมพันธในทางบวกระหวางบานกับโรงเรียนโดยผูปกครองใหการสนับสนุนในดานพันธกิจของ

โรงเรียนพรอมท้ังชวยกันดาเนินการใหพันธกิจนั้นบรรลุผล 

Gibson (1997) ไดอธิบายองคประกอบของประสิทธิผลเปนภาพรวมของประสิทธิผล 

ชึ่งประกอบดวย 1) สภาพแวดลอม 2) เทคโนโลยี 3) กลยุทธ 4) โครงการ 5) กระบวนการตาง ๆ และ 

6) วัฒนธรรมขององคการ 

Austin & Raynnolds (1990) ไดกลาววา โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลตองมีลักษณะแหง

ความสําเร็จดังนี้ 1) การจัดอาคารสถานท่ี 2) ภาวะผูนําของผูบริหาร 3) ความมีเสถียรภาพของบุคลากร 

4) การจัดระบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน 5) การพัฒนาบุคลากร 6) จัดเวลาเรียนท่ีเกิด

ประโยชนสูงสุด 7) ความเปนเลิศทางวิชาการท่ีไดรับการยอมรับ 8) การมีสวนรวมและสนับสนุนของ

ผูปกครอง 9) การวางแผนรวมกัน 10) ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 11) การมีเปาหมายและความ

คาดหวังรวมกันท่ีชัดเจน และ 12) มีระเบียบวินัย 

จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับองคประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนดังกลาวขางตน 

ผูวิจัย จึงใชกรอบแนวคิดของ Hoy & Miskel (2008, p. 398 อางถึงใน สมใจ ปตุโส, 2556, หนา 

28) ท่ีใหนิยามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกับองคประกอบประสิทธิผลของ

โรงเรียนในแงความสามารถของโรงเรียน 4 องคประกอบคือ 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 3) ความ 

สามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และ 4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน

โดยผูวิจัยไดนําเสนอรายละเอียดดังนี้   

1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน หมายถึง ความ 

สามารถในการจัดการเรียนการสอนใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญ มี

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง โดยพิจารณาไดจากเกรดเฉลี่ยโดยรวมของ

นักเรียน จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีสามารถศึกษาตอในระดับสูงข้ึน ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเต็มความสามารถ จนนักเรียนไดรับรางวัลจาการแขงขันทางดานวิชาการ

จากหนวยงานตาง ๆ  

2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก หมายถึง ความสามารถในการ

จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรม มีเจตคติและคานิยมท่ีดี 

จนนักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง ทําใหผูปกครองเกิดความพึงพอใจ  
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3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคผูบริหารและครูรวมมือกันพัฒนาดาน

งานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป ครูมีการพัฒนาหรือ

ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพ่ือใหทันตอเชิงวิสัยทัศน มีความกระตือรือรนในการพัฒนาการเรียนการ

สอน มีอุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีใชในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน หมายถึง หมายถึง ความสามารถในการ

แกปญหา ซ่ึงเกิดจากความรวมมือผูบริหารสถานศึกษาและครู ท้ังในดานการจัดการเรียนการสอนและ

การปกครองนักเรียน การแกปญหาความขัดแยงภายในโรงเรียน ปญหาเรงดวน สามารถควบคุมสถาน 

การณได ทําใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาโรงเรียน ทํา

ใหผูมีสวนไดเสียเกิดความพึงพอใจ 

2.2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีผูศึกษาไวมากมาย ดังนี้ 

งานวิจัยภายในประเทศ 

ภวพร วรรณไชย (2559) ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 อยูในระดับมาก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของ

ผูบริหาร การรับรูความสามารถรวมของครูและสุขภาพองคการของโรงเรียน โดยรวมแตละตัวแปรอยูใน

ระดับมาก ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหาร การรับรูความสามารถรวมของครูและสุขภาพองคการ

ของโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตัวแปรพยากรณท่ีสงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียนเรียงจากมากไปนอย คือ ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหาร สุขภาพองคการของโรงเรียน

และการรับรูความสามารถรวมของครูตามลําดับ ซ่ึงตัวแปรท้ัง 3 ตัวแปร รวมกันอธิบายความแปรปรวน

ประสิทธิผลของโรงเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย

รอยละ 56.80 

ศักดิ์เดช สังคพัฒน (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยภาวะผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน ของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาความคิดเห็นตอปจจัย

ภาวะผูนํา ท่ีสงผล ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

รายดาน พบปจจัยภาวะผูนําท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ดานพฤติกรรมผูนําของคณบดี ดานสถานการณ

ท่ีเก่ียวของ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีขณะท่ีปจจัยภาวะผูนําท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด 

ไดแก คุณลักษณะ ของคณบดีและภูมิหลังของคณบดี สวนผลการวิเคราะหความสอดคลองปจจัย
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ภาวะผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิผล การปฏิบัติงานของคณบดี ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

พบวาตัวแปรดานภูมิหลังคณบดี สถานการณท่ีเก่ียวของ คุณลักษณะของคณบดี พฤติกรรมผูนําของ

คณบดี และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของคณบดีน้ําหนักองคประกอบอยูในระดับยอมรับไดตาม

เกณฑการพิจารณาความสอดคลอง ผลการวิเคราะหปจจัยภาวะผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติ 

งานของคณบดี โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน พบวา ภูมิหลังคณบดี สถานการณท่ีเก่ียวของ 

คุณลักษณะของคณบดี มีความสัมพันธกับประสิทธิผล การปฏิบัติงานของคณบดีในระดับปานกลาง

และพฤติกรรมผูนําของคณบดีมีความสัมพันธกับประสิทธิผล การปฏิบัติงานของคณบดีในระดับสูง 

สําหรับผลการวิเคราะหความสอดคลองของปจจัยภาวะผูนําท่ีสงผล ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

คณบดี พบวาพฤติกรรมผูนําของคณบดีท่ีสงผลทางตะรางตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี

ดวยคาอิทธิพลเทากับ 0.81 ภูมิหลังคณบดีสงผลทางออมตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีโดย

สงผานคุณลักษณะของคณบดีและพฤติกรรมผูนําของคณบดีดวยคาอิทธิพลเทากับ 0.26 สถานการณ 

ท่ีเก่ียวของสงผลทางออมตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีโดยสงผานพฤติกรรมผูนํา ของ

คณบดีดวยคาอิทธิพลเทากับ 0.32 และคุณลักษณะของคณบดีสงผลทางออมตอประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของคณบดีโดยสงผลตอพฤติกรรมผูนําของคณบดีดวยคาอิทธิพลเทากับ 0.41 นําตัวแปรท่ี

สงผลทางตรง คือ พฤติกรรมผูนําของคณบดีตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีและตัวแปรท่ีสง 

ผลทางออม ตอการปฏิบัติงานของคณบดี คือ ภูมิหลังคณบดี สถานการณท่ีเก่ียวของและคุณลักษณะ

ของคณบดีเสนอใหผูเชี่ยวชาญยืนยันรูปแบบความเหมาะสม ปรากฏวาผูเชี่ยวชาญไดยืนยันรูปแบบท่ี

ไดรับการวิเคราะห โดยรูปแบบสมการโครงสราง (SEM) โดยการใชวิธีทางวิทยาศาสตร วิธีประสบการณ 

และตามสภาพการปฏิบัติจริง การยืนยัน ของผูเชี่ยวชาญไดแสดงใหเห็นวารูปแบบนี้เหมาะสมเปนไป

ตามมาตรฐานการประเมิน 4 ดาน ไดแก การใชประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และความ 

ถูกตอง 

พัทธโรจน กมลโรจนสิร ิ(2557) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน

ในประเทศไทยพบวา ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในประเทศไทยดานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ดานความพึง

พอใจในการทํางานของครู อยูในระดับมากท่ีสุด สถานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองสงผลโดยตรง

ความรูเดิมของนักเรียน (Beta = .141) ความรูเดิมของนักเรียน (NT) สงผลโดยตรงตอประสิทธิผล

โรงเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) (Beta = .605) การไดรับการสนับสนุน

ทางอารมณความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และสถานะทาง

เศรษฐกิจของผูปกครองสงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการสอนของครู (Beta = .530 .179 .121 และ 

.090 ตามลําดับ) และพฤติกรรมการสอนของครูดานการนิเทศและการวางแผน การจัดการเรียนรู

สงผลโดยตรงตอประสิทธิผลโรงเรียนดานความพึงพอใจในงานของครู (Beta = .325 และ .117) การ
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ไดรับการสนับสนุนทางการเงินและสิ่งของ การไดรับการปรึกษาหารือ และการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงเรียนสงผลโดยตรงตอความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร (Beta = .216 .385 

และ .218) สวนตัวแปรคุณลักษณะชีวสังคมของผูบริหารไมสงผลตอประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนท้ัง

ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและดานความพึงพอใจในงานของครู 

ไพรสุดา หม่ันหาด ี(2556) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครืออักษรกรุป พบวาประสิทธิผลของ

โรงเรียนในเครืออักษรกรุปโดยรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับ

มากมีคะแนนเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปนอยแตแกดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน

ดานความสามารถใน การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและและดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

สมใจ ปตุโส (2556) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ ระดับประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 อยูในระดับมาก ระดับภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารโรงเรียน ระดับประสิทธิภาพการสอนของครูและระดับการทํางานเปนทีมของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ ของผูบริหารโรงเรียน ประสิทธิภาพการสอนของครูและการทํางาน

เปนทีม มีความสัมพันธกันทางบวก กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียน ประสิทธิภาพการสอนของครู และการทํางานเปนทีม สงผลตอประสิทธิภาพของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 โดยมีประสิทธิภาพในการทํานายรอยละ72.80 

กรรณิการ เฟองประยูร (2555) ไดศึกษาความสัมพันธสุขภาพองคการกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 พบวาประสิทธิผล

ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือนํามาพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนอันดับท่ี 

2 คือดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอมและอันดับ คือดาน

ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานความ 

สามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

กัลยาภรณ อุดคํามี (2555) ไดศึกษาอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

โรงเรียนตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองพบวา

ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองโดยภาพรวมและ
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รายดานอยูในระดับมากเม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแกความ 

สามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอมความสามารถในการแกปญหาภาย 

ในโรงเรียนความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวกและความสามารถในการผลิต

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามลําดับ 

สุขุม พรมเมืองคุณ (2555) ไดศึกษาเรื่องรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัย 

ท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวาผล

การศึกษา อิทธิผลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิพลของ

มหาลัยราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาปจจัยท่ีนํามาศึกษามีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลสอดคลอง 

กับสมมติฐาน ท่ีกําหนดไว ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางรวม มี 3 ปจจัย คือปจจัยองคการแหงการเรียนรู มีคา

สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.90 รองลงมาคือ ปจจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร มีคา

สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.79 และปจจัยวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล

เทากับ 0.59 

ปราโมศ อิสโร (2554) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผาน

การประเมินและรับรองคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ในรอบ ท่ีสองมีผลการประเมินในระดับดีและดีมากพบวาแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน

การวิเคราะหพหุกลุมภาวะผูนําตามขนาดโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผลการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คา

สัมประสิทธิ์อิทธิพลภาวะผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีความ

แปรเปลี่ยนไปตามขนาดโรงเรียน ภาวะผูนํา ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ไดแก ภาวะผูนําองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

ตามทฤษฎีของ Senge ในโรงเรียนขนาดกลาง ไดแก ภาวะผูนําแบบมุงงานตามทฤษฎีภาวะผูนําเชิง

พฤติกรรมของBlake &Moutonและในโรงเรียนขนาดใหญ ไดแก ภาวะผูนําแบบมุงงานตามทฤษฎี

ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมของBlake &Moutonและภาวะผูนําองคกรแหงการเรียนรู (Learning 

Organization) ตามทฤษฎีภาวะผูนําองคกรแหงการเรียนรูของ Senge 

ศิราภรณ ชวยบํารุง (2554) วิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ผลวิจัยพบวาผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานเชนกันโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย ดังนี้ ดานกระบวนการบริหาร ดานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และดานกระบวนการ

เรียนการสอน ตามลําดับ 
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สมชาย ตังศุภศิริ (2554) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดขอนแกน โดยใชการวิเคราะหพหุระดับ ผลการวิจัยพบวา 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดขอนแกนมีประสิทธิผลในระดับมากซ่ึงมีปจจัย

ระดับครู ไดแก คุณภาพการสอนของครู และการรับรูความยุติธรรมในโรงเรียนสงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคุณภาพการสอนของครูและการรับรูความ

ยุติธรรมในโรงเรียนสูงข้ึนและสามารถรวมกันอธิบายประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 85.42และ

ปจจัยระดับโรงเรียน ไดแกบรรยากาศโรงเรียนแบบเปด และการเสริมสรางพลังอํานาจแกครูสูงสงผล

ตอประสิทธิของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 โดยบรรยากาศโรงเรียนแบบเปด และ

การเสริมสรางพลังอํานาจแกครูสูงจะทําใหประสิทธิผล ของโรงเรียนสูงข้ึนและสามารถรวมกันอธิบาย

ประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 22.22  

ฤทัยทรัพย ดอกคํา (2553) ไดศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็กท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีสงผล

ตอประสิทธิผล ของโรงเรียน เรียงลําดับความสําคัญไวดังนี้ คือ การสรางวิสัยทัศน ความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนกับชุมชน การกระตุนการใชปญญา การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ความสัมพันธ

ระหวางผูบริหารโรงเรียน กับคณะครูในโรงเรียน การจัดโครงสรางของงานในโรงเรียน การสราง แรง

บันดาลใจ และการสรางศรัทธา สวนประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบดวย ดานการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ดานการสนับสนุนและการมีสวนรวมของชุมชน ดานความพรอมและความ

เขมแข็งของโรงเรียน ดานผูเรียน ดานครู และดานการบริหารจัดการ รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียน ดําเนินการเปน 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ระยะกอนปฏิบัติการ ระยะท่ี 2 ระยะปฏิบัติ 

การประกอบดวย (1) อบรมเขม (2) การประชุมปฏิบัติการรวม 8 ครั้ง ดําเนินการสัปดาหละ 2 ครั้ง 

โดยใชคูมือพัฒนาภาวะผูนํา 8 ชุด นํามาประกอบการประชุมปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานโรงเรียน

ดีเดน 1 โรงเรียน และระยะท่ี 3 ระยะติดตามผล โดยการประชุมและใชแบบประเมินพฤติกรรมภาวะ

ผูนําของผูบริหารโรงเรียน ผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ท้ัง 3 ระยะ พบวา หลังปฏิบัติการคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสูงกวาระยะกอนปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

จันธิดา ผานสอน (2553) ไดทําการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยน 

แปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดย

เรียงคาเฉลี่ยสูงสุดลงมาคือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หรือภาวะผูนําเชิงบารมี ดานการ

กระตุนทางปญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ประสิทธิ 
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ผลการทํางานของผูบริหาร โดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 

คือ ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียน ใหมีเจตคติทางบวก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยน 

และพัฒนาโรงเรียน ดานความสามารถ ในการแกปญหาภายในโรงเรียน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหารสถาน 

ศึกษา ดังนั้น ผูบริหารการศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของ จึงควรนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนสารสนเทศ

ในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

นันธิดา บัวสอน (2552) ไดทําการศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนท่ี

สงผล ตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 ผล การ

วิจัย พบวาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากสูงสุดลงมาคือ ดานการมีอิทธิพล 

อยางมีอุดมการณหรือภาวะผูนําเชิงบารมี ดานการกระตุนทางปญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ และ

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ประสิทธิผลการทํางานของผูบริหาร โดยรวมและรายดาน อยู

ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยลงมาคือ ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติ

ทางบวก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ดานความสามารถในการแกปญหา

ภายในโรงเรียน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยสรุปภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

งานวิจัยตางประเทศ 

Bozman (2011 อางถึงใน ดวงใจ บุญหลา, 2556) ไดศึกษาเรื่องผลของรูปแบบภาวะผูนํา 

ของผูบริหาร ประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของครูตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน

รัฐบาลขนาดกลางในรัฐเทนเนสซี พบวา การรับรูความสามารถของตนเองของครูเปนปจจัยท่ีบงชี้ถึง

อัตราความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียนดานการเขียน ดานภาษา ดานการอาน และคณิตศาสตร 

และรูปแบบของภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับอัตราการสําเร็จ

ทางการศึกษาของนักเรียน จากการประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงผลการศึกษานาไปสูการ

กําหนดระบบของโรงเรียน และการผลิตครูท่ีสามารถสรางโปรแกรมการสอนดวยตนเองเพ่ือเปน

พ้ืนฐานในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูมืออาชีพสูชมชุน เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการปรับปรุง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนควรมีกําหนดระบบประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของ

ผูบริหารและพัฒนาความนาเชื่อถือของโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียนและชุมชน 

Lovell (2009) ไดศึกษาประสิทธิภาพของครูใหญเปนการศึกษาความรูสึกของครูใหญ  

ท่ีมีตอประสิทธิภาพและดัชนีการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน วัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ



53 
 

ระหวางความรูสึกของครูใหญตอความเชื่อเรื่องประสิทธิภาพกับตัวดัชนีชี้วัดประสิทธิผลของ โรงเรียน 

กลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียนจากรัฐจอรเจีย 387 คน โดยใชหลักของประสิทธิภาพ Scale(PSES) 

พัฒนาโดย Tschannen-Moran และGareis (2004 cited in Lovell,2009) ผลพบวา ไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ แตมีสิ่งท่ีคนพบใหมวา ความเชื่อของครูใหญในเรื่องประสิทธิภาพมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

Omolade (2007) ไดศึกษาระบบการทดสอบประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 

ในจีเรีย เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธของรูปแบบระบบโรงเรียนของ Hoy&Miskel และกระทบท่ีมีผล

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนโดยมีสมมุติฐานการวิจัยวา โครงสรางบรรยากาศ สมรรถภาพโดยรวม 

และการเมือง จะมีความสัมพันธเชิงเสนตอประสิทธิผลของโรงเรียน ซ่ึงผลพบวาสวนประกอบท้ัง 4 มี

ความสัมพันธ ในระดับสูงกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยสมรรถภาพโดยรวมสงผลสูงสุดตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนตามความรับรูของครู 

Wu &Tseng (2005 อางถึงใน พัทธโรจน กมลโรจนสิริ, 2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษา

ความสัมพันธประสิทธิผลการสอนของครูกับประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมแบบผสมของไตหวัน พบวา

ระดับประสิทธิผลการสอนของครูอยูในระดับมาก เพศ อายุ ประสบการณการสอนของครู การจัดการ

เรียนรู ขนาดและประเภทของโรงเรียนตลอดจนประวัติของโรงเรียนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

กับประสิทธิผลการสอนของครูในขณะท่ีระดับการศึกษาของครู ท่ีตั้งของโรงเรียน ขอมูลพ้ืนฐานของ

โรงเรียน ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิผลการสอนของครู 

Bierema & Berdish (1999) ไดอธิบายถึงงานวิจัยเรื่อง Creating a Learning 

Organization : A Case Study of Outcomes &Lessons Learned มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของ

การจัดองคการเอ้ือการเรียนรูโดยใชวินัย 5 ประการของ Senge (1990) ในแผนก Electrical &Fuel 

Handing Division : EFHD ของ บริษัทฟอรดมอเตอร ซ่ึงเปนบริษัทผลิตชิ้นสวนรถยนตท่ีใหญท่ีสุด 

ในโลกวา พนักงานประยุกต ความคิดรวบยอดเก่ียวกับทฤษฎีขององคการเอ้ือการเรียนรูอยางไร และ

อะไรคืออุปสรรคของการ เกิดการใชกระบวนการสรางองคการเอ้ือการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เปน

การวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใชผูสมัครใจเขารวมโครงการศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติในเรื่ององคการเอ้ือการ

เรียนรูจํานวน 60 ชั่วโมง และเก็บขอมูลโดยการสังเกตการณ จากการเขารวมฝกอบรม การทํากิจกรรม

ตาง ๆ และการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยสรุปวา EFDH ประสบความสําเร็จมากในการนําองคการเอ้ือการ

เรียนรูมาใชการเรียนรูไมวาเปนระดับบุคคล ระดับกลุมหรือองคการยอมสงผลตอองคการใหญและ

ชุมชนโดยท่ีการเรียนรูระดับบุคคล ผูเขารวมโครงการในการศึกษาวิจัย เกิดการพัฒนาพลังแหงตน 

(Personal Mastery) และความสามารถถายทอดการเรียนรูไปใชในการทํางาน มีการประเมินตนเอง มี

ความคิดแบบไตรตรอง และมีวิสัยทัศนท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง และชุมชนดีข้ึน

ดานการพัฒนาวิชาชีพ ผูรวมโครงการวิจัยพบวามีการพัฒนาดานสวนตัวมากกวาดานอาชีพ และ
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ยอมรับวาการเรียนรูของตนสามารถถายทอดมาสูการทํางานได การเรียนรูเปนกลุม มีการ สนทนาและ

เปดใจกวางเพ่ือรับรูความคิดของผูรวมทีมยอมรับในความหลากหลาย อดทนตอ ความคิดเปนท่ีแตก 

ตางจากคนอ่ืนมีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน โดยคิดวาคนสามารถเรียนรูกับผูอ่ืนท่ีแตกตางไดผูรวมโครง 

การวิจัยเกิดความคิดรวบยอด และประยุกตมาใชงานไดมีการติดตั้งทีมเพ่ือ การเรียนรูหลายทีมและมี

การมองวิสัยทัศนรวมกัน และพบวาหลังจากรวมกิจกรรมผูเขารวม โครงการสามารถเรียนรูดวยตนเอง

จนเกิดความเขาใจในกระบวนการตาง ๆ มีการคิดอยางเปนระบบ มีวิสัยทัศนใหม ๆ เก่ียวกับธุรกิจเกิด

ความพรอมในการทํางานและมีสวนเชื่อมโยงกับ องคการ สวนอุปสรรคของการเปนองคการเอ้ือการ

เรียนรู ไดแก การสนับสนุนดานการจัดการ การสนับสนุนจากกลุมเพ่ือนรวมงานและทรัพยากรท่ีมี

จํากัด 

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนและประสิทธิผลของโรงเรียนท้ังในและ

ตางประเทศ ไดแสดงใหเห็นวาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนสงผลตอความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนองคกรให

บรรลุประสิทธิผล ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนจึงเปนตัวแปรท่ีมีความสําคัญ และสงผลตอการบริหาร

โรงเรียน ท้ังทางตรงและทางออมเพ่ือสรางสรรคและสงเสริมงานดานการศึกษาใหพัฒนายิ่งข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ท่ีมุงศึกษาความสัมพันธระหวาง 

ภาวะผูนําเชงิวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

3.3 การสรางเครื่องมือ 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยักําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

3.1.1 ประชากร 

ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2559 ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 132 คน และ

ครูผูสอน จํานวน 2,052 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 2,184 คน (สารสนเทศการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2559 : สืบคนเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559) 

3.1.2 กลุมตัวอยาง 

ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2559 ผูวิจัยดําเนินการกําหนดขนาด กลุมตัวอยางและการสุม

กลุมตัวอยาง ดังนี้ 

1. กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample size) โดยใชตารางสําเร็จรูปของ (Krejcie & 

Morgan, 1970 อางถึงใน พิมพอร สดเอ่ียม, 2557, หนา 35) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 326 คน  

2. ใชจังหวัดในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เปนหนวยตัวอยางใน 

การสุม (Sampling Unit) โดยกําหนดโควตาโรงเรียนมา จํานวน 36 โรงเรียน แลวทําการสุมใหกระจาย

ไปตามจังหวัดท้ัง 2 จังหวัด ตามสัดสวนดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดย
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การจับสลากไดโรงเรียนในจังหวัดเลย จํานวน 24 โรงเรียน และโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลําภู 

จํานวน 12 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 36 โรงเรียน 

3. ใชกลุมตัวอยางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเปนหนวยตัวอยาง

ในการสุม โดยแบงโรงเรียนท่ีสุมมาไดในแตละจังหวัดออกเปนกลุมยอยท่ีมีลักษณะเปนชั้นภูมิ 

(Strata) โดยการแบงโรงเรียนออกเปน 4 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียน

ขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ แลวทําการสุมใหกระจายไปตามขนาดตาง ๆ ตามสัดสวน

ดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยการจับสลากไดโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 17 โรงเรียน โรงเรียนขนาด

กลาง จํานวน 14 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

จํานวน 3 โรงเรียน รวม 36 โรงเรียน ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ตําแหนงหนาท่ี 

และจังหวัด 
 

ขนาด 

โรงเรียน 

ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร

สถานศึกษา 

ครูผูสอน รวม ผูบริหาร

สถานศึกษา 

ครูผูสอน รวม 

ลย นภ รวม ลย นภ รวม ลย นภ ลย นภ รวม ลย นภ รวม ลย นภ รวม 

เล็ก 25 12 37 317 148 465 342 160 4 2 6 47 22 69 51 24 75 

กลาง 38 24 62 519 326 845 557 350 5 3 8 77 49 126 82 52 134 

ใหญ 4 4 8 78 58 136 82 62 1 1 1 12 8 20 1 21 22 

ใหญพิเศษ 10 15 25 287 319 606 297 334 2 2 4 43 48 91 45 50 95 

รวม 77 55 132 1,201 851 2,052 1,278 906 12 8 20 179 127 306 179 147 326 
 

ท่ีมา : งานวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู : 2559 (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559) 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบง

ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ เปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) สอบถามเก่ียวกับ เพศ ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณ ในการปฏิบัติงาน 

และขนาดโรงเรียน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 28 

ขอ แบงเปน 4 องคประกอบ ดังนี้ 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การสื่อสารวิสัยทัศน 3) การปฏิบัติตาม
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วิสัยทัศน และ 4) การเปนแบบอยางท่ีดี ลักษณะแบบสอบถามเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) (Likert อางถึงใน ภัทราพร เกษสังข, 2549, หนา 117) มี 5 ระดับ ผูวิจัยกําหนดเกณฑ

การใหคะแนนการตอบ ดังนี้  

5 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยูในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยูในระดับมาก 

3  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยูในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยูในระดับนอย 

1  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 24 ขอ แบงเปน 4 องค 

ประกอบ ดังนี้ 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถใน

การพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และ 4) 

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) (Likert อางถึงใน ภัทราพร เกษสังข, 2549, หนา 117) มี 5 ระดับ ผูวิจัยกําหนดเกณฑ

การใหคะแนนการตอบ ดังนี้  

5  หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลมาก  

3  หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลปานกลาง 

2  หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลนอย 

1  หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลนอยท่ีสุด 

 

3.3 การสรางเคร่ืองมือ 

การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการ 

ตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.3.1 การสรางแบบสอบถามตอนท่ี 1 

การสรางแบบสอบถามตอนท่ี 1 ซ่ึงเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ท่ีจะใชเก็บ

ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยกําหนดประเด็นสถานภาพเปน 4 ตัวแปร คือ 

เพศ ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน แลวกําหนดรายการ (List) ให

ผูตอบตรวจสอบความเปนจริงของแตละคน ดังนี้ 

ตัวแปรท่ี 1 เพศ กําหนดรายการเปนเพศชาย และเพศหญิง 

ตัวแปรท่ี 2 ตําแหนงหนาท่ี กําหนดรายการเปน 2 รายการ ตามตําแหนงหนาท่ี ของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน 
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ตัวแปรท่ี 3 ประสบการณในการปฏิบัติงาน กําหนดรายการเปน 4 รายการ คือ ต่ํากวา 5 ป 

5-10 ป 11-15 ป และมากกวา 15 ป 

ตัวแปรท่ี 4 ขนาดโรงเรียน โดยการแบงโรงเรียนออกเปน 4 ขนาด คือ โรงเรียน ขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

3.3.2 การสรางแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 

การสรางแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating 

scale) ท่ีจะใชเก็บขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาและ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. การสรางแบบสอบถาม 

 1.1 ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําเชิง

วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน 

 1.2 กําหนดกรอบแนวคิดและขอบขายในการสรางแบบสอบถาม ใหสอดคลองตาม

นิยามศัพท 

 1.3 สรางแบบสอบถามในการวิจัยตามกรอบแนวคิดและนิยามศัพทเก่ียวกับภาวะผูนํา

เชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน 

 1.4 นํารางแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาและนําขอเสนอแนะ มาแกไขปรับปรุง 

2. การตรวจสอบคาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 

 2.1 เสนอเครื่องมือตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบขอคําถามวาตรงกับ

นิยามศัพทหรือไม และนําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาแกไข พรอมท้ังเสนออาจารย ท่ีปรึกษาตรวจ 

สอบอีกครั้ง 

 2.2 นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง ขอคําถามกับนิยาม

ศัพท (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 2.3 คัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป(Rovinelli and Hambleton 

1977 อางถึงใน ภัทราพร เกษสังข, 2549, หนา 138) ซ่ึงแบบสอบถามนี้มีคา IOC ตั้งแต 0.60-1.00 

(ภาคผนวก จ) สรุปไดวา ใชไดทุกขอ  

3. การตรวจสอบคาความเท่ียง (Reliability) 

 3.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 

30 คน 

 3.2 นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ของผูบริหารสถาน 

ศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน ไปวิเคราะหหาคาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามท้ัง

ฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของ Cronbach เกณฑ
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กําหนดวาตองมีคาตั้งแต .70 ข้ึนไป (อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549, หนา 266) ซ่ึง

แบบสอบถามฉบับนี้พบวามีคาความเท่ียงรายดานและรายตัวแปรอยูระหวาง 0.821-0.973 สรุปไดวา

อยูในเกณฑใชไดทุกตัวแปร ดังรายละเอียด ตามตารางท่ี 3.2  

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงคาความเท่ียงของแบบสอบถามของตัวแปรภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน และ

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 

ตัวแปร คาความเท่ียง 

ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน .973 

1. การสรางวิสัยทัศน .889 

2. การสื่อสารวิสัยทัศน .942 

3. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน .892 

4. การเปนแบบอยางท่ีด ี .917 

ประสิทธิผลของโรงเรียน  .949 

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง .821 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก .864 

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน .839 

4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน .908 

   

4. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือการวิจัยสามารถเขียนเปนแผนภูมิได ดังแผนภูมิท่ี 3.1 
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1. สรางแบบสอบถาม 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2. กําหนดกรอบแนวคิดและขอบขายในการสรางแบบสอบถามใหสอด 

คลองกับนิยามศัพท 

3. สรางแบบสอบถามในการวิจัยตามกรอบแนวคิดและนิยามศัพท 

4. ตรวจสอบความถูกตองและนํารางแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี

ปรึกษาและนําขอเสนอมาปรับปรุงแกไข 

2. การตรวจสอบ 

คาความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content validity) 

 

1. เสนอแบบสอบถามตอผูเชี่ยวชาญ 5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรง  

เชิงเนื้อหา (Content validity) 

2. วิเคราะหคาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยหาคาดัชนี 

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Item  

Objective Congruence : IOC) 

3. คัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป 

3. การตรวจสอบ 

คาความเท่ียง 

(Reliability) 

1. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใช กลุม

ตัวอยาง จํานวน 30 คน 

2. วิเคราะหหาคาความเท่ียง (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีการของ Cronbach 

3. ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 

4. จัดพิมพเอกสารฉบับสมบูรณ 
 

แผนภูมิท่ี 3.1 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.4.1 ผูวิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง เพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห

ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

3.4.2 ผูวิจัยสงแบบสอบถามทางไปรษณียและแบบสอบถามบางสวนผูวิจัยไดเดินทางไป

เก็บขอมูลดวยตนเองจํานวน 326 ชุด และขอความอนุเคราะหใหตอบกลับภายใน 3 สัปดาห  

3.4.3 ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองไดกลับคืนจํานวน 326 ชุด คิดเปน รอย

ละ 100 และตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุดหลังเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4.4 นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณไปวิเคราะหตอไป 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณคาสถิติตางๆ ดังนี้ 

3.5.1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

3.5.2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา โดย

การวิเคราะหคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวม รายดาน และรายขอ ผูวิจัย

กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ (ภัทราพร เกษสังข, 2549, หนา 119) 

4.51-5.00 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.51-4.50  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยูในระดับมาก 

2.51-3.50  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยูในระดับปานกลาง 

1.51-2.50  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยูในระดับนอย 

1.00-1.50  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.5.3 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยการวิเคราะห คาเฉลี่ย 

(Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวม รายดาน และรายขอ ผูวิจัยกําหนดเกณฑ การแปล

ความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ (ภัทราพร เกษสังข, 2549, หนา 119)  

4.51-5.00 หมายถึง โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.51-4.50  หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูในระดับมาก 

2.51-3.50  หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง 

1.51-2.50  หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูในระดับนอย 

1.00-1.50  หมายถึง  โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.5.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยการวิเคราะหคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) 

ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จํารูญ, 2547, 

หนา 283)  

คา r มีคา มากกวา 0.90 หมายความวา มีความสัมพันธกันสูงมาก 

คา r มีคา 0.70-0.90  หมายความวา  มีความสัมพันธกันสูง 

คา r มีคา 0.30-0.69  หมายความวา  มีความสัมพันธกันปานกลาง 

คา r มีคา นอยกวา 0.30  หมายความวา  มีความสัมพันธกันต่ํา 

คา r มีคา 0  หมายความวา  ไมมีความสัมพันธกัน 

คา r มีคา 1  หมายความวา  มีความสัมพันธกันอยางสมบูรณ 
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คา r มีคาเปน บวก  หมายความวา  ตัวแปรมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน 

คา r มีคาเปน ลบ  หมายความวา  ตัวแปรมีความสัมพันธกันในทิศทางผกผันกัน 

  

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

3.6.1 สถิติบรรยาย (Descriptive statistics) 

  1. การแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 

  2. คาเฉลี่ย ( X ) 

  3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.6.2 สถิติอางอิง (Inferential statistics) 

การทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson's Product Moment 

Correlation Coefficient) (พิชิต ฤทธิ์จํารูญ, 2547, หนา 283) 

 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ของ

ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

4.2 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

4.3 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

4.4 ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19  

4.5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

 

4.1 สัญลักษณทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

X  แทน  คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D. แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

N แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 

r แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson's Product Moment  

   Correlation Coefficient) 

VIS  แทน  ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน 

VFOR แทน  การสรางวิสัยทัศน 

VCOM แทน  การสื่อสารวิสัยทัศน 

VIMP แทน  การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

VROL แทน  การเปนแบบอยางท่ีดี 

EFF แทน  ประสิทธิผลของโรงเรียน 

EACH แทน  ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
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EATT แทน ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 

EADA แทน ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

ESOL แทน ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

 

4.2 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2559 จํานวน 326 คน สามารถเก็บรวบรวมแบบ 

สอบถามฉบับสมบูรณกลับคืนมาได จํานวน 326 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยไดสอบถามขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณ

ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน ผลการวิเคราะหปรากฏ ดังตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณ 

ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน 
 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ 

1. ชาย 

2. หญิง 

 

97 

229 

 

29.75 

70.25 

รวม 326 100.0 

ตําแหนงหนาท่ี 

1. ผูบริหารสถานศึกษา 

2. ครูผูสอน 

 

 20 

306 

 

6.13 

93.87 

รวม 326 100.00 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

1. ต่ํากวา 5 ป 

2. 5 - 10 ป 

3. 11 - 15 ป 

4. มากกวา 15 ป 

 

66 

76 

56 

128 

 

20.25 

23.31 

17.18 

39.26 

 รวม 326 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

ขนาดโรงเรียน 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก  

2. โรงเรียนขนาดกลาง  

3. โรงเรียนขนาดใหญ  

4. โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

  

75 

135 

21 

95 

  

23.01 

41.41 

6.44 

29.14 

รวม 326 100.00 
  

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 229 คน คิด

เปนรอยละ 70.25 และเพศชาย จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 29.75 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครูผูสอน จํานวน 306 คน คิดเปนรอยละ 93.87 และ

ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 6.13 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการปฏิบัติงาน มากกวา 15 ป จํานวน 128 

คน คิดเปนรอยละ 39.26 รองลงมา มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 5-10 ป จํานวน 76 คน คิดเปน

รอยละ 23.31 มีประสบการณในการปฏิบัติงาน ต่ํากวา 5 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 20.25 

และมีประสบการณในการปฏิบัติงาน 11-15 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 17.18 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 135 คน คิดเปน

รอยละ 41.41 รองลงมา ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 29.14 

ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 23.01 และปฏิบัติงานในโรงเรียน

ขนาดใหญ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 6.44 ตามลําดับ 
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4.3 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ซ่ึงแบงเปน 4 องคประกอบ ไดแก 1) การสรางวิสัยทัศน  

2) การสื่อสารวิสัยทัศน 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน และ 4) การเปนแบบอยางท่ีดี วิเคราะหขอมูลโดย

การวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวม รายดาน และรายขอ ผล

ปรากฏดังตารางท่ี 4.2-4.6  

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดย

ภาพรวมและรายดาน 
 

รายการ Χ  S.D. แปลผล 

1. การสรางวิสัยทัศน 4.08 .61 มาก 

2. การสื่อสารวิสัยทัศน 4.05 .64 มาก 

3. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 4.11 .58 มาก 

4. การเปนแบบอยางท่ีด ี 4.12 .66 มาก 

รวม 4.09 .55 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (Χ=4.09, S.D.=.55) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานท่ี 4 การเปนแบบอยางท่ีดี (Χ=4.12, S.D.=.66) รองลงมา คือ ดานการ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน (Χ=4.11, S.D.=.58) และดานการสรางวิสัยทัศน (Χ= 4.08, S.D.=.61) ตาม 

ลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดานการสื่อสารวิสัยทัศน (Χ=4.05, S.D.=.64) 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดาน

การสรางวิสัยทัศน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการสรางวิสัยทัศน Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารมีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห สภาพการณเพ่ือ

กําหนดวิสัยทัศน 

 

3.96 

 

.76 

 

มาก 

2. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรและผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมใน

การวิเคราะหสภาพการณท้ังภายใน และภายนอก 

 

4.03 

 

.76 

 

มาก 

3. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน

และทิศทางของโรงเรียน 

 

4.16 

 

.74 

 

มาก 

4. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรรวมกันวิเคราะหความสอดคลอง

ความเปนไปไดระหวางวิสัยทัศนพันธกิจและเปาหมาย 

 

4.14 

 

.75 

 

มาก 

5. ผูบริหารและบุคลากรมีความเชื่อวาวิสัยทัศนมีความเปนไปไดท่ี

จะเปนจริงในอนาคต 

 

4.12 

 

.78 

 

มาก 

6. ผูบริหารสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูนําไปสูการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

 

4.06 

 

.79 

 

มาก 

7. ผูบริหารกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพ่ือเกิด

ความคิดสรางสรรคและ คิดนอกกรอบในการปฏิบัติงาน 

 

4.05 

 

.78 

 

มาก 

รวม 4.08 .61 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานการสรางวิสัยทัศน 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.08, S.D.=.61) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอ อยูในระดับ

มาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ขอ 3 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน

และทิศทางของโรงเรียน (Χ=4.16, S.D.=.74) รองลงมา คือ ขอ 4 ผูบริหาร เปดโอกาสใหบุคลากร

รวมกันวิเคราะหความสอดคลองความเปนไปไดระหวางวิสัยทัศนพันธกิจ และเปาหมาย (Χ=4.14, 

S.D.=.75) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ขอ 1 ผูบริหารมีการ เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหสภาพ 

การณเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน (Χ=3.96, S.D.=.76) 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดาน

การส่ือสารวิสัยทัศน  โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการส่ือสารวิสัยทัศน Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารมีการ โนมนาวจูงใจใหบุคลากร ยึดม่ันและมุงม่ันในวิสัย 

ทัศนของโรงเรียน 

 

4.07 

 

.76 

 

มาก 

2. ผูบริหารสื่อสารวิสัยทัศนผานชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

เหมาะสม 

 

3.98 

 

.77 

 

มาก 

3. ผูบริหารสรางความเขาใจในวิสัยทัศน เพ่ือนําไปสู การปฏิบัติให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

4.10 

 

.74 

 

มาก 

4. ผูบริหารสรางการยอมรับวิสัยทัศนและนําไปปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

4.04 

 

.78 

 

มาก 

5. ผูบริหารสื่อสารวสิัยทัศนอยางชัดเจน เขาใจงาย  4.07 .78 มาก 

6. ผูบริหารสื่อสารวิสัยทัศนอยางสมํ่าเสมอ 3.99 .84 มาก 

7. ผูบริหารชี้ใหเห็นถึงคุณคาของวิสัยทัศน จนผูปฏิบัติเกิดความ

เชื่อม่ันวาสามารถท่ีจะบรรลุเปาหมายรวมกันได  

 

4.13 

 

.77 

 

มาก 

รวม 4.05 .64 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานการสื่อสาร

วิสัยทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.05, S.D.=.64) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอ

อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ขอ 14 ผูบริหารชี้ใหเห็นถึงคุณคาของวิสัยทัศน จนผูปฏิบัติ

เกิดความเชื่อม่ันวาสามารถท่ีจะบรรลุเปาหมายรวมกันได (Χ=4.13, S.D.=.77) รองลงมา คือ ขอ 10 

ผูบริหารสรางความเขาใจในวิสัยทัศนเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน (Χ=4.10, 

S.D.=.74) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ขอ 9 ผูบริหารสื่อสารวิสัยทัศนผานชองทางการสื่อสารท่ี

หลากหลาย เหมาะสม (Χ=3.98, S.D.=.77) 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดาน

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานใหสอดคลอง

กับวิสัยทัศนของโรงเรียน 

 

4.18 

 

.74 

 

มาก 

2. ผูบริหารมีการจัดทําแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหบรรลุตาม 

เปาหมาย 

 

4.17 

 

.70 

 

มาก 

3. ผูบริหารมีการเชื่อมโยงวิสัยทัศนไปสูการวางนโยบาย เปาหมาย

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 

 

4.06 

 

.76 

 

มาก 

4. ผูบริหารมีการกระตุนใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน 

 

4.14 

 

.70 

 

มาก 

5. ผูบริหารสรางความรูสึกใหเกิดความภาคภูมิใจรวมกันในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จ 

 

4.06 

 

.72 

 

มาก 

6. ผูบริหารสรางบรรยากาศและเปดกวางในการรับฟงความคิด 

เห็นเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 

4.12 

 

.78 

 

มาก 

7. ผูบริหารมีการกระจายอํานาจใหบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานตาม

วิสัยทัศน 

 

4.05 

 

.74 

 

มาก 

รวม 4.11 .58 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานการปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.11, S.D.=.58) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกดาน

อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ขอ 15 ผูบริหารระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ

งานใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน (Χ=4.18, S.D.=.74) รองลงมาคือ ขอ 16 ผูบริหารมีการ

จัดทําแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย (Χ=4.17, S.D.=.70) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําท่ีสุด คือ ขอ 21 ผูบริหารมีการกระจายอํานาจใหบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน ตามวิสัยทัศน (Χ=4.05, 

S.D.=.74) 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดาน

การเปนแบบอยางท่ีดี โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานการเปนแบบอยางท่ีดี Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการทํางาน 4.19 .79 มาก 

2. ผูบริหารแสดงออกถึงความมุงม่ันตั้งใจในการทํางาน 4.17 .70 มาก 

3. ผูบริหารปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 4.08 .80 มาก 

4. ผูบริหารสรางความศรัทธาในการเปนแบบอยางท่ีดี 4.06 .75 มาก 

5. ผูบริหารเปนท่ีปรึกษาและให กําลังใจแกบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน 

 

4.08 

 

.77 

 

มาก 

6. ผูบริหารปฏบิัติงานโดยยึดหลักประชาธิปไตย 4.13 .79 มาก 

7. ผูบริหารอุทิศตัว เสียสละเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศ 

ทางท่ีดีข้ึน 

 

4.16 

 

.80 

 

มาก 

รวม 4.12 .66 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานการเปนแบบ 

อยางท่ีดี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.12, S.D.=.66) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอ

อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ขอ 22 ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการทํางาน (Χ=

4.19, S.D.=.79) รองลงมาคือ ขอ 23 ผูบริหารแสดงออกถึงความมุงม่ันตั้งใจในการทํางาน (Χ=4.17, 

S.D.=.70) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ขอ 25 ผูบริหารสรางความศรัทธา ในการเปนแบบอยางท่ีดี 

(Χ=4.06, S.D.=.75) 
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4.4 ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19  

 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 มี 4 องคประกอบ ไดแก 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 3) ความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และ 4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน วิเคราะหขอมูล

โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวมรายดานและรายขอ ผล

ปรากฏดังตารางท่ี 4.7-4.11 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับระดับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและ

รายดาน 
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน  Χ  S.D. แปลผล 

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 4.05 .57 มาก 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 4.01 .62 มาก 

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพัฒนาโรงเรียน  4.06 .59 มาก 

4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  4.08 .55 มาก 

รวม 4.05 .52 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล ของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ=

4.05, S.D.=.52) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดาน

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน (Χ=4.08, S.D.=.55) รองลงมา คือ ดานความสามารถ

ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน (Χ=4.06, S.D.=.59) และดานความสามารถในการผลิตนักเรียน 

ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Χ=4.05, S.D.=.57) ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดาน 

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติคติทางบวก (Χ=4.01, S.D.=.62) 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับระดับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานความสามารถ 

ในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยภาพรวมและรายขอ 

 

ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูง 
Χ  S.D. แปลผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยมีการพัฒนาใน

ระดับสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 

 

3.83 

 

.77 

 

มาก 

2. นักเรียนท่ีจบหลักสูตรสามารถเขาศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได

จํานวนมากทุกปการศึกษา 

 

3.94 

 

.79 

 

มาก 

3. โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักเรียนอยางเพียงพอ 

 

4.10 

 

.74 

 

มาก 

4. นักเรียนมีความสามารถและไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ 4.10 .80 มาก 

5. นักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมกิจกรรมการ ประกวดแขง 

ขันทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ 

 

4.16 

 

.65 

 

มาก 

6. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน 4.13 .66 มาก 

รวม 4.05 .57 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียน ท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.05, S.D.=.57) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ขอ 33 นักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมกิจ 

กรรมการประกวดแขงขันทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ (Χ=4.16, S.D.=.65) รองลงมาคือ ขอ 34 ครู 

มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน (Χ=4.13, S.D.=.66) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําท่ีสุดคือ ขอ 29 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยมีการพัฒนาในระดับสูงข้ึนเม่ือเทียบ

กับปท่ีผานมา (Χ=3.83, S.D.=.77) 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับระดับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานความสามารถ 

ในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก Χ  S.D. แปลผล 

1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

ของนักเรียนอยางตอเนื่อง 

 

4.15 

 

.64 

 

มาก 

2. นักเรียนใหความรวมมือตอการปฏิบัติกิจกรรมภายในโรงเรียน 4.08 .69 มาก 

3. นักเรียนมีความสนใจใฝรูและกระตือรือรนเอาใจใสตอการเรียน 3.91 .76 มาก 

4. นักเรียนมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวม 3.90 .85 มาก 

5. นักเรียนมีเจตคติและคานิยมท่ีดีตอการเรียนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

 

3.99 

 

.76 

 

มาก 

6. ผูปกครองพึงพอใจตอการมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียน 

 

4.02 

 

.78 

 

มาก 

รวม 4.01 .62 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมี

เจตคติคติทางบวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.01, S.D.=.62) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ขอ 35 โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย 

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง (Χ=4.15, S.D.=.64) รองลงมาคือ ขอ 36 

นักเรียนใหความรวมมือตอการปฏิบัติกิจกรรมภายในโรงเรียน (Χ=4.08, S.D.=.69) สวนขอท่ีมีคา 

เฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ขอ 38 นักเรียนมีจิตสาธารณะ และเห็นแกประโยชนสวน รวม (Χ=3.90, S.D.=.85) 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับระดับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานความ 

สามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานความ สามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน Χ  S.D. แปลผล 

1. โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงาน

ในดานตาง ๆ ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงาน 

 

4.01 

 

.66 

 

มาก 

2. ครูมีการปรับปรุงพัฒนาวิธีสอน และสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือ

นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ

ปจจุบัน 

 

 

4.06 

 

 

.68 

 

 

มาก 

3. ผูบริหารและครูมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอยูเสมอเพ่ือใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง 

 

4.17 

 

.69 

 

มาก 

4. ครูเขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวน 

การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 

 

4.10 

 

.62 

 

มาก 

5. ครูกระตือรือรนในการพัฒนาดานตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค

ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียน 

 

4.02 

 

.64 

 

มาก 

6. โรงเรียนนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการเรียนการสอนและ

การบริหารจัดการโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 

 

4.00 

 

.79 

 

มาก 

รวม 4.06 .59 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยน

และพัฒนาโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.06, S.D.=.59) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ขอ 43 ผูบริหารและครูมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอยู

เสมอเพ่ือใหทันตอเชิงวิสัยทัศน (Χ=4.17, S.D.=.69) รองลงมา คือขอ 44 ครูเขาใจและยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีสอดคลองกับหลักสูตร (Χ=4.10, 

S.D.=.62) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ขอ 46 โรงเรียนนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการเรียนการ

สอนและการบริหารจัดการโรงเรียนไดอยางเหมาะสม (Χ=4.00, S.D.=.79) 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับระดับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานความ 

สามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายขอ 

 

ดานความ สามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารและครูรวมมือกันในการปฏิบัติงาน สามารถวางแผน

เพ่ือแกไขปญหาดานตาง ๆ ในโรงเรียน 

 

4.11 

 

.71 

 

มาก 

2. โรงเรียนมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพ่ือใหสอดคลอง 

กับความตองการของนักเรียนและชุมชนไดดี 

 

4.07 

 

.72 

 

มาก 

3. ผูบริหารและครูสามารถแกปญหาเรงดวนหรือเหตุการณฉุกเฉิน

ในโรงเรียนได 

 

4.11 

 

.68 

 

มาก 

4. ผูบริหารสามารถจูงใจครูใหปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค

ของโรงเรียน 

 

4.00 

 

.73 

 

มาก 

5. ผูบริหารใชหลักการมีสวนรวมในการบริหารเพ่ือแกปญหาภาย 

ในโรงเรียน 

 

4.09 

 

.69 

 

มาก 

6. ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจในการแกปญหาตางๆ

ของโรงเรยีน 

 

4.11 

 

.73 

 

มาก 

รวม 4.08 .55 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานความสามารถในการแกปญหา

ภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.08, S.D.=.55) เม่ือพิจารณา เปนรายขอ พบวา 

ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 ขอ คือ ขอ 47 ผูบริหารและครูรวมมือกันในการปฏิบัติ 

งานสามารถวางแผนเพ่ือแกไขปญหาดานตาง ๆ ในโรงเรียน (Χ=4.11, S.D.=.71) ขอ 49 ผูบริหารและ

ครูสามารถแกปญหาเรงดวนหรือเหตุการณฉุกเฉินในโรงเรียนได (Χ=4.11, S.D.=.68) และขอ 52 ครู 

ผูปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจในการแกปญหาตาง ๆ ของโรงเรียน (Χ=4.11, S.D.=.73) รองลง 

มาคือ ขอ 51 ผูบริหารใชหลักการมีสวนรวมในการบริหารเพ่ือแกปญหาภายในโรงเรียน (Χ=4.09, 

S.D.=.69) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ขอ 50 ผูบริหารสามารถจูงใจครูใหปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุ 

ประสงคของโรงเรียน (Χ=4.00, S.D.=.73) 
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4.5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถาน 

ศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

19 

 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผูวิจัยดําเนินการ 

โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลปรากฏดังตารางท่ี 4.12 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน

ของผูบริหาร สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
 

ตัวแปร VFOR VCOM VIMP VROL EACH EATT EADA ESOL VIS EFF 

VFOR  .794** .772** .645** .560** .508** .586** .606** .899** .631** 

VCOM   .801** .657** .589** .487** .586** .602** .913** .631** 

VIMP    .678** .581** .505** .573** .584** .908** .626** 

VROL     .500** .471** .557** .579** .843** .588** 

EACH      .670** .722** .706** .625** .864** 

EATT       .773** .723** .553** .889** 

EADA        .808** .647** .920** 

ESOL         .666** .905** 

VIS          .695** 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง (r=.695) อยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาความ 

สัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนแตละ

องคประกอบ ปรากฏดังนี ้

  ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม พบวา ทุกดาน มีความ 

สัมพันธกันในทางบวก อยูในระดับสูง (r=.843 ถึง r=.913) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 โดย

พบวา ดานท่ีมีความสัมพันธสูงสุด คือ ดานการสื่อสารวิสัยทัศน (r=.913) และดาน ท่ีมีความสัมพันธตํ่า

ท่ีสุด คือ การเปนแบบอยางท่ีดี (r=.843)  
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 ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาแตละองคประกอบ พบวา ทุกคู มีความ 

สัมพันธกันในทางบวก อยูในระดับสูง (r=.645 ถึง r=.801) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย

พบวา คูท่ีมีความสัมพันธสูงสุด คือ การสื่อสารวิสัยทัศนกับดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน (r=.801) และ 

คูท่ีมีความสัมพันธต่ําท่ีสุด คือ ดานการสรางวิสัยทัศนกับดานการเปนแบบอยางท่ีดี (r=.645) 

 ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวม พบวา ทุกดานมีความสัมพันธกันในทางบวก อยูใน

ระดับสูง (r=.864 ถึง r=.920) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพบวา ดานท่ีมีความสัมพันธ

สูงสุด คือ ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน (r=.920) และดานท่ีมีความสัมพันธ 

ต่ําท่ีสุด คือ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (r=.864) 

ประสิทธิผลของโรงเรียนแตละองคประกอบ พบวา ทุกคูมีความสัมพันธกันในทางบวก อยูใน

ระดับสูง (r=.670 ถึง r=.808) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพบวา คูท่ีมีความสัมพันธสูงสุด 

คือ ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนกับดานความสามารถในการแกปญหาภาย 

ในโรงเรียน (r=.808) และ คูท่ีมีความสัมพันธต่ําท่ีสุด คือ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก (r=.670)  

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 แตละองคประกอบ พบวา ทุกคูมี

ความสัมพันธกันในทางบวก สวนใหญอยูในระดับปานกลาง (r=.471 ถึง r=.606) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 โดยพบวา คูท่ีมีความสัมพันธสูงสุด คือ ดานการสรางวิสัยทัศนกับดานความสามารถ

ในการแกปญหาภายในโรงเรียน (r=.606) และคูท่ีมีความสัมพันธต่ําท่ีสุด คือ ดานการเปนแบบอยางท่ีดี

กับดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก (r=.471) 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 แตละองคประกอบ 

พบวา ทุกดานมีความสัมพันธกันในทางบวก สวนใหญอยูในระดับปานกลาง (r=.553 ถึง r=.666) อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพบวา ดานท่ีมีความสัมพันธสูงสุด คือ ดานความสามารถในการ

แกปญหาภายในโรงเรียน (r=.666) และดานท่ีมีความสัมพันธต่ําท่ีสุด คือ ดานความสามารถในการ

พัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก (r=.553)  

 ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 แตละองคประกอบ พบวา 

ทุกดานมีความสัมพันธกันในทางบวก อยูในระดับปานกลาง (r=.588 ถึง r=.631) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 โดยพบวา ดานท่ีมีความสัมพันธสูงสุด คือ ดานการสรางวิสัยทัศนและดานการสื่อสาร

วิสัยทัศน (r=.631) และดานท่ีมีความสัมพันธต่ําท่ีสุด คือ ดานการเปนแบบอยางท่ีดี (r=.588) 

 



    

 

 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยมี

วัตถุประสงคการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 2) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง ภาวะผูนําเชิง

วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2560 ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอน รวมท้ังสิ้น จํานวน 2,184 คน (สารสนเทศการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 ประจําปการศึกษา 2559: สืบคนเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559) กลุมตัวอยางท่ีใช

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2559 ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปการศึกษา 2559 ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

ข้ันต่ํา ตามตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 326 คน แลวทําการสุม

ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) ตามขนาด ของโรงเรียนและสุมอยางงายโดยวิธี

จับสลาก (Sample random sampling) ตามสัดสวนของโรงเรียนแตละขนาด 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและปรับปรุง มา

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของตามกรอบแนวคิดและนิยามศัพทเฉพาะ นําไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดย

การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน และหาคาดัชนี 

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ (Index of item objective congruence : 

IOC) ผลการวิเคราะหไดขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.60-1.00 แลวนําเครื่องมือไปทดลองใชกับนํา

แบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห หาคาความ

เท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธี ของครอนบาค 

(Alpha Coefficient of Cronbach) ซ่ึงสรุปผลไดวา ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา 
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มีคาความเท่ียงเทากับ .973 สวนดานการสรางวิสัยทัศนมีคาความเท่ียงเทากับ .889 ดานการสื่อสาร

วิสัยทัศน มีคาความเท่ียงเทากับ .942 ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน มีคาความเท่ียงเทากับ .892 และ

ดานการเปนแบบอยางท่ีด ีมีคาความเท่ียงเทากับ .917 สวนประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในภาพรวม และรายดาน ดังนี้ ภาพรวมมีคาความเท่ียง

เทากับ .949 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคาความเท่ียง

เทากับ .821 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก มีคาความเท่ียงเทากับ .864 

ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพัฒนาโรงเรียน มีคาความเท่ียงเทากับ .839 และดาน

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนมีคาความเท่ียงเทากับ .908 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะหโดยการหาคาความถ่ี และหาคารอยละ ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของ

ผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ พรอมท้ังแปลผล และวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson's Product 

Moment Correlation Coefficient)  

ผูวิจัยนําเสนอรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.3 ขอเสนอแนะการวิจัย 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สรุปผลได ดังนี้ 

5.1.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 70.25 และเพศ

ชาย จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 29.75 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครูผูสอน จํานวน 306 คน 

คิดเปนรอยละ 93.87 และผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 6.13 ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการปฏิบัติงาน มากกวา 15 ป จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 

39.26 รองลงมา มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 5-10 ป จํานวน 76 คน คิดเปน รอยละ 23.31 มี

ประสบการณในการปฏิบัติงาน ต่ํากวา 5 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 20.25 และมีประสบการณ

ในการปฏิบัติงาน 11-15 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 17.18 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
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ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 41.41 รองลงมา ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 29.14 ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 23.01 และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 21 คน คิดเปนรอย

ละ 6.44  

5.1.2 ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โดยภาพรวม อยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานท่ี 4 การ

เปนแบบอยางท่ีดี รองลงมา คือ ดานท่ี 3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน ดานท่ี 1 การสรางวิสัยทัศน สวน

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดานท่ี 2 การสื่อสารวิสัยทัศน  

เม่ือพิจารณารายดาน สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. การสรางวิสัยทัศน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนํา เชิง

วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานท่ี 1 

การสรางวิสัยทัศนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

คือ ขอ 3 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนและทิศทาง ของโรงเรียนรอง 

ลงมาคือ ขอ 4 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรรวมกันวิเคราะหความสอดคลองความเปนไปไดระหวาง

วิสัยทัศนพันธกิจและเปาหมาย สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ขอ 1 ผูบริหารมีการเก็บรวบรวมขอมูล

และวิเคราะห สภาพการณเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน  

2. การสื่อสารวิสัยทัศน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิง

วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานท่ี 2การ

สื่อสารวิสัยทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

คือ ขอ 14 ผูบริหารชี้ใหเห็นถึงคุณคาของวิสัยทัศน จนผูปฏิบัติเกิดความเชื่อม่ันวาสามารถ ท่ีจะบรรลุ 

เปาหมายรวมกันได รองลงมา คือ ขอ 10 ผูบริหารสรางความเขาใจในวิสัยทัศน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ขอ 9 ผูบริหารสื่อสารวิสัยทัศนผานชองทาง 

การสื่อสารท่ีหลากหลายเหมาะสม  

3. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิง

วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานท่ี 3 การ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง

ท่ีสุด คือ ขอ 15 ผูบริหารระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ

โรงเรียน รองลงมาคือ ขอ 16 ผูบริหารมีการจัดทําแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือใหบรรลุตาม
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เปาหมาย สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ขอ 21 ผูบริหารมีการกระจายอํานาจ ใหบุคลากรเพ่ือ

ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน  

4. การเปนแบบอยางท่ีดี พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิง

วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ดานท่ี 4 การ

เปนแบบอยางท่ีดีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

คือ ขอ 22 ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการทํางาน รองลงมาคือ ขอ 23 ผูบริหารแสดงออกถึงความ

มุงม่ันตั้งใจในการทํางาน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ขอ 25 ผูบริหารสรางความศรัทธา ในการเปน

แบบอยางท่ีดี  

5.1.3 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานท่ี 4 ความสามารถในการแก 

ปญหาภายในโรงเรียน รองลงมา คือ ดานท่ี 3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา โรงเรียน 

ดานท่ี 1ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สวนดาน ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

คือ ดานท่ี 2 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 

เม่ือพิจารณารายดาน สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 1 ความสามารถในการผลิตนักเรียน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด

คือ ขอ 33 นักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทางวิชาการ กับหนวยงาน 

ตาง ๆ รองลงมาคือ ขอ 34 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ขอ 29 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยมีการพัฒนาในระดับสูงข้ึน 

เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา  

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มี

ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ดานท่ี 2 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ขอ 35 โรงเรียนมีการจัด

กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง รองลงมา

คือ ขอ 36 นักเรียนใหความรวมมือตอการปฏิบัติกิจกรรมภายในโรงเรียน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

คือ ขอ 38 นักเรียนมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวม 
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3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดาน

ท่ี 3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ขอ 43 ผูบริหาร และครูมีการ

พัฒนาศักยภาพตนเองอยูเสมอเพ่ือใหทันตอเชิงวิสัยทัศน รองลงมาคือ ขอ 44 ครูเขาใจและยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง กับหลักสูตร สวนขอท่ี

มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ขอ 46 โรงเรียนนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการเรียน การสอนและการ

บริหารจัดการโรงเรียนไดอยางเหมาะสม  

4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น

เก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดานท่ี 4 

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 ขอ คือ ขอ 47 ผูบริหารและครูรวมมือกันในการ

ปฏิบัติงาน สามารถวางแผนเพ่ือแกไขปญหาดานตาง ๆ ในโรงเรียน ขอ 49 ผูบริหารและครูสามารถ

แกปญหาเรงดวนหรือเหตุการณฉุกเฉินในโรงเรียนได และขอ 52 ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึง

พอใจในการแกปญหาตาง ๆ ของโรงเรียน รองลงมาคือ ขอ 51 ผูบริหารใชหลักการมีสวนรวมในการ

บริหารเพ่ือแกปญหาภายในโรงเรียน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ขอ 50 ผูบริหารสามารถจูงใจครูให

ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน  

5.1.4 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวก 

อยูในระดับปานกลาง (r=.695) อยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนแตละองคประกอบ ปรากฏดังนี้ 

ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม พบวา ทุกดาน มีความสัมพันธ

กันในทางบวก อยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพบวา ดานท่ีมีความสัมพันธ

สูงสุด คือ ดานการสื่อสารวิสัยทัศน และดานท่ีมีความสัมพันธต่ําท่ีสุด คือ การเปนแบบอยางท่ีดี  

ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาแตละองคประกอบ พบวา ทุกคู มีความ 

สัมพันธกันในทางบวก อยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพบวา คูท่ี มีความ 

สัมพันธสูงสุด คือ การสื่อสารวิสัยทัศนกับดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน และคูท่ี มีความสัมพันธต่ํา

ท่ีสุด คือ ดานการสรางวิสัยทัศนกับดานการเปนแบบอยางท่ีดี  
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ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวม พบวา ทุกดานมีความสัมพันธกันในทางบวก อยูใน

ระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพบวา ดานท่ีมีความสัมพันธสูงสุด คือ ดานความ 

สามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และดานท่ีมีความสัมพันธต่ําท่ีสุด คือ ดานความ 

สามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  

ประสิทธิผลของโรงเรียนแตละองคประกอบ พบวา ทุกคูมีความสัมพันธกันในทางบวก อยู

ในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพบวา คู ท่ีมีความสัมพันธสูงสุด คือดาน

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนกับดานความสามารถในการแกปญหาภายใน

โรงเรียน และ คูท่ีมีความสัมพันธต่ําท่ีสุด คือ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกับดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก  

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล ของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 แตละองคประกอบ พบวา ทุกคูมี

ความสัมพันธกันในทางบวก สวนใหญอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย

พบวา คูท่ีมีความสัมพันธสูงสุด คือ ดานการสรางวิสัยทัศนกับดานความสามารถในการแกปญหา

ภายในโรงเรียน และคูท่ีมีความสัมพันธต่ําท่ีสุด คือ ดานการเปนแบบอยางท่ีดีกับดานความสามารถ 

ในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก  

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 แตละองคประกอบ 

พบวา ทุกดานมีความสัมพันธกันในทางบวก สวนใหญอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 โดยพบวา ดานท่ีมีความสัมพันธสูงสุด คือ ดานความสามารถ ในการแกปญหาภายใน

โรงเรียน และดานท่ีมีความสัมพันธตํ่าท่ีสุด คือ ดานความสามารถ ในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติ

ทางบวก  

ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 แตละองคประกอบ 

พบวา ทุกดานมีความสัมพันธกันในทางบวก อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

.01 โดยพบวา ดานท่ีมีความสัมพันธสูงสุด คือ ดานการสรางวิสัยทัศนและดานการสื่อสารวิสัยทัศน 

และดานท่ีมีความสัมพันธต่ําท่ีสุด คือ ดานการเปนแบบอยางท่ีดี  

  

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ครั้งนี้ ผูวิจัยเสนอ

การอภิปรายเฉพาะประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
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5.2.1. ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีความตั้งใจแนวแนในการปฏิบัติงาน ทําใหครูเกิดการยอมรับ ศรัทธา ตาม

หลักการครองคน ครองตน และครองงาน มีการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือสรางวิสัยทัศน เปดโอกาสให

บุคลากรและผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพการณ ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือให

สอดคลองความเปนไปไดระหวางวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย และสอดคลองกับบริบทของ

โรงเรียนรวมท้ังสอดคลองกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซ่ึงจะทําใหโรงเรียนเปน

องคการยุคใหมท่ีทันสมัย สามารถสรางอนาคตภาพไดอยางชัดเจนสอดคลองกับแนวคิดของ สัมฤทธิ์ 

กางเพ็ง ท่ีกลาวไววาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนถือไดวาเปนทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูนําแนวใหม 

หรือเปนกระบวนทัศนใหม (modern paradigm) และองคการภายใตสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

อยูตลอดเวลาผูนํายุคใหมจึงจําเปนตองมีวิสัยทัศน (visionary) ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2553 มาตรา 6 วาดวยการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถาน 

ศึกษา โดยใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน พัฒนาระบบ

การผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตาม

วิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเปน

เครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตัวเอง สนับสนุนใหองคกรทางศาสนา มีบทบาทสําคัญในการ

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท

ในสังคมไทยอยางยั่งยืน 

การท่ีจะทําใหการจัดการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ ท่ีตองการเนนย้ําวาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขนั้น ผูบริหารสถานศึกษาเปนกําลังสําคัญยิ่งท่ีจะนําแนวนโยบายมาปฏิบัติให

เกิดรูปธรรมเพ่ือใหเทาทันตอการแขงข้ันท้ังในระดับโรงเรียน ภูมิภาค และระดับสากล นําไปสูการ

ประกอบวิชาชีพรวมท้ังการพัฒนากิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ ท้ังการสอบ PISA การสอบ O-NET 

ทําใหผูเรียน มีความสามารถในการแขงขัน นอกจากนี้ การจัดการศึกษาในปจจุบันมีการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เรื่องมาตรฐาน
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในมาตรฐานท่ี 11 ท่ีเนนใหผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความ 

สามารถในการบริหารจัดการศึกษา ผูบริหารจึงตองไดรับการเพ่ิมและพัฒนาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน 

อยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเปนผูนําท่ีมีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ในการบริหาร รวมถึงการ 

ศึกษาคนควาดวยตนเองเพ่ือเปนแนวทางการในปฏิบัติในฐานะผูนําท่ีมุงพัฒนาสถานศึกษาและ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มศักยภาพ และเพ่ือใหบรรลุวัตถุ 

ประสงคและเปาหมายของสถานศึกษาอยางมีวิสัยทัศนเพ่ืออนาคตภาพท่ีดีและประสบความสําเร็จ

ของโรงเรียน  

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ นิกัญชลา ลนเหลือ ท่ีไดทําการวิจัยเรื่องโมเดล

สมการโครงสรางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พบวา ระดับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานโดยภาพรวมมีคา 

เฉลี่ยอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทย ยอดสละ ท่ีไดวิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะ

ผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวาสภาพปจจุบันภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก และยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ นนทิพร สานอย ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนลางพบวา 

ระดับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ภาคเหนอืตอนลาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ท่ีพบวาผูบริหารมีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยู

ในระดับมากสอดคลองกับ กรวัฒน อัตชู และ ไพฑูรย สินลารัตน ท่ีเสนอแนวคิดไวคลายกันวา

ผูบริหารท่ีมีภาวะผูนํา เชิงวิสัยทัศนเปนผูท่ีมีความสามารถในการเขาใจและเห็นภาพปจจุบันของ

องคการไดอยางชัดเจน และสอดคลองกับ ภวพร วรรณไชย ท่ีเสนอแนวคิดวาผูบริหารสถานศึกษามี

ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนสามารถกําหนดภาพอนาคตขององคการและสามารถใชทักษะกระบวนทัศน

ใหมทางการบริหารท่ีเหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงองคการไปสูภาคใหมในอนาคตท่ีดีกวา 

สําหรับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาเปนรายดานซ่ึงพบวาทุกดานอยู ใน

ระดับมาก เม่ือเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ซ่ึงผูวิจัยขออภิปรายผลเฉพาะดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูง

ท่ีสุดและคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ดังนี้  

1. ดานการเปนแบบอยางท่ีดี โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูง

กวาทุกดาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาตองวางตัวอยางเหมะสม เปนท่ีนาเชื่อถือ และไว 

วางใจ มีความกระตือรือรนในการทํางาน แสดงออกถึงความมุงม่ันตั้งใจในการทํางาน ปฏิบัติตนบน

พ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรมสรางความศรัทธา ในการเปนตนแบบและแบบอยางท่ีดี ยึดหลัก

ประชาธิปไตยและอุทิศตัว เสียสละเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ
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แนวคิดของ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ ท่ีกลาวถึงการเปนแบบอยางท่ีดี คือความสามารถของ 

ผูนําในการสรางความเชื่อม่ันและทําตนเปนแบบอยางท่ีดีจูงใจและสรางศรัทธาแกผูปฏิบัติงานไดผูนํา

ตองมีความประพฤติท่ีมีความซ่ือสัตยไมใชอํานาจไปในทางท่ีผิดอดทน ตอปญหาและมีเมตตาท่ีจะชวย 

เหลือสั่งสอนรวมท้ังมีความออนนอมถอมตนรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนซ่ึงจะเปนแบบอยางของการ

สรางวัฒนธรรมท่ีดีงามใหเกิดข้ึนในองคการท่ี และยังสอดคลองกับ Kahan ท่ีกลาววา การเปนแบบ 

อยางท่ีดีคือผูนําตองมีคุณธรรมจริยธรรม เปนนักสรางสรรคสงเสริมใหมีการสรางนวัตกรรมและการ

เปลี่ยนแปลงการเปนแบบอยางท่ีดี คือเปนผูท่ีอุทิศตนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเปนผูท่ีมีความกลาตอการ

ลงมือปฏิบัติเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา แตผลการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ กรวัฒน 

อัตชู ท่ีพบวาดานการเปนแบบอยางท่ีดีอยูในระดับมากท่ีสุด และไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ  

ภวพร วรรณไชย ท่ีพบวาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ดานการเปนแบบอยางท่ีดีอยูในระดับต่ําท่ีสุด 

2. ดานการสื่อสารวิสัยทัศน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก แตเม่ือเรียงตาม 

ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานการสื่อสารวิสัยทัศนมีคาเฉลี่ยต่ํากวาทุกดาน ท้ังนี้อาจ 

เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาจะตองโนมนาวจูงใจใหบุคลากรยึดม่ันและมุงม่ัน สื่อสารวิสัยทัศน ผาน

ชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย เหมาะสม ชัดเจน เขาใจงาย จนผูปฏิบัติเกิดความเชื่อม่ัน วาสามารถ 

ท่ีจะบรรลุเปาหมายรวมกันไดซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ พิมพอร สดเอ่ียม ท่ีสรุปวา การการสื่อสาร

วิสัยทัศน หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนสามารถสื่อสารใหคณะครู มีความเขาใจวิสัยทัศนของตนเองได

อยางชัดเจน ยอมรับ และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานท้ังหลายเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน โดยการใชคําพูด

สัญลักษณ การกระทํา การใหรางวัลผูใตบังคับบัญชา และการยกยองชมเชย และสอดคลองกับแนว 

คิดของ สมัชชา จันทรแสง ท่ีกลาววาวาการเผยแพรหรือการสื่อสารวิสัยทัศนคือพฤติกรรมท่ีแสดง 

ออกถึงความสามารถในการสื่อสารใหผูฟงมีความเขาใจวิสัยทัศนไดอยางชัดเจนยอมรับและเต็มใจท่ี 

จะปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนผูบริหารสถานศึกษาตองมีทักษะในการสื่อสารรวมถึงพฤติกรรม 

ในการแสดงออกถึงการโนมนาวจูงใจหรือกระตุนใหผูตามเกิดความเขาใจตอวิสัยทัศนอยากอุทิศตน

และทุมเทความพยายามมากข้ึนเปนพิเศษเชื่อม่ันและยอมรับในวิสัยทัศนวาจะสามารถบรรลุเปาหมาย

รวมกันไดโดยเห็นคุณคาและใหความสําคัญ กับองคการ นอกจากนี้ Hackman Schmitt-Oliver  

& Tracy ท่ีกลาววา การสื่อสารวิสัยทัศนท่ีมีประสิทธิผลท้ังภายในองคการและไปสูชุมชนควรใช

สื่อสารทางสายตา การนําเสนอดวยการเขียนและการพูด ซ่ึงการกระทําหรือการแสดงออกของสมาชิก

ในโรงเรียนเปนการเผยแพรวิสัยทัศนท่ีดีท่ีสุดและกลาววาขอความท่ีเปนวิสัยทัศนจะตองสามารถ 

เห็นไดจากประกาศรายวัน รายสัปดาหในจดหมายขาวหรือคูมือดําเนินงาน ปายประชาสัมพันธ 

เว็บไซต โฮมเพจ หรือหนังสือพิมพของโรงเรียน ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนตองใชโอกาสท่ีจะนําเสนออยาง 

มีประสิทธิผลทุกวันเพ่ือเผยแพรวิสัยทัศนของโรงเรียน ท้ังนี้ตองคํานึงถึงสาร (message) ท่ีจะตองการ
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สื่อสารออกไปรวมท้ังวิธีการท่ีใชใหเหมาะสมอาจเปนการพูดหรือเปนการกระทํา สื่อสัญลักษณอ่ืน ๆ 

โดยจําเปนตองสังเกตจากปฏิกิริยาขิงผูฟงรวมท้ังคํานึงถึงภูมิหลัง ความสนใจของรับสารและเวลาท่ีใช

ดวย แตผลการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ กรวัฒน อัตชู ท่ีพบวาดานการกําหนด

วิสัยทัศนอยูในระดับต่ําท่ีสุด 

5.2.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 19 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 ไดมีนโยบายกําหนดใหโรงเรียนตองมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาผูเรียนดังนั้น โรงเรียนมีวิสัยทัศนและเปาหมายท่ีชัดเจน 

มีการกําหนดกลยุทธท่ีสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอกท้ังนี้เพ่ือท่ีเปนแนวทางในการทํางานของคนใน

องคการ มีความสัมพันธกันระหวางเปาหมายของบุคคลเปาหมายของทีมโดยบุคลากรในองคการตอง 

มีความสามารถมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย ท้ังดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ วิชาการ และ

ความสัมพันธชุมชน ใหคุมคาและเกิดประโยชนอยางสูงสุด นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได

กําหนด 0เปาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู และสงเสริมการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวน 0ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุงพัฒนา

ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ในการดําเนินการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนจึงตองกําหนดเปนจุดเนนไปพรอมกับการพัฒนาขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 0 

และ 0ผลการวิจัยท่ีพบวาโรงเรียนมีประสิทธิผลในระดับมาก 0อาจเกิดจากระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาท่ีเปนกลไกสําคัญท่ีจะชวยในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของคนไทยได

อยางมีประสิทธิภาพ 0(กระทรวงศึกษาธิการ) หรืออาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา ครูมีการปรับปรุง

พัฒนาวิธีสอน และสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือนํามาใช ในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบันมีท่ีกลาวมานั้นแสดงใหเห็นวาประสิทธิผลของโรงเรียนเปนตัวชี้วัดความสําเร็จ 

นอกจากนี้ผลการวิจัย ท่ีพบวาโรงเรียนสังกัดพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขต 19 มีประสิทธิผล อยูใน

ระดับมากอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ 

ปฏิบัติภารกิจใหบรรลุตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จึงปฏิบัติงาน อยาง

เครงครัด ทุมเทใชศักยภาพและเต็มขีดความสามารถ ทําใหมีประสิทธิผลมาก รวมท้ังการจัดการศึกษา

ยุคใหมท่ีมีการแขงขันเรื่องของคุณภาพและมาตรฐาน ทําใหบุคลากรทุมเทอุทิศตนทํางาน ท่ีไดรับ

มอบหมายและนอกจากนี้กระแสของแนวนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ี

มุงเนนใหการศึกษากาวสูในระดับสากล เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง กระตุนใหผูบริหารและครูตอง

พัฒนาการทํางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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ผลการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมใจ ปตุโส ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบวาวาระดับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิราภรณ ชวยบํารุง วิจัย

เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

บุรีรัมย เขต 1 ผลวิจัยพบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอ

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย 

ตังศุภศิริ ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใน

จังหวัดขอนแกน โดยใชการวิเคราะหพหุระดับ ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาในจังหวัดขอนแกนมีประสิทธิผลในระดับมากเชนเดียวกับงานวิจัยของ จันธิดา ผานสอน ท่ี

ศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน

โดยรวมอยูในระดับมาก อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นันธิดา บัวสอน ท่ีศึกษาวิจัยภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 พบวาประสิทธิผลการทํางานของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมอยูใน

ระดับมาก 

สําหรับประสิทธิผลของโรงเรียนเปนรายดานซ่ึงพบวาทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือเรียง 

ลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ซ่ึงผูวิจัยขออภิปรายผลเฉพาะดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดและคาเฉลี่ย 

ต่ําท่ีสุด ดังนี้ 

1. ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมและรายขออยูใน

ระดับมาก และเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาทุกดาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา และครู

รวมมือกันในการปฏิบัติงาน สามารถวางแผนเพ่ือแกไขปญหาดานตาง ๆ ในโรงเรียน โรงเรียนมีศักยภาพ

ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและชุมชนไดดี ผูบริหาร

และครูสามารถแกปญหาเรงดวนหรือเหตุการณฉุกเฉินในโรงเรียนได ผูบริหารสถานศึกษา ใชหลักการ

มีสวนรวมในการบริหารเพ่ือแกปญหาภายในโรงเรียน ทําใหครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจ

ในการแกปญหาตาง ๆ ของโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ Hoy & Miskel สรุปวาความสามารถ

ในการแกปญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการแกปญหา ซ่ึงเกิดจากความรวมมือของ

ครูและผูบริหารและครู ท้ังในดานการจัดการเรียนการสอนและการปกครองนักเรียน การแกปญหา

ความขัดแยงภายในโรงเรียน ปญหาเรงดวน สามารถควบคุมสถานการณได ทําใหการปฏิบัติงานบรรลุ

วัตถุประสงค และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาโรงเรียน ทําใหผูมีสวนไดเสียเกิดความพึงพอใจ 

และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมใจ ปตุโส ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบวาดานความสามารถในการแกปญหา
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ภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ไพรสุดา หม่ันหาดี ท่ี

ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล

ของโรงเรียนในเครืออักษรกรุป พบวาดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ย

สูงสุด เชนเดียวกับผลการวิจัยของ กรรณิการ เฟองประยูร ท่ีศึกษาความสัมพันธสุขภาพองคการกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 

พบวาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 

2 ดานความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุดเชน แตผลการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ นันธิดา บัวสอน ไดทําการศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนท่ี

สงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 ผลการ 

วิจัยพบวาดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนอยูในระดับต่ําท่ีสุด 

2. ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก พบวา โดยภาพรวมและ

รายขออยูในระดับมาก และเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาทุกดาน อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มุงจัดกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรม

จริยธรรม ของนักเรียนอยางตอเนื่องเพ่ือใหนักเรียนมีความสนใจใฝรูและกระตือรือรนเอาใจใสตอการ

เรียน ทําใหนักเรียนมีเจตคติและคานิยมท่ีดีตอการเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ Hoy & Miskel พบวาความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวกของ

นักเรียนคือ ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในดานการดําเนินการอบรมสั่งสอน

นักเรียนใหมีจิตใจกวางขวางไมตอตานหรือถดถอยหนีสังคมมีความม่ันคงทางจิตใจมีความจริงใจและ

เปนประชาธิปไตยยอมรับและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืนกลาเผชิญหนากับสถานการณตาง ๆ ได

อยางเหมาะสมประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดีของสังคมตลอดจนสามารถดําเนินการอบรมสั่งสอนให

นักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระเบียบวินัยรูจักพัฒนาตนเองมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษา

และอยูในสังคมอยางมีความสุขและครูใชความเปนภาวะผูนําทางวิชาการเพ่ือดําเนินงานโดยการมีสวน

รวมในการบริหารจัดการการกําหนด พันธกิจการบริหารหลักสูตรและการสอนการนิเทศการสอนการ

กํากับติดตามความกาวหนา ของนักเรียนและการสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิด

บรรยากาศทางวิชาการทางดานการเรียนรูเพ่ือใหโรงเรียนมีความกาวหนาเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและเปนท่ียอมรับของสังคมท่ัวไป และสอดคลองกับแนวคิดของ Mott ไดอธิบาย

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ผูท่ีไดรับการศึกษาสามารถแสดงออกในทาง

ท่ีดีงาม สมเหตุสมผลและสอดคลองกับความตองการของสังคม โดยการเสริมสรางความเจริญให

บุคคลในดานรางกายใหสมบูรณแข็งแรง พัฒนาสวนตาง ๆ อยางเหมาะสมกับวัย ดานสติปญญามี

ความใฝรูใฝเรียน รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรค ดานสังคมสามารถนํา

ความรูความสามารถและทักษะอันจําเปน เพ่ือนําไปใชในการดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัตนไดอยางมี
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ความสุข และดานจิตใจ รูจักเหตุผลมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมอยางเหมาะสมและดีงาม นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับผลการวิจัยของ ไพรสุดา หม่ันหาดี ท่ีศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครืออักษรกรุป พบวาดานความ 

สามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวกมีคาเฉลี่ยต่ําสุด เชนเดียวกับผลการวิจัยของ 

กรรณิการ เฟองประยูร ท่ีศึกษาความสัมพันธสุขภาพองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 พบวาประสิทธิผลของ

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 ดานความสามารถ

ในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวกมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเชนกัน แตผลการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลอง กับ

ผลการวิจัยของ กัลยาภรณ อุดคํามี ท่ีศึกษาอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ ของผูบริหารโรงเรียน

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองพบวาความ 

สามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอยูในระดับต่ําท่ีสุด 

5.2.3 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

จากผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถาน 

ศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมมีความ 

สัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง (r=.695) อยางนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมองการณไกล มีเปาหมายดวย การมีภาวะ

ผูนําเชิงวิสัยทัศนท้ัง การสรางวิสัยทัศน การสื่อสารวิสัยทัศน การปฏิบัติตามวิสัยทัศน และการเปน

แบบอยางท่ีดี โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ซ่ึงถือเปน กลยุทธ

การขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนดวยกันรวมพลังรวมมือกัน ทําใหคณะครูมีจิตวิญญาณ (spirituality) 

การเปนหุนสวน ทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการคิดเชิงสรางสรรคนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงและพัฒนา

อยางตอเนื่องสงผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเปาหมายท่ีวางไวนอกจากนี้การท่ีผูบริหารมีการ

ปฏิบัติตนตามวิสัยทัศนและเปนแบบอยางท่ีดีประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมมีคุณธรรมจริยธรรม 

ยอมสงผลใหครูเกิดขวัญกําลังใจและเปนการเสริมพลังอํานาจ (empowerment) ใหครูคิดนวัตกรรม 

ใหม ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอนสงผลใหเด็กนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีเจตคติใน

ทางบวกเพ่ิมข้ึนสามารถปรับเปลี่ยนและแกปญหาภายในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพจะทําให

โรงเรียนเกิดประสิทธิผลและพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ 2553 มาตรา 36 ใหสถาน 

ศึกษาของรัฐเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐยกเวน

สถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา 21 ใหสถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถ

พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการท่ีเปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู
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ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ และ

มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง แตผลการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับ ภวพร วรรณไชย 

ท่ีศึกษาปจจัย ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 1 ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารมีความสัมพันธ

ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 อยูใน

ระดับสูง อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 (r=.737) 

 

5.3 ขอเสนอแนะการวิจัย 

5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

จากผลการศึกษาผูวิจัยขอเสนอแนะประเด็นสําคัญท่ีจะนําไปพัฒนาประสิทธิผลของ

โรงเรียน ดังนี้  

1. ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต 19 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน อยูในระดับมาก ดาน

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือดานการเปนแบบอยางท่ีดี ผูบริหารสถานศึกษา จึงควรกระตือรือรนในการ

ทํางาน แสดงออกถึงความมุงม่ันตั้งใจในการทํางาน ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐาน ของคุณธรรมและจริยธรรม 

สรางความศรัทธาในการเปนแบบอยางท่ีดี เปนท่ีปรึกษาและใหกําลังใจ แกบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

ยึดหลักประชาธิปไตยและอุทิศตัว เสียสละเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน สวนดานท่ี 

มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานการสื่อสารวิสัยทัศนผูบริหารสถานศึกษา จึงควรโนมนาวจูงใจใหบุคลากรยึดม่ัน

และมุงม่ันในวิสัยทัศนของโรงเรียน สื่อสารวิสัยทัศนผานชองทาง การสื่อสารท่ีหลากหลาย เหมาะสม 

สรางความเขาใจในวิสัยทัศน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหเปนไป ในทิศทางเดียวกันสรางการยอมรับ

วิสัยทัศน และนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อสารวิสัยทัศนอยางชัดเจน เขาใจงาย สมํ่าเสมอ 

และชี้ใหเห็นถึงคุณคาของวิสัยทัศน จนผูปฏิบัติเกิดความเชื่อม่ัน วาสามารถท่ีจะบรรลุเปาหมายรวมกัน

ได นอกจากนี้หนวยงานระดับนโยบายควรจัดอบรมสัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการหรือศึกษาดูงาน

ตางประเทศเพ่ือสงเสริมกระตุนภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ใหผูบริหารสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึนรวมถึง

สงเสริมเชิดชูเกียรติใหกําลังใจผูบริหารท่ีแสดงออก ถึงการเปนผูนําเชิงวิสัยทัศนท่ีเปนแบบอยางได 

2. ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุก 

ดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา 

และครูจึงตองรวมมือกันในการปฏิบัติงาน สามารถวางแผนเพ่ือแกไขปญหาดานตาง ๆ ในโรงเรียน
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เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและชุมชน ใชหลักการมีสวนรวมในการบริหารเพ่ือ

แกปญหาภายในโรงเรียน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจต

คติทางบวก โดยโรงเรียนควรสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑของโรงเรียน 

โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมตามหลักสูตรไดอยางเพียงพอตอความตองการ ของนักเรียน และนักเรียนมี

เจตคติท่ีดีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือสงผลตอคุณภาพชีวิต และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ 

โรงเรียน โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวก คือมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน แสดงใหเห็นวา 

เม่ือผูบริหารสถานศึกษาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนยอมสงผลใหประสิทธิผลของโรงเรียนสูงตามไปดวย 

ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนเพ่ิมมากข้ึนและนําไปใชในการ

บริหารโรงเรียนซ่ึงจะชวยใหโรงเรียนเกิดประสิทธิผลสูงสุดและบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาและ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยใชวิธี เชิง

ปฏิบัติการ (Action research) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

  2. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา กับตัวแปร 

หรือทฤษฎีแนวคิดอ่ืน ๆ เพ่ือจะไดตอยอดและขยายองคความรูใหกวางยิ่งข้ึน 

  3. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนกับตัวแปร หรือทฤษฎีแนวคิด 

อ่ืน ๆ เพ่ือจะไดทราบถึงความแตกตาง 

  4. ควรศึกษาปจจัยภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษารวมกับตัวแปรท่ี

เปนกระบวนทัศนหรือแนวคิดการบริหารใหม ๆ ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

 



บรรณานุกรม 

 

1. ภาษาไทย 

 1) หนังสือทั่วไป 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, สํานักงาน. (2553). คูมือการบริหารจัดการคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

ทองใบ สุดชารี. (2551). ภาวะผูนํา : กลไกขับเคล่ือนองคการแหงการเรียนรู. พิมพครั้งท่ี 3. 

อุบลราชธานี : คณะบริหารธุรกิจการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.(2549). สถิติเพ่ือการวิจัย. พิมพครั้งท่ี 4. กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปร

ดักส. 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2552). องคการและการบริหารจัดการ. นนทบุรี : ธิงคบียอนดบุคส. 

พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. (2547). การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน. พิมพครั้งท่ี 4. 

คณะครุศาสตร, สถาบันราชภัฏพระนคร 

พิมพอร  สดเอ่ียม. (2554). ภาวะผูนําทางการบริหาร. เลย : คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฎเลย. 

_______. (2557). สถิติสําหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา. ภาควิชาการบริหารการศึกษา

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. วิทยาเขตศรีลานชาง. 

ไพฑูรย  สินลารัตน. (2553). การพัฒนาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนในแกนการจัดการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 

_______. (2553). ผูนําเชิงสรางสรรคและผลิตภาพกระบวนทัศนใหมและผูนําใหมทางการศึกษา.           

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ภัทราพร  เกษสังข. (2548). การวิจัยทางการศึกษา. เลย : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ภรณี กีรติบุตร. (2529). การประเมินประสิทธิผลขององคการ. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). 2พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ 2.ศ 2. 2542. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท นานมีบุคส พับลิเคชั่นส จํากัด. 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาต.ิ (2553). กรณีศึกษา : ภาวะผูนํา. พิมพครั้งท่ี 4. กรุงเทพมหานคร : เรด

เฟรน ครีเอชั่น. 

สุรีพันธุ เสนานุช. (2553). Visionary leadership : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร. 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันรางวัลคุณภาพแหงชาติ. 

สัมฤทธิ์  กางเพ็ง. (2557). ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา. พิมพครั้งท่ี 2. 

มหาสารคาม : หางหุนสวนจํากัด อภิชาติการพิมพ. 



94 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. (2536). ภาวะผูนํา. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

 2) บทความในวารสาร 

นภวรรณ  คณานุรักษ.(2552).ภาวะผูนําเพ่ือองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย

 หอการคาไทย. ปท่ี29  ฉบับท่ี 4. เดือนตุลาคม – ธันวาคม. 

สมชาย เทพแสง. (2552). “ภาวะผูนําวิสัยทัศน :รูปแบบใหมของผูบริหารโรงเรียนในทศวรรษหนา”

วารสารบริหารศึกษา มศว.ปท่ี 6 ฉบับท่ี 11 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม. 

วิโรจน สารรัตนะ. (2548). “ภาวะผูนํา : จากทฤษฏีสูขอเสนอตัวแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากร”. 

วารสารศึกษาศาสตร. มหาวิทยาลัยขอนแกน, 27(3), 40-52. 

 

 3) วิทยานิพนธ / สารนิพนธ 

กนกวรรณ อินทรนอย. (2553). “กระบวนการการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน 

สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

กรรณิการ  เฟองประยูร. (2555). “การศึกษาความสัมพันธสุขภาพองคการกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2”. 

วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา. 
กรวัฒน อัตชู. (2559). “ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไท

ไชโย”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย. 

กัลยาภรณ อุดคํามี. (2555). “อิทธิพลของความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง. วิทยานิพนธ

การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา. 

จันธิดา ผานสอน. (2553). “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการ

บริหารของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด”. วิทยานิพนธ

การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

จิติมา วรรณศรี. (2550). “รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีสงผลตอวิสัยทัศนของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”. วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

นเรศวร. 



95 

ชลาลัย  นิมิบุตร. (2550). “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 

ณัทลาวัลย สารสุข. (2553). “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3”. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. 

บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ดวงใจ บุญหลา. (2556). “ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนํากับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ทรงชัย คงเงิน. (2553). “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต2. วิทยานิพนธ

การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง. (2557). “โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคกลางของประเทศไทย. 

วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎบัีณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยคริสเตียน. 

นนทิพร สานอย. (2557). “ปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนลาง”. วิทยานิพนธการศึกษา   

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยานเรศวร. 

นันธิดา  บัวสอน. (2552). “ภาวะผูนําการบริหารโรงเรียนท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

นิกัญชลา ลนเหลือ. (2554). “โมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนาเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน. 

นุชา  สระสม. (2552). “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการแบบ

สรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหา 

บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ปราโมศ อิสโร. (2554). “ภาวะผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผานการ

ประเมินและรับรองคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) ในรอบท่ีสองมีผลการประเมินในระดับดีและดีมาก”. ดุษฏีนิพนธปริญญาการ 

ศึกษาดุษฏีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 



96 

ปรีมล เชิดชู. (2553). “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใน

เขตจังหวัดนครสวรรค”. วิทยานิพนธธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค. 

พัทธโรจน กมลโรจนสิริ. (2557). “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในประเทศไทย”. 

วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

พิมพอร  สดเอ่ียม. (2547). “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสาขาวิชา                      

ในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัณราชภัฏ”. ปริญญานิพนธดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 

: มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 

ไพรสุดา หม่ันหาดี. (2556). “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครืออักษรกรุป”. วิทยานิพนธการศึกษามหา 

บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ภวพร วรรณไชย. (2559). “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลยเขต 1”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

ภารดี  อนันตนาวี. (2545). “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ”. ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ภารดี คํามา. (2554). “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตามความรับรูของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : การวิเคราะหพหุระดับ”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.  

บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

รสสุคนธ ถ่ินทวี. (2555). “ประสิทธิผลโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 2”. งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

รักเกียรติ หงสทอง. (2557). “ประสิทธิผลขององคการกับตัวแบบภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของคณะ

ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 

บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. 

ฤทัยทรัพย ดอกคํา (2553). “รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน”. วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

วาโร  เพ็งสวัสดิ์. (2549). “การพัฒนารูปแบบความสัมพันธของประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารท่ี

สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 



97 

วิมลรัตน บุญช.ู (2549). องคประกอบท่ีสัมพันธเชิงสาเหตุกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. ดุษฎีนิพนธ

ปริญญาการศึกษาดุษฎบัีณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วิไลวรรณ  แสงจันทร. (2556). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

กับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอําเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ศรัญู พงศประเสริฐสิน. (2554). “พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารกับประสิทธิผลโรงเรียน

คาทอลิก สั งกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ศักดิ์เดช สังคพัฒน. (2558). “ปจจัยภาวะผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฏี

บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ศิราภรณ ชวยบํารุง. (2554). “ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 1”. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. 

บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 

สมใจ ปตุโส. (2556).  “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

สมชาย  ตังศุภศิริ. (2554). “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาในจังหวัดขอนแกน”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

สมัชชา จันทรแสง. (2558). “การพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณี. 

สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2551). “ปจจัยการบริหารท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน : การพัฒนาและ

ตรวจสอบความตรงของตัวแบบ”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 



98 

สุขุม  พรมเมืองคุณ. (2555). “รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

สุวิทย ยอดสละ. (2556). “การพัฒนาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”. ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต.  

บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

อรอนงค  โรจนวัฒนบูลย. (2553). “การพัฒนาตัวแบบผูนําเชิงนวัตกรรม”. วิทยานิพนธรัฐ

ประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

อาอีดะ ยีเจะนิ. (2556). “ปจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับท่ีสงผลตอประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต”. ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :  

มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 

 4) เอกสารอ่ืน ๆ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545          

 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553. 

 

2. ภาษาอังกฤษ 

 1) Books 

Austin, G, & Raynnolds, D. (1990). Managing for improved school effectiveness: An 

international survey. School Organization, 10 (2/3): 67-178. 

Bass, B.M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectation. New York: 

The Free Press. 
Bierema, Laura L.; Berdish, David M. (1999). Performance Improvement, v38 n4 p36-41. 

Butt, M. (1993). What do superintendents do to turn vision into action?. A Biography 

of Pragmatic Visionaries. Dissertation Abstract International, 54 (3),746-A. 
Chowdhury, S. (2003). Organization 21C : Someday organization will lead this way. 

 USA : Pearson Education. 
DuBrin, A.J. (2006). Leadership : 2 nd Asia-pacfic Edition. Boston : Houghton Mufflin. 

 Company. 



99 

Ellis, A. & Joslin, A.W. (1990). Shared governance and responsibility : The keys to 

leadership, commitment and vision in school reform. U.S. : Department 

of Educational Design and management School of Education. 

Fekete, D. (1991). The Dimensions of visionary in Education  leadership, Dissertations 

abstracts  International. 

Georgiades, N. & Macdonell, R. (1998). Leadership for competitive advantage. 

Chichester: John Willey & Sons. 

Gibson, J.L. (1997). Organizations  : behaviour, structure, process.  9thed. Massa 

chusetts : Richard D. lrwin. 

Hackman, D.G.; Schmitt-Oliver, D.M. & Tracy, J.C. (2002). The Standards – basedad 

ministrative Internship: Putting the ISLLC Standards into Practice. Lanham : 

The Scarecrow Press. 

Hatch, Robert A. (2005). Scientific revolution theories of vision. [online]. Available 

from:http//www.web.clas.ufledu/users/matc/pages/03-sci-rev/SCI-REVHOME/ 

 resource. [Cited May 1, 2010]. 
Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (2008). Educational : Theory, research, and practice.         

New York: McGraw-Hill. 

Johnson, C.G. (1992).  Formalauthority. Socil Psychology Quarterly, 56(3): 193-210. 

Kapu, Surinder. (2009).  8  principles of visionary leadership. [online]. Available 

from:www.rediff.com/money/2007/may/16lead.html. [Cited  March 12, 2008]. 

_______. (2007). How a Visionary Leader is Made. [online]. Available from:http:// 

rediff/money/2007/jul/03leader.htm. [Cited May 1, 2010]. 

Kahan, Seth. (2002). Visionary Leadership. [online]. Available from:Morplet, E. L., et al. 

(1982). Education administration.Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall. 

Locke, E.A. et al. (1991). The essence of leadership: The four keys to leading 

success fully. New York: Lexington Books. 

Lovell, C.W. (2009). Principal efficacy: An investigation of school principals’sense of 

efficacy and indicators of school effectiveness. Unpublished doctoral 

dissertation, University of Southern Mississippi. 

 



100 

Nanus, B. (1992). Visionary leadership: Creating a compelling sense of direction 

foryour organization. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Omolade, R.A. (2007). A systems test of effectiveness of elementary schools in  

Nigeria. Unpublished  doctoral dissertation , St.John’s University. 

Purkey,S.C.,and Smith, M.S. (1983). Effective Schools : A Review. Elementary School. 

Journal,83,427-452. 

Robbins, S.P. (2003). Organizational Behavior : Concepts Controversies and 

Application. 10th ed. New Jersey: Pearson prentice hall. 

Rock, Michael. (2009). The 7 Pillars of Visionary Leadership, Mentoring. [online]. 

Available from: from www.canadaone.com/ezine/may99/leadership6.html. 

[Cited March 11, 2008]. 

Russell, R F., and Stone, A G (2002). A review of servant leadership attributes: 

developing a practical model. Leadership & Organization Development 

Journal. 

Sashkin Mashall and Sashkin Molly M. (2003). Leadership That Matters. Berrett-

Koehler Publishers. 

Scheerens, J.(2000). Improving school effective. Amsterdam: North-Holland Publishing  

 Company 

Thomas, C. D. (1998). Perceived levels of a total quality management program  

Thompson, Scott. (2005). Getting Real About Visionary Leadership. [online]. 

Available from: from  http//:www.newhorizons.org/trans/Thompson.htm. 

[Cited May 1,2010].http//:www.sethkahan.com/Resources_Ovisionary leadership. 

html.[Cited May1, 2010]. 

Steers, R. M. (1997). Organization  effectiveness: a behavioral  view.  Santa Monica, 

California: Good Year. 

Wilmore, E.L. (2002). Principal Leadership : Applying the New Educational 

Leadership Constituent Council (ELCC) Standards.Thousand Oak, California: 

Conwin Press. 

Yukl, G.A. (2010). Leadership in Organization . New Jersey: Pearson. 



101 

Zaccaro, S. J., & Banks, D. (2004). Leader Visioning and Adaptability: Bridging the 

GapBetween Research and Practice on Developing the Ability to Manage 

Change.Human Resource Management, 43(4), 367-380. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

1. รองศาสตราจารย บุญชวย ศิริเกษ 

 การศึกษา ค.ม. (บริหารการศึกษา) 

 ตําแหนงปจจุบัน ประธานหลักสูตรการบริหารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 

 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร  

 การศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 ตําแหนงปจจุบัน อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 

 

3. ดร.ดุษฎีวัฒน แกวอินทร  

 การศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 ตําแหนงปจจุบัน อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 

 

4. ดร.สมเจษฎ ศรีสมจักร 

 การศึกษา ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

 

5. ดร.จิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย 

 การศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 
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ลําดับท่ีของแบบสอบถาม 
 

    

แบบสอบถาม 

เรื่อง  

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

…………………………………………………………… 

คําช้ีแจง  

1. ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ ผูวิจัยจัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา เชิงวิสัย 

ทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต 19 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถาน 

ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 2) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

3. แบบสอบถามฉบับนี้ แบงเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา  

 ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลของโรงเรียน  

4. โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอและทุกตอนตามความเปนจริง ผลท่ีไดจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียน ผูวิจัยจะเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ใน

ภาพรวม โดยจะเก็บขอมูลรายฉบับเปนความลับ จึงขอรับรองวาการตอบของทานจะไมมีผล เสียหาย

ตอตัวทานและโรงเรียนของทานแตอยางใดท้ังสิ้น 

หวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้อยางดียิ่ง และ

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

นายนพรินทร สุบินรัตน 

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 
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ตอนที ่1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการบริหารโรงเรียน ไดแก ผูอํานวยการ

โรงเรียน และผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 19 ในปการศึกษา 2559 

ครูผูสอน หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงครูและครูผูชวย ท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในปการศึกษา 2559 

 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (     ) หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 

1. เพศ   

 (    ) ชาย  

 (    ) หญิง 

 

2. ตําแหนงหนาท่ี  

 (    ) ผูบริหารสถานศึกษา  

 (    ) ครูผูสอน 

  

3. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 (    ) ต่ํากวา 5 ป 

 (    ) 5 - 10 ป 

 (    ) 11 - 15 ป   

 (    ) มากกวา 15 ป 

  

4. ขนาดโรงเรียน  

 (    ) โรงเรียนขนาดเล็ก  

 (    ) โรงเรียนขนาดกลาง  

 (    ) โรงเรียนขนาดใหญ  

 (    ) โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  
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ตอนที่ 2 ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหาร 

คําช้ีแจง  โปรดอานขอความตอไปนี้ แลวพิจารณาวาขอความใดตรงกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ของ

ผูบริหารสถานศึกษาของทาน แลวกาเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบท่ีตรงตามสภาพ 

ความเปนจริงมากท่ีสุดเพียงขอละ 1 ระดับ โดยแตละระดับมีความหมาย ดังนี้ 

5 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยูในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยูในระดับมาก 

3  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยูในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยูในระดับนอย 

1  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ขอท่ี ขอคําถาม 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การสรางวิสัยทัศน      

1. ผูบริหารมีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหสภาพการณเพ่ือ

กําหนดวิสัยทัศน 

     

2. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรและผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมใน

การวิเคราะหสภาพการณท้ังภายในและภายนอก 

     

3. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน

และทิศทางของโรงเรียน 

     

4. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรรวมกันวิเคราะหความสอดคลอง

ความเปนไปไดระหวางวิสัยทัศนพันธกิจและเปาหมาย 

     

5. ผูบริหารและบุคลากรมีความเชื่อวาวิสัยทัศนมีความเปนไปไดท่ีจะ

เปนจริงในอนาคต 

     

6. ผูบริหารสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือนําไปสูการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

     

7. ผูบริหารกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพ่ือเกิดความ 

คิดสรางสรรคและคิดนอกกรอบในการปฏิบัติงาน 

     

การส่ือสารวิสัยทัศน      

1. ผูบริหารมีการโนมนาวจูงใจใหบุคลากรยึดม่ันและมุงม่ันในวิสัยทัศน 

ของโรงเรียน 
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ขอท่ี ขอคําถาม 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ผูบริหารสื่อสารวิสัยทัศนผานชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

เหมาะสม 

     

3. ผูบริหารสรางความเขาใจในวิสัยทัศน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

     

4. ผูบริหารสรางการยอมรับวิสัยทัศนและนําไปปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

5. ผูบริหารสื่อสารวิสัยทัศนอยางชัดเจน เขาใจงาย      

6. ผูบริหารสื่อสารวิสัยทัศนอยางสมํ่าเสมอ      

7. ผูบริหารชี้ใหเห็นถึงคุณคาของวิสัยทัศน จนผูปฏิบัติเกิดความเชื่อ 

ม่ันวาสามารถท่ีจะบรรลุเปาหมายรวมกันได 

     

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน      

1. ผูบริหารระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานใหสอดคลอง

กับวิสัยทัศนของโรงเรียน 

     

2. ผูบริหารมีการจัดทําแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหบรรลุตาม

เปาหมาย 

     

3. ผูบริหารมีการเชื่อมโยงวิสัยทัศนไปสูการวางนโยบาย เปาหมาย

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 

     

4. ผูบริหารมีการกระตุนใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน 

     

5. ผูบริหารสรางความรูสึกใหเกิดความภาคภูมิใจรวมกันในการปฏิบัติ 

งานเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จ 

     

6. ผูบริหารสรางบรรยากาศและเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็น

เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

     

7. ผูบริหารมีการกระจายอํานาจใหบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานตาม

วิสัยทัศน 

     

การเปนแบบอยางท่ีด ี      

1. ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการทํางาน      

2. ผูบริหารแสดงออกถึงความมุงม่ันตั้งใจในการทํางาน      

3. ผูบริหารปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม      
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ขอท่ี ขอคําถาม 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

4. ผูบริหารสรางความศรัทธาในการเปนแบบอยางท่ีดี      

5. ผูบริหารเปนท่ีปรึกษาและใหกําลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงาน      

6. ผูบริหารปฏิบัติงานโดยยึดหลักประชาธิปไตย      

7. ผูบริหารอุทิศตัว เสียสละเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

ท่ีดีข้ึน 
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ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของโรงเรียน 

คําช้ีแจง  โปรดอานขอความตอไปนี้ แลวพิจารณาวาขอความใดตรงกับประสิทธิผลของโรงเรียน แลว

กาเครื่องหมาย  ลงในชองระดับประสิทธิผลของโรงเรียนใหตรงตามสภาพความเปนจริง 

มากท่ีสุดเพียงขอละ 1 ระดับ โดยแตละระดับมีความหมาย ดังนี้ 

5 หมายถึง โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูในระดับมาก 

3 หมายถึง โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูในระดับนอย 

1 หมายถึง โรงเรียนมีประสิทธิผลอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ขอท่ี ขอคําถาม 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีความสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน      

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยมีการพัฒนาใน

ระดับสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 

     

2. นักเรียนท่ีจบหลักสูตรสามารถเขาศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได

จํานวนมากทุกปการศึกษา 

     

3. โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนอยางเพียงพอ 

     

4. นักเรียนมีความสามารถและไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ      

5. นักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขัน

ทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ  

     

6. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน      

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก      

1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

ของนักเรียนอยางตอเนื่อง 

     

2. นักเรียนใหความรวมมือตอการปฏิบัติกิจกรรมภายในโรงเรียน      

3. นักเรียนมีความสนใจใฝรูและกระตือรือรนเอาใจใสตอการเรียน      

4. นักเรียนมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวม      

5. นักเรียนมีเจตคติและคานิยมท่ีดีตอการเรียนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
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ขอท่ี ขอคําถาม 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

6. ผูปกครองพึงพอใจตอการมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียน 

     

ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน      

1. โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานใน

ดานตาง ๆ ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงาน 

     

2. ครูมีการปรับปรุงพัฒนาวิธีสอน และสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือนํา 

มาใชในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

     

3. ผูบริหารและครูมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอยูเสมอเพ่ือใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

     

4. ครูเขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ 

จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 

     

5. ครูกระตือรือรนในการพัฒนาดานตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตาม 

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียน 

     

6. โรงเรียนนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการเรียนการสอนและ

การบริหารจัดการโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 

     

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน      

1. ผูบริหารและครูรวมมือกันในการปฏิบัติงาน สามารถวางแผนเพ่ือ

แกไขปญหาดานตาง ๆ ในโรงเรียน 

     

2. โรงเรียนมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพ่ือใหสอดคลอง

กับความตองการของนักเรียนและชุมชนไดดี  

     

3. ผูบริหารและครูสามารถแกปญหาเรงดวนหรือเหตุการณฉุกเฉิน

ในโรงเรียนได 

     

4. ผูบริหารสามารถจูงใจครูใหปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของ

โรงเรียน 

     

5. ผูบริหารใชหลักการมีสวนรวมในการบริหารเพ่ือแกปญหาภายใน

โรงเรียน 

     

6. ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจในการแกปญหาตาง ๆ 

ของโรงเรียน 
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คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ (IOC) 
 

ขอท่ี ขอคําถาม 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ คา  

IOC 

แปล 

ผล 1 2 3 4 5 

การสรางวิสัยทัศน        

1. ผูบริหารมีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะห

สภาพการณเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

2. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากร และผูมีสวนไดเสีย

มีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพการณท้ังภายใน

และภายนอก +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

3. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ

กําหนดวิสัยทัศน และทิศทางของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

4. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรรวมกันวิเคราะห

ความสอดคลองความเปนไปไดระหวางวิสัยทัศน

พันธกิจและเปาหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

5. ผูบริหารและบุคลากรมีความเชื่อวาวิสัยทัศนมี

ความเปนไปไดท่ีจะเปนจริงในอนาคต +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

6. ผูบริหารสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียน 

รูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ี 

วางไว +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

7. ผูบริหารกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวม 

กันเพ่ือเกิดความคิดสรางสรรค และคิดนอกกรอบ

ในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

การส่ือสารวิสัยทัศน         

8. ผูบริหารมีการ โนมนาวจูงใจใหบุคลากรยึดม่ันและ 

มุงม่ันในวิสัยทัศนของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

9. ผูบริหารสื่อสารวิสัยทัศนผานชองทางการสื่อสาร

ท่ีหลากหลาย เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

10. ผูบริหารสรางความเขาใจในวิสัยทัศน เพ่ือนําไปสู

การปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอท่ี ขอคําถาม 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ คา  

IOC 

แปล 

ผล 1 2 3 4 5 

11. ผูบริหารสรางการยอมรับวิสัยทัศนและนําไปปฏิบัติ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

12. ผูบริหารสื่อสารวิสัยทัศนอยางชัดเจน เขาใจงาย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

13. ผูบริหารสื่อสารวิสัยทัศนอยางสมํ่าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

14. ผูบริหารชี้ใหเห็นถึงคุณคาของวิสัยทัศนจนผูปฏิบัติ 

เกิดความเชื่อม่ันวาสามารถท่ีจะบรรลุเปาหมาย

รวมกันได +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน         

15. ผูบริหารระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ

งานใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน -1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

16. ผูบริหารมีการจัดทําแผนงานโครงการเพ่ือใหบรรลุ

ตามเปาหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

17. ผูบริหารมีการเชื่อมโยงวิสัยทัศนไปสูการวาง

นโยบาย เปาหมายแผนงานโครงการ/กิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

18. ผูบริหารมีการกระตุนใหบุคลากรไดมีสวนรวมใน

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

19. ผูบริหารสรางความรูสึกใหเกิดความภาคภูมิใจ

รวมกันในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

20. ผูบริหารสรางบรรยากาศและเปดกวางในการรับ

ฟงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

21. ผูบริหารมีการกระจายอํานาจใหบุคลากรเพ่ือ

ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

การเปนแบบอยางท่ีด ี        

22. ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

23. ผูบริหารแสดงออกถึงความมุงม่ันตั้งใจในการ

ทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

24. ผูบริหารปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและ

จริยธรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

25. ผูบริหารสรางความศรัทธาในการเปนแบบอยางท่ีดี -1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอท่ี ขอคําถาม 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ คา  

IOC 

แปล 

ผล 1 2 3 4 5 

26. ผูบริหารเปนท่ีปรึกษาและใหกําลังใจแกบุคลากร

ในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

27. ผูบริหารปฏิบัติงานโดยยึดหลักประชาธิปไตย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

28. ผูบริหารอุทิศตัว เสียสละเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยน 

แปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีความสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน     

29. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยมี

การพัฒนาในระดับสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 0 0 +1 +1 +1 0.60 ใชได 

30. นักเรียนท่ีจบหลักสูตรสามารถเขาศึกษาตอใน

ระดับสูงข้ึนไดจํานวนมากทุกปการศึกษา 0 0 +1 +1 +1 0.60 ใชได 

31. โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

32. นักเรียนมีความสามารถและไดรับการสนับสนุน

ดานวิชาการ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

33. นักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมกิจกรรมการ

ประกวดแขงขันทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

34. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือพัฒนาผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก       

35. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย 

คุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนอยางตอเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

36. นักเรียนใหความรวมมือตอการปฏิบัติกิจกรรม

ภายในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

37. นักเรียนมีความสนใจใฝรูและกระตือรือรนเอาใจ

ใสตอการเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

38. นักเรียนมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชน

สวนรวม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

39. นักเรียนมีเจตคติและคานิยมท่ีดีตอการเรียน และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอท่ี ขอคําถาม 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ คา  

IOC 

แปล 

ผล 1 2 3 4 5 

40. ผูปกครองพึงพอใจตอการมีระเบียบวินัย คุณธรรม 

จริยธรรมของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน       

41. โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการ 

ดําเนินงานในดานตาง ๆ ใหมีความคลองตัวตอการ 

ปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

42. ครูมีการปรับปรุงพัฒนาวิธีสอน และสรางนวัตกรรม 

ใหม ๆ เพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนให

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

43. ผูบริหารและครูมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอยู

เสมอเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

44. ครูเขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับ 

เปลี่ ยนกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนท่ี

สอดคลองกับหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

45. ครูกระตือรือรนในการพัฒนาดานตาง ๆ ใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามวิสัยทัศน  พันธกิจ และเปา 

ประสงคของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

46. โรงเรียนนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการโรงเรียนไดอยาง

เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน        

47. ผูบริหารและครูรวมมือกันในการปฏิบัติงานสามารถ 

วางแผนเพ่ือแกไขปญหาดานตาง ๆ ในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

48. โรงเรียนมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและ

ชุมชนไดดี +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

49. ผูบริหารและครูสามารถแกปญหาเรงดวนหรือ

เหตุการณฉุกเฉินในโรงเรียนได +1 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชได 
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ขอท่ี ขอคําถาม 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ คา  

IOC 

แปล 

ผล 1 2 3 4 5 

50. ผูบริหารสามารถจูงใจครูใหปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

51. ผูบริหารใชหลักการมีสวนรวมในการบริหารเพ่ือ

แกปญหาภายในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

52. ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจในการ

แกปญหาตาง ๆ ของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ฉ  

คาความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) 
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Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.889 7 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Vcom8 Vcom9 Vcom10 Vcom11 Vcom12 Vcom13 Vcom14 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.942 7 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Vapp15 Vapp16 Vapp17 Vapp18 Vapp19 Vapp20 Vapp21 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.892 7 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Vrol22 Vrol23 Vrol24 Vrol25 Vrol26 Vrol27 Vrol28 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.917 7 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Each29 Each30 Each31 Each32 Each33 Each34 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.821 6 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=Eatt35 Eatt36 Eatt37 Eatt38 Eatt39 Eatt40 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.864 6 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Eada41 Eada42 Eada43 Eada44 Eada45 Eada46 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.839 6 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Esol47 Esol48 Esol49 Esol50 Esol51 Esol52 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.908 6 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Vcon1 Vcon2 Vcon3 Vcon4 Vcon5 Vcon6 Vcon7 Vcom8 Vcom9 Vcom10 

Vcom11 Vcom12 Vcom13 Vcom14 Vapp15 Vapp16 Vapp17 Vapp18 Vapp19 Vapp20 

Vapp21 Vrol22 Vrol23 Vrol24 Vrol25 Vrol26 Vrol27 Vrol28 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.973 28 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Each29 Each30 Each31 Each32 Each33 Each34 Eatt35 Eatt36 Eatt37 

Eatt38 Eatt39 Eatt40 Eada41 Eada42 Eada43 Eada44 Eada45 Eada46 Esol47 Esol48 

Esol49 Esol50 Esol51 Esol52 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.949 24 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช  

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) 
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คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธ (Correlation Coefficient) 
 

 tovfor tovcom tovimp tovrol toeach toeatt toeada toesol tovis toeff 

tovfor Pearson Correlation 1 .794** .772** .645** .560** .508** .586** .606** .899** .631** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

tovcom Pearson Correlation .794** 1 .801** .657** .589** .487** .586** .602** .913** .631** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

tovimp Pearson Correlation .772** .801** 1 .678** .581** .505** .573** .584** .908** .626** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

tovrol Pearson Correlation .645** .657** .678** 1 .500** .471** .557** .579** .843** .588** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

toeach Pearson Correlation .560** .589** .581** .500** 1 .670** .722** .706** .625** .864** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

toeatt Pearson Correlation .508** .487** .505** .471** .670** 1 .773** .723** .553** .889** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

toeada Pearson Correlation .586** .586** .573** .557** .722** .773** 1 .808** .647** .920** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

toesol Pearson Correlation .606** .602** .584** .579** .706** .723** .808** 1 .666** .905** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

tovis Pearson Correlation .899** .913** .908** .843** .625** .553** .647** .666** 1 .695** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

toeff Pearson Correlation .631** .631** .626** .588** .864** .889** .920** .905** .695** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ - สกุล  : นายนพรินทร สุบินรัตน 

วัน เดือน ปเกิด : 10 มกราคม 2525 

สถานท่ีเกิด : บานเกาะโคบ ตําบลเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน 

   จังหวัดพัทลุง 

สถานท่ีอยูปจจุบัน : 57/1 ถนน เลย-เชียงคาน ตําบลกุดปอง 

   อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

 

การศึกษา 

 พ.ศ. 2538 : ระดับประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานเกาะโคบ จังหวัดพัทลุง 

 พ.ศ. 2541 : ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวัดบานแหลมกรวด 

    จังหวัดพัทลุง 

 พ.ศ. 2544 : ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

 พ.ศ. 2548 : ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.ภาษาไทย) 

   มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 

 พ.ศ. 2561 : ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา) 

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 

 

ประสบการณการทํางาน  

  พ.ศ. 2555-2557 : ดํารงตําแหนงครูผูชวย โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม    

      ตําบลผานกเคา อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

  พ.ศ. 2557-2558 : ดํารงตําแหนง ครู โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม    

      ตําบลผานกเคา อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

 พ.ศ. 2558-ปจจุบัน : ดํารงตําแหนง ครู โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 

   ตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
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