
 

 

 

บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   
  การศกึษาค๎นคว๎าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับภาวะผูน๎ าของผ๎ูบริหาร

สถานศกึษาที่สงํผลตอํประสิทธิผลโรงเรยีน สูํยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ผูว๎ิจัยได๎ศกึษาเอกสาร          

และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 

   1. ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหาร 

1.1  แนวคิดภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง 

1.2  ความหมายของภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง 

1.3  องค์ประกอบภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง 

  2. การบริหารงานในสถานศกึษา 

   2.1 การบริหารงานวิชาการ   

   2.2 การบริหารงบประมาณ 

      2.3 การบริหารงานบุคคล 

     2.4 การบริหารงานทั่วไป 

3. นโยบายยุคประเทศไทย 4.0 

   3.1 โมเดลไทยแลนด์ 4.0 

   3.2 กรอบยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

   3.5 การปฏิรูปการศกึษา สูํยุคประเทศไทย 4.0 

  4. ประสิทธิผลของโรงเรียน สูํยุคประเทศไทย 4.0  

    4.1 ความหมายของประสิทธิผล 

  4.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน สูํยุคประเทศไทย 4.0  

 4.3 การประเมนิประสิทธิผลของโรงเรียน สูํยุคประเทศไทย 4.0 

5. บริบทส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



26 
 
 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

  6.1 งานวิจัยในประเทศ 

  6.2 งานวิจัยตํางประเทศ 

 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

 

 1. แนวคดิภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

  1.1 ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของเบิรน์  

               เบิรน์ (Burns, 1978, pp. 19-20) อธิบายถึงภาวะผูน๎ าในเชิงกระบวนการ 

ที่ผ๎ูน ามีอทิธิพลตํอผูต๎าม และในทางกลับกันผู๎ตามก็สํงอิทธิพลตํอการแก๎ไขพฤติกรรมของ

ผูน๎ าเชํนเดียวกัน ทฤษฎีของเบิรน์ ผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงพยายามยกระดับการตระหนักรู๎ 

ของผ๎ูตาม โดยการยกระดับแนวความคิด คํานิยมทางสังคมให๎สูงขึน้ เชํน ความยุติธรรม 

สันติภาพ โดยไมํยึดตามอารมณ ์เชํน ผ๎ูน าจะท าให๎ผูต๎ามมแีนวคิดจากตัวตนในทุกวัน ไปสูํ

ตัวตนที่ดีกวําเบิรน์มีแนวคิดวํา ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผู๎ใด  

ก็ได๎ในองค์กรทุกต าแหนํง เบิรน์ กลําววํา ภาวะผูน๎ าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มคีวาม

แตกตํางกันในด๎านอ านาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อไปสูํจุดมํุงหมายรํวมกัน ซึ่งเกิดได๎ 

ใน 3 ลักษณะ คือ 

                  1. ภาวะผู๎น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)            

เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ผ๎ูน าติดตํอกับผูต๎ามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ผูน๎ าจะใช๎

รางวัลเพื่อตอบสนองความต๎องการและเพื่อแลกเปลี่ยนกับความส าเร็จในการท างาน      

ถือวําผูน๎ าและผูต๎ามมีความต๎องการ อยูํในระดับขั้นแรกตามทฤษฎีความต๎องการล าดับขั้น 

ของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierachy Theory) เชนํ ท างานดีก็ได๎เลื่อนขั้น ท างานก็จะได๎

คําจา๎งแรงงาน และในการเลือกตั้งผูแ๎ทนราษฎรมีขอ๎แลกเปลี่ยนกับชุมชน เชํน ถ๎าตน 

ได๎รับการเลือกตั้งจะสร๎างถนนให๎ เป็นต๎น 

                  2.  ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผูน๎ า 

และผู๎ตามมีปฏิสัมพันธ์กันกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งสองฝ่าย คือเปลี่ยนผูต๎ามไป 

เป็นผ๎ูน าการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผู๎น าการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผ๎ูน าแบบจรยิธรรม  

กลําวคือ ผู๎น าการเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความต๎องการของผู๎ตามและจะกระตุ๎นตาม 

ให๎เกิดความส านกึและยกระดับความตอ๎งการขอผูต๎ามให๎สูงขึ้นตามล าดับขั้นความต๎องการ 
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ของมาสโลว์และท าให๎ผ๎ูตามเกิดจติส านึกของอุดมการณ์ยึดถือคํานิยมเชิงจรยิธรรม เชํน 

อิสรภาพ  ความยุติธรรม ความเสมอภาค  สันติภาพ และสทิธิมนุษยชน ตัวอยํางผู๎น า 

ลักษณะนี ้ได๎แกํ ผูน๎ าชุมชน 

                  3. ภาวะผูน๎ าแบบจรยิธรรม (Moral Leadership) ผูน๎ าการ 

เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเป็นผูน๎ าแบบจรยิธรรมอยํางแท๎จรงิเมื่อได๎ยกระดับความประพฤติ 

และความปรารถนาเชิงจริยธรรมของผูน๎ าและผูต๎ามให๎สูงขึ้น กํอใหเ๎กิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง

สองฝ่าย สร๎างจิตส านึกให๎ผู๎ตามเกิดความตอ๎งการในระดับขั้นที่สูงกวําเดิมตามล าดับขั้น 

ความตอ๎งการของมาสโลว์ หรอืระดับการพัฒนาจรยิธรรมของโคลเบิรก์แล๎วจึงด าเนินการ

เปลี่ยนสภาพท าให๎ผูน๎ าและผูต๎ามไปสูํจุดมํุงหมายที่สูงขึ้น ตัวอยํางผูน๎ าจรยิธรรมที่ส าคัญ  

คือ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมพิลอดุลยเดช ทํานทรงเป็นนักวางแผนและมอง 

การณไ์กล น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เชนํ โครงการอีสานเขียว โครงการน้ าพระทัยจาก 

ในหลวง  โครงการแก๎มลงิ เป็นต๎น 

                 ผูน๎ าทั้งสามลักษณะตามทฤษฎีของเบิรน์ มีลักษณะเป็นแกนตํอเนื่อง  

ภาวะผูน๎ าแบบแลกเปลี่ยนอยูํปลายสุดของแกน ซึ่งตรงกันข๎ามกับภาวะผูน๎ าการเปลี่ยน 

แปลง ซึ่งมุํงเปลี่ยนสภาพไปสูํภาวะผูน๎ าแบบจรยิธรรม 

  1.2 ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของแบส 

   จากทฤษฎีของเบิรน์ แบส (Bass, 1985, pp. 20 - 23) ได๎เสนอทฤษฎี 

ภาวะผูน๎ าที่มรีายละเอียดมากขึ้น แบสกลําววําภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงเป็นมากกวําค า 

เพียงค าเดียวที่เรยีกวําบารมี (Charisma) แบสเห็นวําความมีบารมมีีความจ าเป็นแตํไมํ 

เพียงพอส าหรับผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอีกสามสํวนของภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง  

ที่มนีอกเหนอืจากความมีบารมคีือการกระตุ๎นทางปัญญาการค านึงถึงความเป็นปัจเจก 

บุคคลและการสร๎างแรงบันดาลใจแบสได๎ให๎ค านิยามภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ 

กว๎างกวําเบิรน์ และแบสยังมีภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงมีความแตกตํางจากภาวะผูน๎ าแบบ

แลกเปลี่ยน แบสยอมรับวําในผ๎ูน าคนเดียวกันอาจใชภ๎าวะผ๎ูน าทั้งสองแบบแตใํน 

สถานการณ์หรอืเวลาที่แตกตํางกัน โดยทิศทางการแสดงพฤติกรรมความเป็นผ๎ูน า  

จะออกมาในสัดสํวนของความเป็นผ๎ูน าเชิงปฏิรูปหรอืเชิงเป้าหมายมากน๎อยเพียงใดนั้น 

ขึน้อยูํกับ 

              1. สิ่งแวดล๎อมภายนอกองค์กร ได๎แกํ เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงใน 

สังคม  วัฒนธรรม และประเพณีของแตลํะท๎องถิ่น 
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              2. สิ่งแวดล๎อมภายในองค์กรได๎แกํ งานเพื่อนรวํมงานผู๎บังคับบัญชา  

ผูใ๎ต๎บังคับบัญชา  และวัฒนธรรมองค์กร 

             3. คุณลักษณะสํวนตัวของผูน๎ าเอง ได๎แกํ บุคลิกภาพ ความสามารถ 

เฉพาะบุคคล และความสนใจของแตํละบุคคล 

  ความเป็นผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ตามแนวคิด

ของแบส หมายถึง การที่ผู๎น าให๎ความชํวยเหลือเกือ้กูลแกํผูต๎ามเพื่อให๎เกิดขวัญและแรงใจ 

ในระดับที่สูงขึน้ ผูน๎ าสามารถท าให๎ผ๎ูตามเกิดแรงดลใจในการท างาน และพยายามที่จะ 

ท างานให๎ได๎มากกวําที่คาดหวังไว๎ซึ่งความเป็นผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด๎วย 

   1. อ านาจบารมี (Charisma) 

   2. การยอมรับความแตกตํางของบุคคล (Individualized consideration) 

   3. การกระตุ๎นใหใ๎ช๎สติปัญญา (Intellectual stimulation) 

  ความเป็นผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง (Transactional Leadership) หมายถึง การที่

ผูน๎ าชีแ้นะหรือจูงใจให๎ผูต๎ามปฏิบัติตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยระบุความชัดเจนด๎าน 

บทบาท โครงสร๎างงานและสิ่งที่ตอ๎งการจากงานซึ่งจะแลกเปลี่ยนกันด๎วยสิ่งตอบแทนที่     

ผูต๎ามตอ๎งการเพื่อเป็นแรงผลักดันให๎งานบรรลุจุดมุํงหมายตามที่คาดหวังไว๎ แบสได๎เสนอ

แนวทาง 2 ประการ ในการแสดงความเป็นผูน๎ าการแลกเปลี่ยน 

   1. การใหร๎างวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward) 

   2. การจัดการโดยยึดกฎระเบียบ (Management by Exception) 

 จากแนวคิดสามารถสรุปได๎วํา การแยกผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงและผูน๎ าการ

แลกเปลี่ยนแยกที่ความสามารถในการกระตุ๎นให๎ผูต๎ามเกิดสตปิัญญา รูจ๎ักคิดแกปัญหาเกํา 

ในแนวทางใหมํมีความคิดสร๎างสรรค์ มีโลกทัศนท์ี่กว๎างไกลในการท างาน เพราะผู๎น าการ

เปลี่ยนแปลงจะไมํยินดีกับสถานการณท์ี่เป็นอยูํในปัจจุบันและพยายามที่จะหาวิถีทางใหมํ 

ในการท างาน เพื่อให๎งานประสบความส าเร็จมากที่สุดเทําที่โอกาสจะอ านวยใหเ๎ขาท าได๎  

ในขณะที่ผูน๎ าการแลกเปลี่ยนยังคงให๎ความส าคัญอยูํกับการคงสภาพของระบบการท างาน 

ในปัจจุบันตํอไป เพื่อใหง๎านส าเร็จไปแบบวันตํอวัน มั่นคง และไมํเสี่ยง 

 

 2. ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

  นักวิชาการหลายทําน ได๎ให๎ความหมายของภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลง 

(Transformational leadership)  ไว๎แตกตํางกัน  ดังนี้ 
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              รัตตกิรณ์ จงวิศาล (2552, หนา๎ 32) ได๎ให๎ความหมายวํา  ภาวะผูน๎ าการ

เปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)  หมายถึง  ระดับพฤติกรรมที่ผูน๎ าแสดงให๎ 

เห็นในการจัดการหรือการท างาน  เป็นกระบวนการที่ผู๎น ามีอทิธิพลตํอผูร๎ํวมงาน  โดยการ

เปลี่ยนสภาพหรอืเปลี่ยนแปลงความพยายามของผ๎ูรํวมงานให๎สูงขึ้นกวําความพยายาม     

ที่คาดหวัง  พัฒนาความสามารถของผูร๎ํวมงานไปสูํระดับที่สูงขึน้และมีศักยภาพมากขึ้น   

ท าให๎เกิดการตระหนักรู๎ในภารกิจและวิสัยทัศนข์องกลุํม  จูงใจให๎ผูร๎ํวมงานมองไกลเกิน 

กวําความสนใจของพวกเขาไปสูํประโยชน์ของกลุํม หรือสังคม 

  เพ็ญพร ทองค าสุก (2553, หนา๎ 17) ได๎ให๎นยิามของภาวะผูน๎ าการเปลี่ยน 

แปลงไว๎วํา หมายถึง การที่ผูบ๎ริหารองคก์ารเป็นพลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ 

เดิมที่เป็นอยูํ ท าให๎ครูเกิดการตระหนักรู๎คุณคําวิสัยทัศน์ มีความรูส๎ึกชื่นชม ภาคภูมิใจและ 

ให๎ความเคารพนับถือแกํผ๎ูบริหาร มกีารกระตุ๎นและ จูงใจให๎ครูปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมาย 

ให๎บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีการคิดแก๎ปัญหาและตัดสินใจอยํางมีเหตุมีผล มีการแก๎ 

ปัญหาอยํางเป็นระบบ และมุํงพัฒนาบุคลากรไปสูํความสามารถที่สูงขึน้เพื่อให๎เกิด 

ประโยชน์ตอํองค์การ 

  สุรินทร์ ชุมแก๎ว (2556, หนา๎ 7) ให๎ความหมายของค าวํา ภาวะผูน๎ าแบบ 

สร๎างความเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมที่ผูน๎ ามีการแสดงออกถึงความนําเชื่อถือและ 

เป็นที่เคารพนับถือของผ๎ูตาม สงํผลใหผ๎ูต๎ามประพฤติปฏิบัติตามผูน๎ า โดยผู๎น าจะดลใจหรือ 

จูงใจใหผ๎ู๎ตามมีความหวังและมํุงมั่นพยายามท างานให๎บรรลุเป้าหมายอยํางเต็ม 

ความสามารถ ผ๎ูน ายังคอยกระตุน๎ให๎ผูต๎ามพยายามแก๎ไขปัญหาและเรียนรูพ๎ัฒนาตนเอง  

อยูํเสมอ รวมทั้งผูน๎ า มีความใสํใจตํอความต๎องการและความเป็นอยูํของผูต๎าม 

  Burn (1978, p 175) ได๎ให๎ความหมายของภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงไว๎วํา คอื 

กระบวนการซึ่งทั้งผูน๎ าและผูต๎ามตาํงยกระดับที่สูงขึน้ทั้งแรงจูงใจและจรยิธรรมซึ่งกัน 

และกันโดยผู๎น าจะค๎นหา เพื่อยก ระดับความส านึกของผูต๎ามให๎ไปสูํอุดมการณท์ี่สูงสงํ  

  Bass (1985; อ๎างถึงใน  Schultz and Schultz, 1998, p 211)   

ให๎ความหมายไว๎วํา  ผ๎ูน าการเปลี่ยนแปลง  มีพฤติกรรมที่มคีวามชัดเจนมากกวํา  พวกเขา

ไมํได๎ถูกจ ากัดโดยการรับรู๎ของผ๎ูตาม  ผ๎ูน าต๎องตัง้ใจท างานเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงหรอื 

เปลี่ยนรูปแบบข๎อเสนอของลูกน๎อง  และปรับปรุงขอ๎เสนอเหลํานั้นเสียใหม ํ มากกวําที่จะ 

เชื่อวําต๎องท างานให๎ตรงกับความคาดหวังของลูกน๎อง 
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  Mushinsky (1997, p 373) ให๎ความหมายภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง  ไว๎วาํ  

เป็นกระบวนการที่มีอทิธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสมมุตฐิานของสมาชิกใน 

องค์การ  และสร๎างความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ  

ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข๎องกับอิทธิพลของผ๎ูน าที่มตีํอผ๎ูตาม แตผํลกระทบของ

อิทธิพลนั้นเป็นการให๎อ านาจแกํผูต๎ามให๎กลับมาเป็นผ๎ูน า และเป็นผ๎ูที่เปลี่ยนแปลง 

หนวํยงานในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์การ ดังนั้น ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง     

จงึถูกมองวําเป็นกระบวนการรวํมและเกี่ยวข๎องกับการด าเนนิการของผูน๎ าในระดับตําง ๆ  

ในหนํวยงานยํอยขององค์การ 

              Schultz and Schultz (1998, p 211) ให๎ความหมายเกี่ยวกับ ภาวะผูน๎ า      

การเปลี่ยนแปลงไว๎วํา  ความเป็นผ๎ูน าซึ่งผูน๎ าไมํได๎ถูกจ ากัดโดยการรับรู๎ของผ๎ูตาม แตํมี 

อิสระในการกระท า ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงหรอืเปลี่ยนรูปแบบมุมมองของผ๎ูตาม 

  จากความหมายโดยสรุปกลําวได๎วาํ ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง  

ระดับพฤติกรรมของผ๎ูบริหารที่แสดงให๎เห็นในการจัดการหรอืการท างานที่เป็นกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงความพยายามของผ๎ูรวํมงานใหส๎ูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง เป็นผลให๎ 

การปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง พัฒนาความสามารถและศักยภาพไปสูํระดับที่สูงขึน้โดย

ผูบ๎ริหารแสดงบทบาทท าให๎ผูร๎ํวมงานไว๎วางใจ ตระหนักรู๎ภารกิจ  และวสิัยทัศน์ มคีวาม

จงรักภักดีและเป็นข๎อจูงใจให๎ผ๎ูรวํมงานมองการณ์ไกลกวําความสนใจของตน ซึ่งจะน าไปสูํ

ประโยชน์ขององค์การ 

 

 3. องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

  แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงนั้น ได๎มุํงเน๎นไป 

ที่การใช๎ความสามารถในการเปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติของผู๎ตาม เพื่อให๎ท างานได๎บรรลุ

เหนอืกวําเป้าหมายที่ตอ๎งการ โดยผู๎น าจะถํายทอดความคิด ประสบการณ์ และกระตุ๎น

ทางดา๎นความคิดตําง ๆ ให๎แกํผ๎ูตามอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งจากการศกึษาพบวํา

นักวิชาการหลายทํานได๎น าเสนอองค์ประกอบของภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงไว๎หลากหลาย

องค์ประกอบ ดังนี้ 

  3.1 รังสรรค ์ ประเสริฐศรี (2552, หน๎า 73 - 74) ได๎อธิบายคุณภาพส าคัญ   

4 ประการของผูน๎ าเชงิปฏิรูป จะมีลักษณะสํวนตัวที่เป็นภาวะผูน๎ าที่มปีระสิทธิผลด๎าน 

คุณภาพ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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   3.1.1 ความสามารถพิเศษ (Charismatic) เป็นผ๎ูที่มวีิสัยทัศนแ์ละ 

ความรูส๎ึกของภาระหนา๎ที่มีการเอาใจ ใสํในงาน มีความมั่นใจ ด๎วยผลจากประสบการณท์ี่

เกี่ยวกับช่ือเสียงของผูน๎ า ซึ่งจะท าใหผ๎ูต๎ามมคีวาม ซื่อสัตย์ มีความภาคภูมใิจ มศีรัทธา 

อยํางแรงกล๎า มีความภักดีและไว๎วางใจในสิ่งที่ผูน๎ าต๎องการ ที่จะท าให๎ส าเร็จ  

   3.1.2 การสรา๎งแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หรอืผูน๎ าที่จูงใจ 

ผูต๎ามให๎กระท าตามที่ตนต๎องการ (Inspirational Leadership) ให๎ท าตามโดยมีการสื่อสาร

วิสัยทัศนอ์ยํางชัดเจน และมั่นใจ มอีารมณด์ี ตลอดจนสร๎างความรูค๎วามเข๎าใจให๎ถูกต๎องแกํ 

ผูต๎าม  

   3.1.3 การกระตุน๎ทางปัญญา หรือแรงกระตุ๎นด๎านสติปัญญา  

(Intellectual Stimulation) เป็นผ๎ูน าที่สามารถกระต๎นสมาชิกในกลุํม ให๎ทดสอบด๎วยวิธีการ 

เกํา ๆ หรอืวิธีการใหมํ ๆ มีการสรา๎งบรรยากาศซึ่งกระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค์และความคิด 

ที่เกิดขึน้เองจากการหยั่งรู ๎(Intuition) หรอืการหยั่งรูใ๎นขณะเดียวกันก็จะเน๎นวิธีการ  

แก๎ปัญหา (Methodical Problem Solving) การคิดใหมํ (Rethinking) การทดสอบสมมติฐาน 

ใหมํ และการให๎เหตุผลด๎วยความรอบคอบ เหลํานีท้ าใหผ๎ูต๎ามเกิดความยอมรับและมีการ

พัฒนาด๎านสติปัญญา  

   3.1.4 การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคลหรอืการให๎ความส าคัญ

รายบุคคล (Individualized Consideration) มีการพัฒนาความสามารถของผ๎ูตาม ศึกษา 

ความตอ๎งการของแตํละบุคคลให ๎ความส าคัญและความเชื่อถือในแตํละบุคคล ผูน๎ าจะให๎ 

ความสนใจพิเศษแกํผูต๎ามเป็นรายบุคคล ผูน๎ าจะใช๎เวลาในการสื่อสารแบบตัวตํอตัวกับผู๎ 

ตาม และรับฟังความคิดเห็นอยํางสนใจ ขณะเดียวกันก็จะ ท าให๎ผูต๎ามเกิดความรู๎สึกเคารพ 

ผูน๎ าจะเน๎นการพัฒนาผูต๎ามเป็นรายบุคคลด๎วยการพูดคุยเกี่ยวกับ เป้าหมายอาชีพและ 

โอกาสการพัฒนาของแตลํะบุคคล ซึ่งสามารถน ามาเทียบเคียงในการศึกษาเรื่อง ภาวะผูน๎ า

การเปลี่ยนแปลงได๎ด๎วย 

  3.2 ชีวิน อํอนละออ (2553, หนา๎ 128) ได๎ท าการทบทวนองค์ประกอบของ 

ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงมี 4 องค์ประกอบ 13 ตัวชี้วัดคือ  

   3.2.1  การมอีิทธิพลอยํางมีอุดมการณ์ ม ี2 ตัวชี้วัดคือ การสรา๎ง 

วิสัยทัศนแ์ละการสร๎างบารมี 

   3.2.2  การค านึงถึงเอกัตถะบุคคล มี 3 ตัวชี้วัด คือ การเน๎นการพัฒนา  

การเน๎นความแตกตํางระหวํางบุคคล และการเป็นพี่เลีย้ง 
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   3.2.3  การกระตุน๎ปัญญา มี 4 ตัวชี้วัด คือ การใช๎หลักเหตุผล การเน๎นที่

การอยูํรอด การใชป๎ระสบการณ ์และการมุงํเน๎นความเป็นเลิศ  

   3.2.4  การสรา๎งแรงบันดาลใจ ม ี4 ตัวชี้วัด คือ การเน๎นการปฏิบัติ     

การสรา๎งความเชื่อมั่น การสร๎างความเชื่อในจุดหมายของอุดมการณ์ และการสร๎างความ

คาดหวังในความสามารถของผ๎ูตาม 

  3.3 สุเทพ  พงศศ์รวีัฒน์ (2554, หนา๎ 331-340) ได๎อธิบายองค์ประกอบของ

ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงมีองค์ประกอบ 4 ด๎าน ดังนี้  

   3.3.1 การมีอทิธิพลอยํางมีอุดมการณ์หรอืการสร๎างบารม ี(Idealized 

Influence and Charisma) เป็นพฤติกรรมที่ผูน๎ าแสดงออกด๎วยแบบตัวอยํางบทบาทที่  

เข๎มแข็งให๎ผูต๎ามมองเห็น เมื่อผูต๎ามรับรู๎พฤติกรรมของผู๎น า ก็จะเกิดการลอกเลียนแบบ

พฤติกรรม เกิดขึ้น ซึ่งปกติผูน๎ าจะมีการประพฤติดีปฏิบัติที่มมีาตรฐานทางศลีธรรมและ

จรยิธรรมสูงจนเกิดการยอมรับวําเป็นสิ่งที่ถูกต๎องดีงาม ดังนั้น จึงได๎รับการนับถือยํางลกึซึง้

จากผู๎ตาม พรอ๎มทั้งได๎รับความไว๎วางใจอยํางสูงอกีด๎วย ผูน๎ าจงึสามารถจะท าหน๎าที่ให๎

วิสัยทัศนแ์ละสร๎างความเข๎าใจตํอเป้าหมายของพันธกิจแกํผ๎ูตาม  

   3.3.2 การสร๎างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) เป็นพฤติกรรม 

ของผูน๎ าที่ แสดงออกด๎วยการสื่อสารให๎ผ๎ูตามทราบถึงความคาดหวังที่สูงของผู๎น าที่ม ี

ตํอผ๎ูตาม ดว๎ยการสร๎างแรง บันดาลใจโดยการจูงใจใหย๎ึดมั่นและรํวมสานฝันตํอวสิัยทัศน์ 

ขององค์การในทางปฏิบัติผู๎น ามักจะใช๎สัญลักษณ์ การปลุกเร๎าทางอารมณใ์ห๎กลุํมการ 

ท างานรํวมกันเพื่อไปสูํเป้าหมายแทนการท า เพื่อประโยชน์เฉพาะตน ผูน๎ าจงึถือได๎วําเป็นผ๎ู

สํงเสริมน้ าใจแหํงการท างานเป็นทีม ผูน๎ าจะพยายาม จูงใจผ๎ูตามให๎ท างานบรรลุเกิน 

เป้าหมายทีก่ าหนดไว๎ โดยการสร๎างจิตส านึกของผ๎ูตามใหเ๎ห็น ความส าคัญวําเป้าหมายและ

ผลงานนั้นจ าเป็นต๎องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจะท าให๎ องค์การเจริญ 

ก๎าวหน๎าประสบความส าเร็จได๎  

   3.3.3 การกระตุ๎นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็นพฤติกรรม 

ของผูน๎ าที่แสดงออกด๎วยการกระตุน๎ให๎เกิดการเริ่มการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ ๆ โดยการใช๎ 

วิธีการฝึกคิดทบทวนกระแสความเช่ือและคํานิยมเดิมของตนหรือผูน๎ าหรือขององค์การ ผู๎น า 

จะสร๎าง ความรูส๎ึกท๎าท๎ายใหเ๎กิดขึ้นแกํผูต๎ามและจะให๎การสนับสนุนหาผู๎ตามต๎องการ 

ทดลองวิธีการใหม ํๆ ของตน หรอืต๎องการริเริ่มสร๎างสรรค์ใหมทํี่เกี่ยวกับงานองค์การ 

สํงเสริมให๎ผ๎ูตามแสวงหาทางออก และวิธีการแก๎ปัญหาตําง ๆ ด๎วยตนเอง  
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   3.3.4 การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized  

Consideration) หรอืการมุํงความสัมพันธ์เป็นรายคนเป็นพฤติกรรมของผูน๎ าที่มุงํเน๎น

ความส าคัญในการสํงเสริมบรรยากาศของการท างานที่ด ีดว๎ยการใสํใจรับรู๎และพยายาม

ตอบสนองตอํความตอ๎งการ เป็นรายบุคคลของผูต๎าม ผู๎น าจะแสดงบทบาทเป็นครู พี่เลี้ยง 

และที่ปรึกษาให๎ค าแนะน าในการชํวยเหลือผูต๎ามให๎พัฒนาระดับความตอ๎งการของตน  

สูํระดับสูงขึ้น 

  3.4  องค์ประกอบภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ Kouzes and 

Posner (1987; อ๎างถึงใน สุเทพ  พงศศ์รีวัฒน,์ 2554, หน๎า 127 - 130) คูซส์และพอสเนอร์

เชื่อวําการเป็นผ๎ูน าเป็นกระบวนการที่สามารถสอนได๎ โดยผู๎น าได๎รับอ านาจอทิธิพลจาก 

ผูอ๎ื่นและเพื่อนรวํมงานในขณะที่ความเป็นผูน๎ ามาจากความเช่ือที่มั่นคงตอํวัตถุประสงค์  

และเต็มใจที่จะแสดงออกซึ่งวัตถุประสงค์ดังกลําว ผูน๎ าแบบเปลี่ยนสภาพ จะต๎องแสดง 

ภาวะผูน๎ าของตนใน  5 ดา๎นตํอไปนี้ 

   3.4.1 กล๎าท๎าทายตํอกระบวนการ (Challenging the process) ผูน๎ าต๎อง

กระตุน๎ให๎ก าลังใจผ๎ูรํวมงานในการแสวงหาความคิดใหมํและวธิีการใหมใํนการปฏิบัติงาน 

หรอื แก๎ปัญหาหรอืปรับปรุงกระบวนการตําง ๆ ที่ใช๎ในองค์การ ผูน๎ าจะกระตุน๎ใหก๎ าลังใจ 

ให๎เกิดการทดลองและสร๎างสรรค์นวัตกรรมใหมํ ๆ ตลอดจนพร๎อมที่จะตัดสินใจเสี่ยงอยําง

ชาญฉลาด ผูน๎ า มคีวามกล๎าได๎กล๎าเสีย มองหาโอกาสและยอมรับสิ่งที่ท๎าทาย ผูน๎ า คอืผูท๎ี่

บุกเบิก สรา๎งสรรคส์ิ่งใหมํ ๆ เพื่อองค์กร และเต็มใจยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งใน 

การสรา๎งสรรคส์ิ่งใหมํ ๆ นั้น ผ๎ูน าไมํจ าเป็นต๎องเป็นผู๎เริ่มเองแตเํพียงผูเ๎ดี่ยวโดยการท๎าทาย 

กระบวนการนัน้อาจมาจากผูร๎ํวมงาน หรอื ผูร๎ับบริการ ผ๎ูน า มีหน๎าที่ยอมรับความคิดดี ๆ  

และให๎การสนับสนุนอยํางเต็มใจ มีการท๎าทายระบบเพื่อให๎ได๎รับแนวคิด กระบวนการ 

ตลอดจนการบริการ รูปแบบใหมํ ๆ และพร๎อมยอมรับความเสี่ยงในความล๎มเหลวที่จะ 

เกิดขึ้น ผูน๎ าที่ท๎าทายกระบวนการจะ ปฏิบัติดังนี ้1) คน๎หาโอกาสที่ท๎าทายเพื่อเปลี่ยนแปลง 

เติบโต สรา๎งสรรค์สิ่งใหมํ และท าดว๎ยความตัง้ใจ พรอ๎มปรับปรุงองค์กรอยูํเสมอ ปฏิบัติตอํ

งานทุกชิน้เหมอืนกบการผจญภัยอยํางหนึ่ง ตั้งข๎อสงสัยในสิ่งที่ปฏิบัติอยูํเดิม ค๎นหา

จุดบกพรํองและแกไข จัดสํงพนักงานรับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการ ด าเนินงาน 

รวบรวมความคดิและรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่าย ทั้งผูร๎ํวมงาน ผ๎ูใช๎บริการและ 

บุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน มอบโอกาสให๎ผูร๎ํวมงานจัดการกับสิ่งท๎าทาย 

เพื่อพัฒนาขีด ความสามารถขององค์กร จัดสร๎างทีมงานที่มีประสทิธิภาพ สรา๎งแรงจูงใจ 
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ตํอการด าเนินงาน ทุกประเภท ให๎กบพนักงาน เพิ่มพูนศักยภาพของตนเองโดยการเข๎ารํวม 

การอบรมและสัมมนา ทดลองยอมรับความเสี่ยงและเรียนรู๎จากข๎อผิดพลาดที่เกิดขึน้     

โดยสร๎างการทดลองเล็ก ๆ เพื่อสร๎างความมันใจในผลลัพธ์ของความคิดใหมํให๎ความมัน่ใจ 

ตํอพนักงานวําจะมีความปลอดภัยในการทดลอง ขจัดความคิดแบบเดิม ๆ เพื่อเริ่มต๎น 

ปฏิบัติตามแนวความคิดแบบใหมํ ประกาศ เกียรตคิุณแกํผู๎มคีวามคิดริเริ่มสร๎างสรรค์เพื่อ  

เป็นการกระต๎ุน ให๎มีการออกความคิดเห็น เมื่อมีความล๎มเหลวตอ๎งมีการตรวจสอบและ 

เรียนรู๎จากความล๎มเหลวนั้น สนับสนุนความคิดเห็นที่เป็นไปได๎ พร๎อมรับความเสี่ยงที่จะ 

เกิดขึ้น ขยายโอกาสเพิ่มทางเลือกโดยการสร๎างสรรค์สิ่งใหม ํพิจารณาวําการเปลี่ยนแปลง 

นั้นเป็นการเพิ่มโอกาส ไมํสนใจต าแหนงํและฐานะที่เป็นทางการโดยการอนุญาตให๎ผูใ๎ต๎ 

บังคับ บัญชาพูดคุยกับผูน๎ า แบบเผชิญหน๎า ดังนัน้ผูร๎ํวมงานจะมีสํวนรวํมในการตัดสินใจ  

และเห็นคุณคําของการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้น  

   3.4.2 สร๎างแรงดลใจตํอวิสัยทัศนร์ํวม (Inspiring a shared vision) ผูน๎ า 

ต๎องสร๎างความวาดฝันหรอืวิสัยทัศนใ์นอนาคต เป็นผู๎ที่ปรารถนาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม และพยายามจุดประกายแรงดลใจแกํผูร๎ํวมงานใหเ๎กิดความหวังตอํความวาดฝัน

ดังกลําวของตน และเกิดความปรารถนาแรงกล๎าที่จะไปให๎ถึงวิสัยทัศน์นัน้ตลอดจนท าให๎ 

คนอื่นสามารถเห็นความจ าเป็นที่ทุกคนต๎องปฏิบัติภายใต๎วัตถุประสงค์รวํมกัน ผูน๎ า มีแรง 

ดลใจให๎เกิดวิสัยทัศนม์องไปในอนาคตข๎างหน๎า และจูงใจให๎ผูร๎ํวมงานเกิดวิสัยทัศน์รํวม 

 โดยการท าความสนิทสนม คุ๎นเคยกับผูร๎ํวมงาน แสดงให๎เห็นถึงความเป็นไปได๎ในสิ่งที ่

จะเปลี่ยนแปลงและประโยชน์ที่ก าลัง จะเกิดขึน้ ชักจูงใหผ๎ูร๎ํวมงานเกิดความเชื่อมันใน 

วิสัยทัศนแ์ละมีความกระตือรอืร๎นตํอวสิัยทัศน์ กํอให๎เกิดแรงดลใจ เพื่อน าไปสูํเป้าหมาย

เดียวกันขององค์กร โดยผู๎น ามีการปฏิบัติดังนี้ 1) สร๎างวิสัยทัศนใ์นการยกระดับ อนาคตให๎ 

ดีขึ้น ค านึงอดตีแล๎ว ก าหนดสิ่งที่ตอ๎งการในอนาคต สร๎างจินตนาการถึงความเปลี่ยนแปลง  

ที่ก าลัง จะเกิดขึ้น สร๎างค าขวัญสั้น ๆ ซึ่งสามารถชํวยให๎พนักงานจดจ า ได๎งาํย และปฏิบัติตาม

สัญชาตญาณ  ท าการทดสอบสมมตฐิานเพื่อค๎นหาสิ่งที่เป็นไปได๎ ก าหนดคุณคําของ

สมมตฐิานในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ วิสัยทัศน ์ซักซ๎อมเพื่อให๎แนใํจในภาพลักษณ์ขององค์กร   

ที่ก าหนดไว๎ในอนาคต 2) ชักน า ลูกน๎องให๎เกิดวิสัยทัศน์รํวม หมายถึง การดึงดูดใจด๎วย 

คาํนิยมผลประโยชน์ ความหวัง และความฝัน โดยก าหนดผู๎ทีต่๎องการชักน า ให๎เกิด 

วสิัยทัศนร์ํวม ค๎นหาสิ่งที่เป็นพืน้ฐานรํวม หรือ เป้าหมายเดียวกัน พัฒนาความสามารถใน 

การสื่อสารระหวํางบุคคล ท าให๎วสิัยทัศนก์ลายเป็นจริง การพูดอยํางสร๎างสรรค์  
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แสดงออกถึงความจริงใจ สร๎างอารมณค์วามรู๎สึกที่ผ๎ูฟังสามารถสัมผัสได๎  ท าใหว๎ิสัยทัศน์ 

เป็นจรงิได๎และตั้งใจรับฟังความต๎องการของผ๎ูรํวมงาน  

   3.4.3 เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให๎ผูอ๎ื่น (Enabling others to act) 

ผูน๎ าตระหนักดีวําล าพังตนเองคนเดียวไมํสามารถที่จะบรรลุวิสัยทัศนไ์ด๎ ด๎วยเหตุนี ้   

ผูน๎ าจงึเพียรหาผูอ๎ื่นเข๎ามาสนับสนุนและเข๎ามามีสวํนรํวม ผ๎ูน าจะกระตุ๎นให๎ก าลังใจเพื่อให๎ 

เกิดความรํวมมือรํวมใจกัน มีการสร๎างทีมงานโดยผูน๎ าจะมอบอ านาจความรับผดิชอบการ

ตัดสินใจให๎กับ ผ๎ูรวํมงาน ค าวําผูอ๎ื่น มิใชํเพียงผ๎ูตามเทํานั้น แตํหมายรวมถึงผู๎บริหารอื่น 

ลูกค๎า และผู๎แทนจัดจ าหนําย เป็นต๎น ผูน๎ าตระหนักวําความส าเร็จขององค์กรนั้นไมํ 

สามารถเกิดขึ้นได๎โดยปราศจากความรํวมมือของทุกฝ่าย องค์กรจ าเป็นต๎องได๎รับแรง

สนับสนุน และความชํวยเหลือจากทุกคนในหนํวยงาน ผูน๎ าต๎องสร๎างบรรยากาศในการท า  

งานเพื่อให๎ ผูร๎ํวมงาน สามารถท า งานได๎อยํางเต็มความสามารถสร๎างทีมงานที่มีความ

เข๎มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีความ ความภาคภูมใิจและมีความผ๎ูพันตํอองค์กร ผ๎ูน า  

ปฏิบัติดังนี ้1) สนับสนุนความรวํมมอื โดยการสํงเสริม เป้าหมายและสร๎างความไว๎วางใจซึ่ง 

กนัและกัน การมปีฏิสัมพันธ์เน๎นที่ผลได๎แทนที่จะเป็นผลเสีย สร๎างสถานการณ์ทางเลือกที่ 

ผูน๎ า เป็นผู๎ควบคุมและสถานการณน์ั้นอาจสนองตอบตํอความตอ๎งการของ อีกฝา่ยหนึ่ง 

ทบทวน และตรวจสอบการท างานรํวมกันสร๎างความไว๎วางใจใหก๎ับผูร๎ํวมงาน   

2) สร๎างความเข๎ม แข็งให๎กบลูกน๎องโดยการกระจายอ านาจการให๎ทางเลือก การพัฒนาขดี

ความสามารถ การมอบหมายงานส าคัญและการให๎ความสนับสนุนสิ่งที่เป็น รูปธรรม    

โดยที่ผ๎ูน า พูดถึงความสนใจ ครอบครัว หรอืเอกลักษณ์ที่สะท๎อนให๎เห็นถึงความเป็นตัวตน 

ของผ๎ูน าเอง สิ่งเหลํานีจ้ะเป็นสิ่งที่ดงึดูดใจตํอผูร๎ํวมงานใหป๎ฏิบัติตาม เพิ่มอ านาจให๎ลูกน๎อง

และ มอบหมายงานให๎ลูกน๎องอยํางเหมาะสม เปิดโอกาสให๎ผ๎ูรํวมงานแสดงผลงานและมี 

การประเมนิผลงาน สร๎างสายสัมพันธ์กับผูท๎ี่สามารถใหค๎วามชํวยเหลือและสนับสนุนให๎กับ

องค์กร สร๎างพนักงานดีเดํน 

   3.4.4 เป็นต๎นแบบน าทาง (Modeling the way)  ผูน๎ าต๎องกระตุ๎น

กระบวนการบริหาร ให๎มีการวางแผน มีการตรวจสอบความคบืหน๎าและลงมอืแก๎ไข

ข๎อบกพรํองที่เกิดขึน้ ในการท าเชนํนี้ผู๎น าจะต๎องวางตนใหเ๎หมาะสมเป็นที่เคารพนับถือ    

และไว๎วางใจจากผู๎อื่น ผ๎ูน าจะเกิดความสงาํงามเพราะมีความซื่อสัตย์สุจริต โปรํงใสมีสัจจะ 

การกระท ากับค าพูดสอดคล๎องกันเสมอ การมหีลักน าทางที่ชัดเจน มคีวามเชื่อใน 
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บางสิ่งบางอยางเพื่อเป็นจุดยืนในการบรรลุเป้าหมาย ผู๎น าตอ๎งแสดงตัวอยํางทั้งเรื่อง 

สํวนตัว และการอุทิศตนให๎แกํการปฏิบัติงานเพื่อความส าเร็จ สิ่งที่ผ๎ูน า ปฏิบัติมดีังนี ้    

1) สร๎างตวัอยําง โดยการแสดงให๎ เห็นถึงวิธีการที่สอดคล๎องกับคํานิยมรวํมท า ความรูจ๎ัก

ตนเอง ก าหนดแนวทางในการท างาน มีความเชื่อในการเป็นผ๎ูน าของตนเอง มกีารตรวจ  

สอบการปฏิบัติงานใหเ๎ป็นไปตามข๎อตกลงและมาตรฐานที่วางไว๎ แลกเปลี่ยนหน๎าที่       

การปฏิบัติงานเพื่อให๎ได๎ขอ๎มูลย๎อนกลับในการปฏิบัติงานของตนเองและผูอ๎ื่น แล๎วน าข๎อมูล

เหลํานั้นเป็นแนวทางแก๎ไขใหส๎ามารถท า ตามแนวทางที่วางไว๎ แสดงละครเพื่อจูงใจเพื่อน

รํวมงานและลูกน๎อง เลําเรื่องราวเกี่ยวกบอุทาหรณส์ั้น ๆ เพื่อแสดงใหเ๎ห็นถึงคุณงาม   

ความดทีี่ส าคัญ ๆ วาํจะต๎องมวีิธีปฏิบัติอยํางไรเพื่อใหบ๎รรลุเป้าหมาย หรอื คํานิยมรํวม    

2) บรรลุความส าเร็จที่ละน๎อย โดยการสร๎างชัยชนะเล็ก ๆ เลือกท าในสิ่งที่งาํยกํอน เพื่อน า  

พาลูกน๎องไปสูํความส าเร็จสูงสุด ซึ่งกํอให๎เกิดความก๎าวหน๎า อยํางตํอเนื่อง มกีารวางแผน

ก าหนดเป้าหมาย เพื่อบรรลุความส าเร็จ ให๎ผูร๎ํวมงานมีสํวนรวํมในการวางแผนด าเนินงาน 

เปิดโอกาสให ๎ผ๎ูรวํมงานแสดงออก ตัดสินใจ มสีํวนรํวมในการวางแผนปฏิบัติงาน        

สร๎างความผูกพันให๎กับผูร๎ํวมงาน โดยจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให๎กับพนักงาน 

   3.4.5 กระต๎ุนหัวใจ (Encouraging the heart) ผูน๎ าตระหนักดีวําการ 

ท างานกวําจะบรรลุตามวิสัยทัศนน์ั้น ต๎องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ทุกคนต๎องเหนื่อยล๎า 

และท๎อถอย ผู๎น าจงึตอ๎งท าทุกอยํางเพื่อบ ารุงขวัญก าลังใจของผูป๎ฏิบัติงาน เชํน แสดงการ

ยอมรับและช่ืนชมเมอืงานมีความก๎าวหน๎า หรอืส าเร็จไปแล๎วสวํนหนึ่ง ผ๎ูน าต๎องแสดง

ความรูส๎ึกโดยสํงสัญญาณใหท๎ุกคนทราบวํา ผูน๎ ามีความเชื่อและเห็นคุณคําของปฏิบัติงาน 

ทุกคน แสดงความคาดหวังในแงดํีตอํผูท๎ างานและแสดงการชมเชยอยํางจริงใจ ผูน๎ าต๎อง

แสดงออกอยํางชัดแจ๎งวําตนเองสามารถเอาชนะอุปสรรคในการท างานได๎ ผูน๎ าจะต๎องท า 

หนา๎ที่สร๎างให๎ก าลังใจและยอมรับถึงความส าเร็จของลูกน๎อง มีการให๎รางวัลการติดป้าย

ประกาศ จัดงานฉลอง สรา๎งก าลังใจใหก๎ับตนเองและผู๎อื่น ผ๎ูน า ที่บ ารุงขวัญและก าลังใจ   

มีการปฏิบัติดังนี้ 1) ยอมรับการมสีํวนรวํมของลูกน๎องแตํละคนในความส าเร็จทุกโครงการ 

ผูน๎ า ตอ๎งมีความคิดสร๎างสรรค์เกี่ยวกับการให๎รางวัล และการยอมรับ ท า ให๎การยอมรับ 

นั้นเป็นที่รับรู๎ โดยทั่วกัน มีการออกแบบระบบการให๎รางวัล และการยอมรับเป็นการเฉพาะ  

ให๎ข๎อมูลป้อนกลับ ถึงความก๎าวหน๎า ในการปฏิบัติงาน โดยการเสริมความคาดหวังของ 

ผูน๎ า ในการปฏิบัติงานของลูกน๎อง ให๎ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาผลงาน  

พร๎อมทั้งยกยํองผ๎ูที่ท างานดี มีการมอบรางวัล และให๎ สิ่งตอบแทน 2) ฉลองความส าเร็จ 
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ของทีมงานอยําง สม่ าเสมอ มกีารก าหนดเวลาการเลีย้งฉลองในโอกาสที่การปฏิบัติใน 

องค์กรบรรลุเป้าหมาย ผูน๎ า ให๎ การสนับสนุนและมีสวํนรํวมในงานเลี้ยงฉลอง เพื่อให๎

ผูป๎ฏิบัติงานทุกคนมคีวามสุข สนุกใหก๎ับงานนั้น ๆ  

  3.5  Julian Barling, Tom Weber and E. Kevin Kelloway (1966, pp. 827 – 

832; อ๎างถึงใน รัตตกิรณ์  จงวิศาล, 2556, หน๎า 39 - 41) ได๎ศึกษาได๎ศึกษาภาวะ ผูน๎ า  

การเปลี่ยนแปลงในผ๎ูบริหารองค์การธุรกิจตามแนวคิดของ Bernard M. Bass โดยแบํงเป็น  

5 องค์ประกอบ คือ  

   3.5.1 การสร๎างบารมี คอื การที่ผูน๎ าประพฤติตนเป็นแบบอยํางแกํผูต๎าม  

ท าให๎ผ๎ูตามเลื่อมใส ศรัทธา เคารพนับถือ และไว๎วางใจ พยายามเลียนแบบการประพฤติปฏิบัติ

ของผูน๎ าและเชื่อมั่นผู๎น าวําท า ในสิ่งที่ถูกต๎องดีงาม เป็นผู๎มีคุณธรรม รํวมรับผิดชอบ 

ความเสี่ยงกับผูต๎าม ผูน๎ าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช๎อ านาจเพื่อผลประโยชน์สํวนตน แตจํะประพฤติ

ปฏิบัติตนเพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอผูอ๎ื่น และกลุํมบารมเีป็น ลักษณะพิเศษของบุคคล       

หรอืเป็นการมอี านาจในตัวผูน๎ าที่มีผลตํอผูต๎ามอยํางลึกซึง้ ท าให๎ผ๎ูตามนับถือ เชื่อฟัง  

ศรัทธา พรอ๎มที่จะอุทิศตนปฏิบัติงานให๎บรรลุเป้าหมาย  

   3.5.2 การสร๎างแรงบันดาลใจ คือ การที่ผูน๎ าสามารถจูงใจและสร๎างแรง

บันดาลใจให๎ผ๎ูตามมีความกระตือรอืร๎นและทุํมเทความ พยายามในการปฏิบัติงานใหบ๎รรลุ

เป้าหมาย โดยท าใหผ๎ูต๎ามเห็นคุณคําและความท๎าทายของงาน กระตุ๎นใหเ๎กิดการท างาน 

เป็นทีมอยํางมคีวามสุข (Team Spirit) ท าให๎ผ๎ูตามสัมผัสกับจนิตภาพที่งดงามในอนาคต 

สามารถสื่อภาพฝันหรอืวิสัยทัศนใ์ห๎ผ๎ูตามทราบอยํางชัดเจน แสดงความผูกพันตํอเป้าหมาย 

ผูน๎ าสามารถสร๎างแรงบันดาลใจแกํผู๎ตามได๎ โดยแสดงพฤติกรรมการสร๎างแรงบันดาลใจ  

   3.5.3 การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล คือ การที่ผูน๎ าค านึงถึง   

ความตอ๎งการและความแตกตํางของแตลํะบุคคล ผู๎น าจะหาแนวทางสงํเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของผ๎ูตามให๎สูงขึ้นโดยค านงึถึงความเป็นเอกบุคคล ทั้งนีโ้ดยใหโ๎อกาสผูต๎ามใน  

การเรียนรูส๎ิ่งใหม ํๆ สร๎างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู๎ สงํเสริมการตดิตํอสื่อสารแบบ 

สองทาง มอบหมายงานที่มีคุณคําชํวยพัฒนาศักยภาพของผ๎ูตาม สามารถให๎ค าปรึกษา  

ชีแ้นะหรอืเป็นพี่เลีย้งให๎แกํผ๎ูตามหรอืผูป๎ฏิบัติงาน ท าให๎เกิดสัมพันธภาพที่ด ีการค านึงถึง 

ความเป็นเอกัตถะบุคคล เป็นลักษณะส าคัญของความสัมพันธ์ระหวําง ผูน๎ าและผูต๎าม     

ซึ่งจะมีผลตอํความพึงพอใจที่ผ๎ูปฏิบัติงานมีตํอผู๎น าและสมรรถนะในการผลิตของ ผู๎ตาม 

โดยเน๎นการจัดการแบบมีสํวนรํวม และให๎ความสนใจกับการหาทางตอบสนองความ 
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ต๎องการ ความก๎าวหน๎าและการมสีํวนรวํมในการตัดสินใจที่มผีลตอํการท างาน และอาชีพ 

ของผ๎ูตาม  

   3.5.4 การกระตุ๎นทางปัญญา คอื เป็นการที่ผูน๎ าท าให๎ผู๎ตามตื่นตัวและ

เปลี่ยนแปลงในการตระหนักถึงปัญหาและวิธีการแก๎ไข เกิดความคิด จนิตนาการ ความเช่ือ

และคํานิยมมากกวําที่จะท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในทันทีทันใด ท าให๎เกิด      

มโนทัศน ์เกิดความเข๎าใจและสามารถใช๎ดุลยพินิจ ในการพิจารณาปัญหาที่เผชิญอยูํ  

ตลอดจนวิธีการแก๎ไขด๎วยสติปัญญา  

   3.5.5 การให๎รางวัลตาม สถานการณ์ คอื วธิีการที่ผูน๎ าจูงใจผูต๎ามให๎ 

ทุํมเทความพยายาม เพื่อให๎งานประสบผลส าเร็จ โดยบอกผลลัพธ์ของงานที่ต๎องการ  

วิธีการปฏิบัติงานให๎บรรลุเป้าหมาย และบอกถึงรางวัลที่จะได๎รับ ตามต๎องการเมื่องาน 

ส าเร็จ การอธิบายวิธีการท างานและผลลัพธ์ของงานจะท าให๎ผ๎ูตามรู๎สกึวําสามารถท างาน 

ให๎ส าเร็จได๎งําย จึงทุํมเทความพยายามในการปฏิบัติงานการให๎รางวัลอาจเป็นค ายกยํอง 

ชมเชย การประกาศความดีความชอบ การให๎เกียรตใินฐานะผู๎ตามดีเดํนการขึน้เงินเดือน  

เลื่อนต าแหนงํ 

  3.6 องค์ประกอบภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ Bass and Avolio 

(1995, pp. 2 – 6; อ๎างถึงใน กนกอร  สมปราชญ์, 2558, หน๎า 150 - 159)  ในปี ค.ศ. 1991 

แบส และอโวลิโอ ได๎เสนอภาวะผูน๎ าแบบเต็มรูปแบบ โดยใช๎ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบ 

ภาวะผูน๎ าตามรูปแบบภาวะผูน๎ าที่เขาเคยเสนอในปี ค.ศ. 1985 โมเดลนี้จะประกอบด๎วย  

ภาวะผูน๎ า  3 แบบใหญํ  คือ   

   1. ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)  

   2. ภาวะผูน๎ าการแลกเปลี่ยน (Transactional leadership)  

   3. ภาวะผูน๎ าแบบปลํอยตามสบาย (Laissez – faire leadership)        

หรอืพฤติกรรมความไมํมีภาวะผูน๎ า (Nonleadership  behavior)   

  ซึ่งในที่นี้จะศึกษาและอธิบายเฉพาะภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง  

(Transformational leadership) เทํานั้น และแนวคิดภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง  มดีังนี้ 

แนวคิดภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ผูน๎ ามีอทิธิพลตํอผูร๎ํวมงานและผู๎ตาม

โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูร๎ํวมงานและผูต๎ามให๎สูงขึ้นกวําความพยายามที่ 

คาดหวัง  พัฒนาความสามารถของผูร๎ํวมงานและผูต๎ามไปสูํระดับที่สูงขึน้และศักยภาพมาก 

ขึน้  ท าให๎เกิดการตระหนักรู๎ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การ  จูงใจให๎ 
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ผูร๎ํวมงานและผูต๎ามมองให๎ไกลเกินกวําความสนใจของพวกเขาไปสูํประโยชน์ของกลุํม 

องค์การหรอืสังคม  ซึ่งกระบวนการที่ผูน๎ ามีอทิธิพลตํอผูร๎ํวมงานหรอืผู๎ตามนีจ้ะกระท าโดย

ผาํนองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ  4  ประการ  หรือที่เรยีกวํา “4I’s” (Four  I’s) คือ 

   3.6.1 การมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ์ (Idealized  Influence หรอื  

Charisma  Leadership : II หรอื CL)  หมายถึง  การที่ผู๎น าประพฤติตัวเป็นแบบอยําง      

หรอืเป็นโมเดลส าหรับผู๎ตาม ผ๎ูน าจะเป็นที่ยกยํอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว๎วางใจ และท าให๎ 

ผูต๎ามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อรํวมงานกัน  ผูต๎ามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูน๎ า

และต๎องการเลียนแบบผูน๎ าของเขา สิ่งที่ผ๎ูน าต๎องปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี ้คือ ผูน๎ า

จะต๎องมวีิสัยทัศนแ์ละสามารถถํายทอดไปยังผูต๎าม ผ๎ูน าจะมีความสม่ าเสมอมากกวํา     

การเอาแตํอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได๎ในสถานการณว์ิกฤต ผ๎ูน าเป็นผูท๎ี่ไว๎ใจได๎วํา 

จะท าในสิ่งที่ถูกต๎อง ผู๎น าจะเป็นผ๎ูที่มศีลีธรรมและมีจรยิธรรมสูง ผูน๎ าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช๎

อ านาจเพื่อผลประโยชน์สวํนตน แตํจะประพฤติตนเพื่อให๎เกิดประโยชน์แกํผูอ๎ื่นและเพื่อ

ประโยชน์ของกลุํม ผ๎ูน าจะแสดงให๎เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมสีมรรถภาพ        

ความตัง้ใจ การเช่ือม่ันในตนเอง ความแนวํแนใํนอุดมการณ์ ความเชื่อและคํานิยมของเขา 

ผูน๎ าจะเสริมความภาคภูมใิจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผูต๎าม และท าให๎ผูต๎ามมี

ความเป็นพวกเดียวกันกับผูน๎ า โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมจีุดประสงค์รวํมกัน ผ๎ูน าแสดง

ความมั่นใจชํวยสร๎างความรู๎สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน  เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ตอ๎งการ ผ๎ูตาม 

จะเลียนแบบผูน๎ าและพฤติกรรมของผูน๎ าจากการสร๎างความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพ 

และความเคารพในตนเอง ผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ 

เป้าหมายและปฏิบัติภาระหน๎าที่ขององค์การ 

   3.6.2 การสร๎างแรงบันดาลใจ  (Inspiration  Motivation : IM)  หมายถึง  

การที่ผูน๎ าจะประพฤติในทางที่จูงใจใหเ๎กิดแรงบันดาลใจกับผูต๎าม โดยการสร๎างแรงจูงใจ

ภายใน การให๎ความหมายและท๎าทายในเรื่องงานของผู๎ตาม ผู๎น าจะกระตุ๎นจติวิญญาณของ

ทมี (Team spirit) ให๎มชีีวติชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตอืรอืร๎น โดยการสร๎าง เจตคติ 

ที่ดแีละการคิดในแงํบวก  ผู๎น าจะท าให๎ผ๎ูตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผู๎น าจะ 

สร๎างและสื่อความหวังที่ผ๎ูน าต๎องการอยํางชัดเจน ผูน๎ าจะแสดงการอุทิศตัวหรอืความ 

ผูกพันตํอเป้าหมายและวิสัยทัศนร์ํวมกัน ผูน๎ าจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให๎เห็นความ 

ตั้งใจอยํางแนวํแนํวาํจะสามารถบรรลุเป้าหมายได๎ ผูน๎ าจะชํวยให๎ผูต๎ามมองขา๎ม 

ผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศนแ์ละภารกิจขององค์การ ผูน๎ าจะชํวยใหผ๎ูต๎ามพัฒนา  
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ความผูกพันของตนตํอเป้าหมายระยะยาว  และบํอยครั้งพบวํา การสร๎างแรงบันดาลใจนี้  

เกิดขึ้นผํานการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการกระตุน๎ทางปัญญา ชํวยใหผ๎ู๎ตาม

จัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดสร๎างสรรค์ 

   3.6.3 การกระตุ๎นทางปัญญา  (Intellectual  Stimulation : IS)  หมายถึง  

การที่ผูน๎ ามีการกระตุ๎นผูต๎ามให๎ตระหนักถึงปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึน้ในหนํวยงาน ท าใหผ๎ูต๎าม 

มีความตอ๎งการหาแนวทางใหมํ ๆ มาแก๎ปัญหาในหนํวยงาน เพื่อหาข๎อสรุปใหมํที่ดีกวําเดิม  

เพื่อท าให๎เกิดสิ่งใหมํและสร๎างสรรค์ โดยผูน๎ ามีการคิดและการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ    

มีความคิดรเิริ่มสร๎างสรรค์  มกีารตั้งสมมุติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมอง

ปัญหาและการเผชิญกับสถานการณเ์กํา ๆ ด๎วยวิถีทางใหมํแบบใหมํ ๆ มีการจูงใจและ

สนับสนุนความคดิริเริ่มใหมํ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา มกีาร 

ให๎ก าลังใจผ๎ูตามใหพ๎ยายามหาทางแก๎ปัญหาด๎วยวิธีใหมํ ๆ ผูน๎ ามีการกระตุ๎นให๎ผ๎ูตามแสดง

ความคิดและเหตุผล และไมํวิจารณ์ความคิดของผ๎ูตาม แมว๎ํามันจะแตกตํางไปจาก 

ความคิดของผูน๎ า ผูน๎ าท าให๎ผ๎ูตามรูส๎ึกวําปัญหาที่เกิดขึน้เป็นสิ่งที่ท๎าทายและเป็นโอกาสที่ดี 

ที่จะแก๎ปัญหารํวมกัน  โดยผูน๎ าจะสร๎างความเชื่อม่ันให๎ผูต๎ามวําปัญหาทุกอยํางตอ๎งมี 

วิธีแก๎ไข  แม๎บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย  ผูน๎ าจะพิสูจน์ให๎เห็นวําสามารถเอาชนะ

อุปสรรคทุกอยํางได๎  จากความรํวมมอืรํวมใจในการแก๎ปัญหาของผูร๎ํวมงานทุกคน ผูต๎าม 

จะได๎รับการกระตุ๎นใหต๎ั้งค าถามตอํคํานิยมของตนเอง ความเช่ือและประเพณี การกระตุน๎ 

ทางปัญญา เป็นสํวนที่ส าคัญของการพัฒนาความสามารถของผูต๎ามในการที่จะตระหนัก  

เข๎าใจ และแก๎ไขปัญหาด๎วยตนเอง 

   3.6.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  (Individualized   

Consideration : IC)  ผูน๎ าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับบุคคลในฐานะเป็นผ๎ูน าให๎การดูแล 

เอาใจใสํผูต๎ามเป็นรายบุคคลและท าให๎ผูต๎ามรูส๎ึกมีคุณคําและมีความส าคัญ ผ๎ูน าจะเป็น 

โค๎ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผ๎ูตามแตํละคน เพื่อการพัฒนาผูต๎ามผูน๎ า   

จะเอาใจใสํเป็นพิเศษในความตอ๎งการของปัจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์ผลและเติบโต 

ของแตํละคน  ผ๎ูน าจะพัฒนาศักยภาพของผูต๎ามและเพื่อนรวํมงานให๎สูงขึน้ นอกจากนีผู้น๎ า 

จะมีการปฏิบัติตํอผูต๎ามโดยการให๎โอกาสในการเรียนรู๎สิ่งใหมํ ๆ  สร๎างบรรยากาศของ  

การให๎การสนับสนุน ค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎านความจ าเป็นและความ

ต๎องการ การประพฤติของผูน๎ าแสดงให๎เห็นวําเข๎าใจและยอมรับความแตกตํางระหวําง 

บุคคล เชํน บางคนได๎รับก าลังใจมากกวํา  บางคนได๎รับอ านาจการตัดสินใจด๎วยตนเอง 
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มากกวํา บางคนมีมาตรฐานที่เครํงครัดวํา บางคนมีโครงสรา๎งงานที่มากกวํา ผ๎ูน ามีการ

สํงเสริมการสื่อสารสองทาง  และมีการจัดการดว๎ยการเดินดูรอบ ๆ (Management by 

walking around) มีปฏิสัมพันธ์กับผูต๎ามเป็นการสวํนตัว ผ๎ูน าสนใจในความกังวลของแตํละ

บุคคล  เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งครบ (As a whole person) มากกวําเป็นพนักงาน 

หรอืเป็นเพียงปัจจัยการผลิต  ผู๎น าจะมีการฟังอยํางมปีระสิทธิภาพ มกีารเอาใจเขามาใสํใจ 

เรา (Empathy) ผูน๎ าจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาผูต๎าม เปิด 

โอกาสใหผ๎ูต๎ามได๎ใช๎ความสามารถพิเศษอยํางเต็มที่และเรียนรู๎สิ่งใหมํ ๆ ที่ท๎าทาย

ความสามารถ ผ๎ูน าจะดูแลผูต๎ามวําต๎องการค าแนะน า การสนับสนุนและการชํวยให๎ 

ก๎าวหน๎าในการท างานที่รับผิดชอบอยูํหรอืไมํ โดยผูต๎ามจะไมํรู๎สกึวําเขาก าลังถูกตรวจสอบ 

  3.7 Gary A. Yukl (1998, p 215; อ๎างถึงใน จรีวัฏฐ์ บุญวัฒนาภรณ์, 2556, 

หนา๎ 99) ได๎กลําววํา ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงมีองค์ประกอบ 3 ประการ คอื  

   3.7.1  การกระตุ๎นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) คือ การกระตุ๎น 

ให๎ผ๎ูตามคิดเกี่ยวกับการ แก๎ปัญหาหรอืประเด็นตําง โดยการใชก๎ลยุทธ์ในการหาหนทาง 

ใหมํ ๆ  

   3.7.2 การค านงึถึงความเป็น เอกัตถะบุคคล (Individualized  

Consideration) คือ เป็นการปฏิบัติตอํผูต๎ามเฉพาะบุคคล โดยเอาใจ ใสํในการพัฒนาบุคคล 

และชํวยเหลอืให๎ผ๎ูตามที่ยังขาดประสบการณ์ตามสมควร  

   3.7.3 การสรา๎งบารมี (Charisma) คือ ความสามารถในการมีอ านาจใน 

การบังคับบัญชาให๎ผูต๎ามเกิดความซื่อสัตย์อยําง เข๎มแข็งและมีความเสียสละทุํมเท และที่

ส าคัญคือการมีอทิธิพลตํอผูต๎ามซึ่งหลักในการสร๎างบารม ีให๎เกิดขึน้ในตัวผูน๎ านั้นไมํใชํเป็น 

สิ่งที่งํายในการสร๎าง 

  3.8 James L. Gibson, John M. Ivancevich & James H. Donnelly (2000,  

pp. 15-17; อ๎างถึงใน จีรวัฏฐ์ บุญวัฒนาภรณ์, 2556, หน๎า 99) ได๎กลําวถึง องค์ประกอบ 

ของภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงไว๎ 5 องค์ประกอบ คอื   

   3.8.1  บารม ี(Charisma) คือ การที่ผูน๎ า สามารถปลูกฝังความรูส๎ึกที่มี

คุณคํา ความเคารพ ช่ืนชม และการมีวสิัยทัศนท์ี่ชัดเจน   

   3.8.2  ความใสํใจ สวํนบุคคล (Individual Attention) คือ ผูน๎ าสนใจใน 

ความตอ๎งการของผ๎ูตามในการมอบหมายงานที่ มคีวามหมายเพื่อให๎ผูต๎ามเกิด 

ความก๎าวหน๎า  
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   3.8.3 การกระตุน๎ทางเชาว์ปัญญา (Intellectual Stimulation) คือ ผูน๎ า 

ชํวยใหผ๎ูต๎ามมคีวามคิดอยํางมเีหตุผล โดยมีการทดสอบจากสถานการณ์จริง ทั้งยังมี    

การสนับสนุนให๎ผูต๎ามมคีวามคิดในเชิงสร๎างสรรค์  

   3.8.4 รางวัลเกินคาดหมาย (Contingent Reward) คือ ผูน๎ าบอกให๎ผูต๎าม

ทราบวําท าอยํางไรผู๎ตามจะได๎รับรางวัลที่ชอบมากกวํา  

   3.8.5 การบริหารด๎วยการละเว๎น (Management by Exception) คือ ผูน๎ า

ยินยอมใหผ๎ูต๎ามท างานในภาระงาน นัน้ ๆ โดยไมํเข๎าไปสอดแทรก เว๎นแตํวําการกระท านั้น 

ไมํสามารถส าเร็จได๎ดว๎ยเหตุทางดา๎นเวลาและทุน 

  3.9  Stephen R. Covey (2004, pp. 254-255; อ๎างถึงใน                

จรีวัฏฐ์ บุญวัฒนาภรณ์, 2556, หน๎า 100) ได๎อธิบายถึงองค์ประกอบของภาวะผูน๎ า      

การเปลี่ยนแปลง ได๎แกํ  

   3.9.1 การสรา๎งบารมหีรอืการมอีิทธิพลอยํางมอีุดมการณ์ (Charisma    

or Idealized Influence) คือ ผูน๎ าควรมีการชื่นชมจากผู๎ตาม โดยผู๎น าที่มบีารมตี๎องสร๎าง 

ความชัดเจนตําง ๆ แสดงให๎ เห็นคุณคําของตนเองในทุกอิริยาบถ มีการก าหนดบทลงโทษ 

หรอืการอุทธรณ์ใหก๎ับผู๎ตาม และยึดหลักบทความเป็นจรงิ ความถูกต๎องทางศีลธรรม    

และจรยิธรรม  

   3.9.2 การสร๎างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) คือ ผูน๎ าควร 

มองวสิัยทัศนร์ํวมผูต๎าม ผูน๎ ากับการสรา๎งแรงบันดาลใจให๎กับ ผ๎ูตามใหม๎ีมาตรฐานสูงขึ้น 

สื่อสารถึงเป้าหมายในอนาคต และจัดหางานในแตํละสํวน ผ๎ูตาม จ าเป็นต๎องใชเ๎ป้าหมาย 

ถ๎าใชแ๎รงจูงใจในการแสดงออก มันเป็นสํวนส าคัญในวิสัยทัศนข์องผูน๎ าที่ สนับสนุน

ความสามารถในการสื่อสาร โดยอนุญาตให๎ผูน๎ ากลําวถึงวิสัยทัศนใ์นการยอมรับและ 

แรงผลักดันในการชักชวนและบังคับ  

   3.9.3 การกระตุน๎ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) คือ ผู๎น าควรให๎

โอกาสใหก๎ระตุน๎ทางปัญญาให๎ผ๎ูตามเกิดความคิดสร๎างสรรค์ของงานและองค์การ มีการ 

เชื่อมโยงโครงสร๎างวิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์การและผูน๎ ากับผูต๎าม เพื่อที่จะสร๎างสรรค์ 

และ ปรับเปลี่ยนอุปสรรคทิศทางใหมํ ๆ รวมกัน  

   3.9.4 การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized Consideration) 

คือ ผูน๎ าต๎องพิจารณาใสํใจหรอืสนใจผูต๎ามรายบุคคล โดยผูน๎ าต๎องรับฟัง  

ในสํวนที่ เกี่ยวข๎องกับผู๎ตาม รวมสิ่งต๎องการตําง ๆ เข๎าไว๎ดว๎ยกันและสามารถสร๎างทีม ผูน๎ า 
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สอนให๎ผ๎ูตามเกิด การกระตือรือรน๎ ชํวยเหลือตนเองได๎ ยอมรับในสิ่งที่ผดิพลาดและน า 

วิธีการใหม ํๆ มาปรับปรุงเพื่อ ท าให๎ก๎าวหนา๎มากยิ่งขึ้น 

  3.10  Adegoke Oke, Natasha Munshi & Fred O. Walumbwa (2009,      

pp. 64-72; อ๎างถึงใน จรีวัฏฐ์ บุญวัฒนาภรณ์, 2556, หน๎า 100) ได๎พัฒนากรอบความคิด 

หลักขององค์ประกอบของภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง ได๎แกํ  

   3.10.1 การมอีิทธิพลอยํางมี อุดมการณ์ (Idealized Influence) ผูน๎ าควร

แสดงบทบาทเป็นตัวอยํางที่นําเคารพยกยํองและสร๎าง ความเช่ือถอื โดยพิจารณาความ

ต๎องการของคนอื่นมากกวําตนเอง ม่ันคงในความประพฤติกล๎าที่ ยอมรับความผิดพลาด

รํวมกัน และชักน าตัวเองเกี่ยวกับหลักจริยธรรม  

   3.10.2 การสรา๎งแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ผูน๎ าจะต๎อง

กระตุน๎และสร๎างแรงบันดาลใจให๎ผ๎ูอื่นเกิดความเข๎าใจกับสิ่งที่ ท๎าทายในองค์การ          

โดยจะต๎องท าใหก๎ลุํมผ๎ูตามเกิดความรูส๎ึกกระตอืรอืร๎นและคาดหวังทางที่ดี และท าการ 

เชื่อมระหวํางความคาดหวังกับความรับผดิชอบวิสัยทัศนร์ํวมกัน  

   3.10.3 การกระตุ๎นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) ผูน๎ าจะต๎อง

สํงเสริมให๎มีการสร๎างนวัตกรรมและเกิดความสามารถในการ สร๎างสรรค์เพื่อตอบ 

สมมตฐิาน ค าถาม และปรับเปลี่ยนมุมมองในเรื่องที่ยุํงยาก และหลีกเลี่ยงการ วจิารณ์ตอํ

สาธารณะ  

   3.10.4 การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized  

Consideration) ผูน๎ าใหค๎วามสนใจกับความตอ๎งการแตํละบุคคลเพื่อสนับสนุนให๎บรรลุผล

ส าเร็จและเกิดพัฒนา โดยผู๎น าจะเปรียบเสมือนผ๎ูฝกึสอนหรอืผูใ๎ห๎ค าปรึกษาที่สร๎างสรรค์

โอกาสที่ดใีนการสร๎างสรรค์ใน การเรียนรูส๎ิ่งใหมํ ๆ เห็นถึงคุณคําความหลายหลาก      

และหลีกเลี่ยงการควบคุม 

 จากหลักการ แนวคิด และผลการวิจัยของนักวิชาการ นักการศกึษาดังกลําว

ข๎างตน๎  ผูว๎ิจัยจึงได๎จัดท าเป็นตารางสังเคราะห ์ ดังตาราง 1 
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 จากการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหาร

สถานศึกษา ผู๎วิจัยได๎ใช๎เกณฑ์ ความคิดเห็นของนักวิชาการตั้งแตํ 7 คน ขึ้นไปที่เห็น

สอดคล๎องกัน แล๎วน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได๎องค์ประกอบของภาวะ

ผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารสถานศกึษา  4  องค์ประกอบ ดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ 1  การกระตุ๎นทางปัญญา  

  องค์ประกอบที่ 2  การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล 

  องค์ประกอบที่ 3  การสร๎างแรงบันดาลใจ     

  องค์ประกอบที่ 4  การมีอิทธิพลอยํางมอีุดมการณ์หรอืการสรา๎งบารมี 

 ซึ่งองค์ประกอบของภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารสถานศกึษาทั้ง       

4 องค์ประกอบ มีรายละเอียดตัวชี้วัดดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ 1  การกระตุ๎นทางปัญญา มีตัวชี้วัดดังนี้ 

   1.1 ผูบ๎ริหารสร๎างความมั่นใจและสํงเสริมให๎ผูร๎ํวมงานเห็นคุณคําของ

ผลงานที่ส าเร็จเพื่อใหเ๎กิดความพยายามในการท างานมากขึ้น  

   1.2 ผูบ๎ริหารสํงเสริมและให๎โอกาสแกํผ๎ูรวํมงานได๎แสดงความคิดเห็น 

มุมมองในด๎านตําง ๆ   

   1.3 ผูบ๎ริหารสามารถสํงเสริมให๎มกีารใชเ๎หตุผลและหลักฐาน           

เพื่อวิเคราะหป์ัญหาตําง ๆ มากกวําความรูส๎ึกสํวนตัว  

   1.4 ผูบ๎ริหารฝกึใหผ๎ูร๎ํวมงานท างานอยํางเป็นระบบ และกล๎าตัดสินใจ

อยํางมเีหตุผล 

   1.5 ผูบ๎ริหารพูดให๎ผูร๎ํวมงานเห็นวําความไว๎วางใจซึ่งกันและกันสามารถ

ชํวยใหเ๎อาชนะอุปสรรคตําง ๆ ได๎ 

   1.6 ผูบ๎ริหารมกีารพูดคุยหรือพิจารณาให๎ผูร๎ํวมงานเห็นวําปัญหาที่

เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ท๎าทายและเป็นโอกาสที่ดทีี่จะแก๎ปัญหารํวมกัน 

  องค์ประกอบที่ 2  การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล  มีตัวชี้วัดดังนี้ 

   2.1 ผูบ๎ริหารเปิดโอกาสใหผ๎ู๎รํวมงานได๎แสดงความสามารถในการท างาน

อยํางเต็มที ่ 

   2.2 ผูบ๎ริหารปฏิบัติตํอผ๎ูรวํมงานโดยค านึงถึงความรู๎ ความสามารถ 

ความแตกตํางระหวํางบุคคล 
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   2.3 ผูบ๎ริหารอ านวยความสะดวก ให๎ค าแนะน า ให๎ความชํวยเหลือ 

สนับสนุนวิธีการท างานของผูร๎ํวมงาน 

   2.4 ผูบ๎ริหารท าหนา๎ที่พี่เลีย้ง ครูผู๎แนะน า และฝกึ เพื่อพัฒนา

ความสามารถของผ๎ูรํวมงาน 

   2.5 ผูบ๎ริหารกลําวยกยํอง ชมเชยในความสามารถของผูร๎ํวมงาน      

เมื่อปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ 

   2.6 ผูบ๎ริหารสํงเสริมให๎ผ๎ูรวํมงานเกิดความมั่นใจในตนเอง โดยการ

มอบหมายงานพิเศษใหป๎ฏิบัติและคอยใหค๎ าแนะน า 

  องค์ประกอบที่ 3  การสร๎างแรงบันดาลใจ  มีตัวชี้วัดดังนี้  

   3.1 ผูบ๎ริหารสํงเสริมให๎ผูร๎ํวมงาน รวํมกันอุทิศตนเพื่อการพัฒนาองค์การ

รํวมกัน 

   3.2 ผูบ๎ริหารกระตุ๎นใหก๎ าลังใจเพื่อเกิดความรํวมมอืรํวมใจในการท างาน

เป็นทีม สรา๎งเจตคตทิี่ดใีนการท างาน 

   3.3 ผูบ๎ริหารให๎ขวัญและก าลังใจแกํผ๎ูรวํมงานอยํางสม่ าเสมอ  

   3.4 ผูบ๎ริหารแสดงความเชื่อมั่นวําผู๎รํวมงานจะสามารถปฏิบัติงานได๎

บรรลุเป้าหมาย 

   3.5 ผูบ๎ริหารให๎ผูร๎ํวมงาน รํวมสร๎างวิสัยทัศน์ที่มคีวามเป็นไปได๎ในทาง

ปฏิบัติ 

   3.6 ผูบ๎ริหารแสดงถึงความตั้งใจอยํางแนวํแนํ ที่จะท างานให๎ส าเร็จตามที่

ก าหนดไว๎ 

  องค์ประกอบที่ 4  การมีอิทธิพลอยํางมอีุดมการณ์หรอืการสรา๎งบารมี       

มีตัวชี้วัดดังนี้ 

   4.1 ผูบ๎ริหารแสดงให๎เห็นถึงการมวีิสัยทัศนค์วามคิดรเิริ่มสร๎างสรรค์ของ

การเป็นผ๎ูน าในการปฏิบัติงาน 

   4.2 ผูบ๎ริหารประพฤติตนเป็นที่นําชื่นชม นาํเคารพ นับถือ และศรัทธาแกํ

ผูร๎ํวมงานและบุคคลทั่วไป 

   4.3 ผูบ๎ริหารมีลักษณะเป็นมิตรไมตรี เปิดใจกว๎าง รับฟังความคิดเห็น

และข๎อเสนอแนะจากผูร๎ํวมงาน 
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   4.4 ผูบ๎ริหารใชห๎ลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน ไมํใชอ๎ านาจเพื่อ

ประโยชน์สวํนตน 

   4.5 ผูบ๎ริหารท าให๎ผ๎ูรวํมงานเกิดความรู๎สกึยินด ีภาคภูมิใจ เต็มใจ รํวมใจ 

เมื่อได๎ปฏิบัติงานรวํมกัน 

   4.6 ผูบ๎ริหารมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาสถานศกึษา ไปสูํเป้าหมาย   

ที่ดกีวํา 

   4.7 ผูบ๎ริหารสามารถพูดใหเ๎ห็นวําความไว๎วางใจซึ่งกันและกัน สามารถ

ชํวยใหเ๎อาชนะปัญหาอุปสรรคตําง ๆ ได๎ 

 จากที่กลําวมาข๎างต๎น พอสรุปได๎วํา การวิจัยในครั้งนี ้ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์

แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารสถานศกึษาได๎        

4 องคป์ระกอบ ดังนี้ 1) การกระตุน๎ทางปัญญา 2) การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล   

3) การสรา๎งแรงบันดาลใจ และ 4) การมอีิทธิพลอยํางมีอุดมการณ์หรอืการสร๎างบารมี  

 
 

การบริหารงานในสถานศกึษา  

 

 การปฏิรูปการศกึษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 

และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มคีวามมุํงหมายที่จะจัดการเพื่อพัฒนาคน

ไทยใหเ๎ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมคีวามสามารถและอยูํรํวมกับสังคมได๎อยํางมีความสุข 

การด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษาใหบ๎รรลุเป้าหมายอยํางมพีลังและมี

ประสิทธิภาพจ าเป็นต๎องยึดเงื่อนไขและหลักการส าคัญของการปฏิรูปการศกึษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานได๎พิจารณาด าเนินการ

กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการจัดการศกึษาไว๎ 4 งานคือ การบริหารงาน

วิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหาร งานทั่วไป โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หน๎า 21 – 45) 
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1. การบรหิารงานวิชาการ   

  หลักการและแนวคิด 

    1. ยึดหลักใหส๎ถานศกึษาจัดท าหลักสูตรสถานศกึษาให๎เป็นไปตามกรอบ

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการ

ของชุมชนและสังคมอยํางแท๎จริง โดยมีครู ผูบ๎ริหาร ผู๎ปกครอง และชุมชนมสีํวนรํวม 

    2. มํุงสํงเสริมสถานศกึษาให๎จัดกระบวนการเรียนรู๎ โดยถือวาํผูเ๎รียน     

มีความส าคัญที่สุด 

    3. มุงํสํงเสริมให๎ชุมชนและสังคมมสีํวนรวํมในการก าหนดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู๎ รวมทั้งเป็นเครือขาํย และแหลํงเรียนรู๎ 

    4. มุํงจัดการศกึษาให๎มคีุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหม๎ีดัชนีชีว้ัด

คุณภาพ การจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู๎ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัด

การศกึษาได๎ทุกระดับช้ัน ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา 

  แนวทางการพิจารณาประสิทธิผลของงานวิชาการ โดยมีขอบขําย         

และภารกิจงานวิชาการ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ มทีั้งหมด 17 งาน ดังตํอไปนี้ 

    1. การพัฒนาหรอืการด าเนินการเกี่ยวกับการให๎ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท๎องถิ่น  

    2. การวางแผนงานด๎านวิชาการ  

    3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา  

    4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา     

   5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ๎ 

   6. การวัด ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน   

   7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

   8. การพัฒนาและสํงเสริมใหม๎ีแหลํงเรียนรู๎ 

   9. การนิเทศการศกึษา  

   10. การแนะแนว  

    11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา      

   12. การสํงเสริมชุมชนให๎มคีวามเข๎มแข็งทางวิชาการ  

    13. การประสานความรวํมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา   

และองค์กร 
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    14. การสํงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกํบุคคล ครอบครัว องค์กร 

หนวํยงาน สถานประกอบการ และสถานบันอื่นที่จัดการศกึษา  

    15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการของ

สถานศกึษา  

    16. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียน เพื่อใชใ๎นสถานศกึษา  

    17. การพัฒนา และใช๎สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา    

 จากทีก่ลําวมาข๎างต๎นพอสรุปได๎วาํ การบริหารงานวิชาการ ประกอบด๎วย

ขอบขําย ภารกิจ ทั้งหมด 17 งาน ถือเป็นงานหลักหรอืภารกิจหลักของสถานศกึษา      

เป็นงานที่มีขอบขํายครอบคลุมหลายด๎าน  อันจะกํอใหเ๎กิดประโยชน์สงํเสริมให๎เกิด

ประสิทธิภาพแกํผูเ๎รียนทุกด๎าน  ซึ่งสามารถสรุปขอบเขตของงานวิชาการได๎ดังนี ้          

งานการจัดหลักสูตร  งานการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  งานการใชว๎ิธีการสอน     

และการใช๎สื่อการเรียนการสอน  งานการวัดผลการเรียนการสอน และการนเิทศการสอน 

 

 2. การบริหารงบประมาณ 

  หลักการและแนวคิด     

   1. การบริหารงานงบประมาณของสถานศกึษาเน๎นความเป็นอิสระ      

ในการบริหารจัดการมีความคลํองตัว โปรํงใส ตรวจสอบได๎  

   2. ยึดหลักการบริหารมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ

มุํงเน๎นผลงาน ให๎มกีารจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศกึษา 

   3. จัดหารายได๎จากบริการมาใช๎บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทาง

การศกึษา สํงผลใหเ๎กิดคุณภาพที่ดขีึน้ตํอผูเ๎รียน 

  แนวทางการพิจารณาประสิทธิผลของงานบริหารงบประมาณ โดยมี

ขอบขํายและภารกิจงานงบประมาณ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ มีทั้งหมด  22  ด๎าน 

ดังตอํไปนี ้

   1. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ   

   2. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช๎จํายเงนิตามที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณ

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง  

   3. การอนุมัตกิารใช๎จํายงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร  

   4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
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   5. การรายงานผลการเบิกจํายงบประมาณ  

   6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง๎บประมาณ  

   7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช๎ผลผลิตจากงบประมาณ     

   8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา  

   9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได๎รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ

การศกึษา  

   10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา  

   11. การวางแผนพัสดุ วิเคราะหแ์ผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบ

รายจํายลํวงหน๎าระยะปานกลาง เพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ต๎องใช๎พัสดุที่ยังไมํมีตามทะเบียนคุม

ทรัพย์สินและเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดตามมาตรฐานกลาง 

   12. การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 

หรอืสิ่งกํอสร๎างที่ใช๎เงินงบประมาณเพื่อเสนอตํอปลัดกระทรวงศกึษาธิการหรอืเลขาธิการ

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานแล๎วแตกํรณี  

   13. การพัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ  

   14. การจัดหาพัสดุ  

   15. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหนํายพัสดุ  

   16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  

   17. การเบิกเงินจากคลัง ให๎เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

   18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจํายเงนิ ใหเ๎ป็นไปตามขั้นตอน   

และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

   19. การน าเงินสํงคลัง การน าสํงเงนิ การโอนเงนิ การกันเงินไว๎เบิก

เหลื่อมปี ใหเ๎ป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

   20. การจัดท าบัญชีการเงนิ  

   21. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  

   22. การจัดท าหรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน มีแนว

ด าเนนิการ จัดท าและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช๎เอง เว๎นแตเํป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพืน้ที่

การศกึษาหรือหนํวยงานต๎นสังกัดหรือสวํนราชการที่เกี่ยวข๎องจัดท าขึ้นเพื่อจ าหนําย     

จาํยแจก 
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 จากทีก่ลําวมาข๎างต๎นพอสรุปได๎วาํ การบริหารงบประมาณ ประกอบด๎วย

ขอบขําย ภารกิจ ทั้งหมด 22 งาน เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดท าและเสนอของบประมาณ 

การวิเคราะหแ์ละพัฒนานโยบายทางการศกึษา แนวทางการปฏิบัติ วิเคราะหท์ิศทางและ

ยุทธศาสตรข์องหนวํยงานเหนอืสถานศกึษา ศกึษาข๎อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมาย

การให๎บริการสาธารณะทุกระดับ ศกึษาวิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศกึษาของ

สถานศกึษาตามกรอบทิศทาง ของเขตพืน้ที่การศกึษา และตามความตอ๎งการของ

สถานศกึษา เพื่อให๎สถานศึกษาบริหารงานด๎านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คลํองตัว 

โปรํงใส ตรวจสอบได๎ ได๎ผลผลติ ผลลัพธ์เป็นไปตามข๎อตกลงการให๎บริการ และสถาน 

ศกึษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได๎อยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 

    3. การบริหารงานบุคคล 

  หลักการและแนวคิด     

   1. มุํงสํงเสริมให๎บุคลากรสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของ

สถานศกึษา  

   2. เพื่อด าเนนิการด๎านการบริหารงานบุคคลใหเ๎กิดความคลํองตัว อิสระ

ภายใต๎กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 

   3. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนา มีความรู๎ 

ความสามารถ มขีวัญก าลังใจ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรต ิมคีวามมั่นคงและก๎าวหนา๎ใน

วิชาชีพ ซึ่งจะสํงผลตอํการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของผ๎ูเรยีนเป็นส าคัญ   

  แนวทางการพิจารณาประสิทธิผลของงานบริหารงานบุคคล โดยมีขอบขําย

และภารกิจงานบุคลากร ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ มทีั้งหมด 20 ด๎าน ดังตอํไปนี้ 

   1. การวางแผนอัตราก าลัง  

   2. การจัดสรรอัตราก าลังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา       

   3. การสรรหาและบรรจุแตํงตัง้  

   4. การเปลี่ยนต าแหนํงให๎สูงขึน้ การย๎ายข๎าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  

   5. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงนิเดือน  

   6. การลาทุกประเภท  

   7. การประเมนิผลการปฏิบัติงาน  

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



53 
 
 

   8. การด าเนินการทางวนิัยและการลงโทษข๎าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา     

   9. การสั่งพักราชการและการสั่งให๎ออกจากราชการไว๎กํอน มีแนว

ด าเนนิการ เมื่อมีการแตํงตั้ง คณะกรรมการสอบสวนวินัยร๎ายแรงและมีเหตุสั่งพักราชการ

หรอืสั่งให๎ออกจากราชการไว๎กํอน ให๎ด าเนินการตามอ านาจที่กฎหมายก าหนด กรณีครู

ผูชํ๎วยและครูที่ยังไมํมวีิทยฐานะ 

   10. การรายงานผลการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

   11.  การอุทธรณ์และการร๎องทุกข์ รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย

ครูบุคลากร เสนอไปยังผู๎มีอ านาจ กรณีผูอ๎ุทธรณ์เสนอผาํน หัวหน๎า สถานศกึษา 

   12. การออกจากราชการ มีแนวด าเนินการ อนุญาตการลาออกของครู

บุคลากร ในฐานะผู๎มีอ านาจสั่งบรรจุและแตํงตัง้ 

   13. การจัดท าระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติขา๎ราชการครู       

และบุคลากรทางการศกึษา  

   14.  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

   15. การสํงเสริมประเมินวิทยฐานะข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา  

   16. การสํงเสริมและยกยํองเชดิชูเกียรติ  

   17.  การสํงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

   18. การสํงเสริมวินัย คุณธรรมและจรยิธรรม ส าหรับข๎าราชการครู   

และบุคลากรทางการศกึษา  

   19. การสนับสนุนสํงเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอตํอใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ  

   20. การพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

 จากที่กลําวมาข๎างต๎นพอสรุปได๎วาํ การบริหารงานบุคคล ประกอบด๎วย

ขอบขําย ภารกิจ ทั้งหมด 20 งาน ซึ่งการบริหารงานบุคคลในสถานศกึษา เป็นภารกิจ

ส าคัญที่มุงํสงํเสริมให๎สถานศกึษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง ภารกิจของ

สถานศกึษา เพื่อด าเนินการด๎านการบริหารงานบุคคลใหเ๎กิดความคลํองตัว อสิระภายใต๎

กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาลข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ได๎รับการพัฒนา มคีวามรู ๎ความสามารถ มขีวัญก าลังใจ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรต ิ    

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



54 
 
 

มีความมั่นคงและก๎าวหนา๎ในวิชาชีพ ซึ่งจะสํงผลตอํการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ

ผูเ๎รียนเป็นส าคัญ 

 

    4. การบริหารงานทั่วไป 

  หลักการและแนวคิด     

   1. ให๎สถานศกึษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศกึษา โดยมี 

ส านักงานเขตพืน้ที่  ก ากับดูแล  สํงเสริม  สนับสนุน  ให๎เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน 

การศกึษาชาติ 

   2. สํงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ  ตามหลัก

บริหารที่มุํงผลสัมฤทธิ์  โปรํงใส  รับผดิชอบตรวจสอบได๎  ตลอดจนการมีสวํนรํวมของ

บุคคล  ชุมชน  องค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

   3. มุํงพัฒนาองค์กร  ให๎เป็นองค์กรสมัยใหม ํ โดยน านวัตกรรม

เทคโนโลยีเช่ือมโยงดว๎ยระบบเครือขาํยที่ทันสมัย 

   4. มีบทบาทหลักในการประสาน  สํงเสริม  สนับสนุนให๎บริการ

การศกึษาทุกรูปแบบ  ทั้งบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หนํวยงานและสถาบันสังคมอื่น 

 แนวทางการพิจารณาประสิทธิผลของงานบริหารงานทั่วไป โดยมีขอบขําย  

และภารกิจงานบริหารทั่วไป ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ มทีั้งหมด  22  ด๎าน ดังตอํไปนี ้

  1. การพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ 

  2. การประสานงานและพัฒนาเครือขํายการศกึษา 

  3.การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 

  4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

  5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

  6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  8. การด าเนินงานธุรการ 

  9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม 

  10. การจัดท าส ามะโนผู๎เรยีน 

  11. การรับนักเรียน 

  12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศกึษา 
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  13. การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

  14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

  15. การทัศนศกึษา 

  16. การสํงเสริมงานกิจการนักเรียน 

  17.  การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 

  18. การสํงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษาของบุคคล ชุมชน 

องค์กร หนํวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา 

  19. งานประสานราชการสํวนภูมิภาคและสํวนท๎องถิ่น 

  20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

  21. การจัดระบบการควบคุมภายในหนํวยงาน 

  22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ

นักเรียน 

 จากที่กลําวมาข๎างต๎นพอสรุปได๎วาํ การบริหารงานทั่วไป ประกอบด๎วยขอบขําย 

ภารกิจ ทั้งหมด 22 งาน ซึ่งเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการและงานสาร

บรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ  การเงนิ การบัญชี  งานพัสดุ 

และระบบควบคุมภายใน  ที่ด าเนินการถูกต๎องตามระเบียบและแล๎วเสร็จภายในระยะเวลา

ที่ก าหนด 

 

นโยบายยุคประเทศไทย 4.0  

 

 1. โมเดลไทยแลนด์ 4.0  

  บวร เทศารนิทร์ (2560, หน๎า 2-6) ได๎กลําวถึง ประเทศไทยยุค 4.0 

(Thailand 4.0) เป็นวิสัยทัศนเ์ชงินโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูํเศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ซึ่งกวําจะมาเป็น Thailand 4.0 ก็ต๎องผําน 1.0 2.0 และ 3.0     

กันมากํอน ดังนี้ 

  Thailand 1.0 ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข๎าว พืชสวน พืชไรํ    

เลี้ยงหมู เป็ด ไกํ น าผลผลติไปขาย สร๎างรายได๎และยังชีพ 
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  Thailand 2.0 ซึ่งก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนีเ้รามีเครื่องมอืเข๎ามาชํวย 

เราผลิตเสือ้ผ๎า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต๎น ประเทศเริ่มมี

ศักยภาพมากขึ้น 

  Thailand 3.0 ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขาย

สํงออกเหล็กกล๎า รถยนต์ ก๏าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น โดยใช๎เทคโนโลยีจาก

ตํางประเทศ เพื่อเน๎นการสํงออก 

 ในชํวงแรก Thailand 3.0 เติบโตอยํางตอํเนื่อง แตํปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแคํ 

3-4% ตํอปีเทํานั้น ประเทศไทยจึงตกอยูํชํวงรายได๎ปานกลางมาเป็นเวลากวํา 20 ปีแลว๎ 

ในขณะที่ทั่วโลกมีการแขํงขันที่สูงขึน้ เราจงึต๎องเปลี่ยนสูํยุค Thailand 4.0 เพื่อให๎ประเทศ

ไทยได๎มโีอกาสกลายเป็นกลุํมประเทศที่มรีายได๎สูง ในปัจจุบันประเทศไทยยังตดิอยูํใน

โมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได๎นอ๎ย” จงึต๎องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน๎อย ได๎มาก”      

ก็จะตอ๎งเปลี่ยนจากการผลิตสินคา๎ “โภคภัณฑ์” ไปสูํสินค๎าเชงิ “นวัตกรรม” และเปลี่ยน

การขับเคลื่อนประเทศด๎วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิด

สร๎างสรรค์ และนวัตกรรม อยํางการเกษตรก็ต๎องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสูํ

การเกษตรสมัยใหม ํที่เน๎นการบริหารจัดการและใช๎เทคโนโลยีหรอื Smart Farming โดย

เกษตรกรต๎องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผ๎ูประกอบการเปลี่ยนจาก SMEs 

แบบเดิมไปสูํการเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มศีักยภาพสูง เปลี่ยนจากรูปแบบ

บริการแบบเดิมซึ่งมกีารสร๎างมูลคําคํอนข๎างต่ า ไปสูํบริการที่มีมูลคําสูง เปลี่ยนจาก

แรงงานทักษะต่ าไปสูํแรงงานที่มีความรู๎และทักษะสูง 

 โมเดลของ Thailand 4.0 นั่นคือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งโมเดลนีจ้ะส าเร็จได๎ 

ต๎องใช๎แนวทาง สานพลังประชารัฐ โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรวํมของภาคเอกชน ธนาคาร 

ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยตําง ๆ ประกอบกับการสํงเสริม SME และ Startup 

เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน พรอ๎มตอ๎งมโีครงสร๎างด๎านการสื่อสารและ

โทรคมนาคมที่มคีุณภาพ มีอินเทอร์เน็ตที่คลอบคลุมประชากรมากที่สุด เพื่อใหส๎ามารถ

เชื่อมโยงทุกภาคสํวนได๎อยํางไมํสะดุด โครงสร๎างของ ICT ก็จะเป็นปัจจัยแหํงความส าเร็จ 

เราจะก๎าวข๎ามผํานกับดักประเทศรายได๎ปานกลางไปสูํรายได๎สูง ในยุค Thailand 4.0  ได๎ก็

ต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลายฝ่าย เพื่อพัฒนาประเทศไปสูํเป้าหมายใหไ๎ด๎ 

 อยํางไรก็ตาม สวํนส าคัญที่สุดที่จะท าให๎ นโยบาย Thailand 4.0 ประสบผลได๎

เร็วขึ้นและจะท าให๎คนไทยมีรายได๎สูงได๎ ก็คือ เราคนไทยนี่เอง คอืคนไทยที่มคีวามสามารถ 
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และมีความพยายาม ตั้งใจคิดค๎นนวัตกรรมใหมํ ๆ ที่มคีุณคําสูง ซึ่งภาคสํวนตาํง ๆ ก็ได๎

พยายามชํวยกันผลักดันกลุํมคนเหลํานี้ ให๎เป็นก าลังของประเทศ ด๎วยการสนับสนุนในทุก ๆ

ด๎าน ทั้งด๎านการฝึกอบรม เงนิทุนสนับสนุน ด๎านก าลังใจและความเชื่อมั่น วําคนไทยก็

สามารถท าได๎ 

 

 2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) 

  ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์. (2559, หนา๎ 1) กลําววํา ประเทศมคีวาม

มั่นคง มัง่คัง่ ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ดว๎ยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

น าไปสูํการพัฒนาให๎คนไทยมีความสุข และตอบสนองตํอการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แหงํชาติ

ของการพัฒนาคุณภาพชีวติ สรา๎งรายได๎ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว และสร๎าง

ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแขํงขันได๎

ในระบบเศรษฐกิจ  

  ความมัน่คง : การมคีวามมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง 

ภายในประเทศภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งสังคม ชุมชน ปัจเจกบุคคล และความมั่นคง 

ในมิตเิศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม การเมือง ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 

มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ที่เข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนีย่วจิตใจ

ของประชาชน ซึ่งระบบการเมืองทีม่ั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหารที่ตํอเนื่องและ

โปรํงใสตามหลักธรรมาภบิาล สังคมมคีวามปรองดองและความสามัคคี สามารถผนกึ

ก าลังเพือ่พัฒนา ชุมชนมคีวามเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน ความมั่นคงของอาหาร 

พลังงานและน้ า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวติ มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับ     

การด ารงชีวติมีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวติทรัพย์สนิ 

  ความมัง่คั่ง : ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตอํเนื่องจนเข๎าสูํ

กลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลอืมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์

จากการพัฒนาอยํางเทําเที่ยมกันมากขึ้น เศรษฐกิจมคีวามสามารถในการแขํงขันสูง 

สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํง

อนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต 

การค๎า การลงทุน มบีทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง ซึ่งความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนา

ตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครือ่งมอืเครื่องจักร 
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ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

  ความยั่งยืน : การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจรญิ รายได๎ และคุณภาพ

ชีวติให๎เพิม่ขึน้อยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจทีไ่มํใช๎ทรัพยากรตําง ๆ 

เกินพอดี และไมํสร๎างมลภาวะตอํสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและ

เยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎อง

กับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน คนมีความรับผดิชอบตํอสังคม   

มีความเอือ้อาทรเสียสละเพื่อผลประโยชน์สวํนรวม มุํงประโยชน์สวํนรวมอยํางยั่งยืน      

ให๎ความส าคัญกับ  การมีสํวนรํวมของประชาชนทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอยํางสมดุลมเีสถียรภาพ และยั่งยืน 

ดังนัน้อนาคตประเทศไทย เป็นความรํวมมือขับเคลื่อนใหก๎๎าวไปสูํระบบการบริหาร 

ภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผดิชอบ โปรํงใส ตรวจสอบได๎และประชาชนมีสํวนรํวม 

เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยํางมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนา

อยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม สังคมไทยเป็นสังคมทีเ่ป็นธรรม มีความเหลอืมล้ าน๎อย 

ระบบเศรษฐกิจมคีวามเป็นชาติและเศรษฐกิจดิจิตัลทีเ่ข๎มข๎นและคนไทยในอนาคต           

มีศักยภาพในการรวํมกันพัฒนา สามารถปรับตัวรองรับบริบทในอนาคตได๎ 

 

 3. การปฏิรูปการศึกษา สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

   ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศลิป์ (2559, หนา๎ 1) ได๎กลําวเกี่ยวกับการศกึษา

ในยุค Thailand 4.0 มีลักษณะการพัฒนาดังนี้  

    3.1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาส าคัญ ที่จะท า

ให๎ประเทศไทยสามารถติดตํอสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู๎ ประสานความรวํมมือในการค๎า 

กับนานาประเทศได๎ ซึ่งที่ผํานมากระทรวงศกึษาธิการได๎ด าเนินการยกระดับภาษาอังกฤษ

ของประเทศผาํนโครงการส าคัญตําง ๆ อาทิ การพัฒนาครูภาษาอังกฤษผํานกระบวนการ 

Boot Camp, จัดท าแอพพลิเคชั่น Echo Hybrid, Echo English เป็นต๎น 

    3.2 สํงเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ 

การสํงเสริมการเรียนการสอน คณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการเริ่มไปบ๎างแล๎ว เรยีกวํา 

STEM Education ซึ่งมีลักษณะน าเอาศาสตร์ทั้ง 4 ด๎าน วทิยาศาสตร ์(Science) เทคโนโลยี 

(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร ์(Mathematics) มาบูรณา
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การ รวมกันเพื่อแก๎ไขปัญหาหรอืสร๎างสรรค์อะไรขึ้นมาตามโจทย์ที่ผ๎ูเรยีนสนใจ ซึ่งอาจจะมี

การลดการบรรยายในหอ๎งเรียนลง และ เน๎นการศึกษาแบบ STEM มากขึ้น 

    3.3 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสอนให๎เด็กคิดวิเคราะหไ์ด๎ 

ต๎องเกิดจากการสํงเสริมใหเ๎ด็กได๎เรยีนสิ่งที่ตัวเองชอบ เด็กจงึจะศกึษาได๎อยํางลึกซึง้ 

ละเอียด และสามารถคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหา มีมุมมองตํอสิ่งที่เรียนได๎กว๎างขึ้น และรู๎สกึ 

ท๎าทายตํอสิ่งยาก ๆ 

    3.4 การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนในปีการศกึษา 2561      

จากเดิมเรียน 8 กลุํมสาระการเรียนรู ๎อาจจะปรับใหเ๎รียนเป็นรายวิชาเฉพาะ โดยเนื้อหา

หลักสูตรจะเปลี่ยนไปตามองค์ความรูใ๎นโลกยุคใหมํ พร๎อมกับการเรียนเฉพาะเรื่องที่ส าคัญ  

และเรียนใหร๎ู๎อยํางลกึซึง้ 

    3.5 พัฒนาปรับปรุงต าราเรียนใหม๎ีมาตรฐาน 5 ดาว กระทรวง 

ศกึษาธิการมคีวามพยายามที่จะสร๎างต าราเรียน ให๎มีมาตรฐาน เพราะต าราที่ดจีะชํวย

สํงเสริมและกระตุ๎นใหเ๎ด็กอยากรู๎ อยากเห็น อยากตั้งค าถาม ดังนัน้ ต าราเรียนต๎อง

ตอบสนองตอํผูเ๎รียนจริง ๆ ขณะนีอ้ยูํระหวํางการจัดท ามาตรฐานต าราเรียน 

    3.6 การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรยีนขนาดเล็ก เรื่องนี้ได๎เริ่ม

ด าเนนิการในชํวงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2559 จ านวน 259 แหํง โดยทุกอยํางตอ๎ง

เกิดจากการยอมรับและตัดสินใจของคนในพืน้ที่ ชุมชน พํอแมํและผูป๎กครอง วาํเห็นด๎วย

หรอืไมํ 

    3.7 บทบาทของครู ครูจะถูกเปลี่ยนบทบาทจาก ครูที่สอนหนังสอื 

เป็น พี่เลี้ยง หรอื ครูฝึก (Coach) โดยมีการเรยีนแบบบูรณาการสหวิชาการ ให๎เด็กมีการ

ท างานรํวมกันมากขึ้น พัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ การสื่อสารตํอกัน 

    3.8 การใช๎สื่อเทคโนโลยี เทคโนโลยีสมัยใหมํ ท าให๎โลกแคบลง    

ควรสํงเสริมให๎เด็กสามารถเข๎าถึง และหาข๎อมูลความรู๎เพิ่มเตมิได๎เองจาก สื่อสิ่งพิมพ์    

สื่อดจิติอล สื่อจากอินเทอร์เน็ต สบืค๎นและใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จากที่กลําวมาข๎างต๎น สรุปได๎วํา การศกึษายุคนี ้ควรเป็นการศึกษาเพื่อการ

สร๎างนวัตกรรม เป็นการศกึษาเพื่อปวงชน เป็นการศกึษาเพื่อสังคม ที่คนที่ได๎รับการศกึษา

นั้นต๎องหันมาชํวยเหลือสังคมอยํางจริงจัง และกว๎างขวาง โดยที่ไมํใชกํารศกึษาเพื่อ

วัตถุประสงค์ใด วัตถุประสงค์หนึ่งดังเชํนที่ผํานมา และการจัดการศกึษาต๎องบูรณาการ   
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ทั้งศาสตร์ ศิลป์ ชีวติ และเทคโนโลยีเข๎าด๎วยกันอยํางกลมกลืน เพื่อสร๎างคนที่สังคม

ต๎องการได๎ในทุกมิติ และมีรูปแบบการจัดการศกึษาที่หลากหลาย สอดคล๎องและ

ตอบสนองตอํความตอ๎งการของผ๎ูเรยีน  
 

 

ประสิทธิผลของโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0  

 

1. ความหมายของประสิทธิผล 

1.1 ประสิทธิผลขององค์การ (Effectiveness) มีนักการศึกษาหลายทําน

กลําวถึงค าวําประสิทธิผล มีความหมายที่แตกตํางกันหลาย ๆ ทรรศนะ ดังนี้ 

   จนิดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ (2552, หน๎า 3) ประสทิธิผลขององค์การ 

หมายถึง ความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมายที่ได๎ก าหนดไว๎ โดยใช๎ประโยชน์

จากทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา รักษาไว๎ซึ่งทั้งทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์และไมํสร๎าง

ความเครียดแกํสมาชิก สมาชิกเกิดความ พึงพอใจในงานทุกคนมีสวํนรํวมอยํางกว๎างขวาง

ในการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ และรับผิดชอบตํอปัญหาหรอืข๎อยุํงยากที่เกิดขึ้น 

และองค์การสํวนรวมสามารถปรับตัว และพัฒนาเพื่อด ารงอยูํตอํไปได๎ 

    นพวนา  วภิักดิ์ (2552, หน๎า 29) ได๎กลําววํา ประสทิธิผลขององค์การ 

หมายถึง ผลส าเร็จจากการด าเนนิงานที่ได๎ตัง้เป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ไว๎ หรอืผลที่เกิด

จากการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การและมีเกณฑ์การวัด

ประสิทธิผลทั้งนีเ้กิดจาก ประสิทธิภาพของผ๎ูบริหารสถานศกึษาที่สามารถใช๎ความรู๎ 

ความสามารถและประสบการณใ์นการที่จะโน๎มน๎าวให๎ผูใ๎ต๎บังคับบัญชาปฏิบัติงานให๎

เกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว๎ 

   สมจนิตนา คุ๎มภัย (2553, หนา๎ 16) สรุปความหมายของประสทิธิผล

องคก์ารไว๎วํา การที่องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งระยะส๎ันหรอืจุดหมาย (Ends)   

และระยะยาวหรอืวิธีการ (Means) โดยบรรลุเป้าหมายในระดับที่ดเีลิศ (Excellence) เกิน

กวําระดับปกติและสอดคล๎องหรอืตอบสนองความต๎องการของผูเ๎กี่ยวข๎องกับองค์การด๎วย  

    Schein (1990, p 118) ได๎ให๎ความหมายประสิทธิผลขององค์การไว๎วํา 

เป็นสมรรถนะขององค์การในการที่จะอยูํรอด การปรับตัวการด ารงสภาพและการเจรญิ 

เติบโต ไมํวาํองค์การจะมีหน๎าที่ใดจะต๎องการกระท าให๎ลุลํวงไป 
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Hall (1991, p 67) กลําวถึง ประสิทธิผลขององค์การในแงํ 

ความสามารถขององค์การในการหาทรัพยากรจากสิ่งแวดล๎อมมาสนับสนุนการด าเนินงาน

ขององค์การให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว๎ 

    สรุปได๎วาํ ประสทิธิผลขององค์การ (Effectiveness) หมายถึง การที่องค์การ

สามารถด าเนินงานให๎บรรลุเป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว๎ ผลส าเร็จของการด าเนินงาน              

มีเกณฑ์การวัดประสิทธิผลทั้งนีเ้กิดจาก ประสิทธิภาพของผ๎ูบริหารสถานศกึษาที่สามารถ

ใช๎ความรู๎ ความสามารถและประสบการณ์ในการที่จะโน๎มนา๎วให๎ผูใ๎ต๎บังคับบัญชา

ปฏิบัติงานให๎เกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว๎ 

  1.2. ประสิทธิผลของโรงเรียน (School Effectiveness) 

     การที่โรงเรียนจะต๎องมีการศกึษาประสิทธิผลของโรงเรียน ก็เพื่อให๎ทราบ

วํางานที่ท านัน้บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว๎มากน๎อยเพียงใด เพื่อให๎ได๎ขอ๎มูลพืน้ฐานในการ

ตัดสินใจของผูบ๎ริหารโรงเรียน และสามารถน าผลที่ได๎ไปปรับปรุงงานให๎มปีระสิทธิผล

เพิ่มขึน้ ซึ่งมีนักการศกึษาหลายทํานได๎ให๎แนวคิด เพื่อน ามาเป็นแนวทางให๎ผูบ๎ริหาร

สถานศกึษาปฏิบัติเพื่อพัฒนาให๎เกิดขึ้นในโรงเรียนได๎ ดังนี้ 

   ภารดี อนันต์นาวี (2552, หนา๎ 204) ให๎ความหมาย ประสิทธิผลองค์การ 

หมายถึงการที่องค์การได๎ด าเนินงานใด ๆ โดยการใช๎ทรัพยากรตําง ๆ จนเกิดผลส าเร็จตาม

เป้าหมายตําง ๆ ที่องค์การตั้งไว๎ 

    วิโรจน ์ สารรัตนะ (2552, หน๎า 21-33 ) เสนอวําหากผูบ๎ริหารโรงเรียน

ได๎น าเอาแหลํงข๎อมูลสารสนเทศอยํางนอ๎ยจาก 3 แหลํง คือ แหลํงขอ๎มูลวิชาการหรือ

ทฤษฎีและความเป็นผูร๎อบรู๎ แหลํงข๎อมูลเชิงนโยบายจากสํวนกลางหรือต๎นสังกัดและแหลํง 

ข๎อมูลที่เป็นปัญหาและความตอ๎งการ ความคาดหวังหรอืข๎อเรยีกร๎องจากกลุํมผลประโยชน์

ตําง ๆ ในชุมชนมาก าหนดเป็นทิศทางและสิ่งที่คาดหวังให๎เกิดขึ้นที่โรงเรียนได๎อยําง

ครอบคลุม อยํางเป็นระบบชัดเจน อยํางรเิริ่มสร๎างสรรค์ สิ่งใหมอํยํางท๎าทายและเป็นไปได๎ 

ค านงึถึงคุณภาพ อยํางมีสวํนรวํม และเป็นเหตุเป็นผล มีการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี

วัฒนธรรมสังคม และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาใช๎ใหเ๎หมาะสมกับยุคสมัย มกีารพัฒนา

ระบบการคิด ระบบการท างานเป็นของตนเอง มุํงมั่นที่จะกํอใหเ๎กิดการเปลี่ยนแปลงอยําง

อดทน อดกลั้นในงานทุกด๎านที่ก าหนดไว๎นัน้ก็จะท าให๎การบริหารของผูบ๎ริหารโรงเรียน

เป็นไปอยํางมปีระสิทธิผลและสํงผลตอํโรงเรียนใหเ๎ป็นโรงเรยีนที่มปีระสิทธิผล (School 

Effectiveness) 
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    Hoy & Miskel (1991, p 373) ได๎รวบรวมแนวคิดนักการศกึษาไว๎หลาย

ทํานได๎ใหค๎วามหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนวํา หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือ

ความพึงพอใจในการท างานของครู หรอืขวัญก าลังใจของสมาชิกที่ดขีองโรงเรียน        

โดยพิจารณาจากตัวบํงชี ้4 ประการ คือ ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหม๎ีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูง การมทัศนคติทางบวกของนักเรียน สามารถปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อม

และการแก๎ปัญหาภายในโรงเรียน 

  สรุปได๎วาํประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนที่มี

การน าข๎อมูลสารสนเทศจากแหลํงข๎อมูลทางวิชาการตําง ๆ มาเพื่อก าหนดทิศทางและสิ่งที่

คาดหวังให๎เกิดขึ้นที่โรงเรียนได๎อยํางครอบคลุม อยํางเป็นระบบชัดเจน อยํางริเริ่ม

สร๎างสรรค์และความสามารถของผูบ๎ริหารในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา จนเกิด

ความพึงพอใจ และผลส าเร็จของการท างานในโรงเรยีน สํงผลตํอโรงเรยีนใหเ๎ป็นโรงเรียน 

ที่มปีระสิทธิผล (School Effectiveness) 

 

 2. ประสิทธิผลของโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

  แผนการศกึษาแหงํชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได๎ก าหนดยุทธศาสตรใ์น   

การพัฒนา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, หนา๎ 93 - 177) ดังนี้ 

     2.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ

ประเทศชาติ  

    2.1.1 เป้าหมาย ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดังนี้ 

     2.1.1.1 คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น

การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

     2.1.1.2 คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต๎และพืน้ที่ พิเศษได๎รับการศกึษาและเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ  

     2.1.1.3 คนทุกชํวงวัยได๎รับการศกึษา การดูแลและป้องกันจาก  

ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหมํ    

    2.1.2 แนวด าเนินการตามยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดังนี้ 

     2.1.2.1 จัดการเรยีนการสอนหรอืกิจกรรมที่สร๎างจติส านึกให๎

ผูเ๎รียนมีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 
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     2.1.2.2 จัดกระบวนการเรียนรูก๎ิจกรรมพัฒนาผูเ๎รียน ชุมนุมหรอื

ชมรม เพื่อสงํเสริมความเป็นพลเมืองการปลูกฝังและเสริมสร๎าง วถิีประชาธิปไตย    

ความสามัคค ีสมานฉันท ์สันตวิิธีการอยูํรํวมกันในสังคม และตํอต๎านการทุจริต

คอร์รัปชั่น 

     2.1.2.3 จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน 

     2.1.2.4 จัดระบบการดูแลการเสริมขวัญและก าลังใจความ

ปลอดภัย ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษาและผูเ๎รียน   

     2.1.2.5 จัดการเรยีนการสอนและวางระบบการป้องกันและแก๎ไข

ภัยคุกคามในรูปแบบตําง ๆ   

   2.2 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย             

และนวัตกรรม เพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  

    2.2.1 เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ที่ 2 ดังนี้ 

     2.2.1.1 ก าลังคนมทีักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตาม

ความตอ๎งการของ ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

     2.2.1.2 สถาบันการศกึษาและหนํวยงานที่จัดการศึกษาผลิต

บัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญ  และเป็นเลิศเฉพาะด๎าน 

      2.2.1.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรม   

ที่สรา๎งผลผลติและ มูลคาํเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

    2.2.2 แนวด าเนินการตามยุทธศาสตรท์ี่ 2 ดังนี้ 

     2.2.2.1 พัฒนาผ๎ูเรยีนใหม๎ีความรู๎และพืน้ฐานทักษะอาชีพ       

ตามมาตรฐาน หลักสูตร 

     2.2.2.2 สํงเสริมความรู๎และทักษะอาชีพ แนะแนวอาชีพและ

จัดการเรยีนรู๎ด๎านอาชีพตามหลักสูตร   

     2.2.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อสร๎างความรูแ๎ละประสบการณ์ด๎านงาน

อาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ และการเป็นผูป๎ระกอบการแกํผ๎ูเรยีน 

     2.2.2.4 จัดการศึกษาระบบทวิศกึษา   

     2.2.2.5 จัดกระบวนการเรียนรูเ๎ชงิรุกและการบูรณาการ        

องค์ความรู๎ ด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

(STEM Education) 
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     2.2.2.6 พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัลของ

ผูเ๎รียน   

   2.3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎าง

สังคมแหํงการเรยีนรู๎  

    2.3.1 เป้าหมาย ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ดังนี้ 

     2.3.1.1 ผูเ๎รียนมีทักษะและคุณลักษณะพืน้ฐานของพลเมืองไทย 

และทักษะและ คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

     2.3.1.2 คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรูค๎วามสามารถและสมรรถนะ

ตามมาตรฐาน การศกึษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวติได๎ตาม

ศักยภาพ  

     2.3.1.3 สถานศกึษาทุกระดับการศกึษาสามารถจัดกิจกรรม/

กระบวนการเรียนรู๎ตาม หลักสูตรได๎อยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน  

     2.3.1.4 แหลํงเรียนรู๎ สื่อต าราเรยีน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู ๎

มีคุณภาพและ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจ ากัดเวลา     

และสถานที่  

     2.3.1.5 ระบบและกลไกการวัด การตดิตามและประเมินผลมี

ประสิทธิภาพ  

     2.3.1.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ได๎มาตรฐานระดับสากล 

     2.3.1.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษาได๎รับการพัฒนา

สมรรถนะตาม มาตรฐาน    

    2.3.2 แนวด าเนินการตามยุทธศาสตรท์ี่ 3 ดังนี้ 

     2.3.2.1 จัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรการศกึษาในระดับที่

รับผิดชอบ 

     2.3.2.2 สํงเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน

และ นอกห๎องเรยีนและกิจกรรมการเรียนรู๎รํวมกันของครอบครัว กลุํมสนใจและ

ชุมชนที่สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม ความมีวนิัย จิตสาธารณะ 

     2.3.2.3 จัดกิจกรรมที่สํงเสริมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด ารงชีวติ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมของศาสนาที่ถูกต๎อง 
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     2.3.2.4 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการศกึษาเรียนรู๎ตลอดชวีิต

ของผ๎ูเรยีน 

     2.3.2.5 จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม และวัฒนธรรมการอยูํ

รํวมกันที่พึงประสงค์ อาทิการมวีินัย การตรงตอํเวลา การเคารพ ความคิดเห็นที่

แตกตําง การท างานเป็นกลุํมคณะ 

     2.3.2.6 สํงเสริม สนับสนุนใหค๎รู อาจารย์ และบุคลากรทาง 

การศกึษา ได๎รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงาน ได๎อยําง

มีประสิทธิภาพ 

     2.3.2.7 สํงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในสถานศกึษาด๎วยการ

สํงเสริมให๎มีชุมชนแหํงการเรียนรูท๎างวิชาชีพหรอื Professional Learning 

Community (PLC) 

     2.3.2.8 คัดสรรและพัฒนาสถานศกึษาที่มคีุณภาพและมาตรฐาน

เพื่อ เป็นหนํวยปฏิบัติการสอนของสถาบันการผลิตครู 

     2.3.2.9 จัดการเรยีนรู๎ และประเมินความสามารถด๎านการใช๎

ภาษา อังกฤษตามมาตรฐานความสามารถด๎านภาษาอังกฤษ (CEFR) ของผ๎ูส าเร็จ

การศกึษาระดับตําง ๆ 

   2.4 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความ      

เทําเทียมทางการศกึษา  

    2.4.1 เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ที่ 4 ดังนี้ 

     2.4.1.1 ผูเ๎รียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึง

การศกึษาที่มคีุณภาพ    

     2.4.1.2 การเพิ่มโอกาสทางการศกึษาผํานเทคโนโลยีดจิิทัล     

เพื่อการศกึษาส าหรับคนทุกชํวงวัย 

     2.4.1.3 ระบบข๎อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศกึษา      

ที่ครอบคลุม ถูกต๎อง  เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศกึษา    

การตดิตาม ประเมิน และรายงานผล 

    2.4.2 แนวด าเนินการตามยุทธศาสตรท์ี่ 4 ดังนี้ 
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     2.4.2.1 จัดการเรยีนรู๎ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพส าหรับ

ผูเ๎รียนกลุํมที่มคีวามตอ๎งการจ าเป็นพิเศษ ทั้งกลุํมความสามารถพิเศษและกลุํม

ด๎อยโอกาส 

     2.4.2.2 จัดการศึกษา บันทึกและจัดกระท าข๎อมูลและสารสนเทศ 

รายบุคคลของผูเ๎รียนและข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องผํานระบบเทคโนโลยีดจิทิัล 

     2.4.2.3 รายงานผลการด าเนินงานปัญหา อุปสรรค ตํอหนวํยงาน

ต๎นสังกัดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให๎ระบบมีความสมบูรณ์ ทั้งดา๎น software 

hardware และ peopleware 

   2.5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวติที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

    2.5.1 เป้าหมาย ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดังนี้ 

     2.5.1.1 คนทุกชํวงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม 

จรยิธรรม และ  น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูกํารปฏิบัติ  

     2.5.1.2 หลักสูตร แหลงํเรียนรู ๎และสื่อการเรียนรู ๎ที่สํงเสริม

คุณภาพชีวติที่เป็นมติร  กับสิ่งแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูํการปฏิบัติ    

     2.5.1.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการ

สร๎างเสริมคุณภาพชวีิต ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล๎อม 

    2.5.2 แนวด าเนินการตามยุทธศาสตรท์ี่ 5 ดังนี้ 

     2.5.2.1 สํงเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน

และ นอกห๎องเรยีน และกิจกรรมการเรยีนรู๎รํวมกันของครอบครัว กลุํมสนใจ   

และชุมชนที่สอดแทรกการสร๎างจิตส านึก ปลูกฝัง ทัศนคติ คํานิยม วัฒนธรรม      

ที่เกี่ยวกับการสรา๎งเสริมคุณภาพ ชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล๎อม 

     2.5.2.2 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการสรา๎งเสริมคุณภาพ

ชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล๎อม ให๎มกีิจกรรมที่มีความยืดหยุํนหลากหลาย         

และสามารถพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนในพื้นที่ตาํง ๆ ได๎ 

   2.6 ยทุธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด

การศกึษา  

    2.6.1 เป้าหมาย ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ดังนี้ 
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     2.6.1.1 โครงสร๎าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศกึษา    

มีความคลํองตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได๎  

     2.6.1.2 ระบบการบริหารจัดการศกึษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สํงผลตอํ คุณภาพและมาตรฐานการศกึษา  

     2.6.1.3 ทุกภาคสํวนของสังคมมสีํวนรวํมในการจัดการศึกษา      

ทีต่อบสนองความต๎องการของประชาชนและพืน้ที่  

      2.6.1.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการ

ศกึษารองรับ ลักษณะที่แตกตํางกันของผูเ๎รียน สถานศึกษา และความต๎องการ

ก าลังแรงงานของประเทศ  

     2.6.1.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากร  

ทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร๎างขวัญก าลังใจ และสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎

อยํางเต็มตามศักยภาพ 

    2.6.2 แนวด าเนินการตามยุทธศาสตรท์ี่ 6 ดังนี้ 

     2.6.2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษาให๎เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด   

     2.6.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศกึษาด๎วย

รูปแบบ วิธีการที่เหมาะสม สอดคล๎องกับบริบทและความตอ๎งการ จ าเป็นของ

สถานศกึษา   

     2.6.2.3 น าผลการประกันคุณภาพการศกึษามาใช๎ในการวาง

แผนการปฏิบัติ การตรวจสอบติดตาม เพื่อการปรับปรุง พัฒนา สถานศกึษาให๎มี

คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศกึษา   

     2.6.2.4 สร๎างการมสีํวนรวํมในการจัดการศกึษาจากทุกภาคสํวน

ใน ชุมชน พืน้ที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

 

 3. การประเมินประสิทธิผลของโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

  จากการศกึษาข๎อมูลเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูน๎ าของผู๎บริหารสถานศกึษา  

ที่สงํผลตํอประสิทธิผลโรงเรียน สูํยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผูว๎ิจัยได๎น ายุทธศาสตร์ของแผนการศกึษาแหงํชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2579 มาเป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน โดยน ามา
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วิเคราะหใ์หส๎อดคล๎องกับการบริหารงานทั้ง 4 ด๎านของสถานศกึษา เพื่อน าไปสูํเป้าหมาย

ของนวัตกรรมยุคประเทศไทย 4.0 โดยมีรายละเอียด ดังตาราง 2   

ตาราง 2  การประสิทธิผลการบริหารงานทั้ง 4 ด๎านของสถานศกึษา สูํยุคประเทศไทย 4.0  

 

ยุทธศาสตรข์องแผนการศกึษาแหงํชาติ พ.ศ. 

2560 – 2579 
การประสิทธิผลโรงเรียนทั้ง 4 ด๎าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อ

ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   

 1. คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบัน

หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์

ทรงเป็นประมุข 

 2. คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพื้นที่

พิเศษได๎รับการศกึษาและเรียนรู๎อยํางมี

คุณภาพ  

 3. คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา    การ

ดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชวีิต

รูปแบบใหมํ 

การบรหิารงานวชิาการ  

 1. จัดการเรยีนการสอนหรอืกิจกรรมที่

สร๎างจิตส านึกให๎ผูเ๎รียนมีความจงรักภักดี

และธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 

 2. จัดกระบวนการเรียนรู๎กิจกรรมพัฒนา

ผูเ๎รียน ชุมนุมหรอืชมรม เพื่อสงํเสริมความ

เป็นพลเมืองการปลูกฝังและเสริมสร๎าง วถิี

ประชาธิปไตย ความสามคัค ีสมานฉันท ์

สันตวิิธีการอยูํรวํมกันในสังคมและตํอต๎าน

การทุจรติคอร์รัปชั่น   

 3. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีใหม๎ี

คุณภาพและมาตรฐาน 

 

การบรหิารงานบุคคล 

 1. จัดระบบการดูแลการเสริมขวัญและ

ก าลังใจความปลอดภัย ของครู อาจารย์

และบุคลากรทางการศกึษาและผูเ๎รียน 

 

การบรหิารงานท่ัวไป 

 1. จัดการเรยีนการสอนและวางระบบ

การป้องกันและแก๎ไขภัยคุกคามในรูปแบบ

ตําง ๆ 
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ตาราง 2  (ตํอ)  

 

ยุทธศาสตรข์องแผนการศกึษาแหงํชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2579 
การประสิทธิผลโรงเรียนทั้ง 4 ด๎าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา

ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม    

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ  

 1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น

และมีสมรรถนะตรงตามความตอ๎งการของ 

ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ  

 2. สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่

จัดการศึกษาผลติบัณฑิตที่มีความ

เชี่ยวชาญ  และเป็นเลิศเฉพาะด๎าน 

 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์

ความรูแ๎ละนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิตและ 

มูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

 

การบรหิารงานวชิาการ  

 1. พัฒนาผูเ๎รียนให๎มีความรู๎และพืน้ฐาน

ทักษะอาชีพตามมาตรฐาน หลักสูตร 

 2. สํงเสริมความรูแ๎ละทักษะอาชีพ    

แนะแนวอาชีพและจัดการเรียนรู๎ด๎านอาชีพ

ตามหลักสูตร   

 3. จัดกิจกรรมเพื่อสรา๎งความรูแ๎ละ

ประสบการณด์๎านงานอาชีพ การประกอบ

อาชีพอิสระ และการเป็นผ๎ูประกอบการ  

แกํผ๎ูเรยีน 

 4. จัดการศึกษาระบบทวิศกึษา 

 5. จัดกระบวนการเรียนรู๎เชิงรุกและ

การบูรณาการ องค์ความรู๎ด๎าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

และคณิตศาสตร์ (STEM Education) 

 6. พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษและ

ทักษะดิจทิัลของผ๎ูเรยีน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน

ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ

เรยีนรู้  

 1. ผูเ๎รียนมีทักษะและคุณลักษณะ

พืน้ฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ 

คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

การบรหิารงานวชิาการ  

 1. สํงเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนทั้งในและ นอกหอ๎งเรียน

และกิจกรรมการเรยีนรู๎รํวมกันของ

ครอบครัว กลุํมสนใจและชุมชนที่

สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม ความมี

วินัย จติสาธารณะ 
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ตาราง 2  (ตํอ)  

 

ยุทธศาสตรข์องแผนการศกึษาแหงํชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2579 
การประสิทธิผลโรงเรียนทั้ง 4 ด๎าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ)  

 2. คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎

ความสามารถ และสมรรถนะตาม

มาตรฐาน การศกึษาและมาตรฐานวิชาชีพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวติได๎ตามศักยภาพ  

 3. สถานศกึษาทุกระดับการศกึษา

สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎

ตาม หลักสูตรได๎อยํางมคีุณภาพ        

และมาตรฐาน  

 4. แหลํงเรียนรู ๎สื่อต าราเรียน นวัตกรรม 

และสื่อการเรียนรู๎ มีคุณภาพและ 

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎

โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่  

 5. ระบบและกลไกการวัด การตดิตาม

และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  

 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์         

และบุคลากรทางการศึกษาได๎มาตรฐาน

ระดับสากล 

 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ

ศกึษาได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตาม 

มาตรฐาน  

การบรหิารงานวชิาการ (ต่อ) 

 2. จัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตร

การศกึษาในระดับที่รับผดิชอบ 

 3. จัดกิจกรรมที่สํงเสริมแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมของ

ศาสนาที่ถูกต๎อง 

 4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ

การศกึษาเรียนรู๎ตลอดชวีิตของผ๎ูเรยีน 

 5 จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม และ

วัฒนธรรมการอยูํรํวมกันที่พึงประสงค์ 

อาทิการมีวนิัย การตรงตอํเวลา         การ

เคารพความคิดเห็นที่แตกตําง       การ

ท างานเป็นกลุํมคณะ 

 6. จัดการเรยีนรูแ๎ละประเมิน

ความสามารถด๎านการใชภ๎าษา อังกฤษ

ตามมาตรฐานความสามารถด๎าน

ภาษาอังกฤษ (CEFR) ของผ๎ูส าเร็จ

การศกึษาระดับตําง ๆ 

 

การบรหิารงานบุคคล 

 1. สํงเสริม สนับสนุนให๎ครู อาจารย์   

และบุคลากรทางการศกึษา ได๎รับการ

พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ

ปฏิบัติงาน ได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 
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ตาราง 2  (ตํอ)  

 

ยุทธศาสตรข์องแผนการศกึษาแหงํชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2579 
การประสิทธิผลโรงเรียนทั้ง 4 ด๎าน 

 การบรหิารงานบุคคล (ต่อ)  

 2. สํงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูใน

สถานศกึษาด๎วยการสํงเสริมให๎มชุีมชนแหงํ

การเรียนรูท๎างวิชาชีพหรอื Professional 

Learning Community (PLC) 

การบรหิารงานท่ัวไป 

 1. คัดสรรและพัฒนาสถานศกึษาที่มี

คุณภาพและมาตรฐานเพื่อ เป็นหนวํย

ปฏิบัติการสอนของสถาบันการผลิตครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส  

ความเสมอภาค และความเท่าเทยีม

ทางการศึกษา  

 1. ผูเ๎รียนทุกคนได๎รับโอกาสและความ

เสมอภาคในการเข๎าถึงการศกึษาที่มี

คุณภาพ    

 2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผาํน

เทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการศกึษาส าหรับคน

ทุกชํวงวัย 

 3. ระบบข๎อมูลรายบุคคลและ

สารสนเทศทางการศกึษาที่ครอบคลุม 

ถูกต๎อง  เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน 

การบริหารจัดการศกึษา การตดิตาม 

ประเมิน และรายงานผล 

 

การบรหิารงานวชิาการ  

 1. จัดการเรยีนรูใ๎นรูปแบบที่เหมาะสม

และมีคุณภาพส าหรับผู๎เรยีนกลุํมที่มีความ

ต๎องการจ าเป็นพิเศษ ทั้งกลุํม

ความสามารถพิเศษและกลุํมด๎อยโอกาส 

 2. จัดการศึกษา บันทึกและจัดกระท า

ข๎อมูลและสารสนเทศ รายบุคคลของ

ผูเ๎รียนและข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องผาํนระบบ

เทคโนโลยีดจิทิัล 

การบรหิารงานท่ัวไป 

 1. รายงานผลการด าเนินงานปัญหา 

อุปสรรค ตํอหนํวยงานต๎นสังกัดเพื่อ      

การปรับปรุงและพัฒนาใหร๎ะบบ            

มีความสมบูรณ์ ทั้งด๎าน software 

hardware และ peopleware 
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ตาราง 2  (ตํอ)  

 

ยุทธศาสตรข์องแผนการศกึษาแหงํชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2579 
การประสิทธิผลโรงเรียนทั้ง 4 ด๎าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา    

เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  

 1. คนทุกชํวงวัย มีจิตส านึกรักษ์

สิ่งแวดล๎อม มคีุณธรรม จริยธรรม        

และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูกํารปฏิบัติ  

 2. หลักสูตร แหลํงเรียนรู๎ และสื่อ       

การเรียนรู ๎ที่สํงเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็น

มิตร  กับสิ่งแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรม       

และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สูํการปฏิบัติ    

 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรูแ๎ละ

นวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวติ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

การบรหิารงานท่ัวไป 

 1. สํงเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนทั้งในและ นอก

หอ๎งเรียนและกิจกรรมการเรียนรูร๎ํวมกัน

ของครอบครัว กลุํมสนใจ และชุมชนที่

สอดแทรกการสร๎างจิตส านึก ปลูกฝัง 

ทัศนคติ คํานิยม วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ   

การสรา๎งเสริมคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล๎อม 

 2. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ 

การสรา๎งเสริมคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อม ให๎มกีิจกรรมที่มีความยืดหยุํน

หลากหลาย และสามารถพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของคนในพื้นที่ตาํง ๆ ได๎ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัด

การศึกษา  

 1. โครงสร๎าง บทบาท และระบบการ

บริหารจัดการศกึษา มคีวามคลํองตัว 

ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได๎  

 2. ระบบการบริหารจัดการศกึษามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํงผลตอํ 

คุณภาพและมาตรฐานการศกึษา  

 

การบรหิารงานวชิาการ  

 1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา     

ให๎เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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ตาราง 2  (ตํอ)  

 

ยุทธศาสตรข์องแผนการศกึษาแหงํชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2579 
การประสิทธิผลโรงเรียนทั้ง 4 ด๎าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ)  

 3. ทุกภาคสวํนของสังคมมีสํวนรวํมใน

การจดัการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการ

ของประชาชนและพืน้ที่  

 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ 

ลักษณะที่แตกตํางกันของผู๎เรียน 

สถานศกึษา และความตอ๎งการก าลัง

แรงงานของประเทศ  

 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู 

อาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษามี 

ความเป็นธรรม สร๎างขวัญก าลังใจ       

และสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มตาม

ศักยภาพ 

การบรหิารงานท่ัวไป 

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สถานศกึษาด๎วยรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสม 

สอดคล๎องกับบริบทและความตอ๎งการ 

จ าเป็นของสถานศกึษา 

 2. น าผลการประกันคุณภาพการศกึษา

มาใช๎ในการวางแผนการปฏิบัติ การตรวจ 

สอบติดตาม เพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

สถานศกึษาให๎มคีุณภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานการศกึษา 

 3. สร๎างการมีสํวนรวํมในการจัด

การศกึษาจากทุกภาคสํวนใน ชุมชนพืน้ที่

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ

สถานศกึษา 

 

 จากการวิเคราะหข์๎อมูลข๎างต๎น ผูว๎ิจัยได๎น าประสิทธิผลโรงเรียน ตามขอบขําย 

การบริหารงานในโรงเรยีนของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานสูํยุคประเทศ

ไทย 4.0 มาเป็นแนวทางในการศกึษา โดยสรุปได๎ดังนี้ 

  1. การบริหารงานวิชาการ  ได๎แกํ 

      1.1 จัดการเรยีนการสอนหรือกิจกรรมที่สรา๎งจิตส านึกใหผ๎ูเ๎รียนมี   

ความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 

      1.2 จัดกระบวนการเรียนรู๎กิจกรรมพัฒนาผูเ๎รียน ชุมนุมหรอืชมรม    

เพื่อสํงเสริมความเป็นพลเมืองการปลูกฝังและเสริมสร๎าง วถิีประชาธิปไตย ความสามัคค ี

สมานฉันท ์สันตวิิธีการอยูํรํวมกันในสังคมและตํอต๎านการทุจริตคอร์รัปช่ัน   

      1.3 จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีใหม๎ีคุณภาพและมาตรฐาน 
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      1.4 พัฒนาผ๎ูเรยีนใหม๎ีความรู๎และพื้นฐานทักษะอาชีพตามมาตรฐาน 

หลักสูตร 

      1.5 สํงเสริมความรู๎และทักษะอาชีพ แนะแนวอาชีพและจัดการเรียนรู๎

ด๎านอาชีพตามหลักสูตร   

      1.6 จัดกระบวนการเรียนรู๎เชิงรุกและการบูรณาการ องค์ความร๎ูด๎าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ (STEM Education) 

      1.7 พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษและทักษะดิจทิัลของผ๎ูเรยีน 

      1.8 สํงเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก

หอ๎งเรียนและกิจกรรมการเรียนรูร๎ํวมกันของครอบครัว กลุํมสนใจและชุมชนที่สอดแทรก

คุณธรรม จรยิธรรม ความมีวนิัย จติสาธารณะ 

      1.9 จัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรการศกึษาในระดับที่รับผดิชอบ 

    1.10 จัดกิจกรรมที่สํงเสริมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด ารงชีวติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมของศาสนาที่ถูกต๎อง 

      1.11 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการศกึษาเรียนรู๎ตลอดชวีิตของผูเ๎รียน 

      1.12 จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม และวัฒนธรรมการอยูํรํวมกันที่พึง

ประสงค์ อาทิการมีวินัย การตรงตํอเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกตําง การท างาน

เป็นกลุํมคณะ 

    1.13 จัดการเรยีนรู๎และประเมินความสามารถด๎านการใช๎ภาษา อังกฤษ

ตามมาตรฐานความสามารถด๎านภาษาอังกฤษ (CEFR) ของผ๎ูส าเร็จการศกึษาระดับตําง ๆ 

      1.14 จัดการเรยีนรู๎ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพส าหรับผู๎เรยีน

กลุํมทีม่ีความตอ๎งการจ าเป็นพิเศษ ทั้งกลุํมความสามารถพิเศษและกลุํมดอ๎ยโอกาส 

      1.15 จัดการศึกษา บันทึกและจัดกระท าข๎อมูลและสารสนเทศ รายบุคคล

ของผ๎ูเรยีนและข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องผํานระบบเทคโนโลยีดจิทิัล 

      1.16 พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

ให๎เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

  2. การบริหารงบประมาณ ได๎แก ํ

   2.1 จัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ   

   2.2 จัดท าแผนปฏิบัติการใช๎จาํยเงนิตามที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณจาก

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานโดยตรง  
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   2.3 อนุมัตกิารใชจ๎ํายงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร  

   2.4 ขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

   2.5 รายงานผลการเบิกจํายงบประมาณ  

   2.6 ตรวจสอบติดตามและรายงานการใช๎งบประมาณ และการใช๎ผลผลติ

จากงบประมาณ 

   2.7 ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา  

   2.8 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได๎รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน              

เพื่อการศกึษา  

   2.9 บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

   2.10 วางแผนพัสดุ วิเคราะหแ์ผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบ

รายจํายลํวงหน๎าระยะปานกลาง เพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ต๎องใช๎พัสดุที่ยังไมํมีตามทะเบียน 

คุมทรัพย์สินและเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดตามมาตรฐานกลาง 

   2.11 ก าหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ ์   

หรอืสิ่งกํอสร๎างที่ใช๎เงินงบประมาณเพื่อเสนอตํอปลัดกระทรวงศกึษาธิการหรอืเลขาธิการ

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานแล๎วแตกํรณี  

   2.12 พัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 

พร๎อมทั้งจัดหาพัสดุ ควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหนํายพัสดุ  

   2.13 จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  

   2.14 เบิกเงินจากคลัง ให๎เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด และจัดท าบัญชีการเงิน ให๎ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 

  3. การบริหารงานบุคคล ได๎แกํ 

   3.1 จัดระบบการดูแลการเสริมขวัญและก าลังใจความปลอดภัยของครู 

อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและผูเ๎รียน 

   3.2 สํงเสริม สนับสนุนให๎ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา ได๎รับ

การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงาน ได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 

   3.3 สํงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในสถานศกึษาด๎วยการสํงเสริมให๎มี

ชุมชนแหํงการเรยีนรู๎ทางวิชาชีพหรอืProfessional Learning Community (PLC) 

  นอกจากนีย้ังได๎น าขอบขํายภารกิจของการบริหารงานบุคคล ของส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (2550, หน๎า 21 – 45) เพิ่มเติม ดังนี้ 
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   3.4 วางแผนและจัดสรรอัตราก าลังข๎าราชการครูและบุคลากรทาง  

การศกึษา 

   3.5 สรรหาและบรรจุแตงํตั้ง 

   3.6 ด าเนนิการเกี่ยวกับการย๎ายข๎าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศกึษา 

   3.7 ด าเนนิการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงินเดือน 

   3.8 ด าเนนิการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท 

   3.9 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   3.10 ด าเนนิการทางวนิัยและการลงโทษข๎าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

   3.11 ด าเนนิการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการรอ๎งทุกข์ รับเรื่องอุทธรณ์

ค าสัง่ลงโทษทางวินัยครูบุคลากร เสนอไปยังผู๎มีอ านาจ กรณีผ๎ูอุทธรณ์เสนอผาํน หัวหน๎า 

สถานศกึษา 

   3.12 ด าเนนิการเกี่ยวกับการออกจากราชการ มีแนวด าเนินการ อนุญาต

การลาออกของครูบุคลากร ในฐานะผู๎มีอ านาจสั่งบรรจุและแตํงตัง้ 

   3.13 จัดท าระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติข๎าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

   3.14 ด าเนนิการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์   

การสํงเสริมและยกยํองเชิดชูเกียรติ 

   3.15 สนับสนุนสํงเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอตํอใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ 

    4. การบริหารงานทั่วไป ได๎แกํ 

   4.1 จัดการเรยีนการสอนและวางระบบการป้องกันและแก๎ไขภัยคุกคาม

ในรูปแบบตําง ๆ 

   4.2 คัดสรรและพัฒนาสถานศกึษาที่มคีุณภาพและมาตรฐานเพื่อ      

เป็นหนวํยปฏิบัติการสอนของสถาบันการผลติครู 

   4.3 รายงานผลการด าเนินงานปัญหา อุปสรรค ตํอหนํวยงานต๎นสังกัด

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให๎ระบบมีความสมบูรณ์ ทั้งด๎าน software hardware        

และ peopleware 
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      4.4 สํงเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก

หอ๎งเรียนและกิจกรรมการเรียนรูร๎ํวมกันของครอบครัว กลุํมสนใจ และชุมชนที่สอดแทรก

การสรา๎งจิตส านึก ปลูกฝัง ทัศนคติ คํานิยม วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการสรา๎งเสริมคุณภาพ 

ชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล๎อม 

   4.5 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ การสร๎างเสริมคุณภาพชีวติที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล๎อม ให๎มกีิจกรรมที่มคีวามยดืหยุํนหลากหลาย และสามารถพัฒนา

คุณภาพชีวติของคนในพื้นที่ตําง ๆ ได๎ 

      4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศกึษาด๎วยรูปแบบ วิธีการ

ที่เหมาะสม สอดคล๎องกับบริบทและความต๎องการ จ าเป็นของสถานศึกษา 

      4.7 น าผลการประกันคุณภาพการศกึษามาใช๎ในการวางแผนการปฏิบัติ 

การตรวจ สอบติดตาม เพื่อการปรับปรุงพัฒนา สถานศึกษาให๎มคีุณภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานการศกึษา 

   4.8 สร๎างการมสีํวนรวํมในการจัดการศกึษาจากทุกภาคสํวนใน ชุมชน

พืน้ที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา ซึ่งการวัดประสิทธิผลโรงเรียนวัดได๎

จากแบบสอบถามที่ผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้น 

   4.9 ด าเนนิงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

   4.10 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

   4.11 ด าเนนิงานธุรการ 

   4.12 ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม 

   4.13 จัดท าการรับนักเรียนและส ามะโนนักเรียน 

   4.14 สํงเสริมงานกิจการนักเรียน 

   4.15 ประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 

 

บริบทส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตั้งอยูํบริเวณศูนย์

ราชการอ าเภอสวํางแดนดินจังหวัดสกลนคร มขีอบขํายรับผิดชอบจัดการศกึษาใน 7 

อ าเภอ ประกอบไปด๎วย อ าเภอสวํางแดนดินอ าเภอพรรณานิคม อ าเภอพังโคน อ าเภอ 

วารชิภูม ิอ าเภอนิคมน้ าอูน อ าเภอเจริญศลิป์ และอ าเภอสํองดาวมี 596 หมูบํ๎าน และมี  
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56 ต าบล แบํงเป็น 19 เทศบาล ต าบล 37 องค์การบริหารสํวนต าบล มีประชากรทั้งสิน้ 

412,330 คน144,480 ครัวเรือน ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพ เกษตรกรรม            

มีประชากรหลายกลุํมชนเผําเชนํ ไทโส๎ ภูไท ไทกะเลิง ไทลาว โดยมีประเพณีลักษณะ

คล๎ายคลึงกัน ประชากรสํวนใหญํ นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาศาสนาคริสตแ์ละอิสลาม    

มีสถานศกึษาในขอบขํายรับผดิชอบทั้งสิน้ จ านวน 256 โรงเรียน โดยแยกเป็นสถานศกึษา

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 256 โรงเรียน 2 สาขา 

จัดการเรยีนการสอนในระดับกํอนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 194 

โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา จ านวน 61 โรงเรียน มีโรงเรียนที่จัดการเรียน

การสอนถึงระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 1 โรงเรียน จ านวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิน้ 

41,296 คน แยกเป็นระดับกํอนประถมศึกษา จ านวน 8,365 คน ระดับประถมศึกษา 

จ านวน 27,251คน ระดับมัธยมศกึษาตอนตน๎ 5,626 คน และระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

จ านวน 54 คน ในสํวนของสถานศกึษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศกึษา

เอกชน จ านวน 27 โรงเรียน จัดการเรยีนการสอนในระดับกํอนประถมศึกษา จ านวน 8 

โรงเรียน ระดับกํอนประถมศกึษาถึงระดับช้ันประถมศกึษา จ านวน 9 โรงเรียน ระดับกํอน

ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศกึษาตอนตน๎ จ านวน 4 โรงเรียน และจัดการเรียนการสอนใน

ระดับระดับ ปวช. ถึง ปวส. จานวน 6 โรงเรียน มจี านวนนักเรียนและนักศกึษา รวมทั้งสิน้

จ านวน 14,323 คน ประกอบไปด๎วยระดับกํอนประถมศึกษา จานวน 3,578 คน ระดับ

ประถมศึกษา จ านวน 5,353 คน ระดับมัธยมศกึษาตอนต๎นจ านวน 6,181 คน และระดับ

ระดับ ปวช. ถึง ปวส. จ านวน 4,473 คน มีศูนย์เครือขํายการศกึษา 21 ศูนย์เครือขําย 

มีขา๎ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ทั้งสิ้น 3,282 คน แยกเป็นข๎าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา จ านวน 94 คน ครูและผูบ๎ริหารสถานศกึษา จ านวน 2,708 คน 

พนักราชการ จ านวน 56 คน ครูธุรการจ านวน 113 คน ลูกจ๎างประจ า จ านวน 133 คน 

ลูกจา๎งรายเดือน จ านวน 178 คน 

 จากผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล๎อมภายใน (จุดแข็ง - จุดอํอน) ของการบริหาร

จัดการในสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2 

ในปีการศึกษา 2560 ที่ผํานมา พบวํา ปัญหาในการบริหารจัดการแตํละฝ่าย มีดังนี้ 

(ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2, 2560, หน๎า 4-10) 
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  1. ด๎านการบริหารงานวิชาการ จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการ

จัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 

2560 ที่ผํานมาพบวํา ครูผู๎สอนโดยสํวนใหญํมปีัญหาในด๎านการจัดกิจกรรมการเรียน   

การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผลจากการนเิทศ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พบวําโดยสํวนใหญํจะจัดกิจกรรมการเรียน    

การสอน ไมตํรงตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดตามหลักสูตร ซึ่งสํงโดยตรงตํอ    

การทดสอบทางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ที่ใชข๎๎อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู๎    

และตัวชีว้ัด อีกทั้งยังไมํมีการวัดผลและประเมินการเรียนรูข๎องนักเรียนที่สอดคล๎องตาม

หลักสูตรเพื่อน าผลการทดสอบมาปรับปรุงคุณภาพของนักเรียนใหไ๎ด๎มาตรฐานตามที่

หลักสูตรก าหนด สํงผลใหน๎ักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

มีผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมต่ าทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

และความก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยีท าให๎นักเรียนเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบที่ไมํดี  

  2. ด๎านการบริหารงบประมาณ  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อการศกึษา

ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงินเดือนถึง ร๎อยละ 71.5 มีงบด าเนินการและงบลงทุนเพียง

ร๎อยละ 6.4 และร๎อยละ 22.1 ตามล าดับ สํงผลให๎งบประมาณไมํเพียงพอส าหรับพัฒนา

คุณภาพครู บุคลากร การจัดหาสื่อ และการจัดการศกึษาในโรงเรยีน บุคลากรยังขาด

ความรูค๎วามข๎าใจเกี่ยวกับการใชเ๎งินงบประมาณ และขาดเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ใน

การปฏิบัติงานเฉพาะด๎าน  

  3. ด๎านการบริหารงานบุคคล  ในภาพรวมของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ระถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 132 โรงเรียน คิดเป็น  

ร๎อยละ51.56 ในแตํละโรงเรียนมีครูโดยเฉลี่ยประมาณ 4 คน แตํตอ๎งมีภาระในการจัด    

การเรียนการสอนตั้งแตรํะดับปฐมวัย จนถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปัญหาครูสอนไมํครบช้ัน     

สอนไมํตรงวุฒเิกือบทุกสาขาวิชา ประสบปัญหาขาดแคลนครู แตํสาขาวิชาหลัก ๆ คือ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาตํางประเทศ ท าให๎การเรียนการสอนไมํได๎

คุณภาพ นอกจากนี้ครูยังไมํมีเวลาในการพัฒนาการเรียนการสอนเนื่องจากต๎องแบํงเวลา

ให๎กับความรับผดิชอบงานเอกสาร งานโครงการ งานประชุม อบรมสัมมนา และงานธุรการ 

ในชํวงที่ครูธุรการตามโครงการคอืครูสูํหอ๎งเรียนที่ต๎องไปปฏิบัติหน๎าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก

อื่นอีก 2–3 โรงเรียน นอกจากนี้ยังมปีัญหาความก๎าวหน๎าในต าแหนํงหน๎าที่ไมํชัดเจน     

และไมํได๎น ามาปฏิบัติอยํางจรงิจัง บุคลากรมีความรู๎ความสามารถทางดา๎นเทคโนโลยี    
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ไมํเพียงพอ บุคลากรขาดความรวํมมอืและทักษะการท างานเป็นทีม  ภาระงานมีมากกรอบ

อัตราก าลังมนี๎อยท าให๎การปฏิบัติงานไมํครอบคลุม ระบบอุปถัมภ์ท าให๎ข๎าราชการบางสวํน

ขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน จ านวนบุคลากรลดลงเนื่องจากนโยบายการลดอัตรา

คนก าลังภาครัฐ ข๎าราชการบางสวํนไมํถอืปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  

   4. ด๎านการบริหารงานทั่วไป ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป๎กครอง        

โดยสํวนใหญํนักเรียนในสังกัดของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร   

เขต 2 มีฐานะทางเศรษฐกิจไมํคํอยดี ผ๎ูปกครองโดยสํวนใหญํ ตอ๎งไปท างานตํางจังหวัด  

และมอบภาระในการอบรมเลี้ยงดูกับปู่ ยํา ตา ยาย หรือญาติผ๎ูใหญํ นักเรียนหลายคนที่

ต๎องขาดเรียน เนื่องมาจากต๎องชํวยผูป๎กครองท างาน ท าให๎การเรยีนของนักเรียนไมํ

ตํอเนื่อง สํงผลให๎นักเรียนขาดความรู๎ ความเข๎าใจในเนื้อหาบางสาระ แมว๎ําจะมีการจัด

กิจกรรมการสอนซํอมเสรมิให๎แตกํ็ยังไมํเพียงพอ การขาดเรียนและความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจยํอมสงํผลกระทบโดยตรงตอํผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนอยํางหลีกเลี่ยง

ไมํได๎ ผูบ๎ริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษา เข๎าใจนโยบายไมํเป็นไปในทางเดียวกัน 

ระบบราชการมขีั้นตอนการปฏิบัติที่ซับซ๎อนหลายขั้นตอน ระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร   

เกิดปัญหาด๎านเทคนิคสํงผลตํอการปฏิบัติงาน และสภาพภูมทิัศน์ของแตํละโรงเรียน     

ไมํได๎ตามมาตรฐาน และไมํเอือ้ตํอการจัดการเรียนรู๎ เป็นต๎น   

  ในการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานในแตลํะฝา่ยให๎มีประสิทธิภาพนั้น 

จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องท าอยํางเป็นระบบ และอาศัยความตอํเนื่องสม่ าเสมอรวมทั้ง    

ความรํวมมอืจากทุกสํวนที่เกี่ยวข๎อง การบริหารเชิงยุทธศาสตรเ์ป็นแนวทางหนึ่งส าหรับ

ผูบ๎ริหาร ที่จะใช๎เป็นเครื่องมอืในการบริหารจัดการ เป็นการก าหนดโครงสร๎างเพื่อเป็น

แนวทางในการใชแ๎ผนเป็นเครื่องมอืการปฏิบัติงานอยํางมีประสทิธิภาพ มทีิศทาง เพื่อให๎

บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร การวางแผนหรือวางยุทธศาสตรน์ั้นต๎องมกีารวิเคราะหโ์ดย

ละเอียดถี่ถ๎วนและจะต๎องได๎รับการตรวจสอบพิจารณาอยํางจริงจังจากผูบ๎ริหารระดับสูง 

โดยจะต๎องมีการวิเคราะหข์๎อมูลและตัวเลขประกอบอยํางครบถ๎วนสมบูรณ์ควบคูํกันไปด๎วย 

สํวนลักษณะของการบริหารเชงิยุทธศาสตร์วธิีการก าหนดยุทธศาสตรเ์ป็นเรื่องของ

กระบวนการตัดสินใจในปัจจุบันเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะต๎องด าเนินการอยํางเป็นระบบ      

มีขัน้ตอนกระบวนการที่ชัดเจน และส าคัญที่สุดยุทธศาสตร์นัน้จะต๎องเกิดขึ้นจากทุก    

ภาคสํวนที่มคีวามเกี่ยวข๎อง สัมพันธ์และเชื่อมโยงภายในของแตํละองค์กร ทั้งนี้เนื่องมาจาก

ยุทธศาสตรม์ีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสูํเป้าหมายอยํางมี
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ประสิทธิภาพ เพราะวําการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นการวางแผนที่มกีารก าหนดวิสัยทัศน ์  

มีการก าหนดเป้าหมายระยะยาวที่แนํชัด มกีารวิเคราะหอ์นาคต และคิดเชิงการแขํงขันที่

ต๎องการระบบการท างานที่มีความสามารถในการปรับตัวสูง สามารถท างานในสิ่งแวดล๎อม

ที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว เพื่อให๎ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 

  ดังนัน้ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  ตระหนัก  

และเห็นความส าคัญในการยกระดับคุณภาพการบริหารงานทั้ง 4 ฝา่ย เพื่อให๎การพัฒนา

เป็นไปอยํางมรีะบบ มีประสิทธิภาพสอดคล๎องกับสภาพปัจจุบัน ผ๎ูบริหารสถานศกึษาจึงมี

ความส าคัญตํอการบริหารสถานศกึษาเป็นอยํางยิ่ง ถ๎าผูบ๎ริหารสถานศกึษามีปัจจัย

คุณลักษณะที่เหมาะสม มวีิสัยทัศน ์มคีวามรู ๎ความสามารถ มีทักษะในการสื่อสารและ

เทคโนโลยีที่ทันยุคทันสมัย มีภาวะผูน๎ า รวมทั้งมคีุณธรรม จรยิธรรมในการบริหาร

สถานศกึษา ก็สามารถน าองค์การหรือสถานศกึษาของตนไปสู๎เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ได๎อยํางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลอยํางแนํนอน ข๎อค๎นพบจากการศกึษาครั้งนี ้จะเป็น

ประโยชน์ในการบริหารการจัดการศึกษาสถานศกึษาตํอไป 

 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  การศกึษาครั้งนี้ ผูว๎ิจัยศกึษาเกี่ยวกับภาวะผูน๎ าของผูบ๎ริหารสถานศกึษาที่สงํผล

ตํอประสิทธิผลโรงเรยีน สูยํุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 มีงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องทั้งในประเทศและ

ตํางประเทศ ดังนี้ 

 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  1.1 งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวกับภาวะผูน๎ าของผ๎ูบริหาร 

   ทิพากร วรรณพฤกษ์ (2554, หน๎า 87 - 89) ได๎ศึกษา ความสัมพันธ์

ระหวํางภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารสถานศึกษากับองค์กรแหํงการเรียนรูข๎อง

สถานศกึษา ในส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวํา ภาวะผูน๎ า     

การเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารสถานศกึษากับองค์กรแหํงการเรยีนรู๎ของสถานศกึษา       

ในส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับ

มาก เรียงล าดับจากมากไปน๎อยดังนี ้ด๎านการกระตุน๎ทางปัญญา ด๎านการมอีิทธิพลอยํางมี
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อุดมการณ์ ดา๎น การค านึงถึงปัจเจกบุคคล และด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ และจาก

การศกึษาองค์กรแหงํการเรียนรู๎ ของสถานศกึษา ในส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัด

กรุงเทพมหานคร พบวําโดยภาพรวมและรายด๎าน อยูํในระดับ มาก โดยเรียงล าดับจาก

มากไปหาน๎อย ดังนี ้ด๎านการมวีิสัยทัศนร์ํวม  ด๎านการเรียนรูเ๎ป็นทีม ด๎านการมรีูปแบบการ

คิด ดา๎นการเป็นบุคคลที่รอบรู๎ และด๎านการคิดเชงิระบบ และจากการศกึษาความสัมพันธ์

พบวํา ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารกับองค์การแหํงการเรยีนรู๎ของ สถานศกึษา

มีความสัมพันธ์อยูํในระดับ มาก ทุกด๎าน 

   บรรพต  รักงาม (2555, บทคัดยํอ) ได๎วิจัยเรื่องภาวะผู๎น าการของ

ผูบ๎ริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของผ๎ูบริหารสถานศกึษาและครู สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 ผลการวิจัยพบวํา 1) ภาวะผู๎น าการของผูบ๎ริหาร

สถานศกึษาตามความคิดเห็นของผ๎ูบริหารสถานศกึษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 ทั้ง 4 ด๎าน มคีําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ทุกรายการ 2) ผลการ

เปรียบเทียบภาวะผ๎ูน าการของผ๎ูบริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของผ๎ูบริหาร

สถานศกึษาและครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 เมื่อจ าแนกตาม 

เพศ ระดับการศกึษาและประสบการณท์ างาน พบวํา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน๎ าของ

ผูบ๎ริหารสถานศกึษาแตกตํางกันอยํางมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตามอายุ 

สถานภาพสมรส ต าแหนงํหน๎าที่ และขนาดของโรงเรียน พบวํา มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาวะผูน๎ าของผูบ๎ริหารสถานศกึษา ไมํแตกตํางกัน 

   ช านาญ  ค าปัญโญสีโนทัย (2559, หนา๎ 541 - 550) ได๎ศึกษาภาวะผู๎น า

การเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในฝัน : พหุกรณีศกึษา ซึ่งมวีัตถุ ประสงค์ 

เพื่อศกึษาปรากฏการณ์ของลักษณะและเงื่อนไขการเกิดภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ๎ริหารสถานศกึษาโรงเรียนในฝัน ผูว๎ิจัยได๎เลือกพืน้ที่ที่ศึกษาแบบเจาะจง 3 ประเภท      

ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาและสังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด๎วย โรงเรียนมัธยมศกึษา

ขนาดใหญํขึ้นไป โรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดกลาง และโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญํ       

ที่เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนในฝัน ซึ่งผลการศกึษาพบวํา 1) คุณลักษณะภาวะผูน๎ าการ

เปลี่ยนแปลงของผ๎ูบริหารสถานศกึษาโรงเรียนในฝัน ประกอบด๎วย การมีอทิธิพลอยํางมี

อุดมการณ์  การสร๎างแรงบันดาลใจ การกระตุ๎นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล  2) เงื่อนไขการเกิดภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผ๎ูบริหารสถานศกึษา
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โรงเรียนในฝัน ประกอบด๎วย ด๎านพระราชบัญญัติการศกึษา นโยบายการศกึษา มาตรฐาน

และคุณภาพด๎านการศกึษา มาตรฐานและคุณภาพโรงเรียนในฝัน การเปลี่ยนแปลงด๎าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํ และประสบการณ์ดา๎นการบริหารจัดการ 

  1.2 งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวกับประสิทธิผลโรงเรยีน 

   นันธิดา  บัวสาย (2552, หนา๎ 95 - 131) ได๎วิจัยเรื่องภาวะผูน๎ าการ

เปลี่ยน แปลงของผูบ๎ริหารโรงเรียนที่สงํผลตํอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 2 โดยมีความมุงํหมายเพื่อ เปรียบเทียบ       

หาความสัมพันธ์ และหาอ านาจพยากรณ์ ระหวํางภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหาร

โรงเรียน ที่สํงผลตํอประสทิธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

นครพนม เขต 2 ตามการรับรู๎ของผูบ๎ริหารโรงเรียน และครูผูส๎อน ที่มสีถานภาพและ

ปฏิบัติงานในสถาน ศกึษาที่มีขนาดแตกตํางกัน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคือ ผูบ๎ริหาร

โรงเรียน จ านวน 116 คน และครูผ๎ูสอน จ านวน 253 คน รวมทั้งสิ้น 369 คน เครื่องมอืที่ใช๎

ในการเก็บข๎อมูลเพื่อการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ           

ซึ่งผลการวิจัยพบวํา 1) ระดับภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก         

2) ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษานครพนม 

เขต 2 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก 3) ผูบ๎ริหารโรงเรียนและครูสอน มคีวามคิด 

เห็นเกี่ยวกับภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหาร 

งานในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 2 โดยรวม แตกตํางกัน

อยํางมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 4) ผูบ๎ริหารโรงเรียนและครูสอน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษานครพนม 

เขต 2 โดยรวมไมํแตกตํางกัน 5) ผูบ๎ริหารโรงเรียนและครูสอนที่ปฏิบัติหนา๎ที่ในโรงเรียนที่มี

ลักษณะการเปิดสอนแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ๎ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด๎าน

ทุกด๎าน ไมํแตกตํางกัน 6) ผู๎บริหารโรงเรียนและครูสอนที่ปฏิบัติหนา๎ที่ในโรงเรียนที่มี

ลักษณะการเปิดสอนแตกตํางกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด๎านทุกด๎าน 

ไมํแตกตํางกัน 7) ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวก

กับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 2  
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ทั้งโดยรวมและรายด๎าน อยํางมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 8) ภาวะผู๎น าการ

เปลี่ยนแปลงของผ๎ูบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 2  

ตามความคิดเห็นของผูบ๎ริหารโรงเรียนและครูผูส๎อน โดยรวมมอี านาจพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 2  อยํางมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 9) งานวิจัยนีไ้ด๎น าเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูน๎ า

การเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารโรงเรียนจ านวน 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านเป็นแบบอยํางของ

พฤติกรรมที่เหมาะสมกับผู๎ตาม ด๎านกระตุ๎นใหเ๎กิดการยอมรับเป้าหมายรวมของกลุํม   

และด๎านการสนับสนุนผ๎ูตามรายบุคคล 

  ไพฑูรย์  พิชัย (2552, หนา๎ 95 - 131) ได๎วิจัยเรื่องภาวะผูน๎ าการ

เปลี่ยนแปลงของผ๎ูบริหารที่สํงผลตอํประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาสกลนคร เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์มุํงศึกษา เปรียบเทียบ หาอ านาจพยากรณ์

ของภาวะผูน๎ าแหงํการเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาสกลนคร เขต 2 และหาแนวทางพัฒนาภาวะผูน๎ าแหงํการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ๎ริหารโรงเรียน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคือ ผูบ๎ริหารโรงเรียน ครูผูส๎อน และประธาน

คณะกรรมการสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสกลนคร เขต 2 ปี

การศกึษา 2550 จ านวน 342 คน เครื่องมอืที่ใชใ๎นการเก็บข๎อมูลเพื่อการวิจัยเป็น

แบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ซึ่งผลการวิจัยพบวํา 1) ภาวะผูน๎ า        

การเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาสกลนคร เขต 2  

ตามความคิดเห็นของ ผูบ๎ริหาร ครูผ๎ูสอน และประธานคณะกรรมการสถานศกึษา โดยรวม

และรายด๎านอยูํในระดับ มาก ทุกด๎าน 2) ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผ๎ูบริหารโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสกลนคร เขต 2  ตามความคดิเห็นของ ผูบ๎ริหาร 

ครูผูส๎อน และประธานคณะกรรมการสถานศกึษา โดยรวมและรายด๎าน แตกตํางกันอยําง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสกลนคร เขต 2  ตามความคิดเห็นของ ผูบ๎ริหาร ครูผู๎สอน 

และประธานคณะกรรมการสถานศกึษา ที่อยูํในโรงเรียนที่มลีักษณะการเปิดสอนแตกตําง

กัน โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ดา๎นการสร๎างการยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง มคีวามแตกตํางกันอยํางมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสกลนคร เขต 2  ตามความคิดเห็นของ 

ผูบ๎ริหาร ครูผูส๎อน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้ง 4 ด๎าน อยูํในระดับ มาก  
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5) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสกลนคร เขต 2  ตามความ

คิดเห็นของ ผูบ๎ริหาร ครูผ๎ูสอน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โดยรวมไมํ

แตกตํางกัน เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านการบริหารงบประมาณ แตกตํางกันอยํางมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาสกลนคร เขต 2  ตามความคิดเห็นของ ผูบ๎ริหาร ครูผ๎ูสอน และประธาน

คณะกรรมการสถานศกึษา ที่อยูํในโรงเรียนที่มลีักษณะการเปิดสอนแตกตํางกัน โดยรวม

และรายด๎าน ไมํแตกตํางกัน 7) อ านาจพยากรณ์ของภาวะผ๎ูน าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ๎ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาสกลนคร เขต 2  ตามความคิดเห็น

ของ ผูบ๎ริหาร ครูผูส๎อน และประธานคณะกรรมการสถานศกึษา พบวํา ภาวะผูน๎ า       

การเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารโรงเรียนรายด๎านทุกด๎าน มีอ านาจพยากรณ์ประสทิธิผลของ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสกลนคร เขต 2  โดยรวม อยํางมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

   เฉลา ระโหฐาน (2553, บทคัดยํอ) ได๎วิจัยเรื่องการศกึษาความสัมพันธ์

ระหวํางภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหาร 

งานของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาชลบุรี เขต 2             

มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหวํางภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผ๎ูบริหาร

สถานศกึษาและประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาชลบุรี เขต 2 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวจิัยได๎แกํ ผูบ๎ริหาร จ านวน 96 คน 

และครู ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาชลบุรี เขต 2 จ านวน 305 คน เครื่องมอืที่ใช๎

ในการเก็บข๎อมูลเพื่อการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ สถิติที่ใช๎

ในการรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคํา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation ผลการวิจัย 

พบวํา  1) ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํใน

ระดับมากทุกด๎าน เมื่อเรยีงล าดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ   

ด๎านการมีอทิธิพลอยํางมีอุดมการณ ์ด๎านการกระตุ๎นทางปัญญา และด๎านการค านึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล 2) ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น   

รายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ ดา๎นการ
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บริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารทั่วไป ดา๎นการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหาร

วิชาการ 3) ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารสถานศกึษามีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผล  การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุตฐิานที่ตั้งไว๎ มีความสัมพันธ์กันในทางบวกและอยูํในระดับสูง   

   ขวัญตา  เกื้อกูลรัฐ (2554, หนา๎ 92 - 102) ได๎วิจัยเรื่องภาวะผู๎น า        

การเปลี่ยนแปลงที่สงํผลตํอประสิทธิผลของสถานศกึษาขนาดกลาง อ าเภอโพธาราม  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 2 โดยการศกึษาครั้งนี้มีวัตถุ 

ประสงค์เพื่อ ศกึษาระดับภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผ๎ูบริหารสถานศกึษา ระดับ

ประสิทธิผลของสถานศกึษาขนาดกลาง ความสัมพันธ์ระหวํางภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง

ของผ๎ูบริหารสถานศกึษา กับประสิทธิผลของสถานศกึษาขนาดกลาง และภาวะผูน๎ าการ

เปลี่ยนแปลงที่สงํผลตํอประสิทธิผลของสถานศกึษาขนาดกลาง อ าเภอโพธาราม สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศกึษา

ครั้งนี ้เป็นครูผูส๎อนระดับประถมศึกษา ในสถานศกึษาขนาดกลาง อ าเภอโพธาราม สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน     

250 คน เครื่องมอืที่ใชใ๎นการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นประมาณคํา 5 ระดับ 

ผลการวิจัยพบวํา 1) ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารสถานศกึษา และประสิทธิผล

ของสถานศกึษาขนาดกลาง อยูํในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด๎าน 2) ความสัมพันธ์

ระหวํางภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ๎ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

สถานศกึษาขนาดกลาง มีความสัมพันธ์กันในทางบวก และ 4) ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง

สํงผลตอํประสิทธิผลของสถานศกึษาขนาดกลาง อ าเภอโพธาราม สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 2 โดยรวม มคีวามสัมพันธ์กันอยํางมนีัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

   ภัทรกร  วงศส์กุล (2554, หนา๎ 100 - 119) ได๎วิจัยเรื่องภาวะผู๎น าการ

เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 

โดยการวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิผล

การบริหารโรงเรยีน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 2) เพื่อศกึษาความสัมพันธ์

ของภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในเขตลาดกระบัง 3) เพื่อศกึษาปัญหาและข๎อเสนอแนะภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ๎ริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย   
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คือ ผูบ๎ริหาร จ านวน 48 คน ครูผ๎ูสอน จ านวน 234 คน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขต

ลาดกระบัง เครื่องมือที่ใชใ๎นการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นประมาณคํา 5 ระดับ 

วิเคราะหค์วามแตกตํางของระดับความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง ผลการวิจัยพบวํา 1) ภาวะ

ผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผ๎ูบริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด

กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง โดยรวม อยูํในระดับมาก 2) ความสัมพันธ์ระหวําง

ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงของผ๎ูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน        

มีความสัมพันธ์กันในทางบวก และ 3) ปัญหาคอื ผ๎ูบริหารบางคนใช๎พฤติกรรมที่ไมํ

เหมาะสมกับผูใ๎ต๎บังคับบัญชา ข๎อเสนอแนะคือ ผ๎ูบริหารควรค านงึถึงหลักการเป็นผูม๎ีบารมี 

อาศัยหลักการและทฤษฎีผสมผสานกับการให๎ขวัญก าลังใจ ดว๎ยความเต็มใจอยํางเป็น

กัลยาณมติร 

   จันทรา  ศรโีกศะบาล (2554, บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรม

ผูน๎ าที่สงํผลตอํประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดับกํอนประถมศึกษา สังกัดอัครสังฆ -

มณฑล กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 1) พฤติกรรมผ๎ูน าในภาพรวม อยูํในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณารายด๎านพบวําพฤติกรรมผ๎ูน าแบบมุํงสัมพันธ์มีคําเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่อง

ผูบ๎ริหารพยายามให๎คณะครูมคีวามสุขในการปฏิบัติงาน ดา๎นพฤติกรรมแบบมุํงงาน พบวํา

มีคาํเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่องผู๎บริหารมกีารปรับปรุงการท างานเพื่อให๎งานมปีระสิทธิภาพ     

2) ประสทิธิผลของโรงเรียนเอกชน พบวํา โดยภาพรวม อยูํในระดับมากเมื่อเรียงล าดับจาก

คําเฉลี่ยมากที่สุดไปน๎อยที่สุดคือ ล าดับที่ 1 ด๎านความสามารถในการปรับตัว ล าดับที่ 2 

ด๎านความสามัคคีของครู และล าดับที่ 3 ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 3) พฤติกรรมผ๎ูน า

แบบมุํงสัมพันธ์และพฤติกรรมผ๎ูน าแบบมุํงงานสํงผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน

ระดับกํอนประถมศกึษา สังกัดอัครสังฆมณทล กรุงเทพมหานคร อยํางมนีัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 

   อนงค์นารถ ไชยรา (2557, หนา๎ 89 - 128) ได๎ศึกษาปัจจัยคุณลักษณะ

ของผ๎ูบริหารสถานศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21 ที่สํงผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 การวิจัยครั้งนีม้ีความมุํงหมาย

เพื่อ 1) ศกึษาระดับปัจจัยคุณลักษณะของผูบ๎ริหารสถานศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21          

2) ศกึษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2  3) หาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยคุณลักษณะของผูบ๎ริหารสถานศกึษาใน

ยุคศตวรรษที่ 21 กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถม 
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ศกึษาสกลนคร เขต 2  4) หาอ านาจพยากรณ์ของคุณลักษณะของผ๎ูบริหารสถานศึกษาใน

ยุคศตวรรษที่ 21 ที่สงํผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียนและสร๎างสมการตัวแปรพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

5) หาแนวทางพัฒนาปัจจัยคุณลักษณะของผูบ๎ริหารสถานศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21     

และ 6) หาแนวทางพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยใช๎รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน     

การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด๎วย  ผ๎ูบริหารสถานศกึษา จ านวน  114 คน และครูผูส๎อน จ านวน 

228 คน  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย แบบสอบถาม สถิตทิี่ใชใ๎นการวิเคราะห์

ข๎อมูล ได๎แกํ คําความถี่ คาํเฉลี่ย สวํนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร๎อยละ คําสหสัมพันธ์ของ   

เพียร์สัน และสถิตกิารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบวํา 1) ปัจจัยคุณลักษณะ

ของผ๎ูบริหารสถานศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยูํในระดับ มาก และรายด๎าน 

อยูํในระดับ มาก ทุกด๎าน 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวม อยูํในระดับ มาก        

และรายด๎าน อยูํในระดับ มาก ทุกด๎าน 3) ปัจจัยคุณลักษณะของผ๎ูบริหารสถานศึกษาใน

ยุคศตวรรษที่ 21 กับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวม มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวก 

อยํางมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 4) ปัจจัยคุณลักษณะของผูบ๎ริหารสถานศกึษาในยุค

ศตวรรษที่ 21 สํงผลตอํประสิทธิผลของโรงเรียนและสร๎างสมการตัวแปรพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียน มี 5 ตัวแปร คือ ดา๎นความรู๎ความสามารถ ดา๎นความคิด

สร๎างสรรค์ ด๎านวิสัยทัศนด์๎านบุคลิกภาพ และด๎านคุณธรรมจรยิธรรม สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของประสทิธิผลของโรงเรียนได๎ร๎อยละ 72.10 5) แนวทางพัฒนาปัจจัย

คุณลักษณะของผูบ๎ริหารสถานศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21ที่มอี านาจพยากรณ์ สมควรที่จะ

น ามาหาแนวทางพัฒนามีจ านวน  5 ด๎าน คอื ดา๎นวิสัยทัศน ์ดา๎นความรูค๎วามสามารถ 

ด๎านบุคลิกภาพ ดา๎นความคิดสร๎างสรรค์และด๎านคุณธรรมจริยธรรม และ 6) แนวทาง

พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 พบวํามี 2 ด๎าน คอื ด๎านการบริหารงบประมาณ และด๎านการบริหารงานทั่วไป 

   ปิยะวรรณ  คิดโสดา (2561, หนา๎ 143 - 160) ได๎ศึกษาภาวะผูน๎ าของ

ผูบ๎ริหารที่สํงผลตํอประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศกึษา ส านักงานศกึษาธิการ

ภาค 11 ซึ่งมีความมุงํหมายเพื่อ ศกึษาและเปรียบเทียบ ภาวะผูน๎ าของผูบ๎ริหารและ

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศกึษา ตามความคิดเห็นของผ๎ูบริหารโรงเรียน

และครูผูส๎อน จ าแนกตาม สถานภาพการด ารงต าแหนํง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์
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ในการปฏิบัติงาน ศึกษาความสัมพันธ์ อ านาจพยากรณ์และหาแนวทางพัฒนาภาวะผูน๎ า

ของผ๎ูบริหารที่มีผลตอํประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวํา 

1) ภาวะผูน๎ าของผูบ๎ริหารและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศกึษา โดยรวมและ

รายด๎านอยูํในระดับมาก 2) ภาวะผูน๎ าของผูบ๎ริหารและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

มัธยมศกึษา จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหนงํ โดยรวมและรายด๎าน แตกตํางกัน

อยํางมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 3) ภาวะผูน๎ าของผูบ๎ริหารและประสิทธิผลการ

บริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวม แตกตํางกันอยํางมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ภาวะผูน๎ าของผ๎ูบริหาร จ าแนกตามประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน โดยรวม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนประสทิธิผล 

การบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวม แตกตํางกันอยํางมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.01 5) ภาวะผูน๎ าของผูบ๎ริหารและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศกึษา โดยรวม

พบวํามีความสัมพันธ์ทางบวก อยํางมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ภาวะผูน๎ าของ

ผูบ๎ริหาร จ านวน 5 ด๎าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

มัธยมศกึษา โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได๎แกํ ภาวะผูน๎ าแบบมีสวํนรํวม ภาวะ

ผูน๎ าแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผูน๎ าแบบสนับสนุน ภาวะผู๎น าแบบสั่งการ และภาวะผูน๎ าแบบ

มุํงผลสัมฤทธิ์ และ 7) แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่สํงผลตอํประสิทธิผล  

การบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา เสนอแนะไว๎ 5 ด๎าน ประกอบด๎วย ภาวะผู๎น าแบบ

เปลี่ยนแปลง ภาวะผูน๎ าแบบสั่งการ ภาวะผูน๎ าแบบมุํงผลสัมฤทธิ์ ภาวะผูน๎ าแบบมีสวํนรํวม 

และภาวะผูน๎ าแบบสนับสนุน 

 

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  2.1 งานวิจัยตํางประเทศที่เกี่ยวกับภาวะผ๎ูน าของผ๎ูบริหาร 

   Jones and Rick  (2008, pp. 88 - 97)  ได๎ศกึษาการใช๎รูปแบบภาวะผูน๎ า

ในการปฏิบัติหน๎าที่ของคณบดีใน  Colleges of agriculture at Land - Grant Institutions      

ซึ่งรูปแบบภาวะผูน๎ าประกอบด๎วย ภาวะผูน๎ าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional) ภาวะผูน๎ า

การเปลี่ยนแปลง (Transformational) และภาวะผูน๎ าแบบปลํอยตามสบาย (Laissez - faire)  

โดยเครื่องมอืที่ใชว๎ัดภาวะผู๎น า คอื แบบสอบถามวัดภาวะผ๎ูน าแบบพหุปัจจัย (Multifactor 

Leadership  Questionnaire : MLQ) ที่พัฒนาโดย Bass และ Avolio ผลการศกึษาพบวํา  

คณบดีมกีารใชร๎ูปแบบภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงที่ประกอบด๎วย การมอีิทธิพลอยํางมี
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อุดมการณ์ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการสร๎างแรงบันดาลใจมากกวํา

รูปแบบภาวะผูน๎ าแบบอื่น ๆ นอกจากนั้นยังพบวํา เพศชาย มีคะแนนภาวะผู๎น าใน          

ทุกรูปแบบ  ได๎แกํ การใหร๎างวัลตามสถานการณ์การบริหารแบบวางเฉย เชงิรุก          

การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ การมีอิทธิพลอยํามีอุดมการณ ์การค านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล  และการสร๎างแรงบันดาลใจ พบวํา วัฒนธรรมและเชือ้ชาติไมํมีอิทธิพลตํอ

พฤติกรรมการใช๎ภาวะผู๎น า 

   Sarros  (2008, pp. 145-158)  ได๎ศึกษาการสร๎างบรรยากาศในองค์กร

ส าหรับนวัตกรรมฝ่ายทางภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมขององค์กร         

กลุํมตัวอยํางที่ท าการศกึษาเป็นองค์กรภาคสํวนเอกชนในประเทศออสเตรเลียที่มตี าแหนํง

เป็นผ๎ูจัดการ จ านวน 1,158 คน พบวํา ความสัมพันธ์ระหวํางภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลง            

และบรรยากาศนวัตกรรมองค์กร  มีความสัมพันธ์กับการแขํงขันขององค์กร               

และวัฒนธรรมองค์กรในด๎านของผลการด าเนินงาน  

   Schippers  (2008, p 92)  ได๎ศึกษาบทบาทของภาวะผู๎น าการ

เปลี่ยนแปลงในการยกระดับทีมโดยใช๎ปฏิกิรยิาสะท๎อนกลับ  โดยขั้นตอนแรกได๎ท าการ

พัฒนารูปแบบและเน๎นการท าความเข๎าใจกับการใชป๎ฏิกิริยาสะท๎อนกลับของทีมโดยมุํงไปที่

พฤติกรรมของผูน๎ าโดยท าการส ารวจภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงที่มีอทิธิพลตํอปฏิกิรยิา

สะท๎อนกลับ    ของทีม  ผลการปฏิบัติงานของทีม  ผลการศกึษาระหวําง  32  ทีมงานใน  

9  องค์กร  พบวํา  ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์ตํอการน ามาซึ่งการสร๎างวิสัยทัศน์

รํวมของทีม  ล าดับตํอมาสัมพันธ์กับปฏิกิรยิาสะท๎อนของทีมที่สูงมากขึ้น 

   Thompson  (2008, p 114)  ได๎ศึกษาคุณลักษณะสํวนบุคคลและอทิธิพล

ของพฤติกรรมภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงตํอผลการปฏิบัติงานของผ๎ูตาม  พบวํา  พืน้ฐาน

ทางอารมณ์  ความเช่ือใจในภาวะผูน๎ ามีอทิธิพลตํอความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมภาวะ

ผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่เกิดจากการท างานของผ๎ูตามได๎  เชนํ  ความพึงพอใจใน

งานของผ๎ูตาม  ความพึงพอใจที่มตีํอผ๎ูน า  การรับรู๎เกี่ยวกับลักษณะงานหลักและ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร  ส าหรับหลักการในการประเมินตนเองของผ๎ูตาม             

มีความสัมพันธ์ที่สอดคล๎องระหวํางพฤติกรรมภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงและความพึง

พอใจในงานของผ๎ูตาม  ความพึงพอใจที่มีตํอผ๎ูน า  สวํนพืน้ฐานทางอารมณ์  ความเชื่อใจ  

พบวํา  มีผลโดยตรงของความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงและ
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ความพึงพอใจในงานของผู๎ตาม  ความพึงพอใจที่มตีํอผูน๎ าและบางสวํนผาํนทางและ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและการรับรู๎เกี่ยวกับลักษณะของงานหลัก 

   Tekleab (2008, p 132)  ได๎ศกึษาผลการตระหนักรู๎ตนเองของภาวะผูน๎ า

แบบเสริมพลังอ านาจและภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของผูน๎ า โดยท า 

การศกึษาพฤติกรรมของภาวะผ๎ูน ากับกลุํมตัวอยํางที่เป็นผ๎ูน า  จ านวน  48  คน และผูต๎าม  

จ านวน  222  คน  พบวํา  การตระหนักรู๎ตนเองของภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงมี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของผ๎ูน าและมีผลตอํความพึงพอใจของผูต๎ามเกี่ยวกับ      

การควบคุมดูแล  ส าหรับการตระหนักรู๎ตนเองของภาวะผูน๎ าแบบเสริมพลังอ านาจ          

มีความสัมพันธ์กับภาวะผูน๎ าตนเองของผ๎ูตาม 

   Afshari  (2009, pp. 235 - 248)  ได๎ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผ๎ูน าของ

โรงเรียนและเทคโนโลยีกับผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา  จ านวน 30 คน ในกรุงเตหรานห์  

ประเทศอหิรํานพบวํา ในแตํละสัปดาห์ผู๎บริหารสํวนใหญํใช๎เวลาเพียงเล็กน๎อยในการท างาน

กับคอมพิวเตอร์และมีสมรรถนะในการใชค๎อมพิวเตอร์ในระดับปานกลาง ในรายงาน    

การวิจัยได๎แสดงถึงวําภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะชํวยให๎ผูน๎ าของโรงเรียน

ประสบความส าเร็จที่เพิ่มขึ้นในการใชเ๎ทคโนโลยีโรงเรียน  ดังนั้นผ๎ูที่มีหนา๎ที่ในการก าหนด

นโยบายจะต๎องออกแบบโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับการศกึษาด๎านภาวะผู๎น า   

การเปลี่ยนแปลงที่มอีงค์ประกอบ ได๎แกํ การมีอทิธิพลอยํางมอีุดมการณ์ การสร๎างแรง

บันดาลใจ  การกระตุ๎นทางปัญญา  และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลใหก๎ับผูบ๎ริหาร

ในอนาคต 

   Peterson  (2009, pp. 348 - 368)  ได๎ศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง

คุณลักษณะที่เกี่ยวกับจติวิทยาในด๎านบวกของผูบ๎ริหารระดับสูง (การมคีวามหวัง การมอง

โลกในแงํด ีความสามารถในการปรับตนเองให๎เข๎าสูํสภาพปกติ) ภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลง 

และผลการด าเนินงานของบริษัทที่เพิ่งก าลังเริ่มเปิดด าเนินการและมีการใชเ๎ทคโนโลยี

ระดับสูง และบริษัทเปิดด าเนินการไปแล๎วและมีการใชเ๎ทคโนโลยีระดับสูง  พบวํา  

คุณลักษณะที่เกี่ยวกับจติวิทยาในด๎านบวกของผูบ๎ริหารระดับสูงมคีวามสัมพันธ์กับภาวะ

ผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงในด๎านบวก  ซึ่งผ๎ูน ามีอัตราของการเปลี่ยนแปลงผาํนทาง

ความสัมพันธ์ระหวํางคุณลักษณะที่เกี่ยวกับจติวิทยาในด๎านบวกและผลการด าเนนิการใน

บริษัทของ พวกเขา และสุดท๎ายภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงจะมีความสัมพันธ์กับผลการ

ด าเนนิงานของบริษัทที่เพิ่งก าลังเริ่มเปิดด าเนินการมากกวําบริษัทเปิดด าเนนิการไปแล๎ว 
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   Wolfram and Mohr (2009, pp. 260 – 274)  ได๎ศึกษาภาวะผูน๎ า      

การเปลี่ยนแปลง การท าให๎เกิดความเข๎าใจในเป้าหมายของทีม และความพึงพอใจใน    

การท างานของผ๎ูตาม  ผลที่ได๎มคีวามสอดคล๎องกันระหวํางผ๎ูจัดการ จ านวน 117 คน     

และผู๎ตาม จ านวน 403 คน  ซึ่งมคีวามสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ระหวํางภาวะผูน๎ า         

การเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์  ผ๎ูวจิัยได๎อธิบายถึงความสอดคล๎องกันในด๎านการให๎

ความหมายเกี่ยวกับงานของตนเอง ความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองเกี่ยวกับอาชีพ  

และพฤติกรรมที่กํอให๎เกิดความร าคาญเกี่ยวกับอารมณ์  พบวํา  พฤติกรรมที่กํอใหเ๎กิด

ความร าคาญมีผลด๎านลบระหวํางภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงและการท าให๎เกิดความเข๎าใจ

ในเป้าหมายของทมี คะแนนของผ๎ูตามสูงกวําผู๎จัดการในด๎านการให๎ความหมายเกี่ยวกับ

งานของตนเองและคะแนนของพฤติกรรมที่กํอให๎เกิดความร าคาญของผ๎ูตามจะสูงกวํา

ผูจ๎ัดการในด๎าน การให๎ความหมายเกี่ยวกับงานของตนเอง และคะแนนของพฤติกรรมที่

กํอใหเ๎กิดความร าคาญของผูต๎ามจะสูงกวําผูจ๎ัดการ 

   Zhu  (2009, pp. 590 – 619) ได๎ศกึษาบทบาทที่เหมาะสมของ

คุณลักษณะของผูต๎ามกับภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันในการท างานของผ๎ู

ตาม จากกลุํมตัวอยําง ที่เปน็ผ๎ูตาม  จ านวน 140 คน และผ๎ูควบคุมดูแล จ านวน  48 คน 

จากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในแอฟริกาใต๎  พบวํา คุณลักษณะของผูต๎ามมี

ความสัมพันธ์ในด๎านบวกกับภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันในการท างาน  

ของผ๎ูตาม และภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงสํงผลทางด๎านบวกตํอความผูกพันในการท างาน

ของผ๎ูตาม 

   Sagnak  (2010, pp. 135 – 152)  ได๎ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวําง

ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศทางจริยธรรม  พบวํา  องค์ประกอบทุกด๎านของ

ภาวะผูน๎ าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการสร๎างความผูกพันและการเอือ้

อาทรระหวํางกันของเพื่อนรํวมงาน  ด๎านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข๎อบังคับ และการสร๎าง

บรรยากาศทางจริยธรรม 

 

  2.2 งานวิจัยตํางประเทศที่เกี่ยวกับประสิทธิผลโรงเรยีน 

   Evers (2007, p. 449-A) ได๎ท าการวจิัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของผูบ๎ริหาร

โรงเรียนในรัฐวิสคอนซิล โดยกลุํมตัวอยํางในการศกึษา คือ ผูบ๎ริหารโรงเรียน ในรัฐ      

วิสคอนซิล จ านวน 76 คน พบวํา ลักษณะของผ๎ูบริหาร ความสัมพันธ์ระหวํางผูบ๎ริหารกับ
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ผูร๎ํวมงานและอ านาจประจ าต าแหนํงของผูบ๎ริหาร ผูบ๎ริหารมคีวามสัมพันธ์กับประสิทธิผล

ของงาน โดยผู๎บริหารที่ปฏิบัติงานได๎ดีที่สุดในสถานการณ์ควบคุมได๎ไมํงาํย ไมํยาก ได๎แกํ

ผูบ๎ริหารที่มุํงงาน สวํนผ๎ูบริหารที่ปฏิบัติงานได๎น๎อยที่สุดในสถานการณท์ี่ควบคุมได๎ยากหรอื

งาํย ได๎แกํผูบ๎ริหารที่มุํงงานต่ า และพบวําพฤติกรรมของผ๎ูบริหารสามารถรํวมกันพยากรณ์

ประสิทธิผลของงานโดยความสัมพันธ์ระหวํางผูบ๎ริหารกับผูร๎ํวมงานเป็นตัวพยากรณ์ 

   Taff (2008, p 4286-A) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทพฤตกิรรมของ

ผูบ๎ริหารและความส าเร็จของโรงเรียน โดยศึกษาเพื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหวําง

บทบาทของผ๎ูบริหารและความส าเร็จของโรงเรียน โดยศกึษาเพื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์

ระหวํางบทบาทของผูบ๎ริหารโรงเรียนกับครูพบวําบทบาทพฤติกรรมของผูบ๎ริหารโรงเรียนมี

ผลตอํการประสบความส าเร็จของโรงเรียน 

   Goodhart (2011, p 2214 - A) ได๎ศกึษาลักษณะของโรงเรียนในระดับ

มัธยมศกึษาของรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ทีมปีระสิทธิภาพด๎านวิชาการ ซึงท าการวิเคราะห์

โดยศึกษาผลผลิตทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศกึษาในด๎านผลสัมฤทธิ์ด๎านวิชาการ 

ความส าเร็จในโรงเรยีนและประสิทธิภาพของการวัดผล พบวํา ความเป็นผ๎ูน าในการจัด

องค์กรของผูบ๎ริหารความมีคุณธรรมจริยธรรมของครูปฏิบัติการสอน และความเป็นหนึ่ง

เดียวของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ตํอความมปีระสิทธิภาพของโรงเรียน 

   Pantelides (2011, p 768 - A) ได๎ศกึษาเรือ่ง ความสัมพันธ์ระหวําง

ลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมภาวะผู๎น าทางวิชาการของครูใหญํโรงเรียนประถมศึกษากับ

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนักเรียนรัฐอลิโซนํา ไอโอวา และเวอร์จเินีย สหรัฐอเมริกา 

กลุํมตัวอยํางประกอบด๎วยครูใหญํจ านวน 90 คน โดยการสุํมเป็นระบบตามสัดสํวน 

เครือ่งมอืเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของไอโอวา (ITBS) โดยใหค๎รูใหญํเป็น

ผูต๎อบแบบสอบถามฉบับนี้ สํวนการวัดพฤติกรรมภาวะผูน๎ าทางวิชาการของครูใหญํให๎ครู

เป็นผ๎ูตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 8 คน รวมทังสิ้น 576 คน ผลการวิจัย พบวํา ไมํมี

องค์ประกอบใดของพฤติกรรมภาวะผู๎น าทางวิชาการของครูใหญํที่สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนได๎ 

   Joseph (2011, pp. 29 – 43) ได๎ศึกษาภาวะผูน๎ าทางวิชาการที่มี

ประสิทธิผลเกี่ยวกับการสํงเสริมการสอนและการเรียนรู๎ การสํงเสริมการสอนและการ

เรียนรู๎ในโรงเรียนโดยใช๎มติิการมองของครู ผลการวิจัยพบวําผูบ๎ริหารที่มีภาวะผูน๎ า      
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ทางวิชาการที่มปีระสิทธิผลมีลักษณะพิเศษ 2 อยําง คอื การพูดคุยกับครูเพื่อสงํเสริมการมี

ปฏิกิรยิาย๎อนกลับ และการสํงเสริมความก๎าวหน๎าทางอาชีพ 

   Bridges (2012, Abstract) ได๎ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางประสทิธิภาพ

ของโรงเรียนกับวิสัยทัศนข์องผ๎ูบริหารโรงเรียน พบวํา ในโรงเรียนที่มปีระสิทธิผลนั้น

ผูบ๎ริหารโรงเรียนเป็นผ๎ูมีวสิัยทัศน์ 

 จากการศกึษาเอกสารงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องทั้งงานวิจัยในประเทศ     

และตํางประเทศ  ผูว๎ิจัยสามารถสรุปได๎วาํภาวะผูน๎ าเป็นสิ่งส าคัญที่ผูบ๎ริหารจะต๎องน ามาใช๎

ในการบริหารจัดการในโรงเรียน เพื่อกระตุ๎นและโน๎มนา๎วใหผ๎ูร๎ํวมงานมคีวามพยายามใน

การท างานและคาดหวังผลลัพธ์ของการท างานในระดับที่สูงขึน้กวําปกติ  สํงเสริมให๎ผ๎ูตาม

เกิดการตระหนักรู๎ในภารกิจและวิสัยทัศนข์องกลุํมและองค์กร เพื่อมุงํผลประโยชน์ของกลุํม

หรอืองค์กรมากกวําผลประโยชน์สวํนตน  ท าให๎ผูต๎ามเกิดความผูกพันตํอองค์กรและ     

การเป็นพลเมืองที่ดขีององค์กร  มีแรงจูงใจในการท างาน  ท างานอยํางมคีวามสุข           

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเสริมสร๎างการท างานเป็นทีม  เพื่อให๎เกิดผลการปฏิบัติ  

ทั้งในสํวนของผ๎ูตามและขององค์กรโดยรวมที่สูงขึน้   
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