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 การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) องคประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา เอกชน 
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วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) การวิเคราะห Factor Analysis และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) โดยใชโปรแกรม LISREL 
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กับชุมชน  ดานความฉลาดและมีไหวพริบ  และดานหลักในการปกครองโรงเรียน   
 2.  องคประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 8  
องคประกอบ  คือ  ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการพัฒนาเจตคต ิ ความสามารถใน
การปรับตัว  บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  ความพึงพอใจในงานบุคลากร  ความสามัคคี
ของบุคลากร ดานการพัฒนาบุคลากร และการแกปญหาภายใน 
 3. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
ภาควชิาการบริหารการศึกษา       บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร              ปการศึกษา 2550 
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 ดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี เพราะผูวิจยัไดรับความเมตตากรุณาอยางสงูจาก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ ประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ ที่กรุณาให
คําแนะนําปรกึษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส และเปนกาํลังใจ
อยางดียิง่ นอกจากนี้ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.ชวนชม  ชินะตังกรู  และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ปราณี  นลิกรณ  กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ ที่ใหความเมตตาและใหกําลังใจ
ในการแกไขดุษฎีนิพนธจนสําเร็จ   และขอขอบคุณ อาจารยดร.ศริยา สุขพานิช หวัหนาภาควิชา
การบริหารการศึกษาประธานกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ และรองศาสตราจารย ดร.สุเมธ 
เดียวอิสเรศ กรรมการผูทรงคุณวฒุิภายนอกที่ใหคําแนะนาํในการจัดทําดษุฎีนิพนธฉบับนี้จน
สมบูรณ ตลอดจนคณาจารยทุกทานที่ไดถายทอดความรู แนวคิด ประสบการณจนสามารถประสบ
ความสาํเร็จ    ผูวิจยัตระหนกัถึงความตัง้ใจจริงและความทุมเทของคณาจารยทุกทานและขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสงูไว  ณ  ทีน่ี ้
 ขอขอบพระคุณผูรับใบอนุญาต ครูใหญ และครูปฏิบัติการ ในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือตอบแบบสอบถามอยางดียิง่ 
 ขอขอบคุณอาจารยศิริรัตน ทองมีศรี นักศกึษาปริญญาเอกมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร    
ที่ใหการชวยเหลือในการสืบคนหาขอมูลและหนงัสืองานวิจัยตาง ๆ ดวยความกรุณาอยางดียิง่ 
 สุดทายนี้ผูวิจยัขอขอบคุณ   อาจารยเตือนใจ  จางโต     อาจารยพิมพใจ  จางโต  และ
อาจารยพีรดา ทองนาค  อาจารยฝายคอมพิวเตอร  ทีเ่ปนผูจัดพมิพตรวจทานแกไข ดุษฎีนิพนธ
ฉบับนี้ใหมีความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึน้ 
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บทที่  1 

       บทนํา 

                 การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรพัยากรมนษุย เปนพืน้ฐานอนัสําคัญของการ
พัฒนา และเปนเครื่องชีน้ําสงัคม ผูไดรับการศึกษาจงึเปนบุคลากรที่มคีุณภาพและเปนกําลงัสาํคัญ
ในการพัฒนาประเทศ  ดวยความสาํคัญของการศึกษาดงักลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของรัฐใหจัดการศึกษาแกประชาชนไมนอยกวา 12 ป 
โดยไมเสียคาใชจาย  ในมาตรา 80 (3) ไดกลาวถงึการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทกุระดับและทกุรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมาย เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จดัใหมีการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทนัการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้ง
ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสาํนกึของความเปนไทย มีระเบยีบวนิยัคํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 1  แมวาการศึกษา
ของไทยไดดําเนินการมานานแลวก็ตามและไดรับการพฒันาและปรับปรุงแกไขมาตลอด แตยังมี
ปญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาหลายประการ2 กลาวคือ คุณภาพ
การจัดการศึกษายงัไมเปนทีน่าพอใจ โดยคุณภาพการศกึษาของประชากรไทยโดยเฉลี่ยต่ําลง และ
มีมาตรฐานคอนขางต่าํเมื่อเทียบกบัอีกหลายประเทศในระดับเดียวกนั3  จึงไมสามารถที่จะแขงขัน
กับประเทศอืน่ในเวทีโลกได  

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช  2550 [Online],  

accessed 22 มีนาคม 2551available: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/047/1.PDF 

2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สภาพและปญหาการบริหารและจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศกึษาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากดั วี.ที.ซ ีคอม
มิวนิเคชัน่, 2545), 1-2. 

3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แผนการศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ. 2545-
2559) : ฉบับสรุป( กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2545), 2. 
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 การแกปญหาคุณภาพการศกึษาดงักลาวขางตนจําตองอาศัยปจจัยหลกัหลายประการ 
อาทิเชน นโยบายจัดการศึกษาที่ชัดเจน เงนิทนุสนับสนนุการจดัการศึกษา นวัตกรรมทาง
การศึกษา   ตลอดจนความรวมมือจากองคกรหลายฝายตั้งแตระดับประเทศจนถึงระดับโรงเรียนซึ่ง
เปนระดับปฏิบัติ โดยมีผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น รวมทั้งทรัพยากรที่จําเปน  และ
หัวใจสาํคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคณุภาพการศกึษาใหประสบความสาํเร็จได จาํเปนตอง
อาศัยความมภีาวะผูนําที่มปีระสิทธิภาพของผูบริหาร  ทั้งนี้เพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มี
บทบาทสําคญัในการบริหารจัดการศึกษา และนาํองคกรจนบรรลุเปาหมายของการศึกษา ผูบริหาร
ที่มีภาวะผูนาํสูงจะมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลง มีศักยภาพ สมรรถภาพ และคุณลักษณะทีเ่อื้อตอการจัดการศกึษา มีความรู 
ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม ในการดําเนนิการบริหารโรงเรยีนใหเกิดประสิทธิผล โดย
บรรลุความสําเร็จตามเปาหมายและจุดมุงหมายของการบริหาร4 ในงานวิจัยนี้ผูวจิัยจึงสนใจใน
การศึกษารูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารและประสิทธิผลของโรงเรียน  
  
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ผูบ ริหารโรงเรียนจัดวา เปนปจจัยสําคัญที่มี อิทธิพลสูงตอคุณภาพการศึกษา 
ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา และประสิทธิผลขององคกรทางการศึกษา นักวิชาการ
หลายทานมีความเห็นตรงกันวาความสาํเร็จหรือความลมเหลวทางการศึกษานั้นผูบริหารนบัวาเปน
ตัวแปรที่สําคัญตัวหนึ่ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมไทย คุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา
มักแปรปรวนไปตามผูนําเสมอ5  โรงเรียนก็เชนเดียวกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะ
เปนเชนไรขึ้นอยูกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในการที่จะนําศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียน
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด6     
 นอกจากปจจัยดานผูบริหารแลวการดําเนินงานเพื่อใหองคการประสบความสําเร็จ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด ข้ึนอยูกับปจจัยอีกหลายอยาง เชน ปจจัยที่มีการบริหารที่ดี ความสามารถใน

                                                           
4 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สภาพและปญหาการบริหารและจัดการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศกึษาในประเทศไทย( กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากดั วี.ที.ซ ีคอม
มิวนิเคชัน่, 2545), 4. 

5 รุง  แกวแดง, โรงเรียนนิติบคุคล(กรุงเทพฯ: วัฒนาพานชิ, 2546),21. 
6 อรรณพ พงษวาท, เอกสารประกอบคําสอนรายวิชา 105179( เชียงใหม: 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2540),8. 
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การจัดองคการ และการใชทรัพยากรที่หามาไดอยางคุมคา7 โดยมี “ภาวะผูนํา”  เปนกระบวนการ
ในการใชอิทธิพลโนมนาวและมีผลตอการตัดสินใจและเปาหมายขององคการ เพื่อกระตุน
พฤติกรรมการทํางานใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนกระบวนการรักษาสภาพและวัฒนธรรม
ของกลุม   การที่ผูบริหารโรงเรียนจะมีภาวะผูนําสูงเชื่อวาสามารถใชความรูความสามารถ และ
ศักยภาพในการบริหารโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค8 ผูนําจึงตองรูจัก
ใชภาวะผูนําในการชี้นําและจัดการ เพื่อสรางอิทธิพลและแรงจูงใจใหผูรวมงานมีความเขาใจใน
งาน มีความกระตือรือรนที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย เปนผูชี้นําการปฏิบัติงานและกิจกรรม9 โดย
ใชทักษะดานเทคนิค (technical skills) ทักษะดานมนุษย (human skills) และทักษะดานความคิด
รวบยอด (conceptual skills)10 ทําใหการปฏิบัติหนาไดดียิ่งขึ้นและจะสงผลโดยตรงตอประสิทธิผล
ในการบริหารงานโรงเรียน11  
 ประสิทธิผลโรงเรียน  เปนผลจากความสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง สามารถพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก สามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมที่มีความกดดัน
ได รวมทั้งสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี กอเกิดความพึงพอใจในการทํางานของ
ครู หรือขวัญของสมาชิก12 ความมี  ประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นเปนผลิตผลของการบริหารจัดการ
โรงเรียนที่ดี ซึ่งภาว ะผูนําเปนปจจัยหลักที่สําคัญตอความสําเร็จ และความรุงเรืองขององคการ ใน
การที่สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีบทบาทและหนาที่ในการจัด
การศึกษาใหกับเด็กไทยมาตั้งสมัยโบราณ  นับวาเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของ
ชาติมาโดยตลอด  ควบคูกับสถานศึกษาของรัฐบาล  โดยไดแบงเบาภาระในการจัดการศึกษาของ
รัฐบาล และยังเปนตัวเทียบมาตรฐานในการจัดการศึกษาของรัฐบาล ทําใหเกิดการแขงขันกันใน
การพัฒนาคุณภาพ 

                                                           
7 Steers.R.M., Organizational effectiveness: A behavioral view( Santa Monica: 

C.A. Goodyear,1997), 46. 
8 Yukl.G , Leadership in Orgaization, 4th ed. (New Jersey: Prentice-Hall,1998). 
9Shaffer.  J, The leadership solution( New York: McGraw-Hill, 2000), 53. 
10 Katz.R.L., “Skills of effective administrator,” Harvard Business Review 

33 ,1(1995):14-20. 
11Hoy  W.K. and Miskel. C.G., Educational administration: Theory-research-

practice, 6th ed. (Singapore: McGraw-Hill, 2001). 
12Ibid., 289-398. 
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 ปญหาของการวิจยั 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 49  ไดกลาวไววาบุคคล
ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย13  รัฐจึงมีการสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนาและเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐ14  ตามมาตรา 80 (4)  ดวยเหตุนี้ภาคเอกชนจึงมีบทบาทสําคัญในการมีสวนรวมรับภาระในการ
จัดการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาของภาคเอกชนไดเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา
หลายระดับ  ซึ่งอยูในความควบคุมดูแลของสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน  แตเดิมมีชื่อเรียกกันในนาม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  แตเมื่อวันที่ 7 
กรกฎาคม 2546 ไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ ทําใหปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน 
สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีบทบาทและหนาที่ในการจัดการศึกษา
ใหกับเด็กไทยมาตั้งสมัยโบราณ  นับวาเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของชาติมาโดย
ตลอด  ควบคูกับสถานศึกษาของรัฐบาล  โดยไดแบงเบาภาระในการจัดการศึกษาของรัฐบาล และ
ยังเปนตัวเทียบมาตรฐานในการจัดการศึกษาของรัฐบาล ทําใหเกิดการแขงขันกันในการพัฒนา
คุณภาพ 15 ซึ่งจากการรายงานผลการประเมินการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ป 2547 พบวา โรงเรียนเอกชนชวยลดภาระ
งบประมาณของรัฐในการจัดการศึกษาคิดเปนรอยละ 10.43 ของคาใชจายดานการศึกษาโดยรวม  
เมื่อพิจารณาจากงบประมาณประจําปของกระทรวงศึกษาธิการ ป 2545 ซึ่งเทากับ 215,802.3 
ลานบาท โรงเรียนเอกชนไดชวยแบงเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานถึง 22,508.1 

                                                           
13 ราชกิจจานุเบกษา,  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช  2550[Online],  

accessed 22 มีนาคม 2551.available: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/047/1.PDF 

14 Ibid. 
15 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานการศึกษาเอกชนระดับตํ่ากวา

ปริญญาตรี( กรุงเทพฯ: ท.ีพ.ีพร้ินท จาํกัด, มมป.), 1. 
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ลานบาท และหากพิจารณายอนหลัง 13 ป (พ.ศ. 2533-2545) โรงเรียนเอกชนไดชวยแบงเบาภาระ
ของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานถึง 202,831.6 ลานบาท16 
 จากสรุปผลการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน  
(รอบแรก  2544-2548) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน  จํานวน 2,116  โรงเรียน ยังพบอีกวาภาพรวมของโรงเรียนเอกชนไดมาตรฐาน
เพียงรอยละ  49  สวนโรงเรียนเอกชนอีกรอยละ 51 ที่ยังไมไดมาตรฐานสวนใหญเปนโรงเรียน
ขนาดเล็กในเมือง สวนผูบริหารนั้นยังไมไดมาตรฐานในดานการบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะการ
มีหลักสูตรที่เหมาะกับผูเรียนและทองถิ่น มีส่ือการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู และการ
สงเสริมกิจกรรม และการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ17  
 จากปญหาดังกลาวผูบริหารโรงเรียนนับเปนกลไกสําคัญและมีอิทธิพลสูงตอคุณภาพ
ของผลลัพธที่ไดจากระบบการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา และประสิทธิผลของ
องคการทางการศึกษา ซึ่งนักวิชาการหลายทานมีความเห็นตรงกันวาผูบริหารนับเปนตัวแปรที่
สําคัญตอคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษาที่มักแปรปรวนตามผูนําเสมอ18  ความเปนผูนํา
จึงถือวามีสวนสําคัญตอการบริหารงานองคการหรือของหนวยงานเปนอยางมาก  ผูนําที่ไมมี
ความสามารถไมมีความรับผิดชอบไมสามารถควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาหรือปลอยให
ผูใตบังคับบัญชาทํางานตามลําพังยอมจะเปนการทําลายขวัญกําลังใจของผูใตบังคับบัญชาเกิด
ความไมสามัคคีในหมูคณะ  เกิดความทอแทไมอยากทํางานซึ่งจะสงผลใหการทํางานดานตาง ๆ 
ขาดประสิทธิภาพในทางตรงกันขามหากผูนําที่มีความสามารถมีศิลปะในการบริหารจะทาํใหผูทีอ่ยู
ภายใตการบังคับบัญชาเกิดความขยันขันแข็งในการทํางานหรือเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทําใหผูใตบังคับบัญชายอมรับในตัวผูนํามีความรักตอองคการ
และอยากทํางานใหกับองคการอยางเต็มความสามารถ เนื่องจากความสําคัญของผูนําหรือภาวะ

                                                           
16 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  แผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชน

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน( กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟค จํากัด, 2540), 6. 
17 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน), สรุปผล

การสังเคราะหการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศึกษา [Online], accessed 25 มีนาคม 
2551 .available:www.onesqa.or.th 

18 รุง  แกวแดง, โรงเรียนนิติบคุคล( กรุงเทพฯ: วัฒนาพานชิ, 2546),9. 
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ผูนําตามที่กลาวมาแลว จึงไดมีการศึกษาเรื่องนี้มาเปนระยะเวลายาวนาน เร่ิมนับต้ังแตอดีตที่มี
การเขียนขันทึกไวในยุคของอียิปตประมาณ 5,000 ป ที่ผานมา19 
 ภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะตองมีในอัน
ที่จะชวยสงเสริมความประสิทธิภาพของโรงเรียน และเปนเงื่อนไขสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา 
เทาที่ผานมาการจัดการศึกษาของไทยยังไมเหมาะสม ยังขาดการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น ผูบริหาร
ซึ่งอยูในฐานะผูนําครู และบุคลากรในโรงเรียนจึงตองแสวงหาความรวมมือเพื่อใหวัตถุประสงคของ
โรงเรียนบรรลุผล20ทั้งนี้ประสิทธิผลเปนตัวชี้วัดถึงการเปลี่ยนแปลงและความอยูรอดที่องคการทุก
ประเภทตองใชในการตรวจสอบตนเองตลอดเวลา  อีกทั้งยังเปนตัวการที่จะเปนเครื่องตัดสินใจขั้น
สุดทายวาการบริหารและองคการประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด  จะตองดําเนินการตอไปเชน
ไรโดยเฉพาะการทํางานขององคการในปจจุบันซึ่งมีความสําคัญกับมนุษยมากขึ้นมนุษยจึง
จําเปนตองพึ่งพาองคการในรูปแบบตาง  ๆ  เพื่อตอบสนองความตองการที่แตกตางกัน  และการที่
องคการจะสามารถตอบสนองไดดีที่สุดนั้นอยูที่คุณภาพของการบริหารและความสามารถในการ
อยูรอดขององคการ ไดใหความเห็นวา  เปาหมายที่เปนเงื่อนไขความสําเร็จขององคการก็คือความ
อยูรอดขององคการหมายความวาองคการสามารถที่จะลมละลายหรือเลิกกิจการไดถาองคการนั้น
ไมสามารถปรับตัวและสนองตอบตอขอเรียกรองของสิ่งแวดลอมภายนอก  ดังนั้นประสิทธิผลจึง
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับองคการและการอยูรอดขององคการอยางแยกไมออกเพราะองคการที่มี
ประสิทธิผลยอมมีความเจริญเติบโตสามารถดํารงอยูไดและตอบสนองภารกิจ  หรือวัตถุประสงค
ขององคการไดในระยะยาว  ประสิทธิผลองคการจึงเปนเรื่องสําคัญ 
 ผูวิจัยในฐานะผูจัดการและเจาของโรงเรียนซึ่งเปนสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ในปจจุบันและศึกษาดาน
การบริหาร   การศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร และประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ซึ่งจะเปนสารสนเทศที่สามารถนําไปใชกําหนดแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลของ
ผูบริหาร    สถานศึกษาเอกชน  ในสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

                                                           
19 Bass.B.M.and Avolio B.J., Transformational Leadership Development 

(Califormia :  Consulting Psychologists Press,1990),31. 
20 จามจุรี จําเมอืง,”รูปแบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรยีนสังกัด

กรุงเทพมหานคร”( บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา, 2548), 3. 
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สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานครและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไป
พัฒนาแบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
 1. เพื่อทราบองคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 2. เพื่อทราบองคประกอบประสิทธิผลของสถานศกึษาเอกชน  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 3. เพื่อทราบความสัมพนัธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษา กบัประสิทธิผล
ของสถานศกึษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอคําถามของการวิจัย 
 1. องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานมี
อะไรบาง 
 2. องคประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานมี
อะไรบาง 
 3. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศกึษาเอกชน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสัมพนัธกนัหรือไม 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การวิจยัเพื่อศึกษารูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร และประสิทธิผลของสถานศกึษา
เอกชนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานนี ้ ผูวิจยัไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัจากองคความรูใน
เร่ืองภาวะผูนาํของผูบริหาร และประสิทธผิลของสถานศึกษาดังนี ้
 ภาวะผูนําของผูบริหาร  ผูวจิัยไดศึกษาจากแนวคิดของบานารด  (Barnard) กลาวถึง
ลักษณะของผูนําที่ดีไวหลายประการคือ 1)  สดชืน่  อดทน  มีความรื่นเริง  เบกิบาน  ทาํงานดวย
ความสนุก  มคีวามอดทนในการทํางาน  2)  มีความสามารถในการตัดสินใจดี  คือ  ตัดสินใจได
รวดเร็ว  ไมผิดพลาด  3)  มีความสามารถในการจูงใจคนไดดี  4)  มีความรับผิดชอบสูง  สามารถ
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ควบคุมอารมณใหมั่นคงเมื่อถูกตําหนิ  ไมหนีงานแตมุมานะเพื่อใหงานนัน้ประสบผลสําเร็จ21 มารริเนอร  
(Marriner)  ไดกลาวถงึ  คุณลักษณะภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลวาตองประกอบดวยคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้  คอื  1)  มีสติปญญาสูงกวาบคุคลที่เขานาํอยู   2)  มีความคิดริเร่ิม  สามารถคิดและ
ทําส่ิงที่เปนประโยชน   3)  มีความคิดสรางสรรค  โดยสามารถตระหนักและคิดคนวิธีการแกปญหา
ที่ดีเหมาะสมกับสภาพขอเท็จจริง   4)  มีวุฒิภาวะทางอารมณ  โดยมีอารมณทีม่ั่นคง  มทีิศทาง
และจุดมุงหมาย   5)  มีทักษะในการสื่อภาษา    6)  มีความสามารถชักจูงบุคคลอืน่ใหปฏิบัติตาม
โดยการใหขอเสนอแนะใหขอมูล  ไกลเกลีย่ปญหาขอขัดแยงได   7)  ผูนําตองรับรูบคุคลที่เปนมิตร
หรือศัตรู  พรอมทัง้บรรจุในตําแหนงที่เหมาะสม  8)  ผูนําจะตองเขารวมกจิกรรมทางสังคม  
สามารถเขากบับุคคลทุกกลุมและทุกประเภทได22 ในขณะที ่ ฮอรเนอร (Horner)23 ไดกลาวถงึ  
คุณลักษณะภาวะผูนําไววา  1)  เปนผูที่สามารถจงูใจผูอ่ืนได  2)  เปนผูที่มีอิทธิพลเหนือกวาคนอืน่
ในองคกร  3)  เปนผูที่สามารถใชทกัษะในการสื่อสารไดดี  4)  ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปน
ผูนํา  5)  สามารถวางแผนงานและปฏบิัติงานไดจริง  6)  มีความสามารถกําหนดทิศทางใหแก
องคกร  7)  มุงมั่นทาํงานไมรอคอยโชค  8)  มีความกลาตัดสินใจ  9)  มีความสามารถในการแกไข
ปญหาของความขัดแยง  9)  มีวิสัยทัศนกวางไกล  สําหรบั  ประชุม รอดประเสริฐ ไดกลาว
คุณลักษณะผูนําวา  1)  มคีวามสามารถในการจงูใจผูใตบังคับบัญชา  2)  มีหลกัในการปกครอง  
มีความยุติธรรม  มีขันติธรรม  3)  มีความสามารถในการเขาถึงสภาพและความแตกตางของมนษุย  
4)  มีความสามารถในการแสดงพฤติกรรมการบริหารใหเหมาะสมกบัสถานการณ  5)  มวีิสัยทศัน
มองโลกในแงดี  6)  มีความขยันหมั่นเพียร24  ในขณะที ่ดบูริน (Dubrin) ไดสรุปวาภาวะผูนาํ  คือผู
ที่มีคุณลักษณะนั้น  1)  มอิีทธิผลระหวางบุคคลที่บัญชาการ  โดยผานการติดตอส่ือสารใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว  2)  ดําเนนิการเพิ่มข้ึนของอิทธพิลเหนอืการยอมรับดวยการอํานวยการและคําสั่ง  
3) การกระทาํทีท่ําใหผูอ่ืนทําหรือสนองตอบในทิศทางรวมกนั  ศิลปะในการใชอิทธิพลตอผูคนใน

                                                           
21 Chester I . Barnard,  Organization  and  Management (Cambridge, 

Mass:Harvard  University  Press, 1926),16-21. 
22 Tomey A. Marriner, Guide of nursing management ( Saint Loius : The C.V. 

Mosby Company, 1980). 
23Horner K.C. Horner, “The emotional ear in stress, Neurosci,” Biobehav, Rev.27 

(2003):  437–446. 
24 ประชุม รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน  หลักและทฤษฎี  (กรุงเทพฯ : ภาควิชา

บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2527),349 . 
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การชักชวน  หรือทําเปนตัวอยางใหคนอืน่ทําตามแบบตน25   นอกจากนั้น นพรัตน  จันทรปรรณิก  
ไดกลาวโดยสรุปภาวะผูนาํวา  1)  เปนผูทีม่ีหลักในการทํางาน  2)  มใีจรักในองคกรที่ทํางานอยู  3)  
มีจรรยาบรรณในการทํางาน  4)  มวีิสัยทศันและมองการณไกล26  ของกรมวชิาการ 1)  ผูนาํตอง
หลักในการปกครององคกร 2)  ผูนํามีความยุติธรรม  3)  ประพฤตปิฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ด ี  4)  
การทาํงานมีความรอบคอบและแมนยํา27  จีรพันธ  ศิริโชติ  ไดกลาวโดยสรุปวา  1)  ตองฉลาดและ
มีไหวพริบ  2)  จะตองมคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค  3)  จัดใหมีการเยี่ยมชัน้เรียน  4)ใหความ
ชวยเหลือเพื่อนรวมงาน  5)  สงเสริมใหบุคลากรไดรวมในกิจกรรมตาง ๆ28  แคมปเบล (Campbell) 
ไดกลาวถงึบทบาทที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาไดดังนี้  คือ  1)  ผูบริหารควรมองการณไกล
และมีอิทธพิลในการพัฒนาเปาหมายและนโยบายสถานศึกษา   2)  ผูบริหารควรทําหนาที่ในการ
กระตุนใหมีการพัฒนาโครงการตาง ๆ เพื่อชวยใหเปาหมายของสถานศกึษาประสบความสาํเร็จ  3)  
ผูบริหารมหีนาที่ในการกาํหนดวิธกีารและประสานงานในการนําโครงการไปปฏิบัติ  4)  ผูบริหารมี
บทบาทในการจัดหาทรพัยากรที่จําเปนเพือ่สนับสนนุโครงการใหประสบความสาํเรจ็29  คุรุสภา  ได
กลาวถึงคุณลกัษระผูนาํวา  1)มีความเปนตัวอยางที่ดี  2)  ใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานได   3)  
มุงมัน่พฒันาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัตติามไดเต็มศักยภาพ  4)  พัฒนาแผนงานขององคกรให
สามารถปฏิบตัิไดเกิดผลจริง  5)  ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร  6)  พัฒนาและใช
นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีม่ีคุณภาพสูงขึน้เปนลําดับ  7)  รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศกึษาไดอยางเปนระบบ  8)  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพฒันา  9)  เปนผูนาํ

                                                           
25 Andrew J. Dubrin, Leadership(  New  Jersey : Houghton  Mifflin  

Company,1995),85. 
26 นพรัตน  จันทรปรรณิก,ทฤษฎีการบริหาร(ขอนแกน:ภาควิชาการบริหารการศึกษา   

คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยขอนแกน,2533),4. 
27 กรมวิชาการ,หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศักราช 2545 (กรุงเทพมหานคร :

กระทรวงศึกษาธิการ,2545),126. 
28 จีรพันธ  ศิริโชติ,”คุณลักษณะของผูนาํและประสิทธิผลของงานในภาควิชาของคณะ

ศึกษาศาสตรในมหาวทิยาลยัไทย(ปริญญานพินธ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ,2534),9. 

29 David Campbell,  “Good  Leaders  are Credible  Leaders,”Research – 
Technology  Management 36 ,5(1977):26. 
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และสรางผูนาํ  10)  สรางโอกาสในการพฒันาไดทกุสถานการณ30  ของ  วิเศษฎ  พพิัฒนภิญโญ
พงศ  ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนาํไววา  1)  มีความเขาใจในเนื้อหาของงาน  2)  มีความเขาใจ
ในหลักการบรหิาร  3)  รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  4)  มีความสามารถในการจูงใจ  5)  มีความคดิ
เปนนกัธุรกิจและมีความรับผิดชอบ  6)  มีอุปนิสัยของคนซึง่เปนพืน้ฐานของการแสดงพฤติกรรม
ผูนํา  7)  มีความพรอมที่จะชวยเหลือผูอ่ืนในแกปญหา  8)  มีวิสัยทัศนที่ด3ี1  สตอกดลิล (Stogdill)  
ไดกลาวไววา  1)  ผลงานของผูนาํตองไดผลดี  2) มีวิสัยทัศนที่ดี  3)  สามารถใหความชวยเหลอื
และใหคําแนะนําในการแกปญหาได  4)  สามารถสรางบรรยากาศองคการของโรงเรียน32  ลูเธอร 
(Luthans)  ไดกลาวถงึคุณลักษณะของผูนําที่ดีไวดวา  1)  สามารถสรางความสมัพันธระหวาง
โรงเรียนและชมุชน  2) สามารถพัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มคีุณภาพสูงขึ้น
เปนลําดับ  3)  สรางกระบวนการในการบริหารจัดการทรพัยากรที่มีอยูใหเปนประโยชน  4)  ใชหลกั
ธรรมาภิบาล  5)  สรางบรรยากาศองคกรใหเกิดความสามัคคี  6)  มีความสามารถแกไขปญหา
ความขัดแยง  7)  มีวิสัยทศันที่ด3ี3  เซอรจิโอวานี  (Sergiovanni) ไดเสนอยุทธวิธแีละยุธศาสตร
สําหรับผูนําทีม่ีคุณภาพเปนหลัก  10  ประการที่เรียกวา The  10-p  Model  of  Quality  
Leadership  โดยกลาววา 1)  ความจาํเปนพื้นฐาน  (prerequisites) 2)  การมองการณไกล  
(perspective)  3)  มีหลักการ  (principle)  4)  หลักในการทํางาน  (platform)  5)  หลักการ
ปกครอง  (politics)  6)  ความมุงประสงค (purposing)  7)  การวางแผน  (planning)  8)  ความ
ยืนหยัด  (persisting)     9)  การบริหารคน  (people)  10)  ความรักองคการ  (patriotism)34  
 ประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิดของ  มาโฮนีและอีทเซล 
(Mahoney & Eeitzel) ใหแนวคิดเกณฑประสิทธิผลขององคการธุรกิจ  และหนวยงานวิจัยและ

                                                           
30 คุรุสภา,คูมือการจัดทาํแผนพัฒนาการศึกษา(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว

,2534),14. 
31 วิเศษฎ  พิพฒันภิญโญพงศ,  ภาวะผูนํากับการบริหาร , พิมพคร้ังที ่ 2  (กรุงเทพ  :  ไทย

วัฒนาพานชิ,2542),21-22. 
32 Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership: Survey of Theory and Research 

(New  York: Free  Press,1956),255. 
33 Fred  Luthans, Oganizational  behavior(New  York : R.R.Donnelley & 

Sons,1985),257. 
34 Thomas J .Sergiovanni,ExplanationsinEducationalAdministration, 

(St.Louise:University,1973),95. 
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พัฒนาเกณฑประสิทธิผลขององคการธุรกิจ  ไดแก  ความสามารถในการผลิต  การสนับสนนุการใช  
การวางแผน  ความเชื่อถือไดและความคิดริเร่ิม  สวนเกณฑประสิทธิผลของหนวยงานวจิัยและ
พัฒนา  ควรใชความนาเชื่อถือได  ความรวมมือ  และการพัฒนา35  ในขณะที ่  กิบสันและคณะ 
(Gibson & et.al.) ไดทําการศึกษาและกาํหนดเกณฑในการประเมนิประสิทธิผลขององคการโดยใช
หลายเกณฑ  ดังนี ้  1)  ความสามารถในการผลิต  2)  ประสิทธิภาพ  3)  ความพึงพอใจ  4)  
ความสามารถในการปรับตัว  5)  การพัฒนาและการอยูรอด36  ควินและโรบารท (Quinn & 
Rohrbaugh) ไดเสนอแนวคดิในการประเมินประสทิธิผลของโรงเรียน  คือ  1)  ความสามัคคีของ
บุคลากร  2)  นวัตกรรมในโรงเรียน  3)  การพัฒนาบคุลากร37   ยูค (Yukl) ไดสรุปแนวคิดและ
งานวิจยัเกี่ยวกับภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลนั้นสามารถประเมินไดจากสิ่งตางๆ   ดังนี ้  1)  ผลงานที่
ปรากฏออกมาของผูนาํ  2)  คุณภาพของกระบวนการกลุม  3)  ความเปนทีช่ื่นชม  ยกยอง  นบัถอื
ของผูนํา  4)  ความพึงพอใจของผูนํา  5)  ความผูกพนัของผูรวมงานตอเปาหมายของกลุม  6)  
พฤติกรรมของผูนําตอผูรวมงานและหนวยงาน  7)  ความสําเร็จของงานและการบรรลุเปาหมาย  
และ  8)  การมีคุณภาพชีวติที่ดี  การพฒันากลุมผูรวมงานใหมีความกาวหนา38   ของ  แคปโล 
(Caplow) เสนอวาประสิทธผิลขององคการควรวัดจากตวัแปร  4  ตวั  ดวยกัน  คอื  1)  ความ
มั่นคงหมายถงึความสามารถในการรักษาโครงสรางขององคการไว  2)  ความผสมผสานเปน
อันหนึ่งอนัเดียวกัน  3)  ความสมัครใจหมายถงึความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับ
สมาชิก  และ4)  ความสาํเร็จขององคการ39  พอกี้และสมิท  (Purkey  and  Smith)     ได
สังเคราะหงานวิจยัเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผลและไมมีประสิทธิผล ซึ่งการวิจยัพบวาการทีค่รู

                                                           
35 John H .Mahoney and Nigel  R.Eeitzel  ,  Organization  Behavior  :  Theory  & 

Practice ( Englewood  Cliff  :  Prentice  Hall  ,2001),142-144. 
36 Robert  R. Gibson and others, The  Personal  Management  Process  :  Human  

Resource  Administration ( Bost  :  Houghton  Mittlin  ,1998),243-245. 
37Quinn. A.F. and M.  S.Rohrbaugh,    Personnel  Management  of  People  at  

Work ( New  York  :  Mcmillan  Publishing  Co., Inc,2002),225-227. 
38 Gary A.  Yukl, Leadership  in  Organizations( New Jersey :  Prentice-Hall,1998). 
39 Nathan  W.Caplow,  Principle  of  Behavior  :  Organization  &  Management 

(New  York  :  Appleton  Century  Croff,200),211-213. 
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ในโรงเรียนมีความสมัพนัธทีด่ีเปนตัวแปรทีเ่กี่ยวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน40  ยูก ิYuki (1998)  
ความรูสึกของครูที่อยากทํางานในโรงเรียน  มีความสุขกบัรายได  สวัสดิการ  ความพึงพอใจในงาน
เปนความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการทาํงานในทางบวก  เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทนคือผลทีเ่ปนความพงึพอใจทีท่ําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน  มี
ความมุงมัน่ทีจ่ะทํางาน  มีขวัญและกําลังใจ  มีการเสียสละ  อุทิศแรงกายแรงใจมีผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการทาํงาน  รวมทัง้สงผลตอความสําเร็จและเปนไปตาม
เปาหมายขององคการ41  ของ  เนลสนัและควิค (Nelson and  Quick) ไดรายงานการวิจัยถงึ
ความสัมพันธของความพึงพอใจในงานบคุลากรและผลลัพธขององคการพบวาผูที่ขาดความพงึ
พอใจในงานทีก่ารขาดงานบอย  หรือมโีอกาสสูงที่จะออกจากงาน  และมีปญหาทางสุขภาพจิต
และสุขภาพกายมากกวาผูที่พอใจในงาน   ความพงึพอใจกอใหเกดิประสิทธิผลและความสาํเร็จ
ขององคการ  เปนการเพิ่มขวัญผลผลิต  คนทาํงานทีม่ีความสุขจะกอใหเกิดผลผลิต42  ความพงึ
พอใจในงานเปนตัวพยากรณความผูกพนัตอองคการได43  พาสนั (Parson) ไดเสนอแนวคิดในการ
วัดประสิทธิผลขององคการไว  ดังนี้  1)การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม  (Adaptation)  2)  การ
บรรลุเปาหมาย  (Goal  Attainment)  3)  การบูรณาการ  (Intergration)  และ  4)  การคงไวซึง่
ระบบคานิยม  (Latency) 44  ของ กิบสันและคณะ (Gibson & et.al.)45 ไดทําการศึกษาและกําหนด
เกณฑในการประเมินประสทิธิผลขององคการโดยใชหลายเกณฑ  ดังนี้  1)  ความสามารถในการ
                                                           

40 W.S.Purkey  and M.  E.Smith ,   Effectiveness  and  Efficiency  in  Education  and  
School  Administration,2nd  Ed. (New  York  : Mc  Graw  Hill  Book,2001), 356-357. 

41 N Yuki,  The  Success  and  Obstrctions  of  Japanese  School  Administration 
(New  York: Mcmillan  Publishing  Co.,Inc,1998),234-256. 

42 บัณฑิต  แทนพิทักษ,”ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําอาํนาจความศรัทธาและความพึง
พอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา”  (มหาวทิยาศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร,2540),209. 

43 T.J. Nelson and  R.R. Quick. The Research on Work Place Satisfactions:  
The  Case Study on American I.T. Corporation(New York: New York University 
Press,2001),455 – 460. 

44 Talcott  Parsons ,Sociological Theory and Modern Society( Massachusetts : 
Harvard University Press,1968), 145 – 160. 

45 Robert T. Gibson and others , Index and Indicators of Organizational 
Effectiveness and Efficiency(New York: Mc Graw Hill Book,2001),201 – 211. 
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ผลิต  2)  ประสิทธิภาพ  3)  ความพึงพอใจ  4)  ความสามารถในการปรับตัว  5)  การพัฒนาและ
การอยูรอด   ของ  โมต (Mott) ซึ่งไดกลาวถึงประสทิธิผลของโรงเรียนในแงความสามารถ  4  
ประการ   ดังนี้  1)  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  2)  ประสิทธภิาพ  3)  ความสามารถในการ
ปรับตัว  และ  4)  ความสามารถในการยดืหยุน46  ของ  ฮอยและมิสเคล  (Hoy & Miskel) ไดเสนอ
แนวคิดในการประเมินประสทิธิผลขององคการ  โดยพจิารณาจาก  1)  ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยน  2)  การบรรลุเปาหมาย  3)  ความพึงพอใจในการทํางาน  และ4)  ความสนใจใน
ชีวิต47 
          นอกจากนี้ผูวจิัยยงัไดใชความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวยผูรับ 
ใบอนุญาต ครูใหญ และครู ที่อยูในโรงเรยีนขนาดกลางถึงขนาดใหญ มีความเปนเลิศทางวิชาการ 
และโรงเรียนผานเกณฑในระดับดี มาศึกษาในการวิจยัครั้งนี้ดวย  จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาว 
สามารถนํามาประกอบแนวคิดที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยเขียนเปนแผนภูมิ
ดังปรากฏในแผนภูมิที ่1      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 Howard E .Mott , School and Education Management : The New Paradigm 

(Michigan : University of Michigan Press,2002),233 -235. 
47 W.K. Hoy. and C.G. Miskel ,Educational Administration : Theory, Research, and 

Practice,82. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาวะผูนาํ
ของผูบริหาร 

หลักในการปกครอง (Sergiovanni และ 
กรมวิสามัญศึกษา) 

ความฉลาดและมีไหวพริบ (Barnard, 
Marriner และ จีรพันธ  ศิริโชติ)   

การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน กับ
ชุมชน (Campbell, Kimball และ 

การเปนตัวอยางที่ดี (Horper,  คุรุสภา 
และ กรมสามัญศึกษา)   

ความสามารถในการจูงใจ (Barnard, 
Horper, Marriner และ ประชุม รอด

การมีวิสัยทัศนที่ดี  (Barnard, Marriner, 
Sergiovanni, DuBrin, Kimball, Campbell, 
Luthans, Stogdill, Horper, นพรัตน  จันทรปรรณิก
, กรมวิสามัญศึกษา, จีรพันธ  ศิริโชติ คุรุสภา, 
วิเศษฎ  พิพัฒนภิญโญพงศ  และ ประชุม  รอด

ประสิทธิผล
ของ

สถานศึกษา 

ความสามารถในการแกปญหาภายใน
โรงเรียน (Mott และ Hoy & Miskel)   

ความสามารถในการปรับตัว (Parson, 
Gibson & et.al., Mott และ Hoy & Miskel)   

ความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวก 
(Mott และ Hoy & Miskel)   

ความสามารถในการผลิต (Mahoney & 
Eeitzel, Gibson & et.al., Mott และ Hoy & 

บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 
(Parson, Gibson & et.al., Mott และ Hoy & 
Mi k l) 
ความพึงพอใจในงาน (Yuki, Nelson & 
Quick, บัณฑิต  แทนพิทักษ และ ปรียาพร  

ความสามัคคีของบุคลากร (Caplow, 
Mahoney & Eeitzel และ Quinn & 

การพัฒนาบุคลากร (Mahoney & Eeitzel, 
Gibson & et.al., Quinn & Rohrbaugh และ 

แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะการวจิัย  เพื่อความเขาใจตรงกันดังนี ้

รูปแบบภาวะผูนํา หมายถึงพฤติกรรมที่สะทอนถึงคุณลักษณะและบทบาทที่ผูบริหาร 
ประพฤติปฏิบัติในการทํางานรวมกับผูรวมงานคนอื่นๆ โดยการใชอิทธิพลของตนเองหรือของ
ตําแหนง    ในการจูงใจใหบุคคลหรือกลุมบุคคลปฏิบัติตามความคิดเห็นความตองการของตนดวย
ความเต็มใจยินดีที่จะใหความรวมมือ    เพื่อจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของกลุมตามที่กําหนดไว     

สถานศกึษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   หมายถงึ หนวยงานเอกชนที่จัดการศึกษา
กอนระดับอุดมศึกษา โดยจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ในสงักดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน  ทีม่ีที่ตั้งอยูใน  76  จังหวัดทั่วประเทศ 

ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน   หมายถึงบุคลากรวิชาชีพทีรั่บผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แตละแหง ทั้งของรัฐและเอกชน  ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสถานศกึษา  เพื่อควบคุม  
ดูแล  รับผิดชอบในกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงตามวตัถุประสงค ในงานวิจัยนี้  หมายถงึ ผูรับ
ใบอนุญาต  และครูใหญ  ในสถานศึกษาของภาคเอกชน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน  76  
จังหวัดทัว่ประเทศ   ประจําปการศึกษา  2550    

ผูรับใบอนุญาต หมายถงึ  บคุคลที่ไดรับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธกิารใหดําเนนิ
กิจการโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525  ในงานวิจัยนี้ หมายถงึ ผูรับใบ
อุญาตในสถานศึกษาของภาคเอกชน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน  76  จังหวัดทัว่ประเทศ  
ประจําปการศึกษา  2550      

ครูใหญ หมายถึง  บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูรับใบอนุญาต และผูจัดการ ใหรวมกับ
ผูจัดการในการบริหารโรงเรยีน ในงานวจิัยนี ้ หมายถงึ ผูที่ไดรับมอบหมายใหทาํหนาที่ครูใหญใน
สถานศกึษาของภาคเอกชน  ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใน  76  จังหวัดทัว่ประเทศ  ประจําป
การศึกษา  2550      

ครู หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลกัทางดานการเรียนการสอน และการสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธกีารตาง ๆ ในสถานศึกษา ประกอบดวย ครูที่สอนอยูในสถานศึกษา
ของภาคเอกชน  ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใน  76  จังหวัดทัว่ประเทศ ประจําปการศึกษา  2550    
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บทที่  2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลกัเพื่อทราบรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร และ
สิทธิผลของสถานศกึษาเอกชนระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั
ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วของในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนาํ   
แนวคิดเกี่ยวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน  และการวิเคราะหองคประกอบ 

แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนํา 

ความหมายของภาวะผูนาํ 
 สิปปนนท   เกตุทัต  กลาววา  ภาวะผูนํา  หมายถงึ  ความมวีิสัยทัศน  มีทัศนะ

กวางไกลและสามารถทําใหผูรวมงานยอมรับและยินดีรวมปฏิบัติตาม  ซึง่ผูที่จะเปนผูนาํตองมี
ศักยภาพพื้นฐาน 9 ประการ ไดแก เปนคนเกง  เปนคนดี  ทาํงานรวมกับผูอ่ืนได  มีความกลา
หาญทางจริยธรรม  อดทน  บริหารจัดการเปนตัดสินใจอยางมีวิจารณญาณมีสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคมและเคยประสบความสําเร็จมาพอสมควร48

                                                           
48 สิปปนนท   เกตุทัต, ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ :บมจ,ธนาคารกสกิร

ไทย, 2540), 43 – 45. 

 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  กลาววา  ภาวะผูนําอาจมีไดทั้งในผูดํารงตาํแหนงหัวหนาและ
ผูที่ไมไดดํารงตําแหนงหวัหนา  ผูนาํตามธรรมชาติในกระบวนการชุมชนจะมหีลายคน  ลักษณะของ

16 
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ภาวะผูนําคือ  ฉลาด  เปนคนเห็นแกสวนรวม  เปนคนติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนรูเร่ือง  และเปนที่
ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัต2ิ7 

 ปยธิดา  ตรีเดช  ไดกลาววาภาวะผูนาํ  คือ  กระบวนการในการชกัจูง แนะนาํ  และ
บังคับบัญชาใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวดวยความเต็มใจ28 

 สงวน นิตยารัมภพงศ ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา กลาววา ผูนาํจะมี
ความหมายเปน 3 ลักษณะดงันี ้

 1.  ผูนาํ  หมายถงึ  ตําแหนงที่มีอยูในโครงสรางของกลุมหรือองคการ และบุคคลที่ดํารง
ตําแหนงนัน้กค็ือ  ผูนาํ 

 2.  ผูนํา  หมายถงึ  บทบาทและหนาทีท่ีม่ีตอกลุมซึ่งไดแกหนาที่ในการประสานงานและ
นํากจิกรรมของกลุมไปสูเปาหมายของกลุมทั้งในดานกจิกรรมการทาํงานและการใหกลุมคงอยู  
บุคคลที่ปฏิบัติบทบาทดังกลาวก็คือ ผูนาํ 

 3.  ผูนาํ  หมายถงึ  ผูมีคุณสมบัติบางอยางที่ประทับใจและเปนที่ชืน่ชมของสมาชิกใน
กลุมซึ่งจะมีผลทําใหสมาชิกยอมรับและเต็มใจปฏิบัติตามความตองการและการชกันําของเขา29 

 นิพนธ  กนิาวงศ  ไดกลาววาภาวะผูนาํ  คือ  ปรากฏการณที่บุคคลหนึง่ทีเ่รียกวาผูนํา  
สามารถทําใหคนอื่นๆ  ปฏิบตัิงานตามที่ตองการได  โดยการปฏิบัติงานนั้น  ผูปฏิบัติมีความเต็มใจ
ที่จะทํา  ซึง่อาจเกิดจากความเชื่อถือ  ศรัทธา  หรือพลังอาํนาจทีม่ีอยูในตัวผูนํานั้น ๆ30 

 
 
 

 

                                                           
27 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน,การจัดและการบริหารอาชวีศึกษา ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

บริษัทพมิพดีจาํกัด, 2540), 53 – 74. 
28 ปยธิดา  ตรีเดช,สารานุกรมศัพทการบรหิารสาธารณสุข( กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2540),99.   
29 สงวน  นิตยารัมภพงศ,ภาวะผูนํากับวกิฤติระบบราชการไทย( กรุงเทพฯ : พิมพไทย

,2540),125. 
30 นพินธ  กินาวงศ,หลกัการบริหารการศึกษา(พิษณุโลก : ภาควิชาบริหารและพัฒนา

การศึกษาคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยันเรศวร,2541),73.   
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เมธิน ี จิตรออนนอม  กลาววา ภาวะผูนําหมายถึงกระบวนการ  หรือการกระทาํของ
บุคคลอื่น  หรือรวมกันกระทาํ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ31 

เกศิน ี จฑุาวจิิตร ไดกลาววาภาวะผูนํา  คือ   ผูนาํทีม่คีวามคิดเหนือผูอ่ืนดังนี้   มิไดเปน
ผูนําโดยตาํแหนงหรือมีแตงตัง้อยางเปนทางการ  แตเปนผูนาํโดยธรรมชาติ  ไดรับการยอมรับนับ
ถือจากบุคคลทั่วไปในสงัคม  ดังนั้นผูนาํทางความคิดจึงไมไดมีอิทธิพลโดยตําแหนง  การที่สมาชิก
ในสงัคมเชื่อฟงหรือคลอยตามหรือเหน็ดวยนั้นเปนเพราะความชืน่ชม  ศรัทธาในตวัผูนาํ  และ
ผลงานที่ผานมา32 

 ทองมัน่  คุมใหญโต ไดกลาววาภาวะผูนํา  คือ กระบวนการที่ผูนําใชอิทธิพลและอาํนาจ
ของตนกระตุนชี้นําใหคําปรึกษา  ส่ังการ  ตลอดจนจดัหาปจจัยการดําเนินการมาสนับสนุนและ
สงเสริมใหการดําเนนิงานบรรลุเปาหมายทีก่ําหนด33 

ติน  ปรัชญพฤทธิ ์   ไดใหสรุปความหมายวา  ภาวะผูนํา หมายถงึ  การที่บุคคลหนึง่ 
(ผูนํา)  พยายามที่จะใชกาํลงัสมอง  กําลังกาย  และกาํลังใจ  เพื่อจูงใจหรือดลใจใหผูตามกระทาํ
การอยางใดอยางหนึ่ง   ใหเปนไปตามวตัถุประสงคของตน   และเพื่อผลประโยชนของสวนรวม
และการจูงใจหรือดลใจเชนนั้นจะตองไมเปนการบงัคับ  ตลอดจนตองไดรับความยินยอมจากผูตาม
ดวย34 

ชาญชัย   อาจินสมาจาร  ไดกลาววา  ภาวะผูนํา (Leadership) คือการสรางโอกาสให
พนักงานและบุคคลอื่น ๆ ไดทําประโยชนอยางสาํคญัเปนรายบุคคล  หรือทีม่ีตอภารกิจของ

                                                           
31 เมธนิี  จิตรออนนอม, “ ภาวะผูนาํของหัวหนาหอผูปวยและความยึดมั่นผูกพันตอ

องคการของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม"(วิทยานพินธปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลยัเชียงใหม
2542),42. 

32 เกศิน ี จฑุาวจิิตร ,การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น(นครปฐม : สถาบนัราชภัฏ
นครปฐม,2542),25. 

33 ทองมั่น  คุมใหญโต , เอกสารคําสอนวิชาองคการและการจัดการ(พิษณุโลก :  คณะ
วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม,2543),217. 

34 ติน  ปรัชญพฤทธิ,์ ภาวะผูนําและการมีสวนรวม,เอกสารการสอนชุดวชิาพฤตกิรรม
มนุษยในองคการ,หนวยที่ 11(นนทบุรี:มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช,2543),618. 
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องคการภาวะผูนําเปนตัวแทนของความตั้งใจและความพยายามของผูนําในการมองหาแนวทาง  
เพื่อขยายสมรรถนะของพนกังานใหทาํคุณประโยชนแกเปาหมายและจุดมุงหมายของหนวยงาน35 

 กิติ   ตยัคคานนท  ไดกลาววา   ภาวะผูนํา  คือ   ศิลปะ  หรือความสามารถของบุคคล
หนึง่ทีจู่งใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคลอื่น  ไมวาจะเปนผูรวมงาน  หรือผูใตบังคับบัญชาใน
สถานการณตาง ๆ   เพือ่ปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการสื่อความหมายหรือการ
ติดตอกันและกันใหรวมใจกบัตนดําเนินการ  จนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงคและ
เปาหมายที่กาํหนดไวการดําเนินการจะเปนไปในทางดหีรือช่ัวก็ได36 

 พรนพ  พกุกะพนัธ ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผูนาํที่สรางความรวมมือรวมใจ
ดังนี ้ใหความหมายวาภาวะผูนําคือคุณสมบัติ  เชน  สติปญญาความดีงาม  ความรูความสามารถ
ของบุคคลที่ชกันําคนทัง้หลายมาประสานกัน และพากันไปจุดมุงหมายที่ดีงาม37 

  แฮลพนิ  (Halpin) ไดสรุปแนวความคิดเกีย่วกับภาวะผูนําดังนี ้  
ผูนํา  คือ  บุคคลที่อยูในฐานะอยางใดอยางหนึง่ดังตอไปนี ้

1. ผูนาํ  หมายถึง  บุคคลทีม่ีอิทธพิลตอการกระทาํของผูอ่ืน 
2. ผูนาํ  หมายถึง บุคคลทีม่ีบทบาทหรืออิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน 
3. ผูนาํ  หมายถึง  บุคคลซึง่มบีทบาทสําคัญที่สุดในการทํางานใหหนวยงานดาํเนนิ

ไปสูเปาหมายที่วางไว 
4. ผูนาํ  หมายถึง  ผูซึง่ไดรับเลือกจากผูอ่ืนใหเปนผูนํา 
5. ผูนาํ  หมายถึง  ผูซึง่ดํารงตําแหนงผูนําในหนวยหรือดํารงตําแหนงหัวหนา38 

 แทนเนนบอมและคณะ  (Tennenbaum and Others) ไดสรุปแนวความคิดเกีย่วกับ
ภาวะผูนําดังนี ้  “ผูนาํ”  คือ  บุคคลใดบุคคลหนึง่ในบุคคลหลายคนทีม่ีอํานาจ  มีอิทธิพล  หรือมี

                                                           
35 ชาญชัย   อาจินสมาจาร , ทักษะภาวะผูนํา(กรุงเทพฯ,บริษัทเอ็กซเปอรเน็ท จํากัด

,2543),9. 
36 กิติ   ตยัคคานนท  ,เทคนิคการสรางภาวะผูนํา ( กรุงเทพฯ :สํานักพิมพเปลวอกัษร, 

2543),22 
37 พรนพ  พกุกะพันธ,ภาวะผูนาํและการจงูใจ(กรุงเทพฯ : โรงพิมพจามจรีุโปรดักส

,2544),1. 
38 Andrew  W.Halpin, Theory  and  Research  in  Educational  Administration  

(New  York : Macmillan,1966),27-28. 
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ความสามารถในการจงูใจคนใหปฏิบัติตามความคิดเหน็  ความตองการ  หรือคําสั่งของเขาได  
ผูนํามีอิทธพิลเหนือการปฏิบตัิการหรือพฤติกรรมของคนอื่น39  

 ยูค  (Yukl)  ไดกลาววา  ภาวะผูนาํ  คือ  กระบวนการทีม่ีอิทธพิลตอผูตาม  วัตถุประสงค
ของกลุมหรือองคการ  กิจกรรมขององคการ  แรงจงูใจของผูตามทีจ่ะใหบรรลุวัตถุประสงค  การ
รักษาความประสานสมัพนัธและการทาํงานเปนทีม40 

 จากความหมายดังกลาวสรปุไดวาภาวะผูนําเปนการใชอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนในการ
สรางสรรคหรือปลูกฝงศรัทธา  ความกลมเกลียว  ความรวมมือรวมใจใหเกิดขึ้นในระหวาง
ผูรวมงานหรือผูตาม  ทัง้นี้เพือ่ใหการปฏิบตัิงานเปนไปในทิศทางที่ผูนาํหรือผูบริหารตองการอันเปน
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการหรอืกลุมนัน่เอง  

ความสาํคัญของภาวะผูนาํ 
 ในองคการผูบริหารหรือผูนําจะนําพาองคการไปสูเปาหมายที่วางไวได  ข้ึนอยูกับภาวะ

ผูนําของผูบริหารหรือผูนํานั้น  การดําเนินกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสังคมเกิดจากการ
ที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งใชอิทธิพลหรืออํานาจที่มีอยูจูงใจใหสมาชิกภายในกลุมคลอยตาม  เพื่อ
ปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน พลังของกลุมจะทํางานสําเร็จไดมากนอยเพียงใด
ยอมข้ึนอยูกับความสามารถของผูนํากลุมที่จะทําใหสมาชิกซึ่งเปนผูตามในขณะนั้นเกิดความ
ศรัทธายอมรับ และพรอมที่จะรวมปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จได 

พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน  ทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ลําปาง
เทคโนโลยี   ผลวิจัยพบวา ครูผูสอนมีการรับรูพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน  ทั้งดานมุง
งานและมุงสัมพันธอยูในระดับการปฏิบัติเปนครั้งคราว ในขณะที่มีความคาดหวัง   ในดานมุงงาน
อยูในระดับสัมพันธอยูในระดับการปฏิบัติสม่ําเสมอ สวนผูบริหารสถานศึกษานั้น  มีการรับรู

                                                           
39Robert  G.Tannenbaum  and Others , Management Decision Making 

(California: Prentice-Hall ,1995),24. 
40 Gary  A .Yukl,Leadership in Organizations,3rd ed.( Englewood  Clifts, 

NJ:Prentice-Hall,1994),47.  
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พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนทั้งดานมุงงานและมุงสัมพันธอยูในระดับการปฏิบัติบอย
อยางสม่ําเสมอ41 

ยุพดี  จันทนหอมกุล ทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรยีนเอกชน  สังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กรุงเทพมหานคร    ผลวิจัยพบวา 

1. ผูบริหารโรงเรียนเอกชนที่ไดรับรองมาตรฐานและยังไมไดรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษารับรูการใชภาวะนําของตนเองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      
เมื่อพิจารณาตามรายดาน  ผูบริหารทั้ง  2  กลุม  ใชภาวะผูนําดานการใหรางวัลตามสถานการณ  
ดาน  การดลใจ  ดานการมุงสัมพันธเปนรายคน  และดานการกระตุนการใชปญญาระดับสูง  และ
ใชภาวะผูนําดานการบริหารแบบวางเฉยในระดับปานกลาง 

2. ครูโรงเรียนเอกชนที่ไดรับรองมาตรฐานและยังไมไดรับการรับรองมาตรฐานรับรู          
การใชภาวะผูนําของผูบริหารไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  เมื่อพิจารณา
ตามรายดาน  ครูทั้ง  2  กลุม  รับรูดานความเสนหา  ดานการดลใจ  ดานการมุงสัมพันธ   เปนราย
คนและดานการกระตุนการใชปญญาในระดับสูง  ดานการใหรางวัลตามสถานการณ   ครูโรงเรียน
ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานรับรูในระดับสูง  สวนครูโรงเรียนเอกชนที่ยังไมไดรับ      การรับรอง
มาตรฐานรับรูในระดับปานกลาง  ดานการบริหารแบบวางเฉย  ครูโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานรับรูในระดับปานกลาง  สวนครูโรงเรียนเอกชนยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน
รับรูในระดับสูง42 

ฮิบ  (Hibbs)  ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  และภาวะผูนําของครูใหญ   โดยมุงสนใจ
ที่ภาวะผูนําทางการสอน  (instructional  leadership)  ของครูใหญภายในบริบท    การบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน  โดยเฉพาะในดานที่เกี่ยวกับหลักสูตร  และการสอนผลการศึกษาพบวา  ใน

                                                           
41 พรสันต เลิศวทิยาวิวฒัน , “ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรยีนลําปางเทคโนโลย”ี

(วิทยานพินธศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศกึษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม,2544),
บทคัดยอ. 

42 ยุพด ี จนัทนหอมกุล, “ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรยีนเอกชน สังกัดสาํนักงาน
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกเอกชน สํานกังานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ”(วิทยานิพนธ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาสถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา,2545,
บทคัดยอ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 22

กระบวนการเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาจากการรวมอํานาจมาสูการกระจายอํานาจใน
รูปแบบการใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  ครูใหญจําเปนตองมีภาวะผูนําทางการสอน  และภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนแปลง  (instructional  leadership)  ทั้งนี้เนื่องจากครูใหญตองแสดงบทบาทในฐานะ
ผูนําทางการสอนที่จะตองนิเทศ  และประเมินการสอน   ประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตรติดตาม
ความกาวหนาของนักเรียน  รักษาเวลาในการสอน      (protect  instructional  time)  กํากับ
เปาหมายของโรงเรียนสงเสริมการทํางานของครูและการเรียนรู  และสนับสนุนความกาวหนาใน
อาชีพขอครู  แตพฤติกรรมการเปนผูนําเหลานี้ยังไมเพียงพอครูใหญยังตองใชภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในการสรางความรวมมือกับฝายตาง ๆ เพื่อจะกําหนดเปาหมายการจัดการเรียนการ
สอน  และสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนเพื่อบรรลุเปาหมายนั้น  นอกจากนี้ยังเสนอวาแททีจ่ริงแลว
ภาวะผูนําทางการสอนกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงนั้นมีความเหลื่อม หรือซับซอน  (overlap) 
กันอยู  ซึ่งความทับซอนเชนนี้ชี้ใหเห็นวาระบบโรงเรียนเปนระบบที่มีความซับซอนขอสรุปจากการ
วิจัยนี้คือ  การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษามีเปาหมายสุดทายคือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น43 

ดิคเคอซัน (Dickerson) ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแบบของภาวะผูนํา    การ
ควบคุม และความจํากัดของบทบาทของครูใหญที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  พบวา 

1. ในดานพฤติกรรมองคการนั้น  ความคาดหวังในบทบาทของครูใหญเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม  โดยมีการใชโรงเรียนเปนฐานเปนตัวกลาง 

2. จากการที่ความคาดหวังในบทบาทของครูใหญเปลี่ยนแปลงไปจึงกอใหเกิด ความ
ตึงเครียดในบทบาท 

3. ความตึงเครียดระดับสูงสุดของบทบาทครูใหญเกิดจากความไมสอดคลอง  ระหวาง
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูใหญ  สภาวะเชนนี้อาจทํา
ใหมีแรงตอตานเกิดขึ้นดวย 

                                                           
43 Albert R. Hibbs, “Leadership Change and the School Principal” ( Doctorial 

Dissertation Graduate School  Memorial University of Newfoundland Memorial University 
of Newfoundland,1998),7. 
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4. แรงตอตานที่เกิดขึ้นในสวนของครูใหญเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการพยายาม ปรับปรุง
แบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทั้งนี้  อาจเกิดจากความตองการที่จะหวนกลับไปใชการ
บริหารแบบรวมอํานาจเชนเดิม44 

แมคเดด (McDade) ศึกษาการรับรูความตองการภาวะผูนาํของคร ู โดยเกริ่นนาํวา
วิธีการหนึ่งในการศึกษาวาครูใหญมีภาวะผูนําเชนไรสามารถศึกษาจากการรับรูของบุคคล
แวดลอม  ซึ่งในการวิจยัครั้งนี้ไดศึกษาวาครูมีความตองการการนาํอยางไรบาง  ผลการศึกษา
พบวา 1)  ครูมีความตองการใหครูใหญมคีวามเปนผูนาํตลอดเวลา ระดับที่แตกตางกันออกไปใน
แตละสถานการณซึ่งครูสามารถระบุไดวาระดับความตองการมมีากหรือนอย หากสถานการณ
ดังกลาวมีความสําคัญหรือเดนกวาสถานการณอ่ืนๆ 2)  การรับรูภาวะผูนาํของครูแบงออกเปน 2 
ดาน คือ รับรูในฐานะความตองการสวนตวั กบัความตองการขององคการ 3)  การรับรูภาวะผูนาํ
แตกตางกนัตามบริบทมากกวาเวลา 4)  ภาวะผูนาํที่ศึกษาในการวิจยันี้ม ี   4 ดาน  จําแนกตาม
หนาที่และ เปาประสงค 5)  การทีค่รูจะมีความตองการภาวะผูนําในดานใดขึ้นอยูกับบริบท
มากกวาขึน้อยูกับเวลา 6 )  จํานวนผูแสดงภาวะผูนาํนัน้มีมากกวาหนึ่งคน45 

คิม (Kim)  ศึกษาโครงสรางภาวะผูนําและวัฒนธรรมในโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  โดยกลาวนําวา  โรงเรียนทั้งหลายตางก็ประสบปญหานักเรียนมีผลการเรียนตกต่ํา  และ
คุณภาพของโรงเรียนลดลง  ส่ิงเหลานี้นําไปสูการกระจายอํานาจการศึกษา  โดยใชการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานซึ่งมุงถายโอนอํานาจการตัดสินใจ     จากเขตพื้นที่มายังโรงเรียน  และสราง
ระบบการตัดสินใจรวมกันระหวางผูเกี่ยวของ  ผลการศึกษาครั้งนี้ไดเสนอแนวทางการจัดการกับส่ิง
ที่มักถูกจําแนกออกจากกัน คือ ภาวะผูนํากับโครงสรางองคการ  โดยใหใชภาวะผูนําเปนตัวชวย
เชื่อมโยง  การปรับโครงสรางอยางเปนทางการเขากับวัฒนธรรมของโรงเรียน  และใหเชื่อมโยง
องคประกอบ 4 ประการตอไปนี้ทั้งโดยตรงและโดยผสมผสานซึ่งแบบได 3 คู  คือ   1)  เชื่อมโยง
โครงสรางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเขากับภาวะผูนําทางการพัฒนาโรงเรียน     2)   
เชื่อมโยงภาวะผูนําเขากับวัฒนธรรมของโรงเรียน     3)  เชื่อมโยงวัฒนธรรมของโรงเรียนเขากับ

                                                           
44 Richard A. Dickerson,”Leadership Style, Control, and Role Strain :A Qualitative 

Study of Principals Involved in School - based Management “(Doctoral Dissertation, 
Graduate School Washington State University,1996),110. 
 45 Sharon A. McDade,”Classroom Teachers’ Perceived Need for Leadership” 
(Doctorial Dissertation Graduate School University of Virginia,1995),144. 
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ความสําเร็จของการปฏิรูปโรงเรียนการวิจัยนี้เก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของจํานวน 35 
คน จาก 10 เขตพื้นที่การศึกษาของสหรัฐอเมริกา   แคนนาดา  และ 1 แควนในออสเตรเลีย  
ผลการวิจัยไดสนับสนุนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวาเปนการบริหารที่ดีรูปแบบหนึ่งแตมผีล
ตอภาวะผูนําของโรงเรียนไมมากนัก  สวนภาวะผูนําของผูบริหารเขตพื้นที่พบวามีความเชื่อมโยง
กับภาวะผูนําของโรงเรียน  ภาวะผูนําของโรงเรียนมีบทบาทสูงตอวัฒนธรรมของโรงเรียน  
วัฒนธรรมของโรเรียนมีอิทธิพลสูงตอความสําเร็จของ       โรงเรียน  ความสอดคลองกันระหวาง
โครงสรางที่เปนทางการภาวะผูนํา และองคประกอบอื่นๆของการปรับโครงสรางมีความเกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมของโรงเรียนสูง  ความสําเร็จของการปฏิรูปเปนผลลัพธของการมีปฏิสัมพันธอยาง
เปนพลวัตรระหวางโครงสรางที่เปนทางการภาวะผูนําและวัฒนธรรม   ส่ิงที่ตองคํานึงมากที่สุดใน
การใชการบริหารรูปแบบนี้คือตองพยายามประสานและเชื่อมโยงภาวะผูนําของโรงเรียนเขากับ
วัฒนธรรมของโรงเรียน46 

เวสต (West)  ศึกษาวจิัยเกีย่วกับการรับรูของครูที่มีตอการมีภาวะผูนําของครูใหญจาก 
กรณีศึกษาที่เปนโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนกลางที่เขารวมโครงการบริหารโดยใชโรงเรียน เปนฐาน 
2 โรงเรียนโดยมุงศึกษาภาวะผูนําทางการสอนของครใูหญในโรงเรยีนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานและตามการรับรูของครู  การรวบรวมขอมูลอาศัยการสํารวจ  การสัมภาษณ  และการสังเกต
จากการศึกษาทําใหคนพบปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
โรงเรียนทั้ง 2 แหงมทีั้งปจจัยที่คลายกนัและปจจัยที่แตกตางกนั  ข้ึนอยูกับส่ิงแวดลอมแตละแหง  
ผลการวิจยัพบวา1)  ปจจัยดานโครงสราง  กับปจจัยดานวฒันธรรมมีอิทธพิลสูงสุด  และอาจเปน
อุปสรรคขัดขวางการพัฒนาโรงเรียน  หากมิไดนํามาศกึษา  วิเคราะหอยางเปดเผยตรงไปตรงมา  
และไมบรรจุเขาไวเปนสวนหนึง่ของกลยทุธการปฏิรูปโรงเรียน 2)  ครู  ผูบริหาร  และผูปกครองเขา
รวมในโครงการนี้ 3 ป  แตมีครูจํานวนเลก็นอยที่เห็นวาตนเองไดเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
ครูสวนใหญเห็นวาตนไมคอยมีสวนเกี่ยวของ  และเหน็วาการบริหาร  หรือ  การใชภาวะผูนําโดยใช
โรงเรียนเปนฐานมิไดชวยใหโรงเรียนประสบความสาํเร็จแตประการใด 3)  บุคลากรทางการศึกษา

                                                           
 46 Heung – Hoi Kim,”Structure,Leadership Culture in School-based Management 
Schools”(Doctorial Dissertation Graduate School University of Southern 
California,1998),235. 
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เชื่อวาผูบริหารโรงเรียนแหงที่ 1  พยายามที่จะใหโอกาส  ในการออกความเหน็  และการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานมิไดทาํใหกลุมบุคลากร ทางการศึกษามีโอกาสออกความคิดเหน็เพิม่ข้ึน47 

การศึกษาทักษะของผูนํา 
ผูนําควรจะเกงหรือมทีักษะในหลาย ๆ ดานไมวาในเรื่องงาน  เร่ืองคนและการ

ติดตอส่ือสาร  เพื่อที่จะสามารถโนมนาวชักจงูใหผูอ่ืนทํางานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว  ดงันัน้
พอจะสรุปทกัษะที่ผูนําควรมีไดดังตอไปนี้ 

1.   ทักษะดานการจัดการ  ผูนําในหนวยงานไมวาจะมีตําแหนงที่เปนทางการหรือไมก็
ตาม  มักจะมีสวนรวมในการบริหารงานภายในองคการ  เชน  มีสวนรวมในการกาํหนดนโยบาย  
กําหนดแผนปฏิบัติการประจําปหรือรวมคณะกรรมการติดตามประเมินผลงานตาง ๆ   ดังนั้น
ทักษะดานการจัดการ  เชน  ทักษะในการวางแผน  การประสานงาน  การควบคุมงาน  เปน
ทักษะที่ผูนําควรจะม ี

2.   ทักษะดานมนษุยสัมพนัธ  มนุษยสัมพันธเปนสิง่สําคัญมากสิง่หนึ่งสาํหรับผูนํา  
เพราะผูนํามีหนาที่สําคัญที่ตองติดตอเกีย่วของกบัคนอ่ืนไมวาจะเปนหนาทีท่างดานประสานประโยชนหรือ
ขจัดขอขัดแยงระหวางบุคคลในหนวยงานมนุษยสมัพนัธอาจแสดงออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน  
ความสามารถในการเขากับผูอ่ืนได  ความชวยเหลือ  ความรวมมือ  ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  เปน
ตน  การมีมนษุยสัมพนัธที่ดจีะชวยใหผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชารูสึกชื่นชมประทับใจอยากคบ
คาสมาคมหรืออยากเปนเพือ่นดวย  เกิดความคุนเคยและเปนกันเองในระยะเวลาอันสัน้  ซึง่
ทายที่สุดแลวจะชวยใหผูนาํไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคลตาง ๆ อันจะทําใหการประสาน
ประโยชนหรือขจัดขอขัดแยงกระทําไดงายขึ้น 

3.   ทักษะดานการจูงใจ  เนื่องจากผูนําตองทําหนาทีช่ักจงูและกระตุนใหผูรวมงานหรอื
ผูใตบังคับบัญชาทุมเทการทาํงานใหแกหนวยงาน  ดงันัน้ทกัษะการจูงใจจึงเปนสิง่สําคัญอีกสิง่
หนึง่ที่ผูนาํควรจะมีการจูงใจอาจแสดงออกมาในรูปของการเปนตัวอยางที่ดีการวางตัวที่

                                                           
47 Alan  C. West,” Perceived Leadership among Teachers: Two Case Study,”  

Investigations into the Impact of School-based Management and Shared Decision-
making on Faculty Perception of Instructional Leadership in Middle Schools, University 
of Kansas,1994,132. 
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เหมาะสม  การตอบแทนหรือใหรางวัลที่เปนไปอยางยุติธรรมและจริงใจ  หรืออาจเพียง
การใหกาํลังใจดวยคําชมในเวลาที่เหมาะสม  การจงูใจที่กระทาํไปดวยความจรงิใจและตนเอง
และงานที่ทาํเกิดพลังและความตั้งใจที่จะเอาชนะปญหาและอุปสรรคตอไปทายที่สุดจะทําให
ผูปฏิบัติงานทาํงานไดสําเร็จสมตามความมุงหมายที่ผูนาํคาดหวังไว 

4.   ทักษะดานการติดตอสื่อสาร ทกัษะในการติดตอส่ือสารเปนความสามารถพืน้ฐานที่
ผูนําจะตองมอียูกอนจงึจะเกิดทักษะอ่ืนๆไดเพราะในการเกี่ยวของสมัพันธกับผูอ่ืนนัน้สิ่งแรก ๆ ที่
มักจะตองทํากอนที่จะจูงใจหรือสรางความศรัทธาใหเกิดขึ้นไดคือการสื่อสารใหผูรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชาเขาใจในหลักการความคดิเปาหมายและความตองการของตัวผูนําเอง จุดนี้เปน
จุดเริ่มตนที่สําคัญ  เพราะอดุมการณ ความคิด  และนโยบายของผูนาํมักจะเปนปจจัยหนึ่งที่ดึงดูด
ใหผูตามเกิดการยอมรับและใหการสนับสนุนในเวลาตอมา ดงันัน้หากผูนําไมสามารถสื่อความคิด
และอุดมการณของตนไปยังผูตามไดแลวก็เปนการยากที่จะไดรับความรวมมือจากผูอ่ืนในเวลาที่
ตองการนกัวิชาการไดเปรียบเทียบทักษะในการสื่อสารระหวางอดีตประธานาธิบดีเรเกนกับอดีต
ประธานาธิบดีคารเตอร   เขากลาววา  

เรแกน (Ragan) เปนนกัประชาสัมพันธตัวยงเพราะสามารถสื่อหลกัการความคิดที่เขาใจ
ยากออกเปนภาษาที่คนทั่วไปเขาใจไดงาย ๆ  พรอมกบัสอดแทรกมขุตลกขบขันเล็ก ๆ นอย  ฟง
แลวชวนติดตาม  สวนคําพดูของคารเตอรนั้นฟงดูแลวเอาจริงเอาจังและนาเบื่อหนาย  ดังนั้นทักษะ
ในการสื่อสารของเรแกนคงเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเขาไดรับความนิยมสูงจนสามารถดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดีของสหรัฐติดตอกันถึง  2 สมัย ทักษะในการติดตอส่ือสารอาจแสดงออกมาในรปู
ของความสามารถในการใชถอยคําการเปรียบเทียบน้ําเสยีงและกิริยาทาทางนอกจากนัน้ยังอาจรวมถึง
ความสามารถในการแสวงหาและการกรองขาวสารอีกดวย  โดยสรุปแลวผูนําการควรจะเกงในการหา
ขาวการกรองขาวและการกระจายขาว 

5.   ทักษะในการเจรจาตอรอง  ทักษะนีห้มายถึง  ความสามารถในการตอรองไกลเกลี่ย  
และจัดสรรผลประโยชนระหวางบุคคลและหนวยงานตาง ๆ แตเดิมทักษะทางดานนีย้ังไมไดรับ
ความสนใจมากนักเพราะการแขงขันภายในหนวยงานยังมีนอยประกอบกับทรัพยากรตางๆ ภายใน
หนวยงานไมจาํกัดเหมือนในปจจุบันแตในโลกธุรกิจขณะนั้น  ตําแหนงและงบประมาณตางๆ ทั้ง
ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงานมกัมีนอยกวาความตองการ  บุคคลบางคนหรือหนวยงาน
บางแหงจงึใชวิธีการตางๆ  เพื่อการแขงขันและแสวงหาผลประโยชนใหตกอยูกับตนหรือฝายของ
ตนใหมากที่สุด ผูนําองคการในปจจุบนัจึงมภีาระที่จะตองคอยตอรองไกลเกลี่ยและแบงสรรผลประโยชน
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เพื่อใหฝายตางๆ พอใจหรือผิดหวังนอยทีสุ่ด  ทักษะในการเจรจาตอรองจึงเปนเรื่องสําคัญที่กระทบ
ถึงขวัญและกาํลังใจของผูปฏิบัติงาน   

6.   ทักษะดานการตัดสินใจ  ทกัษะดานนีห้มายถงึความสามารถในการวิเคราะหปญหา  
สืบคนหาสาเหตุและแนวทางแกไขพรอมทั้งตัดสินใจแกปญหาโดยเลือกแนวทางที่ใหประโยชนแก
องคการมากที่ สุดทักษะทางดานนี้จึงตองอาศัยทั้งสติปญญาความรูและการฝกฝนจาก
ประสบการณจนเกิดความชาํนาญ เนื่องจากผูนํามีหนาที่สําคญัที่ตองเขามาโอบอุมหรือชวย
แกปญหาใหแกองคการในบางขณะ  เมื่อองคการประสบภาวะคับขัน  ดังนั้นทักษะในการตัดสินใจ
และแกปญหาจึงเปนทักษะสําคัญของผูนาํที่จะชวยนาํพาใหองคการอยูรอดและดําเนินงานตอไป
ได  “หนวยงานใดที่ไมมีปญหา  หนวยงานนั้นไมจาํเปนตองมีผูนํา”  คํากลาวนี้เปนขอความที่
สะทอนถึงความสําคัญของทักษะในการตัดสินใจและแกปญหาของผูนาํไดเปนอยางดี อาจกลาว
ไดวาหนาที่ที่แทจริงของผูนําก็คือการแกสารพัดปญหาที่เกิดขึ้นในองคการนัน่เอง 

7.   ทักษะดานเทคโนโลยี  ทักษะดานนีห้มายถึง  ความสามารถในการนําเทคโนโลยทีี่
ทันสมยัมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน  เนื่องจากการดําเนนิธรุกิจในปจจุบนั
เปนเรื่องของการแขงขันในเรือ่งเวลาประสทิธิภาพการทาํงานและความรวดเร็วของขอมูลขาวสาร
ดังนัน้ผูนาํจึงควรรูจักชวงชงิความไดเปรียบโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะและปริมาณของงาน  รวมถงึรายไดของบริษัท  เชน  อาจนําคอมพิวเตอรมาใชในแผนก
บัญชีและการเงินของบรษิัทกอน  เพราะแผนกดังกลาวมักจะมีงานดานออกใบเสร็จหรือใบแจงหนี้
ตาง ๆ มากมาย  ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรสามารถชวยแบงเบาภาระได  ในขัน้ตอไปจึงคอยขยายการ
ใชไปหนวยงานอื่น ๆ เชน  ฝายผลิต  ฝายทรัพยากรมนุษยตอไป  โดยสรุปผูนําตองรูจักเฝาติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับหนวยงาน48 

การศึกษาบทบาทของภาวะผูนํา 
การบริหารงานในปจจุบันมคีวามสลับซับซอน  เพราะมภีารกิจหลาย ๆ อยางที่จะตอง

ปฏิบัติ  ผูบริหารจําเปนตองแสดงความเปนผูนาํในบทบาทตาง ๆ  คเนซีวิส  (Knezevich)  ไดเสนอ
บทบาทสําคญัในการบริหารงานซึง่รวมถึง    การบริหารสถานศึกษาไว    17  บทบาท    แตละ
บทบาทไดระบุความสามารถที่จาํเปนไวดังนี ้

                                                           
48 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวชิาวทิยาการจดัการ,องคการและการจัดการ

(นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช,2545),47. 
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1.  บทบาทเปนผูกําหนดทิศทางการปฏิบตัิงาน  (direction setter)  ผูบริหารจะตองชวย
ใหหนวยงานบรรลุเปาหมายได  ดงันัน้จึงจาํเปนตองมีความสามารถในการชี้แจงทาํความเขาใจ  
เขียนวัตถปุระสงคของหนวยงาน  จะตองมีความรูและทักษะในระบบการจัดสรรงบประมาณแบบ
โครงการ (PPBS)  และการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงคและผลงาน (MBO/R) 

2. บทบาทเปนผูกระตุนความเปนผูนาํ (leader-catalyst)  บทบาทนี้จาํเปนจะตองมี
ความสามารถในการจงูใจ  กระตุน  และมีอิทธพิลตอพฤติกรรมของมนุษยในองคการมีทกัษะใน
กระบวนการกลุม 

3.  บทบาทเปนนักวางแผน (planner)  จะตองมีความสามารถในการคาดคะเน
เหตุการณในอนาคต  เตรียมบุคลากรใหพรอมในการรับมือกับส่ิงใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้น  จะตองมี
ความรูความเขาใจในการวางแผน 

4.  บทบาทเปนผูตัดสินใจ  (decision  maker)  บทบาทนี้จะตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับทฤษฎีตาง ๆ ของการตัดสินใจ  และมีความสามารถในการตดัสินใจ 

5.  บทบาทเปนผูจัดองคการ  (organizer)  ผูบริหารจําเปนตองออกแบบขยายงาน  และ
กําหนดโครงสรางขององคการขึ้นใหม   ดังนั้นจึงจําเปนจะตองเขาใจพลวัตขององคการและ
พฤติกรรมขององคการดวย 

6.  บทบาทเปนผูเปล่ียนแปลง  (change  manager)  ผูนาํจะตองนาํการเปลีย่นแปลง
มาสูสถาบัน  เพื่อเพิ่มพนูคุณภาพของสถาบัน  รูวาจะเปลี่ยนอะไร  เปลี่ยนอยางไรและควรจะ
เปล่ียนในสถานการณใด 

7.  บทบาทเปนผูประสานงาน  (coordinator)  ผูบริหารจะตองมีความเขาใจรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธของมนษุย  เขาใจเครือขายของการสื่อสาร  รูจักวิธนีิเทศงานทีพ่ึงปรารถนา  เขาใจ
ระบบการรายงานที่ด ี จงึจะสามารถประสานกจิกรรมตาง ๆ ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

8.  บทบาทเปนผูส่ือสาร  (communicator)   ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการ
ส่ือสาร  ทัง้ดวยการพูดและการเขียน  รูจกัใชส่ือตาง ๆ เพื่อการสื่อสาร  และควรมีความสามารถใน
การประชาสมัพันธ 

9.  บทบาทเปนผูแกความขัดแยง  (conflict  manager)  เนื่องจากความขัดแยงเปนสิ่งที่
ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได  ผูบริหารจะตองเขาใจสาเหตขุองความขัดแยง  จะตองมคีวามสามารถ
ในการตอรอง  ไกลเกลี่ย  จัดการกับความขดัแยง  และแกปญหาความขดัแยง 
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10.  บทบาทเปนผูแกปญหา  (problems  manager)  เนื่องจากปญหาทั้งหลายไม
จําเปนจะตองลงเอยดวยความขัดแยง  ปญหาจงึมีความหมายกวางกวาความขัดแยง  ผูนาํจะตอง
มีความสามารถในการวินจิฉัยปญหา  แกปญหา 

11.  บทบาทเปนผูจัดระบบ  (systems  manager)  ผูบริหารจะตองมีความสามารถใน
การวิเคราะหระบบและกระบวนการที่เกี่ยวของ  จะตองเขาใจในการนําทฤษฎทีางการบริหารไปใช
ประโยชน 

12.  บทบาทเปนผูบริหารการเรียนการสอน  (instructional  manager)  ผูบริหารจะตอง
มีความเขาใจในระบบการเรยีนรู  การเจริญและพัฒนาของมนษุย  เขาใจทฤษฎีการสรางและ
พัฒนาหลักสตูร  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา 

13. บทบาทเปนผูบริหารบุคคล  (personnel  manager)  ผูบริหารจะตองมี
ความสามารถในเทคนิคของการเปนผูนํา  การเจรจาตอรอง  การประเมินผลงาน  และการ
ปฏิบัติงานของบุคคล 

14. บทบาทเปนผูบริหารทรพัยากร  (resource  manager)  ผูบริหารจะตองมี
ความสามารถในการเงินและงบประมาณ  สามารถในการบริหารวัตถ ุ ครุภัณฑ  การกอสราง  การ
บํารุงรักษา  ตลอดจนหาการสนบัสนนุจากภายนอก 

15. บทบาทเปนผูประเมินผล  (appraiser)  ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการ
ประเมินความตองการ  การประเมินระบบ  วิธีการทางสถิติ  และกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

16. บทบาทเปนนกัประชาสัมพนัธ  (public  relator)  ผูบริหารจะตองมีทกัษะในการสื่อ
ความหมาย  รูจักวิธีสรางภาพพจนที่ดี  รูจักพลวัตของกลุม  รูจักและเขาใจการเผยแพรขาวสาร
ดวยสื่อและวิธกีารตาง ๆ  

17. บทบาทเปนประธานในพธิีการ  (ceremonial  head)  เปนบทบาททีจ่ําเปนยิ่งอยาง
หนึง่ของผูบริหารซึ่งจาํเปนจะตองใชความสามารถในบทบาทตาง ๆ ที่กลาวมาเพื่อแสดงบทบาทนี4้9 
 
 
 
 

                                                           
49 Knezevich , อางถงึใน  มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช,เอกสารการสอนชุดวิชา

องคการและการจัดการ(กรุงเทพฯ : บริษทัวิคตอรีเพาเวอรพอยท จํากัด,2540),62. 
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               พัชราภรณ สงวนก่ําจิตต และคณะไดวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไวดังนี5้0 

บทบาทนกัคิด  1)  เปนผูริเร่ิม  2)  เปนผูแสวงหาขอมูล  3)  เปนผูวางแผน  4)  เปนผู
ตัดสินใจ  5)  เปนผูแกปญหา   6)  เปนผูประเมินผล 

บทบาทนกัปฏบิัติ   1)  เปนผูนําและสรางผูนํา   2)  เปนแบบอยางทีด่ี   3)  เปนผูเพิ่ม
พลัง   4)  เปนผูสนับสนนุ    5)  เปนผูประสานงาน   6)  เปนผูประนีประนอม   7)  เปนผูรับผิดชอบ 

ถวิล  อรัญเวศ     ไดกลาวถึงบทบาทของนักบริหารมืออาชีพในยุคเขตพื้นทีก่ารศึกษา ไวดังนี ้
1.   บทบาทผูตัดสินใจ  นักบริหารมืออาชีพตองมีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจหรอื

วินิจฉัยสังการ  เปนคนสุขุมรอบคอบ  มีเหตุผลในการตัดสินใจ 
2.    บทบาทผูไวตอขอมูล  นักบริหารมืออาชีพจะตองไวตอขอมูลที่ทันสมัยอยูเสมอ 
3.   บทบาทผูเพิ่มพูนวิสัยทัศน  นักบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูมวีิสัยทัศนกวางไกล  

สามารถสื่อวิสัยทัศนไดเปนอยางด ี
4.   บทบาทผูซื่อสัตยและสรางสรรคผลงาน  นักบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูสรางสรรค

ผลงาน  มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
5.   บทบาทผูประสานสิบทิศ  นักบริหารมืออาชีพจะตองสามารถประสานกับหนวยงาน

และบุคคลไดเปนอยางดีสามารถไกลเกลีย่ขอพพิาทและขจัดปดเปาปญหาตาง ๆ  ในหนวยงานได 
6.   บทบาทเปนผูคิดสรางสรรควิธีการทํางานใหม  นักบริหารมืออาชีพจะตองยึด

หลักการ  หาวิธีทํางานใหม ๆ อยูเสมอ 
7.   บทบาทผูจูงใจเพื่อนรวมงาน  นักบริหารมืออาชีพจะตองสามารถโนมนาวเพื่อน

รวมงานใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางานและรับผิดชอบตองานสูง 
8.  บทบาทผูทนทานตอปญหาอุปสรรค นักบริหารมืออาชีพตองอดทนอดกลั้นตอ

อุปสรรคพรอมที่จะเผชิญตอปญหาและสยบปญหาอยางสันติสุข 
9.  บทบาทผูรูจักยืดหยุนตามสถานการณ  นักบริหารมืออาชีพตองยึดทางสายกลางใน

การดําเนินงาน 

                                                           
50 พัชราภรณ   สงวนก่ําจิตต  และคณะ,บทบาท พฤติกรรม และคุณลักษณะของผูบริหาร

สถานศกึษาทีส่อดคลองกับพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ (ชัยภมูิ  :ภาพพิมพ,2544),62 – 
72.(อัดสําเนา) 
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10.  บทบาทผูบริหารงานแบบมีสวนรวม  นักบริหารมืออาชีพจะตองใหบุคลากร
ผูเกี่ยวของในการศึกษาไดรวมคิด  รวมวางแผน  รวมทํา  รวมตัดสินใจ  รวมรับผิดชอบตอผลงานที่
เกิดขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในอนาคตที่
สอดคลองกับพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไวหลายทานดังนี5้1 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒนและคณะ ไดกลาวถึงบทบาทความรับผิดชอบของผูบริหาร
สถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและปรับปรุงวิชาการไว 8 ดาน  ดังนี้  

1.  ผูบริหารจะตองรับผิดชอบการพัฒนาจุดมุงหมาย  เปาหมาย  นโยบายของโรงเรียน 
เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการสอน 

2.   ผูบริหารจะตองรับผิดชอบในการจัดวางตัวบุคคลเพื่อใหสามารถทําหนาที่ใหบรรลุ
ตามจุดมุงหมายของการศึกษา 

3.    ผูบริหารจะตองรับผิดชอบในการจัดสรรเวลาและสถานที่เพื่อประโยชนของการสอน 
4.  ผูบริหารจะตองรับผิดชอบในการจัดหาจัดใหมีวัตถุอุปกรณและอาคารสถานที่เพื่อ

ประโยชนของการศึกษาอยางสูงสุด 
5.   ผูบริหารจะตองรับผิดชอบสงเสริมการเรียนการสอน  เพื่อใหการสอนบรรลุเปาหมาย 
6. ผูบริหารจะตองรับผิดชอบสรางความสัมพนัธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อ

ประโยชนทางดานการศึกษา 
7.   ผูบริหารจะตองรับผิดชอบจัดโปรแกรมการอบรม  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
8.   ผูบริหารจะตองรับผิดชอบในการประเมนิความตองการของโรงเรียน 
สมหวงั  พิธิยานวุัฒนและคณะ  กลาวถงึภาพลักษณของผูบริหารสถานศึกษาในยคุใหม

ไววาผูบริหารโรงเรียนยุคใหมจะตองมีความเปนผูนาํทางวิชาการ (instructional  leadership)  ที่
เขมแข็ง  เปนผูจัดการที่เฉียบแหลม  เปนผูประสานชุมชนที่ด ี  เปนผูอํานวยความสะดวก 
(facilitator)  ที่เชี่ยวชาญ และเปนผูมวีิสัยทัศนที่กวางไกล52 

                                                           
51 ถวิล  อรัญเวศ,”นักบริหารมืออาชีพในยคุเขตพื้นทีก่ารศึกษา ,”วารสารวิชาการ

(2544):15-19. 
52 สมหวัง  พิธยิานวุัฒน และคณะ,รายงานการวิจัยเอกสาร  เรื่อง  ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชพีผูบริหาร ( กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2543),3. 
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บทบาทของผูบริหารสถานศกึษาที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ซึ่งมีนกัวิชาการหลายทานไดกลาวถึง  และวิเคราะหบทบาทของผูบริหาร  ลวนแตเปน
บทบาทสําคญัที่ผูบริหารสถานศกึษาพึงจะตองปฏิบัติตามบทบาทดงักลาว  ในทีน่ี้ผูศึกษาขอสรุป
บทบาทของผูบริหารที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไว 4 ประการ คือ 

1.   บทบาทนกัคิด  ผูบริหารจะตองเปนผูมวีิสัยทัศน  คิดหาวิธีการใหมในการทาํงานให
บรรลุเปาหมายอยูเสมอ 

2.   บทบาทผูนาํทางวชิาการ  ผูบริหารจะตองมีความรูความเชีย่วชาญที่จะสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการอยูเสมอ 

3.  บทบาทผูจัดการที่เฉียบแหลมผูบริหารจะตองเปนผูที่มีทักษะในการบริหารเปนนกั
ประสานเพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศนเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4.   บทบาทนกัปฏบิัติที่มุงผลสมัฤทธิ์  ผูบริหารจะตองเปนผูมีความพากเพียรพยายาม  
มีความมุงมัน่อดทนที่จะทาํงานใหบรรลุเปาหมายสรางผลงานอยางมีคุณภาพปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต  กระบวนการบรหิารโปรงใสตรวจสอบได53 

การศึกษาภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล 
สําหรับมาตราที่ใชวัดประสิทธิผลของภาวะผูนาํที่มีนาํมาใชมากที่สุดในการวัดปริมาณ

ความสําเร็จขององคการในการทํางานใหบรรลุเปาหมายในบางครั้งอาจใชวิธีการวัดเชิงภววิสัย  
(objective  measure)  ซึ่งเนนหนกัความเปนปรนัยเพื่อขจัดอคติ  โดยวัดจากผลงานหรือการ
บรรลุเปาหมายขององคการ  ซึ่งพิจารณาจากการมีผลกําไรเพิ่มข้ึน  ขอบเขตของกําไร  การมี
ยอดขายที่เพิม่ข้ึนการมีสวนแบงการตลาดความสัมพันธระหวางยอดขายกับเปาการขายที่กาํหนด
ไวผลตอบแทนการลงทนุผลิตภาพ  ผลลัพธของตนทนุตอหนวย  ความสัมพันธระหวางคาใชจาย
จริงตองบประมาณรายจายที่ตั้งไว  เปนตน  แตในบางครั้งใชวธิีวัดเชิงอัตวิสัย (subjective  
measure) โดยประมาณคาหรือจัดอันดบัความมีประสิทธิผลของผูนําซึง่วัดจากความคิดเห็นของ
กลุมผูบังคับบัญชาของผูนาํ  กลุมผูนําดวยกันและกลุมของผูตาม 

ความเชื่อที่วาศักยภาพภาวะผูนํา  เปนสิ่งที่สามารถสรางและพฒันาไดในบุคคลทุกคน  
ถามีความตั้งใจจริงโดยความพยายามพฒันาสิง่ที่เปนพื้นฐานของภาวะผูนํา  คือ 

1.  ความเชื่อมั่นและความศรัทธาตนเอง 

                                                           
53 กระทรวงศกึษาธิการ, พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพฯ:บริษัทบพธิ จํากัด,2542),13. 
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2.  ความกลาที่จะลองทาํสิ่งใหม ๆ  
3.  ความสามารถในการสื่อความ  เพื่อโนมนาวจิตใจของคนอืน่ใหเชื่อถือและคลอยตาม   
ทัศนะของนักวิชาการตะวันตกและนกัวิชาการไทยสมยัใหมไดใหขอเสนอแนะการพฒันา

ภาวะผูนําไวหลายแนวทางทีน่าสนใจ  คือ 
1.   การเรียนรูจากประสบการณโดยการใหปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย   และการ

มีสวนรวมกับงานหรือโครงการตาง ๆ การเปนคณะกรรมการเฉพาะกิจตาง ๆ สามารถสรางความ
เปนผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพไดอยางดี  ทั้งนี้จากผลการวจิัยพบวา  70%  ของการพฒันาเปนผลมา
จากประสบการณในงาน  ในขณะที่มีนอยกวา  10%  มีผลมาจากการฝกอบรมโดยตรง 

2.   การบริหารการปฏิบัติเปนวิธกีารพัฒนาสมรรถภาพของการเปนผูบริหารผานการให
ขอมูลยอนกลบัเกี่ยวกับผลการทาํงานการมีพี่เลี้ยงเปนผูคอยใหคําแนะนาํชี้แนะเกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานโดยใชหลักการเปนตัวแบบ  การทาํใหดู   อยูใหเปนการสอนที่ดีและไดผลดีที่สุด  คือ
การจับคูที่เหมาะสมระหวางผูนําที่มีประสบการณกับผูที่ตองถูกดูแลดังนัน้การใหโอกาสไดฝก
ปฏิบัติงานที่ถนัดโดยมพีี่เลี้ยงเปนตวัแบบจงึเปนวิธหีนึง่ทีม่ีความเหมาะสมในการพัฒนาภาวะผูนํา
ของผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศกึษาที่ควรกลบันํามาใชอีกในปจจุบนั 

3.   การเรียนรูจากหองเรียนและการเรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียน  การเรียนรูจาก
หองเรียน  เปนการฝกอบรมที่อาจทาํในหนวยงาน  หรือผานสถาบนัการศึกษาภายนอกหนวยงาน
ตาง ๆ  เชน  การฝกอบรมพัฒนาผูบริหารเปนการภายในและเฉพาะดานใหเหมาะสมกับความ
ตองการของธรุกิจขององคการตาง ๆ แตอยางไรก็ตามอาจจะสิน้เปลอืงงบประมาณคอนขางมาก  
และไมคลองตัวสําหรับคนหมูมาก  ที่มหีนวยงานกระจัดกระจาย   

4.   การกําหนดมาตรฐานอางองิ  เปนการไปเรียนรู  เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ
องคการทีป่ฏิบัติหนาที่คลายคลึงกับหนวยงานของตน    เพื่อหามาตรฐานและแนวทาง
ปรับปรุงการทํางานการบริหารของตนกเ็ปนอีกวิธีหนึง่ที่ยังมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 

ประสิทธิผลของภาวะผูนําทีม่ีความเปนอัจฉริยภาพอยางแทจริงไดนั้นยอมอยูที่บุคลิก
และจิตลักษณะ  โดยเฉพาะการมีความกลาหาญเชงิจริยธรรมที่จะนาํความเกง  ความดีของ
ตนเองเพื่อมุงไปสูความสาํเร็จในตําแหนงหนาที่การงาน  ในการประกอบธุรกิจแลว  การมีสวน
บํารุงสงเสรมิสวัสดิการและคุณภาพผูอ่ืน  ความสุขของคนอื่น  ความสงบสุข  ความกาวหนา  และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 34

ความรุงเรืองของมนษุยชาติที่เปนภารกิจทีสํ่าคัญของผูบริหารที่มีความเปนอัจฉริยภาพในยุค
ปจจุบัน54 

 นอกจากนี ้  เจตคติของผูตามก็มกันยิมนาํมาเปนตัวบงชี้ความมปีระสิทธิผลของผูนําได
เชนกนั  เชน  จากการถามวาผูนาํสามารถชวยใหผูตามบรรลุถึงสิ่งที่ตองการและสิง่ที่คาดหวังมาก
นอยเพียงใดผูตามมีความชอบ  นับถือ  ชื่นชม  ตอผูนําหรือไม  ผูตามอุทิศตนตอการงานและ
ปฏิบัติตามผูนาํดวยดหีรือตอตานเพิกเฉยหรือเปนบอนทําลายผูนาํหรือไม  เปนตน  การวัดเจตคติ
นิยมใชแบบสอบถามหรือชัดเจนมักใชวิธวีัดเชิงภววิสัยดวยเชน  การวัดภาวะการขาดงาน  การ
ลาออกจากงานโดยสมัครใจ  ความคับของใจ  สภาพการรองเรียนตอผูบังคับบัญชา  การขอยาย  
ความเฉื่อยงาน  การผละงานโดยผิดกฎหมาย  และการจงใจทําลายเครื่องมือและเครื่องอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน  เปนตน  ซึ่งสิ่งเหลานีเ้ปนตัวบงชีท้างออมที่แสดงใหเหน็ถึงความพงึ
พอใจ  ความไมพึงพอใจ  และความเปนปฏิปกษของผูตามทีม่ีตอผูนํา 

 ความมีประสิทธิผลของผูนาํอาจวัดไดจากการอุทิศตนใหแกกลุมหรือองคการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพของกระบวนการกลุมโดยวัดจากการรับรูของผูตามและหรือการรับรูของ
บุคคลภายนอกตัวอยางของคําถามที่วัด เชน 

 1.   ผูนําลงโทษสมาชิกในกลุม  สรางความรวมมือระหวางสมาชกิ  ใหแรงจงูใจ  
แกปญหาตัดสินใจหรือแกไขความขัดแยงระหวางสมาชกิหรือไม 

 2.  ผูนําชวยสงเสริมใหผูตามมคีวามชาํนาญเฉพาะสาขาอยางมีประสิทธภิาพ  การเปน
องคการทีก่ระฉับกระเฉง การเพิ่มพูนของทรัพยากร ความพรอมของกลุมที่จะเผชิญความ
เปล่ียนแปลงและวิกฤตกิารณหรือไม 

 3.   ผูนําไดปรับปรุงคุณภาพชวีิตในการทํางาน  สรางความเชื่อมั่นในตนเองของผูตาม  
เพิ่มทักษะของผูตาม  และชวยสงเสรมิความเจริญเติบโตและพัฒนาการทางดานจิตวทิยาแกผู
ตามหรือไม เปนตน55 

 การเลือกใชเกณฑสําหรับวัดประสิทธิผลของภาวะผูนําขึน้อยูกับวัตถุประสงค  และ
คานิยมของการวัดที่ผูประเมินคํานึงถึง  อยางไรก็ตามพบวากลุมผูบงัคับบัญชาของผูนาํ  นยิมใช

                                                           
54 ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร , ภาวะผูนําของผูบริหารมืออาชีพ(กรุงเทพฯ:สุวีริยา

สาสน ,2549),72. 
55 พรนพ  พกุกะพันธ,ภาวะผูนาํและการจงูใจ(กรุงเทพฯ : โรงพิมพจามจรีุโปรดักส

,2544),63. 
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เกณฑที่หลากหลายกวากลุมผูตาม  การมีหลายเกณฑเชนนี้ผูประเมินตองตัดสินใจเองวาจะวดั
ดวยเกณฑใดจึงจะตรงประเด็นซึ่งการวัดประสิทธิผลดวยเกณฑหลายเกณฑเชนนี้พบวาบางเกณฑก็ไม
มีความสมัพนัธกับความมีประสิทธิผล  ในขณะที่บางเกณฑมีความสัมพันธทางตรงกันขาม เชน 
การวัดประสทิธิผลของผูนาํองคการหนึง่อาจพบวามยีอดการขายเพิม่และผลกาํไรสงูขึ้นในระยะเวลา
อันสั้นแตอยางไรก็ตามยอดขายและผลกาํไรที่สูงขึน้อาจเกดิจากสาเหตุอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับภาวะผูนาํ  
เชน  อาจเกิดจากการไมซอมบํารุงเครื่องมือในการผลิต   การไมลงทนุในเทคโนโลยีใหม  การไมทํา
วิจัยและพัฒนา  และการไมลงทนุเพื่อพฒันาทักษะพนักงาน  เปนตน  ซึ่งถามองไปในระยะยาว
แลวจะพบวาสิ่งเหลานี้อาจสงผลใหทั้งยอดขายและผลกําไรลดลงจากการวัดในลักษณะเชนนี้อาจ
กลาวไดวา  แมในเกณฑอยางเดยีวกนักม็ีการสลับคาหรือความหมายของสิง่ทีว่ัดไดเสมอ  ดังนั้น
เพื่อหลกีเลี่ยงปญหาเหลานีจ้ึงอาจวัดโดยใชหลาย ๆ เกณฑและใชเวลาในการวัดใหยาวนานขึน้  
ทั้งนี้เพื่อชวยใหจําแนกไดอยางแทจริงวาสิง่ใดเปนผลกระทบที่เกิดจากภาวะผูนําจริงๆ 

ประสิทธิผลของภาวะผูนํา  ประสิทธิผลของภาวะผูนาํ (leadership  effectiveness) 
หมายถงึ  ผลลัพธที่ไดรับจากภาวะผูนํา   ผลลัพธ   (outcomes)   นี้เกดิจากการใชภาวะผูนําที่มี
ตอการดําเนนิงานของกลุม  เพื่อใหเกิด (1)  การบรรลุเปาหมายของกลุม (group  goal)  (2)  การ
ดํารงอยูของกลุม (group  survival)  (3)  ความเจริญเตบิโตของกลุม (group  growth)  (4)  การ
เตรียมพรอมของกลุม    (group  preparedness)   (5)  ความสามารถของกลุม   (group  
capacity)   ที่นาํมาใชแกวกิฤตการณตาง ๆ  (6)  ความพงึพอใจของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูนํา 
(7) พันธะผกูพันของผูใตบังคับบัญชาทีม่ีตอการบริหารเปาหมายของกลุม (8)  สภาวะความ
เปนอยูที่ดี (well – being) ของกลุม (9)  การพัฒนาสมาชิกของกลุม (development  of  group  
members) (10)  การธาํรงสถานภาพ (status) ของผูนําในกลุม 

การวัดประสทิธิผลของผูนาํ  (leader  effectiveness)  เชิงปริมาณ  เปนการพิจารณาวา
จากการทาํงานของผูนาํของกลุมหรือขององคการวา  มกีารประสบความสําเร็จทางดานตัวเลขดาน
ที่ชี้ถงึประสิทธผิลและประสิทธิภาพในการทํางานตาง ๆ มากนอยเพยีงใด  และบรรลุเปาหมาย
หรือไม  โดยอาศัยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานเปนเครื่องวัด    ตลอดจนการใชกฎเกณฑที่ไดตัง้
ไว   ดังนี้ (1) กําไรที่เติบโตขึน้ (profit  growth) (2) กําไรสวนเกนิ (profit  margin) (3) ยอดขาย
เพิ่มข้ึน      (sales  increase)     (4) สวนครองตลาด   (market  share)   (5) ยอดขายที่
ตั้งเปาหมายไว (targeted  sales) (6) ผลตอบแทนจากการลงทนุ (return  on  investment) (7) 
ผลผลิต (productivity) (8)  ตนทนุตอหนวยตอผลลัพธที่ไดรับ (cost  per  unit  of  output) (9) 
ตนทนุทีม่ีผลตองบประมาณคาใชจาย (budgeted  expenditures) 
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 การวัดประสทิธิผลจากการเพิ่มข้ึนของยอดขาย(sales)  หรือผลผลิต(output)  บางทีก็
คิดจากตนทุนเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพและกําไรที่ลดลง (lower  profits)  ซึ่งสามารถวัดไดงาย
กวา  ผลกระทบทางการคาสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา  ตัวอยางเชน  กาํไรอาจเกิดขึ้นไดในชวง
ส้ัน ๆ โดยมิไดคํานึงถึงกจิกรรมที่กระทาํอยูซึ่งอาจเปนสาเหตุใหเกดิผลกระทบตอกําไรที่ควรจะ
ไดรับ      เชน 

การบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชอยู  การวิจยั  การพัฒนา  และการลงทนุในดานเทคโนโลยี
ใหม ๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหมทีักษะ  สวนในระยะยาวผลกระทบที่จะไดรับ  ไดแกการ
ตัดทอนกิจกรรมที่จําเปนออกไปยอมสงผลใหกําไรลดต่ําลงไปไดเพื่อขจัดปญหาดังกลาวจงึ
จําเปนตองมีการวิจัยเกี่ยวกบัประสิทธิผลภาวะผูนํา  วธิีที่ดีที่สุดคือการศึกษาวิจัยในสภาวการณที่
หลากหลายและหาวิธีมาตรการตาง ๆ มาใชทําการทดสอบ (examine)  ความสามารถของผูนํา56 

การวัดประสทิธิผลของผูนาํ (leader  effectiveness) เชิงคุณภาพ  เปนการวัด
ประสิทธิผลผูนําทางดานคุณภาพ  การทาํงาน  ทัศนคติ  และความคิดเห็นของผูนาํเอง  พนักงาน  
กลุมทีมงาน  ลูกคา  และผูที่เกี่ยวของ  เชน  วัตถุประสงคทางดานคานิยม (values)  ของบุคคลที่
ทําการประเมนิผลในระดับผูบังคับบัญชาชั้นสูง  ซึ่งยอมจะแตกตางไปจากความคดิเห็นของบุคคล
ในระดับลาง  ดังนั้นการวัดประสิทธิผลดวยตัวผูใตบังคับบัญชาจงึเปนเรื่องความพึงพอใจของผู
ประเมิน เมื่อเปนเชนนีก้็ยอมจะหาบรรทดัฐานที่ถูกตองไดยาก  การวัดประสิทธผิลของผูนําเชงิ
คุณภาพ   (leader  effectiveness)  เชงิคณุภาพ  มีดังนี ้

 1.   ทัศนคติที่ผูใตบังคับบัญชามีตอผูนําของตน   ในกรณีนี้จะพจิารณาวาผูนําไดทําให
ผูใตบังคับบัญชาเกิดความพงึพอใจในสิ่งทีต่องการและบรรลุความหวังที่ตั้งไวหรือไม  ผูตามมี
ความชอบตลอดจนใหการเคารพนับถือและชื่นชมผูนาํของตนมากนอยเพียงใดรวมทั้งใตบงัคับ
บัญชาใหความสําคัญตอพันธะผูกพันในการปฏิบัติงานตามคําขอรองของผูนําหรือพวกเขายงัขัด
ขืนปลอยปละละเลย  และตอตานมากนอยเพียงใด  ทศันคติ (attitude)  ของผูตามสามารถวัดได
จากการออกแบบสอบถาม  หรือใชการสัมภาษณ (interview) 

 2.  ลักษณะของการอุทิศตนของผูนาํซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพตอกระบวนการทาํงาน
ของกลุม  ในกรณีนี้จะพิจารณาวาผูนําไดอุทิศตนเพื่อใหเกิดประสทิธภิาพ (efficiency)  ในดาน
                                                           

56 ศิรินอย  นิภานันท, “ภาวะผูนํากับประสิทธิผลขององคการ  :  กรณีศึกษาสหกรณ 
การเกษตรในประเทศไทย”( วทิยานพินธปริญญาสังคมวทิยามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,2534),22. 
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ตาง ๆ คือ (1) การพฒันาใหเกิดความชาํนาญเฉพาะดาน (specialization)  ใหกับกิจกรรมตาง ๆ 
ขององคการ (2)  การเพิ่มพูนทรัพยากรและความพรอมของกลุม (readiness  of  group)  ที่
จะตองเผชิญกังการเปลี่ยนแปลงและการเกิดวิกฤตการณ (crisis)  ไดมากนอยเพยีงใด (3)  ผูนํา
สามารถปรับปรุงคุณภาพวถิีทางของการทํางาน (4) สรางความเชื่อมัน่ใหกับผูตามและ
บุคคลภายนอก (outside  observer) (5)  เพิม่พนูทักษะ (skill) (6)  อุทิศตนเพือ่ใหเกิดความ
เจริญเติบโตและพัฒนาการใหกับผูใตบังคบับัญชาไดเพยีงใด 

 3.   ความสามารถในการสรางความสามัคคีในกลุม  ความรวมมือของสมาชิก  แรงจงูใจ
ของสมาชิก   ความสามารถในการแกปญหา    การตัดสินใจ  และความสามารถในการแกปญหา
ความขัดแยงในหมูสมาชกิมมีากนอยเพียงใด57 

 ความมีประสิทธิผลของภาวะผูนํา (leadership  effectiveness)  การใหความหมายของ
คําวา “ความมีประสิทธิผลของภาวะผูนํา”  มีความยากเชนเดยีวกับการใหนิยามความหมายของ
คําวา “ภาวะผูนํา” ดังกลาวมาแลว  ทัง้นี้เพราะขึ้นอยูกับการเลือกใชตัวแปร (variables)  เพื่อให
นิยามของคําวา “ความมีประสิทธิผล” (effectiveness)  ตัวอยาง เชน ฟดเลอร (Fiedler) เจาของ
ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ ไดใหนิยามความมปีระสิทธิผลของภาวะผูนําในดานการ
ปฏิบัติงานของกลุมวา “ผูนําจะมีประสิทธิผลก็ตอเมือ่กลุมของตนสามารถปฏิบตัิงานบังเกิดผลดี”  
สวนในทัศนะของเฮาส (House)  เจาของทฤษฎีวถิีทาง – เปาหมาย ซึง่รายละเอียดอยูในบทที่ 10  
ไดเนนความพงึพอใจของผูตาม (follower  satisfaction)  เปนองคประกอบสําคัญในการพิจารณา
ความมีประสิทธิผลของผูนาํ  จงึใหนิยามวา  “ผูนําจะมีประสิทธิผลก็ตอเมื่อผูตามของตนบงัเกิด
ความพึงพอใจ” ในขณะที่กลุมนักวิจัยที่มีผลงานเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและ
ภาวะผูนําเชงิวิสัยทัศน  ซึ่งมีรายละเอยีดอยูในบทที่ 11  และ 12 ไดนิยามความหมายของความมี
ประสิทธิผล คือ “ความสาํเร็จของผูนาํที่สามารถกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงในขอบเขตภาพกวาง 
(large – scale  change) ข้ึนในองคการ” 

 นอกจากนีย้ังพบวา  นิยามของความมีประสิทธิผลของภาวะผูนํายังมีความหมาย
หลากหลายไปตามคํานิยามของความมปีระสิทธิผลขององคการอกีดวย  ดังนั้นการเลือกใชนยิาม
แบบใดจึงขึ้นอยูกับประเด็นที่ผูนัน้สนใจมากที่สุดในการพิจารณาความมีประสิทธิผล  และ
องคประกอบอื่นของความมีประสิทธิผลที่ตองการพิจารณา  ตัวอยาง เชน บริษัท Hewlett  
Packard  Laboratories  ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกดานผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตรและรับงานวิจยั

                                                           
57 รังสรรค  ประเสริฐศรี,ภาวะผูนํา(กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช,2544),103. 
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วิทยาศาสตร  ไดกําหนดนิยามของบริษทัวา  “ความมีประสิทธิผล  หมายถงึการชวยเหลือใหคนได
ส่ือสารระหวางกันมากขึ้น  มีการรวมมือกนัมากขึ้น และสามารถริเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหม ๆ เพิ่มข้ึน 
มิสคอสกี้ (Mieszkowski, 1998) ในขณะที่นอร จอหน  นอรควิสท  (John  Norquist)  
นายกเทศมนตรีเมืองมิลวอคี  รัฐวิสคอนซนิของสหรัฐกลาววา “ความสาํเร็จควรวัดดวยผลงาน”58 

 จึงเปนที่ชัดเจนแลววาไมมีวธิีใดที่ดีที่สุดในการแกใหนยิามความหมายของผูนาํมี
ประสิทธิผลอยางไรก็ตามลูเธนส  (Luthans) ไดเสนอแนวคิดที่นาสนใจเกี่ยวกบัการวัดความมี
ประสิทธิผลของภาวะผูนํา  โดยการแยกออกเปน 2 ประเด็น คือผูบริหารที่มีประสิทธผิล (effective  
managers) กับผูบริหารทีป่ระสบความสําเร็จ (successful  managers)  ซึ่งเขาใหความหมาย
ของผูบริหารทีม่ีประสิทธิผล  ไดแกผูที่สามารถทําใหพนักงานมีผลงานดแีละมีความพึงพอใจดวย
ในขณะที่ผูบริหารทีป่ระสบความสาํเร็จไดแกผูที่ไดรับการสนับสนุนใหเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  
ภายหลงัจากไดทําการศึกษากลุมผูบริหารจํานวนหนึ่ง  ลูเธนสไดเสนอแนะวาผูบริหารที่มี
ประสิทธิผลกบัผูบริหารที่ประสบความสาํเร็จนั้นจะมีภารกิจที่เปนแบบของกิจกรรมตาง ๆ ที่ไม
เหมือนกนักลาวคือ  ผูบริหารที่มปีระสิทธิผลจะใชเวลาสวนใหญไปกับกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
กับผูใตบังคับบัญชา       การบริหารความขัดแยง  การจัดการฝกอบรม  กิจกรรมดานการพัฒนา  และ
การจูงใจพนกังาน  ในขณะที่ผูบริหารประสบความสาํเร็จจุไมมุงทีพ่นกังาน แตจะใหความสําคัญ
ในเรื่องการสรางเครือขาย (networking)  ซึ่งเกีย่วกับการปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก  การเขา
รวมกิจกรรมทางสงัคมและกจิกรรมเชิงการเมือง (politicking) เปนหลัก59 

 กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองคการลวนแตมีความสาํคัญซึ่งผูบริหารที่มี
ประสิทธิผล   และผูบริหารที่ประสบความสําเร็จจําเปนตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการ
เปนผูนาํอยางไรก็ตามจากผลการศึกษาดังกลาว  ลูเธนส  (Luthans) พบวามีจํานวนผูบริหารเพียง 
10 เปอรเซนตเทานัน้ทีม่ีความเปนทั้งผูบริหารทีม่ีประสิทธิผลและผูบริหารที่ประสบความสาํเร็จ
รวมอยูในตนเอง  จากผลการศึกษานีท้าํใหเกิดความจําเปนตองทบทวนวิธกีารที่เคยใชในการวดั
หาความมีประสิทธิผลของผูนํา  เพื่อใหรางวัลความดีความชอบเสียใหมในลกัษณะเพื่อการกระตุน
การปฏิบัติงาน  โดยองคการตองใหรางวัลความดีความชอบตอบแทนตามกิจกรรมที่เปนภารกิจ
ภาวะผูนําของผูบริหารทีม่ีประสิทธิผลมากกวา  การตอบแทนแกผูบริหารที่ประสบความสาํเร็จ

                                                           
58 G.R. Terry, Principles of Managements(Illinois:Richard D Irwin,1998),295. 
59 Fred  Luthans, Organization Behavior(New York:IRWIN, Mc. Graw-

Hill,1985),128. 
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เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว   ทัง้นี้ถาหากองคการไมสามารถสรางดุลยภาพที่เหมาะสมในประเดน็
ทั้งสองดังกลาวแลว  ไมชาองคการก็จะเต็มไปดวยผูนําที่เดนดงัแบบฉาบฉวย (flashy) แตไร
ความสามารถและความมีประสิทธิผลทั่วทั้งองคการ 

 ในแงอุดมคติ  คํานยิามเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของภาวะผูนําใด ๆ ก็ตามที่จะ
เลือกใช  ควรตองนาํมาวเิคราะหแยกแยะใหสามารถกําหนดเปนบทบาท (roles) และหนาที่ 
(functions)  ที่ผูนาํจะตองปฏิบัติไดอยางชัดเจนแลวจงึทาํการประเมินความมีประสิทธิผลของผูนํา
ตามองคประกอบเหลานั้นอยางไรก็ตามมีนอยองคการมากที่ไดดําเนินการตามแนวดังกลาวโดย
สวนใหญมักจะใชวิธีการวัดแบบงาย   ๆ ตัวอยางเชน  ผูมีสวนไดเสีย   (stakeholder)   และนักวิเคราะหมักจะ
ประเมินความมปีระสิทธิผลจากผูบริหารสงูสดุ (C.E.O) ของบริษัทจากมูลคาหุนของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยที่เพิ่มสูงขึน้  โดยไมสนใจวาความรูสึกพึงพอใจตองานของพนักงานบริษัทวาจะเปน
อยางไร  หรือกรณีการวัดความมีประสิทธิผลของนักการเมืองทีดู่ความนยิมจากผลการสํารวจ
ประชามติหรือการไดรับเลือกตั้งใหม หรือการวัดความมปีระสิทธิผลของผูฝกสอนฟตุบอล  จากชยั
ชนะของทีมหรือความมีประสิทธิผลของอาจารยใหญที่วดัจากผลคะแนนของนักเรียนทีท่ําขอสอบ
แบบมาตรฐาน เปนตน 

 จากตัวอยางทัง้หลายที่กลาวนี้จะเห็นวาเปนการวัดความมีประสิทธิผลที่ผลลัพธ 
(outcome)  เปนเกณฑโดยการพจิารณาประเด็นดานกระบวนการ (process) มาเปนเกณฑนอย
มาก  ตัวอยางเชน บางครั้งมีการวัดความพงึพอใจของพนักงานเชนกนั  แตไมคอยพิจารณาให
ความสาํคัญทีจ่ะนํามาใชเปนดัชนีบงชี้ความมีประสิทธผิลขององคการมากนกั การวัดความมี
ประสิทธิผลของลินดา  วอชเนอรประธานบริษัทวานาโกใชเกณฑฐานะทางการเงิน  สวนผูลงคะแนน
ประชามติใหประธานธิบดีคลินตันเพราะเหตุที่บริหารใหมีภาวะเศรษฐกิจดีเชนเดียวกับกรณี
วัดประสิทธิผลของอาจารยใหญจากคะแนนนักเรียนแทนที่จะใชเกณฑเร่ืองขวัญกําลังใจและการ
ลาออกของครูซึ่งสงผลกระทบอยางสาํคัญตอผลการเรียนรูของนกัเรียนมาเปนเกณฑสําคัญในการ
พิจารณาความมีประสิทธิผล60 

 อยางไรก็ตามแมผลการศึกษาจะพบวา  ระยะหลังมานี้มีการใชดานกระบวนการมาเปน
เกณฑประเมินความมีประสิทธิผลมากขึ้นก็ตาม  แตหนวยงานเหลานั้นก็ยังคงใชเกณฑดาน
ผลผลิตเปนหลักสําคัญอยูนั่นเอง เพื่อใหการมองความมีประสิทธิผลครอบคลุมกวางและ
สอดคลองกับภาวะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกปจจุบัน  การประเมินความมีประสิทธิผลของ

                                                           
60 Ibid.,135. 
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ผูนํา  จึงมองจากความสามารถของผูนําในการทําใหสมาชิกของกลุมปฏิบัติภารกิจหนาที่ภายใน
บรรลุเปาหมายสรางความมั่นคงใหแกองคการ  แตในขณะเดียวกันก็สามารถปรับปรุงองคการให
เกิดความยืดหยุน  พรอมอยูเสมอตอการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก  ดวยเหตุนี้  นิยาม
ความหมายของความมีประสิทธิผลของภาวะผูนําจึงมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการดังนี้ 

 1.   มีการบรรลุเปาหมาย (goal  achievement)  ซึ่งประกอบดวยการบรรลุเปาหมาย
ดานการเงนิ (financial  goals)  ผลผลิตหรอืบริการที่มีคณุภาพ (quality  products  of  services) 
ความสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา  (needs  of  customers) ไดดี เปนตน 

 2.    มีกระบวนการและการดําเนนิการภายในองคการที่ราบร่ืน (internal  smooth  
process) มีบรรยากาศของความรักสามคัคีอยางเหนยีวแนนของกลุม   (group  cohesion) มี
ความพึงพอใจของผูตาม (follower  satisfaction)  และการดําเนินงานที่มปีระสิทธภิาพ (efficient  
operations) 

 3.  มีความสามารถยืดหยุนตอปจจัยภายนอก (external adaptability) ซึง่หมายถึง
ความสามารถของกลุมในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาไปสูความสาํเร็จไดดีสอดคลองตอการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของโลกภายนอก 

 โดยคนสวนมากมักจะเริ่มตนที่ ข้ันตอนที่  1  ซึ่ ง เปนระยะที่ ผูนั้นยั งไม รูตนเอง 
(unconscious)  และยังขาดความสามารถ (incompetence) ซึ่งหมายความวา  ผูอานยังไมมี
ความสามารถตาง ๆ ที่จําเปนตอการเปนผูนํา  และยังไม รับรูหรือทราบวาตนเองยังขาด
ความสามารถดังกลาว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะไมเคยพยายามที่จะเปนผูนํา  สถานการณเชนนี้มี
ลักษณะคลายกับการเลนกีฬากอลฟหรือเทนนิส  กลาวคือเมื่อเร่ิมเลนผูเลนยังไมอาจทราบวา
ตนเองเลนไดดีแคไหนจนกวาเมื่อเร่ิมตนพยายาม ก็จะคนพบความสามารถของตนและรูวาถาจะ
ใหเลนเปนหรือดีกวานี้จําเปนตองไดรับการชวยเหลือหรือปรับปรุงอยางไร เชน  การหาหนังสือดาน
นี้มาอาน  การขอคําแนะนําหรือเขารับการฝกสอนจากครูหรือผูฝกสอนกีฬาดังกลาว  ดวยเหตุผล
เดียวกันทางดานภาวะผูนํา  ถาผูอานเกิดการรับรูวาหากตนเองตองการเปนผูนําจําเปนตองเรียนรู
หรือปรับปรุงดานใดบาง เชน  ตองเรียนรูเกี่ยวกับวิสัยทัศนของผูนําเทคนิคการสรางทีมงาน  เปน
ตน  ดังนั้นขั้นตอนที่ 2 จึงเปนขั้นตอนที่บุคคลนั้นรับรูวาจะตองทําอะไรบางถาตองการเปนผูนําที่ดี 
ในขณะที่ยังคงขาดทักษะความสามารถของการเปนผูนําอยู  สวนใน  ข้ันตอนที่ 3 เมื่อบุคคลนั้น
สามารถรับรูในจุดออนของตน  จึงลงมือฝกฝนปรับปรุงแกไขและพัฒนาจนเกิดความสามารถที่
เหมาะสมตอการเปนผูนําขึ้น  เชน เปนผูมีความสามารถดานวิสัยทัศน  สามารถโนมนาวจูงใจให
บุคคลอื่นยึดมั่นและผูกพันตอวิสัยทัศนนั้น  มีความกลาเสี่ยงที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน  
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ข้ันตอนที่ 3  จึงเปนระยะที่บุคคลนั้นมีภาวะผูนําแลว  เปรียบเทียบเหมือนนักกอลฟที่สามารถเลน
กอลฟไดดวยความเพลิดเพลินสนุกสนานอยางแทจริงและมักไดรับขอมูลยอนกลับทางบวกใน
ลักษณะความชื่นชมในทักษะและผลงานที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะพัฒนาไปสูข้ันตอนที่ 4 ตอไป  ในขั้นตอน
ที่ 4 ทักษะตาง ๆ ที่เรียนรูจะถูกซึมซับใหกลายเปนสวนหนึ่งของบุคคลนั้นไปโดยอัตโนมัติสามารถ
ดึงออกมาใชไดอยางเปนธรรมชาติอยางไมรูสึกตัว เชน  สามารถเกิดวิสัยทัศนข้ึนอยางไมตั้งใจใน
ลักษณะของการหยั่งรูที่เกิดขึ้นทันทีทันใด  เปนตน61 

 อยางไรก็ดี  ดงักลาวมาแลวตอนตนถงึความเชื่อของคนสวนหนึง่วา  ผูนําเกิดขึ้นมาโดย
กําเนิดมากกวาโดยการสรางขึ้น  ซึ่งมีตวัอยางของผูนาํธรรมชาติใหเหน็ไดบางเชนกนั  เปนผูนาํที่
จัดอยูในขั้นตอนที่ 4 โดยไมตองผานสามขั้นตอนแรกแตอยางใด  ผูนําเชนวานี้คอนขางหาไดยาก
มากในสังคมปจจุบัน  และดวยเหตุทีห่นงัสือเลมนี้มพีื้นฐานความเชื่อที่วาภาวะผูนําเปนสิ่งที่
สามารถสรางขึ้นไดดังนั้นการใหบุคคลนั้นสามารถรูตนเองและรูจักสรางความสามารถในการเปน
ผูนําขึ้นแกตน โดยผานกระบวนการปฏิบัต ิ    การมีประสบการณ    และการศึกษาจากแนวคิดผลงานวิจัย
ตางๆ  ก็จะชวยใหผูนัน้สามารถคืบหนาผานขั้นตอนที ่2 และ 3 กลายเปนผูนาํไดในที่สุด 

แนวคิดเกี่ยวกบัผูนําที่มีคุณภาพ  การบริหารการศึกษาในปจจุบนั  มีสวนประกอบที่
สําคัญหลายประการขององคการหรือหนวยงาน  ทีจ่ะชวยใหองคการนัน้มีความเจริญกาวหนา  
และบรรลุเปาหมายทีว่างไว  องคประกอบที่สําคัญสวนหนึง่กค็ือบุคคลที่ทําหนาที่เปนผูนาํ  
หัวหนา  หรือผูบังคับบัญชาของหนวยงานนั้น  ในการที่จะรวมพลงัทัง้หลายเพื่อหาใหหนวยงาน
บรรลุเปาประสงคได  ลิพแฮม (James, M, Lipham.)62  ไดนยิามความหมายของผูนําวา  คือผูที่
แสดงบทบาทในการเปลีย่นแปลง  แตผูบริหาร (administrator)  คือ ผูที่แสดงบทบาทของผูทีท่ําให
หนวยงานดํารงอยูไดโดยไมลม  สวน  เดจโนธกา  (Dejnozka)  ไดกลาวถงึผูนาํไววา  ผูนําคือ
บุคคลที่ถูกเลอืกหรือไดรับการแตงตั้งใหนาํกลุมและมีอิทธิผลตอกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมเพื่อการ

                                                           
61 R. L. Daft,  Organization theory and design( Singapore: Info Access,1992),54. 

 
62 James  M. Lipham, “Getzel’s  Model  in  Educational   Administration,” in  

Handbook of  Research  on  Educational  Administration, ed. Norman J. Boyan (New  
York : Longman, 1974),10. 
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บรรลุเปาหมายของกลุม  และเพื่อทําหนาที่หัวหนา  (head)  ของกลุม63  นอกจากนี้  เสริมศักดิ์  
วิศาลาภรณ  ยังไดสรุปความหมายของผูนําไวคือ  บคุคลที่ไดรับการมอบหมาย  ซึ่งอาจโดยการ
เลือกตั้งหรือแตงตั้ง  และเปนทีย่อมรับของสมาชกิใหมอิีทธิพลและบทบาทเหนือกลุมสามารถทีจ่ะ
จูงใจ  ชักนํา  หรือช้ีนาํใหสมาชิกของกลุมรวมพลงัเพื่อปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของกลุมใหสําเร็จ64 

 เพื่อใหองคการมีประสิทธิผล  ผูบริหารการศึกษาควรจะตองทาํหนาที่ทัง้บริหาร  หัวหนา
และผูนํา  การเปนผูนาํนัน้สามารถเรยีนรู  ฝกฝน  และพัฒนาได  ผูนําที่ประสบความสาํเร็จคือ  
ผูนําที่เปนตัวแทนของความปรารถนา  และจุดมุงหมายของผูใตบังคับบัญชาการเปนผูนาํจะตอง
อาศัยวิธกีารหลาย ๆ อยาง  มนุษยแตละคนก็มีความเปนผูนาํในตวัตางกนัก็แตเพยีงบางคนมีมาก  
บางคนมีนอย  ผูนาํที่ดีคือผูที่สามารถเปลีย่นแปลงสิง่ทีอ่าจเปนไปไดใหเปนสิง่ทีเ่ปนไดจริง ๆ การ
เปนผูนาํที่ดีมปีระสิทธิภาพนั้น  จะตองพฒันาคุณสมบัติใหเกิดขึ้นกับตนเองดังตอไปนี ้

 1.    การที่บุคคลพยายามสรางอาํนาจใหกับตนเอง  ไมวาจะเปนอาํนาจทางตรงหรอื
ทางออม 

 2.   บุคคลที่เปนผูนํากลุมหนึ่ง อาจเปนผูตามในอีกกลุมหนึง่  เพราะบุคคลไมสามารถที่
จะเปนผูนําไดในทุกอยางและทุกสถานการณ 

 3.   การเปนผูนําเปนบทบาทของกลุม  เพื่อทีจ่ะใหคนยอมรบั  จาํเปนตองมีพวก  อยูคน
เดียวเปนผูนาํไมได 

 4.  การเปนผูนํา  ถาอยางอืน่เทา ๆ กนัแลว  บุคคลจะเปนผูนาํไดข้ึนอยูกับความถี่ของ
ปฏิสัมพันธ  ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลยอมจะทาํใหคนยอมรับกันไดงายขึ้น 

 5.   ในแตละหนวยงาน  การเปนผูนาํอาจมีอยูในบุคคลมากกวาหนึ่งคน  เพราะในแตละ
กลุมอาจมีผูนาํมากกวาคนหนึง่ 

 6.   ปทัสถานของกลุม  เปนตวักําหนดที่สําคัญในการเลือกผูนํา  บุคคลที่มีลักษณะ
แตกตางจากสมาชิกมาก ๆ ยอมไมมีใครอยากเลือกใหเปนผูนาํ 

                                                           
63 Edward  L. Dejnozka, “Relationship  of  Transformational  and  Transactional  

Leadership  with  Employee  Influencing  Strategies,”  Group  and  Organization  Studies  
45,7 (December 1983):94. 

64 เสริมศักดิ์  วศิาลาภรณ, “ภาวะผูนํา,” ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา  ทฤษฎีและแนว
ปฏิบัติในการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  หนวยที ่ 5-8  (นนทบุรี  :   
โรงพิมพมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ,2540),8. 
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 7.   บุคคลที่พยายามจะชกัจูงใหผูอ่ืนไปตามแนวของตนเอง  หรือบุคคลที่พยายาม
วางอาํนาจกบัพวกคนพวกนีส้มาชิกมักจะไมคอยยอมรับ  จึงเกิดความเปนผูนาํไดนอย 

 8.   การเปนผูนํา  ยอมเปล่ียนจากสถานการณหนึง่ไปสูอีกสถานการณหนึ่ง 
 9.   การที่บุคคลพยายามเอาใจเขามาใสใจเรา  ยอมชวยใหทําใหสมาชิกยอมรับ  ซึ่งเปน

ผลสงเสริมใหมีความเปนผูนําสงู 
 10. ปฏิบัติงานมากกวากําหนด  อยาพยายามมอบภาระบางอยางใหเพื่อนรวมงาน  ใน

เมื่องานนั้น ๆ ผูนําก็ไมอยากทํา 
 11. ทํางานตรงเวลาและสม่าํเสมอ  ทาํตนใหเปนตวัอยางในการทาํงาน  ทาํงานดวยใจรัก 
 12. มีใจจดจอในงานที่ตองปฏิบตัิ  มีความสขุกับการทาํงาน  ทํางานเพือ่งานมากกวา

เพื่ออยางอื่น 
 13. บริหารงานตามนโยบายทีห่มูคณะชวยกันวางไว  ผูนําเองก็จะตองปฏิบัติตาม

นโยบายดวยไมมีขอยกเวน 
 14. กลาเผชิญกับปญหาที่ยุงยากซับซอน  มคีวามเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ   พยายาม

แกปญหามากกวาที่จะปดปญหาใหพน  ยกยองผูใตบังคบับัญชาดวยความเต็มใจ 
 15. ใหการยกยอง  หรือชมเชยผูใตบงัคับบัญชาตามควรแกกรณี  ชมเชยเมื่อเขาทําดี

เพราะการชมเชยยอมเปนการใหกําลงัใจ 
 16. ไมควรจะตามใจผูใตบังคับบัญชาจนเกินไป  ควรจะมีเทคนิคการคัดคานหรือตําหนิบาง 
 17. ใหเพื่อนรวมงานมีความมั่นคงปลอดภัย  ความมัน่คงปลอดภัยเปนความตองการ

อยางหนึ่งของมนุษยใหความสนับสนุน  ใหความเมตตา  ใหอภัยเมื่อเพื่อนรวมงานทํางาน
ผิดพลาด 

 18.  ใหเพื่อนรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินนโยบาย 
 19. ใหสวัสดิการแกเพื่อนรวมงาน  ซึ่งเปนการสรางขวัญในการทํางาน 
 20. ใหความเชื่อถอืในเพื่อนรวมงาน 
 21. ปรับปรุงงานทีท่ําใหดีที่สุด  ดวยการหาสาเหตุแหงความไมพอใจของเพื่อนรวมงาน

และหาทางแกไข 
 22. เปนตัวแทนของคนสวนใหญการจะทาํอะไรแลวใหเปนที่พอใจของทกุคนยอมเปนไป

ไมได  ดังนัน้  การทาํงานจงึควรใหเปนที่พอใจของคนสวนใหญ 
 23.  ใหขอมูลแกเพือ่นรวมงานใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 24. ในการทํางานควรจะเนนวาอะไรถูกมากกวาที่จะเนนวาใครถูก 
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 25. ในการประชมุปรึกษาหารือ  ยอมเสยีเวลาเพื่อใหมีมตเิอกฉันทดีกวาที่จะรีบออกเสียง 
 26. รับผิดชอบตอผลการกระทําของกลุม 
 27. แสดงใหเพื่อนรวมงานเห็นความจริงใจที่จะทํางาน  มีความจริงใจที่จะรวมทํางานกับเขา 
 28. มอบอํานาจความรับผิดชอบ  และภาระใหเพื่อนรวมงานบาง 
 29. มีความเฉลยีวฉลาด  มีไหวพริบ  อยาใหผูใตบังคับบัญชาหลอกได 
 30. ใหสมาชิกแตละคนของกลุมมีสวัสดิภาพดีเพราะจะเปนหลักประกันวาสถาบันหรือ

หนวยงานก็จะมีสวัสดิภาพดีดวย 
 31. ความคิดเหน็ทั้งหลายของสมาชิกมีคาแกการรับฟงควรจะพิจารณาที่เนื้อหาสาระ

มากกวาที่จะพิจารณาวาเปนความคิดของใคร 
 32. มนุษยแตละคนก็มีศักดิ์ศรีดวยกนัทัง้นั้น  อยาคิดวาผูนําเทานั้นที่มีศักดิศ์รี  การกระทาํ

ของคนเปนเครื่องวัดคุณภาพของคน 
 33. ผูนําที่ดี  จะตองมีความสามารถทีจ่ะนาํและสอนคนอืน่ได  นัน่คือ  ควรจะเปนไดทั้ง

นายและคร ู
 34. ความเจริญมาจากภายในกลุมมากกวาทีจ่ะมาจากภายนอก ผูนําควรสราง

ความกาวหนาใหกับผูใตบงัคับบัญชา  ผูนําควรสนับสนุนมิใชกักกันหรือสกัดกั้นเอาไว  ผูนําจะตอง
ไมเห็นแกตวั65 

 คุณลักษณะของผูนาํที่มปีระสิทธิภาพ ความสามารถของผูบริหารหรือผูนํา  เปนสวน
สําคัญที่จะทําใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพจึงมีผูใหความสนใจศึกษาถึงคุณลักษณะบางประการที่
ทําใหผูบริหารหรือผูนํานัน้เปนผูบริหารหรือผูนําที่พงึประสงค  และปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีผลสําเร็จของงานสงู   ผูนําเปนผูที่มีอิทธิพลหรือใชพลังอํานาจที่มีอยูในตัวเองไมวา
จะเปนลกัษณะสวนบุคคลหรือความรูความสามารถก็ตาม  พฤติกรรมที่แสดงออกมาตาม
สถานการณตาง ๆ ทีเ่หมาะสมยอมจะนําไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางมีประสิทธภิาพ  อยางไรก็
ตามการปฏิบตัิงานโดยทัว่ไปนัน้  ผูนาํที่ประสบความสาํเร็จในสถานกาณณหนึง่  อาจลมเหลวในอกี

                                                           
65 เสริมศักดิ์  วศิาลาภรณ, “ภาวะผูนํา,” ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา  ทฤษฎีและแนว

ปฏิบัติในการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  หนวยที ่ 5-8  (นนทบุรี  :   
โรงพิมพมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ,254),8. 
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สถานการณหนึ่งก็ได  เพราะแตละสถานการณประกอบดวยปจจัยหลายประการ  เชน  บรรยากาศ
ในการทํางาน    คุณภาพของบุคคลหรือเพื่อนรวมงาน  องคประกอบและกระบวนการบริหาร  เปนตน66   

บานารด (Barnard)  กลาวถงึลักษณะของผูนําที่ดีไวหลายประการคือ   
1. สดชื่น  อดทน  มีความรื่นเริง  เบกิบาน  ทาํงานดวยความสนุก  มคีวามอดทนใน 

การทาํงาน 
2.  มีความสามารถในการตดัสินใจดี  คือ ตัดสินใจไดรวดเร็ว  ไมผิดพลาด 
3.  มีความสามารถในการจงูใจคนไดดี 
4.  มีความรับผิดชอบสูง  สามารถควบคุมอารมณใหมัน่คงเมื่อถูกตําหน ิ ไมหนงีาน  แต

มุมานะเพื่อใหงานนัน้ประสบผลสําเร็จ67 
 สตอกดิล  (Stogdill)  กําหนดประสิทธิภาพผูนาํไว  6  ดาน  คือ 
  1.  รางกายแข็งแรงบุคลิกด ี
  2.  ภูมหิลังการศึกษาด ี
  3.  มีสติปญญา  ตัดสนิใจดี  มีความสามารถในการสื่อความหมาย 
  4.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เชื่อมัน่ในตนเอง 
  5.  มีความผกูพันกบังานมีความรับผิดชอบอดทน 
  6.  มีเกียรติสามารถรวมมือกบัผูอ่ืนไดเขาสังคมได68 
 สมิท  (Smith)  ไดทาํการศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูนําทีม่ีประสิทธิผล  และไมมีประสิทธผิล  

ผลการวิจยั  พบวา  พฤติกรรมของผูบริหารที่ทาํใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานนัน้  เรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอย  ดงันี ้

  1.  สรางสัมพนัธภาพระหวางผูบริหารระดบัสูงกวาโรงเรียน  และคณะกรรมการจัด
การศึกษา 

                                                           
66 ประกอบ  คณุารักษ,  ตัวการทางวัฒนธรรมที่นาํไปสูพฤติกรรมการตัดสินใจของหัวหนา

สถาบันการประถมศึกษาไทย  (นครปฐม:ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศกึษาศาสตร
มหาวิทยาลยัศิลปากร,254),23. 

67 Chester  I. Barnard,  Organization  and  Management ( Cambridge, 
Mass:Harvard  University  Press,1926),92-102. 

68 Ralph  M. Stogdill , Handbook  of  Leadership  :  A  Survey  of  Theory  and  
Research (New  York :  The  Free  Press,1974),17-23. 
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  2.  วางแผนและรวมมืออยางใกลชิดกับคณะครูในโรงเรยีน 
  3.  มกีารติดตอส่ือสารและสรางความเขาใจอันดีระหวางบานกบัโรงเรียน 
  4.  กระตุนใหครูมีการพัฒนาทัง้ดานอาชพีและดานสวนตัว 
  5.  สรางบรรยากาศในโรงเรยีนใหเกิดความรูสึกมั่นคงเชือ่มั่นตนเอง 
  6.  ใหการชวยเหลือครู 
  7.  รวมมือในกิจกรรมทีก่อใหเกิดประสทิธผิลใหความถกูตองและความยุติธรรม

เทาที่จะทําได 
  8.  พฒันาตนเองในดานวิชาการ 
  9.  สามัคคีและรวมมือกับครูสงเสริมโรงเรียนของตน 
  10.  ทาํงานตามโครงการพฒันาตาง ๆ ของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
  11.  สรางสัมพันธภาพอนัดียิ่งในการทํางานกับชุมชน 
  12.  เปนผูนาํในทางวิชาการ 
  13.  แสดงความสามารถในการสอนและการบริหารโรงเรยีนใหรูทั่วกัน 
  14.  ทาํใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีและมีวนิัย 
  15.  มีความสมัพันธอยางดกีับนักเรยีน69 
 เซอรจิโอวานน ี  (Sergiovanni)  ไดเสนอยุทธวิธีและยทุธศาสตรสําหรับผูนาํที่มีคณุภาพ  

เปนหลกั  10  ประการที่เรียกวา  The  10  - p  Model  of  Quality  Leadership  โดยกลาวผูนาํที่
มีคุณภาพจะตองมีลักษณะดังนี้  คือ 

 1.  ความจําเปนพืน้ฐาน  (prerequisites) ไดแก  ทักษะที่จําเปนของผูนําที่จะพัฒนาและ
คงความสามารถของการเปนผูนาํ  ซึง่ทกัษะเหลานีม้ีกลาวไวในทฤษฎีผูนํามากมาย  เชน  ทักษะ
ในการแกขอขัดแยง  รูปแบบการตัดสินใจ  การบริหารงานเปนทีมและกระบวนการกลุม  ฯลฯ 

 2.  การมองการณไกล  (perspective)  ไดแก  ความสามารถของผูนาํที่สามารถจะ
มองเหน็ความแตกตางระหวางยุทธวิธีและยุทธศาสตรและเขาใจที่จะนํามาสัมพันธกันไดอยางด ี

 3.  มหีลักการ  (principle)  ไดแก  ผูบริหารจะตองมแีนวความคิดหรือหลักการในการ
ปฏิบัติงานนั้น  หลักการกอใหเกิดบูรณาการและความหมายตอผูนาํอยางมาก 

                                                           
69 Harold , B.  Smith,  “Description  of  Effecttive  and  Ineffective  Behavior  of  

School  Principals,” Dissertation  Abstracts  International 35 (Octorber 1974):1935A. 
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 4.  หลักในการทํางาน  (platform)  ไดแก  การที่จะนําเอาหลักการในขอขางตนไปใชใน
การปฏิบัติงาน  และวางเกณฑหรือมาตรฐานในการทํางาน  หลงัจากที่ไดทําการตัดสินใจแลว 

 5.  หลักการปกครอง  (politics)  ไดแก  ความสามารถในการใชอิทธพิลตอบุคคลหรือ
กลุมได  ชวยทาํงานเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย  เรื่องการปกครองจะตองมีเร่ืองอาํนาจ  เขามา
เกี่ยวของดวย  อํานาจเปนเรือ่งสําคัญในการกระทาํของผูนํา  เพราะสามารถที่จะทําใหเกิดผลตาง 
ๆ ข้ึนได 

 6.  ความมุงประสงค     (purposing)  ไดแก  ผูนําที่ดีเวลาปฏิบัติงานควรตั้งจุดมุงหมาย
ในการทํางาน  เพราะความมุงหมายที่จะชวยแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการทาํงาน  ความสาํเร็จ  
และความผิดพลาด 

 7.  การวางแผน  (planning)  ไดแก  การวางแผนเปนการเชื่อมโยงความมุงหมายและ
โครงการปฏิบตัิงานระยะยาวใหเปนเชงิประจักษ       การวางแผนเปนสิ่งจาํเปนทีผู่นําไมควรขาด
ในการบริหารงานเพราะการวางแผนจะชวยใหโครงสรางใหญของงานออกมาในรูปของการนําไป
ปฏิบตัิ 

 8.  ความยนืหยัด  (persisting)   ไดแก  ผูนําที่ดีควรจะมีความยนืหยัดตอหลักการที่
สําคัญที่ไดกําหนดไวเปนเปาประสงคและผลผลิต   ผูนําจะตองเขาใจถึงคุณคาทีพ่งึจะไดรับดวย 

 9.  การบริหารคน  (people)  ไดแก  ยอมรับวาถาปราศจากความปรารถนาดีจากบุคคล
อ่ืนในหนวยงานแลว  ความสําเร็จจากงานนัน้จะสาํเร็จไดนอยมาก   

 10.  ความรักองคการ  (patriotism)  ไดแก  เมื่อทกุสิ่งทกุอยางไดรับการปฏิบัติแลว  
ผูนําจะตองคํานึงถงึมากกวาวิธีการจัดการคือการแสดงออกอยางมีวฒันธรรมในหนวยงานที่มี
ความสาํเร็จสูง  คนทาํงานมักจะตกลงกันวาลักษณะใดควรทําและจะทําอยางไรแลวสมาชิกของ
หนวยงานยงัจะแสดงออกถึงความรักองคการอยางซื่อสัตย70 

 เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดพยายามแสวงหาคณุลักษณะของผูนาํซึ่งสมัพนัธกับ
การทาํงานที่เปนระบบมาก ๆ โดยผันแปรไปตามหลกัการเปนผูนาํที่มีคุณภาพหลาย ๆ ประการ  
ผลการวิจยัสรุปคุณลักษณะทั่วไป  3  ประการ  ของผูนาํที่มีการทาํงานเปนระบบสงู  คือ 

 1.  ผูนําที่มีผลการทาํงานจะใชเวลานอกในการทํางานมาก  ทํางานหนัก  จะทดลองใน
ส่ิงซึ่งสงสัย  พยายามศึกษาถึงปญหาในระบบการทํางาน 

                                                           
70 Thomas J. Sergiovanni.”Ten  Principles  of  Quality  Leadership,” Educational  

Leadership39(1982):332. 
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 2.  ผูนาํทีม่ีผลการทาํงานสงู  จะมีความรูสึกรุนแรงมากเกี่ยวกับวัตถปุระสงคของระบบ
ไมวาจะเปนโครงสราง  หรือการทาํงาน  อดีตการทาํงาน  หรือความมั่นคงในอนาคต    มีความ
ตองการใหระบบประสบความสําเร็จ  ตองการใหระบบมีสวนชวยในสังคม  ชวยสรางคุณภาพชวีิต
คน  ซึง่รวมอยูในระบบ  เหน็ความสาํคัญของวัตถุประสงคขององคการ  และคุณคาทีไ่ดรับ 

 3.  ผูนาํที่มผีลการทาํงานสูงจะเนนเรื่องตัวแปรที่สําคญั  ๆ  พรอมทั้งการคํานึงถึง
ความสาํคัญในการตัง้จุดประสงคและคุณคาขององคการโดยใหผูปฏิบัติเขาใจวาสิง่ใดเปน
จุดประสงคสําคัญ71 

จากความหมายดังกลาว   สรุปไดวาการศึกษาภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลเปนประโยชน
ตอการนําไปกําหนดเปนแนวทางในการสรางรูปแบบในการพัฒนาคุณลักษณะของภาวะผูนําเพื่อใหได
คุณลักษณะตามที่ตองการ  ทั้งนี้เพื่อการไดผูนําที่มีคุณลักษณะภาวะผูนําตามแนวทางการศึกษา
และแนวความคิดของนักวิชาการทั้งหลายจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกับ
องคการไดเปนอยางดีเพราะผูนําคือ  บุคคลผูซึ่งมีหนาที่ในการนํากลุมไปสูเปาหมายที่ตองการ
นอกจากนี้คุณลักษณะภาวะผูนํายังมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการศึกษาบทบาทของผูนําเพราะ
บางบทบาทของผูนําแตกตางกันไปยอมตองการคุณลักษณะภาวะผูนําเฉพาะดานที่สอดคลองกับ
บทบาทนั้น ๆ ดวย  ดังนั้นผูนําที่มีคุณลักษณะพิเศษบางประการจะเปนบุคคลที่แสดงบทบาทและ
พฤติกรรมของตนไดอยางเหมาะสม 

การบรหิารคนในแนวความคิดของเซอรจโิอวานนีมีความหมายในแนวทางเดยีวกับการ
บริหารงานบุคคลนั่นเอง  พะยอม วงศสารศรี ไดใหความหมายของการบริหารงานบุคคลไวคือ  
กระบวนการทีผู่บริหารใชศิลปะและกลยทุธดําเนนิการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการพรอมทัง้สนใจการพัฒนาธํารงรักษาใหสมาชิกที่
ปฏิบัติงานในองคการเพิ่มพนูความรู  ความสามารถ  มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดีในการ
ทํางาน  และยังรวมไปถงึการแสวงหาวิธีการทีท่ําใหสมาชิกในองคการที่ตองพนจากการทาํงาน
ดวยเหตทุุพพลภาพ  เกษียณอายุ  หรือเหตุอ่ืนใดในงาน  ใหสามารถดํารงชวีิตอยูในสังคมอยางมี
ความสุข72   

ความเปนพลวตัของทักษะภาวะผูนํา 

                                                           
71 Ibid.,334. 
72 พะยอม  วงศสารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดสิุต, 

2540),5. 
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 การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนาํ  พบวา  พฤติกรรมที่มีประสิทธิผลของผูนําในสถานการณ
หนึง่อาจไมมปีระสิทธิผลในสถานการณอ่ืน ๆ อยางไรก็ตาม  มทีกัษะภาวะผูนาํบางทกัษะที่ไม
ข้ึนอยูกับสถานการณถาความตองการขององคการตรงกับความตองการของสมาชกิ  ทักษะภาวะ
ผูนําที่สําคัญเหลานี้  ไดแก  ทักษะการเปนผูนาํและผูตามที่ดี  ทกัษะการใชอิทธพิลระหวางบคุคล  
ทักษะความไวตอสถานการณ       ทกัษะการสื่อสารและการอํานวยความสะดวกเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค  ทักษะการเขาถึงจิตใจผูอ่ืน  ดังแสดงในแผนภูมิที ่ 4 

 
 

 
 
 
แผนภูมิที่  2  รูปแบบพลวัตของทักษะภาวะผูนาํ 
ที่มา  :     R.L. Trewatha  and  M.G. Newport ,  Management, 3rd  ed.( Plano,  Texas :  
Business  Publication,1982),4. 

ความยุงยาก
ของงาน 

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
สังคม  การเมือง 

คุณสมบัติ 
ของผูตาม 

วัฒนธรรม 

กอใหเกิดแบบ (style)  ภาวะผูนํา  ทําใหตองการทักษะภาวะผูนําแบบตาง ๆ 

ทักษะการเปน
ผูนําและผู
ตามที่ดี 

ทักษะการใช 
อิทธิพลตอผูตาม 

ทักษะความไวตอ
สถานการณ 

ทักษะการสื่อสาร
วัตถุประสงค 

ทักษะการเขาถึง
จิตใจผูอื่น 

ใชทักษะเหลานี้อยางผสมผสานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายขององคการ 
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แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนํา 

วิธีการพัฒนาภาวะผูนํา 

พันศักดิ์  พลสารัมย และเพ็ญจนัทร แสนประสาน กลาวถึงการบริหารคุณภาพทั้ง
องคการ (TQM) เปนแนวคดิในการพฒันาคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนการประสานแนวคิดของการ
บริหารจัดการกับการพัฒนาคุณภาพ  โดยระดมทรัพยากรทัง้หมดขององคการมารวมกันปรับปรุง
ระบบ  หรือกรรมวิธีการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของผูปวยและผูใชบริการ  โดยมกีาร
เรียนรู และปรบัปรุงอยางเปนระบบและตอเนื่อง73 

อนุวัฒน  ศุภชุติกุล    แนวความคิด    การบริหารคณุภาพทัง้องคการ   (TQM)   มี
วิวัฒนาการทางความคิดมาจากการผลิตดานอุตสาหกรรม โดยมีแนวคิดเดิมเกี่ยวกับการผลิตวา  
การผลิตตองมคีุณภาพ  และตองมีการตรวจสอบ (inspection)  สวนใหญเปนการตรวจสอบเมื่อ
เสร็จส้ินการผลิตแลว  ตอมาไดมีแนวคิดการควบคุมคุณภาพ (QC)  ซึ่งเนนที่กระบวนการผลิตเนน
การตรวจสอบ  คนหาขอผิดพลาดเพื่อหาทางแกไข  และแนวคิดนี้ไดเปล่ียนไป  โดยมีระบบการ
ประกันคุณภาพ (QA)  เพื่อใหสินคานัน้ไดมาตรฐาน  ระบบนี้จะมุงเนนทีก่ารปองกนั  เพื่อลดความ
ศูนยเสียในการผลิต  ลดความศูนยการผลิตสินคาใหไดตามมาตรฐานทีก่ําหนด และใหไดตรงตาม
ความตองการของลูกคา  โดยใหเกิดคุณภาพในทุก ๆ ดาน  และปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนือ่ง  
การนาํแนวคิด TQM  ไปใชในกิจกรรมตาง ๆ จะมุงเนนทีก่ระบวนการหลักของกิจกรรมแตการใชใน
บริการสุขภาพยังเนนอยูที่การบริหารเพื่อสนับสนนุบริการมากกวาตัวกระบวนการบรกิารทาง
คลินิคโดยตรง  ทัง้นี้เนื่องจากความซับซอนขององคการและความซับซอนในตัวกระบวนการในการ
ใหบริการจงึเปนเรื่องยากทีจ่ะวัดผลลัพธของการดูแลผูปวย74  

บารเนส (Barness  et.  Al,)  ไดศึกษาโดยการสํารวจโรงพยาบาลมากกวา 3,300  แหง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา  พบวา  ประมาณรอยละ 69 ของโรงพยาบาล ไดมีการนาํ TQM  ไปใชใน

                                                           
73 พนัศักดิ์  พลสารัมย และ เพ็ญจันทร  แสนประสาน , “เอกสารประกอบการประชุม  

National  Forum คร้ังที่ 1 ,” 2541,47. 
74 อนุวฒัน  ศุภชุติกุล , กาวแรกของ  TQM/CQI ในโรงพยาบาล( กรุงเทพฯ : บริษัทดีไซร

จํากัด,2541),47. 
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การปรับปรุงคณุภาพบริการ   และไดทาํการสํารวจพบวามีเทคนิคการบริการคุณภาพทัง้องคการมี
ความหลากหลายและแตกตางกันเมื่อนาํไปสูการปฏิบัติการที่องคการจะนําแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารคุณภาพทั้งองคการของผูเชี่ยวชาญทานใดทานหนึ่งหรือหลายทานมาผสมผสานกันขึน้อยู
กับวัฒนธรรมขององคการ  ตลอดจนความรูความเขาใจในแนวคิดนัน้ ๆ ของผูบริหาร  แตอยางไรก็ตาม  
ไดยึดหลักการของเดมมิ่ง  มาเปนหลกัสาํคัญในการพฒันาคุณภาพทั้งองคการ  ในโรงพยาบาลที่
เขารวมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั้งหมด 35 แหง  โดยมีแนวคิดของญี่ปุน  
และเทคนิคของ แคนาดา  และของคนอื่น ๆ มาผสมผสานกนั  ซึ่งจากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา 
และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการบริหารคุณภาพทั้งองคการ  แนวคิดของเดมมิ่ง  นัน้เปน
แนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับการบริหารมุงคุณภาพทั้งองคการ  และสามารถนํามาปรับใชใหเหมาะสมใน
องคการสขุภาพได   

 ดาฟท (Daft)  กลาวถงึเทคนิค / วิธีการ  ที่นยิมใชในการพัฒนาผูบริหาร 3 วิธีดังนี ้
 1. วิธีขณะปฏบิัติงาน (on-the-job method) ไดแก 

1.1   การหมนุเวียนเปลี่ยนงาน (job  rotation) 
1.2   การสอนงาน (coaching) 
1.3   การแตงตั้งเปนกรรมการลําดับรอง (junior  board) 
1.4   การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (action  learning) 

 2.  วิธีนอกการปฏิบัติงาน  (off-the-job method) ไดแก 
2.1 กรณีศึกษา (case  study  method) 
2.2 เกมการบริหาร (management  game) 
2.3 การสัมมนาภายนอก (outside  seminar) 
2.4 โครงการรวมมอืกับมหาวทิยาลัย (university – related  program) 
2.5 การแสดงบทบาทสมมุต ิ(role  playing) 
2.6 การวิเคราะหงานจากตัวอยาง (the  in – basket  technique) 
2.7 การปฏิบัติงานจากตัวอยาง (behavior  model) 
2.8 การพัฒนาโดยศูนยพัฒนาในหนวยงาน (in – house  development  center) 

 3.  เทคนิคพิเศษ (special  technique)เปนการพัฒนาโดยใชเทคนิคพเิศษเฉพาะดาน 
เชน เทคนิคการรับรูความรูสึก (sensitivity  training)  เพื่อแกไขความขัดแยงเปนตน75 

                                                           
75 Richard L. Daft,  Management( Fort  Worth : Dryden  Press, 1994),49. 
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วิลส (Wills) เห็นวา วิธกีารที่เหมาะสมในการพัฒนามีดงันี ้
1. การฝกอบรมในหองโดยมวีิทยากรเปนผูนาํ (classroom/trainer-led) 
2. การเรียนรูทางไกล (distance  learning) 
3. การฝกอบรมโดยใชคอมพิวเตอร (computer – based  training) 
4. การฝกอบรมในระหวางประจําการ (on-the-job training) 
5. การฝกอบรมหลักสูตรจากภายนอก (external course) 
6. การประชุมเชงิปฏิบัติการ (workshop) 
7. การสัมมนา (seminar) 
8. การประชุมทางวิชาการ (conference) 
9. การประชุม (meeting) 
10. การศึกษาภาคค่ํา (evening  course) 
11. การศึกษาตอ (further  education) 
12. การฝกปฏิบัตงิานตามที่มอบหมาย (assignment) 
13. การรวมวงจรคุณภาพ (participation in Q.C.) 
14. การอานหนังสอื หรือ บทความ (reading articles  and  books)76 
 เวทตล้ิง (Wentling) กลาววา  วธิีการพัฒนาถือเปนยทุธศาสตรในการพฒันาผูเรยีนให

บรรลุตามวัตถปุระสงคที่กาํหนด วิธกีารพฒันามีหลายวธิี  แตวธิีที่ใชมากที่สุดมี 8 วธิีไดแก 
1. การนาํเสนอโดยวิทยากร (instructor  presentation) 
2. การอภิปรายภายในกลุม (group  discussion) 
3. การสาธิต (demonstration) 
4. การอาน (reading) 
5. การฝกหัด (exercise) 
6. การศึกษาจากกรณีตัวอยาง (case  study) 
7. การแสดงบทบาทสมมุติ (role  play) 

 
 

                                                           
76 M. Wills , Managing the Training Process:Putting the Basic into 

Practice(London:McGraw-Hill,1993),89. 
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8. การทัศนศึกษา (field  visits/tours)77 
 ดูบริน (Dubrin) จําแนกวธิกีารพัฒนาภาวะผูนาํเปน 5 วิธ ี คือ 1)  การทาํความรูจัก

ตนเอง  2)  การสรางวนิัยในตนเอง  3)  การศึกษา 4)  ประสบการณ และ 5)  การใหคําปรึกษา 
โดย มีรายละเอียด ดังนี ้

 1. การทาํความรูจักตนเอง หลกัสําคญัในการพฒันาภาวะผูนําคือการทําความรูจัก
ตนเอง  โดยอาศัยกระบวนการใหขอมูลยอนกลับ  (feedback)   เกี่ยวกับตัวผูบริหารอยางแจมชดั  
ทั้งนี้   เพื่อชวยใหสามารถปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การทีผู่บริหารพบวา
พนักงานที่มีคุณภาพสูงกลุมหนึ่งลาออกจากงานผูบริหารก็จะทาํการตรวจสอบภาวะผูนาํ
ของตนเองโดยอาศัยขอมูลที่ใชบุคคลภายนอกเปนผูสัมภาษณพนักงานเหลานัน้เพื่อนาํขอมูลมา
ปรับปรุงภาวะผูนําของตนเองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 2. การสรางวนิัยในตนเอง  การพัฒนาภาวะผูนาํนัน้จาํเปนตองมวีินยัในตนเอง  วนิยัใน
ตนเอง  ในที่นีห้มายถงึความพยายามที่จะรักษาระดบัความสนใจที่มีตอการบรรลุเปาหมายไวให
มั่นคง  วินยัในตนเองมีความจําเปนตอการพัฒนาภาวะผูนําทุกรูปแบบ  ยกตัวอยางเชน  การที่
ผูนําเห็นวาการเปนผูฟงที่ดี  เปนพฤติกรรมภาวะผูนําทีสํ่าคัญ  ผูนาํก็จะตองอาน  หรือศึกษา หรือ
เขาฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกบัการฟง  ทัง้นี้เพื่อสรางความเปนผูฟงทีด่ี  สามารถจับประเด็นได
ถูกตอง  วินยัในตนเองมีความจาํเปนเพราะสภาวะตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมักจะหันเหความสนใจของผู
นําไปสูทิศทางอื่นอยูเสมอ วินยัในตนเองมีบทบาทสาํคัญตอการศึกษาติดตามพฤติกรรมของ
บุคคลอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้  เพื่อใหมัน่ใจวาบุคคลดังกลาวไดมีการพฒันาตนเองจรงิ 

 3. การศึกษาโดยทั่วไปการศึกษามกัหมายถึงการถายทอดความรูโดยไมคํานึงถึงการนํา
ความรูไปประยุกตใชอยางทนัททีันใด  ยกตัวอยางเชน  หากผูบริหารศกึษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร  ก็
เปนทีห่วังวาสกัวันหนึ่งเขาอาจจะมโีอกาสใชคณิตศาสตรที่เรียนมาในการอธิบายเหตุผลของ
เหตุการณ หรือปญหาทางการบรหิารขององคการ  ซึ่งจะเปนการเพิ่มความเปนผูนาํใหเปนที่
ยอมรับ  การศึกษาอยางเปนทางการมีความสมัพนัธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการบริหารและ
ตําแหนงของผูนํา  นอกจากนี้ปริมาณของการศึกษาอยางเปนทางการยังมีความสมัพันธเชงิบวก
กับระดับของตําแหนงที่ผูนาํปฏิบัติงาน  แบส (Bernard M. Bass)  สรุปวา  การศึกษาดาน
วิศวกรรมศาสตร  กฎหมาย หรือ  การบริหารธุรกิจมีสวนชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จในการใช

                                                           
77 Tim L. Wentling,Planning for Effective Training: A Guide to Curriculum 

Development( Rome : FAO,1992),98. 
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ภาวะผูนําทางธุรกิจ  อยางไรก็ตาม  ความสัมพันธระหวางการศึกษากบัสถานะของภาวะผูนาํ  
บางครั้ง  อาจจะไมเปนเหตุเปนผลแกกนัก็ได  มหีลายคนที่มีตําแหนงที่สามารถใชภาวะผูนําใน
องคการทางธรุกิจแตมีระดับการศึกษาไมสูงนัก  ส่ิงที่สําคัญกวาความสัมพนัธระหวางการศึกษา  
กับภาวะผูนํา คือวิธี  (how)  นําการศึกษาใหเปนประโยชนตอภาวะผูนําอยางมีประสิทธิผล ผูนาํ
ระดับสูงสวนใหญมักเปนผูทีม่ีสิตปญญาสูงมีความรูสึกด ี  สามารถเรียนรูจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลความรูตาง ๆ จากงานที่ทาํ  ความรูที่ไดจากการศึกษาอยางเปนทางการ  และความรูที่ได
จากการทาํงานจะชวยใหผูนํามีสารสนเทศในการแกไขปญหาใหม ๆ เสมอ 

4. การแสวงหาประสบการณ ประสบการณที่เกิดจากการทํางานนับเปนสิ่งที่มีประโยชน
ตอการใชภาวะผูนําใหมีประสิทธิผลเพราะถาขาดประสบการณก็จะไมสามารถแปรความรูเปน
ทักษะได  แหลงที่มาของประสบการณมี2แหลงหลักๆคือเพื่อนรวมงานและเนื้องานเพื่อนรวมงาน
สามารถใหประสบการณไดอยางดีการใหขอมูลยอนกลับหรือใหคําแนะนําอยางทันทีทันใดอาจมี
ทั้งผลดีและผลเสียตอการพัฒนาภาวะผูนํา  การหาประสบการณอาจใชการสังเกตเวลา
ผูบังคับบัญชาเผชิญปญหาในระหวางประชุม  แลวพยายามนําเทคนิคการแกปญหานั้นมาใชกับ
ผูใตบังคับบัญชาของตนอีกทีหนึ่งหรืออาจจะเรียนรูที่จําไมใชภาวะผูนําเชนนั้นหากพบวาไมใช
ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลแหลงหรือบุคคลที่สามารถใหประสบการณประกอบดวย  ผูบริหาร  หรือ
ผูนําในระดับตําแหนงที่สูงกวากลุมผูนําระดับเดียวกัน  รวมทั้งคณะผูจัดทํารายงาน  (reporting  
staff)  การทํางานในหนาที่รับผิดชอบจะชวยพัฒนาภาวะผูนําเพราะบทบาทสวนหนึ่งของผูนําคือ
ตองเปนนักแกปญหา  และปญหาใหม ๆ ที่เกิดขึ้นมักมีความซับซอน  และคลุมเครือมากขึ้นเรื่อย ๆ 

 5.  การใหคําปรึกษา การใหคําปรึกษาเปนวิธีพัฒนาภาวะผูนําที่ยึดประสบการณเปน
หลักวิธีหนึ่งที่ เชื่อวาการพัฒนาภาวะผูนําควรจะมีการฝกสอนโดยผูนําที่มีทั้งความรูและ
ประสบการณซึง่เรียกวาที่ปรึกษา   (mentor)    ซึ่งจะคอยพัฒนาภาวะผูนําแกผูเรียนโดยอาศัยการ
สอน  (tutoring)  การฝก  (coaching)  การแนะนํา  (guidance)  และการใหกําลังใจ  (emotional  
support)  ที่ปรึกษาตองเปนผูที่ไดรับความไววางใจในการใหคําปรึกษาและคําแนะนํา  สวนใหญ
มักไดแกผูบริหาร  เพื่อนรวมงาน  หรือนักวิชาชีพดานบริหารบุคคล78 

 
 

                                                           
78 Andrew J. Dubrin, Leadership (London :New  Jersey , 1995),330-356. 
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ทฤษฎเีกี่ยวกบัภาวะผูนาํ 

ทฤษฏภีาวะผูนําเชิงคุณลกัษณะ  (trait  approach) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนําเชงิ

คุณลักษณะดังนี ้ เปนทฤษฎีซึ่งเสาะแสวงหาคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ  ดานสังคม  ดาน
รางกาย  หรือดานสติปญญา  ซึ่งแยกใหเห็นความแตกตาง ของคนที่เปนผูนาํออกมาจากคนที่
ไมไดเปนผูนํา คุณลักษณะ 6 ประการของผูนํา มีดังนี ้

1. มีพลังและความทะเยอทะยานสงู 
2. มีความปรารถนาที่จะนําผูอ่ืน 
3. มีความซื่อสัตยสุจริต  และความซื่อตรง 
4. มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 
5. มีความเฉลยีวฉลาด 
6. มีความรอบรูในการทํางาน79 
สตอกดิล (Stogdill) ไดสรุปแนวความคดิเกี่ยวกบัทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะดังนี้

ไดจําแนกคุณลักษณะของผูนําออกเปน 6 ประเภท  ดงันี ้
1. คุณลักษณะทางกายภาพ  ไดแก  อายุ  สวนสูง  รูปราง  และน้ําหนกั 
2. ภูมิหลังทางสังคม  โดยผูนาํสวนใหญจะเปนผูมีการศึกษาสูง  และมสีถานภาพทาง

สังคมที่ด ี  
3. สติปญญา  โดยผูนําสวนใหญจะเปนผูมคีวามรูดี  มีดลุยพินจิพูดจาคลองแคลวและ

มีความสามารถสูง 
4. บุคลิกภาพ  ผูนํามกัเปนผูมีความกระตือรือรน      มีความเชื่อมั่นในตนเองและมี

ความซื่อสัตย 
5. คุณลักษณะทีเ่กี่ยวของกับงาน  โดยผูนํามกัจะเปนผูมีความตองการความสาํเร็จ      

มีความรับผิดชอบสูง  มีความคิดริเร่ิมและมุงมัน่ตอการทํางานเพื่อใหไดรับผลสําเร็จ 
 
 
 
                                                           

79 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ ,พฤติกรรมองคการ(กรุงเทพฯ : บริษัทธีระฟลมและไซเท็กซ
,2541),197. 
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              6. คณุลักษณะทางสงัคม คือผูนาํจะมีสวนรวมในกจิกรรมทางสงัคมดวยความกระตือรือรน  
มีทักษะในการสรางสัมพนัธภาพและใหความรวมมือกบัผูอ่ืน80 

โรเจอร (Rogers) ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนาํเชงิคุณลักษณะดังนี ้
ผูนําทางความคิด  มีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 
1. มีการสื่อสารจากภายนอก  โดยผูนําทางความคิดจะเขาถงึสื่อมวลชนไดงายและ

เชื่อมโยงความคิดใหม ๆ จากระบบสงัคมสูหนวยงาน 
2. เขาถึงผูอ่ืนไดงาย  ผูนาํความคิดจะสามารถกระจายขาวสารนวัตกรรมไปสูสังคมได

ตองมีเครือขายการติดตอกบัผูอ่ืนในสงัคมได 
3. มีสภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ   ผูตามโดยทั่วไปจะแสวงหาผูนําทางความคิดที่มี

สภาพที่สูงกวาตน 
4. มีความคิดสรางสรรค  ผูนําทางความคิดเปนผูมีความคิดสรางสรรคโดยไมฝาฝน

ระเบียบหรือจารีตประเพณทีางสังคม81 
นิพนธ  กนิาวงศ   ไดสรุปแนวความคิดเกีย่วกับทฤษฎีภาวะผูนาํเชงิคุณลกัษณะได 

ลักษณะของบคุคลที่เปนผูนาํดังนี ้
1. ลักษณะทางกาย  ผูนาํตองเปนผูมีรางกายแข็งแรง 
2. ลักษณะทางสงัคม  ผูนาํจะตองเปนผูมีสถานะทางสงัคมดี  มกีารศึกษาสูง 
3. ลักษณะทางปญญา  ผูนําตองเปนผูเฉลียวฉลาด  มีไหวพริบดี 
4. ลักษณะทางบคุลิกภาพ  ผูนาํตองเปนคนทีม่ีบุคลิกภาพทีด่ี  มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
5. ลักษณะเกีย่วกับการปฏิบัตงิานผูนาํตองมคีวามขยนัหมัน่เพยีรมีความรับผิดชอบสูง82 

 
 

                                                           
80 Ralph  M. Stogdill, Handbook  of  Leadership:Survey  of  Theory  and  

Research ( New York : Free Press,1974),74-75. 
81 Lyman C. Rogers, On  Becoming a Person ( Boston : PWS – Kent Publishing 

Company,1995),293. 
82 นพินธ  กินาวงศ , หลกัการบริหารการศึกษา( พิษณุโลก  : ภาควิชาบรหิารและพฒันา

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยนเรศวร,2541),78. 
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ทฤษฎภีาวะผูนําเชิงพฤตกิรรม   (personal behavioral theories) 
 เร่ิมศึกษาในป 1945 ณ มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทในสหรัฐ  โดยการริเร่ิมของ ดร.แครอล  

ชาเทิล (Dr.Carrol  L. Shartle) ตอมาในป 1949  เฮมพฟล  และคูนส (John K. Hemphill  and  
Alvin E. Coons) ไดสรางแบบวัดพฤติกรรมผูนําชื่อวา Leader  Behavior  Description  
Questionnaire หรือ LBDQ ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงอีกหลายครั้ง โดยบุคคลหลายคน เชน 
ฮอลพิน (Halpin) ไวเนอร (Winer) สตอกดิลล (Stogdill) เปนตน การวัดดวย LBDQ จะสามารถ
จําแนกผูนําออกเปนสองมิติคือ  ดานกิจสัมพันธ (initiating  structure) กับ ดานมิตรสัมพันธ 
(consideration) การศึกษาภาวะผูนําที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทนี้นับเปนครั้งแรกที่เนน
ความสําคัญของทั้งงานและคนในการประเมินพฤติกรรมผูนํา  ดังนี้83 

 1.  พฤติกรรมของผูนําที่มุงดานกิจสัมพนัธ (initiating  structure)  เปนพฤติกรรมที่ผูนํา
แสดงออกตอผูตามอยางชดัเจนทีมุ่งเนนความสาํเร็จตามความมุงหมายขององคการ  ไดแก
พฤติกรรมของผูนําที่เกีย่วกับการจัดโครงสรางงานและองคการ           การกําหนดคุณลักษณะของ
งานที่ตองการ  การกําหนดบทบาทของผูนําและผูตาม  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ  
การกําหนดวิธกีารสื่อสารซึ่งมักจะเปนการสื่อสารทางเดยีวจากผูนาํขางบนลงสูผูตามเบื้องลาง  
การกําหนดกระบวนการวธิีทาํงานและการจัดตารางการทํางาน เปนตน เปนพฤติกรรมของผูนําที่
เนนมุงงานสําเร็จ  โดยผูตามซึ่งปฏิบัติงานมีโอกาสเรียกรองและเสนอเงื่อนไขตาง ๆ ไดนอยมาก 

 ตอไปนี้เปนแบบประเมินตนเองเพื่อวัดพฤติกรรมภาวะผูนําดานกิจสัมพันธ ซึง่มจีํานวน 
5 ขอไดแกประเด็นตอไปนี ้

1. ทานพยายามใชความคิดใหม ๆ ของตัวเองในการทาํงานของกลุม 
2. กระตุนใหพนกังานที่ทาํงานชา  ใหเรงความพยายามมากขึ้น 
3. ย้ําการทํางานใหเสร็จตามกาํหนดเวลา 
4. ประชุมกลุมทาํงานเปนประจําตามตารางที่กําหนด 
5. ตรวจสอบการทํางานของแตละคนในกลุมวาไดทาํงานเต็มความสามารถ 

 2. พฤติกรรมของผูนาํที่มุงดานมิตรสัมพนัธ (consideration)  เปนพฤติกรรมที่บงบอกถึง
ความรูสึกไวตอการรับรูของผูนําที่มีตอผูตาม  ในแงใหการยอมรับในความคิด  ความรูสึกสราง
ความไววางใจตอกัน  แสดงความชื่นชมและรับฟงปญหาของผูตามอยางตัง้ใจ  โดยกระตุนใหมี
การสื่อสารทัง้สองทาง  พยายามแสวงหาคําแนะนําหรือขอเสนอจากผูตามเพื่อการตดัสินใจสําคัญ
                                                           
 83 เสริมศักดิ์  วศิาลาภรณ , ”ภาวะผูนํา,”  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศกึษา  
หนวยที่  5 ( กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2540),17. 
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ของตนแสดงออกอยางลึกซึง้ถึงความหวงใยตอความตองการของลกูนองเปนตน  เหลานี้ลวนเปน
พฤติกรรมทีมุ่งดานมิตรสัมพันธของผูนาํทั้งสิน้ 

 ตอไปนี้เปนแบบประเมินตนเอง เพื่อวัดพฤติกรรมและภาวะผูนําดานมิตรสัมพนัธ  ซึ่งมี
จํานวน 5 ขอ ไดแกประเด็นเกี่ยวกบั 

1. สรางความประทับใจสวนตวัแกกลุมทํางาน 
2. ใหการปฏิบัตติอทุกคนในทีท่ํางานอยางเทาเทียมกับตนเอง 
3. มีความเตม็ใจที่จะทําการเปลี่ยนแปลงเมื่อกลุมรองขอ 
4. ใหการหนนุหลังแกผูทาํงานใตบังคับบัญชา 
5. ทําส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ ที่จะทําใหกลุมทํางานเกิดความพอใจ 

 เนื่องจากพฤตกิรรมของผูนําทั้งมิติดานกจิสัมพันธ  และมิติดานมติรสัมพันธตางแยก
จากกนัเปนอิสระดังนัน้  ผูนาํอาจจะมีพฤติกรรมสูงทัง้ดานกจิสัมพนัธและมิตรสัมพนัธทัง้สองดาน  
หรืออาจมพีฤติกรรมดานกิจสัมพันธสูงแตดานมิตรสัมพนัธต่ํา  หรืออาจมีกิจสัมพันธต่าํแตดาน
มิตรสัมพันธสูงหรืออาจจะต่าํทัง้สองดานกไ็ด  จากผลการวิจัย พบวา การผสมผสาน  พฤติกรรม
ภาวะผูนําทั้งสองมิติทาํใหเกดิแบบของผูนาํ (leadership  style) ข้ึน 4 แบบ ตามตาราง โดยบาง
แบบพบวานาจะมีประสิทธผิลสูง  เชน กรณีผูนําที่มีทัง้พฤติกรรม มุงกิจสัมพนัธและมุงมิตรสัมพนัธ
สูง เปนตน 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่  1 แสดงผูนํา 4 แบบ จากการผสมมิติกิจสัมพนัธกับมิติมิตรสัมพันธ 
ที่มา :  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ,”ภาวะผูนาํ”  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา   
หนวยที่  5 ( กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2540),17. 
 
 
 
 

-  กิจสัมพนัธต่ํา 
-  มิตรสัมพนัธสูง 

-  กิจสัมพนัธสูง 
-  มิตรสัมพนัธสูง 

-  กิจสัมพนัธต่ํา 
-  มิตรสัมพนัธต่ํา 

-  กิจสัมพนัธสูง 
-  มิตรสัมพนัธต่ํา 

มุงกิจสัมพนัธ สูง 

สูง 

ต่ํา 

มุงมิตรสัมพนัธ 
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 สรุปผลการวิจยับางประการจากการศึกษาของมหาวทิยาลัยโอไฮโอสเตทเกี่ยวกับมิติทั้ง
สองดานของผูนํา พบวา 

 1.   ผูนําที่มีประสิทธิผล  จะมพีฤติกรรมที่มุงเนนทั้งสองมิติ  คือ  ทัง้ดานกิจสัมพนัธและ
มิตรสัมพันธ 

 2.   ผลการวิจยัชี้ชดัวา  กลุมผูตามมีความตองการใหผูนาํแสดงออกดวยพฤติกรรมดาน
มิตรสัมพันธมากกวากจิสัมพันธ 

 3.   ในทางกลบักนักับขอ 2 ปรากฏวา  ผูบังคับบัญชาของผูนํา ตองการใหผูนาํใช
พฤติกรรมดานกิจสัมพนัธมากยิง่ขึ้นโดยเฉพาะตาํแหนงของผูบังคับบัญชายิ่งสงูมากยิง่ตองการให
ผูนําใชพฤติกรรมดานกิจสัมพันธมากข้ึนตามไปดวย 

 4.   มีขอมูลเพิ่มเตมิยืนยันวา  กลุมผูตามใหความสาํคัญและคุณคาของพฤติกรรมดาน
มิตรสัมพันธของผูนาํมาก  จากหลักฐานยืนยนัวา  การลาออกจากงานนอยมากและระดับความพึง
พอใจในงานสงูสุดเมื่อกลุมผูตามไดทํางานกับผูนําที่มีคะแนนของพฤตกิรรมดานมิตรสัมพันธสูง 

 5.   ในทางกลบักนักับขอ 4 พบวา ผูนําที่มคีาคะแนนของพฤตกิรรมดานมิตรสัมพนัธต่ํา
แตมีพฤติกรรมดานกิจสัมพนัธสูงนัน้  กลุมผูตามที่รวมงานดวยจะมีอัตราการรองทุกขและการ
ลาออกจากงานอยูในระดับสูง 

 6.   ผลงานวิจยัยงัชี้วา  ผูนาํทีม่ีคาคะแนนดานกจิสัมพนัธสูงจะไดคะแนนการประเมิน
ของผูบังคับบัญชาสูงเชนกนั     นอกจากนี้ยงัพบวา           มีผลงานที่ออกมาสูงกวาผูนาํทีม่ีคา
คะแนนดานกจิสัมพนัธต่ํา 

 7.   มีขอสําคัญตอผูนําองคการทัง้หลายที่ผลวจิัยเสนอแนะกค็ือสถานการณจะเปน
ปจจัยสําคัญยิง่ไมวาผูนาํจะมุงเนนพฤตกิรรมดานกิจสัมพันธหรือดานมิตรสัมพันธ  หรือทั้งสอง
ดานก็ตาม กลาวคือในบางสถานการณกลุมผูตามอาจใหคะแนนผูนําที่มพีฤติกรรมเนนดานกิจ
สัมพันธสูงวาเปนผูนาํทีม่ีประสิทธิผลมากกวา  ตัวอยาง  การวิจัยพบวาจากการสอบถามกลุมผูนาํ
หนวยทหารอากาศซึง่ไดรับคะแนนพฤติกรรมดานกิจสัมพันธสูง  ทัง้นี้ผลดังกลาวอาจมีเหตุผลมา
จากวฒันธรรมองคการทางทหารที่มคีวามคาดหวงัผูนาํที่เหมาะกับงานในลักษณะนั้นก็ได  

เฮอรเซและแบลนชารด (Hersey & Blanchard)   ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎี
ผูนําเชงิพฤติกรรม ดังนี ้  

1.   พฤติกรรมการทํางานเปนพฤติกรรมที่ผูนาํไดกําหนดความรับผิดชอบการทํางาน
เฉพาะอยางของบุคคลหรือกลุม 
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2.   พฤติกรรมความสัมพนัธ  เปนขอบเขตซึ่งผูนํารับฟง  และติดตอส่ือสารกับ
ผูใตบังคับบัญชารวมกนั  ซึง่ผูบริหารจะตองเลือกรูปแบบความเปนผูนาํที่เปนไปได  4  ประการ  
เพื่อยอมรับและเพื่อปรับปรุงความพรอมของผูใตบังคับบัญชา  ดังนี ้

 2.1  การบอกกลาว  (Telling) 
 2.2  การใชงาน  (Selling) 
 2.3  การมีสวนรวม  (Participation) 
 2.4  การมอบหมายงาน  (Delegating)84 
แทนเนมบัม  และชมิดท (Tannenbaum  and  Schmidt) ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับ

ทฤษฎีภาวะผูนําแบบเชงิพฤติกรรมดังนี้ ไดพัฒนาทฤษฎีนี้ข้ึนมาโดยมีความเชื่อวา ผูนาํจะแสดง
พฤติกรรมตอสภาพปญหาตาง ๆ ออกมาแตกตางกันซึง่อยูบนแนวตอเนื่องของพฤตกิรรมตั้งแต
แบบเผด็จการหรือแบบยึดผูนําเปนศูนยกลาง (Boss Centered)  ไปยังพฤตกิรรมประชาธิปไตย  
หรือแบบยึดผูใตบังคับบัญชาเปนศนูยกลาง (Subordinate  Centered) ซึ่งปจจัยหรือแรงผลักดันที่
ทําใหเกิดพฤตกิรรมตอเนื่อง85   

การศึกษาที่มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ (Ohio State Leadership Studies)    เร่ิมศึกษา
ในปค.ศ.1945 ฮาลปน ไวเนอรและสตอกดิล (Halpin, Winer, Stogdill) (Hoy and Miskel, 
1991,269) ซึ่งไดศึกษาวจิัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําใน 2 มิติ คือ กิจสัมพันธ(Initiating Structure) 
กับมิตรสัมพนัธ (Consideration) โดยใชแบบวัดพฤติกรรมผูนําทีเ่รียกวา The Leader Behavior 
Description Questionnaire-LDBQ. ผลการศึกษาสรุปไดวาแบบของผูนาํมิติกิจสัมพันธและมติร
สัมพันธเปนพืน้ฐานเบื้องตนของพฤติกรรมผูนํา และพฤติกรรมผูนําที่ประสบความสาํเร็จจะ
เกี่ยวของกับการปฏิบัติทั้งมติิกิจสัมพนัธและมิตรสัมพนัธ ถาผูนํามีลักษณะมุงกิจสัมพันธและมิตร
สัมพันธสูงก็จะกอใหเกิดความพงึพอใจแกผูรวมงาน 

นอกจากนี้ การศึกษาพฤติกรรมใน 2 มิติ คือ มิติมุงกิจสัมพันธและมิติมุงมิตรสัมพันธ   
ยังกอใหเกิดแบบผูนําหลายแบบที่แตกตางกันออกไป พวกหนึ่งมีลักษณะมุงกิจสัมพันธอีกพวก

                                                           
84 Paul  Hersey  and  Kenneth  H. Blanchard, Management of Organizational 

Behavior:Utilizing Human Resources ( New Jersey : Prentice-Hall,1974),68. 
85 Robert  G. Tannenbaum  and  Warren  H. Schmidt,Hierarchy in 

Organizations(San Francisco : Jossey – Bass Publishers,1958),114. 
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หนึ่งมีลักษณะมุงมิตรสัมพันธ บางพวกมีลักษณะของผูนําที่มุงกิจสัมพันธและมุงมิตรสัมพันธ
ควบคูกันไป พฤติกรรมผูนําจึงไมสามารถแสดงใหเห็นไดจาก   แบบผูนําเพียงมิติเดียว  

การศึกษาที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan Research Studies)    ในป 
ค.ศ.1946 เปาหมายของการศึกษาเพื่อจําแนกแบบผูนําและความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับ
เกณฑที่ใชวัดประสิทธิผล ซึ่งประกอบดวย ความพอใจในการทํางานอัตราการเปลี่ยนแปลง การ
ขาดงาน ผลผลิตและประสิทธิผล ผลการศึกษากอใหเกิดพฤติกรรมผูนํา 2 แบบ คือ พฤติกรรมแบบ
มุงผลผลิต (Production-centered) และพฤติกรรมแบบมุงพนักงาน (Employee-centered) 
พฤติกรรมแบบมุงผลผลิตจะสรางมาตรฐานในการทํางาน แจกแจงภารกิจที่จะตองปฏิบัติ กําหนด
ข้ันตอนและเทคนิคในการทํางาน กํากับดูแลการทํางานอยางใกลชิดกลาวคือ จะมีลักษณะคลาย
กับพฤติกรรมในมิติกิจสัมพันธ พฤติกรรมแบบมุงพนักงานจะยั่วยุใหพนักงานมีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมาย การตัดสินใจในการทํางาน สรางความเชื่อถือและศรัทธาในการทํางานใหความ
สนใจในความเจริญกาวหนาของพนักงาน กลาวคือ จะมีลักษณะคลายกับพฤติกรรมในมิติมิตร
สัมพันธ  

การศึกษาพฤติกรรมผูนําของกลุมมหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard Studies of Group 
Leadership) ในป ค.ศ. 1947 ไดมีการศึกษาพฤติกรรมผูนําที่หองปฏิบัติการสังคมสัมพันธ  
(laboratory of social relations) การศึกษาครั้งนี้แตกตางไปจากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแหงรัฐ
โอไฮโอและมหาวิทยาลัยมิชิแกนอยูบาง โดยครั้งนี้มุงศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของกลุมยอยใน
หองปฏิบัติการซึ่งเก็บขอมูลโดยการสังเกตโดยตรง ผลการศึกษาทําใหเกิดผูนํา 2 แบบ คือ แบบมุง
งาน (task leader) กับแบบมุงสังคม (social leader) ผูนําแบบมุงงานจะสนใจในการใหกลุม
ปฏิบัติงาน ผูนําแบบมุงสังคมจะพยายามรักษาความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในกลุมพยายาม
ใหสมาชิกของกลุมเห็นวาแตละคนก็มีความสําคัญ ผูนําทั้งสองแบบมีความจําเปนตอประสทิธภิาพ
ของการปฏิบัติงานแตมีคนไมมากนักที่จะเปนผูนําทั้งสองแบบได   

พฤติกรรมผูนําตามแนวคิดของเบลคและมูตัน (Blake and Mouton) เปนการศึกษา    
พฤติกรรมผูนําโดยการสรางเปนตารางสองมิติใหแกนตั้งแสดงถึงพฤติกรรมผูนําในลักษณะมุงคน 
สวนแกนนอนแสดงถึงพฤติกรรมผูนําในลักษณะที่มุงคํานึงถึงผลผลิต เรียกวา ตาขายภาวะผูนํา 
(Leadership Grid) ซึ่งเดิมเรียกวา ตาขายการบริหาร (Managerial Grid) ดังปรากฏใน   
แผนภาพที่ 2 ดังตอไปนี้ 
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1,9) 9,9) 

5,5) 

1,1) 9,1) 
 
 

 
แผนภาพที่  2   ตารางการจดัการของเบลคและมูตัน 
ที่มา : Robert R. Blake and Jane S.Mouton, Managing  Inter group  Conflict  in  
Industry( Houston: Gulf  Publishing  Co., 1964),157. 
 
 ผลการศึกษาไดแบงผูนําออกเปน  5  แบบ 

1.   ผูนําแบบย่ําแย (impoverished 1,1) เปนผูนําที่มีความพยายามในการปฏบิตังิานให
สําเร็จและมีความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชานอยไมสนใจทั้งคนและไมหวังผลของงาน ทํางาน
ประจําไปเรื่อยๆ เปนผูนําที่มีประสิทธิผลนอยที่สุดและเมื่อเผชิญความขัดแยงจะพยายาม
หลีกเลี่ยง   

 2. ผูนําแบบมุงแขงขัน (task oriented 9,1) เปนผูนําที่มุงแตงานมีความสัมพันธกับ
ผูใตบังคับบัญชานอยมาก  มีการควบคุมงานอยางใกลชิด  ไมสนใจความตองการของ
ผูใตบังคับบัญชา ชอบใชอํานาจและการสั่งการ เมื่อเผชิญกับปญหาความขัดแยงมักใชอํานาจใน

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

    1    2          3   4           5          6         7           8          9 

มุงที่คน 

มุงที่ผลงาน 
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การจัดการ ผูนําประเภทนี้จึงไมชอบวิธีการทํางานเปนทีมเนื่องจากกลัววาผูใตบังคับบัญชาจะ
รวมตัวกันเพื่อตอตานตนเอง 

3. ผูนําแบบชุมนุมสังสรรค (country club 1,9) เปนผูนําแบบที่ใหความสนใจกับ 
ความตองการของคนอยางมากเพื่อสรางมนุษยสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชาซึ่งจะ

นําไปสูบรรยากาศที่ราบร่ืนเปนกันเองแตจะใหความสนใจตองานคอนขางนอยมากมักหลีกเลี่ยง
ความขัดแยงจึงมักทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพอใจ เมื่อตองเผชิญกับความขัดแยงจะ
พยายามกลบเกลื่อนใหความขัดแยงนั้นเงียบหายไปมักเอาใจผูอ่ืนจนกระทั่งตองทําตามความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 

4. ผูนําแบบทางสายกลาง  (middle of the road 5,5)  เปนผูนําที่รักษาความสมดุล
ระหวางงานที่ตองทําใหสําเร็จกับขวัญกําลังใจของผูใตบังคับบัญชาใหอยูในระดับที่พึงพอใจ   

การบริหารงานเปนลักษณะของการเอาตัวรอดโดยไมคาดหวังผลงาน ไวสูงมากนักและ
ในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาแบบธรรมดา ผูนําประเภทนี้จะไมตองการให
การเปลี่ยนแปลง  และเมื่อเผชิญความขัดแยงมักใชการประนีประนอมเพื่อไกลเกลี่ยปญหาที่
เกิดขึ้น 

5. ผูนําแบบทํางานเปนทีม (team 9,9) เปนผูนําที่มีความรับผิดชอบสูงมุงทั้งผลงานและ
ความสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชามีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ในการปฏิบัติงานพรอมๆ กับ
การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปฏิบัติงานในทุกระดับ เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ใหความสําคัญตอการทํางานเปนหมูคณะ เมื่อตองเผชิญ
ปญหา  ความขัดแยงจะใชการแกปญหาอยางมีเหตุผลภายใตขอมูลที่พยายามเสาะแสวงหามา
อยางละเอียด    

จะเห็นไดวา พฤติกรรมผูนําแบบทํางานเปนทีมเปนแบบที่กอใหเกิดประสิทธิภาพมาก                  
ที่ สุดแตก็ เปนสิ่ งที่ทํ า ไดยากมากที่ สุดเชนกัน    เนื่ องจากจะตองคํานึงถึ งทั้ งงานและ                     
ความสัมพันธระหวางบุคคลไปพรอมๆ กัน86 

พฤติกรรมผูนําตามแนวคิดของเกสเซทและกูบา (Getzels and Guba) ซึ่งไดกลาวไวใน
ทฤษฎีกระบวนการ   ทางสังคม (social process theory) วาการบริหารงานถือวาเปนระบบสังคม
หนึ่งซึ่งประกอบดวยมิติ  2 มิติ คือ สถาบันมิติ (nomothetic dimension) และบุคลามิติ 

                                                           
86 Robert  R. Blake  and  Jane  S. Mouton, Managing Inter - Group Conflict in 

Industry(Houston: Gulf Publishing Co.,1964),134. 
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(idiographic dimension) สถาบันมิติจะประกอบดวย สถาบันซึ่งแตละสถาบันจะกําหนดบทบาท
ของตนเองไวตามลักษณะและประเภทของสถาบัน  นอกจากนี้จะกําหนดความคาดหวังของ
สถาบันเอาไวตามความ 

มุงหมายของสถาบัน สําหรับในบุคลามิติจะประกอบดวยตัวบุคคลซึ่งตางก็มีบุคลิกภาพ
ของตนเอง และมีความตองการสวนตัวที่แตกตางกันออกไป ทฤษฎีดังกลาวไดแบงผูนําออกเปน 3 
ประเภทตามลักษณะของพฤติกรรม ผูนําที่แสดงออกในการบริหารองคการ  ดังนี้ 

1. ผูนําแบบเนนสถาบนั (nomothetic leadership style) ผูนําแบบนีย้ึดหลักสาํคัญ คือ 
การเนนบทบาทและความคาดหวงัของสถาบัน เครื่องมือที่ใชคือ กฎหมาย อํานาจและระเบียบ
ขอบังคับของสถาบัน  บุคลากรมีหนาที่ปฏิบัติตามบทบาทที่สถาบันกาํหนดโดยเครงครัด 

2. ผูนําแบบเนนบุคคล (idiographic leadership style) ผูนําแบบนี้เนนมิติบุคคล ยึดถือ
บุคลิกภาพและความตองการของบุคคลเปนหลกัพยายามตอบสนองความตองการของบุคคล 
 3. ผูนาํแบบผสมผสาน   (transactional  leadership  style)  ผูนําแบบนี้ ยึดมิติทัง้สอง 

โดยเนนทัง้สถาบันมิติและบุคลามิติพยายามเนนความสมดุลไมเครงครัดหรือหยอน
เกินไปในบางขณะอาจเนนในบางมิติมากเปนพิเศษทัง้นีข้ึ้นอยูกับสถานการณ87 

จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวาผูนําที่มีพฤติกรรมมุงเนนสถาบันเปนหลักและเนนบุคคล
เปนหลกัตางกม็ีความประสงคที่จะดําเนินงานใหบรรลุตามจุดมุงหมายขององคการ  โดยผูนําที่เนน
สถาบันจะยึดถือหลักการทีว่า การดาํเนนิกิจกรรมขององคการทีจ่ะประสบความสําเร็จนัน้ตอง
อาศัยระเบียบ  กฎเกณฑและขอบังคับ ในขณะที่ผูนาํที่มพีฤติกรรมมุงเนนบุคคลจะพยายามใชการ
จูงใจและการจัดสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อเอื้ออํานวยใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการทาํงานใหกับ
องคการ สวนผูนาํที่ใชการผสมผสานเหน็วา ในการบริหารองคการใหประสบความสําเร็จจะตอง
เลือกใชวิธกีารบริหารที่เนนทัง้สองมิติไปพรอมๆ กันคือทั้งสถาบันและบคุคล 

พฤติกรรมผูนําตามแนวคิดของ เรดดิน (Reddin) โดยไดทําการศึกษาวิเคราะหซึ่งอาศัย
ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ มหาวิทยาลัยมิชิแกน มหาวิทยาลัยฮาวารด ซึ่งเนน
เกี่ยวกับความสัมพันธของพฤติกรรมผูนําในสองมิติ ไดแก มุงงาน และมุงสัมพันธ  เรดดิน  
(Reddin) ไดเพิ่มมิติมุงประสิทธิผลเขาไปอีกหนึ่งมิติเพื่อจะทําใหไดพฤติกรรมผูนําที่มี 

ความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทฤษฎีนี้ไดชื่อวาทฤษฎี 3 มิติ ประกอบดวย 

                                                           
87 Jacob  W. Getzels and Eugene  G. Guba , Social Behavior and the 

Administrative Process(New York : McGraw-Hill,1957),64. 
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 1.   มิติมุงงาน  (task  oriented)  หมายถึง  พฤติกรรมผูนําที่มุงใหผูใตบังคับบัญชาได
เขาใจในการดําเนนิงานตามแนวนโยบายการติดตอส่ือสารการประสานงานเพื่อให
ผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานไดผลและสําเร็จตามวัตถุประสงค  
 2.  มิติมุงสัมพันธ (relation oriented) หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่แสดงถึงความเปนมิตร 
มีความไววางใจ เชื่อใจ สนิทสนมกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 3.   มิติมุงผลิตผล (effectiveness) หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่มุงใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายที่วางไว และผูรวมงานพอใจ โดยยึดสถานการณเปนหลัก ถาสถานการณเหมาะสม
พฤติกรรมผูนําก็จะมีประสิทธิผลมาก ถาหากสถานการณไมเหมาะสม พฤติกรรมผูนําก็จะมี
ประสิทธิผลนอย88 

ทฤษฎีนี้แบงผูนําออกเปน 8 แบบ ซึ่งเปนแบบที่มีประสิทธิผลสูง 4 แบบ ไดแก แบบผูคมุกฎ 
(Bureaucrat) แบบนักพัฒนา (Developer) แบบผูบุกงาน (Benevolent Autocrat) แบบนักบริหาร 
(Executive) และแบบที่มีประสิทธิผลตํ่า 4 ไดแก แบบผูทนทํา (Deserter) แบบนักบุญ 
(Missionary) แบบเผด็จการ (Autocrat) แบบผูประนีประนอม (Compromiser) ปรากฏในภาพดัง 
ตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
88 William J. Reddin,  Managerial  Effectiveness( New  York  :  McGraw-

Hill,1970),112. 
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นักพัฒนา ผูบริหาร 
 

ผูคุมกฎ ผูบุกงาน 

มิตรสัมพันธ ผูผสมผสาน 
 

ผูแยกตัว กิจสัมพันธ 

นักบุญ ผู
ประนีประนอม 

ผูทนทํา แบบเผด็จการ 

 

 

 
แผนภาพที่ 3  ผูนําสามมิติของเรดดิน 
ที่มา  :  William  J. Reddin,Managerial Effectiveness (New York : McGraw-Hill,1970),114. 

ทฤษฎภีาวะผูนําเชิงสถานการณ  (situational theories) 
ยูค (Yukl)  ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนําเชงิสถานการณ ดังนี้  เนนที่

ความสาํคัญของปจจัยทางสภาพแวดลอม89   
ฟดเลอร  (Fiedler)  ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกบัทฤษฎภีาวะผูนําเชงิสถานการณ ดงันี ้ 

ผูนําจะแสดงพฤติกรรมความเปนผูนําแบบใดขึ้นอยูกับสถานการณ90 
ทฤษฎีภาวะผูนําเชงิสถานการณ : ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย 

                                                           
89 Gary  A. Yukl,Leadership in Organizations(New Jersey : Prentice-Hall,1989),13. 
90 Fred E.Fiedler,A Theory of Leadership Effectiveness(New York : McGraw-Hill,1967),48. 

มุงงาน 

มุงคน 

หยอนประสิทธิภาพ 

มีประสิทธิภาพ 
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 ทฤษฎีภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล (leadership  effectiveness)  : ทฤษฎีเสนทางสู
เปาหมาย (path - good  theory)  เปนทฤษฎีที่พัฒนาโดย โรเบริต เฮาส (Robert  House) ถือเปน
ทฤษฎีเชงิสถานการณที่เชื่อวาประสทิธิผลของผูนําจะขึ้นกับความสามารถของการจูงใจและการ
สรางความพงึพอใจใหแกพนักงาน  พนกังานจะไดรับการกระตุนใหทํางานโดยพนกังานจะเชื่อวา  
ความพยายามจะนาํไปสูความสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมาย  ความสาํเร็จในงานจะนาํไปสู
รางวัลที่พงึพอใจ  เพื่อสรางแรงจูงใจใหพนักงานผานเสนทางเพื่อเดินไปสูการแสวงหารางวัล  อัน
เปนเปาหมายและกําจัดอุปสรรคที่จะทําใหไมบรรลุเปาหมาย  ซึง่ก็จะนําพนักงานไปสูความสาํเร็จ
ในงานที่ไดรับมอบหมายได  ทําใหเกิดผลลัพธคือความพึงพอใจและการเพิม่ผลผลิตของการ
ปฏิบัติงาน  โดยทั่วไปผูนําจะพยายามกาํหนดเสนทางสูเปาหมายสาํหรับสมาชกิ (พนักงาน) ไว
อยางชัดเจน 

 ลักษณะสําคญัของทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย คือ ผูบริหารควรเลอืกรูปแบบของภาวะ
ผูนําซึง่นาํไปสูการกําหนดลักษณะของพนกังานและความตองการในงาน ซึ่งทฤษฎีนี้มีลักษณะ
สําคัญ 2 ประการ ดังนี ้

 1.  ความเหมาะสมระหวางรูปแบบของภาวะผูนําในสถานการณตาง ๆ (matching  the  
leadership  style to  the  situation) ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายเนนวาผูนาํควรเลือกระหวาง
รูปแบบของภาวะผูนําที่แตกตางกนัใน 4 รูปแบบ  เพือ่ใหบรรลุผลในสถานการณที่กําหนด  โดยมี
กลุมของปจจัยสถานการณที่สําคัญ 2 กลุม คือ 1. ประเภทของลูกนองหรือพนักงาน (type  of  
subordinates) 2.  ชนิดของงานทีท่ํา (type  of  work  they  perform) 

 (1)  ประเภทของลกูนอง จะพจิารณาจาก (1.1) ลูกนองไดรับการควบคุมมากนอย
เพียงใด  [จุดของการควบคุมดวยตําแหนงฐานะ หรือสถานภาพ (locus  of  control)] (1.2)  
ความสามารถในการรับรูจากการสั่งงาน  (perceived  ability)  (1.3) ประสบการณ (experience) 

 (2) ปจจัยสภาพแวดลอมที่เปนสถานการณซึง่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของสมาชกิกลุม 
แตมีอิทธิพลกอใหเกิดความพอใจและทาํใหงานสาํเร็จ มี 3 ประการคือ (2.1) โครงสรางงานของ
สมาชิกของกลุม (the  group  members’ tasks) (2.2)  ระบบอํานาจหนาที่ภายในองคการ (the  
authority  system  within  the  organization) (2.3)  กลุมงาน (the  work  group) 

 ในการใชทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย  (path – goal  theory)  ผูนาํจะไดรับการคาดหวัง
วาจะมีความยดืหยุนโดยขึ้นอยูกันสถานการณ  ทัง้นีผู้นําจะตอง (1)  มีการประเมินตัวแปรที่
เกี่ยวของ (relevant  variables)  ดานสถานการณสภาพแวดลอม  (2)  ผูนําตองเลือกรูปแบบที่
เหมาะสมกับปจจัยสถานการณไดดีที่สุด 
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 1.1  ผูนาํแบบบงการ (directive  style) เปนผูนาํทีมุ่งการบอกผูใตบังคับบัญชาถงึสิ่งที่
ควรทําโดยทาํรายละเอียดของงานที่จะมอบหมาย  กาํหนดตารางการทํางาน  กาํหนดมาตรฐานที่
เฉพาะของงาน เปนลักษณะผูนําที่คลายกับผูนําที่เร่ิมตนจากตนเองเปนหลกั (initiating  structure) 
หรือผูนําที่มุงงาน 

 1.2  ผูนาํประเภทใหการสนบัสนุน (supportive  style)  เปนผูนาํที่มุงที่ความตองการ
และความเปนอยูที่ดขีองพนกังาน  เนนการสรางความสัมพนัธซึง่จะคลายกับผูนาํที่คํานงึถึงผูอ่ืน
เปนหลกั (consideration  behavior) 

 1.3  ผูนําแบบมีสวนรวม (participative  style)  เปนผูนาํที่ใหคําแนะนาํแกพนกังาน 
กระตุนความคิด  กระตุนการมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยการประชมุแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับ
พนักงานกอนการตัดสินใจ 

 1.4 ผูนําที่มุงความสาํเร็จ (achievement – oriented  style)  เปนผูนําที่มกีาร
วางเปาหมายที่ทาทายมกีารกําหนดวัตถปุระสงคที่ชัดเจนสําหรับพนกังาน  มกีารปรับปรุงการ
ทํางานของกลุมอยางตอเนื่อง  ขณะเดยีวกนัก็สรางความเชื่อมั่นวาพนักงานสามารถจะบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย 

 การแสดงทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย (path – goal  theory) โดยมีพฤติกรรมของผูนํา 4 
แบบ  ซึ่งจะผลักดันพนักงานใหเกิดความพอใจและเพิม่ผลการปฏิบตัิงาน  ซึง่การที่พนักงานมี
ความพอใจและเพิ่มผลการปฏิบัติงานนั้นจะเกี่ยวของกบัสถานการณ 2 ประการ  ซึ่งจะกําหนด
รูปแบบพฤติกรรมของผูนํา คือ (1)  สถานการณสภาพแวดลอมดานงาน (2)  สถานการณ
สภาพแวดลอมดานพนกังาน 

 2. วิธีการที่ผูนํามอิีทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (How  the  leader  
influences  performance) ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายไดใหขอแนะนาํตาง ๆ ซึ่งสัมพันธกับการจงู
ใจและความพอใจ  เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ ดังนี ้

 2.1  ใหความสําคญัหรือกระตุนความตองการของสมาชิกของกลุมภายใตการควบคุม
ของผูนํา 

 2.2  เพิ่มการทาํใหสมาชิกทีมบรรลุเปาหมายงาน  ผูนาํอาจทําใหพนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้นรวมทัง้การใหความสาํคญักับพนกังาน 

 2.3 กําหนดเสนทางใหงายขึน้ดวยการสอนงานและจัดทิศทาง  เชน ผูบริหารอาจชวย
สมาชิกทีมเลือกโครงการที่มคีวามสาํคัญระดับสูงขึ้น 
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 2.4 ชวยสมาชิกของกลุมหรือทีม ใหเกิดความคาดหวงัอยางชัดเจนในวิธีการใชความ
พยายามซึ่งจะนําไปสูผลการปฏิบัติงานที่ดข้ึีน  และใหคําแนะนําวาผลการปฏิบัติงานอยางไรทีจ่ะ
นําไปสูการไดรับรางวัล 

 2.5  ลดอุปสรรคที่ทําใหเกิดความสับสนในการนําไปสูเปาหมาย  เชน  ผูนําอาจจาง
พนักงานชัว่คราวเพื่อชวยสมาชิกของกลุมใหสามารถทางดานเอกสาร และจดหมายอิเล็กทรอนกิส
ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 2.6  เพิ่มโอกาสสําหรับความพอใจสวนบุคคลโดยใหสมาชิกของกลุมปฏิบตัิงานอยางมี
ประสิทธิผล 

 2.7  มีความรอบคอบดวยการใหคําแนะนําแกพนักงานเพื่อใหเขาพรอมที่จะทํางานไดดี 
 2.8 เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่สูงและเปนที่พงึพอใจ  ผูนําตองจัดโครงสรางและตอง

จัดหารางวัลใหเพยีงพอตอผลการปฏิบัติงาน  และเพือ่ใหบรรลุผลสําเร็จนี้  ผูนําตองทําดวยความ
ตั้งใจที่จะนําสมาชิกของกลุมไปสูเปาหมายใหชัดเจน 

 ทฤษฎีเชงิสถานการณของ เฮอรเซสและบลานชารต (Hersey  and  Blanchard’s  
situational  theory) เปนทฤษฎีเชิงสถานการณทีพ่ัฒนาโดย พอล เฮอรเซส และเคนเนส บลาน
ชารด (Paul  Hersey  และ Kenneth  H. Blanchard)  โดยทฤษฎีนี้จะมุงที่ลักษณะของผูตาม 
(followers) วาเปนปจจัยสําคัญของสถานการณ และเปนสิ่งที่ตัดสินพฤติกรรมของผูนําที่มีประสิทธิผล
โดยกลาววาผูใตบังคับบัญชา (ผูตาม) จะมีระดับความพรอม (readiness) ที่แตกตางกนั  พนักงาน
จะมีความพรอมในงานใน 2 ลักษณะคือ (1)  มีความสามารถ  (ability)  ที่ไดรับการฝกอบรม และ
มีทักษะ (2) มคีวามเต็มใจในการทํางาน (willingness)ไดแก มีความมัน่ใจและเต็มใจ 

 1.  การบอกกลาว [telling (S1)] เปนรูปแบบผูนําที่มีความสัมพันธต่าํและมุงงานสงู  จึง
ตองใชภาวะผูนําที่บงการอยางมาก (very  directive  style)  จะรวมถงึการแสดงออกอยางชัดเจน
ถึงการกําหนดทิศทางเกี่ยวกบัวิธีการทีพ่นกังานควรจะทาํงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 2.  การขายความคิด [selling (S2)] เปนรูปแบบผูนําทีมุ่งความสัมพนัธสูงและมุงงานสงู  
มีการกาํหนดทิศทางการทาํงานสนับสนนุความตองการของพนกังาน  แตจะมีการชักจูงพนักงาน
ดวยการขายความคิดใหพนกังานปฏิบัติตาม  รวมถงึการแสวงหาขอมูลจากแหลงอื่น ๆ กอนการ
ตัดสินใจ 

 3.  การมีสวนรวม [participating (S3)] เปนรูปแบบผูนําซึง่มุงความสัมพันธสูงและมุง
งานต่ํา  ดังนั้นภาวะของผูนําที่ใชคือมุงสนับสนนุการเติบโตและการปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ดวยการ
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พัฒนาทักษะการแนะแนวและการปฏิบัติงาน เชน  การใชทรัพยากรรวมกับพนกังาน  มกีารใช
ขอมูล และมีการใชการสื่อสารเพื่อการตัดสินใจรวมกนั 

 4.  การมอบหมายงาน [delegating (S4)] เปนรูปแบบผูนําซึง่มุงความสัมพันธต่ําและมุง
งานต่ํา  ดงันัน้ภาวะของผูนําที่ใชคือ  ชวยกาํหนดทศิทางและสนบัสนุนการทาํงานเพยีงเลก็นอย  
แตจะมอบความรับผิดชอบงานใหพนกังานไปทํา  ภายใตสถานการณเชนนี ้  พนักงานจะ
รับผิดชอบงานและความสาํเร็จขององคการ91 

 โมเดลเชิงสถานการณชนิดนีง้ายตอการเขาใจมากกวาโมเดลของ  เฟรดเลอร (Fiedler) 
เพราะวามุงเพยีงลักษณะของผูตามไมใชมุงสถานการณที่กวาง  ผูนาํควรประเมนิพนักงานหรือผู
ตามและยอมรับวารูปแบบใดที่ลูกนองตองการ  ซึ่งผูตามจะมีระดับความพรอมที่แตกตางกนั  ถาผู
ตามมีระดับความพรอมตํ่า  ผูนําตองมุงเฉพาะการบอกกลาว (telling) ใหผูตามทาํใหส่ิงที่ตองการ  
โดยบอกถงึวิธทีี่จะตองทาํแบบจะทาํเมื่อใด  สําหรับผูนาํที่มีความพรอมสูง  ผูนาํจะวางเปาหมาย
ทั่วไปและใชอํานาจหนาที่เพือ่ทําใหผูตามทํางานตามที่เห็นวาเหมาะสม  ผูนาํจะลงความเห็นอยาง
รอบคอบตามระดับความพรอมของผูตามแลวตัดสินใจวาจะบอกกลาว (telling) การขยาย
ความคิด (selling) ใชการมสีวนรวม (particiating) หรือมอบหมายงาน (delegaing)92 

ทฤษฎีภาวะผูนําเชงิสถานการณ : โมเดลของ วมู –เยตตัน-จาโก (Vroom – Yetton – 
Jago) (The  model  of  Vroom, Yetton  and  Jago) เปนแบบจําลองการตัดสินใจซึ่งพยายาม
กําหนดวธิีที่ผูบริหารใชในการตัดสินใจสถานการณที่กาํหนดโมเดลนีพ้ัฒนาโดย วิคเตอรและฟ
ลิปส (Victor H. Vroom และ Philip  W. Yetton) ภายหลังมกีารปรับปรุงโดย Vroom  และ  Arthur  
G. Jago  ซึ่งมักเรียกกันวา  โมเดล วูม – เยตตัน - จาโก  (Vroom – Yetton – Jago  model)  ผูนํา
จะวิเคราะหปจจัยสถานการณเพื่อตัดสินใจวารูปแบบของการตัดสินใจแบบใดมีประสิทธิผลมาก
ที่สุด  ซึ่งมีปจจัยสําคัญทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ดังนี ้

 1.  คุณภาพของการตัดสินใจ (Decision  quality)  เปนลักษณะการตัดสินใจทีม่ี
วัตถุประสงคทีท่ําใหเกิดผลดตีอการปฏิบัติงานของบุคคลและกลุม  เพราะการตัดสินใจที่มี

                                                           
91 Hersey Paul and Richard H.Blanchard,Management of Organization  

Behavior : Utilizing Human Resources (New Jersey:  Prentice-Hall,1974),65. 
 
92 Fred E .Fiedler,  A Theory of Leadership Effectiveness( New York:  

McGraw-Hill,196),69.  
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คุณภาพสูงจะขึ้นอยูกับการเลือกทางเลือกในการตัดสินใจที่มีประสิทธผิล  ซึ่งจะตองมีขอมูลและมี
ความตั้งใจของสมาชกิของกลุมที่จะรวมมอืกับผูนําในการตัดสินใจที่ดดีวย 

 2.   การยอมรับการตัดสินใจ (Decision  acceptance) เปนความผูกพันของสมาชิกของ
กลุมเพื่อการตดัสินใจที่มีประสิทธิผล  และจะเกี่ยวของกับความนาจะเปนที่พนักงานจะยอมรับการ
ตัดสินใจ  และยอมรับการปฏิบัติการ  พนกังานโดยทั่วไปจะยอมรับการตัดสินใจถาเขาอยูในสภาพ
เตรียมพรอมกบักระบวนการตัดสินใจ 

 3.   การมุงความสําคัญที่การพัฒนาพนักงาน (Concern  for  employee  development)  เปนการ
สนใจของผูบริหารทีจ่ะชวยปรับปรุงเทคนิคและทักษะการตัดสินใจของพนักงาน  และการให
คําแนะนําเกีย่วกับกระบวนการตัดสินใจ  ถือเปนการใหโอกาสพนักงานไดเรียนรูพนักงานไดเรียนรู
ทักษะใหม ๆ ซึ่งจะชวยใหเกิดความเชีย่วชาญในกระบวนการตัดสินใจ 

 4.   การมุงความสาํคัญที่เวลา (Concern  for  time)  เปนการมุงที่เวลาของสมาชิกของ
กลุม  ซึง่จะสัมพันธกับประสิทธิผลของการตัดสินใจของผูนาํอยางมาก  เพราะการตัดสินใจของ
ผูนําจะอยูในความสนใจของสมาชกิของกลุม ตัวอยาง  ผูจัดการฝายขายอาจอยูระหวางการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบ Laptop  ใหกับหนวยงานขายทั้งหมด  พนักงานขายจะ
กระตือรือรนทีจ่ะรูเกี่ยวกับผลของการตัดสินใจ  เพราะวาพนักงานขายเหลานี้คิดวาการใช
คอมพิวเตอรแบบ Laptop จะทําใหยอดขายและคาคอมมิชช่ันเพิ่มข้ึน93 

ทฤษฎภีาวะผูนําแบบแลกเปลีย่นและทฤษฏภีาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ  
เฮอรซี่และแบลนชารด (Hersey and Blanchard)  ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎี

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและทฤษฎีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ  ดังนี้  พฤติกรรมของผูนํา
ควรจะเปลี่ยนแปลงตามความพรอมของผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน  เปนการชวยเหลือ
ผูบริหารปรับปรุงรูปแบบการเปนผูนําในแตละระดับ  ความพรอมของผูใตบังคับบัญชา  ซึ่งจะ
แตกตางในแตละงานมี  2  ปจจัย  คือ  ความสามารถและความเต็มใจ  เงื่อนไขและการจูงใจ  
ความสัมพันธของปจจัยเหลานี้เกิดสภาพที่เปนไปได 4 ประการคือ 

 1.  ไมมีความสามารถ  ไมเต็มใจ  หรือไมมีความมั่นคง 
 2.  ไมมีความสามารถ  แตเต็มใจ  หรือเชือ่มั่น 
 3.  มีความสามารถแตไมเต็มใจ  หรือไมมคีวามมัน่คง 

                                                           
93 Victor  H. Vroom,Work and Motivation ( New York :John Wiley &Sons,1964),39. 
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 4.  มีความสามารถและเต็มใจหรือเชื่อมั่น94 
 ทันเนนบอม  และชมิดท (Tannenbaum and  Schmidt)ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับ

ทฤษฎีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและทฤษฎีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ  ดังนี้      ความเปน
ผูนําและชี้ใหเห็นถึงขอบเขตการเปนผูนําแบบแนวตอเนื่อง  ที่มีพฤติกรรมของผูนําแบบมุงงานอยู
ปลายสุดดานหนึ่งและพฤติกรรมของผูนําที่มุงความสัมพันธอยูปลายสุดอีกดานหนึ่ง95 

บาส  (Bass)  ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและทฤษฎี
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ  ดงันี ้ พฤติกรรมมุงเนนงานและพฤติกรรมมุงเนนสัมพนัธมีอยู
ในทัง้ภาวะผูนาํแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ96 

สุเทพ  พงศศรีวัฒน ไดสรุปแนวความคิดเกีย่วกับทฤษฎีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพดงันี้ 
ไดกลาววา แนวคิดเกีย่วกับภาวะผูนําที่มกีารศึกษาวิจัยมากในชวงตั้งแตทศวรรษ 1980 เปนตนมา  
ไดแกภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพ (transformational  leadership)  จากชื่อของทฤษฎีนี้ไดบงบอก
ถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือการแปรสภาพในตัวบุคคล  โดยผูนําจะมุงเนนการเปลี่ยนแปลง
เร่ืองคานยิม  คุณธรรม  มาตรฐานและการมองการณไกลไปในอนาคต  ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะ
ใหความสําคญัตอการประเมินเพื่อทราบถึงระดับแรงจงูใจของผูตาม  แลวพยายามหาแนวทาง
ตอบสนองความตองการและปฏิบัติตอผูตามดวยคุณคาความเปนมนษุย  ทฤษฏภีาวะผูนําแบบ
เปล่ียนสภาพไดรับการยอมรับวามีความสอดคลองกับสถานการณของโลกในยุคทีม่คีวาม
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา97 

เบรินส (Burns) ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนดงันี้ จาก
การวิจยัเชิงพรรณาในกลุมตัวอยางผูนาํทางการเมืองจาํแนกภาวะผูนาํออกเปน 2 แบบ คือ ภาวะ
ผูนําเชงิแลกเปลี่ยน (transactional  leadership) กับภาวะผูนําเชงิเปลี่ยนแปลง (transactional  

                                                           
94 Paul  Hersey  and  Kenneth  Blanchard,Management of Organizational 

Behavior:Utilizing Human Resources (New Jersey : Prentice-Hall,1974),68. 
 95 Robert G. Tannenbaum and Warren  H. Schmidt, Hierarchy  in  Organizations 
(San  Francisco : Jossey-Bass  Publishers,1958),114. 

96 Bernard M. Bass,Instructional Development : the State of the Art.Columbus 
(Ohio : Collegiate Publishing,1978),151. 

97 สุเทพ  พงศศรีวัฒน , ภาวะผูนํา : ทฤษฎีและการปฏิบัติ ( เชียงราย : สถาบนัราชภฏั 
เชียงราย,2544),280-281. 
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leadership) ภาวะผูนาํเชิงแลกเปลีย่นคือรูปแบบที่ความสัมพนัธระหวางผูนําและผูตามอยูบน
พื้นฐานของการแลกเปลี่ยนบางสิง่บางอยางแกผูตามเปาหมายของผูนําและผูตามมิใชเปาหมายเดยีวกัน 
จึงไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆแตภาวะผูนาํเชิงเปลี่ยนแปลงเปนภาวะผูนาํที่ตระหนัก
ถึงความตองการของผูตามคนหาแรงจูงใจและพยายามใหผูตามไดรับการตอบสนองตอความ
ตองการที่สูงขึน้ เพื่อเปนแรงจูงใจในการทาํงานใหบรรลุผลสําเร็จ98 

 

ทฤษฎภีาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําทีม่ีประสิทธิผล 
อะโวลิโอ  (Avolio)  ไดสรุปแนวความคดิเกี่ยวกบัทฤษฎีภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล ดังนี้  

ทฤษฎีภาวะผูนําแบบเปลีย่นแปลงสภาพไปใชในองคการตาง ๆ สรุปไดวา  ในชวงกวา  2  ทศวรรษ
ที่ผานมาไดมกีารนาํทฤษฎีภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนแปลงสภาพไปใชอยางกวางขวางในการศึกษาวิจยั  
พัฒนาและฝกอบรมกับผูนาํทุกระดับในองคการตาง ๆ ทัง้ในองคการธรุกิจ  อุตสาหกรรม  ราชการ
ทหาร  โรงพยาบาล  สถาบันการศึกษา  ในตางเชื้อชาต ิและขามวัฒนธรรม  ผลการศึกษาแสดงให
เห็นวา  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพทีว่ัดโดยเครื่องมือวัดภาวะผูนาํพหุปจจัยที่สรางและ
พัฒนาแลวเปนภาวะผูนาํทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และใหความพงึพอใจมากกวาภาวะ
ผูนําแบบแลกเปลี่ยนนอกจากนัน้ยังมีการวจิัยเชิงประจักษและการศึกษาทฤษฎีจํานวนมากแสดง
ใหเหน็วาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพมีอิทธพิลอยางมีนยัสําคญัตอการเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการอีกดวย99 

หลังจากไดมีการศึกษาทฤษฎีภาวะผูนาํแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ  มีการวิจยัและมีการ
นําไปประยกุตใชเปนระยะเวลาหนึ่ง  คือ  ตั้งแตป  ค.ศ.  1985  ที่แบสไดนําเสนอทฤษฎีนี้  ไดมีการ
พัฒนาทฤษฎีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพเปนรูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําที่มี
ประสิทธิผลซ่ึงรูปแบบนี้จะประกอบไปดวย  องคประกอบของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนแปลง
สภาพ  และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน รวมทัง้ภาวะผูนําแบบตามสบาย   

 
 

                                                           
98 James  M. Burns, Leadership ( New York : Harper and Row,1978),37. 
99 Waldman  Avolio,”Leading,” Journal of European Industrial Training(1991):24-

25. 
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แบบภาวะผูนํา 
การอธิบายแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีสามมิติของเรดดิน (Redin)  ไดอธิบายแบบผูนํา

ตามสถานการณตามทฤษฎีสามมิต ิ  มจีํานวน 8 แบบ  โดยแยกเปนกรณีสถานการณที่ไมมี
ประสิทธิผล (less  effective) 4 แบบ  ไดแก ผูนําแบบประนีประนอม (compromiser)  ผูนาํแบบ
เผด็จการ (autocrat) ผูนําแบบนักบุญ (missionary) และผูนําแบบถอยหน ี (deserter) สวนกรณี
สถานการณทีม่ีประสิทธิภาพ (more  effective)  มีผูนาํ 4 แบบเชนกันไดแก  ผูนาํแบบนักบริหาร 
(executive)  ผูนําแบบเผด็จการอยางมศีิลป (benevolent  autocrat)  ผูนําแบบนักพฒันา 
(developer)  และผูนําแบบ   ผูคุมกฎ (bureaucrat) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. ภาวะผูนาํแบบประนีประนอม (compromiser) เปนผูนาํทีม่ีพฤตกิรรมมุงงานสงูและ
มุงความสัมพนัธสูง (HT/HR)  แตไมสามารถทีจ่ะผสานความคิดทั้งสองดานใหไปดวยกนัไดอยาง
เหมาะสม  ทําใหเกิดสถานการณที่ขาดประสิทธิผล (less  effective)  อันเนื่องมาจากผูนํามี
ลักษณะเปนคนโลกไมกลาตดัสินใจ  ยอมปลอยใหเหตุการณที่เกิดขึ้นกดดันตนเอง  ใชวธิีหนี
ปญหาหรืออยางดีที่สุดก็แคการแกปญหาเฉพาะหนาใหรอดตัวเปนคราว ๆ ไป  มากกวาที่จะ
แกปญหาเพื่อหวงัผลในระยะยาว 

 2. ภาวะผูนาํแบบนักบริหาร (executive)  เปนผูนําที่มพีฤติกรรมมุงงานสงูและมุง
ความสัมพันธสูง (HT/HR)  เชนเดียวกับผูนาํแบบประนีประนอม  แตเปนผูนําที่รูจักสราง
สถานการณทีเ่อื้อตอการมีประสิทธิผล (more  effective)  ดวยการแสดงพฤติกรรมไดทั้งสองดาน
ไดอยางผสมกลมกลืน  กลาวคือ  รูจักใชความสามารถของผูรวมงานใหไดประโยชนสูงสุด  รูจัก
วางมาตรฐานการผลิตหรือการทํางานไวสูง  แตในขณะเดียวกนักรู็วาจะตองใหผลประโยชนแก
ผูปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนดวยเชนกนั  จงึเปนที่ยอมรับ  และเปนแบบอยางที่ดีแกคนอืน่  ทําใหทาํงานได
โดยไมมีอุปสรรคสามารถสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพที่ทุกคนรวมเกินทางไปในทิศทางเดียวกัน  
รูจักกระตุนใหผูรวมงานมีสวนรวมจึงทาํใหคนเหลานั้นรูสึกผูกพันกับงานรูจักพยายามใหทุกคนมี
สวนรวมในการวางแผนดวยเหตุนี้จงึไดความคิดที่ดีเยีย่มจากทุกคน  เปนผูที่เชื่อวาความตองการ
สวนบุคคลของผูทาํงานกับความตองการขององคการสามารถไปดวยกันได  เปนผูยนิดีรับฟง
ปญหาและขอขัดแยงตาง ๆ ดวยความเต็มใจและเห็นเปนเรื่องปกตทิี่สามารถรวมกนัแกไขได  โดย
ไมตองใชอํานาจบีบบังคับ  เปนผูคอยใหกาํลังใจทําใหทีมงานมีขวัญกําลงัใจที่จะทุมเทใหเกิด
ความสาํเร็จโดยไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย  เพราะถือวา  ผลสําเร็จหรือความลมเหลวเปนผลงาน
รวมกันของทกุคน  จึงกลาวไดวาผูนําแบบนักบริหาร  เปนแบบอยางที่ดีของหวัหนางานที่มี
ประสิทธิผลอยางแทจริง 
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 3. ภาวะผูนําแบบเผด็จการ (autocrat)  เปนผูนําที่มีพฤติกรรมมุงงานสงู  แตมุง
ความสัมพันธต่ํา (HT/LR)  ที่แสดงพฤติกรรมกอใหเกิดสถานการณที่ไมมีประสิทธิผล (less  
effective)  ข้ึน  เชน ไมใหความไววางใจตอผูรวมงาน  ไมมีสัมพนัธภาพกับผูรวมงานคนใดเลย  
ทุกคนตางกลวัและไมชอบผูนําแบบนี้  ลูกนองจะทาํงานใหก็ตอเมื่อไดรับคําสั่งเทานัน้  บรรยากาศ
ที่ทาํงานเครงเครียดเพราะผูนําปฏิบัติตอผูรวมงานดวยสมมติฐานของทฤษฎ ี x (Mc. Gregor’s  
Theory  X)  และมองผูรวมงานเสมือนเปนเครื่องจักรที่ปราศจากชวีิตจติใจและแรงจูงใจ  ผูนําแบบ
เผด็จการจะไมเคยเขาใจวา  การไดรับความยอมรับนับถือเปนความตองการของมนษุย  เปนผูชอบ
ทํางานคนเดียวมากกวาการมีคณะกรรมการ  ชอบแกปญหาขอขัดแยงดวยอาํนาจ  ผูรวมงานที่
แสดงความคดิเห็นที่ตางจากตนจะถูกมองวาเปนปฏิปกษ และทาทายหัวหนา  โดยจะไมเคยยก
โทษใหใครไดงาย ๆ การมหีวัหนาทําใหคนเกิดการเกาะกลุมข้ึน  เกิดผูกอกวน  ผูชลองานและผูหนี
งานในที่สุด  ผูบริหารแบบเผด็จการจึงมกัไดลูกนองอยูสองพวกคือ  เจาทึ่มที่คอยทาํตามอยางไม
ลืมหูลืมตา  (อาจรวมพวกประจบสอพลอดวย)  กับอีกพวกหนึ่งคือ  คนเลี่ยงหนีงาน 

 4. ภาวะผูนาํแบบเผด็จการอยางมีศิลป (benevolent  autocrat)  เปนผูนําที่มพีฤติกรรม
มุงงานสงูแตมุงความสัมพนัธต่ํา (HT/LR)  เชนเดยีวกับผูนําแบบเผด็จการ  แตรูจักสราง
สถานการณใหเกิดประสทิธผิล (more  effective)  ดวยการแสดงออกอยางนุมนวลมีศิลปะ  โดย
แมวาตนจะมุงมั่นตอผลสําเรจ็ของงานมากเพียงไรก็ตาม  แตจะพยายามใชความแนบเนยีนความ
ชํานิชาํนาญในการสัง่งาน และสามารถมอบงานใหทกุคนนําไปปฏิบัติโดยมีคนเหลานัน้ไมเกิด
ความรูสึกขุนเคืองไมพอใจ 

แตอยางใด  เปนหวัหนางานที่มีความทะเยอทะยานรูกฎขอบังคับและวิธีปฎิบัติงานของ
องคการอยางดี  หวัหนาแบบนี้มักพบวาเปนลักษณะของหัวหนาซึ่งทํางานไตเตาขึ้นมาจนถงึ
ตําแหนงสูง  โดยพยายามฝกฝนความชาํนาญในการบริหาร  พยายามปรับปรุงตนเองโดยยึดหลัก
ผิดเปนครู  อยางไรก็ตามผูนําแบบนี้มีจดุออนที่ขาดความมัน่ใจในความสามารถทีจ่ะใชคนใหเกดิ
ประโยชนสูงสดุ  เปนผูทีทุ่มเทกับงานอยางเต็มที่  ผลงานที่ไดจึงนาพอใจ  แตก็ไมแนเสมอไปนักวา
ลูกนองจะทาํงานหนกัเพื่อหวัหนา 

 5. ภาวะผูนาํแบบนักบุญ (missionary)  เปนผูนําที่มพีฤติกรรมมุงงานต่ําแตมุง
ความสัมพันธสูง (LT/HR)  แตแสดงพฤติกรรมที่กอใหเกิดสถานการณซึ่งขาดประสิทธิผล (less  
effective)  กลาวคือ  หวัหนางานแบบนีจ้ะมีลักษณะของคนใจบุญ  มี  จิตใจเมตตาแตคํานึงถึงแต
สัมพันธภาพอนัดีเหนือส่ิงอืน่ใด  ซึง่ถอืเปนขอเสียทีป่รารถนาที่จะเปน “คนดี”  มากเกนิไปจนไม
กลาทีจ่ะขัดใจ  โตแยง  คดัคานการกระทําใด ๆ  แมจะเปนเรื่องปลีกยอยที่เขาไมเหน็ดวยก็ตาม  
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แตเพื่อเห็นแกมิตรภาพบางครั้งแมจะตองฝาฝนตอกฎระเบียบที่ควรเปนก็ยินยอมหรือนิ่ง
เฉยเสียมีพฤติกรรมการบริหารแบบนี้เชื่อวา  ผลผลิตของงานไมสําคัญเทากบัความสนิทสนมอนัดี
ตอกัน  เชื่อวาการดํารงรักษาทีท่าํงานใหมีบรรยากาศอบอุนสบายใจและเปนกนัเอง  จะทําใหงาน
ดําเนนิไปไดโดยราบรื่น  มองในแงทฤษฎีความตองการของ McClelland (1972)  ถือวาเปนผูที่มี
ความตองการดานความรักใครผูกพัน (need  for  affiliation)  จากผูอ่ืนสูง 

 6. ภาวะผูนําแบบนักพฒันา (developer)  เปนผูนําที่มุงงานต่ําแตมุงความสัมพนัธสูง 
(LT/HR) เหมอืนผูนาํแบบนกับุญ  แตมีขอแตกตางกนัอยางสาํคัญตรงที่หวัหนางานแบบนักพัฒนา
สามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนไดดี  และสามารถจงูใจบุคคลอื่นไดดีอีกดวย  มีความเชื่อวาสิง่แรกที่
ตองทําคือ  การพัฒนาความสามารถของผูรวมงานจึงมักจะมุงพฒันาตัวบุคคล  เชน  สอน
ผูรวมงานใหสามารถเปนหัวหนาหรือผูนําได  โดยที่ผูนัน้ไมรูตัว  จนกระทั่งเมื่อผูนาํแบบนีพ้นจาก
หนาที่ไปแลวจึงกลาวไดวาผูนําแบบนี้เปนผูทาํงานแบบ “ปดทองหลังพระ” เปนผูนําที่ใชเวลาสวน
ใหญอยูกับลูกนองและพยายามมอบหมายงานรับผิดชอบใหม ๆ  ใหเทาที่ผูนัน้สามารถจะทาํได  
เนื่องจากผูนําเชื่อวา  โดยทั่วไปคนมักจะทํางานไมเตม็ขีดความสามารถที่ตนมีดงันัน้จึงรูวิธีการยั่ว
ยุ  จงูใจและพัฒนาคนเหลานัน้ใหทํางานใหเกิดผลผลิตไดมากขึ้น  หัวหนาแบบนกัพัฒนาเชื่อใน
สมมติฐานตามทฤษฎี Y แมคเกเกอร  (McGregor’s  Theory Y)  วา คนชอบทาํงานเพราะสนกุ
เหมือนการเลนหรือพกัผอน คนเราตองการเปนตัวของตัวเอง  รูจักการควบคุมตนเอง และรักการ
แสวงหาความรับผิดชอบ  เชื่อวา  คนเรามีความขยนัชางคิดและมีภาวะสรางสรรค  ซึ่งไมจํากดัมี
เฉพาะหวัหนา  แตทวามีอยูในตัวของทุกคนการทํางานของผูนําแบบพัฒนาจงึดูราบร่ืนไปหมด  
เพราะพฤติกรรมที่แสดงออกกอใหเกิดความมีประสิทธผิล (more  effective)  ทําใหไดรับความ
รวมมือทั้งภายในและภายนอกองคการเปนอยางดีแตความเชี่ยวชาญในวิธีทํางานเชนนี้ของผูนาํ
มักไมคอยมีใครสังเกตเหน็ไดมากนัก 

 7. ภาวะผูนําแบบถอยหนี (deserter)  เปนผูนําที่แสดงพฤติกรรมแบบมุงงานต่าํ และมุง
ความสัมพันธต่ํา (LT/LR)  โดยมพีฤตกิรรมตาง ๆ ของผูนําแบบนี้กอใหเกิดสถานการณที่ขาด
ประสิทธิผล (less  effective)  กลาวคือ  การขาดความสนใจทัง้ตองานและตอสัมพันธภาพกับ
ผูรวมงาน เปนหวัหนาที่ไมเพียงแตหนงีาน  แตชอบขัดขวางการกระทําของผูอ่ืนดวยการแทรกแซง  
ไมทํางานแบบเฉื่อยชา  หวัหนางานแบบถอยหนีมกัเกดิขึ้นเพราะองคการเปนเหต ุ  เชื่อกนัวาคงไม
มีหัวหนาคนใดที่ตองการเปนคนหนงีานมากอนเลย  แตถูกบีบบังคับใหเปนเชนนั้น  เชน ไมไดรับ
ความยุติธรรม  ถูกกลัน่แกลง  ถกูตําหนิตลอดเวลาแทบไมเคยไดรับคําชมในการทํางาน  เปนตน  
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การจนผูนัน้รูสึกคลายสิน้หวังตออนาคต  ดังนั้นหนวยงานจึงตองใหความสาํคัญตอการปองกัน
มิใหเกิดภาวะผูนําแบบถอยหนีแทนที่จะคอยตามแกไขซึ่งทาํไดยากกวา 

 8. ภาวะผูนาํแบบคุมกฎ (bureaucrat)  เปนผูนาํที่แสดงพฤติกรรมแบบมุงงานต่ําและมุง
ความสัมพันธต่ํา (LT/LR)  เชนเดียวกับผูนําแบบถอยหนี  คือไมสนใจทั้งงานและสมัพันธภาพกับ
ผูรวมงาน  แตมักเปนผูประสบความสาํเร็จดวยการทําความคําสัง่อยางเครงครัด  คิดวาตนเปนผูที่
มีความสามารถมากเพราะรูและทําตามกฎขอบังคับไดอยางถูกตองทีสุ่ด  เปนคนที่เขมงวดแมจะ
เปนเรื่องปลกียอยก็ตาม  โดยจะมุงรักษากฎระเบียบเปนสําคัญ  เรามักพบหัวหนางานทีม่ีลักษณะ
เชนนีป้ระสบความสาํเร็จมาก  ถารับราชการเปนทหารตํารวจและขาราชการทุกระดับของรัฐบาล
หัวหนางานแบบนี้นอกจากเครงครัดปฏบิัติตามระเบียบแลว  ยงัไมคอยมีความคิดริเร่ิมใหม ๆ หรือ
กระตุนใหเกิดผลิตผลใหม ๆ ข้ึนมานอยมาก  ไมคอยมกีารพัฒนาผูใตบงัคับบัญชา  ไมชอบมีแผน
ระยะยาวแตจะพยายามดําเนินรอยตามวิธีเกาที่เคยทํามากอนแลวทั้งสิ้น เปนหัวหนาที่ไมมี
สัมพันธภาพกบัเพื่อนรวมงานคนใดเลย  และไมคอยไววางใจผูอ่ืน  ผูรวมงานตางกลัวและไมชอบ
เขา  ลูกนองจะทํางานใหก็ตอเมื่อเขาสั่งเทานัน้100 

 สาคร  โ หว งศ  ไ ดศึกษาแบบของผู นํา ขอ งผู บ ริห า ร โ ร ง เ ร ียนมัธ ยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแกว  จําแนกตามประสบการณและขนาดของโรงเรียน  
พบวา  ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณต่ํากวา  5  ป  และผูบริหารที่มีประสบการณตั้งแต  5  ป
ข้ึนไป     มีแบบผูนําแบบยึดสถาบันเปนหลัก และแบบยึดประสานประโยชนเปนหลักแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนแบบยึดตัวบุคคลเปนหลักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยผูบริหารโรงเรียน  ที่มีประสบการณต่ํากวา  5  ป   มีแบบยึดบุคคลเปนหลักสูงกวาผูบริหารที่มี
ประสบการณตั้งแต 5  ปข้ึนไป แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาปจจัยตางๆ  ดังกลาวมีผลตอรูปแบบ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียน101 

 โกสิน  พูลวัน  ทําการวิจัยเรื่องแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามทรรศนะของ
ผูบริหารและครูเทศบาลในเขตการศึกษา  10  ผลวิจัยพบวา 

                                                           
 100 William J. Reddin , Managerial Effectiveness(New York:McGraw-
Hill,1970),101-103. 

101 สาคร   โหวงศ , “การศึกษาแบบของผูนาํของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรม
สามัญศึกษาจงัหวัดสระแกว” (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยบูรพา,2544),บทคัดยอ. 
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1. แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามทรรศนะของผูบริหารโรงเรียนและครู
เทศบาลในเขตการศึกษา 10 มีแบบภาวะผูนําที่ยึดการประสานประโยชนเปนหลักอยูในระดับมาก  
รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คือ แบบภาวะผูนําที่ยึดบุคคลเปนหลัก และแบบภาวะผูนําที่ยึด
สถาบันเปนหลัก 

2. เปรียบเทียบ แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนระหวางทรรศนะของผูบริหาร               
โรงเรียนและครูเทศบาลเขตการศึกษา 10 พบวา  ผูบริหารโรงเรียนและครูเทศบาลมีทรรศนะตอ
แบบภาวะผูนําที่ยึดบุคคลเปนหลักและแบบผูนําที่ยึดสถาบันเปนหลักไมแตกตางกัน แตผูบริหาร
โรงเรียนและครูเทศบาลมีทรรศนะตอแบบภาวะผูนําที่ยึดการประสานประโยชน     เปนหลัก 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  เปรียบเทียบทรรศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูเทศบาลในเขตการศึกษา 10    ที่
มีตอแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลเขตการศึกษา 10  จําแนกตามระดับการศึกษา  
อายุ  ประสบการณในการปฏิบัติงาน  และขนาดโรงเรียน  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนและครูเทศบาล
ที่มีระดับการศึกษาตางกัน  ประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน  และปฏิบัติงานในโรงเรียน    ที่
มีขนาดตางกันมีทรรศนะตอแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนไมตางกันสวนผูบริหารโรงเรียน
และครูเทศบาลที่มีอายุตางกัน  มีทรรศนะตอแบบภาวะผูนํา    ของผูบริหารโรงเรียนไมแตกตางกัน  
ยกเวนทรรศนะตอแบบภาวะผูนําที่ยึดการประสานประโยชนเปนหลักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อทําการทดสอบความแตกตาง    รายคูตามวิธีการของ  Scheffe  พบวา  
ผูบริหารโรงเรียนและครูเทศบาลที่มีอายุ  31 – 45  ป  กับผูบริหารโรงเรียนและครูเทศบาลที่มีอายุ  
45  ปข้ึนไป  มีทรรศนะแตกตางกัน  สวนคูอ่ืน ๆ  ไมแตกตางกัน102  

แนวคิดรูปแบบและองคประกอบของรูปแบบเพื่อพัฒนาภาวะผูนํา 

ความหมายของรูปแบบ 
 เบญจพร แกวมีศรี กลาววา รูปแบบ หมายถึง ตัวแทนของความเปนจริงในการทําให

ความสลับซับซอนสามารถเขาใจไดงายขึ้น การสะทอนบางสวนของปรากฏการณออกมาใหเห็น
ความสัมพันธตอเนื่องและความเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน การเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวของมาไว
                                                           

102 โกสนิ  พูลวัน, แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามทรรศนะของผูบริหารและครู
เทศบาลในเขตการศึกษา  10” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา
สถาบันราชภฏัอุบลราชธานี,2545),บทคดัยอ. 
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ดวยกันโดยจะตองใชขอมูลเหตุผล และฐานคติมาประกอบ การแสดงรูปแบบสามารถทําไดหลาย
ลักษณะ    ตั้งแตกายภาพซึ่งเปนรูปแบบของวัตถุและรูปแบบเชิงคุณลักษณะที่ใชอธิบาย
ปรากฏการณดานภาษาหรือสัญลักษณ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวารูปแบบ หมายถึง รูปแบบอยางงาย
หรือยอสวน(Simplified Form) ของปรากฏการณตาง ๆ ที่ผูเสนอรูปแบบดังกลาวไดศึกษาและ
พัฒนาขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณใหเขาใจงายขึ้นหรือในบางกรณีอาจใชประโยชนในการ
พยากรณปรากฏการณที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนอาจใชเปนแนวทางในการดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่งตอไป103 

 พูลสุข หิงคานนท กลาววา รูปแบบ หมายถึง ส่ิงที่แสดงโครงสรางทางความคิด 
องคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ที่สําคัญของเรื่องที่ศึกษา 104 

 เยาวดี  วิบูลยศรี  กลาววารูปแบบ คือวิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถายทอดความคิด 
ความเขาใจ ตลอดทั้งจิตนาการที่มีตอปรากฏการณหรือเร่ืองราวใดๆ ใหปรากฏโดยใชส่ือสารใน
ลักษณะตาง ๆ เชน ภาพวาด แผนภูมิ หรือแผนผังตอเนื่อง ใหสามารถเขาใจไดงาย โดยสามารถ
นําเรื่องราวหรือประเด็นตาง ๆ ไดอยางกระชับภายใตหลักการอยางมีระบบ ดังนั้น “โมเดล” หรือ 
“รูปแบบ” จึงสามารถนําไปใชในลักษณะตาง ๆ คือ 1) เปนแบบจําลองในลักษณะเลียนแบบ 2) 
เปนตัวแบบที่ใชเปนแบบอยาง  3) เปนแผนภาพที่แสดงความสัมพันธระหวางสัญลักษณและ
หลักการของระบบ  4)เปนแผนผังของการดําเนินงานอยางตอเนื่องดวยความสัมพันธเชิงระบบ  
การนําเสนอรูปแบบมีลักษณะสําคัญ 4 ประการคือ 1) เปนการถายทอดในลักษณะเลียนแบบ หรือ
ถายทอดจากความเขาใจ ตลอดจนจินตนาการของคนที่มีตอปรากฏการณใด ๆ ออกมาเปน
โครงสรางที่มีระบบระเบียบ  งายตอการรับรูของบุคคลอื่น  2)ลักษณะของรูปแบบไมใชการ
บรรยาย หรือการพรรณนาอยางยืดยาว  แตเปนการแสดงความสัมพันธระหวางสัญลักษณและ
หลักการของระบบ 3) ตัวรูปแบบเนนเฉพาะสวนสําคัญ เพื่อนําไปสูความเขาใจที่ตรงกันระหวางผู
นําเสนอรูปแบบความสัมพันธระหวางสวนยอยไดโดยการนําเสนอเพียงครั้งเดียว  4) ภาพลักษณ

                                                           
103 เบญจพร แกวมีศรี, “การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพลักษณะภาวะผูนําของ

ผูบริหารวทิยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”( วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ภาควิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,2545),89.   

104 พูลสุข หงิคานนท, “การพฒันารูปแบบการจัดองคการของวิทยาลัยพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข”( วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2540),50. 
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ของรูปแบบมุงการสื่อสารใหกระชับ  รับรูภาพรวมของความหมายมองเห็นความสัมพันธระหวาง
สวนยอย ๆ ได  โดยการนําเสนอเพียงครั้งเดียว105 

 อุทุมพร จามรมาน กลาววา โมเดลหมายถึงโครงสรางของความเกี่ยวของของหนวยงาน
ตาง ๆ หรือตัวแปรตาง ๆ  ดังนัน้โมเดลจงึนาจะมมีากกวา 1 มิติ หลายตัวแปร และตัวแปรตางมี
ความเกี่ยวของซึ่งกันและกันในเชิงความสมัพันธ หรือเชงิเหตุและผล106 

 กูด (Good) ไดรวบรวมความหมายของรูปแบบไวในพจนานุกรมการศึกษา 4 ประการ คือ  
  1. เปนแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเปนแนวทางในการสรางหรือทาํซ้ํา  
  2. เปนตัวอยางเพื่อการเลียนแบบ เชน การออกเสียงภาษาตางประเทศเพื่อใหผูเรียน

ไดเลียนแบบ เปนตน  
  3. เปนแผนภูมหิรือรูปสมมิตซิึ่งเปนตวัแทนของสิง่ใดสิง่หนึ่ง หรือหลกัการ หรือแนวคดิ  
  4.เปนชุดของปจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมกันเปนตัว

ประกอบและเปนสัญลักษณทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเปนสูตรทางคณิตศาสตรหรือ
บรรยายเปนภาษาก็ได 107 

 แคปแลนด (Kaplan)  กลาววา รูปแบบอาจเปนแนวความคิดหรือแบบคณิตศาสตรก็ได 
บางครั้งรูปแบบมีความหมายเชนเดยีวกับทฤษฎ ี โดยเฉพาะถาเปนแบบขอเสนอ ทั้งรูปแบบและ
ทฤษฎีตางก็เปนการเลยีนแบบหรือการยอจากความเปนจริงโดยมีจุดมุงหมายเพื่อจัดระเบียบความคดิ
เกี่ยวกับความเปนจริงเพื่อใหเขาใจสาระของความเปนจริงงายขึ้น 108 

 คีสวี (Keeves) กลาววา รูปแบบ หมายถงึ การแสดงโครงสรางเพื่อใชศึกษา
ความสัมพันธของตัวแปร 109 

                                                           
105 เยาวดี  วิบูลยศรี, การประเมินโครงการ: แนวคิด และแนวปฏิบัติ( กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,2542),9. 
106 อุทุมพร  ทองอุไทย  จามรมาน, “ โมเดลคอือะไร,” วารสารวิชาการ 1 , 3  

(มีนาคม 2541): 4. 
107C.V. Good,Dictionary of Education, 3rd ed.(  New York: McGraw-Hill, 1973),16.   
108 A. Kaplan, The Conduct of Inquiry : Methodology for Behavioral Science  

(San Francisco: Chandler Publishing, 1964),264. 
109 P. J. Keeves,  Educational Research, Methodology  Measurement: An  

International Handbook( Oxford: Pergamon Press,1988),599. 
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 ดาฟท (Daft) กลาววา รูปแบบ หมายถงึ ตัวแทนอยางงายที่ใชอธิบายมิตทิี่สําคัญบาง
มิติขององคการ110 

 ฟอรส และริชเชอร (Forcese and Richer) กลาววา รูปแบบ หมายถงึ การยอหรือ
เลียนแบบความสัมพันธที่ปรากฏอยูในโลกแหงความเปนจริงของปรากฏการณอยางใดอยางหนึง่ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยในการจัดระบบความคิดในเรือ่งนัน้ใหงายขึ้นและเปนระเบียบ สามารถ
เขาใจลักษณะสําคัญของปรากฏการณนั้น รูปแบบจึงมีชือ่เรียกตาง ๆ กันออกไป เชน การจาํแนก
ประเภท (Typology)   กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)  การแยกเปนชนิด (Taxonomy) 
เปนตน 111 

 วิลเลอร (Willer) กลาววา รูปแบบเปนการสรางมโนทัศน (Conceptualization) เกีย่วกับ
ชุดของปรากฏการณโดยอาศัยหลักการ (Rational) ของระบบรูปนัย (Formal System) และมี
จุดมุงหมายเพือ่การทาํใหเกดิความกระจางชัดของนยิาม ความสมัพนัธ และประพจนที่เกี่ยวของ 
112 

 สมิท และคนอื่น ๆ (Smith and Other) กลาววา รูปแบบหมายถึงการยอปรากฏการณ
จริงใหเล็กลง  เพื่อใชทําความเขาใจขอเทจ็จริง  ปรากฏการณ หรือพฤติกรรมตาง ๆ โดยจัดวาง
แบบแผนใหเขาใจงายขึ้น  รูปแบบไมใชขอเท็จจริงแตเปนตัวแทนของความจริง หรือปรากฏการณ
ทั้งหมดทีเ่กิดขึ้น113 

บาส  (Bass)  มีความคิดเหน็วา  การศึกษาวิจยัภาวะผูนําที่ผานมายังมีความขัดแยงกัน  
หาขอสรุปที่ชดัเจนยงัไมได  ยงัมุงเนนแนวทางการศึกษาผูนาํแบบเผด็จการกับแบบประชาธิปไตย  
(Autocratic  Versus   Democration  Approaches)  โดยมีคําถามเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจ  
(Decision  Making)  ยังมุงเนนแนวทางการศึกษาแบบบงการกับแบบใหมีสวนรวม  (Directive  
Versus  Participative  Approaches)  โดยมีคําถามเกีย่วกับมุงเนนงานกับความสมัพันธ  (Tasks  

                                                           
110 R.L. Daft, Organization theory and Design ( Singapore: Info Access,1992),20. 
111 D. P. Forcese and S. Richer, Social  Research  Methods (Englewood  

Cliffs,New Jersey: Prentice-Hall, 1973),5.   
112 D. Willer,  Scientific Sociology: Theory and Method(  Englewood Cliffs, New 

Jersey: Prentice-Hall,1968),15. 
113 R.H. Smith and others, Management: Making Organizations Perform( New 

York: Macmillan, 1980),3. 
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Versus  Relationship)  หรือคําถามเกีย่วกับพฤติกรรมมุงเนนริเร่ิมโครงสรางกับมุงเนนสัมพนัธ  
(Initiation  Versus  Consideration)  ในขณะเดียวกนัก็เปนการศึกษาจากสาระเดิม  เพื่อนาํมา
สงเสริมการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล  กลุมและองคการ  ซึง่การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงกย็ังคง
มีการโตแยงเพื่อใหใชภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย  แบบการใหมีสวนรวมหรือแบบมุงเนน
ความสัมพันธ  ทัง้  ๆ  ทีม่หีลายสถานการณ  เชน  ภาวะฉุกเฉนิ  หรือผูตามขาดประสบการณ  
แบบผูนําที่ใชไดมีประสิทธิผลมากกวาไดแก   แบบบงการ  แบบมุงเนนงาน  และแบบเนนริเร่ิม
โครงสราง  ซึ่งตามขอเท็จจริงแลวการปฏิบัติงานของกลุมหรือองคการใด  ๆ  ก็ตาม  มีความ
ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงใหบรรลุเปาหมายทัง้ปริมาณ  และคุณภาพใหสมาชิกมีเปาหมายที่
สอดคลองกัน  มีความตัง้ใจในการปฏิบตัิงาน  ลดกการตอตาน  และมีการตัดสินใจอยูในกรอบ 
มโนทัศน  การที่จะทําใหเกิดผลดังกลาวได  จะตองมีการเปลี่ยนแปลงความตองการ  (Needs)  
ของบุคคล  หรือกลุมใหอยูในระดับสูง  (Higher  Order  of  Change)  ตามทฤษฎีของมาสโลว  
(Maslow’s  Needs  Hierarchy  Theory)  หากผูบริหารเปลี่ยนแปลงความตองการของบุคคลหรือ
กลุมใหอยูในระดับสูงได  บุคคลหรอืกลุมก็จะเพิม่ความพยายามในการปฏบิัติงานและมกีาร
เปล่ียนแปลงอัตราการทาํงานของกลุมและแกไขสิ่งตาง  ๆ  ใหถูกตอง  ทัง้นี้เนื่องจากบุคคลมีการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติ  คานิยม  และความตองการดงันัน้จึงควรเปลี่ยนแปลงการศึกษาภาวะผูนํา
ใหม114 

 รูปแบบภาวะผูนําของบาส  (Bass)  เปลี่ยนแนวทางไปจากทฤษฎีภาวะผูนําเดมิ  ทั้ง
แบบผูนําและแนวความคิดเกี่ยวกบัผูนาํเชงิสถานการณ  โดยเปลีย่นแนวทางการใชแบบผูนาํ  2  มิติ  
คือมุงเนนการริเร่ิมโครงสรางและมุงเนนสมัพันธที่ใชในทฤษฎพีฤติกรรมผูนํา บาส  ( Bass  )  ได
แบงภาวะผูนําออกเปน  2  แบบ  คือ  1)  ภาวะผูนาํแบบแลกเปลี่ยน  (Transactional  
Leadership)  และ  2)  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  (Transformational  Leadership)  ซึ่ง
พฤติกรรมมุงเนนงานและพฤติกรรมมุงเนนสัมพันธมีอยูในทั้งภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะ
ผูนําแบบเปลีย่นสภาพ  เชน  ในดานพฤติกรรมมุงเนนโครงสราง  ผูนําแบบแลกเปลี่ยนบอกวิธกีาร
การปฏิบัติงานทีถู่กตอง  ผูนําแบบเปลีย่นสภาพบอก,กลยุทธและทศันภาพ  (Vision)  ของวิธกีารที่
จะแกปญหา  ในทํานองเดียวกนั  ในดานพฤตกิรรมมุงเนนสัมพันธ  ผูนาํแบบแลกเปลี่ยนเอาใจใส
ตอความตองการและผลประโยชนของผูตาม  ผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพเอาใจใสในการพัฒนาบุคคล
ของผูตาม  ในระยะยาวตามความตองการขององคการ  เปนตน  สวนในดานสภาพการณนั้นมีมโน

                                                           
114Bass,” MLQ : Multifactor  Leadership  Questionnaire,” Bass (1990):17. 
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ทัศนใหผูนาํมลัีกษณะเปนพลวัต  (Dynamic)  ในลักษณะที่เปนผูทีม่ีความสามารถในการ
เปล่ียนแปลงสถานการณ  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนาํแบบเปลี่ยนสภาพไมตองมีปฏิกิริยาทีจ่ําเปนตอ
สภาพแวดลอม  แตผูนาํคนเดียวกันสามารถเปนไดทัง้ผูนาํแบบแลกเปลี่ยนและผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพ แตแตกตางกนัในดานจํานวนครั้งและความเขมขนในสภาพการณที่แตกตางกนั115 

 ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเปนวิธกีาร  2  วิธ ี  ทีจ่ะชวย
ใหผูนาํและผูตามมีอิทธิพลซึ่งกนัและกนั  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแลกเปลี่ยนมีม่ีคุณคา  
สําหรับภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพนัน้  ลักษณะความสัมพันธของผูนาํกับผูตามเปนไปโดยตาง
ฝายตางกระตุนซึ่งกันและกนั  ตางฝายตางยกระดับ  ความเชื่อ ความตองการ  ทัศนคติ  และ
คุณธรรมของผูนําและผูตามสูงขึ้น 

 จากความหมายดังกลาวสรปุไดวา  รูปแบบเปนสิ่งทีแ่สดงโครงสรางและความสัมพันธ
ขององคประกอบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล เพื่อชวยใหสามารถวิเคราะหและเขาใจรูปแบบภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดียิ่งขึ้น 

ประเภทของรูปแบบ 
 นักวชิาการตาง ๆ ไดแบงประเภทของรูปแบบไวหลายลักษณะซึ่งแตกตางกันไป ดังนี ้
 คีสวี (Keeves) ไดแบงประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและสงัคมศาสตรโดยยึด

แนวทางของ  (Caplan and Tutsuoka) และพัฒนาการใชรูปแบบการศึกษาเปน  4 ประเภท คือ116 
 1.รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) เปนรูปแบบที่ใชการอุปมาอุปมัยเทียบเคียง
ปรากฏการณซึ่งเปนรูปธรรมเพื่อสรางความเขาใจในปรากฏการณที่เปนนามธรรม เชน รูปแบบใน
การทํานายจํานวนนักเรียนที่จะเขาสูระบบโรงเรียนซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปดน้าํเขาและ
ปลอยน้ําออกจากถงั นกัเรียนที่จะเขาสูระบบเปรียบเสมือนกับน้ําทีไ่หลเขาถงั นกัเรียนที่จะออก
จากระบบเปรยีบเสมือนกับน้ําที่ไหลออกจากถงั ดังนั้นนักเรียนที่คงอยูในระบบจงึเทากับนักเรียนที่
เขาสูระบบลบดวยนกัเรียนทีอ่อกจากระบบ เปนตน จุดมุงหมายของรูปแบบก็เพื่ออธิบายการ
เปล่ียนแปลงประชากรนกัเรียนของโรงเรียน 

                                                           
115 Ibid.,52. 
116 P.J. Keeves,  Educational Research, Methodology  Measurement, An 

International  Handbook(Oxford: Pergamon  Press,1988), 561-565. 
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2. รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) เปนรูปแบบที่ใชภาษาเปนสื่อในการบรรยาย
หรืออธิบายปรากฏการณที่ศึกษาดวยภาษา แผนภูม ิ หรือรูปภาพ เพื่อใหเหน็โครงสรางทาง
ความคิด องคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้น ๆ และใชขอความ
ในการอธิบายเพื่อใหเกิดความกระจางมากขึ้น แตจุดออนของรูปแบบประเภทนีค้ือ ขาดความ
ชัดเจนแนนอน ทาํใหยากแกการทดสอบรูปแบบ แตอยางไรก็ตามก็ไดมีการนาํรูปแบบนี้มาใชกับ
การศึกษามาก เชน รูปแบบการเรียนรูในโรงเรียน 

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) เปนรูปแบบที่ใชแสดงความสมัพันธ
ขององคประกอบหรือตัวแปรโดยสัญลักษณทางคณิตศาสตร ปจจุบันมีแนวโนมวาจะนําไปใชใน
ดานพฤติกรรมศาสตรมากขึ้นโดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษารูปแบบลักษณะนี้
สามารถนําไปสูการสรางทฤษฎีเพราะสามารถนาํไปทดสอบสมมติฐานได รูปแบบทางคณิตศาสตร
นี้สวนมากพฒันามาจากรปูแบบเชิงขอความ 

4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เปนรูปแบบที่เร่ิมมาจากการนาํเทคนิคการ
วิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกีย่วกับพันธุศาสตร รูปแบบเชิงสาเหตุทาํให
สามารถศึกษารูปแบบเชิงขอความที่มีตัวแปรสลับซับซอนได แนวคิดสําคัญของรูปแบบนี้ คือ ตอง
สรางขึ้นจากทฤษฎีที่เกีย่วของหรืองานวิจยัที่มีมาแลว รูปแบบจะเขียนในลกัษณะสมการเสนตรง 
แตละสมการแสดงความสมัพันธเชิงเหตุเชงิผลระหวางตัวแปร จากนัน้มีการเก็บรวบรวมขอมูลใน
สภาพการณทีเ่ปนจริงเพื่อทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตนุี้แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

  4.1 รูปแบบระบบเสนเดี่ยว (Recursive Model) เปนรูปแบบที่แสดงความสัมพนัธ
เชิงสาเหตุระหวางตวัแปรดวยเสนโยงที่มทีศิทางของการเปนสาเหตุในทิศทางเดียว โดยไมมี
ความสัมพันธยอนกลับ 

  4.2 รูปแบบเชิงสาเหตุเสนคู (Non-recursive Model) คือ รูปแบบที่แสดงถงึ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตวัแปร โดยมทีิศทางความสัมพนัธของตัวแปรภายในตัวแปรตัว
หนึง่ อาจเปนทั้งตัวแปรเชงิเหตุและเชิงผลพรอมกันจึงมทีิศทางยอนกลับได 

 สมิท และคนอืน่ ๆ (Smith and Others) จําแนกประเภทของรูปแบบออกเปนดังนี1้17 
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ไดแก 

                                                           
117  R.H. Smith and others,  Management: Making Organizations Perform( New 

York: Macmillan,1980),461. 
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  1.1 รูปแบบคลายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบิน
จําลอง หุนไลกา หุนตามรานตัดเสื้อผา เปนตน 

  1.2 รูปแบบเหมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน 
การทดลองทางเคมีในหองปฏิบัติการกอนที่จะทําการทดลองจริง เครื่องบินจําลองที่บนิได หรือ
เครื่องฝกบิน เปนตน แบบจาํลองชนิดนี้ใกลเคียงความจริงกวาแบบแรก 

 2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) ไดแก 
  2.1 รูปแบบขอความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Model) รูปแบบนี้พบมากที่สุด เปนการใชขอความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ เชน คาํ
พรรณนาลักษณะงาน คาํอธบิายรายวิชา เปนตน  

  2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Model) เชน สมการ และโปรแกรมเชิงเสน เปนตน 

องคประกอบของรูปแบบ 
 บราวน และโมเบอรก (Brown and Moberg) ไดสังเคราะหรูปแบบขึ้นจากแนวคิดเชิง

ระบบ (System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ (Contingency Approach) 
กลาววา องคประกอบของรูปแบบ ประกอบดวย118 

 
1. สภาพแวดลอม (Environment) 
2. เทคโนโลย ี(Technology) 
3. โครงสราง (Structure) 
4. กระบวนการจัดการ (Management Process) 
5. การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) 

 
 รูปแบบการศึกษาและการทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดองคการและการบริหารของ 

Brown and Moberg มีลักษณะดังนี ้
 

                                                           
118 W. B. Brown and D. J.  Moberg,  Organization Theory and Management: A 

Macro Approach( New York: John Wiley and Sons, 1980),16-17. 
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แผนภูมิที ่3  รูปแบบเชิงระบบและสถานการณของ Brown and Moberg 
ที่มา :  W.B. Brown  and  D.J.Moberg, Organization Theory and Management : A Macr    
Approach( New York : John Wiley and Sons, 1980),17.  

หลักการสรางรูปแบบเพื่อพัฒนาภาวะผูนํา  
 คีฟซ  (Keefe)  ไดกลาวถงึหลักการอยางกวาง ๆ เพื่อการสรางรูปไวแบบ  4  ประการ  

ดังนี ้
1.  รูปแบบควรประกอบขึ้นดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง  (ของตัวแปร)  มากกวา

ความสัมพันธเชิงเสนตรงแบบธรรมดา  อยางไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเสนตรงธรรมดาทั่วไปนัน้
ก็มีประโยชน  โดยเฉพาะอยางยิง่ในการศกึษาวิจัยในชวงตนของการพฒันารูปแบบ 

2.  รูปแบบควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบได
สามารถตรวจสอบไดโดยการสังเกต  และหาขอสนับสนนุดวยขอมูลเชงิประจักษได 

3.  รูปแบบควรตองระบุหรือช้ีใหเหน็ถงึกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศกึษา  ดงันัน้นอกจาก
รูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได  ควรใชในการอธิบายปรากฏการณไดดวย 

4.  นอกจากคณุสมบัติตาง ๆ ที่กลาวมาแลว  รูปแบบควรเปนเครื่องมอืในการสรางมโน
ทัศนใหมและการสรางความสัมพันธของตัวแปรในลักษณะใหม  ซึง่เปนการขยายองคความรูใน
เร่ืองที่กาํลังศกึษาดวย119 

                                                           
119 James  W. Keefe, Leadership in Middle  Level Education, 

(Virginia:National),1994,124. 

สภาพแวดลอม 

เทคโนโลย ี

การตัดสินใจสัง่การ กระบวนการจดัการ 

โครงสราง 
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นอกจากนีก้ารศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกบัการพัฒนารูปแบบพบวา  การพัฒนารูปแบบ
อาจมีข้ันตอนการดําเนินงานแตกตางกันไป  แตโดยทั่วไปแลวอาจแบงออกเปน  2  ตอนใหญ ๆ คือ  
การสรางรูปแบบ  (construct)  และการหาความตรง  (validity)  ของรูปแบบ  (Willer)  สวน
รายละเอียดในแตละขั้นตอนวามีการดําเนินการอยางไรนั้น  ข้ึนอยูกบัลักษณะและกรอบแนวคิดซึ่ง
เปนพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ 

องคประกอบในการพัฒนารูปแบบเพื่อพัฒนาภาวะผูนํา 
การพัฒนารูปแบบนั้นดําเนนิการเปน  2  ข้ันตอน  คือ  การพัฒนารูปแบบและการ

ทดสอบประสทิธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ  ในสวนของการพฒันารูปแบบนัน้  ดําเนินการ
โดยวิเคราะหลําดับข้ันของการทาํวทิยานพินธหลักการเขียนรายงานการวิจัย จุดบกพรองที่มักจะ
พบในการทาํวทิยานพินธ  ฯลฯ  แลวนาํองคประกอบเหลานั้นมาสรางเปนรูปแบบการควบคุม
วิทยานิพนธตามลําดับข้ันในการทําวิทยานิพนธ  หลงัจากนั้นจะเปนขั้นตอนที ่  2  คือ  การนาํ
รูปแบบดังกลาวไปทดสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบจากการศึกษา
วิเคราะห  ในเร่ืองนี้พอสรุปไดวา  การสรางรูปแบบ  (model)  นั้น  ไมมีขอกาํหนดที่ตายตัววา
จะตองทาํอยางไรบาง  แตโดยทั่วไปจะเริ่มตนจากการหาองคความรู  (intensive  knowledge)  
เกี่ยวกับเร่ืองทีเ่ราจะสรางรูปแบบใหชัดเจน  จากนัน้จึงคนหาสมมติฐานและหลกัการของรูปแบบที่
จะพัฒนา  แลวสรางรูปแบบตามหลกัการทีก่ําหนดขึ้นและนํารูปแบบที่สรางขึ้นไปตรวจสอบหา
คุณภาพของรูปแบบตอไป 

ศูนยภาวะผูนาํ  ไดนําเสนอ  รูปแบบของภาวะผูนําที่เรียกวา  “รูปแบบที่มีสมรรถภาพ”  
ซึ่งมีองคประกอบหลัก  3  ดาน  คือ  ดานความรู  ดานทกัษะ  และดานพฤตกิรรม  ซึ่งการจะ
พัฒนาผูนําทีม่ีความสามารถนัน้ตองมีองคประกอบเหลานี้อยูเปนหลกั 

 
 
   
 
 

แผนภูมิที่  4  รูปแบบที่มีสมรรถภาพ 
ที่มา  :  พิมสดุา  ศิริอรังศร,ี”การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารและการจัดการการศึกษา,”ศูนยภาวะ
ผูนํา(กรุงเทพฯ:อักษรการพมิพ,2550),14. 

 

ทักษะ 
(Skill) 

 

พฤติกรรม 
(Behaviors) 

 

ความรู 
(Knowledge) 
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ในป ค.ศ. 1961  ไลเคิรท  (Likert) ไดทาํการคนควาวิจัยและสรางทฤษฎีระหวางระเบียบ

วิธีการขึ้นใหม  โดยศึกษาถงึพฤตกิรรมของผูบริหารกับระบบองคการที่มีประสิทธิภาพ  ถึงแมวาใน
ระยะแรกจะเปนการดาํเนนิการเฉพาะในองคการธุรกิจก็ตาม  แตสามารถนํามาประยกุตใช
ประโยชนกับองคการประเภทอื่น ๆ เชน  โรงเรียนได  สรางระบบการบริหารองคการตามลักษณะ
ความสัมพันธระหวางผูบงัคบับัญชา  (ผูบริหาร)  และผูใตบังคับบัญชา (ผูรวมงาน)  ที่ตัง้อยูบน
พื้นฐานคุณลกัษณะการบริหาร  8  ประการคือ 

1. ภาวะผูนํา 
2. การจูงใจ 
3. การสื่อสาร 
4. การปฏิสัมพนัธ 
5. การตัดสินใจ 
6. การกําหนดเปาหมาย 
7. การควบคุมบังคับบัญชา 
8. เปาหมายของผลการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 
ไลเคิรท  (Likert)  เชื่อวาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  คอืการบริหารที่ไดทัง้งานทั้ง

น้ําใจคนและผลผลิตสูง  ซึง่ตองการจากองคประกอบ  8  ประการ  แตจะมีประสิทธิภาพเพยีงใด
ข้ึนอยูกับลักษณะการปฏิบัติตามองคประกอบ  8  ประการ  ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งในแตละองคประกอบมสีาระสําคัญตางกนั120 

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธผิลขององคการ 

ถวิล ไดกลาวถึงแนวคิดของ Peterson  เกีย่วกับภาวะผูนําซึง่แบงเปน 4 ประเภท พอสรุป
ได ดังนี ้

1.  ภาวะผูนาํแบบดูแลควบคุม ไดแก ผูบริหารทีม่ีวิสัยทัศนไมชัดเจน คลุมเครือมองไม
เห็นปญหา มีความรูสึกวาทุกสิง่ทกุอยางภายในโรงเรียนดําเนนิไปอยางราบรืน่ เรียบรอยแลว 

                                                           
120 Rensis  Likert, The Human Organization ( New York : McGraw-Hill,1967),17-

25. 
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โรงเรียนประสบสําเร็จเปนทีน่าพึงพอใจ  และตัวเขามีความรูสึกวาไดประสบผลสําเร็จแลว
เชนเดียวกนั  ใหความสนใจนอยมากกบัการเปลี่ยนแปลง ไมสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
เพราะเหน็วา  ครู อาจารย  ถูกฝกอบรม แลวไดรับการศึกษามาดีแลว  ประเด็นตาง ๆ ดังกลาวมานี้
จะเปนเครื่องบั่นทอนความเจริญกาวหนาของโรงเรียน และนับวนัจะเสือ่มถอยลงไปในที่สุด 

2. ภาวะผูนําแบบนักผจญเพลิง ผูบริหารประเภทนี้เปนผูที่มีวิสัยทัศนไมชัดเจน 
คลุมเครือหรืออาจเรียกวา ไมมีวิสัยทัศนเลยเปนผูที่อยู ทามกลางปญหา   ยุทธสาสตรของผูบริหาร
ประเภทนี้ คอื การกระโจนเขาสูปญหาและรีบแกไขทันททีี่เกิดปญหาเกิดขึ้น วิธกีารเชนนี้มกัจะ
ไดผล นั่นคือสามารถแกไขปญหาไดรวดเร็วทนัและประสบผลสําเร็จ  แตผลการแกปญหา โดยวิธนีี้
มักจะเกิดความยุงเหยงิอยูบอย ๆ เปนการแกปญหาเฉพาะหนา ระยะสั้นซึง่จะไมสงผลแบบยั่งยนื
ในระยะยาว ปญหาลักษณะเดิมเหลานัน้มักจะเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้าํอกี  ไมมีการวางแผนพัฒนา
โรงเรียน พัฒนาการสอนทั้งในระยะสัน้หรอืระยะยาว  ภาวะผูนําประเภทนี้จะสงผลใหขาดความ
เชื่อมั่นและศรทัธาจากคณะบุคลากร และในที่สุดครู อาจารย ก็จะทยอยขอยายออกไป 

3.  ภาวะผูนําแบบเลือกปญหา เปนผูบริหารทีม่ีวิสัยทัศน  แตดูเหมือนวาเขาเองอยู
ทามกลางปญหามากมาย  ผูนําประเภทนีม้ักจะเนนเฉพาะปญหาที่เขาคิดวาสามารถแกไขให
ประสบสําเร็จได  และในขณะเดียวกับ ผูบริหารประเภทนี้คลาย ๆ กับวาเปนนักบริหารในเชงิรุก
และมีผลงานมาก แตเขาไดเห็นทับถมปญหาเอาไวอีกเปนจํานวนมากเชนเดยีวกนั หรือกลาวอกี
อยางหนึ่งวาปญหาไดแกไขไปเพียงบางสวนเทานัน้ 

4.  ภาวะผูนําแบบผูประกอบการ ไดแก ผูบริหารทีม่ีความมุงมัน่ มพีลัง และมีวิสัยทัศน
ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกําหนดเปาหมายและนโยบายของโรงเรียน บริหารงาน
ดวยความราบรื่น มีปญหานอยหรือแทบไมมีปญหาเลย เปนผูบริหารเชิงรุก  (proactive)  มากกวา
เชิงรับ  (reactive)  เปนผูใหการสนับสนนุและอํานวยความสะดวก  ถือวาครู อาจารย  นกัเรียน
และพอแม ผูปกครอง เปนผูรวมงานที่มีความสําคญัยิ่ง กระจายความรับผิดชอบใหกับ ครู  
อาจารยใหกับคณะทีมงานตาง ๆ และใชวธิีการตัดสินใจรวมกัน  ในการแกปญหาเปนแนวทางที่จะ
ไดรับความรวมมือและประสบผลสําเร็จในที่สุด  นอกจากนั้น ผูนําประเภทนี้สามารถที่จะสรางตัน
แทนจากกลุม บุคลากร  และจากกลุมนกัเรียนที่เหน็วาเปนผูทีม่ีความเชื่อ มวีสัิยทัศน  มพีฤติกรรม
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และคุณลักษณะที่คลายคลงึกัน จุดเนนของโรงเรียนกค็ือ  ความเปนเลิศ  คณะบุคลากรมี
ความรูสึกวาพวกอาชพี และนักเรียนมีความรูสึกชื่นชมและกระตือรือรน121 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับ 
ประสิทธิผลขององคการ    จึงจะขอเสนอความหมายตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลขององคการดังตอไปนี้ 

 “ประสิทธิผล”  (Effectiveness)  เปนเรื่องของผลผลิต (Output)  หรือผลิตผล 
(Productivity)  ซึ่งเปนบัน้ปลายของสิง่ทีเ่กิดขึ้นจากการปฏิบัติ  ในเรื่องนี้ ถวิล  เกื้อกูลวงศ ได
กลาววา  ประสิทธิผลควรจะวัดอยางมวีตัถุประสงคจากผลสําเร็จของการปฏิบัติงานคือมีผลงาน
สูงสุด  หรืออาจหมายถึงระดับความสาํเร็จในการแสดงบทบาทของผูบริหารเพื่อใหไดผลงานตาม
ความตองการประสิทธิผลจะเกิดขึ้นไดสวนหนึ่งขึน้อยูกบัผูนําหรือหวัหนากับสภาพแวดลอมใน
ขณะนั้น 122 

 นอกจากนี้ประสิทธิผลขององคการก็มีความสําคัญยิ่งในศาสตรทางการบริหารองคการ
เปนการตัดสินใจในขั้นสุดทายวา  การบริหารองคการจะประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด
องคการจะอยูรอดและมีความมั่นคง  จะขึ้นอยูกับประสิทธิผลขององคการ  ถาองคการสามารถที่
จะบรรลุวัตถุประสงคก็จะสามารถอยูรอดตอไป  แตถาไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค  องคการนั้นก็
จะลมสลายไป123   แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลเปนภาวะสันนิษฐานที่ซับซอน   นิยามของ
ประสิทธิผลขององคการจึงมีมากมายหลายนิยาม  ข้ึนอยูกับลักษณะและวัตถุประสงค  ตลอดจน
จุดมุงหมายของการประเมินผลขององคการนั้น ๆ แนวคิดและทฤษฎีองคการมีหลายแนวคิด  เปน
ผลทําใหความหมายของประสิทธิผลขององคการแตกตางกัน  เชน ความหมายของประสิทธิผล
ตามแนวคิดของ Taylor  จะเนนที่ผลผลิตสูงสุดและเสียคาใชจายนอยที่สุด  มากกวาปจจัยอ่ืน ๆ 
สวนหลักการบริหารของ Fayol  จะพิจารณาถึงอํานาจหนาที่และระเบียบวินัยที่ชัดเจนภายใน

                                                           
121 ถวิล  มาตรเลีย่ม ,  การปฏิรูปการศึกษา  โรงเรียนเปนฐานการบรหิารจดัการ.  พมิพ

คร้ังที่ 2( กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพเสมาธรรม, 2545),107. 
122 ถวิล  เกื้อกูลวงศ ,  การบริหารการศึกษาสมัยใหม  :  ทฤษฎีวิจัยและปฏิบัติ  ,  

(กรุงเทพฯ :  วัฒนาพานิช ,2544),19-21. 
123 ประเสริฐ  สมพงษธรรม ,  “การวิเคราะหภาวะผูนําของศึกษาธกิารจังหวัดทีม่ี

ความสัมพันธกับประสิทธิผลองคการสํานกังานศึกษาธกิารจังหวัด”(วิทยานพินธปริญญาครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ,2540),74-75. 
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องคการใหความสําคัญกับเอกภาพ  ความเทาเทียม  ความมั่นคง  การริเร่ิมและความสามัคคี  
ในขณะที่การศึกษาตามแนวทางมนุษยสัมพันธของ Maryo  ใหความหมายของประสิทธิผลวา  
เปนผลของความสามารถในการผลิต  อันเกิดจากความพึงพอใจของพนักงานและความพึงพอใจที่
ผูบริหารเอาใจใสทางรางกายและจิตใจของพนักงาน 

 นักวชิาการที่ศกึษาทางดานองคการไดใหความหมายคาํวา “ประสิทธิผลขององคการ” 
ไวตาง ๆ กนัหลายทัศนะซึง่พอสรุปไดดังนี ้

 เอทซิโอนี  (Etzioni) (1964)  ไดกลาวไววา “ประสิทธิผลขององคการสามารถตัดสนิใจได
จากความมากนอยของการที่องคการบรรลุถึงเปาหมายได”124 

 จอรจพอรจและแทนนาบอม (Georgopoulos and Tannenbaum  มีความเหน็วา  
ประสิทธิผลขององคการ  หมายถึง การที่องคการในฐานะเปนระบบทางสงัคมสามารถบรรลุถึง
วัตถุประสงคไดโดยใชทรัพยากรและหนทางที่มีอยู  และไมสรางความเครียดที่ไมสมควรแก
สมาชิก125 

 ทิพยา  บวรวัฒนา   เสนอวา  ประสิทธิผลขององคการเปนเรื่องของการพิจารณาวา  
องคการประสบความสาํเร็จเพียงใดในการดําเนนิงาน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือสภาพของ
องคการที่ตัง้ไวหรือปรารถนาใหบงัเกิดขึ้น126 

 ฮอย และมิสเคล (Hoy  and  Miskel) ไดกลาววา  องคประกอบของประสิทธิผลในระบบ
องคการ  ประกอบดวยมิติที่สําคัญ 4 ดาน คือ การปรับตัว  (adaptation) การบรรลุเปาประสงค 

                                                           
124 A. Etzioni, Modern  Organization( Englewood  Cliffs, N.J.  :  Prenctice-Hall,  

Inc., 1964),4. 
125 ศิรินอย  นิภานันท, “ภาวะผูนํากับประสิทธิผลขององคการ  :  กรณีศึกษาสหกรณ

การเกษตรในประเทศไทย”( วทิยานพินธปริญญา สังคมวิทยามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,2534),36. 

126 ทพิยา  บวรวฒันา, “ประสิทธิผลของหนวยงาน,”  ทฤษฎีองคการสาํหรับรัฐประศาสน
ศาสตร  เอกสารประกอบคําบรรยายวิชาทฤษฎีองคการ  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร   
คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2530,77. 
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(goal  attainment)  การบรูณาการ (integration) และการแฝงเรน (latency) ในแตละดานจะมตีัว
บงชี้ถงึความมปีระสิทธผลในแตละมิติ127 

 จากแนวคิดเกีย่วกับ “ประสิทธิผลขององคการ “  ดังกลาวนี้ ผูวิจยัมีความสนใจที่จะ
ศึกษาประสทิธิผลของการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานหลักสาํคัญ (school – based  
management : SBM)   ซึ่งเปนแนวปฏิบัติการทางการบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวของและ
สนับสนนุนโยบายของชาติในการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับสาระสาํคัญตามมาตรา 39 และ 40 
ของพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 ซึ่งไดกําหนดใหมีการกระจายอาํนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาใหแกสถานศกึษาทั้งดานบริหารงานวิชาการ  ดานบริหารงาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไปไปยังสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรงและใหมีคณะกรรมการสถาน 

ศึกษาทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 128 

การศึกษาประสิทธิผลขององคการ 
 แนวคิดของ  แคปโลว  (Caplow)  เสนอวาประสิทธิผลขององคการควรวัดจากตัวแปร  4  ตัว  

ดวยกนั  คือ 
  1.ความมัน่คงหมายถงึ  ความสามารถในการรักษาโครงสรางขององคการไว 
  2.ความผสมผสานเปนอันหนึ่งอนัเดียวกัน 
  3.ความสมัครใจหมายถงึความสามารถในการจัดใหมีความพงึพอใจสาํหรับสมาชกิ 
  4.ความสาํเร็จขององคการ 
 แนวคิดของ  พารสัน (Parsons)  ไดเสนอแนวคิดในการวัดประสิทธิผลขององคการไว  ดังนี ้
  1.การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม 
  2.การบรรลุเปาหมาย 

                                                           
127มณฑป  ไชยชติ.”ภาวะความเปนคณบดีคณะศึกษาศาสตรและครุศาสตร  ที่มี

ความสัมพันธตอประสิทธิผลของคณะวิชา”  (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2537),5. 

128อุทัย  บุญประเสริฐ,”การบรหิารและการจดัการสถานศกึษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน,”  
รวมบทความเชิงวิชาการ  เรือ่ง  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน กรมสามัญศึกษา  กองการ
มัธยมศึกษา,2544,86. 
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  3.การบูรณาการ 
  4.การคงไวซึง่ระบบคานิยม 
 แนวคิดของ  มารโฮนี่และเวสเซล (Mahoney  and  Weitzel)  ใหแนวคิดเกณฑ

ประสิทธิผลขององคการธุรกิจ  และหนวยงานวจิัยและพัฒนาเกณฑประสิทธิผลขององคการธุรกิจ  
ไดแก  ความสามารถในการผลิต  การสนบัสนุนการใช  การวางแผน  ความเชื่อถือไดและความคดิ
ริเร่ิม  สวนเกณฑประสิทธผิลของหนวยงานวิจัยและพฒันา  ควรใชความนาเชื่อถือได  ความ
รวมมือ  และการพัฒนา 

  แนวคิดของ มอทต (Mott)  ซึ่งไดกลาวถงึประสิทธิผลของโรงเรียนในแงของ
ความสามารถ  4  ประการ  คือ 

  1.ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
  2.ประสิทธิภาพ 
  3.ความสามารถในการปรับตัว 
  4. ความสามารถในการยืดหยุน 
 แนวคิดของ  กปิสันและคณะ  (Gibson  and  et.al.)  ไดทําการศึกษาและกําหนดเกณฑ

ในการประเมนิประสิทธิผลขององคการโดยใชหลายเกณฑ  ดงันี ้
  1.ความสามารถในการผลิต 
  2.ประสิทธิภาพ 
  3.ความพึงพอใจ 
  4.ความสามารถในการปรับตัว 
  5.การพฒันาและการอยูรอด 
  แนวคิดของ  ควินและโรบาช   (Quinn  and  Rohrbaugh)  ไดเสนอแนวคิดในการ

ประเมินประสทิธิผลของโรงเรียน  คือ 
  1.ความสามัคคีของบุคลากร 
  2.นวัตกรรมในโรงเรียน 
  3.การพฒันาบุคลากร 
ฮอย และ  มิสเกิลส  (Hoy  and  Miskel)  ที่ไดใหความหมายวาประสทิธิผลของโรงเรียน  

หมายถงึการทีโ่รงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสามารถพฒันานักเรยีน
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ใหมีทัศนคติทางบวก  สามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมที่บีบบังคับได  รวมทั้งสามารถในการ
แกปญหาภายในโรงเรียนไดเปนอยางด1ี29 

 ยูค  (Yukl)  ไดสรุปแนวคิดและงานวิจยัเกี่ยวกบัภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลนัน้สามารถ
ประเมินไดจากสิ่งตาง ๆ ดงันี ้

  1.  ผลงานที่ปรากฎออกมาของผูนาํ 
  2.  คุณภาพของกระบวนการกลุม 
  3.  ความเปนที่ชื่นชม  ยกยอง  นับถือของผูนํา 
  4.  ความพึงพอใจของผูนํา 
  5.  ความผูกพนัของผูรวมงานตอเปาหมายของกลุม 
  6.  พฤติกรรมของผูนําตอผูรวมงานและหนวยงาน 
  7.  ความสาํเร็จของงานและการบรรลุเปาหมาย 
  8.  การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การพัฒนากลุมผูรวมงานใหมีความกาวหนา130 
โฮเนอร  (Horner)  ไดทําการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดของ  

parsons 4 ดาน  คือ  การปรับตัว  การบรรลุเปาหมาย  การบูรณาการ  และการคงสภาพความ
สมบูรณของระบบคานิยม และการปรับตัวมีความสัมพันธกันในระดับสูง  นอกจากนี้  การบูรณา
การการคงสภาพสมบูรณของระบบของคานิยม และการปรับตัวจะมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิใ์น
การบรรลุเปาหมาย131 

เทเลอร (Taylor) ไดศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของ  พารสัน (Parsons)  
ใน 4 ดาน  คือ  ความสามารถในการปรับตัว  ผลผลิตของโรงเรียน  ความกลมเกลียว  และแรงจงูใจ  
จากการศึกษาพบวา  ความสามารถในการปรับตัวและความกลมเกลียวมีความสัมพันธกัน132 

                                                           
129 Wayne  K. Hoy and Cecil  G. Miskel, Educational Administration, Theory 

Research and Practice  International ed. (Singapore: McGraw-Hill,2001),339. 
              130 Gary A. Yukl, Leadership  in  Organizations( New  Jersey :Prentice Hall,1989),98. 

     131 Horner.  Judithn  Ann,  “School  Effectiveness : A Conceptual  Framework,” 
Measures  and  Results  from  A  Study  of  New  Jersy  Secondary  Schools, 
Dissertation  Abstracts  International,1984,45. 

132 Frederick Winslow Taylor,  A Theory  of  Leadership  Effectiveness( New  York  :  
McGraw-Hill,1967),155. 
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การวิเคราะหองคประกอบ 

 ผูวิจัยเสนอเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  การวเิคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยนั  และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัอันดับสอง  ตามลําดบัดังนี ้

การวิเคราะหองคประกอบเชิงสาํรวจ ( Exploratory Factor Analysis = EFA )  
  วัตถุประสงคสําคัญของการวิเคราะหองคประกอบเชิงสาํรวจ คือ การวิเคราะหเพื่อ
สํารวจและระบุองคประกอบรวมที่สามารถอธิบายความสัมพนัธระหวางตวัแปรได  ผลที่ไดจากการ
วิเคราะหองคประกอบ  ทาํใหลดจํานวนตัวแปรสังเกตไดในการวิเคราะหตอไป  โดยการสรางตวั
แปรใหมในรูปขององคประกอบรวม133 ข้ันตอนการดําเนนิการวิเคราะหองคประกอบ มีดงันี ้
 1.  การเตรียมเมทริกซสหสัมพันธ 
 เมทริกซสหสัมพันธที่จะใชเปนขอมูลในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสาํรวจ  และการ
วิเคราะหองคประกอบประเภทอื่นมี 2 แบบ คือ แบบอาร ( R – Type ) และแบบคิว ( Q – Type  )
เมทริกซสหสัมพันธแบบอาร  หมายถงึ เมทริกซสหสัมประสิทธิ์สหสมัพันธระหวางตัวแปรแตละคู
จํานวนหนายของคะแนนทีน่ํามาหาคาสหสัมพนัธแตละคูคือ  จํานวนตัวอยาง  สวนเมทริกซ
สหสัมพนัธแบบคิว  หมายถึง เมทริกซของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางหนวยตัวอยางแตละคู
จํานวนหนวยของคะแนนทีน่ํามาหาคาสหสัมพนัธแตละคูคือ  จํานวนตัวแปรหรอืคุณลักษณของ
หนวยตัวอยางแตละตน  โดยปกติการวิเคราะหองคประกอบที่ใชกนัอยูในงานวิจัยทัว่ไป  ใชขอมลู
ที่เปนเมทรกิซสหสัมพนัธแบบอาร  เพื่อศึกษาตัวแปรแฝงที่แสดงออกปนตัวแปรสงัเกตได เคอรลิง
เจอร เสนอวาผลจากการวิเคราะหองคประกอบ โดยใช เมทริกซแบบอาร  และแบบคิวใหผลการ
วิเคราะหสอดคลองกันการวเิคราะหองคประกอบเมื่อใช  เมทริกซแบบคิวทําใหการรวมกลุมของคน
ที่มีลักษณะรวมกัน 
 เมทริกซสหสัมพันธที่เตรียมไววิเคราะหองคประกอบนั้น  ควรมีคาสหสัมพนัธแตกตาง
จากศูนย  ถาตัวแปรไมมีความสมัพนัธกนัแสดงวาไมมอีงคประกอบรวม  และไมมปีระโยชนที่จะ
นําเมทริกซนัน้ไปวิเคราะห  ในโปรแกรม SPSS จงึจัดใหมีการทดสอบสมมติฐานวา  เมทริกซ
สหสัมพนัธนัน้เปนเมทริกซเอกลักษณ (Identity  Matrix) หรือไม  โดยใช Barlet’Test oF 
sphericity ซึ่งเปนการทดสอบคาไค – สแควร ของดีเทอรมิแนนท ( Determinant ) ของเมทริกซ
                                                           

133 นงลักษณ   วรัิชชัย ,  โมเดลลิสเรล : สถติิวิเคราะหสําหรับการวจิัย, พิมพคร้ังที ่3    
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 128.  
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สหสัมพนัธ( Norusis)  นอกจากนี้โปรแกรม  SPSS  ยังมกีารทดลองโดยคํานวณคาสถิติเรียกวา  
ดัชนีไกเซอร – ไมเยอร – ออลคิน ( Kaiser – Meyey – Olkin measure of Sampling  Adequacy) 
ซึ่งเปนดัชนีบอกความแตกตางระหวางเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดกับเมทริกซ สหสัมพนัธ 
แอนติอิเมจหรอื ปฏิภาพ ( Anti – Image Correlation Matrix ) เปนเมทริกซสหสัมพันธพารเชยีล
ระหวางตัวแปรแตละคู  เมื่อขจัดตัวแปรอื่นๆ  ออกไปแลว คาดัชนีไกเซอร – ไมเยอร – ออลคิน ควร  
มีคาเขาใกลหนึ่ง  ถามีคานอย แสดงวาความสัมพนัธระหวางตวัแปรมีนอยและไมเหมาะสมทีจ่ะ
วิเคราะหองคประกอบ134 
 2. การสกัดองคประกอบขั้นตน (Extraction  of  the  Initial  Factors)    
  เปาหมายของการสกัดองคประกอบขั้นตนในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  คือ  
การแยกองคประกอบรวมใหมีคานอยที่สุด  ที่สามารถนําคาน้ําหนักองคประกอบไปคํานวณคา  
เมทริกซสหสัมพันธไดคาใกลเคียรกับเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดอันเปนขอมูลเชิง
ประจักษ  กระบวนการสกัดองคประกอบนั้นคอมพิวเตอรมีการคํานวณทวนซ้ําหลายรอบ เร่ิมจาก
การตั้งสมมติฐานวามีองคประกอบเพียงองคประกอบเดียวแลวนําคาแฟคเตอรเมทริกซไป
คํานวณหาเมทริกซสหสัมพันธเปรียบเทียบกับเมทริกซของขอมูลเชิงประจักษ  ถายังมีความ
แตกตางกันมากจะตั้งสมมติฐานวามีสององคประกอบ  แลวดําเนินการวิเคราะหใหมเร่ือย ๆ ไป
จนกวาจะไดเมทริกซสหสัมพันธที่คํานวณไดนั้นมีคาใกลเคียงกับขอมูลเชิงประจักษ 
   วิธีการสกัดองคประกอบแยกออกเปน 6 วิธี 135 คือวิธีการวิเคราะหสวนประกอบมุข
สําคัญ  (Principle  Component  Analysis)  การหาองคประกอบแกนมุขสําคัญ  (Principle  Axis  
Factoring)  วธิีกําลงัสองนอยที่สุด  (Least  Squares  Method)  วิธไีลดลิฮูดสูงสุด  (Maximum  
Likelihood  Method)  วธิีวิเคราะหภาพ  (Image  Analysis)  และการหาองคประกอบแบบ
แอลฟา  (Alpha  Factoring)   
 3.  วิธีการหมนุแกน  (Method  Rotation) 
 เทคนิคการหมนุแกนในการวเิคราะหองคประกอบพัฒนาโดย  L.L.Thurstone  เมื่อ  
ค.ศ.  1947  Thurstone  ไดพัฒนาวิธกีารที่จะหมุนแกนอางอิงใหมีการจัดกลุมตัวแปร  3  วิธ ี  คอื  

                                                           
134 เร่ืองเดียวกนั, 129. 
135J.O.  Kim and C.W. ZX Mueller,   Factor analysis: Statistical methods and 

practical issues( Baverley Hill: Sage Publication, 1978), 12-29. 
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การหมนุแกนโดยใชกราฟ  (Graphic  Rotation)  การหมุนแกนโดยใชวิธวีิเคราะห  (Analysis  
Rotation)  และวิธีการหมนุแกนเขาสูเมทรกิซเปาหมาย  (Rotation  to  a  Target  Matrix)  
 4.  การสรางตวัแปรประกอบหรือสเกลองคประกอบ 
 เมื่อไดเมทริกซองคประกอบจากการวิเคราะหองคประกอบหลงัจากมีการหมุนแกนแลว  
จะมีการสรางตัวแปรประกอบ  หรือสเกลองคประกอบ  ซึ่งวิธีการที่ใชในการตัดสินเกี่ยวกบัจํานวน
องคประกอบมี  5  วิธี 136  คือ  การทดสอบนัยสําคัญ  (Significance  Test)  การกําหนดคาไอเกน  
(Eigenvalue  Specification)  ความสําคญัเชิงทฤษฎี  (Substantive  Importance)  การทดสอบ
ดีกรี  (Scree  Test)  และเกณฑการไมแปรคา  (Invariance  Criteria) 
 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory  Factor  Analysis=CFA) 
 เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัเปนการวเิคราะหองคประกอบที่ปรับปรุง
จุดออนของการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจไดเกือบทั้งหมดขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยนืยนั  มีความสมเหตุสมผลตรงตามความเปนจริงมากกวาในการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ     
 วัตถุประสงคของการใช  CFA  มี  3  ขอเชนเดียวกับ  EFA  ประการแรกเพื่อตรวจสอบ
ทฤษฎทีี่ใชเปนพืน้ฐานในการวิเคราะหองคประกอบ  ประการทีส่อง  เพือ่สํารวจและระบุ
องคประกอบและ  ประการที่สาม  ใชเปนเครื่องมือในการสรางตวัแปรใหม  แตเทคนิค  CFA  นี้
สามารถใชวิเคราะหขอมูลโดยมีขอตกลงเบื้องตนนอยกวาเทคนิค  EFA  เชน  สวนที่เปนความ
คลาดเคลื่อนอาจสัมพนัธกันได 137 
 ข้ันตอนการใชวิเคราะหองคประกอบไมวาจะเปนเทคนิค EFA หรือ CFA มี4 ข้ันตอน
เชนเดียวกนัคือ  การเตรียมเมทริกซสหสมัพันธ  การสกัดองคประกอบขั้นตน  การหมนุแกนและ
การสรางสเกลองคประกอบ  ในการเตรียมเมทริกซสหสัมพนัธ  หรือเตรียมขอมูลสําหรับการ
วิเคราะหดวย CFA  นอกจากตองเตรียมแบบเดียวกบั EFA แลวยังตองกําหนดขอมูลของโมเดล 
และระบุความเปนไดคาเดียวของโมเดลกอนวิเคราะหขอมูล  ในขัน้การสกัดองคประกอบ  และการ
หมุนแกนเปนการทาํงานของคอมพวิเตอร  และในขั้นตอนทายคือ  การสรางสเกลองคประกอบนัน้  

                                                           
136 Ibid., 42-46. 
137 นงลักษณ   วรัิชชัย,โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจยั , 150. 
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เปนแบบเดียวกับเทคนิค EFA138  ดังนัน้จึงขอกลาวถึงในสวนที่แตกตางกัน คือ การกาํหนดขอมูล
จําเพาะของโมเดล  และการระบุความเปนไดคาเดียวของโมเดล 

1. การกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดล  CFA  
โมเดลในตระกูล CFA  ม ี4 โมเดลคือโมเดลการวัดองคประกอบเดียวคอนเจน 

เนอริคโมเดลการวัดพหุองคประกอบคอนเจนเนอริค  โมเดลการวิเคราะหยนืยนัองคประกอบ  และ
โมเดลหลากลกัษณะหลายวธิี  ซึ่งในงานวจิัยนี้ใชโมเดลการวิเคราะหยืนยนัองคประกอบ  ผูจัยตอง
สรางโมเดลนี้โดยมีทฤษฎีและหลักฐานการวิจยัที่เกี่ยวของสนับสนุน เมือ่ไดโมดล  CFA แลวจึงนํา
โมเดลมากําหนดขอมูลจําเพาะเพื่อใสเปนขอมูลใหโปรแกรมลิสเรลทาํงาน  ขอมูลจําเพาะที่ตอง
กําหนดตามโมเดลไดแก จํานวนองคประกอบรวม  คาความแปรปรวน – ความแปรปรวนรวม 
ระหวางองคประกอบรวมหรือคาของสมาชกิในเมทริกซ PH ของโปรแกรม LISREL เสนทาง 
อิทธิพลระหวางองคประกอบรวม (K)และตัวแปรสังเกตได (X) หรือของสมาชกิในเมทริกซ   ของ
โปรแกรม LISREL คาความแปรปรวน – ความแปรปรวนรวม ระหวางเทอมความคลาดเคลื่อนของ
ตัวแปรสังเกตได X หรือคาของสมาชกิในเมทริกซ TD ของปรแกรม  LISREL  

2. การระบุความเปนไดคาเดียวของ CFA  
สําหรับการวิเคราะหโมเดล CFA และโมเดลลิสเรลทุกชนิด  การระบุความเปนไดคาเดียว 

ของโมเดลมีความสาํคัญตอการประมาณคาพารามิเตอรของโมเดล  เพราะการประมาณ
คาพารามิเตอร  จะทําไดตอเมื่อโมเดลระบุความเปนไดคาเดียวพอดี  ซึง่หมายความวาการแก
สมการหาตัวไมทราบคา  จะไดรากของสมการทีเ่ปนไดคาเดียว  ถาประมาณคาคาพารามิเตอร 
โดยที่โมเดลระบุความเปนไดคาเดียวไมไดจะไดจะไดรากของสมการที่ไมมีความหมาย การระบุ
ความปนไดคาเดียวนี้เปนสิง่จําเปนในการวิเคราะหดวย CFA และ EFA  นักสถิตไิดกําหนดเงื่อนไข
บังคับตายตัวไว  ทาํใหการวเิคราะห EFA มีลักษณะระบคุวามเปนไดคาเดียวพอดี  สวน CFA การ
กําหนดเงื่องไข แตกตางกนัไปตามโมเดลของแตละคน จงึเปนหนาที่ของนักวิจัยที่ตองตรวจสอบ
เพื่อระบุความเปนไดคาเดียววิธกีารตรวจสอบวา  โมดล CFA ระบุไดคาเดียวหรือไมเปนการ
ตรวจสอบตามเงื่อนไข 3 แบบ คือเงื่อนไขจําเปนของระบุไดพอดี เงือ่นไขพอเพียงของการระบุได 
พอดี  และเงื่อนไขจําเปนและพอเพยีงของการระบุไดพอดี 139 

                                                           
138 นงลักษณ   วรัิชชัย,โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจยั,151. 
139 เร่ืองเดียวกนั, 153-156. 
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 การตรวจสอบความตรงของโมเดล หรือตรวจสอบความกลมกลนืระหวางขอมูลเชิง
ประจักษกับโมเดลสมมติฐาน สามารถตรวจสอบจากคาสถิติ 5 วิธี คอื  

 1.  การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และสหสัมพนัธของการประมาณ
คาพารามิเตอร(Standard Errors and Correlations of Estimates) ผลจากการวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมลิสเรลจะใหคาประมาณพารามิเตอร ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน คาสถิติที และ
สหสัมพนัธระหวางคาประมาณถาคาประมาณที่ไดไมมนีัยสําคัญ แสดงวา ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานมีขนาดใหญและโมเดลการวจิยัอาจจะยังไมพอดี ถาสหสมัพันธระหวางคาประมาณมคีา
สูงมากเปนสญัญาณแสดงวา โมเดลการวิจัยใกลจะไมเปนบวกแนนอน 
 2.  สหสัมพนัธพหคุูณและสัมประสิทธิ์การพยากรณ (Multiple Correlation and 
Coefficient of Determination) ผลการวิจัยวิเคราะหขอมูลโปรแกรมลิสเรลจะใหคาสหสัมพันธ
พหุคูณ และสัมประสิทธิก์ารพยากรณสําหรับตัวแปรสงัเกตไดแยกทลีะตัว และรวมทกุตัวรวมทั้ง
สัมประสิทธิก์ารพยากรณของสมการโครงสรางดวย คาสถิติเหลานี้ควรมีคาสูงสุดไมเกินหนึ่ง และ
คาที่สูงแสดงวาโมเดลมีความตรง 

 3.  คาสถิติวัดระดบัความกลมกลืน (Goodness of fit Measures) คาสถติิในกลุมนี้เปน
คาสถิติที่ใชตรวจสอบความตรงของโมเดลเปนภาพนวมทั้งโมเดลสถิตใินกลุมที่ 4 ประเภท ถา
โมเดลมีความกลมกลนืกับขอมูลเชิงประจกัษแลว คาทางสถิติทีพ่ิจารณาเปนดงันี ้

3.1 คาสถิติไค-สแควร (Chi3square Statistics) ถาคาสถิติไค-สแควรมีคาสูงมาก แสดง
วาฟงชัน่ความกลมกลนืมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสิต ิ นัน่คือ โมเดลลิสเรลไมมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชงิประจักษ ถาคาสถติิไค-สแควรมีคาต่ํามากเทาไรแสดงวาโมเดลมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชงิประจักษ ซาริสและสตรอนคฮอรท140 เสนอคาไค-สแควรควรมีคา
เทากับ องศาอิสระสําหรับโมเดลที่มีความกลมกลนืกับขอมูลเชิงประจักษ ในการใชคาสถิติไค-
สแควรตองใชดวยความระมดัระวังตามขอตกลงเบื้องตน 4 ประการ ดังตอไปนี้ 

 3.1.1 ตัวแปรภายนอกสงัเกตไดตองการแจกแจงปกต ิ
 3.1.2 การวเิคราะหขอมูลตองใชเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม 
 3.1.3 ขนาดของกลุมตัวอยางตองมีขนาดใหญ 
 3.1.4 ฟงชั่นความกลมกลนืมีคาเปน 0 จริงตามสมติฐานที่ใชทดสอบ 

                                                           
140เร่ืองเดียวกนั, 42-43. 
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 3.2  ดัชนีวัดระดับความกลมกลนื (Goodness3of3fit Index = GFI) ดัชน ีGFI จะมีคา
ระหวาง 0-1 และเปนคาที่ไมข้ึนอยูกับกลุมตัวอยาง แตลักษณะการแจกแจงขึ้นอยูกบัขนาดกลุม
ตัวอยาง ดัชนี GFI ที่เขาใกล 1.00 แสดงวา โมเดลสิสเรลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจกัษ 
 3.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว(Adjsdted Goodness-of-Fit Index = 
AGFI) เมื่อนาํดัชนี GFI มาปรับแก โดยคาํนงึถงึขนาดขององศาอิสระซึ่งรวมทั้งจาํนวนตัวแปรและ
ขนาดของกลุมตัวอยาง คาดัชนี AGFI มีคุณสมบัติเชนเดียวกับดัชนี GFI 
 3.4 ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกาํลังสองของสวนเหลือ (Root Mean Squared Residual = 
RMR ) ดัชนี RMR เปนดัชนีที่ใชเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของขอมูลเชิงประจักษของโมเดล
สองโมเดล) เฉพาะกรณีการเปรียบเทียบโดยใชขอมูลชุดเดียวกนั สวนดัชนี GFI และ  AGFI 
สามารถใชเปรียบเทียบไดทัง้ขอมูลชุดเดียวกัน และขอมลูตางชุดกนั คาดัชนี RMR ยิ่งเขาใกลศนูย 
แสดงวาโมเดลสิศเรลสอดคลองกลมกลนืกับขอมูลเชิงประจักษ 
          4. การวิเคราะหเศษเหลืดหรือความคลาดเคลื่อน(Analysis of  Residuals) ประกอบดวย 
 4.1  เมทริกซเศษเหลือเมทริกซความคลาดเคลื่อนในการเปรยีบเทียบความกลมกลนื
(Fitted Residuals Matrix) หมายถงึ เมทริกซที่เปนผลตางของเมทริกซ S และ ∑ ถาโมเดลมี
ความสอดคลองกลมกลนืกบัขอมูลกับขอมูล คาความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐานไมควรมี
คาเกิน 2.00 ถายังมีคาเกนิ 2.00 ตองปรับโมเดล 
 4.2  คิวพล็อต (Q- Plot) เปนกราฟแสดงความสัมพนัธระหวางคาความคลาดเคลื่อนกบั
คาควอนไทลปกติ (Normal Quantiles) ถากราฟมีความชันมากกวาเสนทแยงมุมที่ใชเปนเกณฑใน
การเปรียบเทยีบ แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
  5.  ดัชนีนัดแปรโมเดล (Model Modification Indices) ใชเพื่อปรับโมเดลใหมีความ
กลมกลนืดียิ่งขึ้น ดัชนีดัดแปรโมเดลเปนคาสถิติเฉพาะสําหรับพารามเิตอรแตละตัวมีคาเทากับ คา
ไคสแควรที่จะลดลง เมื่อกําหนดใหพารามิเตอรตัวนั้นเปนพารามิเตอรอิสระ 
 การทดสอบความแตกตางของโมเดล การวิเคราะหดวยโปรแกรมสิสเรล ผูวิเคราะห
สามารถเปรียบเทียบโมเดลที่กําหนดตั้งแตสองโมเดลขึ้นไป ถารูปแบบเหลานัน้เปนรูปแบบหนึ่งอยู
ภายใต (Nested) อีกรูปแบบหนึง่ การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโมเดลทําไดหลายวิธีแต
วิธีทีน่ิยมใชไดแก การหาผลตางของคาไค-สแควรและผลตางขององศาอิสระ โดยการเปรียบเทียบ
ผลตางของคาไค-สแควรกับคาวิกฤต ไค-สแควรที่ไดจากการเปดตารางดวยคาผลตางขององศา
อิสระนั้น ถาผลตางของคา ไค- สแควรสูงกวาคาวิกฤต แสดงวา มีความแตกตางระหวางรูปแบบ
เกิดขึ้น 
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 ผลการวิเคราะหโมเดล CFA ดวยโปรแกรมสิสเรล มีดังนี ้
 1. เมทริกซ  LX  ซึ่งเปนคาประมาณพารามิเตอรน้ําหนกัองคประกอบพรอมดวยคาความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานและคาสถิติ t 
 2. เมทริกซ PH ซึ่งเปนเมทริกซสหสมัพนัธระหวางองคประกอบ กรณีนักวิจยักําหนด
โมเดลใหองคประกอบเปนอสิระตอกัน คาพารามิเตอรนอกแนวทแยงในเมทริกซ PH จะมีคาเปน
ศูนยทัง้หมด 
 3. เมทริกซ TD ซึ่งเปนเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของเทอมความ
คลาดเคลื่อน และคากาํลังสองของสัมประสิทธสหสัมพนัธพหุคูณ ในกรณีที่ความคลาดเคลื่อนไม
สัมพันธกนั เมทริกซ TDจะเปนเมทริกซแนวทแยง และคาพารามิเตอรรวมกับกําลังสองของสัมประสิทธ
สหสัมพนัธพหคุูณจะมีคาเปนหนึ่ง นอกจากนี้คาสมัประสิทธสหสัมพันธพหุคณูเปนตัวบอกคา
ความตรงของตัวแปรอีกดวย 
 4. คาดัชนีตรวจสอบความตรงของโมเดล CFA แบบตาง ๆ รวมถงึการวิเคราะหเศษเหลือ 
และกราฟเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน คาดัชนวีัดดวย ไค-สแควรมีคาต่ําเสนกราฟเศษเหลอื
ในรูปคะแนนมาตรฐานกับควอนไทลปกติจะมีความชนักวาเสนทแยงมุมจงึสรุปไดวาโมเดล
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 5. เมทริกซคะแนนองคประกอบ เปนเมทริกซที่นาํไปใชในการสรางสเกลองคประกอบ 

การวิเคราะหองคประกอบอันดับสอง (Second Order Factor Analysis) 
 การวิเคราะหองคประกอบอันดับสอง เปนการวิเคราะหองคประกอบจากชุดของ
องคประกอบ ซึง่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบอันดบัแรก การวิเคราะหนี้นิยมใชเมื่อนักวิจัยใช
วิธีวิเคราะหองคประกอบอันดับแรก และหมุนแกนแบบมมุแหลม (Oblique Rotaion) และไดผลวา
ยังมีองประกอบจํานวนมาก และทุกองคประกอบตางมีความสมัพนัธกัน ซึ่งโมเดลการวิเคราะห
องคประกอบอันดับที่สองแสดงดังภาพที่ 4 ดังนี ้141 
 
 
 
 
 
                                                           

141 เร่ืองเดียวกนั,  42-44. 
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        ς1                                  ς2                          ς3 
 
 
 
 
 
 
                               
               ε1             ε2         ε3           ε4         ε5            
        
เมื่อ ξ แทน  ตวัแปรภายนอกแฝง 
   η  แทน  ตวัแปรภายใน 
  Y แทน  ตัวแปรแฝงภายในสงัเกตได 
  ε  แทน  ความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร Y 
  ς แทน  เวคเตอรความคลาดเคลื่อนของตัวแปร η 
 
 จากโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนัอันดับที่สอง แสดงใหเห็นวาองคประกอบ
เชิงยนืยนัอันดบัที่สอง(ξ 1,ξ2)แสดงออกหรือมีอิทธพิลตอองคประกอบอันดับแรก (η 1, η 2, η 
3)ซึ่งมีอิทธพิลตอตัวแปรสังเกตได 5 ตัวตามโมเดลนีต้องกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดล โดย
กําหนดรูปแบบ และสถานะของเมทรกิซพารามิเตอรรวม 6 เมทริกซ คือ LY, BE, PS, TE ,GAและ PH 
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สรุป 
 
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนาํของผูบริหารสรุปไดวา ภาวะผูนํา  

สามารถใหคํานิยามไดหลายแบบ  แตนยิามสวนใหญจะใชสมมุติฐาน  รวมกนั  ในแงที่วาเปน
กระบวนการอทิธิพลทางสงัคมที่บุคคลหนึง่ตั้งใจใชอิทธพิลตอผูอ่ืน ใหปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามที่
กําหนด  รวมทั้งการสรางความสมัพนัธระหวางบุคคลขององคการ  ภาวะผูนําจึงเปนกระบวนการ
อิทธิพลที่ชวยใหกลุมบุคคลสามารถบรรลเุปาหมายที่กาํหนด  อยางไรก็ตาม  คํานยิามในแนวนีก้็
ยังมีความแตกตางกนัในประเด็นตาง ๆ เชน  ใครเปนผูใชอิทธิพล  วตัถุประสงคของการใชอิทธิพล
คือนิยามใดผดิหรือถูกเพยีงนิดเดียว แตข้ึนอยูกับการเลอืกคํานยิามนัน้ไปใชอธิบายเพื่อสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับภาวะผูนําในแตละกรณีไดมากยิง่ขึ้น 

 ภาวะผูนําเปนกระบวนการของการแลกเปลี่ยนของการปฏิสัมพันธที่มีความสลับซับซอน
และมีพลวัตรอยูตลอดเวลา  มีองคประกอบ 4 ประการ ที่เกี่ยวของในกระบวนการภาวะผูนํา  ไดแก  
ผูนํา  ผูตามบริบทสถานการณ  และผลลัพธทีเ่กิดขึ้น  องคประกอบเหลานี้ตางมีความสัมพนัธ  
เกี่ยวของกันและสงผลกระทบซึ่งกนัและกนัเสมอ 

 ในการประเมินความมีประสิทธิผลของภาวะผูนํานั้น ไดมีผูที่ใหความหมายและ
หลักเกณฑที่ใชในการประเมินความมีประสิทธิผลของภาวะผูนําที่แตกตางกันไปตามคํานิยามของ
คําภาวะผูนําอยางไรก็ตามภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกปจจุบันมี
องคประกอบสําคัญ 3 ประการที่ใชเปนเกณฑไดแก  ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย  การมี
กระบวนการดําเนินการภายในองคการที่ราบร่ืน  และการสรางองคการใหมีความยืดหยุนพรอมตอ
การปรับตัวใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงภายนอกไดดี 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่  3 

การดําเนินการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1)องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2) องคประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา
เอกชน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผลการวิจัยที่ไดจะเปนแนว
ทางการจัดการศึกษาในโอกาสตอไป เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย  โดย
มีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 
เพื่อใหการวิจยัดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคทีก่ําหนดไวผูวิจยั

ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนนิการวิจยัไวสามขั้นตอน  ดงันี ้
ข้ันตอนที ่  1  การจัดเตรียมโครงการ   เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการตามระบบ

ของการดําเนนิการวิจัย  โดยการศึกษาสภาพปญหาและความตองการของครู – อาจารย  จาก
เอกสาร  ตํารา  ขอมูล  สถติิ  การวิจัย  ของหนวยงานตาง ๆ และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับภาวะ
ผูนําของผูบริหาร และประสิทธิผลของสถานศกึษา  เพื่อจัดทาํโครงการการวิจัยโดยขอคําแนะนํา
ความเห็นในการจัดทําโครงรางการวิจยัจากอาจารยที่ปรึกษา และนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อเสนอ
ขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ   
 ข้ันตอนที ่ 2  การดําเนินการวิจัย  เปนข้ันตอนการศึกษาวเิคราะหกาํหนดกรอบแนวคิด  ที่
ไดจากการสงัเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําของผูบริหาร และประสิทธิผลของ
สถานศกึษา และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมอื  นําไปทดลองใช  ปรับปรุง
คุณภาพ  นาํเครื่องมือที่สรางและพัฒนาแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตวัอยาง และนาํขอมูลที่ไดมา
ทดสอบความถูกตอง  วเิคราะหขอมูลเชงิยนืยนั จาํนวน 2 รอบ การวิเคราะหความสัมพันธ และแปลผล 
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สรุปแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยภาวะ
ผูนําของผูบริหารและ
ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 
            

ความสัมพันธระหวาง ภาวะผูนําของผูบริหาร 
และประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 

 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ จาก
การสัมภาษณแบบ     
มีโครงสราง  
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
-  ภาวะผูนําของผูบริหาร 
-  ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังเคราะหงานวิจัย 
-  ภาวะผูนําของผูบริหาร 
-  ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหาร           
และประสิทธิผลของสถานศึกษา 

เก็บขอมูลองคประกอบภาวะผูนํา ของผูบริหาร  
และประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุมที่ 1  
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 1  

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุมที่ 2  
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 2  

องคประกอบภาวะผูนํา ของผูบริหาร  และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

พัฒนาแบบสอบถามองคประกอบภาวะผูนํา ของ
ผูบริหาร  และประสิทธิผลของสถานศึกษา 

รูปแบบภาวะผูนํา ของผูบริหาร  และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 
และผูบริหารโรงเรียน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) 

สรางแบบสอบถามองคประกอบภาวะผูนํา ของ
ผูบริหาร  และประสิทธิผลของสถานศึกษา 

แบบสอบถามองคประกอบภาวะผูนํา ของผูบริหาร  
และประสิทธิผลของสถานศึกษา  

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งอยูในสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน   

ปรับแบบสอบถามองคประกอบภาวะผูนํา ของ
ผูบริหาร  และประสิทธิผลของสถานศึกษา 

แบบสอบถามองคประกอบภาวะผูนํา ของผูบริหาร  
และประสิทธิผลของสถานศึกษาฉบับสมบูรณ 

ตอนที่  4   
     วิเคราะห 
     ความสัมพันธ 
 

ตอนที่  3  
     วิเคราะห 
     องคประกอบ  
     และรูปแบบ 
 

ตอนที่  2  
     การสราง 
     เครื่องมือ 
 

ตอนที่  1     การทบทวนวรรณกรรมและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

แผนภูมิที่ 5   แสดงขั้นตอนการวิจยั 
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ข้ันตอนที่  3  การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย
นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  
ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ  พิมพ  และสงรายงานผลการวิจัย ฉบับ
สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอจบการศึกษา 

ระเบียบวธิวีจิัย 

เพื่อใหการวิจยัครั้งนี้ดําเนนิการเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจยั  ผูวิจัยจงึขอกาํหนด
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิจยั  ซึง่ประกอบดวยแผนแบบการวิจัย  ประชากร  ตวัอยาง
และขนาดของตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  และสรางเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  และสถิติที่ใช
ในการวิจัยครัง้นี ้

แผนแบบการวิจยั 
 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยคณุภาพ (Qualitative research) และการวิจัยเชงิพรรณา  

(descriptive  research)  ที่มีแผนแบบในการวิจัยในลกัษณะ 2 กลุมตัวอยาง  ศกึษาสภาวการณที่
เหมือนกนัโดยไมมีการทดลอง  (the  one  shot,  non – experimental  case study  design)   

แผนผังของแผนแบบการวิจัย 
 ในการศึกษาตามขั้นตอนของการวิจัยทั้ง 4 ข้ันตอน ผูวจิัยไดกําหนดแผนผังแบบการวิจัย
ตามลักษณะการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ดงันี ้
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลในข้ันตอนของการศึกษาวิเคราะหเพื่อกาํหนดเปนกรอบแนวคิด 
ทฤษฎีใชการวเิคราะหเอกสาร (Content Analysis) และการสัมภาษณความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ
ดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อสรางเปนตัวแปรที่เปนองคประกอบของรูปแบบเปนตอนที่ 
1 ของขั้นตอนการวิจยั ซึง่จดัอยูในประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
 2.  การเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนของการวิเคราะหองคประกอบ และรูปแบบในขั้นตอน
นี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (deseriptive research) เปนการนําเอาตัวแปรที่ไดมาสรางเปน
แบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเดียวที่ศึกษาสภาวการณโดยไมมีการทดลอง 
(one shot, non-experimental case study design) เปนจํานวน 2 คร้ัง คือ โดยสอบถามความ
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คิดเห็นของกลุมตัวอยางจากโรงเรียนเอกชน ในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งสามารถสรุปเปน
แผนผังของแผนแบบการวิจยัไดดังนี ้

 
แผนภาพที่ 4  แผนผังแบบแผนการวิจัย 
 
เมื่อ   R   หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม 
  X   หมายถึง ตัวแปรตางๆ ที่นาํมาศกึษาตามกรอบแนวคิดของการวจิัย 
  O   หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจยัครั้งนีม้ีดังนี ้
1. การศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี เพือ่กําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวจิัยได

เก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญจํานวน 21 คน ในโรงเรียน
เอกชนสงักัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ขนาดกลางถงึขนาด
ใหญ มีความเปนเลิศทางวชิาการ   และโรงเรียนผานเกณฑการประเมินในระดับดี เพื่อสอบถาม
ความคิดเหน็แลวนาํมาวิเคราะหสรุปรวมกบัหลักการแนวคดิทฤษฎีในการกําหนดเปนตัวแปรที่จะ
ศึกษา ซึ่งอยูในขั้นตอนที่ 1 ของขั้นตอนการวิจัย  

2. ประชากรสําหรับวิจยัครั้งนี้ประกอบดวย  คือ  ผูรับใบอนุญาต ครูใหญ และครู
ปฏิบัติการ ในสถานศึกษาของภาคเอกชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 75  จังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร  จํานวน  110,099   คน   ซึ่งอยูในขัน้ตอนที่ 3 ของการวิจัย  ดังรายละเอียดใน
ตารางที่  2 

O 
 

        R                                         
 X 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
ภาค จํานวน

โรงเรียน 
ผูรับ

ใบอนุญาต 
ผู 

อํานวยการ ครูปฏิบัติการ รวม 
จํานวน
โรงเรียน 

ผูรับ
ใบอนุญาต 

ผู 
อํานวยการ 

ครู
ปฏิบัติการ รวม 

กรุงเทพมหานคร 755 755 755 25,575 27,085 463 463 463 1,109 2,035 
ภาคกลาง 388 388 388 14,308 15,084 368 368 368 3,602 4,338 

ภาคตะวันออก 894 894 894 20,443 22,231 894 720 720 9,120 10,560 
ภาคเหนือ 834 834 834 16,573 18,241 834 484 484 6,306 7,274 

ภาคตะวันตก 176 176 176 7,168 7,520 176 255 255 4,030 4,540 
ภาคใต 634 634 634 18,670 19,938 634 406 406 5,391 6,203 

ทั่วประเทศ 3,681 3,681 3,681 102,737 110,099 3,369 2,696 2,696 29,558 34,950 
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กลุมตวัอยาง 
 สําหรับกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดการเลือกกลุมตัวอยาง
เพื่อใหขอมูลในแตละขั้นตอนดังนี ้
 1.   การศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี  เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจยัผูวิจยัได
เก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนขั้นตอนที่ 1 ของการวิจยั
ดังนัน้ กลุมตัวอยางในขั้นตอนนี้คือผูเชี่ยวชาญที่ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) จํานวน 21 คน  ประกอบดวยผูรับใบอนุญาต  ครูใหญ  และครู ในโรงเรียนเอกชนสงักดั
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ภาคผนวก ค) 
 2.  การวิเคราะหองคประกอบ และรูปแบบ ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดใชการ
สอบถามความคิดเห็นของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เปนจํานวน 2 คร้ัง ดังนี้  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันรอบที่ 1 คือ  ผูรับใบอนุญาต 
ครูใหญ และครูปฏิบัติการ โดยเลือกสุมตัวอยางโรงเรียนเอกชนสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ผูวจิัยไดทําการกาํหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการเปดตาราง 
ของ เครจซี่  และมอรแน  (Krejcie  and  Morgan)141

                                                 
141 R.V. Krejcie and D.W. Morgan, “Determining sample  size  for 

research activities,” Educational  and  Psychological  Measurement 30,3 (1970) : 607-
610. 
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 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน สวนวิธกีารไดมาซึ่งกลุมตวัอยางทําการสุมตัวอยางขั้นแรก
โดยวิธกีารสุมแบบแบงกลุมหลายขัน้ตอน (multi-stage cluster sampling) และทาํการสุม
ตัวอยางขั้นทีส่องโดยวธิีการสุมแบบแบงชั้น (stratify  random sampling)  75 จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร  โดยแบงออกเปน  5  ภาค  คือ  ภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออก  ภาค
ตะวันตก  ภาคใต  และกรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก ฌ)  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 2 คือ  ผูรับใบอนญุาต 
ครูใหญ และครูปฏิบัติการ โดยเลือกสุมตัวอยางโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ที่ไมใชกลุมตัวอยางกลุมแรก จํานวน 384 คน สวนวิธีการ
ไดมาซึ่งกลุมตวัอยางทาํการสุมตัวอยางขัน้แรกโดยวธิีการสุมแบบแบงกลุมหลายขั้นตอน (multi-
stage cluster sampling) และทาํการสุมตัวอยางขัน้ที่สองโดยวิธกีารสุมแบบแบงชั้น (stratify  
random sampling)  75 จังหวัดและกรงุเทพมหานคร  โดยแบงออกเปน  5  ภาค  คือ  ภาคกลาง  
ภาคเหนือ  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก  ภาคใต  และกรุงเทพมหานคร  (ภาคผนวก ฎ) 

 
ตัวแปรที่ศกึษา 

ตัวแปรที่ใชการศึกษาครั้งนีป้ระกอบดวยตัวแปรสาเหต ุและตัวแปรภูมิหลัง ดังนี ้
1. ตัวแปรสาเหตุ จําแนกออกเปน  2  ลักษณะคือ 
 ตัวแปรดานภูมิหลัง   เปนตัวแปรที่เกีย่วกบัสถานภาพสวนตัวของผูตอบ

แบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  อายงุาน  ระดับการศึกษา  ประสบการณทํางาน 
 ตัวแปรดานภาวะผูนําของผูบริหาร สามารถวัดไดจากตวัแปรสังเกตได  6  ตัวคือ    

1) ความสามารถในการจูงใจ  2) การมีวิสัยทัศนที่ด ี  3) การเปนตัวอยางทีด ี  4) การสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชน  5) ความฉลาดและมีไหวพรบิ  6) หลักในการปกครอง   

2. ตัวแปรดานประสิทธิผลของสถานศึกษา ไดแก องคประกอบดานประสทิธผิลของ
โรงเรียน สามารถวัดไดจากตัวแปรสังเกตได 8 ตัวคือ   1) พัฒนาบคุลากร  2) ความสามัคคีของ
บุคลากร  3) ความพึงพอใจในงานของบุคลากร  4) บรรยากาศและสิง่แวดลอมของโรงเรียน  5) 
ความสามารถในการผลิต  6) ความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวก 7) ความสามารถในการ
ปรับตัว  8) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรยีน   

ซึ่งผูวิจยัสรุปความหมายของแตละตัวแปร รายละเอียดดงันี ้
1. ตัวแปรภาวะผูนําของผูบริหาร  
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 1.1 ความสามารถในการจูงใจ  หมายถงึ  ความสามารถของผูบริหารในการ
สงเสริมใหกําลังใจแกบุคลากรในสถานศึกษากระตุนใหทาํงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบใหบรรลุตาม
เปาหมายและเกิดประสิทธิผลอยางสงูสุด 

 1.2 การมวีสิัยทศันที่ดี  หมายถงึ ความสามารถของผูบริหารในการกาํหนด
วิสัยทัศน  ทศิทาง  หรือแนวทางการพฒันาองคการที่เปนรูปธรรม  เปนทีย่อมรับและเปนไปได
ในทางปฏิบัต ิ  การยอมรับแนวคิด วิธกีารใหมๆ เพือ่การพัฒนางาน  เพื่อบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายของโรงเรียน 

 1.3 การเปนตัวอยางทีดี  หมายถึง  การแสดงออกอยางสม่ําเสมอของผูบริหารที่
บุคลากรสามารถสังเกตรับรูไดเอง  และเปนการแสดงที่เปนไปตามมาตรฐานแหงพฤติกรรม
ระดับสูง  ตามคานยิม  คุณธรรม  และวัฒนธรรมอันดีงาม  ในดานการเปนผูมีอัธยาศัยไมตรีอันดี
งาม  และเปนแบบอยางที่ดใีนดานความประพฤติ  การแตงกายและกริิยามารยาท 

 1.4 การสรางความสมัพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถงึ  ความสามารถ
ของผูบริหารในการเอาใจใสงานที่เกี่ยวของกับการวางแผนงานสรางความสัมพนัธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน การสรางเผยแพรเกียรติประวัติทีด่ีงามของสถานศึกษา  การใหบริการชุมชน การมีสวน
รวมในการพฒันาชมุชน  การไดรับการสนับสนนุและความรวมมือกบัชุมชนเปนอยางด ี

 1.5 ความฉลาดและมีไหวพริบ  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารในการใน
ดานเชาวปญญา  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีสติปญญา  มีความสามารถในการวนิิจฉัย 
สามารถนําความรู มาใชในการแกไขปญหา มีความรูในทางวิชาชีพ และความรูทั่วไปเปนอยางด ีมี
ความสามารถในการเพิ่มพูนความรูของตัวเองตลอดจนการสื่อความหมายและพฤตกิรรมที่
เหมาะสมกับสถานการณและสังคม  

 1.6 หลักในการปกครอง  หมายถงึ  ความสามารถของผูบริหารในการใชอิทธพิล
ตอบุคลากร ในการทาํงานเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายโดยการควบคุมการตรวจสอบผลงานของ
บุคลากรในสถานศึกษาอยางใกลชดิสม่ําเสมอดวยความยุติธรรมมีการกําหนดสายงานบงัคับ
บัญชาที่ชัดเจน เหมาะสมกบัความรูความสามารถของบคุลากร 

2. ตัวแปรประสิทธิผลของสถานศกึษา 
 2.1 พัฒนาบุคลากร หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการสงเสริม พัฒนา

ผูใตบังคับบัญชาใหมีความรู  ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการ  ประกอบดวยการสงเสริมใหไปฝกอบรมในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  การจัดใหมี
การฝกอบรมหรือนิเทศภายในแกบุคลากร  การจัดใหไปศึกษาดูงานเพื่อนําความรูมาพัฒนางานให
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หนาที่ การเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหความรู  การแนะนําหรือปฐมนิเทศบุคลากรที่มาใหม  
การจัดใหบุคลากรในสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญไดมีโอกาสถายทอดความรูและประสบการณ
หรือใหคําแนะนําแกเพื่อนรวมงาน  การใหโอกาสไปศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ  และการ
สนับสนุนคาใชจายตาง ๆ แกบุคลากรในการเขารับการสัมมนา  ฝกอบรม 

 2.2 ความสามัคคีของบุคลากร  หมายถึง  ความเปนอันหนึง่อนัเดียวกนั หรือ
ความเปนน้าํหนึ่งใจเดียวกนัของบุคลากรในสถานศึกษาทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานเกิด
ขวัญกําลงัใจซึง่พิจารณาไดจากการยอมรับนับถือ  การไววางใจ  การสนับสนนุ  การรวม
ปรึกษาหารือในการแกปญหาตาง ๆ  

 2.3 ความพงึพอใจในงานของบุคลากร  หมายถงึ  ความรูสึกของบุคลากรใน
ทางบวกที่มีตอผูบริหาร  สามารถกอใหเกิดความศรทัธา ยอมรับ และต้ังใจทีจ่ะปฏิบัติงานใน
สถานศกึษาอยางมีประสิทธภิาพ  

 2.4 บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  หมายถึง  การจดับรรยากาศที่
สะอาดเปนระเบียบ มีความปลอดภัยของสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษารวมทัง้การบริการดาน
สาธารณูปโภค การจัดบริการน้าํดื่ม น้าํใช  การจัดบริการโสตทศันูปกรณ  และการปกครอง
นักเรียน  เพื่อใหเกิดความมีระเบียบและความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของนกัเรยีน  ครู  
รวมทัง้บุคลากรในสถานศึกษา  ซึง่สงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรใน
โรงเรียน 

 2.5 ความสามารถในการผลิต  หมายถึง  ความสามารถในการจดัการศึกษาของ
สถานศกึษา  ทั้งการบริหาร การจัดการเรยีนการสอน  จนทาํใหนักเรยีนในสถานศกึษาสวนใหญมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง ซึ่งพิจารณาไดจากการเกรดเฉลี่ยโดยรวมของ
นักเรียน  จาํนวนรอยละของนักเรียนที่สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นความสามารถดานวิชาการ
ของนักเรียน และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

 2.6 ความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวก หมายถงึ  ความสามารถใน
การดําเนินงานดานการบรหิารและการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน การเรียนการสอน
เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มรีะเบียบวนิัยด ี นกัเรียนรูจักพัฒนาตัวเอง มีเจตคติที่ดตีอ
การศึกษาเลาเรียน เปนที่พงึพอใจของผูปกครอง 

 2.7 ความสามารถในการปรับตัว  หมายถงึ  ความสามารถในการรวมกันพัฒนา
เปล่ียนแปลงวธิีดําเนนิงานทัง้ดานวิชาการ การเรียนการสอน เพื่อใหโรงเรียนมีความกาวหนาทนั
กับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป  โดยพิจารณาจากการยอมรับของบุคลากรตอการพัฒนาหรือ
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ปรับเปลี่ยนวิธกีารดําเนินการของตนเอง  ความกระตือรือรนของบุคลากรที่จะปรับปรุง พัฒนาการ
เรียนการสอน 

 2.8 ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  หมายถงึ  ความสามารถ
ในการรวมมือกันเพื่อแกปญหาตาง ๆ ทัง้ดานการเรียนการสอน  การปกครองนักเรียน  และงาน
รับผิดชอบอื่น ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงคของสถานศกึษา 

เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจยัไดมเีครื่องมือที่ใชในการวิจัย 2 ประเภทดังนี ้
1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  
2. แบบสอบถาม 
ซึ่งเครื่องมือแตละประเภทไดใชเก็บรวบรวมขอมูลในแตละขั้นตอนการวิจัย ดังนี ้

 ขั้นตอนที่ 1   การศึกษาเอกสาร  ตําราทางวิชาการ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
หลักการ  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร และประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยการ
สังเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  แลวนํามาสรุปผลเพื่อกําหนดเปน
กรอบแนวคิดตัวแปรทฤษฎี และตัวแปรความคิดของการวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของขั้นตอน
นี้คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยแนวคําถามในแบบสัมภาษณมีประเด็นหลัก  คือ  ดาน
ภาวะผูนําของผูบริหาร  1)สภาพภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบัน      2)  ความมี
ประสิทธิผลของผูนํา  หรือความสําเร็จของผูนํา  3)  ความสามารถในการจูงใจของผูนํา  4)  ความ
ฉลาดและมีไหวพริบของผูนํา  5)  การเปนตัวอยางที่ดีของผูนํา   6)  การสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูนํา   7)  การมีวิสัยทัศนที่ดีของผูนํา   8)  หลักในการปกครองของ
ผูนํา       9)  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   ดานประสิทธิผลสถานศึกษา 1)สภาพโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
ในปจจุบัน 2)ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  หรือความสําเร็จของโรงเรียน  3) การพัฒนา
บุคลากร 4)  ความสามัคคีของบุคลากร  5) ความพึงพอใจในงานของบุคลากร 6) บรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียน 7) ความสามารถในการผลิต 8) ความสามารถในการพัฒนาเจตคติ
ทางบวก 9)  ความสามารถในการปรับตัว 10) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 11)  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
 ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะหองคประกอบ และรูปแบบ ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย
ไดใชการสอบถามความคิดเห็นของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนจํานวน 2 คร้ัง โดยใชเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 1 ฉบับ  ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

114

ลักษณะของแบบสอบถาม สําหรับสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 เก็บขอมูลเชิง
ยืนยันรอบที่ 1 กับผูรับใบอนุญาต ครูใหญ และครู จํานวน  384  คน  เปนแบบสอบถามที่สอบถาม
เกี่ยวกับองคประกอบดานตางๆ ของภาวะผูนําของผูบริหาร และประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ประกอบดวย 3 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 สอบถามลักษณะภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย  เพศ  ระดับ
การศึกษา  สถานภาพ  ประสบการณในการทํางาน  ซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List)   
 ตอนที่ 2 สอบถามองคประกอบภาวะผูนําของผูบริหาร  ซึ่งมี  6  ดานคือ  1) 
ความสามารถในการจูงใจ  มีขอคําถามจํานวน  15  ขอ  2) ความฉลาดและมีไหวพริบ มีขอ
คําถามจํานวน  10  ขอ  3) การเปนตัวอยางทีดี มีขอคําถามจํานวน  12  ขอ  4) การสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีขอคําถามจํานวน  4  ขอ  5) การมีวิสัยทัศนที่ดี  มีขอ
คําถามจํานวน  10  ขอ  6) หลักในการปกครอง  มีขอคําถามจํานวน  12  ขอ   
 ตอนที่ 3 สอบถามประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งมี 8 ดานคือ  1) พัฒนาบุคลากร มีขอ
คําถามจํานวน  8  ขอ  2) ความสามัคคีของบุคลากร มีขอคําถามจํานวน  6  ขอ  3) ความพงึพอใจ
ในงานของบุคลากร มีขอคําถามจํานวน  6  ขอ  4) บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีขอ
คําถามจํานวน  7  ขอ  5) ความสามารถในการผลิต มีขอคําถามจํานวน  5  ขอ    6) 
ความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวก มีขอคําถามจํานวน  6  ขอ  7) ความสามารถในการ
ปรับตัว มีขอคําถามจํานวน  6  ขอ  และ 8) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน มีขอ
คําถามจํานวน  5  ขอ   
 ตอนที่ 2 และ 3 เปนแบบสอบถามที่ใชการประเมินตามมาตราสวนประมาณคา  5  
ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเครท(Likert’s Scale)145   ดังนี้ 
 
 5 หมายถึง ภาวะผูนําหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด   
 4 หมายถึง ภาวะผูนําหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
 3 หมายถึง ภาวะผูนําหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ภาวะผูนําหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
 1 หมายถึง ภาวะผูนําหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด      
                                                 

145 Rensis, Likert. “A  Technizue  for  the  Measurement  of  Attitudes,” Archives  
of  Psychology (1932):140,1-55. 
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   โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best)146 โดยมีเกณฑ
การพิจารณาดังนี้  
 คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00    หมายถึง  ภาวะผูนําหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย  3.50 – 3.49    หมายถึง  ภาวะผูนําหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49    หมายถึง  ภาวะผูนําหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49    หมายถึง  ภาวะผูนําหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49    หมายถึง  ภาวะผูนําหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 
 สําหรับสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 ใชเก็บขอมูลเชิงยืนยัน รอบที่ 2 
กับผูรับใบอนุญาต ครูใหญ และครู จํานวน  384  คน  ซึ่ง ลักษณะของแบบสอบถาม  เปน
แบบสอบถามที่สอบถามเกี่ยวกับองคประกอบดานตาง ๆ ของภาวะผูนําของผูบริหาร และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ประกอบดวย 3 ตอน  ซึ่งปรับมาจากการวิเคราะหองคประกอบสาํรวจ 
จากการวิเคราะหพบวา  มีขอคําถามบางขอที่มีคาน้ําหนักองคประกอบต่ํา  และขอคําถามไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงไดตัดขอคําถามดังนี้  ตอนที่ 1 สอบถามลักษณะภูมิหลังของผูตอบ
แบบสอบถาม  ประกอบดวย  เพศ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  ประสบการณในการทํางาน  ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   ตอนที่ 2 สอบถามองคประกอบภาวะผูนําของ
ผูบริหาร ซึ่งไดมาจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เดิมประกอบดวยขอคําถามทั้งสิ้น  63  
ขอ  แตจากการวิเคราะหพบวา  มีขอคําถามบางขอที่มีคาน้ําหนักองคประกอบต่ํา  และขอคําถาม
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงไดตัดขอคําถามออกไปจํานวน 6 ขอ เหลือ 57 ขอ  ซึ่งมี  6  ดานคือ        
1) ความสามารถในการจูงใจ  มีขอคําถามจํานวน  14  ขอ  2) ความฉลาดและมีไหวพริบ มีขอ
คําถามจํานวน  9  ขอ  3) การเปนตัวอยางทีดี มีขอคําถามจํานวน  11  ขอ  4) การสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีขอคําถามจํานวน  3  ขอ  5) การมีวิสัยทัศนที่ดี  มีขอ
คําถามจํานวน  9  ขอ  6) หลักในการปกครอง  มีขอคําถามจํานวน  11  ขอ  ตอนที่ 3 สอบถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  ซึ่งไดมาจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เดิมประกอบดวย
ขอคําถามทั้งสิ้น  49  ขอ  แตจากการวิเคราะหพบวา  มีขอคําถามบางขอที่มีคาน้ําหนัก
องคประกอบต่ํา  และขอคําถามไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงไดตัดขอคําถามออกไปจํานวน 11 ขอ 
เหลือ 38 ขอ  ซึ่งมี 8 ดานคือ  1) พัฒนาบุคลากร มีขอคําถามจํานวน  7  ขอ  2) ความสามัคคีของ
บุคลากร มีขอคําถามจํานวน  5  ขอ  3) ความพึงพอใจในงานของบุคลากร มีขอคําถามจํานวน  5  
                                                 

146John W.Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : 
Prentice – Hall Inc., 1970), 190. 
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ขอ  4) บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีขอคําถามจํานวน  5  ขอ  5) ความสามารถใน
การผลิต มีขอคําถามจํานวน  2  ขอ  6) ความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวก มีขอคําถาม
จํานวน  5  ขอ  7) ความสามารถในการปรับตัว มีขอคําถามจํานวน  5  ขอ  และ 8) ความสามารถ
ในการแกปญหาภายในโรงเรียน มีขอคําถามจํานวน  4  ขอ  โดยใชมาตรวัดและเกณฑการ
วิเคราะหเชนเดียวกับแบบสอบถามชุดที่   

การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
เพื่อใหเกิดความตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวจิัยได

ดําเนนิการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
ตอนที่ 1  ศึกษาเอกสาร  ตําราทางวชิาการ  และงานวจิัยที่เกีย่วของกับหลกัการ  

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร และประสิทธิผลของสถานศกึษา และการสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัภาวะผูนําของผูบริหารที่มปีระสิทธิผล จากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  21 ทาน  แลวนาํมาสังเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  เพื่อ
กําหนดเปนกรอบแนวคิดตัวแปรทฤษฎี และตัวแปรความคิดของการวิจยั 

ตอนที ่ 2 สรางขอคําถามของแตละตัวแปรตามกรอบแนวคิดของการวิจยั  และ
สอดคลองกับนิยามศัพทเชงิปฏิบัติการ 

 2.1 สรางเครื่องมือเพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง คร้ังที่ 1 
  2.1.1  สรางเครื่องมือเพื่อสอบถาม โดยสรางขอคําถามจากตวัแปร ภาวะผูนํา

ของผูบริหาร จํานวน 63 ขอ และประสทิธิผลของโรงเรยีน จํานวน 49 ขอ จากนั้นนําแบบสอบถาม
ที่สรางขึน้ใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบแนะนําและปรับปรุงแกไข 

  2.1.2  นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน  5 ทาน (ภาคผนวก ง) ซึ่ง
ประกอบดวย ผูบริหารสถาบนัอุดมศึกษา และผูบริหารโรงเรียน เพื่อพจิารณาตรวจสอบแกไขความ
ตรงเชิงเนื้อหา  (Content validity) จากนั้นผูวิจัยนํามาปรบัปรุงแกไข 

  2.1.3  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try  out)  กับผูรับใบอนุญาต ครูใหญ 
และครู   ในโรงเรียนเอกชนที่ไมใชกลุมตัวอยางจาํนวน 30 คน จาก 10 โรงเรียน  (ภาคผนวก ฉ) 

  2.1.4  นาํแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาวิเคราะหหาคุณภาพ โดยหาคา
อํานาจจําแนก (Discrimination)  ใชวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายระหวางคะแนนรายขอกบั
คะแนนรวมในแตละดาน (Item total Correlation Coefficient)  โดยเลอืกขอที่มีนยัสาํคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  0.05 ไวใช (มีคาอาํนาจจําแนกตั้งแต 0.23 ข้ึนไป)  และหาคาความเชื่อมัน่  (Reliability) 
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โดยวิธหีาคาสมัประสิทธิ์แอลฟา (α - coeffient) ของครอนบาค 147   (Cronbach)   จากนัน้นาํผล
การวิเคราะหมาประกอบการพิจารณา เพื่อจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ซึ่งพบวา
แบบสอบถามมีอํานาจจําแนกและความเชื่อมั่น  (Reliability) ดังนี ้

 
ตารางที่ 2   คาอํานาจจาํแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม คาอํานาจจาํแนก คาความเชื่อมัน่  
(Reliability) 

1. ดานภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล .233-686 .959 
2. ดานประสทิธิผลโรงเรียน .249-637 .965 
    รวมทั้งฉบบั .233-686 .966 

 
 2.2 พฒันาเครื่องมือเพื่อสอบถามความคดิเห็นของกลุมตัวอยาง คร้ังที่ 2 โดยนํา

แบบสอบถามที่ไดจากการเก็บขอมูลรอบที่ 1  กับผูรับใบอนุญาต ครูใหญ และครู  จํานวน 384 คน 
นํามาวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั รอบที่ 1 จากการวิเคราะหพบวา  มีขอคําถามบางขอทีม่ีคา
น้ําหนกัองคประกอบต่ํา  และขอคําถามไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ จงึไดตัดขอคําถามดังนี ้  แบบวัด
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  ซึ่งมี  6  ดาน    63  ขอ  จากการวิเคราะหพบวา  มีขอ
คําถามบางขอที่มีคาน้ําหนักองคประกอบต่ํา  และขอคําถามไมมีนยัสําคัญทางสถิติ  ไดตัดขอ
คําถามออกไปจํานวน 6 ขอ   คงเหลอืขอคําถามจาํนวน  57  ขอ   แบบวัดประสิทธิผลของ
สถานศกึษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ซึง่มี 8 ดาน  49  ขอ  จากการวเิคราะห  พบวามีขอ
คําถามบางขอที่มีคาน้ําหนักองคประกอบต่ําและขอคําถามไมมนีัยสําคัญทางสถิต ิ ไดตัดขอ
คําถามออกไปจํานวน 11 ขอ คงเหลือขอคําถามจาํนวน  38  ขอ   แลวปรับปรุงและจัดทํา
แบบสอบถามที่สมบูรณเพื่อนําไปเก็บขอมลูรอบที่ 2 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนนิการตามขั้นตอน

ตอไปนี้ 
                                                 

147L. J. Cronbach, “Coefficient alpha and the internal structure of 
tests,”Psychometrika 16,3 (1951):297-334. 
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1. ผูวิจัยทําหนงัสือจากบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปกร  วทิยาเขตพระราชวัง
สนามจนัทร ไปยังผูบริหารสถานศกึษาของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  เพื่อขอความรวมมือในการ
เก็บขอมูล 

2. ผูวิจัยสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง 
3. ผูวิจัยสงแบบสอบถามรอบแรกเพื่อยืนยันองคประกอบภาวะผูนําของผูบริหาร และ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา รอบที ่ 1 (Confirmatory Factor Analysis) ทางไปรษณียโดยวธิีการ
ลงทะเบียนจํานวน 128  โรงเรียน จํานวน 384 ฉบับ และผูวิจัยขอความรวมมือใหผูแทนรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย แจกแบบสอบถามไป 6 สัปดาห  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคนื  
92  โรงเรียน จาํนวน 276 ฉบับ คดิเปน  71.87%   แลวนํามาตรวจความสมบูรณของ
แบบสอบถาม  เพื่อนาํไปวิเคราะหขอมูลตอไป     
 4. ผูวิจัยวิ เคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  รอบที่  1 ปรับแบบสอบถาม  และสง
แบบสอบถามอีกครั้งเพื่อยืนยันองคประกอบ รอบที่ 2  (Second Confirmatory Factor Analysis) 
ทางไปรษณียโดยวิธีการลงทะเบียนจํานวน 128 โรงเรียน (ภาคผนวก ฎ) จํานวน 384 ฉบับ ใน
โรงเรียนเอกชนที่ไมใชกลุมตัวอยางกลุมแรก   และผูวิจัยขอความรวมมือใหผูแทนรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย 93  โรงเรียน จํานวน   279 ฉบับ คิดเปน  72.65%  แลวนํามา
ตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม  เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
การวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้เมื่อไดรับแบบสอบถามคนืกลับมา  ผูวิจยัไดนํามาจัดระเบียบ

ขอมูล  ลงรหัส  และตรวจสอบขั้นตน  แลวนําขอมูลดังกลาวไปคํานวณหาคาทางสถิติโดย
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และวิเคราะหรูปแบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลดวยโปรแกรม   LISREL 
จํานวน 2 รอบ โดยการวเิคราะหคร้ังแรกเพื่อยืนยนัประกอบภาวะผูนําของผูบริหาร และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษารอบที่ 1 (Confirmatory Factor Analysis) และวิเคราะหอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อยนืยนัองคประกอบภาวะผูนาํของผูบริหาร และประสิทธิผลของสถานศกึษา รอบ 2 (Second 
Confirmatory Factor Analysis)  จากนัน้จึงวิเคราะหถดถอยพหคุูณ (Multiple Regression 
Analysis)โดยมีสถิติที่ใชดังนี ้

วิเคราะหสถิติเบื้องตน เพื่อใหรูลักษณะกลุมตัวอยาง และสภาพของตัวแปรตาง ๆ โดย
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  ประกอบดวย  ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
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วิเคราะหองคประกอบ และรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร และประสิทธิผลของ
สถานศึกษาโดยโปรแกรม  LISREL   เพื่อยืนยันองคประกอบและคัดเฉพาะตัวบงชี้ที่มีนัยสําคัญไว 
(พิจารณาจากคา t-test/ SE รายขอคําถามจากการวิเคราะห LISREL) จากนั้น ทําการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน โดยใชวิธีการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธี  Maximum Likelihood (ML) 
และประเมินความถูกตองของโมเดลรวมทั้งตรวจสอบความกลมกลืนระหวางขอมูลเชิงประจักษกับ
โมเดล (Jöreskog & Sörbom)148 รวมทั้งพิจารณาคาสถิติตางๆ ไดแก ความความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (Standard Errors of Estimates) และคาสถิติวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of 
fit Measures)โดยการพิจารณาคาสถิติและดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit 
Measures) มีดังนี้   

1. คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square Statistics) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติวาฟงกชั่นความกลมกลืนมีคาเปนศูนย การคํานวณคาไค-สแควรคํานวณจากผลคูณของ
องศาอิสระกับคาของฟงกชันความกลมกลืน ถาคาสถิติไค-สแควรมีคาสูงมากแสดงวา ฟงกชั่น 
ความกลมกลืนแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือโมเดลไมมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ โดยวิธีการตีความ พิจารณาดูจากคาสถิติไค-สแควรมีคาต่ํามาก ยิ่งมีคาใกล
ศูนยมากเทาไร แสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

2. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index=GFI) เปนคาดชันีที ่
Jöreskog & Sörbom (1989) พัฒนาขึ้นเพื่อใชประโยชนจากคาไค-สแควรในการเปรียบเทยีบ
ระดับความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษของโมเดลสองโมเดล โดยคาดัชนี GFI จะมี
คาอยูระหวาง 0 ถึง 1 โดยถา คาGFI มีคาเขาใกล 1 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ  

3. ดัชนี วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness-of-Fit Index=        
AGFI) เมื่อนําดัชนี GFI มาปรับแกโดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ ซึ่งรวมทั้งจํานวนตัวแปรและ
ขนาดของกลุมตัวอยาง จะไดคาดัชนี AGFI โดยแปลผลเหมือนกับคาGFI                           

4. ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ (Root Mean Squared 
Residual=RMR) เปนดัชนีที่บอกขนาดของสวนที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบระดับความ
กลมกลืนของโมเดลสองโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ โดยที่คาดัชนี RMR มีคาเขาใกลศูนย แสดง
วาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
                                                 

148 Jöreskog and Sörbom,  “In addition to digests of the main chapters of LISREL 
7: A Guide to the Program  and Applications,”  1989. 
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สรุป 
 การวิจัย เ รื่ องนี้ มี วั ตถุประสงค    1) เพื่อทราบองคประกอบภาวะผูนําของ
ผู บ ริหารสถานศึกษา เอกชนระดับการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  2) เพื่อทราบองคประกอบ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  3) เพื่อทราบความสัมพนัธ
ระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศกึษาเอกชน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิจยัครั้งนีใ้ช กลุมตัวอยาง คือ ผูรับใบอนุญาต ครูใหญ และครู
ปฏิบัติการ  ในสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานใน 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  
จํานวน 768 คน ทาํการสุมตัวอยางขั้นแรกโดยวิธกีารสุมแบบแบงกลุมหลายขั้นตอน และทาํการ
สุมตัวอยางขัน้ที่สองโดยวิธกีารสุมแบบแบงชั้น กลุมแรกจํานวน  384 คน  สําหรับการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยนืยนั รอบที่ 1  กลุมที่สองจํานวน  384 คน สําหรับการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยนั รอบที ่ 2 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบมโีครงสราง โดยสัมภาษณ
นักวิชาการจาํนวน 21  คน และแบบสอบถาม  เก็บขอมูล จากผูรับใบอนุญาต  ครูใหญ  และครู
ปฏิบัติการ  จาํนวน 3  ฉบับ  แลวนาํขอมูลที่ไดรับมาทําการวิเคราะหโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS สถิติที่ใชประกอบดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห  Factor Analysis โดยใชโปรแกรม 
LISREL จํานวน 2 รอบ และวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  1) เพื่อทราบองคประกอบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2) เพื่ อทราบองคประกอบประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเอกชน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3)  เพื่อทราบความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากร
ที่ใชในการวิเคราะห คือ ผูรับใบอนุญาต ครูใหญ และครูปฏิบัติการ  ในสถานศึกษาเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใน  75  จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จํานวน 110,099 คน ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนที่ 1 สังเคราะหเอกสารและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 21 
คน ข้ันตอนที่ 2 ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด ข้ันตอน
ที่ 3 ผูวิจัยสงแบบสอบถามรอบแรกเพื่อยืนยันองคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารที่มีประสิทธิผล 
รอบที่ 1 (Confirmatory Factor Analysis) 128 โรงเรียน จํานวน 384 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืน  
92  โรงเรียน จํานวน 276 ฉบับ คิดเปน  71.87%   แลวนําไปวิเคราะหขอมูล  จากนั้นผูวิจัยพัฒนา
เครื่องมือที่ไดจากผลการวิเคราะหรอบแรก  แลวสงแบบสอบถามรอบสองเพื่อยืนยันองคประกอบ 
รอบที่ 2 (Second Confirmatory Factor Analysis) 128 โรงเรียน จํานวน 384 ฉบับ ในโรงเรียน
เอกชนที่ไมใชกลุมตัวอยางกลุมแรก ไดรับแบบสอบถามคืน   93  โรงเรียน จํานวน   279 ฉบับ คิดเปน  
72.65%  ข้ันตอนที่ 4 ผูวิจัยวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (Χ ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห  Factor 
Analysis โดยใชโปรแกรม LISREL โดยพิจารณาคาสถิติตางๆ ไดแก ความความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (Standard Errors of Estimates) และคาสถิติวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of 
fit Measures) โดยการพิจารณาคาสถิติและดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit 
Measures) 
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบงเปน 4 ตอน 
ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การสังเคราะหเนื้อหา เพื่อศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเกีย่วกับภาวะผูนําของ
ผูบริหาร และประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน 

 ตอนที่ 2  การวเิคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั รอบที่ 1 (Confirmatory Factor Analysis) 
  2.1  การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  2.2  การวิเคราะหรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
  2.3  การวิเคราะหรูปแบบประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน  
 ตอนที่ 3  การวเิคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั รอบที่ 2  (Second Confirmatory Factor 

Analysis) 
  3.1  การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  3.2  การวิเคราะหปจจัยภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
  3.3  การวิเคราะหปจจัยประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน 
  3.4  การวิเคราะหรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
  3.5  การวิเคราะหรูปแบบประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน  
 ตอนที่ 4  การวเิคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับประสทิธิผลของสถานศึกษา

เอกชน 
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ตอนที่ 1  การสังเคราะหเนื้อหา เพื่อศึกษาทฤษฎ ี และแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล
ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
 การวิจยัรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร และประสิทธผิลของสถานศึกษาเอกชน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผูวิจัยไดทาํการศึกษาเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวจิยัดังนี้ 1) การ
สังเคราะหกรอบแนวคิดการวิจัยจากการศึกษาเอกสาร และ 2) การสังเคราะหกรอบแนวคิดการ
วิจัยจากการศึกษาบริบทจริง 
 1.1 การสังเคราะหกรอบแนวคิดการวิจัยจากการศึกษาเอกสาร  
  1.1.1 การวเิคราะหแนวคดิและทฤษฎ ี พบขอคนพบดานภาวะผูนําของผูบริหาร  
จากแนวคิดของบานารด  (Barnard), ฮอรเนอร (Horner), มารรินเนอร (Marriner),   ประชุม รอด
ประเสริฐ, ดูบริน (DuBrin), นพรัตน  จนัทรปรรณิก, กรมวิสามัญศึกษา, จีรพันธ  ศิริโชติ, แคมป
เบล (Campbell),  คิมบอล (Kimball), คุรุสภา, ลูแทนส (Luthans), วิเศษฎ  พิพฒันภิญโญพงศ,       
สตอกดิลล (Stogdill), ลูเธอร (Luthans) และ เซอรจิโอวาน ี (Sergiovanni) 
  1.1.2 การวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎี พบขอคนพบดานประสิทธิผลของ
สถานศกึษา จากแนวคิดของ มาโฮนี่ย และเอสเซล (Mahoney & Eeitzel),  กิบซัน และคนอืน่ๆ 
(Gibson & etc,), ควิน และโรชบอท (Quinn & Rohrbaugh), แคปโลว (Caplow), เพอรกี้ 
และสมิท (Purkey  and  Smith), ยูกิ (Yuki), เนวสัน และ ควิก (Nelson and  Quick), พารสัน 
(Parson), มอท (Mott), ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel) ซึ่งสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี ้

ตารางที่ 3   สรุปสาระสําคญัจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎ ี  

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญทีน่ําไปใช 
ภาวะผูนําของผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 

ผลการศึกษาวาองคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารมีดงันี ้
1. ความสามารถในการจงูใจ   
2. การมวีิสัยทศันที่ด ี  
3. การเปนตัวอยางทีดี   
4. การสรางความสมัพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชน   
5. ความฉลาดและมีไหวพรบิ   
6. หลกัในการปกครอง    
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ตารางที่  3  (ตอ) 
แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญทีน่ําไปใช 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา ผลการศึกษาวาองคประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา
มีดังนี ้
1. พัฒนาบุคลากร   
2. ความสามคัคีของบุคลากร  
3. ความพงึพอใจในงานของบุคลากร   
4. บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน   
5. ความสามารถในการผลิต   
6. ความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวก  
7. ความสามารถในการปรับตัว   
8. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน   

 
1.2 การสังเคราะหกรอบแนวคิดการวิจัยจากการศึกษาบรบิทจริง 

 จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 21 ทาน  เกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในประเด็นตาง ๆ พบผลสรุปที่ได
จากการสัมภาษณ ดังนี ้
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ตารางที่ 4   แสดงผลสรุปความคิดเหน็จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกีย่วกับ 
  องคประกอบของภาวะผูนําของผูบริหาร และประสิทธผิลของสถานศึกษา 
 

รายการ สาระสําคัญของความคิดเหน็ทีน่ําไปใช 
ภาวะผูนําของผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 
 

1. บริหารงานไดประสบผลสําเร็จ 
2. มีหลักในการบริหารในการบริหารทรพัยากรมนุษย 
3. ทาํงานอยางมีระบบ 
4. มีการตรวจสอบติดตามผลการทาํงาน 
5. ใชเทคโนโลยีในดานการศึกษา 
6. ผูนาํเปนที่รูจักของชุมชน 
7. การสัง่งานที่ชัดเจน 
8. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
9. มีการกระจายอํานาจ 
10. มีการดูแลและปกครองที่ดี 
11. บุคลากรมีความสุขในการทาํงาน 
12. คํานงึถงึสวนรวมเปนหลกั 
13. เปนผูนําทีม่ีคุณธรรมและยุติธรรม 
14. มีวิสัยทัศนที่ดีเพื่อองคกรประสบความสําเร็จ 
15. ใหความสาํคัญในตัวบุคลากร 
16. มีการเปดโอกาสใหบุคลากรแสวงหาความรูเพิ่มเติม 
17. มีความทนัสมัยและเปดมุมมองใหกวางขวาง 
18. เปนตัวอยางที่ดี 
19. มีมนษุยสมัพันธ 
20. มีการสัง่งานชัดเจน 
1. ผูปกครองนาํบุตรหลานเขามาเรียนจาํนวนมาก 
2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนการสอนอยูในระดับสูง 
3. นกัเรียนมีคุณธรรมคูกับจริยธรรม 
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ตารางที่  4 (ตอ) 
รายการ สาระสําคัญของความคิดเหน็ทีน่ําไปใช 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

1. ผูปกครองนาํบุตรหลานเขามาเรียนจาํนวนมาก 
2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนการสอนอยูในระดับสูง 
3. นกัเรียนมีคุณธรรมคูกับจริยธรรม 
4. ผานการประเมินคุณธรรมภายนอกสถานศึกษาจาก
องคกรภายนอก 
5. เปนที่สนใจของชุมชน 
6. บุคลากรมคีวามสามารถ 
7. ความสําเรจ็ของนักเรยีนและบุคลากร 
8. มีการปรับปรุงดานการเรยีนการสอน 
9. บุคลากรใหความรวมแรงรวมใจในการทํางาน 
10. ความประสบความสาํเร็จในสถานศึกษา 
11. ผูปกครองใหความเชื่อถอื  
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 1.3 สรุปการวเิคราะหเอกสาร และการสัมภาษณความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญ เพื่อสรุป
เปนตัวแปรแลวนาํมาสรางเปนกระทงคําถามของแบบสอบถาม ประกอบดวยตัวแปรองคประกอบ
ภาวะผูนําของผูบริหาร 6 ตวัแปร และตัวแปรองคประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา 8 ตวัแปร 
ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 
 
ตารางที ่5  สรุปสาระสําคญัจากการวิเคราะหเอกสารและความคิดเห็นจากการสมัภาษณ 
  ผูเชี่ยวชาญ 
 

องคประกอบ รายละเอียด 
ภาวะผูนําของผูบริหาร 
1. ความสามารถในการจงูใจ   
 
 
2. การมวีิสัยทศันที่ด ี  
 
 
 
 
3. การเปนตัวอยางทีดี   
 
 
 
 
 
4. การสรางความสมัพนัธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน   
 

 
ความสามารถของผูบริหารในการสงเสริมใหกําลังใจแก
บุคลากรในสถานศึกษากระตุนใหทาํงานตามหนาทีท่ี่
รับผิดชอบใหบรรลุตามเปาหมายและเกิดประสิทธิผลอยาง
สูงสุด 
ความสามารถของผูบริหารในการกาํหนดวิสัยทัศน  
ทิศทาง  หรือแนวทางการพฒันาองคการที่เปนรูปธรรม  
เปนทีย่อมรับและเปนไปไดในทางปฏิบัติ  การยอมรับ
แนวคิด วธิีการใหมๆ เพื่อการพัฒนางาน  เพื่อบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน 
การแสดงออกอยางสม่ําเสมอของผูบริหารที่บุคลากร
สามารถสงัเกตรับรูไดเอง  และเปนการแสดงที่เปนไปตาม
มาตรฐานแหงพฤติกรรมระดบัสูง  ตามคานิยม  คุณธรรม  
และวัฒนธรรมอันดีงาม  ในดานการเปนผูมีอัธยาศัยไมตรี
อันดีงาม  และเปนแบบอยางที่ดีในดานความประพฤติ  
การแตงกายและกิริยามารยาท 
ความสามารถของผูบริหารในการเอาใจใสงานที่เกี่ยวของ
กับการวางแผนงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน การสรางเผยแพรเกียรติประวัติที่ดีงามของ
สถานศกึษา  การใหบริการชุมชน การมีสวนรวมในการ 
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ตารางที่  5 (ตอ) 
องคประกอบ รายละเอียด 

 
 
5. ความฉลาดและมีไหวพรบิ   
 
 
 
 
 
 
6. หลกัในการปกครอง    
 
 
 
 
 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
1. พัฒนาบุคลากร   
 
 
 
 

พัฒนาชุมชน  การไดรับการสนับสนนุและความรวมมือกับ
ชุมชนเปนอยางด ี
ความสามารถของผูบริหารในการในดานเชาวปญญา  มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มสีติปญญา  มคีวามสามารถใน
การวนิิจฉัย สามารถนําความรู มาใชในการแกไขปญหา มี
ความรูในทางวิชาชพี และความรูทั่วไปเปนอยางดี มี
ความสามารถในการเพิ่มพูนความรูของตัวเองตลอดจน
การสื่อความหมายและพฤตกิรรมที่เหมาะสมกับ
สถานการณและสังคม 
ความสามารถของผูบริหารในการใชอิทธพิลตอบุคลากร 
ในการทํางานเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายโดยการควบคุม
การตรวจสอบผลงานของบคุลากรในสถานศึกษาอยาง
ใกลชิดสม่ําเสมอดวยความยุติธรรมมีการกําหนดสายงาน
บังคับบัญชาทีช่ัดเจน เหมาะสมกับความรูความสามารถ
ของบุคลากร 
 
ความสามารถของผูบริหารในการสงเสริม พัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาใหมีความรู  ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและมีผลงานทางวิชาการ  
ประกอบดวยการสงเสริมใหไปฝกอบรมในหนวยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชน  การจัดใหมีการฝกอบรมหรือนิเทศ
ภายในแกบุคลากร  การจัดใหไปศึกษาดงูานเพื่อนาํความรู
มาพฒันางานใหหนาที่ การเชิญผูทรงคุณวฒุิภายนอกมา
ใหความรู  การแนะนําหรือปฐมนิเทศบุคลากรที่มาใหม  
การจัดใหบุคลากรในสถานศกึษาที่มีความเชี่ยวชาญไดมี
โอกาสถายทอดความรูและประสบการณหรือใหคําแนะนํา 
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ตารางที่  5  (ตอ) 
องคประกอบ รายละเอียด 

 
 
2. ความสามคัคีของบุคลากร  
 
 
 
 
 
3. ความพงึพอใจในงานของบุคลากร  
 
  
4. บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน   
 
 
 
 
 
 
5. ความสามารถในการผลิต   
 
 
 
 
 
 

แกเพื่อนรวมงาน  การใหโอกาสไปศึกษาตอเพื่อเพิ่มพนู
คุณวุฒิ  และการสนับสนุนคาใชจายตาง ๆ แกบุคลากรใน
การเขารับการสัมมนา  ฝกอบรม 
ความเปนอันหนึง่อันเดยีวกนั หรือความเปนน้าํหนึ่งใจ
เดียวกนัของบคุลากรในสถานศึกษาทาํใหเกิดความรวมมือ
ในการทํางานเกิดขวัญกําลงัใจซึ่งพิจารณาไดจากการ
ยอมรับนับถือ  การไววางใจ  การสนบัสนุน  การรวม
ปรึกษาหารือในการแกปญหาตาง ๆ  
ความรูสึกของบุคลากรในทางบวกที่มีตอผูบริหาร  
สามารถกอใหเกิดความศรัทธา ยอมรับ และตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานในสถานศกึษาอยางมีประสิทธภิาพ 
การจัดบรรยากาศที่สะอาดเปนระเบียบ มคีวามปลอดภยั
ของสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษารวมทัง้การบรกิารดาน
สาธารณูปโภค การจัดบริการน้ําดื่ม น้าํใช  การจัดบริการ
โสตทัศนูปกรณ  และการปกครองนักเรยีน  เพื่อใหเกิด
ความมีระเบียบและความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
ของนักเรียน  ครู  รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา  ซึง่สงผล
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของบคุลากรใน
โรงเรียน 
ความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ทั้งการ
บริหาร การจดัการเรียนการสอน  จนทําใหนกัเรียนใน
สถานศกึษาสวนใหญมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยเฉลีย่
อยูในระดับสูง ซึ่งพิจารณาไดจากการเกรดเฉลี่ยโดยรวม
ของนักเรียน  จํานวนรอยละของนักเรียนทีส่ามารถศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้นความสามารถดานวิชาการของนักเรียน 
และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนของ
ครู 
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ตารางที่  5  (ตอ) 
องคประกอบ รายละเอียด 

6. ความสามารถในการพฒันาเจต
คติทางบวก 
 
 
 
7. ความสามารถในการปรับตัว   
 
 
 
 
 
 
8. ความสามารถในการแกปญหา
ภายในโรงเรียน   
 
 

ความสามารถในการดําเนนิงานดานการบริหารและการ
อบรมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน การเรียนการสอน
เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวนิัยดี 
นักเรียนรูจักพฒันาตวัเอง มเีจตคติที่ดีตอการศึกษาเลา
เรียน เปนที่พงึพอใจของผูปกครอง 
ความสามารถในการรวมกันพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธี
ดาํเนนิงานทั้งดานวชิาการ การเรียนการสอน เพือ่ให
โรงเรียนมีความกาวหนาทันกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป  
โดยพิจารณาจากการยอมรบัของบุคลากรตอการพัฒนา
หรือปรับเปลี่ยนวิธกีารดําเนนิการของตนเอง  ความ
กระตือรือรนของบุคลากรที่จะปรับปรุง พัฒนาการเรียน
การสอน 
ความสามารถในการรวมมือกันเพื่อแกปญหาตาง ๆ ทัง้
ดานการเรียนการสอน  การปกครองนักเรียน  และงาน
รับผิดชอบอื่น ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุ
วัตถุประสงคของสถานศึกษา 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั รอบที่ 1 (Confirmatory Factor Analysis) 
2.1    การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ครูใหญ และครูปฏิบัติการ 
รวมทั้งสิ้น 384 คน จาก 128 โรงเรียน ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 276 ฉบับ จาก   
92 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 71.87  นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางบรรยาย
จําแนกไดดังนี้  
 

      ตารางที ่ 6  ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม รอบที่ 1 
 

รวม สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม 

จํานวน  (คน) รอยละ 
เพศ   
  1.  เพศชาย 55 19.93 
  2.  เพศหญงิ 221 80.07 

รวม 276 100.00 
ระดับการศึกษา   
     1.  อนุปริญญาหรือเทยีบเทา 11 3.99 
     2.  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 140 50.72 
     3.  ปริญญาโทหรือเทยีบเทา 108 39.13 
     4. ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 17 6.16 

รวม 276 100.00 
อาย ุ   
     1.  21  -  30  ป 67 24.28 
     2.  31  -  40  ป 78 28.26 
     3.  41  -  50  ป 119 43.12 
     4.  51  ปข้ึนไป 12 4.34 

รวม 276 100.00 
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ตารางที่  6  (ตอ) 
รวม สถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน  (คน) รอยละ 
ประสบการณทํางาน   
     1.  1  -  10  ป 88 31.88 
     2.  11  -  20  ป 130 47.10 
     3.  21  -  30  ป 23 8.33 
     4.  31  -  40  ปข้ึนไป 35 12.69 

รวม 276 100.00 
 

 จากตารางที่  6  แสดงใหเหน็วาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิงจํานวน  221  คน  
หรือรอยละ  80.07  มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจํานวน  140  คน  หรือรอย
ละ  50.72  มีอายุเฉล่ียอยูระหวาง  41-50  ป  จํานวน  119  คน  หรือรอยละ  43.12  และมี
ประสบการณทํางานอยูระหวาง  11-20  ป  จาํนวน  130  คน  หรือรอยละ  47.10 
 

2.2  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั รอบที่ 1 ของรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชน   

 
 จากผลการสังเคราะหเนื้อหาในขั้นตอนที่ 1 ไดตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบมี  
63  รายการ  (ตัวบงชี้)  ประกอบขึ้นเปน องคประกอบหลัก 6 องคประกอบ  จงึไดตรวจสอบโดยใช
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั รอบที่ 1 ผลพบวา องคประกอบหลกัมีคาสหสัมพนัธตาม
องคประกอบและน้ําหนกัองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(Standard Error) และคาสถิติทดสอบ t- test  ของการวัดภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
เอกชน แสดงในตารางที ่8 – ตารางที่ 16  ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 7  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ(Factor Loading)ของตัวแปรแตละรายการ  
  จํานวน  63 รายการ  (ตัวบงชี้)  รอบที่ 1  
 

องคประกอบ (Factor Loading) ตัวแปร ขอความ 
1 2 3 4 5 6 

L1 ควรมีการพูดที่ดี  0.88      
L2 เปนตัวอยางทีด่ีของการทาํงาน 0.87      
L4 สรางบรรยากาศใหเกิดแรงจูงใจ 0.77      
L5 สรางความเชือ่มั่นในตนเอง 0.77      
L3 มีความจรงิใจตอบุคลากร 0.73      
L11 แกปญหาไดทนัทวงท ี 0.72      
L7 ข้ึนเงนิเดือนหรือการใหเงนิโบนัส 0.69      
L13 กระตุนใหมีความกระตือรือรน 0.69      
L6 สรางขวัญและกําลังใจ 0.67      
L8 สรางกรอบงานที่ชัดเจน 0.67      
L9 ใหคําปรึกษาไดทุกเรื่อง 0.66      
L10 ไมประพฤติเอาแตใจตนเอง 0.61      
L12 มีความสามารถเปนที่ยอมรับ 0.61      
L14 มีการกระจายงาน 0.60      
L15 ใหอภัยซึ่งกนัและกัน 0.60      
L23 สามารถดงึเอกลักษณมาเปนจุดเดนได  0.83     
L21 ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืนในการ

แกไขปญหา 
 

0.81 
    

L24 สรางความเชือ่มั่นใหเกิดขึ้นในตนเอง  0.81     
L25 มีความทนัสมยัตอเหตุการณ  0.81     
L20 สงเสริมใหมกีารอบรมบุคลากร  0.80     
L22 มีการประนีประนอมเมื่อเกิดการโตแยง  0.78     
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ตารางที่  7  (ตอ) 
องคประกอบ (Factor Loading) ตัวแปร ขอความ 

1 2 3 4 5 6 
L19 มีหลักและขัน้ตอนในการแกไขปญหา  0.72     
L18 แกไขปญหาเฉพาะหนาไดทันท ี  0.67     
L16 บริหารงานและจัดการงานใหเปนระบบ   0.66     
L17 กลาตัดสินใจ  0.63     
L35 มีจุดยืนที่ชัดเจน      1.00    
L36 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ      0.96    
L37 ประพฤติตนเปนตัวอยางทีด่ี      0.93    
L34 มีความซื่อสัตยสุจริต  ตรงตอเวลา     0.90    
L27 เปนทีย่อมรับกับบุคลากรทกุดาน      0.77    
L26 ดูแลเอาใจใสบุคลากร       0.75    
L33 มีความเมตตา  กรุณา  ยุติธรรม  และมี

คุณธรรม  
    

0.75 
   

L28 มีความเสมอตนเสมอปลายไมลําเอียง      0.73    
L29 มีความเสยีสละในการทํางาน      0.73    
L30 มีความอดทน      0.73    
L31 มีความรูความสามารถในการทํางาน      0.70    
L32 สรางความสําเร็จในการทํางาน      0.70    
L39 ไดรับการยกยอง    1.00   
L41 ใหความชวยเหลือชุมชนได    1.00   
L38 มีการพบปะและทําความรูจกักับชุมชน    0.97   
L40 ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการทาํงาน     0.82   
L42 มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน     1.11  
L48 มองโลกในแงดี     1.00  
L44 มีวิสัยทัศนที่กวางไกล     0.98  
L51 มีการวางแผน     0.98  
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ตารางที่  7  (ตอ) 
องคประกอบ (Factor Loading) ตัวแปร ขอความ 

1 2 3 4 5 6 
L43 สรางความสําเร็จในการกาํหนด

นโยบาย 
    

0.97 
 

L50 มีวิสัยทัศนที่ดดีูไดจากการมคีุณธรรม     0.90  
L49 เปดโอกาสใหผูอ่ืนเขามามีสวนรวม     0.87  
L47 พัฒนาความรูในทุกดานอยูเสมอ     0.85  
L45 ทันตอเหตุการณและทันสมยั     0.70  
L46 สรางเปาหมายหลักรวมกนัเพื่อให

บรรลุผลสําเร็จ 
    

0.70 
 

L56 มีการเดินทางสายกลาง      1.03 
L54 มีสวนรวมในการทํางาน      1.01 
L55 มีความเสมอภาคไมมีการแบงแยกชน

ชั้น 
     

1.01 
L53 มีหลักการกระจายอํานาจ      1.00 
L57 สรางวนิัยในการทํางานใหกบับุคลากร

ในโรงเรียน 
     

1.00 
L63 รับฟงความคดิเห็นของบุคลากร      1.00 
L52 มีความยุติธรรม ไมลําเอยีง      0.99 
L58 มีคุณธรรม  เมตตา  กรุณาตอบุคลากร      0.95 
L59 มีการปกครองแบบครอบครัว      0.91 
L62 มีความซื่อสัตยสุจริต      0.91 
L61 สรางกฎระเบยีบในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
     

0.90 
L60 กลาวชมเชยใหกําลังใจในการทํางาน      0.85 
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 จากตาราง 7 พบวาคาน้าํหนกัองคประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรแตละ
รายการ จาํนวน  63 รายการ  (ตัวบงชี)้  องคประกอบที่ 1  มีคาน้ําหนกัองคประกอบของตัวบงชี้อยู
ระหวาง  0.60 ถงึ 0.88  มีจาํนวน  15  รายการ องคประกอบที ่2  มีคาน้าํหนักองคประกอบของตัว
บงชี้อยูระหวาง  0.63 ถงึ 0.83 มีจํานวน  10  รายการ  องคประกอบที่ 3  มีคาน้ําหนกั
องคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.70 ถงึ 1.00  มีจาํนวน  12  รายการ     องคประกอบที ่4  มี
คาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.82 ถงึ 1.00  มีจํานวน  4  รายการ  องคประกอบ
ที่ 5  มีคาน้ําหนกัองคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.70 ถงึ 1.11  มีจํานวน  10  รายการ   
องคประกอบที ่6  มีคาน้าํหนกัองคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.85 ถงึ 0.99   มีจํานวน  12  
รายการ 
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ตารางที่  8  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ(Factor Loading)คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
  (Standard Error) และคาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  1   
  รอบที่ 1 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ 
(Factor Loading) SE t 

L1 ควรมีการพูดที่ดี  0.88 - - 
L2 เปนตัวอยางทีด่ีของการทาํงาน 0.87 0.29 3.00** 
L4 สรางบรรยากาศใหเกิดแรงจูงใจ 0.77 0.29 2.66*  
L5 สรางความเชือ่มั่นในตนเอง 0.77 0.29 2.66*  
L3 มีความจรงิใจตอบุคลากร 0.73 0.29 2.52* 
L11 แกปญหาไดทนัทวงท ี 0.72 0.29 2.48* 
L7 ข้ึนเงนิเดือนหรือการใหเงนิโบนัส 0.69 0.29 2.38* 
L13 กระตุนใหมีความกระตือรือรน 0.69 0.29 2.38* 
L6 สรางขวัญและกําลังใจ 0.67 0.29 2.31* 
L8 สรางกรอบงานที่ชัดเจน 0.67 0.28 2.39* 
L9 ใหคําปรึกษาไดทุกเรื่อง 0.66 0.28 2.36* 
L10 ไมประพฤติเอาแตใจตนเอง 0.61 0.29 2.10* 
L12 มีความสามารถเปนที่ยอมรับ 0.61 0.28 2.18* 
L14 มีการกระจายงาน 0.60 0.28 2.14* 
L15 ใหอภัยซึ่งกนัและกัน 0.60 0.29 2.07* 
หมายเหต ุ*p < .05 มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05, **p< .01 มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

 จากการวิเคราะห    องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 1 ของการวัดภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน องคประกอบที่  1  ดานความสามารถในการจูงใจ  พบวา คาน้ําหนัก
องคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 15 ตัว อยูระหวาง 0.60 ถึง 0.88 โดยตัวแปรสวนใหญ มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ยกเวนตัวบงชี้ ควรมีการพูดที่ดี ไมพบนัยสําคัญทางสถิติ  
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 โดยตัวบงชี้ เปนตัวอยางที่ดีของการทํางาน มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงที่สุด เทากับ 
0.87 พบวาตัวบงชี้ สรางบรรยากาศใหเกิดแรงจูงใจ และสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ รองลงมา เทากับ 0.77 ทั้งคู นอกจากนี้ ตัวบงชี้ ใหอภัยซึ่งกันและกัน มีคาน้ําหนัก
องคประกอบต่ําสุด เทากับ 0.60 
 
ตารางที่ 9  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ(Factor Loading)คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่ 2   
  รอบที่ 1 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ 
(Factor Loading) SE t 

L23 สามารถดงึเอกลักษณมาเปนจุดเดนได 0.83 0.40 2.08* 
L21 ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืนในการ

แกไขปญหา 0.81 0.39 2.08* 
L24 สรางความเชือ่มั่นใหเกิดขึ้นในตนเอง 0.81 0.40 2.03* 
L25 มีความทนัสมยัตอเหตุการณ 0.81 0.40 2.03* 
L20 สงเสริมใหมกีารอบรมบุคลากร 0.80 0.39 2.05* 
L22 มีการประนีประนอมเมื่อเกิดการโตแยง 0.78 0.38 2.05* 
L19 มีหลักและขัน้ตอนในการแกไขปญหา 0.72 0.37 1.98* 
L18 แกไขปญหาเฉพาะหนาไดทันท ี 0.67 0.36 1.97* 
L16 บริหารงานและจัดการงานใหเปนระบบ  0.66 - - 
L17 กลาตัดสินใจ 0.63 0.32 1.98* 
หมายเหต ุ*p < .05 มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยนั รอบที่ 1 ของการวัดภาวะผูนาํของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชน องคประกอบที ่  2  ดานความฉลาดและมไีหวพริบ  พบวาคาน้าํหนัก
องคประกอบของตัวบงชี ้ อยูระหวาง 0.63 ถึง 0.83 โดยคาน้าํหนักองคประกอบตัวแปร มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ตัวบงชี้บริหารและจดัการงานเปนระบบ ที่ไมพบ
ความสาํคัญทางสถิต ิ 
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โดยตัวบงชี ้ สามารถดงึเอกลักษณมาเปนจุดเดนได มีคาน้าํหนัก สูงที่สุด เทากับ 0.83 
รองลงมา คือ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนในการแกไขปญหา สรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นใน
ตนเอง และมคีวามทันสมัยตอเหตุการณ โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากัน คือ 0.81 สวนตวั
บงชี้ กลาตัดสนิใจ มีคาน้าํหนักองคประกอบต่ําที่สุด เทากับ 0.63 

 
ตารางที่ 10  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ(Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  3  
  รอบที่ 1 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

L35 มีจุดยืนที่ชัดเจน  1.00 0.39 2.56* 
L36 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  0.96 0.37 2.59* 
L37 ประพฤติตนเปนตัวอยางทีด่ี  0.93 0.36 2.58* 
L34 มีความซื่อสัตยสุจริต  ตรงตอเวลา 0.90 0.37 2.43* 
L27 เปนทีย่อมรับกับบุคลากรทกุดาน  0.77 0.33 2.33* 
L26 ดูแลเอาใจใสบุคลากร   0.75 - - 
L33 มีความเมตตา  กรุณา  ยุติธรรม  และมี 0.75 0.33 2.27* 
L28 มีความเสมอตนเสมอปลายไมลําเอียง  0.73 0.32 2.28* 
L29 มีความเสยีสละในการทํางาน  0.73 0.32 2.28* 
L30 มีความอดทน  0.73 0.32 2.28* 
L31 มีความรูความสามารถในการทํางาน  0.70 0.32 2.19* 
L32 สรางความสําเร็จในการทํางาน  0.70 0.31 2.26* 
หมายเหต ุ*p < .05 มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 
จากการวิเคราะห     องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 1 ของการวัดภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาเอกชน องคประกอบที่  3  ดานการเปนตัวอยางที่ดี  พบวาคาน้ําหนักองคประกอบของ
ตัวบงชี้ อยูระหวาง 0.70 ถึง 1.00 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทุกตัวแปร มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ยกเวน ตัวบงชี้ ดูแลเอาใจใสบุคลากร ที่ไมพบนัยสําคัญทางสถิติ  

โดยตัวบงชี้ จุดยืนที่ชัดเจนมีคาน้ําหนักสูงที่สุด เทากับ 1.00  รองลงมาคือ ตัวบงชี้ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี และมีความซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา มีคาน้ําหนัก
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องคประกอบเทากับ 0.96 0.93 และ 0.90 ตามลําดับ  สวนตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักองคประกอบนอย
ที่สุด ไดแก ตัวบงชี้ ความรูความสามารถในการทํางาน และสรางความสําเร็จในการทํางาน มีคา
น้ําหนักองคประกอบเทากัน เทากับ 0.70  

 
ตารางที่ 11  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
  (Standard Error) และ คาสถิตทิดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่ 4  
  รอบที่ 1 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ 
(Factor Loading) SE t 

L39 ไดรับการยกยอง 1.00 0.35 3.04** 
L41 ใหความชวยเหลือชุมชนได 1.00 0.34 2.95* 
L38 มีการพบปะและทําความรูจกักับชุมชน 0.97 - - 
L40 ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการทาํงาน  0.82 0.31 2.65 
หมายเหต ุ*p < .05 มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05, ** p< .01 มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

จากการวิเคราะห     องคประกอบเชิงยืนยัน  รอบที่ 1 ของการวัดภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน องคประกอบที่  4  ดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
พบวา คาน้ําหนักองคประกอบตัวบงชี้ การพบปะและทําความรูจักกับชุมชน ไมพบนัยสําคัญทาง
สถิติ ทั้งนี้ ตัวบงชี้อ่ืน ๆ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัว  

คาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ ไดรับการยกยอง และใหความชวยเหลือชุมชนได
น้ําหนักสูงที่สุด เทากับ  1.00 เทากัน และตัวบงชี้ ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการทํางาน มีคา
เทากับ 0.82 
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ตารางที่ 12  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  5   
  รอบที่ 1 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

L42 มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน 1.11 - - 
L48 มองโลกในแงดี 1.00 0.29 3.45** 
L44 มีวิสัยทัศนที่กวางไกล 0.98 0.29 3.38** 
L51 มีการวางแผน 0.98 0.29 3.38** 
L43 สรางความสําเร็จในการกาํหนดนโยบาย 0.97 0.30 3.23** 
L50 มีวิสัยทัศนที่ดดีูไดจากการมคีุณธรรม 0.90 0.28 3.21** 
L49 เปดโอกาสใหผูอ่ืนเขามามีสวนรวม 0.87 0.28 3.11** 
L47 พัฒนาความรูในทุกดานอยูเสมอ 0.85 0.28 3.04** 
L45 ทันตอเหตุการณและทันสมยั 0.70 0.26 2.69* 
L46 สรางเปาหมายหลักรวมกนัเพื่อให

บรรลุผลสําเร็จ 0.70 0.27 2.59* 
หมายเหต ุ*p < .05 มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05, ** p< .01 มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

จากการวิเคราะห    องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 1 ของการวัดภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน องคประกอบที่  5  ดานการมีวิสัยทัศนที่ดี  พบวาคาน้ําหนักองคประกอบของ
ตัวบงชี้ อยูระหวาง 0.70 ถึง 1.11 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทุกตัวแปร มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ยกเวน ตัวบงชี้ มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน ที่ไมพบนัยสําคัญทางสถิติ  

โดยตัวบงชี้ มองโลกในแงดี มีคาน้ําหนักสูงที่สุด เทากับ 1.00 รองลงมาไดแก ตัวบงชี้ มี
วิสัยทัศนที่กวางไกล และมีการวางแผน มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากัน เทากับ 0.98 ทัง้นี ้ตวับงชี ้
สรางเปาหมายหลักรวมกันเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ มีคาน้ําหนักองคประกอบ ต่ําสุดดวย เทากับ 
0.70 
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ตารางที่ 13  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  6   
  รอบที่ 1  
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

L56 มีการเดินทางสายกลาง 1.03 0.33 3.12** 
L54 มีสวนรวมในการทํางาน 1.01 0.33 3.06** 
L55 มีความเสมอภาคไมมีการแบงแยกชน

ชั้น 1.01 0.33 3.06** 
L53 มีหลักการกระจายอํานาจ 1.00 0.33 3.03** 
L57 สรางวนิัยในการทํางานใหกบับุคลากร

ในโรงเรียน 1.00 0.34 2.94* 
L63 รับฟงความคดิเห็นของบุคลากร 1.00 0.34 2.94* 
L52 มีความยุติธรรม ไมลําเอยีง 0.99 - - 
L58 มีคุณธรรม  เมตตา  กรุณาตอบุคลากร 0.95 0.30 3.17** 
L59 มีการปกครองแบบครอบครัว 0.91 0.30 3.03** 
L62 มีความซื่อสัตยสุจริต 0.91 0.30 3.03** 
L61 สรางกฎระเบยีบในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 0.90 0.28 3.21** 
L60 กลาวชมเชยใหกําลังใจในการทํางาน 0.85 0.30 2.83* 
หมายเหต ุ*p < .05 มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05, ** p< .01 มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

จากการวิเคราะห   องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 1 ของการวัดภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน องคประกอบที่  6  ดานหลักในการปกครอง  พบวาคาน้ําหนักองคประกอบ
ของตัวบงชี้ อยูระหวาง 0.85 ถึง 1.03 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทุกตัวแปร มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ยกเวนตัวบงชี้ ความยุติธรรม ไมลําเอียง ที่ไมพบนัยสําคัญทางสถิติ  

โดยตัวบงชี้ มีการเดินทางสายกลาง มีสวนรวมในการทํางาน มีความเสมอภาคไมมีการ
แบงแยกชนชั้น มีหลักการกระจายอํานาจ สรางวินัยในการทํางานใหกับบุคลากรในโรงเรียน และ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

143

รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร มีคาน้ําหนักองคประกอบระหวาง 1.00-1.03  ทั้งนี้ ตัวบงชี้ กลาว
ชมเชยใหกําลังใจการทํางาน มีคาน้ําหนักองคประกอบต่ําสุด เทากับ 0.85  
 
ตารางที่ 14    แสดงคาสหสัมพันธระหวางองคประกอบหลักในปจจัยภาวะผูนําสถานศึกษาเอกชน 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   รอบที่ 1 

 การจูงใจ ความฉลาด 
และมี 
ไหวพริบ 

การเปนตัวอยาง
ที่ดี 

ความสัมพันธ 
ระหวางโรงเรียน

กับชุมชน 

การมี
วิสัยทัศน 

หลักในการ
ปกครอง 

การจูงใจ 1.000      
ความฉลาด .695** 1.000     
การเปน
ตัวอยางที่ดี .777** .801** 1.000    
ความสัมพันธ .542** .555** .581** 1.000   
วิสัยทัศน .589** .748** .689** .410** 1.000  
หลักในการ
ปกครอง .567** .682** .709** .478** .800** 1.000 

Χ  50.9710 31.6159 42.7319 7.9130 32.1703 39.9928 
SD 11.6284

6 7.65418 9.61404 2.06962 6.23742 8.40259 
หมายเหต ุ**p<.001 
  
 พิจารณาคาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางองคประกอบ  6  องคประกอบของปจจัย
ภาวะผูนําสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทุกองคประกอบมี  ความสมัพันธกนั
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .001  ทุกองคประกอบมีขนาดความสัมพันธระหวาง  .542 
ถึง  .801 
 โดยองคประกอบดานการเปนตัวอยางที่ดี มีความสัมพันธกับดานความฉลาดและมีไหว
พริบสูงที่สุดเทากับ .801 มีทิศทางเปนบวก โดยทั้งสององคประกอบอธิบายความแปรปรวนรวมกัน  
ไดคิดเปนรอยละ 64 รวมทั้ง องคประกอบดานการวิสัยทัศนกับหลักในการปกครอง  มีขนาด
ความสัมพันธสูงเชนเดียวกัน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .800 อธิบายความแปรปรวน
รวมกัน  คิดเปนรอยละ 64 เชนเดียวกัน   
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  สวนคาความสัมพันธขององคประกอบดานอืน่ๆ พบวามีขนาดตั้งแต .542 ถึง .777 
แสดงในตาราง  15 

 
ตารางที่ 15  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading)คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test รายองคประกอบหลัก รอบที่ 1  

ภาวะผูนําที่มปีระสิทธิผล น้ําหนกัองคประกอบ 
(Factor Loading) SE t 

องคประกอบหลัก    
1. ดานความสามารถในการจูงใจ   0.97 0.27 3.59** 
2. ดานความฉลาดและมีไหวพริบ   0.81 0.34 2.38** 
3. ดานการเปนตัวอยางที่ดี   0.91 0.30 3.03** 
4. ดานการสรางความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  0.89 0.30 2.97** 
5. ดานการมวีสัิยทัศนที่ดี   0.97 0.30 3.23** 
6. ดานหลักในการปกครอง   0.81 0.31 2.62** 

Chi-square  =  67.90, df =1898,  P > 0.05,  GFI = 0.95, AGFI = 0.95, RMR =0.016 
หมายเหต ุ*p < .05 มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05, ** p< .01 มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

พิจารณาคาน้าํหนักองคประกอบ ขององคประกอบทั้ง 6 ดาน มคีาเปนบวก มีขนาด
ตั้งแต .81 ถงึ .97 โดยมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยองคประกอบที่มนี้ําหนกัมาก
ที่สุด ไดแก ดานการมีวิสัยทัศนที่ดี และดานความสามารถในการจงูใจ มีคาน้ําหนักองคประกอบ
เทากัน คือ 0.97 รองลงมา ไดแกดานการเปนตัวอยางทีด่ี มีคาน้ําหนกัองคประกอบ เทากับ 0.91 
ซึ่งใกลเคียงกบัดาน การสรางความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยมนี้ําหนกัองคประกอบ
เทากับ 0.89 ทั้งนี้ องคประกอบดานความฉลาดและมีไหวพริบ มคีาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 
องคประกอบ ดานหลักในการปกครอง โดยมีน้าํหนักองคประกอบเทากับ 0.81 เทากัน  

ผลจากการวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศกึษาเอกชน 
พบวามีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมลูเชิงประจักษ พิจารณาจากคาสถิตทิี่ใชในการทดสอบ 
ไค สแควร (Chi-Square) มคีาเทากับ 67.90, df =1898,  P > 0.05,  GFI = 0.95, AGFI = 0.95, 
RMR =0.016 
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สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั รอบที ่1 ของภาวะผูนาํ 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 1 เพื่อพิจารณาคาน้ําหนัก

องคประกอบในครั้งแรก  พบวา  แบบวัดภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  
เดิมประกอบดวยขอคําถามทั้งสิ้น  63  ขอ  แตจากการวิเคราะหพบวา  มีขอคําถามบางขอที่มีคา
น้ําหนักองคประกอบต่ํา  และขอคําถามไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยที่โมเดลในครั้งแรกมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดี (ไค สแควร (Chi-Square) มีคาเทากับ 67.90, df 
=1898,  P > 0.05,  GFI = 0.95, AGFI = 0.95, RMR =0.016) 

 
 โดยขอคําถามที่ทาํการทดสอบแลวไมมีนยัสําคัญทัง้หมด  6  ขอและผูวิจัยไดคัดออก
ดังนี ้
 ขอที่ 1 (เดิม)  “ควรมีการพดูที่ดี”  ในองคประกอบดานความสามารถในการจูงใจ  มีคา
น้ําหนกัองคประกอบ  0.88,  p  > .05   
 ขอที่ 16 (เดมิ)  “ควรบริหารงานและจดัการงานใหเปนระบบ”  ในองคประกอบดาน
ความฉลาดและมีไหวพริบ  มีคาน้าํหนักองคประกอบ  0.66,  p  > .05   
 ขอที่ 26 (เดิม)  “ควรดูแลเอาใจใสบคุลากร”  ในองคประกอบดานการเปนตัวอยางทีด่ี 
มีคาน้าํหนักองคประกอบ  0.75,  p  > .05   
 ขอที่ 38 (เดิม)  “ควรมีการพบปะและทําความรูจักกับชุมชน”  ในองคประกอบดานการ
สรางความสัมพันธกับชุมชน  มีคาน้าํหนักองคประกอบ  0.97,  p  > .05   
 ขอที่ 42 (เดิม)  “ควรมีความคิดสรางสรรคในเรื่องงาน”  ในองคประกอบดานการมี
วิสัยทัศนที่ด ี มีคาน้าํหนักองคประกอบ  1.11,  p  > .05   
 ขอที่ 52 (เดิม)  “ควรมีความยุติธรรม  ไมลําเอียง”  ในองคประกอบดานหลักในการ
ปกครอง  มีคาน้ําหนกัองคประกอบ  0.99,  p  > .05   
 ดังนัน้ คงเหลือขอกระทงที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั รอบที่ 2  ทัง้สิ้น  57  ขอ 
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2.3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั รอบที ่1 ของรูปแบบประสิทธิผลของ
สถานศกึษาเอกชน 

 
 จากผลการสังเคราะหเนื้อหาในขั้นตอนที่ 1  ไดตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบ
มี  49  รายการ  (ตัวบงชี้) ประกอบกันเปนองคประกอบหลัก 8 องคประกอบ  จึงไดตรวจสอบการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั รอบที่ 1 ผลพบวาองคประกอบหลักมีคาสหสัมพนัธตาม
องคประกอบและน้ําหนกัองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(Standard Error) และคาสถิติทดสอบ t- test  ของการวัดภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
เอกชน แสดงในตารางที ่ 17 – ตารางที ่ 27  ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 16  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรแตละรายการ  
  จํานวน  49 รายการ  (ตัวบงชี้)  รอบที่ 1  

องคประกอบ (Factor Loading) ตัวแปร ขอความ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

A2 สงเสริมใหบุคลากรนาํสิ่งที่อบรม
มาพฒันาโรงเรียน 0.86 

       

A5 อํานวยความสะดวกดาน
เทคโนโลย ี 0.85 

       

A7 มีการประเมนิและตรวจสอบการ
ทํางาน 0.83 

       

A8 วิเคราะหงานเพื่อดําเนินงานให
สําเร็จ 0.82 

       

A3 เชิญวิทยากรมาใหความรู 0.81        
A4 สนับสนนุใหความรูที่บุคลากร

ตองการ 0.81 
       

A1 จัดสงบุคลากรเขารวมฝกอบรม 0.79        
A6 ควรสรางแรงจงูใจในการทาํงาน  0.75        
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ตารางที่  16  (ตอ) 
องคประกอบ (Factor Loading) ตัวแปร ขอความ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A14 สรางบรรยากาศในการยอมรับฟง

ความคิดเหน็  0.85 
      

A11 แบงกลุมการทํางาน  0.83       
A10 สงเสริมกิจกรรมของบุคลากร  0.81       
A13 ประเมินผลสัมฤทธิก์ารทาํงาน  0.8       
A9 ใหความสําคญักับความตองการ

ของครู  0.78 
      

A12 สรางบรรยากาศรวมแรงรวมใจ  0.64       
A15 สรางความสําเร็จของงานจาก

ความตั้งใจทํางาน    0.86 
     

A20 สรางบรรยากาศความสุขในการ
ทํางาน   0.85    

  

A17 สรางแบบประเมินความพึงพอใจ   0.83      
A16 สอบถามสัมภาษณแสดงความ

คิดเห็น   0.81    
  

A18 เสียสละในการทํางาน   0.80      
A19 ทุมเทการทํางาน   0.79      
A27 สรางความเหมาะสมกับการเรียน

การสอน    0.88   
  

A21 สรางบรรยากาศรมร่ืน     0.85     
A23 จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียน    0.85     
A24 สรางศรัทธา    0.81     
A22 มีความสะอาด    0.80     
A25 มีความปลอดภัย    0.80     
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ตารางที่  16  (ตอ) 
องคประกอบ (Factor Loading) ตัว

แปร ขอความ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

A26 สรางความอบอุน    0.30     
A32 ผลิตผลงานทางวชิาการที่ด ี     0.86    
A30 ผลิตนักเรียนใหสามารถไปเรียน

ตอสถาบันอืน่ได     0.77  
  

A28 สรางความสนใจในการรวม
กิจกรรม       0.85  

  

A29 สรางผลการเรียนที่ออกมาเปนที่
นาพอใจ     0.32  

  

A31 อบรมนักเรียนใหมีคุณธรรมและ
จริยธรรม     0.27  

  

A34 มีการสัมภาษณพูดคุย      0.90   
A38 พัฒนาโรงเรียนในทางที่ด ี      0.86   
A33 สรางความเคารพนับถือ      0.85   
A37 สรางความรักองคการ      0.84   
A35 สรางความผูกพันกบัชุมชน      0.81   
A36 เปนทัง้ผูใหและผูรับ      0.80   
A39 ควรพูดคุยกับชุมชนรอบดาน        0.87  
A41 ปรับตัวใหเขากับลูกนอง       0.85  
A40 เปดโอกาสบุคคลภายนอกรูจัก

กับสถานที ่       0.84 
 

A43 ปรับใหเขาเทคโนโลย ี       0.82  
A44 ตองยอมรับวทิยาการใหม ๆ       0.81  
A42 สรางความรวมมือในการ

ปฏิบัติงานและแกปญหา       0.80 
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ตารางที่  16  (ตอ) 
องคประกอบ (Factor Loading) ตัวแปร ขอความ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A46 มีความเชื่อมั่นในการแกปญหา        0.92 
A47 คลี่คลายปญหา        0.89 
A45 ควรมีความเชือ่มั่นในการ

แกปญหา        0.87 
A49 วิเคราะหและติดตามผล        0.87 
A48 มีความสามัคคี        0.81 

 
จากตาราง 16 พบวาคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรแตละรายการ 

จํานวน  49 รายการ  (ตัวบงชี)้  องคประกอบที่ 1  มีคาน้ําหนกัองคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  
0.75 ถึง 0.86 องคประกอบที่ 2  มีคาน้าํหนกัองคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.64 ถึง 0.85 
องคประกอบที่ 3  มีคาน้ําหนกัองคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.79 ถึง 0.86 องคประกอบที่ 
4  มีคาน้ําหนกัองคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.30 ถึง 0.88  องคประกอบที ่5  มีคาน้ําหนกั
องคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.27 ถึง 0.86 องคประกอบที ่ 6  มีคาน้าํหนกัองคประกอบ
ของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.80 ถึง 0.90 องคประกอบที่ 7  มีคาน้ําหนกัองคประกอบของตัวบงชี้อยู
ระหวาง  0.80 ถึง 0.87 องคประกอบที่ 8  มีคาน้าํหนักองคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.81 
ถึง 0.92 
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ตารางที่ 17   แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  1  
  รอบที่ 1 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading)  SE t 

A2 สงเสริมใหบุคลากรนาํสิ่งที่อบรมมา
พัฒนาโรงเรียน 0.86 0.11 7.85*** 

A5 อํานวยความสะดวกดานเทคโนโลย ี 0.85 0.11 7.73*** 
A7 มีการประเมนิและตรวจสอบการทาํงาน 0.83 0.11 7.55*** 
A8 วิเคราะหงานเพื่อดําเนินงานใหสําเร็จ 0.82 0.11 7.46*** 
A3 เชิญวิทยากรมาใหความรู 0.81 0.11 7.36*** 
A4 สนับสนนุใหความรูที่บุคลากรตองการ 0.81 0.11 7.36*** 
A1 จัดสงบุคลากรเขารวมฝกอบรม 0.79 - - 
A6 ควรสรางแรงจงูใจในการทาํงาน  0.75 0.11 6.82*** 
หมายเหตุ  ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 1 ของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน    
 องคประกอบที่  1  ดานการพัฒนาบุคลากร  พบวาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ อยูระหวาง 
0.75 ถึง 0.86 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทุกตัวแปร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ยกเวนตัวบงชี้ที่ 1 เร่ืองการจัดสงบุคลากรเขารวมฝกอบรม ที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 โดยตัวบงชี้ สงเสริมใหบุคลากรนําสิ่งที่อบรมมาพัฒนาโรงเรียน มีคาน้ําหนักสูงที่สุด 
เทากับ 0.86 รองลงมา ไดแก อํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยี มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 
0.85 ตัวบงชี้การประเมินและตรวจสอบการทํางาน มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.83 การ
วิเคราะหงานเพื่อดําเนินงานใหสําเร็จ มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.82 เชิญวิทยากรมาให
ความรู และสนับสนุนใหความรูที่บุคลากรตองการ มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.81 โดยตัว
บงชี้ สรางแรงจูงใจในการทํางาน มีคาน้ําหนักองคประกอบต่ําที่สุด เทากับ 0.75  
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ตารางที่ 18   แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
 (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  2  รอบที่ 
1 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ 
(Factor Loading) SE t 

A14 สรางบรรยากาศในการยอมรับฟงความ
คิดเห็น 0.85 0.12 7.08*** 

A11 แบงกลุมการทํางาน 0.83 0.12 6.92*** 
A10 สงเสริมกิจกรรมของบุคลากร 0.81 0.12 6.75*** 
A13 ประเมินผลสัมฤทธิก์ารทาํงาน 0.80 0.12 6.66*** 
A9 ใหความสําคญักับความตองการของคร ู 0.78 - - 
A12 สรางบรรยากาศรวมแรงรวมใจ 0.64 0.11 5.82*** 
หมายเหตุ  ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 1  ของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน    
องคประกอบที่  2  ดานความสามัคคีของบุคลากร พบวาคาน้ําหนกัองคประกอบของตัวบงชี ้ อยู
ระหวาง 0.64 ถึง 0.85 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทกุตัวแปร มีนยัสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .001  ยกเวน ตัวบงชี้ โรงเรียนใหความสาํคัญกบัความตองการของครู ไมพบนยัสําคัญทาง
สถิติ โดยตวับงชี ้สรางบรรยากาศในการยอมรับฟงความคิดเห็น มีคาน้ําหนกัสูงที่สุด มีคาน้ําหนกั
องคประกอบเทากับ 0.85 รองลงมา ไดแก แบงกลุมการทาํงาน มคีาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 
0.83   สงเสริมกิจกรรมของบุคลากร  มีคาน้ําหนกัองคประกอบเทากับ 0.81 และ ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การทํางาน มีคาน้ําหนกัองคประกอบเทากับ 0.80 โดยสรางบรรยากาศรวมแรงรวมใจ มี
คาน้ําหนักองคประกอบต่ําสุด เทากับ 0.64 
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ตารางที่ 19  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  3   
  รอบที่ 1  
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

A15 
สรางความสําเร็จของงานจากความตัง้ใจ
ทํางาน  0.86 - - 

A20 สรางบรรยากาศความสุขในการทาํงาน 0.85 0.10 8.56*** 
A17 สรางแบบประเมินความพึงพอใจ 0.83 0.10 8.32*** 
A16 สอบถามสัมภาษณแสดงความคิดเหน็ 0.81 0.10 8.11*** 
A18 เสียสละในการทํางาน 0.80 0.10 8.01*** 
A19 ทุมเทการทํางาน 0.79 0.10 7.90*** 

หมายเหตุ  ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน  รอบที่ 1  ของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน    
องคประกอบที่  3  ดานความพึงพอใจในงานของบุคลากร พบวาคาน้ําหนักองคประกอบของตัว
บงชี้ อยูระหวาง 0.79 ถึง 0.86 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทุกตัวแปร มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 ยกเวนตัวแปร สรางความสําเร็จของงานจากความตั้งใจทํางาน ไมพบนัยสําคัญทาง
สถิติ  
  โดยตัวบงชี้ สรางบรรยากาศความสุขในการทํางาน มีคาน้ําหนักสูงที่สุด เทากับ 0.86 
รองลงมา ไดแก สรางแบบประเมินความพึงพอใจ มีคาน้ําหนักเทากับ 0.83 สอบถามสัมภาษณ
แสดงความคิดเห็น มีคาน้ําหนักเทากับ 0.81 ตัวบงชี้ เสียสละในการทํางาน 0.80 และทุมเทการ
ทํางาน มีน้ําหนักองคประกอบนอยที่สุด คือ 0.79 
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ตารางที่ 20  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  4   
  รอบที่ 1  
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

A27 สรางความเหมาะสมกับการเรียนการสอน 0.90 0.10 9.01*** 
A21 สรางบรรยากาศรมร่ืน  0.85 - - 
A23 จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียน 0.85 0.11 7.73*** 
A24 สรางศรัทธา 0.81 0.11 7.36*** 
A22 มีความสะอาด 0.80 0.11 7.27*** 
A25 มีความปลอดภัย 0.80 0.11 7.27*** 
A26 สรางความอบอุน 0.30 0.09 3.30** 
หมายเหตุ  ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยนั รอบที ่ 1 ของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน   
องคประกอบที่  4  ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน พบวาคาน้ําหนกัองคประกอบของ
ตัวบงชี้ อยูระหวาง 0.30 ถึง 0.90 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทกุตัวแปร มีนัยสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 ยกเวน ตัวบงชี้สรางบรรยากาศรมร่ืน ไมพบนยัสําคญัทางสถิติ    โดยตัวบงชี ้สราง
ความเหมาะสมกับการเรียนการสอน มีคาน้ําหนกัองคประกอบสูงที่สุด เทากับ 0.90 รองลงมา ไดแก
ตัวบงชี ้จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียน และสรางศรัทธา มีคาน้าํหนักองคประกอบเทากบั 0.85 และ0.81 
ตามลําดับ ตวับงชี้มีความปลอดภัย และมีความสะอาดมีคาน้าํหนกัองคประกอบเทากัน คือ 0.80 
โดยตัวบงชี้สรางความอบอุน มมีีคาน้ําหนักองคประกอบนอยที่สุด เทากับ 0.30  
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ตารางที่ 21 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  5   
  รอบที่ 1 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

A32 ผลิตผลงานทางวชิาการที่ด ี 0.87 0.11 7.91*** 
A30 ผลิตนักเรียนใหสามารถไปเรียนตอสถาบนั

อ่ืนได 0.77 0.10 7.76*** 
A28 สรางความสนใจในการรวมกิจกรรม   0.85 - - 
A29 สรางผลการเรียนที่ออกมาเปนทีน่าพอใจ 0.32 0.09 3.49*** 
A31 อบรมนักเรียนใหมีคุณธรรมและจริยธรรม 0.27 0.09 3.00*** 
หมายเหตุ  ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 1 ของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน    
องคประกอบที่  5  ดานความสามารถในการผลิต พบวาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ มีคา
น้ําหนักสูงที่สุด ไดแก ผลิตผลงานทางวิชาการที่ดี มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.87 รองลงมา 
คือ ผลิตนักเรียนใหสามารถไปเรียนตอสถาบันอื่นได ซึ่งมีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.77 สวนตวั
บงชี้ สรางความสนใจในการรวมกิจกรรม ไมพบนัยสําคัญทางสถิติ รวมทั้ง สรางผลการเรียนที่
ออกมาเปนที่นาพอใจ และอบรมนักเรียนใหมีคุณธรรมและจริยธรรม มีคาน้ําหนักองคประกอบต่ํา
มากเทากับ 0.32 และ 0.27 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 22  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  6   
  รอบที่ 1 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

A34 มีการสัมภาษณพูดคุย 0.90 0.10 9.01*** 
A38 พัฒนาโรงเรียนในทางที่ด ี 0.86 0.10 8.61*** 
A33 สรางความเคารพนับถือ 0.85 - - 
A37 สรางความรักองคการ 0.84 0.10 8.43*** 
A35 สรางความผูกพันกบัชุมชน 0.81 0.10 8.12*** 
A36 เปนทัง้ผูใหและผูรับ 0.80 0.10 8.01*** 
หมายเหตุ  ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 
จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยนืยนั รอบที่ 1 ของการวัดประสิทธผิลของโรงเรียน    

องคประกอบที่  6  ดานการพัฒนาเจตคติทางบวก พบวาคาน้ําหนกัองคประกอบของตัวบงชี ้มีคา
น้ําหนกัสูงที่สุด ไดแก มีการสัมภาษณพดูคุย มนี้ําหนกัองคประกอบเทากับ 0.90 รองลงมา คือ 
พัฒนาโรงเรียนในทางที่ด ีมนี้ําหนกัองคประกอบเทากับ 0.86  
 นอกจากนี ้ ตวับงชี ้ สรางความรักองคการ และสรางความผกูพนักับชุมชน  มีน้ําหนกั
องคประกอบ เทากับ 0.84 และ 0.81 ตามลําดับ สวนตัวบงชี ้ เปนทัง้ผูใหและผูรับ มีน้าํหนัก
องคประกอบ เทากับ 0.80 โดยคาน้าํหนกัองคประกอบดังกลาวมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
ทั้งนี้ ตวับงชี ้สรางความเคารพนับถือ ไมพบนยัสําคัญทางสถิติ  
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ตารางที่ 23  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่ 7   
  รอบที่ 1  
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

A39 ควรพูดคุยกับชุมชนรอบดาน  0.87 - - 
A41 ปรับตัวใหเขากับลูกนอง 0.85 0.10 8.57*** 
A40 เปดโอกาสบุคคลภายนอกรูจักกับสถานที ่ 0.84 0.10 8.42*** 
A43 ปรับใหเขาเทคโนโลย ี 0.82 0.10 8.23*** 
A44 ตองยอมรับวทิยาการใหม ๆ 0.81 0.10 8.11*** 
A42 สรางความรวมมือในการปฏิบัติงานและ

แกปญหา 0.80 0.10 8.01*** 
หมายเหตุ  ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 1 ของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน    
องคประกอบที่  7  ดานความสามารถในการปรับตัว พบวาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งหมด ยกเวน ตัวบงชี้ โรงเรียนควรพูดคุยกับชุมชนรอบดาน ที่ไม
พบนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบพบวา ตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักสูงที่สุด 
ไดแก ปรับตัวใหเขากับลูกนอง มีคาน้ําหนักเทากับ 0.85 รองลงมาไดแก ตัวบงชี้ เปดโอกาส
บุคคลภายนอกรูจักกับสถานที่ ปรับใหเขาเทคโนโลยี และ ตองยอมรับวิทยาการใหมๆ มีคาน้ําหนกั
เทากับ 0.84 0.82 และ 0.81 ตามลําดับ โดยที่ตัวบงชี้สรางความรวมมือในการปฏิบัติงานและ
แกปญหา มีคาน้ําหนักองคประกอบต่ําสุด เทากับ 0.80 
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ตารางที่ 24  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  8   
  รอบที่ 1 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

A46 มีความเชื่อมั่นในการแกปญหา 0.92 0.11 8.36*** 
A47 คลี่คลายปญหา 0.89 0.11 8.09*** 
A45 ควรมีความเชือ่มั่นในการแกปญหา 0.87 - - 
A49 วิเคราะหและติดตามผล 0.87 0.10 8.70*** 
A48 มีความสามัคคี 0.81 0.10 8.10*** 
หมายเหตุ  ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 1 ของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน    
องคประกอบที่  8  ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน พบวาคาน้ําหนักองคประกอบ
ของตัวบงชี้มีคาระหวาง 0.81 ถึง 0.92 โดยตัวบงชี้ มีความเชื่อมั่นในการแกปญหา มีคาน้ําหนักสูง
ที่สุด เทากับ 0.92 รองลงมา คือ คลี่คลายปญหา  วิเคราะหและติดตามผล มีน้ําหนักองคประกอบ 
เทากับ 0.89 และ 0.87 โดยตัวบงชี้ มีความสามัคคี มีคาน้ําหนักองคประกอบต่ําที่สุด เทากับ 0.81 
คาน้ําหนักองคประกอบดังกลาว มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งนี้ ตัวบงชี้ควรมีความเชื่อมั่น
ในการแกปญหา ไมพบนัยสําคัญทางสถิติ    
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ตารางที่  25    แสดงคาสหสัมพันธระหวางองคประกอบหลักในปจจัยประสิทธิผลของ 
  โรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบที่ 1 
 

 การ
พัฒนา
บุคลากร 

ดานความ
สามัคคี
ของ

บุคลากร 

ความพึง
พอใจใน
งานของ
บุคลากร 

บรรยากาศ
และ

ส่ิงแวดลอม
ของโรงเรียน 

ความ 
สามารถ
ในการ
ผลิต 

ความ 
สามารถ
การ

พัฒนาเจต
คติ

ทางบวก 

ความ 
สามารถ
ในการการ
ปรับตัว 

ความ 
สามารถ
ในการ
แกไข

ปญหาใน
โรงเรียน 

การพัฒนบุคลากร 1.000        
ความสามัคคีของ
บุคลากร .691** 1       
ความพึงพอใจใน
งานของบุคลากร .699** .763** 1      
บรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมของ
โรงเรียน .602** .452** .375** 1     
ความสามารถใน
การผลิต .665** .627** .638** .616** 1    
ความสามารถการ
พัฒนาเจตคติ
ทางบวก .759** .633** .707** .622** .680** 1   
ความสามารถใน
การการปรับตัว .690** .498** .537** .508** .665** .671** 1  
ความสามารถใน
การแกไขปญหาใน
โรงเรียน .428** .332** .243** .289** .417** .378** .525** 1 

Χ  23.1304 15.9638 16.0471 12.0507 7.9275 15.9384 15.2246 10.7645 
SD 5.43434 3.75700 3.54831 3.00018 2.07894 3.53577 4.08637 3.23036 

พิจารณาคาสมัประสิทธิ ์ สหสัมพนัธระหวางองคประกอบ  8  องคประกอบยอยของปจจัย 
หมายเหต ุ**p<.001 
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 ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทุกองคประกอบมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  ทุกองคประกอบ  และมีขนาด
ความสัมพันธระหวาง  0.243 ถึง  0.763 
 โดยองคประกอบดาน  ความสามัคคีของบุคลากร  กับความพึงพอใจในงานของ
บุคลากร  มีขนาดความสัมพันธสูงที่สุดเทากับ 0.763  มีทิศทางเปนบวก  โดยทั้งสององคประกอบ
อธิบายความแปรปรวนรวมกัน  ไดคิดเปนรอยละ 58  รองลงมาคือความสามารถการพัฒนาเจต
คติทางบวก กับการพัฒนาบุคลากร ทางบวก  มีขนาดความสัมพันธเทากับ 0.759 อธิบายความ
แปรปรวนรวมกันรอยละ 58  
 นอกจากนี้องคประกอบ  ตางๆ มีขนาดความสัมพันธ ระหวาง 0.243 ถึง 0.707  
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ตารางที่ 26  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั รอบที่ 1  (Confirmatory Factor analysis)  
  ของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน   

ประสิทธิผลของโรงเรียน น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) 

SE t 

องคประกอบหลัก    
1.  การพัฒนาบุคลากร 0.88 0.11 8.01*** 
2.  ความสามคัคีของบุคลากร 0.89 0.11 8.10*** 
3.  ความพึงพอใจในงานบุคลากร 0.90 0.09 9.99*** 
4.  บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 0.91 0.10 9.10*** 
5.  ความสามารถในการผลติ 0.95 0.09 10.55*** 
6.  ความสามารถในการพฒันาเจตคติทางบวก 0.91 0.09 10.11*** 
7.  ความสามารถในการปรับตัว 0.93 0.09 10.33*** 
8.  การแกไขปญหาภายในโรงเรียน 0.87 0.10 8.70*** 

Chi-square   =348.16, df = 1131,  P=1.00,  GFI =0.93, AGFI = 0.93, RMR = 0.051 
 
 พิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ ขององคประกอบทั้ง 8 ดาน มีคาเปนบวก มีขนาด

ตั้งแต .87 ถึง .95 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยองคประกอบที่มีน้ําหนักมาก
ที่สุด ไดแก ดานความสามารถในการผลิต มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.95   ร อ ง ล ง ม า
ไดแก ดานความสามารถในการปรับตัว ดานความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวก และ
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.93  0.91 และ 0.91 
ตามลําดับ สวนดานความพึงพอใจในงานบุคลากร ดานความสามัคคีของบุคลากร ดานพัฒนา
บุคลากร มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.90 0.89 และ0.88 ตามลําดับ ทั้งนี้ดานการแกไข
ปญหาภายในโรงเรียน มีคาน้ําหนักองคประกอบต่ําที่สุด เทากับ 0.87  

 ผลจากการวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลประสิทธิผลของโรงเรียน ที่ประกอบดวย
องคประกอบขางตน พบวามีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากคาสถิติ
ที่ใชในการทดสอบ ไค สแควร (Chi-Square) มีคาเทากับ 348.16, df = 1119,  P =1.00,  GFI 
=0.93, AGFI = 0.93, RMR = 0.051 
สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั รอบที ่1 ของประสิทธิผลองคการ 
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 จากการพิจารณาคาน้าํหนักองคประกอบในครั้งแรก  แบบวัดประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  เดิมมขีอคําถามทั้งสิ้น  49  ขอ  แตจากการวิเคราะห  พบวามี
ขอคําถามบางขอที่มีคาน้าํหนักองคประกอบต่ําและขอคําถามไมมีนยัสําคัญทางสถิติ โดยโมเดล
ในครั้งแรกมีความสอดคลองกลมกลืนกบัขอมูลเชิงประจักษดี (ไค สแควร (Chi-Square) มีคา
เทากับ 348.16, df = 1119,  P =1.00,  GFI =0.93, AGFI = 0.93, RMR = 0.051) 
 โดยขอคําถามที่ทาํการทดสอบแลวไมมีนยัสําคัญจํานวน  11  ขอ  และไดคัดออก  ไดแก 
 ขอที่ 1 (เดิม)  “โรงเรียนควรจัดสงบุคลากรเขารวมฝกอบรม”  ในองคประกอบดานการ
พัฒนาบุคลากร  มีคาน้าํหนักองคประกอบ  0.79,  p  > .05   
 ขอที่ 9 (เดิม)  “โรงเรียนควรใหความสาํคญักับความตองการของคร”ู  ในองคประกอบ
ดานความสามัคคีของบุคลากร  มีคาน้ําหนักองคประกอบ  0.78,  p  > .05   
 ขอที่ 15 (เดมิ)  “โรงเรียนควรสรางความสําเร็จของงานจากความตั้งใจทํางาน”  ใน
องคประกอบดานความพงึพอใจในงานของบุคลากรมคีาน้ําหนักองคประกอบ  0.86,  p  > .05  
 ขอที่ 21 (เดมิ)  “โรงเรียนควรสรางบรรยากาศรมร่ืน”  ในองคประกอบดานบรรยากาศ
และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน  มีคาน้าํหนักองคประกอบ  0.85,  p  > .05   
 ขอที่ 26 (เดิม)  “โรงเรียนควรสรางความอบอุน”  ในองคประกอบดานบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียน มคีาน้ําหนักองคประกอบ  0.30,  p < .05   
 ขอที่ 28 (เดิม)  “โรงเรียนควรสรางความสนใจในการรวมกิจกรรม”  ในองคประกอบดาน
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  มคีาน้ําหนักองคประกอบ  0.85,  p  > .05   
 ขอที่ 29 (เดิม)  “โรงเรียนควรสรางผลการเรียนที่ออกมาเปนทีน่าพอใจ”  ในองคประกอบ
ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  มีคาน้ําหนกัองคประกอบ  0.32,  p  < .05  
 ขอที่ 31 (เดิม)  “โรงเรียนควรอบรมนักเรียนใหมคีุณธรรมและจริยธรรม”  ใน
องคประกอบดานความสามารถในการผลิต  มีคาน้ําหนักองคประกอบ  0.27,  p < .05   
 ขอที่ 33 (เดิม)  “โรงเรียนควรสรางความเคารพนบัถือ”  ในองคประกอบดาน
ความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวก  มีคาน้าํหนกัองคประกอบ  0.85,  p  > .05   
 ขอที่ 39 (เดิม)  “โรงเรยีนควรพูดคยุกับชุมชนรอบดาน”  ในองคประกอบดาน
ความสามารถในการปรับตัว  มีคาน้าํหนักองคประกอบ  0.87,  p  > .05   
 ขอที่ 45 (เดิม)  “โรงเรียนควรมีความชัดเจนและเขาใจตรงกนั”  ในองคประกอบดาน
ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  มีคาน้ําหนกัองคประกอบ  0.87, p  > .05   

ดังนั้น  คงเหลือขอกระทงที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 2 ทั้งสิ้น 38  ขอ 
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ตอนที่ 3  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั รอบที่ 2 (Second Confirmatory Factor Analysis) 
 3.1   การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ครูใหญ และครูปฏิบัติการ 
รวมทั้งสิ้น 384 คน จาก 128 โรงเรียน  ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 279 ฉบับ จาก         
93 โรงเรียน คิดเปนรอยละ  72.65  นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางบรรยาย
จําแนกไดดังนี้  
 

ตารางที่  27   ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รวม 
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน  (คน) รอยละ 
เพศ   
  1.  เพศชาย 48 17.20 
  2.  เพศหญงิ 231 82.80 

รวม 279 100.00 
ระดับการศึกษา   
     1.  อนุปริญญาหรือเทยีบเทา 26 9.31 
     2.  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 138 49.46 
     3.  ปริญญาโทหรือเทยีบเทา 102 36.55 
     4. ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 13 4.68 

รวม 279 100.00 
อาย ุ   
     1.  21  -  30  ป 82 29.39 
     2.  31  -  40  ป 69 24.73 
     3.  41  -  50  ป 119 42.65 
     4.  51  ปข้ึนไป 9 3.23 

รวม 279 100.00 
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ตารางที่  27  (ตอ) 
 

รวม 
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน  (คน) รอยละ 
ประสบการณทํางาน   
     1.  1  -  10  ป 83 29.74 
     2.  11  -  20  ป 100 35.84 
     3.  21  -  30  ป 62 22.22 
     4.  31  -  40  ปข้ึนไป 34 12.20 

รวม 279 100.00 
 

จากตารางที่ 27 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิงจํานวน  231  คน  
หรือรอยละ  82.80  มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจํานวน  138  คน  หรือรอย
ละ  49.46  มีอายุเฉล่ียอยูระหวาง  41-50  ป  จํานวน  119  คน  หรือรอยละ  42.65  และมี
ประสบการณทํางานอยูระหวาง  11-20  ป  จาํนวน  100  คน  หรือรอยละ  35.84 
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3.2 การวิเคราะหปจจัยภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษาเอกชน 
 
ในการวิเคราะหขอมูล ของปจจัยภาวะผูนําตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศกึษา

เอกชน ผูวิจยัวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  จากกลุมตัวอยางจํานวน 279 คน  
จาก 92  โรงเรียน  โดยแบงวิเคราะหเปนกลุมๆ ไดแก กลุมผูรับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ ครู และ
วิเคราะหรวมทั้งหมด ทั้งนี้ผูวิจัยนําเสนอผลเปน  7  ตารางดังตอไปนี ้

 
ตารางที่ 28   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนํา 6 องคประกอบ 
 

รวม ลําดับ กลุมตัวแปร 
Χ  SD 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. ดานความสามารถในการจงูใจ 3.94 1.16 มาก 
2. ดานความฉลาดและมีไหวพริบ 3.98 1.13 มาก 
3. ดานการเปนตวัอยางที่ด ี 3.97 1.12 มาก 
4. ดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน

กับชุมชน 3.99 1.05 มาก 
5. ดานการมีวิสัยทัศนที่ดี 4.00 1.05 มากที่สุด 
6. ดานหลักในการปกครอง 4.00 1.09 มากที่สุด 

รวม 3.98 1.10 มาก 
 

 จากตาราง 28 พบวาระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนาํ  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ =3.98 S.D.=1.10)  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  ดานหลักใน
การปกครอง และดานการมีวิสัยทัศนทีด่ี อยูในระดบัมากที่สุด  (Χ =4.00 S.D.=1.09 และ 
Χ =4.00 S.D.=1.05)  ดานการสรางความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกบัชุมชน  ดานความฉลาด
และมีไหวพริบ   ดานการเปนตัวอยางทีด่ี  ดานความสามารถในการจูงใจ  อยูในระดับมาก  
(Χ =3.99 S.D.=1.05, Χ =3.98 S.D.=1.13, Χ =3.97 S.D.=1.12 และ Χ =3.94 S.D.=1.16  
ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 29   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนาํ ของตัวบงชี้รายขอ องคประกอบที่1  
  ดานความสามารถในการจงูใจ  
 

รวม ลําดับ ดานความสามารถในการจงูใจ 
Χ  SD 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. เปนตัวอยางทีด่ีของการทาํงาน 4.01 1.16 มากที่สุด 
2. มีความจรงิใจตอบุคลากร 3.82 1.24 มาก 
3. สรางบรรยากาศใหเกิดแรงจูงใจ 3.84 1.16 มาก 
4. สรางความเชือ่มั่นในตวัเอง 3.83 1.23 มาก 
5. สรางขวัญและกําลังใจ 4.00 1.08 มากที่สุด 
6. ข้ึนเงนิเดือนหรือการใหเงนิโบนัส 3.91 1.20 มาก 
7. สรางกรอบงานที่ชัดเจน 3.88 1.23 มาก 
8. ใหคําปรึกษาไดทุกเรื่อง 3.73 1.21 มาก 
9. ไมประพฤติตามใจตนเอง 4.01 1.13 มากที่สุด 

10. แกไขปญหาไดทันทวงท ี 3.93 1.15 มาก 
11. มีความสามารถเปนที่ยอมรับ 3.98 1.16 มาก 
12. กระตุนใหมีความกระตือรือรน 4.08 1.07 มากที่สุด 
13. มีการกระจายงาน 4.06 1.19 มากที่สุด 
14. ใหอภัยซึ่งกนัและกัน 4.11 1.06 มากที่สุด 

รวม (เฉล่ีย) 3.94 1.16 มาก 
   

จากตาราง  29  พบวาระดบัความคิดเหน็ของผูบริหารสถานศกึษาเอกชนตอภาวะผูนํา 
ของตัวบงชี้รายขอ องคประกอบที่1 ดานความสามารถในการจงูใจ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
(Χ =3.94 S.D.=1.16)   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาตัวบงชี้ที่อยูในระดับมากที่สุดมี  6  ขอคือ  ใหอภัยซึ่งกัน
และกัน  กระตุนใหมีความกระตือรือรน  มีการกระจายงาน  เปนตัวอยางที่ดีของการทํางาน  ไม
ประพฤติตนเอาแตใจตนเอง  และสรางขวัญและกําลังใจ  (Χ =4.11 S.D.=1.06, Χ =4.08 
S.D.=1.07, Χ =4.06 S.D.=1.19, Χ =4.01 S.D.=1.16, Χ =4.01 S.D.=1.13 และ Χ =4.00 
S.D.=1.08  ตามลําดับ)  นอกจากนี้ตัวบงชี้อ่ืนอยูในระดับมาก   
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ตารางที่  30   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนาํ ของตัวบงชี้รายขอองคประกอบที่ 2  
  ดานความฉลาดและมีไหวพริบ 
 

รวม ลําดับ ดานความฉลาดและมีไหวพริบ 
Χ  SD 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. กลาตัดสินใจ 4.11 1.10 มากที่สุด 
2. แกไขปญหาเฉพาะหนาไดทันท ี 3.95 1.16 มาก 
3. มีหลักและขัน้ตอนในการแกไขปญหา 4.03 1.13 มากที่สุด 
4. สงเสริมใหมกีารอบรมบุคลากร 3.97 1.07 มาก 
5. ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืนในการ

แกไขปญหา 3.92 1.19 
มาก 

6. มีการประนีประนอมเมื่อเกิดการโตแยง 3.99 1.04 มาก 
7. สามารถดงึเอกลักษณมาเปนจุดเดนได 3.91 1.15 มาก 
8. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 4.00 1.09 มากที่สุด 
9. มีความทนัสมยัทนัตอเหตุการณ 3.96 1.21 มาก 

รวม 3.98 1.13 มาก 
 

จากตาราง  30  พบวาระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนาํ 
ของตัวบงชี้รายขอ องคประกอบที่ 2 ดานความฉลาดและมีไหวพริบ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
(Χ =3.98 S.D.=1.13)   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาตัวบงชีท้ี่อยูในระดับมากที่สุดมี  3 ขอคือ กลาตัดสินใจ มี
หลักและขั้นตอนในการแกไขปญหา และสรางความเชื่อมั่นใหเกดิขึ้นในตนเอง (Χ =4.11 
S.D.=1.10, Χ =4.03 S.D.=1.13 และ Χ =4.00 S.D.=1.09  ตามลําดับ)  นอกจากนี้ตวับงชี้อ่ืน
อยูในระดับมาก   
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ตารางที่  31  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนาํ ของตัวบงชี้รายขอ องคประกอบที่ 3  
  ดานการเปนตวัอยางที่ด ี
 

รวม ลําดับ ดานการเปนตวัอยางที่ด ี
Χ  SD 

ระดับความ
เหมาะสม 

1.  เปนที่ยอมรับของบุคลากรทกุดาน 3.98 1.11 มาก 
2. มีความเสมอตนเสมอปลาย 3.89 1.11 มาก 
3. มีความเสยีสละในการทํางาน 3.97 1.08 มาก 
4. มีความอดทน 3.87 1.08 มาก 
5. มีความรูความสามารถในการทํางาน 3.97 1.12 มาก 
6. สรางความสําเร็จในการทํางาน 4.02 1.09 มากที่สุด 
7. มีความเมตตา  กรุณา   4.07 1.17 มากที่สุด 
8. ซื่อสัตยสุจริต   4.01 1.15 มากที่สุด 
9. มีหลักการทีช่ดัเจน 4.05 1.09 มากที่สุด 

10. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 3.96 1.08 มาก 
11. ประพฤติตนเปนตัวอยางทีด่ี 3.93 1.19 มาก 

รวม 3.97 1.12 มาก 
 
จากตาราง  31  พบวาระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนาํ 

ของตัวบงชี้รายขอ องคประกอบที่ 3 ดานการเปนตัวอยางที่ด ี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
(Χ =3.97 S.D.=1.12)   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาตัวบงชีท้ี่อยูในระดับมากที่สุดม ี  4  ขอคือ มีความเมตตา  
กรุณา  ยุติธรรม  และมีคุณธรรม  มีจุดยนืที่ชัดเจน  สรางความสาํเร็จในการทํางาน และ มซีื่อสัตย
สุจริต  ตรงตอเวลา   (Χ =4.07 S.D.=1.17, Χ =4.05 S.D.=1.09, Χ =4.02 S.D.=1.09 และ 
Χ =4.01 S.D.=1.15  ตามลําดับ)  นอกจากนี้ตัวบงชี้อ่ืนอยูในระดับมาก   
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ตารางที่ 32  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนาํ ของตัวบงชี้รายขอ องคประกอบที่ 4  
  ดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 

รวม ลําดับ ดานการสรางความสัมพันธ 
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน Χ  SD 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. ไดรับการยกยอง 3.97 1.02 มาก 
2. ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

ทํางาน 4.06 1.02 มากที่สุด 
3. ใหความชวยเหลือชุมชนได 3.93 1.11 มาก 

รวม 3.99 1.05 มาก 
 

จากตาราง  32  พบวาระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนาํ 
ของตัวบงชี้รายขอ องคประกอบที่ 4 ดานการสรางความสมัพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  (Χ =3.99 S.D.=1.05)   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาตัวบงชีท้ี่อยูในระดับมากที่สุดมี  1  ขอคือ ใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการทํางาน    (Χ =4.06 S.D=1.02)  สวนตัวบงชี้ที่อยูในระดบัมากม ี2 ขอคือ ไดรับการ
ยกยอง และ ใหความชวยเหลือชุมชนได  (Χ =3.97 S.D.=1.02 และ Χ =3.93 S.D.=1.11 
ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 33   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนาํ ของตัวบงชี้รายขอ องคประกอบที่ 5  
  ดานการมีวิสัยทัศนที่ดี 
 

รวม ลําดับ ดานการมีวิสัยทัศนที่ดี 
Χ  SD 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. สรางความสําเร็จในการกาํหนด
นโยบาย 

 
3.99 

 
1.04 มาก 

2. มีวิสัยทัศนที่กวางไกล 4.03 1.13 มากที่สุด 
3. ทันตอเหตุการณและทันสมยั 4.03 0.95 มากที่สุด 
4. สรางเปาหมายหลักรวมกนัเพื่อให

บรรลุผลสําเร็จ 3.92 1.10 มาก 
5. พัฒนาความรูในทุกดานอยูเสมอ 3.91 1.05 มาก 
6. มองโลกในแงดี 4.05 0.87 มากที่สุด 
7. เปดโอกาสใหผูอ่ืนเขามามีสวนรวม 4.06 1.01 มากที่สุด 
8. มีวิสัยทัศนที่ด ี 3.99 1.13 มาก 
9. มีการวางแผน 4.06 1.13 มากที่สุด 

รวม 4.00 1.05 มากที่สุด 
 

จากตาราง  33  พบวาระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนาํ 
ของตัวบงชี้รายขอ องคประกอบที ่ 5 ดานการมีวิสัยทัศนที่ดี โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  
(Χ =4.00 S.D.=1.05)   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาตัวบงชีท้ี่อยูในระดับมากที่สุดมี  5  ขอคือ มีการวางแผน 
เปดโอกาสใหผูอ่ืนเขามามีสวนรวม มองโลกในแงดี มวีิสัยทัศนที่กวางไกล และทนัตอเหตุการณและ
ทันสมยั (Χ =4.06 S.D.=1.13, Χ =4.06 S.D.=1.01, Χ =4.05 S.D.=0.87, Χ =4.03 
S.D.=1.13 และ Χ =4.03 S.D.=0.95  ตามลําดับ)  นอกจากนี้ตัวบงชี้อ่ืนอยูในระดบัมาก   
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ตารางที่ 34  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนาํ ของตัวบงชี้รายขอ องคประกอบที่ 6  
  ดานหลักในการปกครอง 
 

รวม ลําดับ ดานหลักในการปกครอง 
Χ  SD 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. มีหลักการกระจายอํานาจ 4.06 1.11 มากที่สุด 
2. มีสวนรวมในการทํางาน 3.96 1.06 มาก 
3. มีความเสมอภาค 3.98 1.12 มาก 
4. มีการเดินทางสายกลาง 3.96 1.07 มาก 
5. สรางวนิัยในการทํางานใหกบั 

บุคลากรในโรงเรียน 3.99 1.03 มาก 
6. มีคุณธรรม  เมตตา กรุณาตอบุคลากร 4.04 0.99 มากที่สุด 
7. มีการปกครองแบบครอบครัว 3.96 1.10 มาก 
8. ชมเชยใหกําลังใจการปฏิบัตงิาน 4.00 1.10 มากที่สุด 
9. สรางกฎระเบยีบในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 4.03 1.13 มากที่สุด 
10. มีความซื่อสัตยสุจริต 4.05 1.16 มากที่สุด 
11. รับฟงความคดิเห็นของบุคลากร 4.01 1.11 มากที่สุด 

รวม 4.00 1.09 มากที่สุด 
 
จากตาราง  34  พบวาระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนาํ 

ของตัวบงชี้รายขอ  องคประกอบที่ 6 ดานหลกัในการปกครอง  โดยภาพรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด  
(Χ =4.00 S.D.=1.09)   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาตัวบงชีท้ี่อยูในระดับมากที่สุดม ี  6  ขอคือ มีหลักการ
กระจายอาํนาจ มีความซื่อสัตยสุจริต มคีุณธรรม  เมตตา กรุณาตอบุคลากร สรางกฎระเบยีบใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร และกลาวชมเชยใหกาํลังใจการ
ทํางาน (Χ =4.06 S.D.=1.11, Χ =4.05 S.D.=1.06, Χ =4.04 S.D.=0.99, Χ =4.03 S.D.=1.13, 
Χ =4.01 S.D.=1.11 และ Χ =4.00 S.D.=1.10 ตามลําดับ)  นอกจากนี้ตัวบงชี้อ่ืนอยูในระดับมาก   
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3.3  การวิเคราะหปจจัยประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน  ระดับการขั้นพื้นฐาน  รอบที่ 2 
 

ในการวิเคราะหขอมูล ของปจจัยประสิทธิผลของโรงเรยีนเอกชนระดบัการขั้นพื้นฐานตาม
ความคิดเหน็ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ผูวิจยัวเิคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน    จากกลุมตัวอยางจาํนวน  279 คน  จาก  92  โรงเรียน  โดยแบงวิเคราะหเปนกลุมๆ 
ไดแก กลุมผูรับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ ครู และวิเคราะหรวมทัง้หมด ทั้งนี้ผูวจิัยนําเสนอผลการ
วิเคราะหในตารางที่  35-40  ดังนี ้

 
ตารางที่ 35    แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน    
  ตามองคประกอบหลัก 
 

รวม  
ลําดับ กลุมตัวแปร 

Χ  SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. ดานการพัฒนาบุคลากร 3.87 1.08 มาก 
2. ดานความสามัคคีของบุคลากร 3.96 1.08 มาก 
3. ดานความพงึพอใจในงานของ

บุคลากร 4.02 1.04 มากที่สุด 
4. ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม

ของโรงเรียน 3.99 1.08 มาก 
5. ดานความสามารถในการผลิต 3.97 1.16 มาก 
6. ดานการพัฒนาเจตคติทางบวก 3.99 1.03 มาก 
7. ดานความสามารถในการปรับตัว 3.83 1.13 มาก 
8. ดานการแกไขปญหาภายใน

โรงเรียน 3.66 1.25 มาก 
รวม (เฉล่ีย) 3.91 1.11 มาก 
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จากตาราง 35 พบวาระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธผิลของ
โรงเรียนเอกชน ตามองคประกอบหลกั  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ =3.91 S.D.=1.11)  เมื่อ
พิจารณารายดานพบวาดานความพงึพอใจในงานของบุคลากรอยูในระดับมากที่สุด (Χ =4.02  
S.D.=1.04)  ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ดานการพัฒนาเจตคติทางบวก ดาน
ความสามารถในการผลิต ดานความสามัคคีของบุคลากร ดานการพัฒนาบุคลากร ดาน
ความสามารถในการปรับตัว และดานการแกไขปญหาภายในโรงเรียน อยูในระดับมาก  (Χ =3.99 
S.D.=1.08, Χ =3.99 S.D.=1.03, Χ =3.97 S.D.=1.16 Χ =3.96 S.D.=1.08, Χ =3.87 
S.D.=1.08, Χ =3.83 S.D.=1.13  และ Χ =3.66 S.D.=1.25 ตามลําดับ) 

 
ตารางที่ 36   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน องคประกอบที่1  
  ดานการพัฒนาบุคลากร 
 

รวม ลําดับ ดานการพัฒนาบุคลากร 
Χ  SD 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. สงเสริมใหบุคลากรนาํสิ่งที่อบรมมา
พัฒนาโรงเรียน 3.95 1.11 มาก 

2. เชิญวิทยากรมาใหความรู 3.86 1.09 มาก 
3. สนับสนนุใหความรูที่บุคลากร

ตองการ 3.84 1.09 มาก 
4. อํานวยความสะดวกดานเทคโนโลย ี 3.84 1.10 มาก 
5. สรางแรงจูงใจในการทํางาน 3.88 1.13 มาก 
6. มีการประเมนิและตรวจสอบการ

ทํางาน 3.89 1.03 มาก 
7. วิเคราะหงานเพื่อดําเนินงานให

สําเร็จ 3.85 1.03 มาก 
รวม (เฉล่ีย) 3.87 1.08 มาก 
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จากตาราง  36  พบวาระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชน องคประกอบที่1 ดานการพฒันาบุคลากร  โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก  
(Χ =3.87 S.D.=1.08)   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาตัวบงชี้อยูในระดับมากทุกรายขอคือ สงเสริมใหบุคลากรนํา
ส่ิงที่อบรมมาพัฒนาโรงเรียน มีการประเมินและตรวจสอบการทํางาน สรางแรงจูงใจในการทํางาน  
เชิญวิทยากรมาใหความรู วิเคราะหงานเพื่อดําเนินงานใหสําเร็จ อํานวยความสะดวกดาน
เทคโนโลยี และสนับสนุนใหความรูที่บุคลากรตองการ (Χ =3.95 S.D.=1.11, Χ =3.89 
S.D.=1.03, Χ =3.88 S.D.=1.13, Χ =3.86 S.D.=1.09, Χ =3.85 S.D.=1.03, Χ =3.84 
S.D.=1.01  และ Χ =3.84 S.D.=1.09  ตามลําดับ)   

 
ตารางที่ 37   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน องคประกอบที่ 2  
  ดานความสามัคคีของบุคลากร  
 

รวม ลําดับ ดานความสามัคคีของบุคลากร 
Χ  SD 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. สงเสริมกิจกรรมของบุคลากร 3.96 1.11 มาก 
2. แบงกลุมการทํางาน 4.02 1.04 มากที่สุด 
3. สรางบรรยากาศรวมแรงรวมใจ 3.91 1.20 มาก 
4. ประเมินผลสัมฤทธิก์ารทาํงาน 4.00 1.01 มากที่สุด 
5. สรางบรรยากาศในการยอมรับฟง

ความคิดเหน็ 3.93 1.06 มาก 
รวม 3.96 1.08 มาก 

 
จากตาราง  37  พบวาระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผล

ของโรงเรียนเอกชน องคประกอบที ่ 2 ดานความสามัคคีของบุคลากร   โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก  (Χ =3.96 S.D.=1.08)   
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เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาตัวบงชีท้ี่อยูในระดับมากที่สุดมี  2  ขอคือ แบงกลุมการ
ทํางาน และประเมินผลสัมฤทธิ์การทาํงาน   (Χ =4.02 S.D.=1.04 และ Χ =4.00 S.D.=1.01  
ตามลําดับ)  นอกจากนี้ตัวบงชี้อ่ืนอยูในระดับมาก   
 
ตารางที่ 38   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
       ผูบริหารสถานศกึษาเอกชนตอประสิทธิผลของโรงเรยีนเอกชน องคประกอบที่ 3  
       ดานความพึงพอใจในงานของบุคลากร 
 

รวม ลําดับ ดานความพงึพอใจในงานของ
บุคลากร Χ  SD 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. สอบถามสัมภาษณแสดงความ
คิดเห็น 3.89 1.06 มาก 

2. สรางแบบประเมินความพึงพอใจ 3.95 1.04 มาก 
3. เสียสละในการทํางาน 4.11 1.01 มากที่สุด 
4. ทุมเทการทํางาน 4.11 0.98 มากที่สุด 
5. สรางบรรยากาศความสุขในการ

ทํางาน 4.05 1.11 
 

มากที่สุด 
รวม 4.02 1.04 มากที่สุด 

 
จากตาราง  38  พบวาระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผล

ของโรงเรียนเอกชน องคประกอบที่3 ดานความพึงพอใจในงานของบุคลากร  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด  (Χ =4.02 S.D.=1.04)   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาตัวบงชีท้ี่อยูในระดับมากที่สุดมี  3  ขอคือเสียสละในการ
ทํางาน  ทุมเทการทํางาน และสรางบรรยากาศความสุขในการทาํงาน   (Χ =4.11 S.D.=1.01, 
Χ =4.11 S.D.=0.98 และ Χ =4.05 S.D.=1.11 ตามลําดับ) นอกจากนี้ตวับงชี้อ่ืนอยูในระดับมาก   
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ตารางที่ 39  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน องคประกอบที่ 4  
  ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 
 

รวม ลําดับ ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
ของโรงเรียน Χ  SD 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. มีความสะอาด 3.83 1.20 มาก 
2. จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียน 3.97 1.07 มาก 
3. สรางความเชือ่มั่นในองคการ 4.01 1.03 มากที่สุด 
4. มีความปลอดภัย 4.08 1.01 มากที่สุด 
5. สรางความเหมาะสมกับการเรียน

การสอน 4.05 1.08 
 

มากที่สุด 
รวม 3.99 1.08 มาก 

 
จากตาราง  39  พบวาระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผล

ของโรงเรียนเอกชน องคประกอบที่4 ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก  (Χ =3.99 S.D.=1.08)   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาตัวบงชีท้ี่อยูในระดับมากที่สุดม ี  3  ขอคือมีความปลอดภัย 
สรางความเหมาะสมกับการเรียนการสอน และสรางศรัทธา    (Χ =4.08 S.D.=1.01, Χ =4.05 
S.D.=1.08 และ Χ =4.01 S.D.=1.03  ตามลําดับ)  นอกจากนี้ตัวบงชี้อ่ืนอยูในระดบัมาก   
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ตารางที่ 40   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผลของโรงเรียน องคประกอบที่5  
  ดานความสามารถในการผลิต 
 

รวม ลําดับ ดานความสามารถในการผลิต 
Χ  SD 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. ผลิตนักเรียนใหสามารถไปเรียน
ตอสถาบันอืน่ได 3.97 1.19 มาก 

2. ผลิตผลงานทางวชิาการที่ด ี 3.96 1.12 มาก 
รวม 3.97 1.16 มาก 

 
จากตาราง  40  พบวาระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผล

ของโรงเรียนเอกชน องคประกอบที่5 ดานความสามารถในการผลิต  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
(Χ =3.97 S.D.=1.16)   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาตัวบงชี้อยูในระดับมากทกุรายขอคือ ผลิตนักเรียนให
สามารถไปเรยีนตอสถาบันอื่นได และผลิตผลงานทางวิชาการที่ดี   (Χ =3.97 S.D.=1.19 และ 
Χ =3.96 S.D.=1.12  ตามลําดับ)   
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ตารางที่ 41  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผลของโรงเรียน องคประกอบที่ 6  
  ดานความสามารถในการพฒันาเจตคติทางบวก 
 

รวม ลําดับ ดานความสามารถในการพฒันา 
เจตคติทางบวก Χ  SD 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. มีการสัมภาษณพูดคุย 3.97 1.05 มาก 
2. สรางความผูกพันกบัชุมชน 3.92 1.07 มาก 
3. เปนทัง้ผูใหและผูรับ 4.08 0.98 มากที่สุด 
4. สรางความรักองคการ 4.01 1.03 มากที่สุด 
5. พัฒนาโรงเรียนในทางที่ด ี 3.99 1.02 มากที่สุด 

รวม 3.99 1.03 มาก 
 

จากตาราง  41  พบวาระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชน  องคประกอบที่6 ดานความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวก โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก  (Χ =3.99 S.D.=1.03)   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาตัวบงชีท้ี่อยูในระดับมากที่สุดมี  3  ขอคือ เปนทัง้ผูใหและ
ผูรับ สรางความรักองคการ และพฒันาโรงเรียนในทางที่ดี  (Χ =4.08 S.D.=0.98, Χ =4.01 
S.D.=1.03 และ Χ =3.99 S.D.=1.02  ตามลําดับ)  นอกจากนี้ตัวบงชี้อ่ืนอยูในระดบัมาก   
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ตารางที่ 42    แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผลของโรงเรียน องคประกอบที่7  
  ดานความสามารถในการปรับตัว 
 

รวม ลําดับ ดานความสามารถในการปรับตัว 
Χ  SD 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. เปดโอกาสบุคคลภายนอกรูจักกับ
สถานที ่ 3.90 1.03 

มาก 

2. ปรับตัวใหเขากับลูกนอง 3.81 1.10 มาก 
3. สรางความรวมมือในการปฏิบัติงาน

และแกปญหา 3.77 1.21 
มาก 

4. ปรับใหเขาเทคโนโลย ี 3.87 1.11 มาก 
5. ยอมรับวิทยาการใหม ๆ 3.80 1.21 มาก 

รวม 3.83 1.13 มาก 
 

จากตาราง  42  พบวาระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชน องคประกอบที่ 7 ดานความสามารถในการปรับตัว โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก  (Χ =3.83 S.D.=1.13)   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาตัวบงชี้อยูในระดับมากทุกรายขอคือ    เปดโอกาส
บุคคลภายนอกรูจักกับสถานที่ ปรับใหเขาเทคโนโลยี ปรับตัวใหเขากับลูกนอง โรงเรียนตองยอมรับ
วิทยาการใหม ๆ และสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานและแกปญหา (Χ =3.90 S.D.=1.03, 
Χ =3.87 S.D.=1.11, Χ =3.81 S.D.=1.10, Χ =3.80 S.D.=1.21 และ Χ =3.77 S.D.=1.21  
ตามลําดับ)   
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ตารางที่ 43   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผลของโรงเรียน องคประกอบที่ 8  
  ดานความสามารถในการแกไขปญหาในโรงเรียน 
 

รวม ลําดับ ดานความสามารถในการแกไขปญหา
ในโรงเรียน Χ  SD 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. มีความเชื่อมั่นในการแกปญหา 3.80 1.19 มาก 
2. คลี่คลายปญหา 3.80 1.16 มาก 
3. มีความสามัคคี 3.75 1.38 มาก 
4. วิเคราะหและติดตามผล 3.30 1.26 มาก 

รวม 3.66 1.25 มาก 
 

จากตาราง  43  พบวาระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชน องคประกอบที ่ 8 ดานความสามารถในการแกไขปญหาในโรงเรียน  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  (Χ =3.66 S.D.=1.25)   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาตัวบงชี้อยูในระดับมากทกุรายขอคือ  มีความเชื่อมั่นในการ
แกปญหา คลีค่ลายปญหา มีความสามัคคี และวิเคราะหและติดตามผล (Χ =3.80 S.D.=1.19, 
Χ =3.80 S.D.=1.16, Χ =3.75 S.D.=1.38 และ Χ =3.30 S.D.=1.26  ตามลําดับ)  
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3.4  การวิเคราะหรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
 

 การจากตรวจสอบรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษาเอกชน ในรอบที ่ 1 ไดตัว
แปรที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบ  57  รายการ  (ตัวบงชี้) ประกอบกันเปนองคประกอบหลัก 6 
องคประกอบ  จึงไดตรวจสอบรูปแบบอีกครั้งหนึง่โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั รอบที ่2 
พบวาองคประกอบหลักมีคาสหสัมพนัธตามองคประกอบและน้ําหนกัองคประกอบ (Factor 
Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และคาสถิติทดสอบ t- test  ของการ
วัดภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  แสดงในตารางที ่45 – ตารางที ่53  ดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 44  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรแตละรายการ  
  จํานวน  57 รายการ  (ตัวบงชี)้  รอบที่ 2 
 

องคประกอบ(Factor Loading) ตัวแปร ขอความ 
1 2 3 4 5 6 

L1 เปนตัวอยางทีด่ีของการทาํงาน 1.25      
L2 มีความจรงิใจตอบุคลากร 0.72      
L4 สรางความเชือ่มั่นในตนเอง 0.72      
L10 แกปญหาไดทนัทวงท ี 0.72      
L3 สรางบรรยากาศใหเกิดแรงจูงใจ 0.70      
L14 ใหอภัยซึ่งกนัและกัน 0.70      
L5 สรางขวัญและกําลังใจ 0.69      
L9 ไมประพฤติเอาแตใจตนเอง 0.69      
L6 ข้ึนเงนิเดือนหรือการใหเงนิโบนัส 0.68      
L12 กระตุนใหมีความกระตือรือรน 0.68      
L7 สรางกรอบงานที่ชัดเจน 0.66      
L8 ใหคําปรึกษาไดทุกเรื่อง 0.66      
L11 มีความสามารถเปนที่ยอมรับ 0.61      
L13 มีการกระจายงาน 0.60      
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ตารางที่  44 (ตอ) 
องคประกอบ(Factor Loading) ตัวแปร ขอความ 

1 2 3 4 5 6 
L21 สามารถดงึเอกลักษณมาเปนจุดเดนได  0.86     
L22 สรางความเชือ่มั่นใหเกิดขึ้นในตนเอง  0.83     
L23 มีความทนัสมยัตอเหตุการณ  0.83     
L18 สงเสริมใหมกีารอบรมบุคลากร  0.81     
L19 ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืนในการ

แกไขปญหา 
 0.81     

L20 มีการประนีประนอมเมื่อเกิดการโตแยง  0.78     
L17 มีหลักและขัน้ตอนในการแกไขปญหา  0.73     
L15 กลาตัดสินใจ  0.69     
L16 แกไขปญหาเฉพาะหนาไดทันท ี  0.68     
L32 มีจุดยืนที่ชัดเจน   1.02    
L33 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ   0.95    
L31 มีความซื่อสัตยสุจริต  ตรงตอเวลา   0.93    
L34 ประพฤติตนเปนตัวอยางทีด่ี   0.92    
L24 เปนทีย่อมรับกับบุคลากรทกุดาน   0.77    
L30 มีความเมตตา  กรุณา  ยุติธรรม  และมี

คุณธรรม   0.75    
L25 มีความเสมอตนเสมอปลายไมลําเอียง   0.74    
L27 มีความอดทน   0.74    
L26 มีความเสยีสละในการทํางาน   0.73    
L28 มีความรูความสามารถในการทํางาน   0.73    
L29 สรางความสําเร็จในการทํางาน   0.70    
L35 ไดรับการยกยอง    1.06   
L37 ใหความชวยเหลือชุมชนได    1.00   
L36 ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการทาํงาน    0.82   
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ตารางที่  44  (ตอ) 
องคประกอบ(Factor Loading) ตัวแปร ขอความ 

1 2 3 4 5 6 
L38 สรางความสําเร็จในการกาํหนด

นโยบาย     1.06  
L43 มองโลกในแงดี     1.00  
L44 เปดโอกาสใหผูอ่ืนเขามามีสวนรวม     1.00  
L39 มีวิสัยทัศนที่กวางไกล     0.99  
L46 มีการวางแผน     0.90  
L45 มีวิสัยทัศนที่ดดีูไดจากการมคีุณธรรม     0.87  
L42 พัฒนาความรูในทุกดานอยูเสมอ     0.85  
L41 สรางเปาหมายหลักรวมกนัเพื่อให

บรรลุผลสําเร็จ     0.76  
L40 ทันตอเหตุการณและทันสมยั     0.70  
L57 รับฟงความคดิเห็นของบุคลากร      1.10 
L51 สรางวนิัยในการทํางานใหกบับุคลากร

ในโรงเรียน      1.09 
L48 มีสวนรวมในการทํางาน      1.04 
L47 มีหลักการกระจายอํานาจ      1.03 
L50 มีการเดินทางสายกลาง      1.03 
L49 มีความเสมอภาคไมมีการแบงแยกชนชั้น      1.02 
L56 มีความซื่อสัตยสุจริต      0.98 
L55 สรางกฎระเบยีบในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร      0.97 
L52 มีคุณธรรม  เมตตา  กรุณาตอบุคลากร      0.95 
L53 มีการปกครองแบบครอบครัว      0.93 
L54 กลาวชมเชยใหกําลังใจในการทํางาน      0.84 
 จากตาราง 44 พบวาคาน้าํหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรแตละ
รายการ จาํนวน  57 รายการ  (ตัวบงชี)้  องคประกอบที่ 1  มีคาน้ําหนกัองคประกอบของตัวบงชี้อยู
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ระหวาง  0.60 ถึง 1.25 องคประกอบที่ 2  มีคาน้าํหนักองคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.68 
ถึง 0.86 องคประกอบที ่ 3  มีคาน้าํหนักองคประกอบของตัวบงชีอ้ยูระหวาง  0.73 ถึง 1.02 
องคประกอบที่ 4  มีคาน้าํหนกัองคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.82 ถึง 1.06  องคประกอบที่ 
5  มีคาน้ําหนกัองคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.70 ถึง 1.06 องคประกอบที่ 6  มีคาน้ําหนกั
องคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.84 ถึง 1.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่  5 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการวัดภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  
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ตารางที่ 45  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  1   
  รอบที่ 2 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

L1 เปนตัวอยางทีด่ีของการทาํงาน 1.25 0.39 3.23** 
L2 มีความจรงิใจตอบุคลากร 0.72 0.29 2.46* 
L4 สรางความเชือ่มั่นในตนเอง 0.72  0.29 2.46* 

L10 แกปญหาไดทนัทวงท ี 0.72 0.29 2.47* 
L3 สรางบรรยากาศใหเกิดแรงจูงใจ 0.70 0.29 2.41* 

L14 ใหอภัยซึ่งกนัและกัน 0.70 0.29 2.41* 
L5 สรางขวัญและกําลังใจ 0.69 0.29 2.39* 
L9 ไมประพฤติเอาแตใจตนเอง 0.69 0.29 2.40* 
L6 ข้ึนเงนิเดือนหรือการใหเงนิโบนัส 0.68 0.29 2.37* 

L12 กระตุนใหมีความกระตือรือรน 0.68 0.29 2.37* 
L7 สรางกรอบงานที่ชัดเจน 0.66 0.28 2.33* 
L8 ใหคําปรึกษาไดทุกเรื่อง 0.66 0.28 2.31* 

L11 มีความสามารถเปนที่ยอมรับ 0.61 0.28 2.19* 
L13 มีการกระจายงาน 0.60 0.28 2.17* 

หมายเหตุ *p < .05 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, **p< .01 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากการวิเคราะห    องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 2 ของการวัดภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน องคประกอบที่  1  ดานความสามารถในการจูงใจ  พบวา คาน้ําหนัก
องคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 14 ตัว อยูระหวาง 0.60 ถึง 1.25 โดยทั้งหมดทุกตัวแปร มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวบงชี้ เปนตัวอยางที่ดีของการทํางาน มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงที่สุด 
เทากับ 1.25 และสูงเปน 2 เทา ของน้ําหนักองคประกอบของ ตัวบงชี้การเปนที่ยอมรับ และการ
กระจายงานดวย  
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 นอกจากนี ้พบวาตัวบงชี ้มคีวามจริงใจตอบุคลากร สรางความเชื่อมัน่ในตัวเอง และ
แกไขปญหาไดทันทวงท ีมีคาน้าํหนักองคประกอบ รองลงมา เทากับ 0.72 ทั้งนี้ ตัวบงชี้ มกีาร
กระจายงาน มีคาน้าํหนักองคประกอบต่าํสุด เทากับ 0.60 
 
ตารางที่ 46  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่ 2   
  รอบที่ 2 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

L21 สามารถดงึเอกลักษณมาเปนจุดเดนได 0.86 0.40 2.12* 
L22 สรางความเชือ่มั่นใหเกิดขึ้นในตนเอง 0.83 0.40 2.09* 
L23 มีความทนัสมยัตอเหตุการณ 0.83 0.40 2.10* 
L18 สงเสริมใหมกีารอบรมบุคลากร 0.81 0.39 2.07* 
L19 ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืนใน

การแกไขปญหา 0.81 0.39 2.07* 
L20 มีการประนีประนอมเมื่อเกิดการโตแยง 0.78 0.38 2.04* 
L17 มีหลักและขัน้ตอนในการแกไขปญหา 0.73 0.37 1.98* 
L15 กลาตัดสินใจ 0.69 0.36 1.96* 
L16 แกไขปญหาเฉพาะหนาไดทันท ี 0.68 0.36 1.96* 

หมายเหตุ *p < .05 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยนั รอบที่ 2 ของการวัดภาวะผูนาํของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชน องคประกอบที ่  2  ดานความฉลาดและมไีหวพริบ  พบวาคาน้าํหนัก
องคประกอบของตัวบงชี ้อยูระหวาง 0.68 ถงึ 0.86 โดยคาน้าํหนักองคประกอบทัง้หมดทกุตัวแปร 
มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยตัวบงชี ้สามารถดงึเอกลักษณมาเปนจุดเดนได มีคาน้ําหนกั 
สูงที่สุด เทากบั 0.86 รองลงมา คือ สรางความเชื่อมัน่ใหเกิดขึ้นในตนเอง และมีความทันสมัยตอ
เหตุการณ โดยมีคาน้ําหนกัองคประกอบเทากนั คือ 0.83 รวมทัง้ตัวบงชี้ สงเสรมิใหมีการอบรม
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บุคลากร และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนในการแกไขปญหา มนี้ําหนกัองคประกอบที่เทากัน 
คือ 0.81 สวนตัวบงชี้แกไขปญหาเฉพาะหนาไดทนัทมีีคาน้าํหนักองคประกอบต่ําทีสุ่ด เทากับ 0.68 
 
ตารางที่ 47  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  3   
  รอบที่ 2 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

L32 มีจุดยืนที่ชัดเจน 1.02 0.39 2.57* 
L33 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 0.95 0.37 2.54* 
L31 มีความซื่อสัตยสุจริต  ตรงตอเวลา 0.93 0.37 2.55* 
L34 ประพฤติตนเปนตัวอยางทีด่ี 0.92 0.36 2.54* 
L24 เปนทีย่อมรับกับบุคลากรทกุดาน 0.77 0.33 2.33* 
L30 มีความเมตตา  กรุณา  ยุติธรรม  และมี

คุณธรรม 0.75 0.33 2.31* 
L25 มีความเสมอตนเสมอปลายไมลําเอียง 0.74 0.32 2.28* 
L27 มีความอดทน 0.74 0.32 2.28* 
L26 มีความเสยีสละในการทํางาน 0.73 0.32 2.28* 
L28 มีความรูความสามารถในการทํางาน 0.73 0.32 2.27* 
L29 สรางความสําเร็จในการทํางาน 0.70 0.31 2.22* 

หมายเหตุ *p < .05 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากการวิเคราะห     องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 2 ของการวัดภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน องคประกอบที่  3  ดานการเปนตัวอยางที่ดี  พบวาคาน้ําหนักองคประกอบของ
ตัวบงชี้ อยูระหวาง 0.73 ถึง 1.02 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทุกตัวแปร มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  โดยตัวบงชี้ จุดยืนที่ชัดเจนมีคาน้ําหนักสูงที่สุด เทากับ 1.02  รองลงมาคือ ตัว
บงชี้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.95 
และ 0.93 ตามลําดับ  
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 นอกจากนี ้ พจิารณาคาน้ําหนกัองคประกอบที่มีคาเทากัน ไดแก มีความเสมอตนเสมอ
ปลายไมลําเอยีง และมีความอดทน มีคาเทากับ 0.74  รวมทัง้คาน้ําหนักองคประกอบต่ําสุด ไดแก 
ตัวบงชี ้มีความเสียสละในการทํางาน และมีความรูความสามารถในการทํางาน มีคาเทากับ 0.73 
 
ตารางที่ 48  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่ 4   
  รอบที่ 2 
 

ตวัแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

L35 ไดรับการยกยอง 1.06 0.35 3.04** 
L37 ใหความชวยเหลือชุมชนได 1.00 0.34 2.95* 
L36 ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการทาํงาน 0.82 0.31 2.65* 

หมายเหตุ *p < .05 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, ** p< .01 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากการวิเคราะห     องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 2 ของการวัดภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน องคประกอบที่  4  ดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  

พบวาคาน้าํหนักองคประกอบของตัวบงชี ้ เทากับ  0.82 1.00 และ 1.06 โดยคาน้ําหนัก
องคประกอบทั้งหมดทกุตัวแปร มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  โดยตัวบงชี ้ ไดรับการยกยอง
น้ําหนกัสูงที่สุด เทากับ 1.06 รองลงมา คือ ใหความชวยเหลือชุมชนได มีคาเทากบั 1.00 และให
ชุมชนเขามามสีวนรวมในการทํางาน มีคาเทากับ 0.82 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 49  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
       (Standard Error) และ คาสถิตทิดสอบ t- test ของตัวบงชี ้ในองคประกอบที ่ 5   
                       รอบที ่2 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

L38 สรางความสําเร็จในการกาํหนดนโยบาย 1.06 0.30 3.52** 
L43 มองโลกในแงดี 1.00 0.29 3.05** 
L44 เปดโอกาสใหผูอ่ืนเขามามีสวนรวม 1.00 0.29 3.05** 
L39 มีวิสัยทัศนที่กวางไกล 0.99 0.29 3.38** 
L46 มีการวางแผน 0.90 0.28 3.19** 
L45 มีวิสัยทัศนที่ดดีูไดจากการมคีุณธรรม 0.87 0.28 3.19** 
L42 พัฒนาความรูในทุกดานอยูเสมอ 0.85 0.28 3.05** 
L41 สรางเปาหมายหลักรวมกนัเพื่อให

บรรลุผลสําเร็จ 0.76 0.27 2.84* 
L40 ทันตอเหตุการณและทันสมยั 0.70 0.26 2.67* 

หมายเหต ุ*p < .05 มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05, ** p< .01 มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

จากการวิเคราะห    องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 2 ของการวัดภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน องคประกอบที่  5  ดานการมีวิสัยทัศนที่ดี  พบวาคาน้ําหนักองคประกอบของ
ตัวบงชี้ อยูระหวาง 0.70 ถึง 1.06 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทุกตัวแปร มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  โดยตัวบงชี้ สรางความสําเร็จในการกําหนดนโยบาย มีคาน้ําหนักสูงที่สุด เทากับ  
1.06  รองลงมา คือตัวบงชี้ มองโลกในแงดี และเปดโอกาสใหผูอ่ืนเขามามีสวนรวม มีคาน้ําหนัก
องคประกอบเทากัน คือ 1.00 รวมทั้งตัวบงชี้ทันตอเหตุการณและทันสมัย มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ ต่ําสุดดวย เทากับ 0.70 
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ตารางที่ 50  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  6   
  รอบที่ 2 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

L57 รับฟงความคดิเห็นของบุคลากร 1.10 0.34 3.20** 
L51 สรางวนิัยในการทํางานใหกบับุคลากร

ในโรงเรียน 1.09 0.34 3.18** 
L48 มีสวนรวมในการทํางาน 1.04 0.33 3.11** 
L47 มีหลักการกระจายอํานาจ 1.03 0.33 3.09** 
L50 มีการเดินทางสายกลาง 1.03 0.33 3.09** 
L49 มีความเสมอภาคไมมีการแบงแยก 

ชนชั้น 1.02 0.33 3.08** 
L56 มีความซื่อสัตยสุจริต 0.98 0.33 3.02** 
L55 สรางกฎระเบยีบในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 0.97 0.32 2.99* 
L52 มีคุณธรรม  เมตตา  กรุณาตอบุคลากร 0.95 0.32 2.96* 
L53 มีการปกครองแบบครอบครัว 0.93 0.32 2.92* 
L54 กลาวชมเชยใหกําลังใจในการทํางาน 0.84 0.30 2.75* 

หมายเหต ุ*p < .05 มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05, ** p< .01 มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

จากการวิเคราะห   องคประกอบเชิงยืนยัน  รอบที่ 2 ของการวัดภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน องคประกอบที่  6  ดานหลักในการปกครอง  พบวาคาน้ําหนักองคประกอบ
ของตัวบงชี้ อยูระหวาง 0.84 ถึง 1.10 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทุกตัวแปร มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05  โดยตัวบงชี้ รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรมีคาน้ําหนัก
องคประกอบสูงที่สุด เทากับ 1.10  รองลงมา คือตัวบงชี้สรางวินัยในการทํางานใหกับบุคลากรใน
โรงเรียน  มีคาเทากับ  1.09 สวนตัวบงชี้กลาวชมเชยใหกําลังใจการทํางาน  มีคาน้ําหนัก
องคประกอบต่ําสุด เทากับ 0.84 
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ตารางที่  51    แสดงคาสหสมัพันธระหวางองคประกอบหลักในปจจัยภาวะผูนําสถานศึกษาเอกชน 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบที่ 2 
 

 การจูงใจ ความฉลาด 
และมี 
ไหวพริบ 

การเปน
ตัวอยางที่ดี 

ความสัมพันธ 
ระหวางโรงเรียน

กับชุมชน 

การมี
วิสัยทัศน 

หลักในการ
ปกครอง 

การจูงใจ 1.000      
ความฉลาด 0.734** 1.000     

การเปนตัวอยางที่ดี 0.784** 0.813** 1.000    
ความสัมพันธ 0.650** 0.712** 0.754** 1.000   
วิสัยทัศน 0.626** 0.776** 0.720** 0.568** 1.000  

หลักในการปกครอง 0.591** 0.689** 0.712** 0.589** 0.827** 1.000 

Χ  54.92 35.75 43.73 11.88 36.07 44.03 
SD 12.49 8.26 9.61 2.58 6.97 9.23 

หมายเหต ุ**p<.001 
 
 พิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางองคประกอบ  6  องคประกอบของปจจัย
ภาวะผูนําสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทุกองคประกอบมี  ความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  ทุกองคประกอบมีขนาดความสัมพันธระหวาง  .568  
ถึง  .827 
 โดยองคประกอบดานการวิสัยทัศนกับหลักในการปกครอง  มีขนาดความสัมพันธสูง
ที่สุดเทากับ  .827  มีทิศทางเปนบวก  โดยทั้งสององคประกอบและมีไหวพริบอธิบายความ
แปรปรวนรวมกัน  ไดคิดเปนรอยละ  68  รองลงมาคือองคประกอบดานความฉลาดกับการเปน
ตัวอยางที่ดี  มีขนาดความสัมพันธเทากับ  .813  มีทิศทางเปนบวกและอธิบายความแปรปรวน
รวมกัน  คิดเปนรอยละ  66 
 นอกจากนี้องคประกอบ  ความสัมพันธระหวางงโรงเรียนกับชุมชน  กับการมวีสัิยทศัน  มี
ขนาดความสัมพันธนอยที่สุด  เทากับ  .568  โดยมีทิศทางเปนบวก   อธิบายความแปรปรวน
รวมกันคิดเปนรอยละ  32 
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ตารางที่ 52  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading)คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test รายองคประกอบหลัก   รอบที ่2 
 

ภาวะผูนําที่มปีระสิทธิผล น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) 

SE t 

องคประกอบหลัก    
1. ดานความสามารถในการจูงใจ   0.96 0.25 3.83** 
2. ดานความฉลาดและมีไหวพริบ   0.85 0.32 2.62* 
3. ดานการเปนตัวอยางที่ดี   0.94 0.30 3.19** 
4. ดานการสรางความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน  0.91 0.23 3.98** 
5. ดานการมวีสัิยทัศนที่ดี   0.99 0.20 4.94** 
6. ดานหลักในการปกครอง   0.85 0.21 4.10** 

R2   =  66.49, df =1884,  P = 1.000,  GFI = 0.98, AGFI = 0.98, RMR =0.011 
หมายเหต ุ*p < .05 มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05, ** p< .01 มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

พิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ ขององคประกอบทั้ง 6 ดาน มีคาเปนบวก มีขนาด
ตั้งแต .85 ถึง .99 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยองคประกอบที่มีน้ําหนักมาก
ที่สุด ไดแก ดานการมีวิสัยทัศนที่ดี และสามารถอธิบายภาวะผูนําของผูบริหาร สถานศึกษาเอกชน
ไดถึง รอยละ 98 รองลงมา ไดแกดานความสามารถในการจูงใจ ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบ
ใกลเคียง กับ ดานการเปนตัวอยางที่ดี และดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
โดยมีน้ําหนักองคประกอบเทากับ .96, .94 และ .91 ตามลําดับ โดยสามารถอธิบายภาวะผูนําของ
ผูบริหาร ฯ ได รอยละ 91, 89 และ 83 ตามลําดับ  

นอกจากนี้ องคประกอบ ดานความฉลาดและมีไหวพริบและดานหลักในการปกครองมี
น้ําหนักองคประกอบที่เทากัน คือ .85 และอธิบายภาวะผูนําของผูบริหาร ฯ ได รอยละ 72 ทั้งสอง
องคประกอบดวย  

ผลจากการวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  
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พบวามีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากคาสถิติที่ใชในการทดสอบ 
ไค สแควร (Chi-Square) มีคาเทากับ 66.49, P = 1.000,  GFI = 0.98, AGFI = 0.98, RMR 
=0.011 

3.5  ผลการวิเคราะหรูปแบบประสิทธิผลของสถานศกึษาเอกชน  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  รอบที่ 2 

 
 จากการวิเคราะหองคประกอบรอบที่ 1 ไดตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบ  38  
รายการ  (ตัวบงชี้) ประกอบเปนองคประกอบหลัก 8 องคประกอบ  เมื่อนํามาตรวจสอบ
องคประกอบโดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั คร้ังที ่ 2 พบวาองคประกอบมีคา
สหสัมพนัธตามองคประกอบและน้ําหนกัองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (Standard Error) และคาสถิติทดสอบ t- test  ของการวัดภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชน  
 
ตารางที่ 53  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรแตละรายการ  
  จํานวน  38 รายการ  (ตัวบงชี)้  รอบที่ 2  

องคประกอบ(Factor Loading) ตัวแปร ขอความ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

A1 สงเสริมใหบุคลากรนาํสิ่งที่อบรม
มาพฒันาโรงเรียน 0.87       

 

A2 เชิญวิทยากรมาใหความรู 0.86        
A3 สนับสนนุใหความรูที่บุคลากร

ตองการ 0.85       
 

A4 อํานวยความสะดวกดาน
เทคโนโลย ี 0.85       

 

A6 มีการประเมนิและตรวจสอบการ
ทํางาน 0.85       

 

A7 วิเคราะหงานเพื่อดําเนินงานให
สําเร็จ 0.83       

 

A5 สรางแรงจูงใจในการทํางาน 0.77        
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ตารางที่  53  (ตอ) 
 

องคประกอบ(Factor Loading) ตัวแปร ขอความ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

A12 สรางบรรยากาศในการยอมรับฟง
ความคิดเหน็  0.87      

 

A9 แบงกลุมการทํางาน  0.84       
A11 ประเมินผลสัมฤทธิก์ารทาํงาน  0.84       
A8 สงเสริมกิจกรรมของบุคลากร  0.82       
A10 สรางบรรยากาศรวมแรงรวมใจ  0.66       
A17 สรางบรรยากาศความสุขในการ

ทํางาน   0.87     
 

A15 เสียสละในการทํางาน   0.85      
A16 ทุมเทการทํางาน   0.85      
A14 สรางแบบประเมินความพึงพอใจ   0.84      
A13 สอบถามสัมภาษณแสดงความ

คิดเห็น   0.82      
A22 สรางความเหมาะสมกับการเรียน

การสอน    0.90     
A19 จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียน    0.86     
A21 มีความปลอดภัย    0.86     
A20 สรางศรัทธา    0.84     
A18 มีความสะอาด    0.80     
A24 ผลิตผลงานทางวชิาการที่ด ี     0.88    
A23 ผลิตนักเรียนใหสามารถไปเรียน

ตอสถาบันอืน่ได     0.80    
A25 มีการสัมภาษณพูดคุย      0.90   
A29 พัฒนาโรงเรียนในทางที่ด ี      0.86   
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ตารางที่  53  (ตอ) 
 

องคประกอบ(Factor Loading) ตัวแปร ขอความ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

A26 สรางความผูกพันกบัชุมชน      0.85   
A28 สรางความรักองคการ      0.85   
A27 เปนทัง้ผูใหและผูรับ      0.84   
A30 เปดโอกาสบุคคลภายนอกรูจักกับ

สถานที ่       0.88  
A31 ปรับตัวใหเขากับลูกนอง       0.86  
A32 สรางความรวมมือในการ

ปฏิบัติงานและแกปญหา       0.84  
A33 ปรับใหเขาเทคโนโลย ี       0.82  
A34 ตองยอมรับวทิยาการใหม ๆ       0.81  
A35 มีความเชื่อมั่นในการแกปญหา        0.91 
A36 คลี่คลายปญหา        0.89 
A38 วิเคราะหและติดตามผล        0.85 
A37 มีความสามัคคี        0.81 
 

จากตาราง 53 พบวาคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรแตละรายการ 
จํานวน  38 รายการ  (ตัวบงชี)้  องคประกอบที่ 1  มีคาน้ําหนกัองคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  
0.77 ถึง 0.87 องคประกอบที่ 2  มีคาน้าํหนกัองคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.66 ถึง 0.87 
องคประกอบที่ 3  มีคาน้ําหนกัองคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.82 ถึง 0.87 องคประกอบที่ 
4  มีคาน้ําหนกัองคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.80 ถึง 0.90  องคประกอบที ่5  มีคาน้ําหนกั
องคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.80 ถึง 0.88 องคประกอบที ่ 6  มีคาน้าํหนกัองคประกอบ
ของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.84 ถึง 0.90 องคประกอบที่ 7  มีคาน้ําหนกัองคประกอบของตัวบงชี้อยู
ระหวาง  0.81 ถึง 0.88 องคประกอบที ่7  มีคาน้าํหนักองคประกอบของตัวบงชี้อยูระหวาง  0.81  
ถึง 0.91 
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แผนภาพที่ 6  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนัของปจจัยประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน 
   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตารางที่ 54   แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  1   
  รอบที่ 2 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

A1 สงเสริมใหบุคลากรนาํสิ่งที่อบรมมา
พัฒนาโรงเรียน 0.87 0.11 7.85*** 

A2 เชิญวิทยากรมาใหความรู 0.86 0.11 7.83*** 
A3 สนับสนนุใหความรูที่บุคลากรตองการ 0.85 0.11 7.77*** 
A4 อํานวยความสะดวกดานเทคโนโลย ี 0.85 0.11 7.76*** 
A6 มีการประเมนิและตรวจสอบการทาํงาน 0.85 0.11 7.76*** 
A7 วิเคราะหงานเพื่อดําเนินงานใหสําเร็จ 0.83 0.11 7.63*** 
A5 สรางแรงจูงใจในการทํางาน 0.77 0.11 7.22*** 

หมายเหตุ  ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 2 ของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน    
 องคประกอบที่  1  ดานการพัฒนาบุคลากร  พบวาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ อยูระหวาง 
0.77 ถึง 0.87 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทุกตัวแปร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
โดยตัวบงชี้ สงเสริมใหบุคลากรนําสิ่งที่อบรมมาพัฒนาโรงเรียน มีคาน้ําหนักสูงที่สุด เทากับ 0.87 
รองลงมา ไดแก เชิญวิทยากรมาใหความรู มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.86  นอกจ ากนี้ 
ตัวบงชี้ สนับสนุนใหความรูที่บุคลากรตองการ อํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยี และมีการ
ประเมินและตรวจสอบการทํางาน มีน้ําหนักองคประกอบเทากัน คือ 0.85 โดยตัวบงชี้ สราง
แรงจูงใจในการทํางาน มีคาน้ําหนักองคประกอบต่ําที่สุด เทากับ 0.77 
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ตารางที่ 55    แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  2   
  รอบที่ 2 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

A12 สรางบรรยากาศในการยอมรับฟงความ
คิดเห็น 

0.87 0.11 7.80*** 

A9 แบงกลุมการทํางาน 0.84 0.11 7.59*** 
A11 ประเมินผลสัมฤทธิก์ารทาํงาน 0.84 0.11 7.59*** 
A8 สงเสริมกิจกรรมของบุคลากร 0.82 0.11 7.48*** 

A10 สรางบรรยากาศรวมแรงรวมใจ 0.66 0.10 6.42*** 
หมายเหตุ  ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 2 ของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน    
องคประกอบที่  2  ดานความสามัคคีของบุคลากร พบวาคาน้ําหนกัองคประกอบของตัวบงชี ้ อยู
ระหวาง 0.66 ถึง 0.87 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทกุตัวแปร มีนยัสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .001  โดยตัวบงชี ้สรางบรรยากาศในการยอมรับฟงความคิดเหน็ มีคาน้าํหนกัสูงที่สุด มีคา
น้ําหนกัองคประกอบเทากับ 0.87 รองลงมา ไดแก ประเมินผลสมัฤทธิ์การทาํงาน และแบงกลุม
การทาํงาน มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากัน คือ 0.84 ทัง้นี้ตัวบงชี้สรางบรรยากาศรวมแรงรวมใจ  
มีคาน้าํหนักองคประกอบต่าํสุด เทากับ 0.66 
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ตารางที่ 56  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  3   
  รอบที่ 2 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

A17 สรางบรรยากาศความสุขในการ
ทํางาน 0.87 0.10 8.56*** 

A15 เสียสละในการทํางาน 0.85 0.10 8.38*** 
A16 ทุมเทการทํางาน 0.85 0.10 8.39*** 
A14 สรางแบบประเมินความพึงพอใจ 0.84 0.10 8.32*** 
A13 สอบถามสัมภาษณแสดงความคิดเหน็ 0.82 0.10 8.18*** 

หมายเหตุ  ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 2 ของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน    
องคประกอบที่  3  ดานความพึงพอใจในงานของบุคลากร พบวาคาน้ําหนักองคประกอบของตัว
บงชี้ อยูระหวาง 0.82 ถึง 0.87 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทุกตัวแปร มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001  โดยตัวบงชี้ สรางบรรยากาศความสุขในการทํางาน มีคาน้ําหนักสูงที่สุด เทากับ 
0.87 รองลงมา ไดแก สรางความสําเร็จของงานจากความตั้งใจทํางาน มีคาน้ําหนักเทากับ 0.86 
ในสวนตัวบงชี้ เสียสละในการทํางาน และทุมเทการทํางาน มีน้ําหนักองคประกอบเทากัน คือ 0.85  
 นอกจากนี้ ตัวบงชี้ สรางแบบประเมินความพึงพอใจ มีน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 
0.84 และตัวบงชี้ สอบถามสัมภาษณแสดงความคิดเห็น มีน้ําหนักองคประกอบนอยที่สุด เทากับ 
0.82 
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ตารางที่ 57 สดงคาน้าํหนกัองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  tandard Error) และ คาสถติิทดสอบ t- test ของตัวบงชี ้ในองคประกอบที่  4   
  รอบที่ 2 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ 
(Factor Loading) SE t 

A22 สรางความเหมาะสมกับการเรียน 
การสอน 0.90 0.10 8.74*** 

A19 จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียน 0.86 0.10 8.42*** 
A21 มีความปลอดภัย 0.86 0.10 8.42*** 
A20 สรางศรัทธา 0.84 0.10 8.24*** 
A18 มีความสะอาด 0.80 0.10 7.98*** 

หมายเหต ุ ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 2 ของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน    
องคประกอบที่  4  ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน พบวาคาน้ําหนักองคประกอบของ
ตัวบงชี้ อยูระหวาง 0.80 ถึง 0.90 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทุกตัวแปร มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001  โดยตัวบงชี้ สรางความเหมาะสมกับการเรียนการสอน มีคาน้ําหนัก
องคประกอบสูงที่สุด เทากับ 0.90 รองลงมา ไดแกตัวบงชี้ มีความปลอดภัย และจัดแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน โดยทั้งสองตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากัน คือ 0.86   

นอกจากนี้ ตัวบงชี้ สรางศรัทธา มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.84 และ ตัวบงชี้ มีความ
สะอาด มีน้ําหนักนอยที่สุด เทากับ  0.80 
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ตารางที่ 58  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  5   
  รอบที่ 2 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

A24 ผลิตผลงานทางวชิาการที่ด ี 0.88 0.10 8.56*** 
A23 ผลิตนักเรียนใหสามารถไปเรียนตอ

สถาบันอืน่ได 0.80 0.10 7.95*** 
หมายเหต ุ ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 2 ของการวัดประสิทธิผลของ
โรงเรียน   องคประกอบที่  5  ดานความสามารถในการผลิต พบวาคาน้ําหนักองคประกอบของตัว
บงชี้ มีคาน้ําหนักสูงที่สุด ไดแก ผลิตผลงานทางวิชาการที่ดี มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.88 
รองลงมา คือ ผลิตนักเรียนใหสามารถไปเรียนตอสถาบันอื่นได ซึ่งมีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.80 
โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งสองตัวแปร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
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ตารางที่ 59 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  6   
  รอบที่ 2 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

A25 มีการสัมภาษณพูดคุย 0.90 0.10 8.70*** 
A29 พัฒนาโรงเรียนในทางที่ด ี 0.86 0.10 8.46*** 
A26 สรางความผูกพันกบัชุมชน 0.85 0.10 8.40*** 
A28 สรางความรักองคการ 0.85 0.10 8.39*** 
A27 เปนทัง้ผูใหและผูรับ 0.84 0.10 8.25*** 

หมายเหตุ  ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 2 ของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน    
องคประกอบที่  6  ดานการพัฒนาเจตคติทางบวก พบวาคาน้ําหนกัองคประกอบของตัวบงชี ้มีคา
น้ําหนกัสูงที่สุด ไดแก มีการสัมภาษณพดูคุย มนี้ําหนกัองคประกอบเทากับ 0.90 รองลงมา คือ 
พัฒนาโรงเรียนในทางที่ด ีมนี้ําหนกัองคประกอบเทากับ 0.86  
 นอกจากนี ้ตวับงชี้ สรางความเคารพนับถอื สรางความผูกพันกับชุมชน และสรางความ
รักองคการ มนี้ําหนกัองคประกอบ ความสําคัญเทากัน คือ 0.85 สวนตัวบงชี้ เปนทั้งผูใหและผูรับ 
มีคาน้าํหนักองคประกอบต่าํที่สุด เทากับ 0.84 โดยคาน้าํหนักองคประกอบทัง้หมดทุกตัวแปร มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

202

ตารางที่ 60  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  7   
  รอบที่ 2 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

A30 เปดโอกาสบุคคลภายนอกรูจักกับ
สถานที ่ 0.88 0.10 8.80*** 

A31 ปรับตัวใหเขากับลูกนอง 0.86 0.10 8.66*** 
A32 สรางความรวมมือในการปฏิบัติงานและ

แกปญหา 0.84 0.10 8.49*** 
A33 ปรับใหเขาเทคโนโลย ี 0.82 0.10 8.33*** 
A34 ตองยอมรับวทิยาการใหม ๆ 0.81 0.10 8.21*** 

หมายเหต ุ ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 2 ของการวัดประสิทธิผลของ
โรงเรียน   องคประกอบที่  7  ดานความสามารถในการปรับตัว พบวาคาน้ําหนักองคประกอบของตวั
บงชี้ มีคาน้ําหนักสูงที่สุด ไดแก เปดโอกาสบุคคลภายนอกรูจักกับสถานที่ มีคาน้ําหนักเทากับ 0.88 
รองลงมา คือ ปรับตัวใหเขากับลูกนอง มีคาน้ําหนักเทากับ 0.86  

 นอกจากนี้ ตัวบงชี้สรางความรวมมือในการปฏิบัติงานและแกปญหา มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ เทากับ 0.84 และ ตัวบงชี้การปรับใหเขาเทคโนโลยี มีคาน้ําหนักต่ําสุด เทากับ 0.82 
โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทุกตัวแปร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

203

ตารางที่ 61  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
  (Standard Error) และ คาสถิติทดสอบ t- test ของตัวบงชี้ ในองคประกอบที่  8   
  รอบที่ 2 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) SE t 

A35 มีความเชื่อมั่นในการแกปญหา 0.91 0.11 8.58*** 
A36 คลี่คลายปญหา 0.89 0.11 8.43*** 
A38 วิเคราะหและติดตามผล 0.85 0.10 8.09*** 
A37 มีความสามัคคี 0.81 0.10 7.81*** 

หมายเหต ุ ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

จากการวิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 2 ของการวัดประสิทธิผลของ
โรงเรียน   องคประกอบที่  8  ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน พบวาคาน้ําหนัก
องคประกอบของตัวบงชี้มีคาระหวาง 0.81 ถึง 0.91 โดยตัวบงชี้ มีความเชื่อมั่นในการแกปญหา มีคา
น้ําหนักสูงที่สุด เทากับ 0.91 รองลงมา คือ คลี่คลายปญหา  วิเคราะหและติดตามผล มีน้ําหนัก
องคประกอบ เทากับ 0.89 และ 0.85 โดยตัวบงชี้ มีความสามัคคี มีคาน้ําหนักองคประกอบต่ําที่สุด 
เทากับ 0.81 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทุกตัวแปร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   
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ตารางที่ 62    แสดงคาสหสมัพันธระหวางองคประกอบหลักในปจจัยประสิทธิผลของ 
  โรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   รอบที่ 2 
 

 การ
พัฒนา
บุคลากร 

ดานความ
สามัคคี
ของ

บุคลากร 

ความพึง
พอใจใน
งานของ
บุคลากร 

บรรยากาศ
และ

ส่ิงแวดลอม
ของโรงเรียน 

ความ 
สามารถ
ในการ
ผลิต 

ความ 
สามารถ
การ
พัฒนา
เจตคติ
ทางบวก 

ความ 
สามารถ
ในการการ
ปรับตัว 

ความ 
สามารถ
ในการ
แกไข

ปญหาใน
โรงเรียน 

การพัฒนบุคลากร 1.000        
ความสามัคคีของ
บุคลากร 0.787** 1.000       
ความพึงพอใจใน
งานของบุคลากร 0.773** 0.847** 1.000      
บรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมของ
โรงเรียน 0.793** 0.701** 0.645** 1.000     
ความสามารถใน
การผลิต 0.687** 0.678** 0.682** 0.780** 1.000    
ความสามารถการ
พัฒนาเจตคติ
ทางบวก 0.783** 0.717** 0.747** 0.812** 0.763** 1.000   
ความสามารถใน
การการปรับตัว 0.742** 0.609** 0.631** 0.670** 0.690** 0.766** 1.000  
ความสามารถใน
การแกไขปญหาใน
โรงเรียน 0.543** 0.471** 0.361** 0.487** 0.526** 0.524** 0.662** 1.000 

Χ  27.11 19.82 20.10 19.94 7.93 19.97 19.14 14.65 
SD 6.00 4.34 4.02 4.29 2.08 4.11 4.79 3.76 

หมายเหต ุ **p< .01 มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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พิจารณาคาสัมประสิทธิ์  สหสัมพันธระหวางองคประกอบ  8  องคประกอบยอยของปจจัย
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทุกองคประกอบมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  ทุกองคประกอบ  และมีขนาดความสัมพันธระหวาง  .361  
ถึง  .847 
 โดยองคประกอบดาน  ความสามัคคีของบุคลากร  กับความพึงพอใจในงานของ
บุคลากร  มีขนาดความสัมพันธสูงที่สุดเทากับ  .847  มีทิศทางเปนบวก  โดยทั้งสององคประกอบ
อธิบายความแปรปรวนรวมกัน  ไดคิดเปนรอยละ  72  รองลงมาคือองคประกอบดานบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนกับการพัฒนาเจตคติทางบวก  มีขนาดความสัมพันธเทากับ  .812  มี
ทิศทางเปนบวกและอธิบายความแปรปรวนรวมกันรอยละ  66 
 นอกจากนี้องคประกอบ  ความพึงพอใจในงานของบุคลากร  กับการแกปญหาใน
โรงเรียน  มีขนาดความสมัพนัธนอยที่สุด  เทากับ  .361  โดยมีทิศทางเปนบวก  อธิบายความ
แปรปรวนรวมกันคิดเปนรอยละ  13 
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ตารางที่ 63  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั  รอบที่ 2 (Confirmatory Factor analysis) 
  ของการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน  
 

ประสิทธิผลของโรงเรียน น้ําหนกัองคประกอบ
(Factor Loading) 

SE t 

องคประกอบหลัก    
1.  การพัฒนาบุคลากร 0.90 0.10 9.09*** 
2.  ความสามคัคีของบุคลากร 0.94 0.10 9.12*** 
3.  ความพึงพอใจในงานบุคลากร 0.95 0.09 10.38*** 
4.  บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 0.96 0.09 10.33*** 
5.  ความสามารถในการผลติ 0.97 0.09 10.39*** 
6.  ความสามารถในการพฒันาเจตคติทางบวก 0.97 0.09 10.36*** 
7.  ความสามารถในการปรับตัว 0.97 0.09 10.72*** 
8.  การแกไขปญหาภายในโรงเรียน 0.88 0.09 9.79*** 

Chi-square  =372.92, df = 1119,  P =1.00,  GFI =0.95, AGFI = 0.94, RMR = 0.049 
หมายเหต ุ ***p< .001 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 
พิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ ขององคประกอบทั้ง 8 ดาน มีคาเปนบวก มีขนาด

ตั้งแต .88 ถึง .97 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยองคประกอบที่มีน้ําหนักมาก
ที่สุด ไดแก ดาน 

ดานความสามารถในการผลิต ดานความสามารถในการพัฒนาเจตคติ และดาน
ความสามารถในการปรับตัวโดยมีน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .97 ทั้งสามองคประกอบ รวมทั้ง
สามารถอธิบายความผันแปรในประสิทธิผลของโรงเรียนได รอยละ .94, .94 และ .93 ตามลําดับ  

 นอกจากนี้ น้ําหนักองคประกอบอีก 5 องคประกอบ มีขนาดตั้งแต .88- .96 ไดแก ดาน
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  ดานความพึงพอใจในงานบุคลากร  ดานความสามัคคี
ของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และดานการแกปญหาภายในโรงเรียน สามารถอธิบาย
ประสิทธิผลโรงเรียน เทากับรอยละ 92, 90 87, 81 และ รอยละ 78 ตามลําดับ   
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ผลจากการวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลประสิทธิผลของโรงเรียน ที่ประกอบดวย
องคประกอบขางตน พบวามีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากคาสถิติ
ที่ใชในการทดสอบ ไค สแควร (Chi-Square) มีคาเทากับ 372.92, df = 1119,  P =1.00,  GFI 
=0.95, AGFI = 0.94, RMR = 0.049 
ตอนที่ 4   การวิเคราะหถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 

ผูวิจัยไดนาํขอมูลที่ไดผานการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัอันดับสอง (Second-
Order Factor Analysis) มาวิเคราะหดวยสถิติวเิคราะหถดถอยพหคุูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยวิเคราะหดวยโปรแกรม Lisrel  

โดยทดสอบอทิธิพลของตัวแปรตน คือ ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชน โดยแยกวิเคราะหเปนรายองคประกอบวาองคประกอบทั้ง 6 ดาน ไดแก  

  1) ความสามารถในการจูงใจ   
  2) ความฉลาดและมีไหวพรบิ  
  3) การเปนตวัอยางทีดี   
  4) การสรางความสมัพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  
  5) การมีวิสัยทศันที่จาํนวน    
  6) หลักในการปกครอง   
โดยศึกษาถึงความสมัพนัธ และอิทธพิลของตัวแปรยอยทัง้ 6  ดาน ตอตัวแปรตามไดแก 

ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไดผลการวิเคราะหดังตอไปนี้  
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ตารางที่ 64  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธระหวางคะแนน 
  จากตัวแปรตางๆ สหสัมพนัธแบบเพียรสัน (Pearson ‘s Product –  
  Moment correlation Coefficient) 
 

ตัวแปร ประสิทธิผล การจูงใจ  
ฉลาดและ
มีไหวพริบ 

ตัวอยาง
ทีดี   

ความสัม
พันธ 

วิสัยทัศน การ
ปกครอง 

1. ประสิทธิผล 1.000       
2. จูงใจ   0.713** 1.000      
3. ฉลาดและมี
ไหวพริบ 0.828** 0.695** 1.000     
4. ตัวอยางทีดี   0.765** 0.777** 0.801** 1.000    
5.ความสัมพันธ 0.488** 0.542** 0.555** 0.581** 1.000   
6.วิสัยทัศน 0.813** 0.589** 0.748** 0.689** 0.410** 1.000  
7.การปกครอง 0.802** 0.567** 0.682** 0.709** 0.478** 0.800** 1.000 
หมายเหต ุ **p< .01 มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางตัวแปรที่ศึกษา พบวา ตัวแปรตนทัง้ 6 ตัวแปร มี

ความสัมพันธกับตัวแปรตามประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธตั้งแต  0.488 ถึง 0.828 โดยมี
ทิศทางทางบวกทุกตวั นัน่คือสามารถอธบิายไดในทางไปดวยกัน ตัวแปรตนเพิ่มจะทําใหตวัแปร
เพิ่มข้ึน  

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรตน ไดแก ความสามารถในการจูงใจ ตัวแปรความ
ฉลาดและมีไหวพริบ ตัวแปรการเปนตวัอยางทีดี ตัวแปรการสรางความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกบั
ชุมชน ตัวแปรวิสัยทัศน และตัวแปรหลักในการปกครอง พบวามีความสัมพันธกนัอยางมนีัยสาํคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมพีสัิยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธระหวาง 0.410  ถึง 0.801  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

209

ตารางที่ 65  คาสัมประสิทธิ์ถดถอย คาสมัประสิทธิถ์ดถอยมาตรฐาน และคาสถิตถิดสอบ t  
 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t 

 B SE Beta  
(Constant) 10.74 - - - 

1.จูงใจ   0.397 0.04 0.20 5.36*** 
2.ฉลาดและมี
ไหวพริบ 1.06 0.05 0.36 7.79*** 
3.ตัวอยางทีด ี  -0.03 - -0.01 - 
4.ความสัมพนัธ -0.49 0.03 -0.04            -1.38 
5.วิสัยทัศน 0.76 0.05 0.21 4.24*** 
6.การปกครอง 0.84 0.04 0.31 6.87*** 

Chi-Square 16, df = 16,  P =1.00,  GFI =1.00, AGFI = 1.00, RMR = 0.00028 
หมายเหต ุ*** p< .001,  R = .907, R2 = .823 

   
จากการวิเคราะหถดถอยพหคุูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา ตัวแปร

ความสามารถในการจงูใจ ตัวแปรความฉลาดและมีไหวพริบ ตัวแปรวิสัยทัศน และตัวแปรหลักใน
การปกครอง เปนตัวแปรที่ทาํนายประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ได
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .001 ทั้งนี้ตัวแปรการเปนตวัอยางทีด ี และการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ  

โดยเมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานพบวา ตัวแปรความฉลาดและมี
ไหวพริบ มีคาเทากับ 0.36 มีน้ําหนักสงูที่สุด รองลงมาไดแก ตัวแปรหลักในการปกครอง มีคา
เทากับ 0.31  ตัวแปรวิสัยทศัน และตัวแปรความสามารถในการจงูใจ ตัว มีคาเทากับ 0.21  และ 
0.20 ตามลําดับ ตัวแปรทีม่ีนัยสาํคัญทางสถิติทกุตัวมคีวามสัมพันธทางบวกกับตัวแปรตาม โดย
ตัวแปรตนทั้งหมดสามารถอธิบายตัวแปรตามประสิทธผิลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดโดยรวมคิดเปนรอย 82.30  
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สามารถเขยีนเปนสมการพยากรณไดดังนี้       
Ef^ficiency = 10.74 + 0.397 Movti*** + 1.06 Wisdom*** – 0.03 Exam – 0.49 

Relat + 0.76 Vision*** + 0.84 Govern*** 
 หมายเหต ุจากสมการ  
 Efficiency  คือประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
Movti    คือความสามารถในการจูงใจ 
Wisdom คือความฉลาดและมีไหวพรบิ 
Exam  คือการเปนตัวอยางทีด ี
Relat  คือการสรางความสมัพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
Vision  คือวิสัยทัศน 
Govern  คือหลักในการปกครอง 
 
จากสมการสามารถแปลผลไดดังนี้ หากตัวแปร Movti เพิ่มข้ึน 1 หนวยมาตรฐาน จะทํา

ใหประสิทธิผลฯ เพิม่ข้ึน 0.397 หนวย ในขณะที่ควบคุมตัวแปรอื่นในสมการใหคงที ่หากตวัแปร 
Wisdom เพิ่มข้ึน 1 หนวยมาตรฐาน จะทาํใหประสิทธิผลฯ เพิม่ข้ึน 1.06 หนวย ในขณะที่ควบคุม
ตัวแปรอื่นๆ ในสมการใหคงที่ หากตัวแปร Vision เพิ่มข้ึน 1 หนวยมาตรฐาน ประสิทธิผลฯ จะ
เพิ่มข้ึน 0.76 หนวย ในขณะที่ควบคุมตัวแปรอื่นในสมการใหคงที่  และหากตัวแปร Govern 
เพิ่มข้ึน 1 หนวยมาตรฐาน ประสิทธิผลฯ จะเพิ่มข้ึน 0.84 หนวย ในขณะที่ควบคุมตัวแปรอื่นใน
สมการใหคงที ่นาํเสนอเปนแผนภาพโมเดลดังแผนภาพที่ 7 

ผลจากการวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวามีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจาก
คาสถิติที่ใชในการทดสอบ ไค สแควร (Chi-Square) มีคาเทากับ 16, df = 16,  P =1.00,  GFI 
=1.00, AGFI = 1.00, RMR = 0.00028  
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แผนภาพที่ 7 แสดงโมเดลการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2) องคประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา
เอกชน  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรที่ใชในการวิเคราะห 
คือ ผูรับใบอนุญาต ครูใหญ และครูปฏิบัติการ  ในสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใน  75  จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  จํานวน 768 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางขั้นแรกโดยวิธีการ
สุมแบบแบงกลุมหลายขั้นตอน และทําการสุมตัวอยางขั้นที่สองโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น กลุม
แรกจํานวน  384 คน  สําหรับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 1  กลุมที่สองจํานวน  
384 คน  สําหรับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  รอบที่ 2 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 2 ชุด แบบสอบถามกลุมตัวอยางกลุม
แรก  ถามเกี่ยวกับองคประกอบดานตาง ๆ ของภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล และประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเอกชน  แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะภูมิหลังของผูตอบ
แบบสอบถาม  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามองคประกอบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล  มี  6 ดาน  
จํานวน  63  ขอ  และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน  มี  8  ดาน  จํานวน 49 
ขอ  แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert’s rating scale) มีคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ  0.966  และแบบสอบถามกลุมตัวอยางกลุมที่สอง เปนแบบสอบถาม
ที่ปรับมาจากการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางกลุมแรก และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 1 
จากการวิเคราะหพบวา  มีขอคําถามบางขอที่มีคาน้ําหนักองคประกอบต่ํา  และขอคําถามไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงไดตัดขอคําถามดังนี้ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามองคประกอบภาวะผูนําที่มี
ประสิทธิผล  มี  6 ดาน  จํานวน  57  ขอ  และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน  
มี  8  ดาน  จํานวน 38 ขอ 
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 การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน  3  ตอน  ข้ันตอนแรกวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
รอบที่ 1 โดยใชขอมูลการตอบของกลุมตัวอยางในกลุมแรก จํานวน 384 ฉบับ เพื่อยืนยัน
องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษา (Confirmatory 
Factor Analysis) ตามที่ไดจากการสํารวจทฤษฎี และความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  จากนั้นผูวิจัย
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน รอบที่ 2  โดยใชขอมูลการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง
กลุมที่สอง  จํานวน 384 ฉบับ เพื่อยืนยันการสกัดองคประกอบ (Second Confirmatory Factor 
Analysis) แลวจึงวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (Χ ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห  Factor 
Analysis และ การวิเคราะห Multiple Regression Analysis โดยใชโปรแกรม LISREL  

 
สรุปผลการวจิัย 
 จากการวิเคราะหรูปแบบภาวะผูนาํทีม่ีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี ้
 
 1.   การสังเคราะหองคประกอบ 
  จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับภาวะผูนําของ

ผูบริหาร และประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน พบองคประกอบดังนี้ 
  องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหาร มี 6 องคประกอบ คือ  1)  ความสามารถในการ

จูงใจ  2)  ความฉลาดและมีไหวพริบ  3)  การเปนตัวอยางที่ดี  4) การสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน  5)  การมีวิสัยทัศนที่ดี  และ6)  หลักในการปกครอง   

  องคประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน   มี 8 องคประกอบ คือ  1)  พัฒนา
บุคลากร   2)  ความสามัคคีของบุคลากร  3)  ความพงึพอใจในงานของบุคลากร  4)  บรรยากาศ
และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน   5)  ความสามารถในการผลิต   6)  ความสามารถในการพัฒนาเจต
คติทางบวก  7)  ความสามารถในการปรับตัว   และ 8)  ความสามารถในการแกปญหาภายใน
โรงเรียน  
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2.   การวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั รอบที่ 1 (Confirmatory Factor Analysis) 
  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  แบบวัดภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

เอกชน  ซึง่มี  6  ดาน    63  ขอ  ประกอบดวย 1) ความสามารถในการจูงใจ  จํานวน  15  ขอ  2) 
ความฉลาดและมีไหวพริบ จํานวน  10  ขอ  3) การเปนตัวอยางที่ดี จํานวน  12  ขอ  4) การสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน จํานวน  4  ขอ  5) การมีวิสัยทัศนที่ดีจํานวน  10  ขอ  และ        
6) หลักในการปกครอง  จํานวน  12  ขอ  จากการวิเคราะหพบวา  มีขอคําถามบางขอที่มีคาน้ําหนกั
องคประกอบต่ํา  และขอคําถามไมมีนยัสําคัญทางสถติิ  ไดตัดขอคําถามออกไปจาํนวน 6 ขอ คือ 
ขอที่ 1, ขอที่ 16,  ขอที ่26,  ขอที่ 38,  ขอที่ 42 และ  ขอที่ 52    คงเหลอืขอคําถามจาํนวน  57  ขอ 

  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั รอบที่ 1 ของประสทิธิผลของโรงเรียนเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  แบบวัดประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งมี 8 ดาน  49  ขอ  ประกอบดวย 1) พัฒนาบุคลากร มีขอคําถาม
จํานวน  8  ขอ  2) ความสามัคคีของบุคลากร มีขอคําถามจํานวน  6  ขอ  3) ความพึงพอใจในงาน
ของบุคลากร มีขอคําถามจํานวน  6  ขอ  4) บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีขอคําถาม
จํานวน  7  ขอ  5) ความสามารถในการผลิต มีขอคําถามจํานวน  5  ขอ  6) ความสามารถในการ
พัฒนาเจตคติทางบวก มีขอคําถามจํานวน  6  ขอ  7) ความสามารถในการปรับตัว มีขอคําถาม
จํานวน  6  ขอ  และ 8) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  จากการวิเคราะห  พบวามี
ขอคําถามบางขอที่มีคาน้ําหนักองคประกอบต่ําและขอคําถามไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   ไดตัดขอ
คําถามออกไปจํานวน 11 ขอ คือ ขอที่ 1,  ขอที่ 9,  ขอที่ 15,  ขอที่ 21 ขอที่ 26,  ขอที่ 28,  ขอที่ 29,  
ขอที่ 31 ขอที่ 33,  ขอที่ 39 และ  ขอที่ 45    คงเหลือขอคําถามจํานวน  38  ขอ 

 
3.   การวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั รอบที่ 2 (Second  Confirmatory Factor 

Analysis) 
จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนัรอบที่  2  สามารถสรุปไดดังนี ้
 ดานความสามารถในการจงูใจ  ระดับความคิดเหน็ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอ

ภาวะผูนํา ในดานความสามารถในการจงูใจ  โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก  โดยมคีวามคิดเหน็อยู
ในระดับมากที่สุด  6  ขอคือ  ใหอภัยซึง่กันและกนั  กระตุนใหมีความกระตือรือรน  มีการกระจาย
งาน  เปนตวัอยางที่ดีของการทํางาน  ไมประพฤติตนเอาแตใจตนเอง  และสรางขวัญและกําลังใจ   
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 ดานความฉลาดและมีไหวพริบ  ระดับความคิดเหน็ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอ
ภาวะผูนํา ในดานความฉลาดและมีไหวพริบ  โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก โดยมคีวามคิดเหน็อยู
ในระดับมากที่สุด  3 ขอคือ กลาตัดสินใจ มีหลกัและขั้นตอนในการแกไขปญหา และสรางความ
เชื่อมั่นใหเกิดขึ้นในตนเอง 

 ดานการเปนตวัอยางทีด ี  ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะ
ผูนํา  ในดานการเปนตวัอยางที่ดี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   โดยมีความคิดเหน็อยูในระดับมาก
ที่สุด  4  ขอคือ มีความเมตตา  กรุณา  ยุติธรรม  และมีคุณธรรม  มจีุดยืนที่ชัดเจน  สราง
ความสาํเร็จในการทํางาน และ มีซื่อสัตยสุจริต  ตรงตอเวลา 

 ดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ระดับความคิดเหน็ของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชนตอภาวะผูนํา ในดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก    โดยมีความคิดเห็นอยูในระดบัมากที่สุด  1  ขอคือ ใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการทาํงาน    สวนตวับงชีท้ี่มีความคิดเห็นอยูในระดับมากมี 2 ขอคือ ไดรับการยกยอง และ 
ใหความชวยเหลือชุมชนได 

 ดานการมีวิสัยทัศนที่ดี  ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะผูนาํ 
ในดานการมวีสัิยทัศนที่ดี โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด    โดยมีความคิดเหน็อยูในระดับมาก
ที่สุด  5  ขอคือ มีการวางแผน เปดโอกาสใหผูอ่ืนเขามามีสวนรวม มองโลกในแงดี มีวิสัยทัศนที่
กวางไกล และทันตอเหตุการณและทันสมยั 

 ดานหลักในการปกครอง  ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอภาวะ
ผูนํา  ในดานหลกัในการปกครอง  โดยภาพรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด  โดยมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากที่สุด  6  ขอคือ มหีลักการกระจายอาํนาจ มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม  เมตตา 
กรุณาตอบุคลากร สรางกฎระเบียบในการปฏิบัติงานของบุคลากร รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร 
และกลาวชมเชยใหกาํลังใจการทาํงาน 

 
 ปจจัยประสิทธิผลของโรงเรยีนเอกชนระดบัการขั้นพื้นฐาน 
  ปจจัยประสิทธิผลของโรงเรยีนเอกชนระดบัการขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 8 องคประกอบคือ 
  ดานการพัฒนาบุคลากร  ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศกึษาเอกชนตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ในดานการพัฒนาบุคลากร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก    โดยมี
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ความคิดเหน็อยูในระดับมากทุกรายขอคือ สงเสริมใหบคุลากรนําสิง่ทีอ่บรมมาพฒันาโรงเรียน มี
การประเมนิและตรวจสอบการทาํงาน สรางแรงจูงใจในการทํางาน  เชิญวทิยากรมาใหความรู 
วิเคราะหงานเพื่อดําเนินงานใหสําเร็จ อํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยี และสนับสนนุใหความรู
ที่บุคลากรตองการ 

  ดานความสามัคคีของบุคลากร  ระดับความคิดเหน็ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ในดานความสามัคคีของบุคลากร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   
โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด  2  ขอคือ แบงกลุมการทํางาน และประเมนิผลสัมฤทธิ์การ
ทํางาน   

  ดานความพงึพอใจในงาน  ระดับความคิดเหน็ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ในดานความพึงพอใจในงานของบุคลากร  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด  โดยมีความคิดเห็นอยูในระดบัมากที่สุด  3  ขอ คือ เสียสละในการทาํงาน  ทุมเทการ
ทํางาน และสรางบรรยากาศความสุขในการทาํงาน    

  ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ระดับความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชนตอประสทิธิผลของโรงเรียนเอกชน ในดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   โดยมีความคิดเห็นอยูในระดบัมากที่สุด  3  ขอคือมีความ
ปลอดภัย สรางความเหมาะสมกับการเรียนการสอน และสรางศรัทธา   

  ดานความสามารถในการผลิต  ระดับความคิดเหน็ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ในดานความสามารถในการผลิต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก    
โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกรายขอคือ ผลิตนักเรียนใหสามารถไปเรียนตอสถาบนัอืน่ได 
และผลิตผลงานทางวิชาการที่ดี   

  ดานความสามารถในการพฒันาเจตคติทางบวก  ระดับความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชนตอประสทิธิผลของโรงเรียนเอกชน ในดานความสามารถในการพัฒนาเจตคติ
ทางบวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยมีความคิดเห็นอยูในระดบัมากที่สุด  3  ขอคือ เปนทั้ง
ผูใหและผูรับ สรางความรักองคกร และพฒันาโรงเรียนในทางที่ดี      

ดานความสามารถในการปรับตัว  ระดับความคิดเหน็ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ในดานความสามารถในการปรับตัว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกรายขอคือ   เปดโอกาสบุคคลภายนอกรูจกักับสถานที ่ปรับให
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เขาเทคโนโลย ีปรับตัวใหเขากับลูกนอง โรงเรียนตองยอมรับวิทยาการใหม ๆ และสรางความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานและแกปญหา 

  ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน ระดับความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชนตอประสทิธิผลของโรงเรียนเอกชน ในดานความสามารถในการแกไขปญหาใน
โรงเรียน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกรายขอคือ  มีความ
เชื่อมั่นในการแกปญหา คลี่คลายปญหา มีความสามัคคี และวิเคราะหและติดตามผล  

 
  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั รอบที่ 2  ของการวัดภาวะผูนาํของผูบริหาร

สถานศกึษาเอกชน 
   ดานความสามารถในการจงูใจ  มีจาํนวนตัวบงชี ้14 ตัว คาน้าํหนักองคประกอบ

อยูระหวาง 0.60 ถึง 1.25 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทกุตัวแปร มีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05  โดยตัวบงชี ้ เปนตัวอยางที่ดขีองการทาํงาน มีคาน้ําหนกัองคประกอบสูงที่สุด เทากับ 
1.25 

   ดานความฉลาดและมีไหวพริบ  มีจํานวนตัวบงชี ้ 9 ตัว คาน้ําหนักองคประกอบ
อยูระหวาง 0.68 ถึง 0.86 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทกุตัวแปร มีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05  โดยตัวบงชี ้ ควรสามารถดึงเอกลักษณมาเปนจุดเดนได มีคาน้าํหนักองคประกอบสูง
ที่สุด เทากบั 0.86 

   ดานการเปนตวัอยางทีด ี  มีจํานวนตัวบงชี้ 11 ตัว คาน้าํหนักองคประกอบอยู
ระหวาง 0.73 ถงึ 1.02 โดยคาน้าํหนักองคประกอบทั้งหมดทกุตัวแปร มนีัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05  โดยตัวบงชี ้จุดยนืที่ชัดเจน  มคีาน้ําหนักองคประกอบสูงที่สุด เทากบั 1.02   

   ดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีจํานวนตัวบงชี้ 3 ตัว คา
น้ําหนกัองคประกอบอยูระหวาง  0.82 ถึง 1.06 โดยคาน้าํหนักองคประกอบทัง้หมดทุกตัวแปร มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยตวับงชี้ ไดรับการยกยอง  มีคาน้าํหนักองคประกอบสูงทีสุ่ด 
เทากับ 1.06 

   ดานการมีวิสัยทัศนที่ดี  มีจํานวนตวับงชี้ 9 ตัว  คาน้าํหนักองคประกอบอยู
ระหวาง 0.70 ถงึ 1.06 โดยคาน้าํหนักองคประกอบทั้งหมดทกุตัวแปร มนีัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05  โดยตัวบงชี ้สรางความสาํเร็จในการกําหนดนโยบาย มีคาน้าํหนักองคประกอบสูงทีสุ่ด 
เทากับ  1.06 
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   ดานหลักในการปกครอง มีจํานวนตวับงชี้ 11 ตัว  คาน้ําหนักองคประกอบอยู
ระหวาง 0.84 ถงึ 1.10 โดยคาน้าํหนักองคประกอบทั้งหมดทกุตัวแปร มนีัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .01 และ .05  โดยตัวบงชี้ รับฟงความคิดเหน็ของบุคลากร  มีคาน้าํหนักองคประกอบสูงทีสุ่ด 
เทากับ 1.10 

   ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบเชิงยนืยนัอันดับสอง
ของการวัดภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  ปรากฏวาผลการวิเคราะหองคประกอบทัง้ 6 
ดาน มีคาเปนบวก มีขนาดตัง้แต .85 ถึง .99 โดยมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ทกุคา โดยมีดัชนี
วัดระดับความสอดคลองระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษไดคาไค-สแควร (Chi-Square) 
เทากับ 66.49, P = 1.000,  GFI = 0.98, AGFI = 0.98, RMR =0.011  แสดงวาโมเดล
องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนมีความตรงเชงิโครงสราง 

         ผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลองคประกอบภาวะผูนาํของ
ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  เพื่อจัดลําดบัความสาํคัญขององคประกอบเรียงลําดับตามคาน้าํหนกั
องคประกอบไดดังนี้  ดานการมีวิสัยทัศนที่ดี  ดานความสามารถในการจูงใจ ดานการเปนตวัอยาง
ที่ดี และดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดานความฉลาดและมีไหวพริบ   และ
ดานหลักในการปกครอง   มีคาน้าํหนักองคประกอบเทากับ .96, .94, .91, .85 และ .85  ตามลําดบั 

 
         ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั รอบที่ 2 ของประสิทธิผลของโรงเรียน

เอกชนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
   ดานการพัฒนาบุคลากร  มีจํานวนตัวบงชี้ 7 ตัว  คาน้าํหนักองคประกอบอยู

ระหวาง 0.77 ถงึ 0.87 โดยคาน้าํหนักองคประกอบทั้งหมดทกุตัวแปร มนีัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .001  โดยตัวบงชี ้ สงเสริมใหบุคลากรนําสิ่งที่อบรมมาพัฒนาโรงเรียน มีคาน้ําหนกั
องคประกอบสูงที่สุด เทากบั 0.87 

   ดานความสามัคคีของบุคลากร  มีจํานวนตัวบงชี้ 5 ตัว  คาน้ําหนกัองคประกอบ
อยูระหวาง 0.66 ถึง 0.87 โดยคาน้ําหนักองคประกอบทั้งหมดทกุตัวแปร มีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .001  โดยตัวบงชี ้สรางบรรยากาศในการยอมรบัฟงความคิดเห็น มีคาน้ําหนักองคประกอบ
สูงที่สุด เทากบั 0.87 

   ดานความพงึพอใจในงาน  มีจํานวนตวับงชี ้ 5 ตัว  คาน้ําหนักองคประกอบอยู
ระหวาง 0.82 ถงึ 0.87 โดยคาน้าํหนักองคประกอบทั้งหมดทกุตัวแปร มนีัยสําคัญทางสถติิที่
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ระดับ .001  โดยตัวบงชี ้สรางบรรยากาศความสุขในการทาํงาน มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงที่สุด 
เทากับ 0.87 

   ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  มีจํานวนตวับงชี ้5 ตัว  คาน้ําหนัก
องคประกอบอยูระหวาง 0.80 ถึง 0.90 โดยคาน้าํหนักองคประกอบทั้งหมดทกุตัวแปร มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001  โดยตัวบงชี้ สรางความเหมาะสมกับการเรียนการสอน มีคาน้ําหนัก
องคประกอบสูงที่สุด เทากบั 0.90 

   ดานความสามารถในการผลิต  มีจํานวนตัวบงชี ้ 2 ตัว  คาน้ําหนกัองคประกอบ
อยูระหวาง 0.80 ถงึ 0.88  โดยคาน้ําหนกัองคประกอบทั้งหมดทุกตวัแปร มีนยัสาํคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .001 โดยตัวบงชี ้ ผลิตผลงานทางวชิาการที่ดี มีคาน้าํหนักองคประกอบสูงทีสุ่ด เทากับ 0.88 

   ดานความสามารถในการพฒันาเจตคติทางบวก  มีจํานวนตัวบงชี ้ 5 ตัว คา
น้ําหนกัองคประกอบอยูระหวาง 0.84 ถึง 0.90 โดยคาน้าํหนักองคประกอบทัง้หมดทุกตัวแปร มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยตัวบงชี้  มีการสัมภาษณพูดคุย มีคาน้ําหนกัองคประกอบสูง
ที่สุด เทากบั 0.90 

   ดานความสามารถในการปรับตัว  มีจํานวนตวับงชี้ 5 ตัว คาน้าํหนัก
องคประกอบอยูระหวาง 0.81 ถึง 0.88  โดยคาน้าํหนกัองคประกอบทั้งหมดทุกตวัแปร มีนัยสาํคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 โดยตัวบงชี ้  เปดโอกาสบุคคลภายนอกรูจักกับสถานที ่ มีคาน้ําหนกั
องคประกอบสูงที่สุด เทากบั 0.88 

   ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  มีจํานวนตวับงชี้ 4 ตัว  คา
น้ําหนกัองคประกอบอยูระหวาง 0.81 ถึง 0.91 โดยคาน้าํหนักองคประกอบทัง้หมดทุกตัวแปร มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยตัวบงชี ้ มคีวามเชื่อมั่นในการแกปญหา มีคาน้าํหนัก
องคประกอบสูงที่สุด เทากบั   0.91 

   ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบเชิงยนืยนัอันดับสอง
ของประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ปรากฏวาผลการวิเคราะห
องคประกอบทั้ง 8 ดาน มีคาเปนบวก มีขนาดตั้งแต .88 ถึง .97 โดยมีนยัสําคญัทางสถติิที่
ระดับ .01 ทุกคา  โดยมีดัชนีวัดระดับความสอดคลองระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษไดคาไค-
สแควร (Chi-Square) เทากับ 372.92, df = 1119,  P =1.00,  GFI =0.95, AGFI = 0.94, RMR = 
0.049  แสดงวาโมเดลองคประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความตรงเชงิโครงสราง  
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   ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนัของโมเดลองคประกอบประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดลําดับความสาํคัญขององคประกอบเรียงลําดับ
ตามคาน้าํหนกัองคประกอบไดดังนี้   ดานความสามารถในการผลิต ดานความสามารถในการ
พัฒนาเจตคต ิดานความสามารถในการปรับตัว  ดานบรรยากาศและสิง่แวดลอมของโรงเรียน  ดาน
ความพึงพอใจในงานบุคลากร  ดานความสามัคคีของบคุลากร ดานการพัฒนาบุคลากร และดาน
การแกปญหาภายในโรงเรียน   มีคาน้าํหนักองคประกอบเทากับ .97, .97, .97, .96, .95, .94, .90  
และ .88  ตามลําดับ  

 
4. การวิเคราะหถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
  จากการวิเคราะหถดถอยพหคุูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา ตัวแปร

ความสามารถในการจงูใจ ตัวแปรความฉลาดและมีไหวพริบ ตัวแปรวิสัยทัศน และตัวแปรหลักใน
การปกครอง เปนตัวแปรที่ทาํนายประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ได
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .001 โดยตัวแปรที่มอิีทธิพลสงูที่สุด คือตัวแปรความฉลาดและมี
ไหวพริบ มีคาสัมประสิทธิถ์ดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.36 รองลงมาไดแก ตัวแปรหลักในการ
ปกครอง มีคาสัมประสิทธิถ์ดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.31 ตัวแปรวิสัยทัศน มีคาสมัประสิทธิถ์ดถอย
มาตรฐาน เทากับ 0.21  และตัวแปรความสามารถในการจูงใจ มีคาสัมประสิทธิถ์ดถอยมาตรฐาน 
เทากับ 0.20   

 
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้    ผูวิจัยอภิปรายเฉพาะองคประกอบภาวะผูนําที่มี
ประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  และรูปแบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน  โดยจะอภิปรายไปตามลําดับดังตอไปนี้ 

1.  องคประกอบภาวะผูนําของผูบริหาร  
  ผลการวิจยัพบวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษาเอกชน ประกอบดวย 6  

องคประกอบ  เรียงลาํดับความสาํคัญ  โดยพิจารณาจากคาน้ําหนกัองคประกอบจากมากไปนอย  
ประกอบดวย  ดานการมวีิสัยทัศนที่ดี ดานความสามารถในการจูงใจ ดานการเปนตวัอยางที่ด ีดาน
การสรางความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกบัชุมชน ดานความฉลาดและมีไหวพริบ   และดานหลกัใน
การปกครอง   โดยแตละองคประกอบเกิดจากการใชวิธทีางสถิต ิ   ดวยเหตุนีท้ําใหองคประกอบทั้ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 221

6 องคประกอบ  มีตัวแปรในแตละองคประกอบครอบคลุมและคอนขางสอดคลองกับแนวคดิ
เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนของนักวจิัยที่ไดศึกษาไว  ดงันี ้

  1.1  ดานการมีวิสัยทัศนที่ดี  จากการวิจยัปรากฏวา การมวีิสัยทัศนที่ดีมีความสําคัญ
กับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษาเอกชนมากที่สุด โดยพิจารณาจากคาน้าํหนกัองคประกอบ  
ตัวแปรที่มีคาน้ําหนกัองคประกอบสูงในอนัดับแรก ๆ ไดแก สรางความสําเร็จในการกําหนดนโยบาย  
มองโลกในแงดี และเปดโอกาสใหผูอ่ืนเขามามสีวนรวม  อาจกลาวไดวาการมีวิสัยทศันที่ดี เปนสิ่งที่
ผูนําตองใหความสําคัญ นั่นคือผูนําจะตองมีความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณในอนาคต  
เตรียมบุคลากรใหพรอมกับการรับมือกับส่ิงใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้น  จะตองมีความรูความเขาใจในการ
วางแผน  การมองการณไกล  ซึ่งตรงกับงานวิจยัของ  สิปปนนท  เกตุทัต ไดกลาววา  การมี
วิสัยทัศน  และมีทัศนะกวางไกลและสามารถทาํใหผูรวมงานยอมรับและยินดรีวมและยินดีรวม
ปฏิบัติตาม  ผูนําตองมีศักยภาพพืน้ฐาน  9  ประการ  ไดแก  เปนคนเกง  เปนคนดี  ทํางานรวมกบั
ผูอ่ืนได  มีความกลาหาญทางจริยธรรม  อดทน  บริหารจัดการเปน  ตัดสินใจอยางมีวิจารณญาณ  
มีสํานกึรับผิดชอบตอสังคมและเคยประสบความสาํเร็จมาพอสมควร  ซึ่งจากผลการวิเคราะหพบวา 
องคประกอบดานการมีวิสัยทัศนที่ดี สามารถอธิบายความเปนผูนาํของผูบริหาร สถานศึกษาเอกชน
ไดถึง รอยละ 98 จะเหน็ไดวา การมวีิสัยทศันที่ด ีจัดไดวามีความสําคญัสูงที่สุดในลกัษณะของ ผูนํา
จะตองมีการสรางความสําเรจ็ในการกาํหนดนโยบาย มวีิสัยทัศนทีก่วางไกล  ซึ่งตองมองโลกใน
ความเปนจริง ในแงบวกมากกวาแงลบและการที่จะมีวิสัยทัศนดีและกวางไกลนัน้ที่ขาดไมไดคือ 
การที่เปดโอกาสใหผูอ่ืนไดเขามามีสวนรวม นํามาพิจารณาประกอบ  นอกจากนี ้ สมคิด  บางโม ได
กลาวไววา  กระบวนการกลุม  คือ  การรวมแรงรวมใจและการรวมระดมสมองกันคิด  เพื่อ
ปฏิบัติงานที่ทกุคนในหมูคณะมีสวนรวมเปนเจาของงานและมีผลประโยชนรวมกนักระบวนการหมู
พวกเกิดขึ้นไดตั้งแตบุคคล 2 คนขึ้นไป  ที่มีความมุงหมายตรงกันมารวมคิด  รวมกันทํางานอยาง
เดียวกนัใหเปนผลสําเร็จลุลวงไปดวยดีอยางมีประสิทธิภาพ   ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ    
แชปแมน  (Chapman)  พบวา      พฤตกิรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพนัน้  ครู  
อาจารยในโรงเรียนจะตองมสีวนรวมตั้งแตในขั้นเริ่มตนการวางแผนรวมกนั  มีสวนรวมในการนาํ
แนวคิดที่ไดนัน้นาํไปสูการปฏิบัติจริง ผูบริหารโรงเรียนจงึตองเปนผูนําตัง้แตเร่ิมตนในดานการ
เตรียมการ  เชน  การวิเคราะห  การแสวงหาขอมูล  การสรางศรัทธาใหเกิดการยอมรับในการทีจ่ะ
เปล่ียนแปลงนโยบาย  นอกจากนัน้จะตองเปนผูนําในการวางแผนตาง ๆ เพื่อการนําแนวคิดที่ไดไป
สูการปฏิบัติจริงและจะตองติดตามผลของการเปลีย่นแปลงตาง ๆ ดวยการเปลีย่นแปลงดังกลาวนี้
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จะตองเปลี่ยนแปลงทัง้เปาหมาย  โครงสรางและกระบวนการตาง ๆ ตามความเหมาะสม  จงึจะ
นําไปสูประสิทธิผลของโรงเรยีนตามเปาหมายที่กาํหนดไว  พฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เปนปจจัยที่มคีวามสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน  ไดรับการพัฒนาทีด่ีข้ึน   

   ดังนัน้การมวีิสัยทัศนที่ด ี จะตองประกอบไป ดวย การสรางความสําเร็จในการ
กําหนดนโยบาย ตองมองโลกในแงด ีเปดโอกาสใหผูอ่ืนเขามามีสวนรวม มีวิสัยทัศนกวางไกล มกีาร
วางแผนการทาํงาน มีคณุธรรมในการวสัิยทัศนนัน้ๆ พฒันาความรูทุกดานอยางตอเนี่อง สราง
เปาหมายรวมกับผูอยูใตบังคับบัญชา รวมทั้งตองทนัตอเหตุการณ และทันสมัยดวย 

  1.2  ดานความสามารถในการจงูใจ  จากการวิจัยปรากฏวา ความสามารถในการจูง
ใจมีความสาํคญักับภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศกึษาเอกชนเปนอันดบัสอง โดยพจิารณาจากคา
น้ําหนกัองคประกอบ  ตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงในอนัดับแรก ๆ ไดแก เปนตัวอยางที่ดี
ของการทาํงาน  มีความจริงใจตอบุคลากร  สรางความเชื่อมั่นในตัวเอง และแกไขปญหาได
ทันทวงท ี

   อาจกลาวไดวาความสามารถในการจูงใจ เปนสิง่ที่ผูนําเองตองใหความสาํคัญ 
ในลําดับที่รองลงมา การจูงใจ เปนหลักการหนึ่งในทางจิตวทิยา  ซึง่ปยธิดา  ตรีเดช  ไดให
ความสาํคัญกบัการชักจงู จูงใจ วา ควรไดมกีารจูงใจ แนะนาํ รวมทั้งบงัคับบัญชาให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวโดยความเต็มใจ จะเห็นไดวา 
การที่ผูใตบังคบับัญชาจะปฏิบัติตามนั้นจะตองเปนไปโดยความเต็มใจที่จะทํา ซึ่งการจูงใจนัน้
ประกอบไปดวย  จากผลการวิจัยของ  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  ไดกลาวถงึทักษะดานการ
จูงใจไววา  เนื่องจากผูนําตองทําหนาที่ชกัจูงและกระตุนใหผูรวมงานหรือผูใตบงัคับบัญชาทุมเท
การทาํงานใหแกหนวยงาน  ดังนั้นทักษะการจูงใจเปนสิ่งสําคัญอีกสิง่หนึ่งที่ผูนําจะตองมี  การจูงใจ
อาจแสดงออกมาในรูปของการเปนตัวอยางที่ด ี  การวางตัวที่เหมาะสม  การตอบแทนหรือใหรางวลั
ที่เปนไปอยางยุติธรรมและจริงใจ  หรืออาจเพียงการใหกําลังใจดวยคาํชมในเวลาที่เหมาะสม  การ
จูงใจทีก่ระทาํไปดวยความจริงใจและตนเองและงานที่ทาํ  เกิดพลงัและความตั้งใจที่จะเอาชนะ
ปญหาและอุปสรรคตอไป  ทายที่สุดจะทําใหผูปฏิบัติงานทาํงานไดสําเร็จสมตามความมุงหมายที่
ผูนําคาดหวงัไว 

   จากผลการวิเคราะห พบวาการจงูใจเปนสวนสาํคัญองคประกอบหนึง่ ในความ
เปนผูนาํซึง่สําคัญเปนลําดับ รองลงมาจากการมวีิสัยทศันที่ด ี  ทั้งนี ้ การจงูใจนั้น ควรตองมกีาร
สรางบรรยากาศที่กอใหเกิดแรงจูงใจ ผูนาํควรมีความจริงใจตอบุคลากรของตน  มีการสรางขวญั
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และกําลังใจ สรางความเชือ่มั่นในตนเองใหปรากฏ มกีารกําหนดกรอบงานที่ชัดเจนแกบุคลากร มี
การกระจายงานไดอยางเหมาะสม เปนผูที่ใหคําปรึกษาได แกไขปญหาที่เกดิไดอยางทนัทวงที 
ประพฤติตัวเหมาะสม ไมเอาแตใจ และมีการใหอภัย  ซึ่งพบวา ผูนาํควรมีทักษะการชกัจูงโดยอาศัย
หลักการตางๆ ดังที่ไดกลาวมา จากการศกึษาวิจัยในเรื่องการชกันาํจติใจ  Luthans  พบวาผูบริหาร
ที่ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิผลไดแกผูที่สามารถทําใหพนักงงานมีผลงานดีและมีความ
พึงพอใจดวยในขณะที่ผูบริหารที่มีประสบความสาํเร็จไดแกผูที่ไดรับการสนับสนุนใหเจริญกาวหนา
อยางรวดเร็วซึง่เปนไปในทางเดียวกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ   พบวาผูนาํเปนบุคคลที่ไดรับการมอบหมาย  
และเปนทีย่อมรับของสมาชกิใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนอืกลุมสามารถที่จะจูงใจ  ชักนาํ  หรือช้ีนํา
ใหสมาชิกของกลุมรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของกลุมใหสําเร็จ  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ 
โรเจอร (Roger) เปนทฤษฎีเชิงสถานการณที่เชื่อวาประสิทธิผลของผูนําจะขึน้กับความสามารถของ
การจูงใจและการสรางความพึงพอใจใหแกพนกังาน  พนักงานจะไดรับการกระตุนใหทํางานโดย
พนักงานจะเชือ่วา  ความพยายามจะนําไปสูความสาํเร็จในงานที่ไดรับมอบหมาย  ความสาํเร็จใน
งานจะนําไปสูรางวัลที่พงึพอใจ  เพื่อสรางแรงจูงใจใหพนกังานผานเสนทางเพื่อเดนิไปสูการแสวงหา
รางวัล  อันเปนเปาหมายและกําจัดอุปสรรคที่จะทําใหไมบรรลุเปาหมาย  ซึง่ก็จะนําพนักงานไปสู
ความสาํเร็จในงานที่ไดรับมอบหมายได  ทําใหเกิดผลลัพธคือความพึงพอใจและการเพิม่ผลผลิต
ของการปฏิบตัิงาน  โดยทั่วไปผูนาํจะพยายามกําหนดเสนทางสูเปาหมายสาํหรับสมาชิกไวอยาง
ชัดเจน  ซึ่งผลการวิจยัขางตน ก็มีความสอดคลองกับผลการศึกษาในครั้งนี้ เชนกนั  ซึ่งไมสอดคลอง
กับงานวิจัยของ  ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร   ไดศึกษาลักษณะผูนําของผูบังคับบัญชาและความพึงพอใจ
ในงานของผูใตบังคับบัญชา ศึกษาเฉพาะกรณีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  สํานกังานใหญ
โดยใชกลุมตัวอยางในการศึกษา คือ พนกังานการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  สํานักงานใหญ 
พบวา ผูบงัคับบัญชาเพศชายและเพศหญงิมีลักษณะผูนาํไมแตกตางกนั   ในขณะที ่  ธีระ  รุณเจริญ 
พบวา  ภาวะผูนําเชิงจัดการและภาวะผูนําเชงิปฏิรูปของหวัหนาหอผูปวย  โรงพยาบาลศนูยและ
โรงพยาบาลทัว่ไป  ในภาคตะวันออก  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พบวา  หัวหนาหอผูปวยมีภาวะ
ผูนําเชงิปฏิรูปอยูในระดับสูง     

   ดังนั้นความสามารถในการจูงใจควรตองมีการสรางบรรยากาศที่กอใหเกิด
แรงจงูใจ ผูนาํควรมีความจริงใจตอบุคลากรของตน  ผูนําควรมทีักษะการชักจงูโดยอาศัยหลักการ
ตางๆ ดังที่ไดกลาวมา จากการศึกษาวิจัยในเรื่องการชักนําจิตใจ  หรือช้ีนําใหสมาชกิของกลุมรวม
พลังเพื่อปฏิบตัิภารกิจตาง ๆ ของกลุมใหสําเร็จ 
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  1.3  ดานการเปนตวัอยางที่ด ี จากการวจิัยปรากฏวา จุดยนืทีช่ัดเจน การเปนตัวอยาง
ทีดีมีความสาํคัญกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนเปนอนัดบัสาม โดยพิจารณาจากคา
น้ําหนกัองคประกอบ  ตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงในอนัดับแรก ๆ ไดแก  จุดยืนที่ชดัเจน  
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีความซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา 

   การเปนตวัอยางที่ดีนัน้ พัชราภรณ  สงวนก่าํจิตตและคณะ  กลาววาการเปน
ตัวอยางที่ดีเปนสวนประกอบของบทบาทนักปฏิบัติ  สิปปนนท  เกตทุัต  กลาววา  ผูที่จะเปนผูนํา
ตองมีศักยภาพพืน้ฐาน  9  ประการ  ไดแก  เปนคนเกง  เปนคนดี  ทาํงานรวมกับผูอ่ืนได  มีความ
กลาหาญทางจริยธรรม  อดทน  บริหารจัดการเปน  ตัดสินใจอยางมีวิจารณญาณ  มีสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมและเคยประสบความสําเร็จมาพอสมควร  การเปนตัวอยางทีด่ี จําเปนตองมี
องคประกอบยอยๆ ซึง่จากผลที่ไดพบวา ส่ิงที่สําคัญสูงสุดไดแก การมีจุดยืนที่ชัดเจนคือการปฎบิัติ
ตามกฎระเบียบ มีความซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา ประพฤติตัวเปนตวัอยางที่ด ีตองเปนที่ยอมรับใน
หมูบุคลากร  มีความเมตตา กรุณา ยุติธรรม คณุธรรม/ มีความเสมอตนเสมอปลายไมลําเอียง มี
ความอดทน เสียสละ มีความรูความสามารถ และสรางความสาํเร็จในการทาํงานได  

   การเปนตวัอยางที่ด ีจงึมีความสําคัญตอการเปนผูนํา ซึง่งานวิจัย ของ  ธีระ  รุญเจริญ    
พบวาสภาวะของผูบริหารสถานศึกษาดานบุคลิกภาพสวนตัวของผูบริหารและกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษาที่จะตองมีการเสริมสรางใหผูบริหารมีการพัฒนาใหเปนไปตามแนวปฏิรูป
การศึกษา  ซึง่ผลสอดคลองกับงานวิจยัของ   ประสิทธิ ์  เขียวศรี    ไดสรุปคุณลักษณะภาวะผูนาํ
ของผูบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน    พบวา  มีคุณลักษณะ  5  ดาน   คือ  ดาน
ความรู     ดานทักษะ    ดานทัศนคติ  ดานคุณธรรม  จริยธรรมและดานบุคลิกภาพ  และบุญมา  
กัมปนาทพงษ    ไดวิจัยวาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประกอบดวย  
4  ดาน  คือ  ดานความเปนผูนาํ  ดานวชิาการ  ดานบุคลิกภาพ  และดานความสามารถในการ
บริหารงาน  ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ   วาณชิ  ประทุมนันท    พบวาผูบริหารโรงเรียนตองทาํ
หนาที่เปนผูนาํ    ตองเปนตัวอยางในดานพฤตกิรรม      และเปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากร
ในโรงเรียน  การแสดงออกของผูบริหารมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของครู  และนักเรียนดวย  
ดังนัน้ถาผูบริหารรูจักนําความภาวะผูนาํมาใชในการทาํงานใหถูกกับสภาพโรงเรียน  โดยทาํให
ผูรวมงานรูสึกวาผูบริหารมีความบริสุทธิ์ใจในการทํางาน  และเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืนในเรื่องตาง ๆ 
จะกอใหเกิดความศรัทธา  ความสามัคคีรวมมือ  รวมใจในการทํางาน  ซึ่งสงผลใหการดําเนนิงาน
ของโรงเรียนบรรลุตามจุดประสงค  ในขณะที่  วนัชัย  นพรัตน  พบวา  ลักษณะทางดานบุคลิกภาพ
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ของผูนํา  เชน  เครื่องแตงกายสะอาดเรียบรอย  มีความตรงตอเวลา  และมีความรบัผิดชอบตองาน  
เปนสิ่งที่ผูใตบงัคับบัญชาพึงพอใจที่สุดในการนาํมาเปนตัวอยางในการปฏิบัติตนตาม 

   ดังนัน้การเปนตัวอยางที่ดีควรประกอบไปดวยการสรางความศรัทธา ความสามัคคี
รวมมือ  รวมใจในการทํางาน  มีคุณลักษณะ  5  ดาน  คือ  ดานความรู  ดานทักษะ  ดานทัศนคต ิ 
ดานคุณธรรม  จริยธรรมและดานบุคลิกภาพ  เครื่องแตงกายสะอาดเรียบรอย  มีความตรงตอเวลา  
และมีความรบัผิดชอบตองาน   

  1.4  ดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน จากการวจิัยปรากฏวา 
การสรางความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกบัชุมชนมีความสําคัญกับภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชนเปนอันดบัส่ี โดยพจิารณาจากคาน้าํหนักองคประกอบ  ตวัแปรที่มีคาน้ําหนัก
องคประกอบสูงในอนัดับแรก ๆ ไดแก   ไดรับการยกยอง   ใหความชวยเหลือชุมชนได  ใหชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการทํางาน 

   ซึ่งการสรางความสมัพนัธ ระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนสิง่ที่ผูบริหารควรไดมี
การทาํอยางตอเนี่อง  มนษุยสัมพนัธเปนสิ่งสาํคัญมากสิ่งหนึง่สําหรับผูนํา  เพราะผูนาํมหีนาที่
สําคัญที่ตองตดิตอเกี่ยวของกับคนอ่ืนไมวาจะเปนหนาทีท่างดานประสานประโยชนหรือขจัดขอ
ขัดแยงระหวางบุคคลในหนวยงาน  มนุษยสัมพนัธอาจแสดงออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน  
ความสามารถในการเขากับผูอ่ืนได  ความชวยเหลือ ความรวมมือ  ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  เปน
ตน  การมีมนุษยสัมพนัธที่ดีจะชวยใหผูรวมงานหรอืผูใตบังคับบัญชารูสึกชื่นชมและประทับใจ  
อยากคบคาสมาคมหรืออยากเปนเพื่อนดวย  เกิดความคุนเคยและเปนกนัเองในระยะเวลาอนัสัน้  
ซึ่งทายที่สุดแลวจะชวยใหผูนําไดรับความรวมมอืชวยเหลือจากบุคคลตาง ๆ อันจะทําใหการประสาน
ประโยชนหรือขจัดขอขัดแยงกระทําไดงายขึ้น  ไมวาจะเปนการทาํใหเกิดการยอมรับยกยองใน
ชุมชน  จากการศึกษาของ  สมหวงั  พธิยิานุรักษและคณะ  กลาววา  ภาพลักษณของผูบริหาร
สถานศกึษาในยุคใหมไววาผูบริหารโรงเรียนยุคใหมจะตองมีความเปนผูนําทางวิชาการที่เขมแข็ง  
เปนผูจัดการทีเ่ฉียบแหลม  เปนผูประสานชุมชนที่ดี  เปนผูอํานวยความสะดวก  ที่เชี่ยวชาญ  และ
เปนผูทีม่ีวิสัยทัศนที่กวางไกล   

   การใหความชวยเหลือชุมชนที่อยูบริเวณทีต่ั้งของสถานศกึษาเปนการพรอมเสมอ
ที่จะชวยแกปญหาตาง ๆ ของชุมชนใกลเคียงใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกันเมื่อมีปญหา
ติดขัด  มีความหวงใยและกระตือรือรนทีจ่ะใหความชวยเหลือชุมชน หรือการใหชมุชนไดเขามามี
สวนรวมในการทํางานเขามามีสวนรวมในการวางแผนและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการ
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ปฏิบัติงานตามแผนของแตละฝายระหวางชุมชนและโรงเรียน ซึง่งานวิจยัในตางประเทศ  เวสต   
(west)  พบวา  ครู  ผูบริหาร  และผูปกครองเขารวมในโครงการนี ้  3  ป  แตมีครจูํานวนเลก็นอยที่
เห็นวาตนเองไดเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ครูสวนใหญเหน็วาตนไมคอยมีสวนเกีย่วของ  
และเห็นวาการบริหารหรือการใชภาวะผูนาํโดยใชโรงเรียนเปนฐานมิไดชวยใหโรงเรียนประสบ
ความสาํเร็จแตประการใด  และบุคลากรทางการศึกษาเชื่อวาผูบริหารโรงเรียนพยายามที่จะให
โอกาส  ในการออกความเห็นและการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมิไดทําใหกลุมบุคลากร  ทาง
การศึกษามีโอกาสออกความคิดเห็นเพิ่มข้ึน  ในขณะที่ พรสันต  เลิศวิทยาววิัฒน  พบวาภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนครูผูสอนมีการรับรูพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรยีน  ทัง้ดานมุงงาน
และมุงสัมพันธอยูในระดับการปฏิบัติเปนครั้งคราว  ในขณะที่มีความคาดหวงั  ในดานมุงงานอยูใน
ระดับสัมพันธอยูในระหวางการปฏิบัติสมํ่าเสมอ  สวนผูบริหารโรงเรียนนัน้  มีการรับรูพฤติกรรม
ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนทั้งดานมุงงานและมุงสัมพันธอยูในระดับการปฏิบัติบอย
อยางสม่ําเสมอ ซึง่ไมสอดคลองกับงานวจิัยของ วิมเบลเบอรก  (Wimpelberg)   ไดศกึษาวิจัยงาน
ในหนาที่ของผูบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาในอินเดียนา  ดานงานประชาสัมพันธโรงเรียน  พบวา
ผูบริหารไมคอยใชครูและนักเรียนใหเปนประโยชนตองานประชาสมัพนัธของโรงเรียน  การติดตอ
ระหวางผูปกครองกบัโรงเรียนโดยการเยีย่มเยยีนมีนอย  ในขณะที ่  ยงยทุธ  เกษสาคร  ไดทําการศึกษา
เร่ืองคุณลักษณะที่พงึประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในพืน้ที่เสีย่งภยั  จังหวัดยะลา  
ดานคุณลักษณะดานมนุษยสัมพนัธ  ประกอบดวย  คณุลักษณะยอยที่สําคัญ  คอื  ใหเกียรติและ
เคารพสิทธิผูรวมงาน  ใจกวาง  ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืนและยกยองผูกระทาํดี   

   ดังนัน้การสรางความสัมพนัธระหวางชุมชนของผูบริหารควรมีองคประกอบ  คือ  
มีการมุงงานและมุงสัมพนัธอยูในระดับการปฏิบัติเปนครั้งคราว   การพรอมเสมอทีจ่ะชวยแกปญหา
ตาง ๆ ของชุมชนใกลเคียงใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกนัเมื่อมีปญหาติดขัด   เปนผู
ประสานชมุชนที่ดี  เปนผูอํานวยความสะดวก  ที่เชีย่วชาญ  และเปนผูที่มีวิสัยทัศนที่กวางไกล 

  1.5  ดานความฉลาดและมีไหวพริบ  จากการวิจัยปรากฏวา ความฉลาดและมีไหว
พริบมีความสาํคัญกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนเปนอันดับหา โดยพิจารณาจากคา
น้ําหนกัองคประกอบ  ตัวแปรที่มีคาน้าํหนกัองคประกอบสูงในอนัดับแรก ๆ ไดแก สามารถดึง
เอกลักษณมาเปนจุดเดนได  สรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นในตนเอง และมีความทันสมัยตอ
เหตุการณ   ในดานความฉลาดและมีไหวพริบเปนสิ่งทีผู่นําพึงม ี ความฉลาดและมไีหวพริบ คือ มี
สติปญญาดีงาม  ความรูความสามารถของบุคคลที่ชกันําคนทัง้หลายมาประสานกันและพากนัไป
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จุดมุงหมายทีด่ีงาม  ประกอบดวย บริหารงานและจดัการงานใหเปนระบบ  มคีวามกลาในการ
ตัดสินใจ  สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดทนัท ี ใชหลักและขั้นตอนในการแกไขปญหา  สงเสริม
ใหมีการอบรม  ยอมรับฟงความคิดของผูอ่ืนในการแกไขปญหา  ใชวิธีการประนปีระนอมเมื่อเกิด
การโตแยง  สรางความเชื่อมั่นใหกับตนเอง  มีความทนัสมัยตอเหตุการณ  Dubrin    ไดกลาวถึง
วิธีการพฒันาภาวะผูนําในเรื่องการศึกษาวา  การถายทอดความรูโดยไมคํานงึถึงการนาํความรูไป
ประยกุตใชอยางทนัทีทนัใด    เชน  หากผูบริหารศึกษาเกีย่วกับคณิตศาสตร  ก็เปนทีห่วังวาสักวันหนึง่
เขาอาจจะมีโอกาสใชคณิตศาสตรที่เรียนมาในการอธิบายเหตุผลของเหตุการณหรือปญหาทางการ
บริหารขององคการ  ซึ่งจะเปนการเพิ่มความเปนผูนาํใหเปนทีย่อมรับ  การศึกษาอยางเปนทางการ
มีความสมัพนัธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการบริหารและตําแหนงของผูนํา นอกจากนี้ปริมาณของ
การศึกษาอยางเปนทางการยังมีความสัมพันธเชิงบวกกบัระดับของตําแหนงที่ผูนําปฏิบัติงาน  

   ในขณะทีง่านวิจัยของ  นิรันดร  หมื่นสุข ไดพูดถึงผูบริหารที่มทีัศนะตอพฤติกรรม
ภาวะผูนําที่เปนจริงของผูบริหารโรงเรยีนประถมศึกษา  โดยรวมและรายดานทั้ง  4  ดาน  คือ  ดาน
วิสัยทศัน  ดานการวิพากษ  การตัดสินใจและดานคุณธรรมมากกวาครูผูสอน     ซึง่สอดคลองกบั
การศึกษาวิจัยของ  พรสนัต  เลิศวิทยาววิัฒน  พบวาครูผูสอนมีการรับรูพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรยีน  ทัง้ดานมุงงานและมุงสัมพันธอยูในระดับการปฏิบัติเปนครั้งคราว  ในขณะที่
ความคาดหวงั  ในดานมุงงานอยูในระดับสัมพันธอยูในระดับการปฏิบัติสมํ่าเสมอ  สวนผูบริหาร
สถานศกึษานัน้  มีการรับรูพฤติกรรมภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรียนทั้งดานมุงงานและมุงสัมพันธ
อยูในระดับการปฏิบัติบอยอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  โกสิน  พูลวนั   ไดทําการศึกษา
เร่ือง  ลักษณะผูนําที่พงึประสงคพบวา  ลักษณะของผูนาํตองมกีารแสดงกิริยาวาจาในการพูดที่
เหมาะสม  และผูนําที่มีความเฉลียวฉลาดและไหวพริบดี  ลักษณะทางดานความรูของผูนาํ  มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดหมัน่ศึกษารายละเอียดของกฎระเบียบ ขอบังคบั ผูนําที่มีการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานจรงิ 

   ดังนัน้ความฉลาดและมีไหวพริบของผูนาํควรประกอบดวย  การบริหารงานและ
จัดการงานใหเปนระบบ  มคีวามกลาในการตัดสินใจ  สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดทันท ี  ใช
หลักและขั้นตอนในการแกไขปญหา  สงเสริมใหมีการอบรม  ยอมรับฟงความคดิของผูอ่ืนในการ
แกไขปญหา  ใชวิธีการประนีประนอมเมื่อเกิดการโตแยง  สรางความเชื่อมั่นใหกับตนเอง  มีความ
ทันสมยัตอเหตุการณ 
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  1.6  ดานหลักในการปกครอง จากการวิจัยปรากฏวา หลักในการปกครองมี
ความสําคัญกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนเปนอันดับหก โดยพิจารณาจาก
คาน้ําหนักองคประกอบ  ตัวแปรที่มีคาน้ําหนกัองคประกอบสูงในอนัดับแรก ๆ ไดแก รับฟงความ
คิดเห็นของบคุลากร  สรางวินัยในการทาํงานใหกบับุคลากรในโรงเรียน 

   หลักการปกครอง ถือไดวาเปนสิ่งสาํคัญ เชนกนั การปกครอง จากการศึกษาตาม
ทฤษฎีของ  เกศิน ี  จุฑาวิจติร  ไดทาํการวิเคราะหองคประกอบและความสัมพันธของคุณลักษณะ
ภาวะผูนําที่พงึประสงคพฤตกิรรมภาวะผูนาํทีพ่ึงประสงคและปจจัยชีวสังคมของผูบริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ผลการวิจยัพบวา  องคประกอบพฤติกรรมภาวะผูนาํที่พงึประสงคของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานม ี  7  องคประกอบ  ไดแก  องคประกอบดานการบริหารแบบมุง
สัมพันธ  ดานการบรหิารแบบมีสวนรวม  ดานการทาํงานเปนทีมโดยเนนความหลากหลาย  ดาน
การบริหารที่มุงเนนการเปลีย่นแปลง  ดานการบริหารที่มุงเนนผลสําเร็จของงาน  ดานการบรหิาร
แบบประชาธปิไตย  และดานการบรหิารแบบกระจายงาน  ทั้ง  7  ประการนี้เปนคุณสมบัติพื้นฐานที่
สําคัญที่จะสงเสริมใหผูปฏิบัติชีวิตไมตกต่ําหลักธรรมเสรมิประกอบ  6  ประการ  คือ  ตัวเองดี  ตอง
มีกัลยาณมิตร  ตองเปนคนไมประมาทตองเปนคนเขมแข็ง  ตองทําได  ตองสายตากวางไกล  และ
ยังมหีลัก  พรหมวหิาร  4  คือ  เมตตา  กรุณา  มทุิตา  อุเบกขา  ทีผู่ปฏิบัติจะไดรับความไววางใจ
จากคนรอบขาง  ควบคูไปกับความเจริญกาวหนา  มีหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความ
โปรงใส  หลักความมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุมคา  หลักธรรมที่กลาวมา
ขางตนจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศกึษายึดถือเปนแนวปฏิบัติ  ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจยั
ของ  อนวุัฒน  ศุภชุติกุล  ไดทําการศึกษาเรื่องคุณลักษณะดานคุณธรรมของผูบริหาร  พบวา
คุณลักษณะยอยที่สําคัญ  คือ  ความเสยีสละโดยถือประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  มีความ
ซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  และที่สําคัญคือผูบริหารตองมีความยุตธิรรมและใหความเสมอ
ภาคแกผูรวมงานอยูเปนประจํา 

   ดังนัน้หลกัในการปกครองของผูนาํควรประกอบไปดวย  การประพฤติปฏิบัติ
ตัวเองดี  ตองมีกัลยาณมิตร  ตองเปนคนไมประมาทตองเปนคนเขมแข็ง  ตองทาํได  ตองสายตา
กวางไกล  และยังมหีลัก  พรหมวหิาร  4  คือ  เมตตา  กรุณา  มทุิตา  อุเบกขา  ทีผู่ปฏิบัติจะไดรับ
ความไววางใจจากคนรอบขาง  ควบคูไปกับความเจริญกาวหนา  มีหลักนิติธรรม  หลกัคุณธรรม  
หลักความโปรงใส  หลักความมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุมคา  หลักธรรมที่
กลาวมาขางตนจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษายึดถือเปนแนวปฏิบัต ิ
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   โดยรวมแลวเมื่อพิจารณตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวของ ก็จะพบวา
สอดคลอง และพอทีจ่ะสนบัสนุนผลงานการวิจยัครั้งนีไ้ด ซึ่งภาพรวมแลวความเปนผูนาํ จาํเปนที่
ตองพิจารณาควบคูทุกองคประกอบ หากขาดองคประกอบใด องคประกอบหนึ่งกจ็ะขาดความ
สมบูรณ   

  ผลการวิจยัปรากฏวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนม ี 6  องคประกอบ คอื 
การมีวิสัยทัศนที่ด ีความสามารถในการจูงใจ การเปนตัวอยางที่ดี  การสรางความสัมพนัธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ดานความฉลาดและมไีหวพริบ   และดานหลักในการปกครอง โรงเรียน  ซึ่งจาก
การศึกษา ทฤษฎีของ  แบส (Bass)  พบวาภาวะผูนําแบบเปลีย่นสภาพประกอบดวย การสราง
วิสัยทัศน การสรางบารม ี การคํานงึถงึความเปนเอกบุคคล  การกระตุนปญญา และการสรางแรง
บันดาลใจ  สามารถทีจ่ะชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย และจากการศึกษาปจจัยที่สัมพนัธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารของ  เซอรจิโอวานนี  (Sergiovanni)  พบวาประสิทธิผลของผูบริหาร
ประกอบดวย   ความจําเปนพื้นฐาน  การมองการณไกล  มหีลักการ  หลักในการทาํงาน  หลักการ
ปกครอง  ความมุงประสงค   การวางแผน  ความยืนหยัด การบริหารคน  และความรกัองคกร  สวน  
บารนารด (Barnard)  ไดกลาวถงึ  คุณลักษณะภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลวาตองประกอบดวย
คุณสมบัติดังนี้  คือ  ความมีชีวิตชีวาและทนทาน  มีความคลองแคลววองไว  ราเรงิแจมใส  ตืน่ตัว
อยูเสมอและพรอมรับสถานการณทุกชนิด  มีความสามารถในการตัดสินใจ  ตัดสินใจถูกตอง
รวดเร็ว  และตัดสินใจดวยตนเองเมื่อมีปญหาใด ๆ   ความสามารถในการจงูใจคน  สามารถชกัจูง
ใหผูอ่ืนรวมมอืกับตน  มีความรับผิดชอบสูง  เมื่อรับหนาที่ใดแลวจะบากบัน่ทําใหดีที่สุดไมทอดทิ้ง
แมมีอุปสรรคและยินดีรับผิดเมื่อผิดพลาด  มีความฉลาดและมีไหวพริบ  สมองเฉียบแหลม  ทนัโลก
ทันเหตุการณ    ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลองคประกอบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชนกับขอมูลเชิงประจักษพบวา โมเดลมคีวามสอดคลองกับขอมูลเชงิประจักษ ได
คาไค-สแควร (Chi-Square) เทากับ 66.49, P = 1.000,  GFI = 0.98, AGFI = 0.98, RMR =0.011  
และน้ําหนกัองคประกอบของตัวแปรมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  แสดงวาโมเดลมีความ
ตรงเชิงโครงสราง  และตัวแปรทั้งหมด  57  ตัวแปร เปนตัวแปรที่สําคัญของภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชน   
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2.   องคประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน 
  ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประกอบดวย 8  องคประกอบ  เรียงลําดบัความสาํคัญ  โดยพิจารณาจากคาน้าํหนักองคประกอบ
จากมากไปนอย  ดานความสามารถในการผลิต ดานความสามารถในการพฒันาเจตคติ ดาน
ความสามารถในการปรับตัว  ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  ดานความพงึพอใจใน
งานบุคลากร  ดานความสามัคคีของบุคลากร ดานการพัฒนาบคุลากร และดานการแกปญหา
ภายในโรงเรียน  โดยแตละองคประกอบเกิดจากการใชวิธีทางสถิติ   ดวยเหตนุีท้ําใหองคประกอบ
ทั้ง 8 องคประกอบ  มีตัวแปรในแตละองคประกอบครอบคลุมและคอนขางสอดคลองกับแนวคิด
เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักวิจัยที่ไดศึกษาไว  ดงันี ้

  2.1 ดานความสามารถในการผลิต จากการวจิัยปรากฏวา ความสามารถในการผลิต
มีความสาํคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานมากที่สุด โดยพจิารณา
จากคาน้ําหนกัองคประกอบ  ตัวแปรที่มคีาน้ําหนักองคประกอบสูงในอันดับแรก ๆ ไดแก  ผลิตผล
งานทางวิชาการที่ดี  และผลิตนักเรียนใหสามารถไปเรียนตอสถาบนัอืน่ได 

  ความสามารถในการผลิตนัน้ ปริมาณและคุณภาพของนักเรียน  ประสิทธิผลของ
โรงเรียนที่สรางความเชื่อมัน่ไดสูง  โดยวดัความนยิมจากชุมชน  และผูปกครองนกัเรียน  ประการ
หนึง่  ไดแก  โรงเรียนนั้นมีนักเรียนเขาเรียนมีปริมาณมาก  และคุณภาพการเรียนการสอนอยูใน
เกณฑสูง  โดยดูจากผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน  ความสามารถในการศึกษาตอในสถาน
บันชั้นสงูไดเปนจํานวนมาก  โรงเรียนทีม่ีทัง้ปริมาณและคุณภาพสูงดังกลาวนี้จะไดแก  โรงเรียนใน
เมือง  โรงเรียนระดับจังหวดัที่มีชื่อเสียง  โรงเรียนที่มีความพรอมทัง้ดานปจจัยตาง ๆ ไดแก  วสัดุ
อุปกรณ  ส่ิงอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ  อาคารสถานที่  บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสม  
ปจจัยดานการเงินคลองตวัสามารถจัดซื้อ  จัดจางและการเบิกจายไดอยางสะดวก  มีบุคลากรคือ  
ครูผูสอนมีคุณภาพ  ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ  เร่ืองคุณภาพของนกัเรียนนั้น
สวนใหญจะดทูี่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเปนเกณฑชี้วัดเพียงประการเดียว  ซึ่งเปนการเขาใจผิด  
ควรจะพิจารณาถึงสวนประกอบตาง ๆ ไดแก  การพฒันาทัศนคติ  แรงจูงใจของนกัเรียน  ความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค  ความเชือ่มั่นในตนเอง  ความปรารถนาและความคาดหวงัตาง ๆ รวมทัง้การ
ประพฤติปฏิบตัิตนอยางเหมาะสม  มีจริยธรรม  คุณธรรม  คานยิมที่ดีงาม  ซึง่ลกัษณะตาง ๆ 
ดังกลาว  นับเปนลักษณะทีพ่ึงประสงคตามที่สังคมคาดหวงั  และมีความตองการอยางมาก จึงอาจ
กลาวไดวาคณุภาพที่เกิดกบัผูเรียน  นอกจากจะเปนผูที่มีความสนใจในการศึกษาเลาเรียน  มี
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ความรูความสามารถทางวชิาการอยางยอดเยี่ยม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาตาง ๆ สูง
เปนทีน่าพอใจแลว  ยังมีการพัฒนาความรูความสามารถ  ทักษะ  เจตคติ  คานิยม  และคุณธรรม
ตาง ๆ ทีพ่ึงปรารถนาใหเพยีงพอตอการดํารงชวีิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ซึ่งไม
สอดคลองกับงานวิจยัของ  ยูค  (Yukl)  พบวา  ความสามารถในการผลิตของโรงเรียนสรางความ
ชื่นชมใหเกิดขึน้กับครูในฐานะนกัวิชาชพี  โรงเรียนจะไดรับการกระตุนใหเกิดความผูกพันตอวิชาชีพ
การสอนและเนนการสรางเสริมพลังของครูในการเรียนการสอน  ในขณะที่งานวิจัยของ  ประเสรฐิ  
เขียวศรี   ไดวิเคราะหประสิทธิผลขององคการสํานกังานศึกษาจังหวดัวาผานเกณฑการประเมิน  3  
ดาน  คือ  ความสามารถในการผลิต  ความสามารถในการปรับตัว  ความสามารถในการ
ประสานงาน  

  ดังนัน้องคกรที่มีความสามารถในการผลติควรประกอบไปดวย  ประสิทธิภาพของ
การใชทรัพยากร  การติดตอส่ือสาร  มนีกัเรียนเขาเรียนมีปริมาณมาก  และคุณภาพการเรียนการ
สอนอยูในเกณฑสูง  โดยดจูากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ความสามารถในการศึกษาตอ
ในสถาบนัชัน้สูงไดเปนจํานวนมาก  โรงเรียนที่มีทัง้ปริมาณและคุณภาพสงู 

  2.2 ดานความสามารถในการพฒันาเจตคติทางบวก จากการวิจยัปรากฏวา 
ความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวกมีความสาํคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอนัดับสอง โดยพิจารณาจากคาน้ําหนกัองคประกอบ  ตัวแปรที่มีคา
น้ําหนกัองคประกอบสูงในอนัดับแรก ๆ ไดแก มีการสมัภาษณพูดคยุ  พัฒนาโรงเรียนในทางที่ด ี 
สรางความเคารพนับถือ สรางความผูกพนักับชุมชน และสรางความรักองคกร 

  เจตคติมีความคิดเห็น  ทาที  ความรูสึก  หรือพฤติกรรมของผูที่ไดรับการศึกษา
แสดงออกในทางที่ดีงาม  สมเหตุสมผลและสอดคลองกับความตองการของสังคม  การศึกษา
นอกจากจะสรางเสริมความเจริญใหบุคคลทั้ง  4  ดาน  กลาวคือ  ดานรางกาย  ใหมีความสมบูรณ
แข็งแรง  พัฒนาการสวนตาง ๆ อยางเหมาะสมกับวัย  ดานสติปญญา  มีความใฝรูใฝเรียน  รูจักคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผลและมีความคิดสรางสรรคดานสงัคม  สามารถนําความรู  ความสามารถ  
และทักษะอันจําเปน  นาํไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมยคุโลกาภิวัฒนไดอยางมีความสุข  และดาน
จิตใจ  รูจกัเหตุผล  มวีนิัยคณุธรรม  จริยธรรมอยางเหมาะสมและดงีามแลว  ทัศนคติทางบวกจะ
เปนผลทีเ่กิดจากผูไดรับการศึกษาครบถวนทัง้  4  ดาน  ดังกลาวแลว  ผูทีม่ีทัศนคติทางบวกจะเปน
ผูที่มีความรูสึกและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตาง ๆ เปนที่พงึประสงคของสังคมโดยสวนรวม  มีจิตใจ
กวางขวาง  ไมทําตนตอตานหรือถดถอยหนีสังคม  มคีวามมัน่คงทางจิตใจ  มีเหตุผล  ยอมรับกฎ
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กติกาของสงัคมที่ไดกําหนดขึ้น  และปฏบิัติดวยความจริงใจ  มจีิตใจเปนประชาธิปไตย  ยอมรับ
ความเคารพความคิดเห็นของสวนรวม  เปนความสําคัญและคุณคาของการอยูรวมกนัในสงัคม  ให
ความรวมมือรวมใจตอการปฏิบัติภารกิจของสวนรวมใหสําเร็จ ลุลวงดวยดี  เปนผูทีม่ีความสามารถ
ควบคุมจิตใจและมีวินยัในตนเอง  อดกลั้นและเผชิญหนากับเหตุการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  
ประพฤติปฏิบตัิตัวเปนแบบอยางที่ดีของสงัคม  รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและมีความเอือ้อาทรตอเพื่อน
มนุษย  เปนแบบอยางที่ดีของสังคมตลอดจนสามารถดําเนนิการอบรม  ส่ังสอนใหนักเรียนเปนคนดี  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  อยูในระเบียบวินยั  รูจักพัฒนาตนเอง  มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาและอยูใน
สังคมไดอยางเปนสุขและการพัฒนา สไตรบลิง  (Stribling)  พบวา  บรรยากาศทางบวกในโรงเรียน  
ความสามัคคีของครูและความรูสึกวาตนเองมีสวนเกี่ยวของของผูปกครอบนําพาไปสูการสอนทีม่ี
ประสิทธพิล  การมีสวนรวมของครูในการคัดสรรบุคลากร  กระบวนการงบประมาณ  และ
กระบวนการปรับปรุงโรงเรียนทาํใหโรงเรียนสามารถตอบสนองความตองการของนักเรียนไดมาก  
ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจยัของ  ฟลอเรส    ศึกษาการมีสวนรวมของครูในโรงเรียนที่มีการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานและการรับรูของครู  เกี่ยวกับผลกระทบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานที่มีตอการพัฒนาโรงเรยีน  โดยศกึษาความคิดของกลุมผูปกครองสวนใหญเชื่อวาการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานสงผลดีตอโรงเรียนจริง  

  ดังนัน้ความสามารถในการพัฒนาเจตคต ิ จะประกอบไปดวย การสัมภาษณพูดคุย 
ผูบริหารควรมกีารไดสัมภาษณพูดคุยปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการพัฒนาโรงเรียน เจตคติที่ดีในการ
สรางความผูกพันกบัชุมชน สรางความรักองคกร ใหมีลักษณะเปนทัง้ผูใหและผูรับ 

  2.3 ดานความสามารถในการปรับตัว  จากการวิจัยปรากฏวา ความสามารถในการ
ปรับตัวมีความสําคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนอันดับสาม 
โดยพิจารณาจากคาน้ําหนกัองคประกอบ  ตัวแปรที่มีคาน้ําหนกัองคประกอบสูงในอนัดับแรก ๆ 
ไดแก  เปดโอกาสบุคคลภายนอกรูจักกับสถานที ่  ปรับตัวใหเขากบัลูกนอง  และสรางความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานและแกปญหา 

  การปรับตัว เปนสิ่งที่สําคัญ องคกรทุกองคกรมีหนาที่ตองปรับตัวใหเขากับ
ส่ิงแวดลอมไดหรือสภาพการณภายนอกองคการ  ไดแก  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมอืง  
องคการจะอยูรอดไดหากสามารถปรับตัวอยูรวมกับสภาพแวดลอมไดอยางสมดุล โรงเรียนซึง่เปน
องคการทางการศึกษาก็เชนเดียวกนั  ยอมประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนครู  อาจารย  นักเรียน  
และนักการภารโรง  ทาํใหเกิดการเรยีนการสอนอยางสมบูรณ  การจดัการศึกษาใหเกิด
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ประสิทธิภาพ  และประสทิธผิลนั้น  โรงเรียนจะตองมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม  
การกําหนดนโยบายตาง ๆ ของโรงเรียนจะตองสอดคลองและทนัสมัยทนักับความเจริญกาวหนา
และความเปลีย่นแปลง  นโยบายของโรงเรียนไมควรยึดตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไมได  จึงทาํให
ลาสมัย  ในขณะเดียวกนัจะตองสามารถปรับตัวใหทนัสมัย  ทนัความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน  ควรมีนวัตกรรมและสื่อการสอนใหม ๆ มกีาร  คนควาและ
พัฒนาสื่อ  อุปกรณการสอนอยางสม่าํเสมอ  ปรับปรุงอาคารสถานทีใ่หสะอาด  รมร่ืน  เพื่อใหเกิด
บรรยากาศทางวิชาการ  และเกิดบรรยากาศการเรียนรู  ซึ่งงานวจิัยของ  เครือวัลย  เทีย่งธรรม   ได
ทําการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดของ  พารสัน  (Parsons) 4 ดาน  คือ  
การปรับตัว  การบรรลุเปาหมาย  การบูรณาการ  และการคงสภาพความสมบูรณของระบบคานยิม 
และการปรับตัวมีความสัมพนัธกนัในระดบัสูง  นอกจากนี้  การบูรณาการการคงสภาพสมบูรณของ
ระบบของคานยิม และการปรับตัวจะมีความสัมพนัธกับผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมาย 

  ปรับใหเขาเทคโนโลยี  การนาํเทคโนโลยีเขามาใชในองคการ  สงผลกระทบตอ
ผลผลิตและวิธีการทาํงาน  ตลอดจนพฤตกิรรมของบุคคลในองคการ  เนื่องจากเทคโนโลยีสมยัใหม
เขามามีบทบาทในองคการมาก การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีไดสรางผลกระทบตอองคการอยาง
หลีกเลี่ยงไมพนความสามารถในการดําเนนิงาน  เพื่อใหบรรลุตามวัตถปุระสงคขององคการ  ดงันัน้
จึงทาํใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงองคการที่สําคัญ ตองยอมรับวิทยาการใหม ๆ  โดยใช
วิธีการและเครื่องมือ  สําหรับสถานศึกษา  ระบบยอยเทคโนโลยีและวิทยาการใหม ๆ เปนเรือ่ง
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน  ซึง่ถือไดวามีความสาํคัญตอประสิทธิผลองคการของ
สถานศกึษา  เพราะกระบวนการเรียนการสอนเปนกระบวนการที่สําคัญของการพฒันาการศึกษา  
ซึ่งคงมีบทบาทสําคัญในการเปนผูดําเนินการทัง้นีม้ิใชเปนการสอนทีเ่นนการถายทอดความรูโดยยึด
ครูเปนสําคัญ  หากแตกระบวนการเรียนการสอนในปจจุบัน  การสอนจะตองยึดผูเรียนเปนสําคัญ  
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะตรงตามทีห่ลกัสูตรกําหนดดังนัน้การยอมรับวิทยาการและความคิดใหม 
ๆ เขามาสรางกระบวนการเรยีนการสอนเปนสิ่งที่จะตองทําการยอมรับรวมกันทุกฝาย 

  นิพนธ  กนิาวงศ  ไดชี้ใหเหน็วา  ผูบริหารสถานศกึษายอมมีบทบาทและภารกิจหลาย
อยางที่ตองปฏิบัติเพื่อใหการบริหารการศกึษาบรรลุจุดมุงหมาย  และถือวาเปนบคุคลสําคัญอยาง
ยิ่งทีจ่ะกาํหนดใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแนวคิดในการเปนผูบริหารที่
ดีนั้น  และฉันทนา  จนัทรบรรจง  ผูบริหารทั้งหลายจะตองเปนผูมีภาวะผูนําสูงและจะตองสรางให
ผูใตบังคับบัญชามีภาวะผูนาํดวยการพัฒนาภาวะผูนําจะตองพฒันาทั้งคุณลักษณะที่ดีทัง้ภายใน
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และภายนอก  ผูบริหารสถานศกึษาในฐานะผูนาํองคกร  คือผูมหีนาที่ในการบรหิารและการจัด
การศึกษาของชาติใหบรรลุวตัถุประสงค  ยิ่งในยุคปฏิรูปการศึกษา  เชน  ในปจจุบัน  ผูบริหาร
การศึกษายิ่งมคีวามสาํคัญมากขึ้น  เพราะเปนผูมีบทบาทหลกัในการผลักดันใหการปฏิรูปการ
เรียนรูในสถานศึกษาประสบความสาํเร็จ  ผูบริหารจึงเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุดในสถานศกึษา  ถา
ผูบริหารเปนคนที่ไมเอาจริง  ไมตั้งใจบรหิาร  ไมมทีักษะในการบริหาร  ไมมีระบบ  ขาดศีลธรรม  
องคกรจะไปสูความเปนเลิศไมได  ซึง่สอดคลองกับขอเสนอแนะของ  พรนพ  พุกกะพันธ  ที่กลาววา  
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูมีบทบาทสาํคัญในการผลักดันปฏิรูปการศึกษาใหประสบ
ความสาํเร็จโดยยึดการบรหิารโดยใชฐานโรงเรียน  ผูบริหารสถานศกึษาในยุคปฏิรูปนี้จึงตองมี  
ความเปนผูนาํทางวิชาการ  มีความรู  มวีสัิยทัศน  และมีความมุงมัน่ตั้งใจที่จะพัฒนาสถานศึกษา
ของตนใหมีความเปนเลิศดานการจัดการศึกษา  ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ เบนนิส (Bennis)   
พบวาปจจัยทีสั่มพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน  ไดแก  คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบริหาร
บรรยากาศในโรงเรียน  ในทํานองเดียวเดียวกนั  เชสเตอร  (Chester)   ไดสังเคราะหงานวิจยัที่
ศึกษาเกีย่วกับปจจัยที่สัมพนัธกับประสิทธผิลของโรงเรียน ซึง่พบปจจัยหลายประการของ
ความสามารถในการปรับตัว  เชน  ปจจัยในดานการบรหิารงาน  ปจจัยดานสภาพแวดลอม  ปจจัย
ดานครู  ปจจัยดานครูบริหาร  และปจจัยดานโรงเรียน   

  ดังนัน้ความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียนควรประกอบดวย  ผูนาํมีบทบาทหลกั
ในการผลักดนัใหการปฏรูิปการเรียนรูในสถานศึกษาประสบความสาํเร็จ  ผูบริหารจึงเปนตวัแปรที่
สําคัญที่สุดในสถานศกึษา  ถาผูบริหารเปนคนที่ไมเอาจริง  ไมตัง้ใจบริหาร  ไมมีทักษะในการ
บริหาร  ไมมีระบบ  ขาดศีลธรรม  องคกรจะไปสูความเปนเลิศไมได 

  2.4 ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน จากการวิจยัปรากฏวา บรรยากาศ
และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนมีความสาํคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเปนอนัดับส่ี โดยพจิารณาจากคาน้าํหนักองคประกอบ  ตัวแปรที่มีคาน้าํหนกัองคประกอบ
สูงในอนัดับแรก ๆ ไดแก  สรางความเหมาะสมกับการเรียนการสอน  มีความปลอดภัย และจัด
แหลงเรียนรูในโรงเรียน 

   ผูบริหารควรใหความสําคัญในแงของ การจัดบรรยากาศที่สะอาด  เปนระเบียบ  
มีความปลอดภัยของสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน  รวมทั้งการบริการดานสาธารณูปโภค  การ
จัดบริการน้ําดืม่น้ําใช  การจัดบริการโสตทัศนูปกรณ  เวรยาม  และการปกครองนกัเรียน  เพื่อให
เกิดความมีระเบียบและใหความปลดภัยตอชีวิตและทรพัยสินแกนกัเรียน  ครูรวมทั้งบุคลากรใน
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โรงเรียนซึง่สงผลตอคุณภาพการจัด  การเรียนการสอนของครูในโรงเรียน  ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัย
ของ กิลเมอร (Gillmer)  ที่ทาํการศึกษาเกีย่วกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของครูใหญ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  กับประสิทธิผลโรงเรยีนในรัฐกาดนูา  ไนจีเรีย  ศึกษาจากโรงเรียนจาํนวน  8  
แหง  รวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสังเกต  และสัมภาษณจากครู  จํานวน  180  คน  พบวา  
พฤติกรรมของครูใหญมอิีทธพิลตอ วัฒนธรรม คานิยม  ทัศนคต ิ  และสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียน  และงานวจิัยของ แชพแมน  (Chapman)  ทําการศึกษาประสิทธิผลโรงเรียน  ศึกษา
เฉพาะกรณีในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนที่มปีระสิทธผิลสวนใหญนัน้จะมีบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนเหมาะสมกับการเปนองคการแหงการเรียนรู  ซึ่งไมสอดคลองกับงานวจิัย
ของ  สตอกดิลล  (Stogdill)   ไดทําการสรุปทฤษฎีผูนาํเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไววา  ผูนาํเปนผลมา
จากเวลา  สถานที ่  และสภาพแวดลอม  ส่ิงแวดลอมเปนองคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดความเปน
ผูนํา  สถานการณทาํใหเกิดผูนาํ  สรุปนกัทฤษฎีกลุมนีม้ีความเชื่อวาผูนําเกิดขึ้นไดดวย
ความสามารถ  และทกัษะในแกปญหาสังคม  สงคราม  และวิกฤตการณตาง ๆ เปดโอกาสใหคน
เปนผูนาํได  หรือที่เคยไดยินคํากลาวทีว่า  สถานการณสรางผูนาํ 

   ดังนัน้เมื่อพจิารณาองคประกอบยอย แลวก็พบวา บรรยากาศและสิง่แวดลอม
ของโรงเรียน พบวา ควรประกอบไปดวย การสรางความเหมาะสมกบัการเรียนการสอน จัดแหลง
เรียนรูในโรงเรียน  การใหบริการและการจัดสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู  เชน  แหลงเรียนรูและ
ศูนยการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตัวเองและจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหอบอุน
เพื่อใหผูเรียนมีความรักที่จะเรียนรูและรูจกัแสวงหาความรู   

  2.5 ดานความพงึพอใจในงาน  จากการวิจัยปรากฏวา ความพงึพอใจในงานมี
ความสาํคัญกบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานเปนอันดับหา โดย
พิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบ  ตวัแปรที่มีคาน้าํหนักองคประกอบสูงในอนัดับแรก ๆ ไดแก 
สรางบรรยากาศความสุขในการทาํงาน  สรางความสําเร็จของงานจากความตัง้ใจทาํงาน  เสียสละ
ในการทํางาน และทุมเทการทาํงาน โดยทั่วไปแลวบุคลากรถือไดวาเปนกลไกสาํคัญขององคกร
ความรูสึกของครูที่อยากทํางานในโรงเรียน  มีความสุขกบัรายได  สวัสดิการ  ความพึงพอใจในงาน
เปนความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการทาํงานในทางบวก  เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทนคือผลทีเ่ปนความพงึพอใจทีท่ําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน  มี
ความมุงมัน่ทีจ่ะทํางาน มีขวัญและกาํลงัใจ  มกีารเสยีสละ  อุทิศแรงกายแรงใจมผีลตอประสทิธิภาพ
และประสิทธผิลของการทาํงาน  รวมทัง้สงผลตอความสําเรจ็และเปนไปตามเปาหมายขององคการ  
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ประชุม  โพธิกุล  ความพึงพอใจในงานเปนผลรวมกนัระหวางคํานยิมและความเชื่อผูปฏิบัติงาน
ประเภทเดียวกัน  ทํางานภายใตเงื่อนไขเดียวกันทัง้หมดอาจพงึพอใจในงานตางกัน  ซึง่ขึ้นอยูกับ
การรับรูในงานของแตละบคุคล  และแมวาทั้งสองจะมีการรับรูงานเทาเทียมกัน  แตก็อาจมีความ
ตองการจากงานตางกนั 

   มีรายงานการวิจัยถึงความสัมพันธของความพึงพอใจในงานบุคลากรและ
ผลลัพธขององคการพบวาผูที่ขาดความพงึพอใจในงานที่การขาดงานบอย  หรือมีโอกาสสงูทีจ่ะ
ออกจากงาน  และมีปญหาทางสุขภาพจติและสุขภาพกายมากกวาผูที่พอใจในงาน  แบส (Bass) 
ความพึงพอใจกอใหเกิดประสิทธิผลและความสาํเร็จขององคการ  เปนการเพิ่มขวัญผลผลิต  
คนทํางานที่มคีวามสุขจะกอใหเกิดผลผลติ  ประเวศ  วะสี  ความพงึพอใจในงานเปนตัวพยากรณ
ความผูกพนัตอองคการได ครูที่มีชีวสังคมแตกตางกันดานประสบการณในการทาํงานและ
ระดับเงินเดือนมีความพึงพอใจในงานแตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจยัของ  Bovee  
นอกจากนี้  คนที่มีความพงึพอใจในงานมีแนวโนมของการชวยเหลือเพื่อนรวมงานมากกวา  ให
ความเห็นอกเห็นใจในทางบวกตอหนวยงานมากกวา  รวมทัง้งดเวนการตําหนิองคการถามีปญหา
เกิดขึ้น  ในขณะที่งานวิจัยของ  จนัทนา  คูหะรัตน    ไดทําการวิจัยเกี่ยวกบัลักษณะความพึงพอใจ
ในงานกบัความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษาพบวามีความสามารถใชทาํนายความสาํเร็จ
ของโรงเรียนประถมศึกษาได  ดังนัน้ความพึงพอใจในงานของครู  เมือ่รวมกับการสรางบรรยากาศ
ของโรงเรียนใหเหมาะสมกนัแลวสามารถใชทํานายความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษาได 

   โดยผลจากการศึกษาวิจยั พบวาองคประกอบของความพึงพอในงานของ
บุคลากร ประกอบไปดวย สรางบรรยากาศความสุขในการทํางาน  สถานศึกษาควรเปนผูอํานวย
ความสะดวกใหแกบุคลากรในโรงเรียนและผูเกี่ยวของทัง้ทางดานวิชาการ  อาท ิ  การจัดสื่อตาง ๆ   
เชน  หนงัสือ  ตํารา  เกมส  เทคโนโลยชีวยการเรียนการสอนและอุปกรณสงเสริมการเรียนรู
ตาง ๆ   

   ดังนั้นความพึงพอใจในงานของบุคลากรจะประกอบไปดวยการทุมเทและ
เสียสละในการทํางาน  ผูใตบังคับบัญชาทีต่องปฏิบัติงานรวมกบัสถานศึกษาตามทีไ่ดรับมอบหมาย
หนาที่ใหปฏิบตัิใหเกิดผลบรรลุเปาหมายของโรงเรียน  ผลจากการบริหารงานที่ดีของผูบริหาร
สถานศกึษาจะทําใหครูมีความพงึพอใจในการทาํงานในดานตาง ๆ  ทุมเทการทํางาน   สรางแบบ
ประเมินความพึงพอใจ  การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนจะเกีย่วของกับเวลา  ซึ่งกาํหนดเวลา
ออกเปน  3  ระยะของการประเมิน  คือ  ระยะสัน้  เชน  การประเมิน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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ขวัญกําลังใจ  ความพงึพอใจในการทํางาน  ความจงรักภักดี  ระยะกลาง  เชน  การประเมิน
ความสามารถในการปรับตัวตอส่ิงแวดลอม  การพัฒนาโรงเรียน  ความกาวหนาการศึกษาตอของ
นักเรียน  และระยะยาว  เชน  การประเมนิความสามารถในการอยูรอดของโรงเรียน  ระยะเวลายาว  
เชน  การประเมินความสามารถในการอยูรอดของโรงเรียน สอบถามสัมภาษณแสดงความคิดเห็น 
ทั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ  พรศักดิ ์  ตระกูลชีวะพานิตต  ไดศึกษาวิจัยความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติของขาราชการในสาํนักงานปลัด  ทบวงมหาวิทยาลัย  พบวา  วุฒกิารศึกษาของครู  อาจารย  
มีความสมัพนัธกับความพงึพอใจเชนกัน  ซึ่งในระยะเวลาตอมา 

  2.6 ดานความสามัคคีของบุคลากร  จากการวิจยัปรากฏวา ความสามัคคีของ
บุคลากรมีความสําคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอันดับหก 
โดยพิจารณาจากคาน้ําหนกัองคประกอบ  ตัวแปรที่มีคาน้ําหนกัองคประกอบสูงในอนัดับแรก ๆ 
ไดแก สรางบรรยากาศในการยอมรับฟงความคิดเหน็  ประเมินผลสัมฤทธิ์การทาํงาน และแบงกลุม
การทาํงาน โดยความสามัคคีถือไดวาเปนสิง่ที่ผลักดันใหบงัเกิดความสาํเร็จลุลวง และความ
เจริญกาวหนาขององคกรความสามัคคีของบุคลากรในองคการมีความสําคัญ  เพราะความสามัคคี
ทําใหเกิดความยึดมั่นในกลุม  ความยึดมั่นในกลุมจะทําใหแสดงออกในลักษณะความเปนมิตร  
สมาชิกมีความรูสึกเปนอิสระที่จะแสดงออก  ซึ่งความคิดเหน็  ใหขอเสนอแนะสมาชิกจะมี
ความรูสึกกระตือรือรนในการทํางาน  และเต็มใจที่จะเสียสละสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวมของ
กลุม เต็มใจทีจ่ะรับผิดชอบในกิจกรรมที่ไดรวมมือกนัทาํ  เพื่อใหบรรลุจดุมุงหมายรวมกันรวมทัง้เกดิ
ความไววางใจซึ่งกนัและกนั ซึ่งความไววางใจระหวางกันเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอยาง
หนึง่ตอความมัน่คงอยูรอดขององคการงานวจิัยหลายเรื่องชีใ้หเหน็วาสมาชิกที่มีความสามัคคี  ยึดมัน่
ในกลุม  จะมคีวามพึงพอใจในการทํางานเพิ่มสูงขึน้  อัตราการขาดงาน  และการลาออกจากงานต่ํา
อีกทัง้ความสามัคคีเปนตัวแปรสําคัญที่มีความสมัพนัธตอความผกูพนัของสมาชิกในองคการ     

   โดยผลจากการศึกษาวิจยัของ  ฮิปส (Hibbs)  ไดสังเคราะหงานวิจยัเกี่ยวกับ
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลและไมมีประสิทธิผล  ซึ่งการวิจยัพบววาการทีค่รูในโรงเรียนมีความสมัพนัธ
ที่ดีเปนตวัแปรที่เกี่ยวของกบัประสิทธิผลของโรงเรียน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  แคปโลว  
(Caplow) ที่ไดเสนอวาเกณฑหนึง่ในการพิจารณาองคการทีม่ีประสิทธิผลคือความสามคัคีหรือ
ความเปนอันหนึง่อันเดยีวกนั  ซึ่งไมสอดคลองกับงานวจิัยของ จงุ (Chung) ไดศึกษาประสทิธผิล
ของโรงเรียนตามแนวคิดของ  พารสัน  (Parsons)  ใน 4 ดาน  คอื  ความสามารถในการปรับตัว  
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ผลผลิตของโรงเรียน  ความกลมเกลียว  และแรงจูงใจ  จากการศึกษาพบวาความสามารถในการ
ปรับตัวและความกลมเกลยีวมีความสัมพนัธกนั 

   ดังนัน้ความสามัคคีของบุคลากรประกอบไปดวย   การสรางบรรยากาศในการ
ยอมรับฟงความคิดเหน็และแบงกลุมการทํางาน  สถานศึกษาควรมีการแบงบริหารงานอยางอสิระ
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารและงานในรูปแบบใหม  โดยเนนการมีสวนรวมทั้งครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียน  ทั้งหนวยงานของภาครัฐและเอกชน  อาทิ  ครู  บุคลากร  พอแม  
ผูปกครอง  ชมุชนและองคกรตาง ๆ  ประเมินผลสมัฤทธิ์การทาํงาน สถานศกึษาจําเปนตองจัดใหมี
การประเมนิผล  โดยสงเสริมการประเมนิผลในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาต ิ  เพื่อ
รองรับการประเมินภายนอก  มีการนําผลการประเมนิผูเรียนมาใชกําหนดนโยบายของสถานศึกษา  
เพื่อใหเปนกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบและครบวงจร  สงเสริมกิจกรรมของบุคลากรและ
สรางบรรยากาศรวมแรงรวมใจ  สถานศกึษาเปนผูมทีศันคติในเชิงบวกกับผูรวมงานมีความยืดหยุน
ในการทํางาน  สรางความเชือ่มั่น  และเขาใจในความตองการของฝายตาง ๆ อาท ิ การแสดงความ
ขอบคุณ  การเผยแพรผลงานของทมีงาน  และการยกยองใหรางวัล 

 
  2.7 ดานการพัฒนาบุคลากร  จากการวจิัยปรากฏวา การพัฒนาบุคลากรมี

ความสาํคัญกบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานเปนอันดับเจ็ด โดย
พิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบ  ตวัแปรที่มีคาน้าํหนักองคประกอบสูงในอนัดับแรก ๆ ไดแก 
สงเสริมใหบุคลากรนาํสิ่งที่อบรมมาพฒันาโรงเรียน  สนบัสนุนใหความรูที่บุคลากรตองการ อํานวย
ความสะดวกดานเทคโนโลยี และมีการประเมินและตรวจสอบการทาํงาน การพฒันาบุคลากรเปน
ส่ิงที่ตองมีการลงมือปฎิบัติอยางตอเนื่องครูซึ่งเปนทรัพยากรมนษุยในองคการทางการศึกษา  หรือ
โรงเรียนนัน้จะเปนกลไกหรือตัวการในการเปลี่ยนแปลงทีสํ่าคัญ  นั่นก็คือครูจะตองทําหนาทีจ่ัด
สภาพการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูในตัวผูเรียน  ครูมภีาระหนาที่อ่ืนอีกหลายอยางที่
จะตองกระทําเพื่อความกาวหนาของโรงเรียน  ครูจะตองกาวทนักับสภาพการณเปล่ียนแปลงของ
สังคม  ครูจําเปนจะตองมีการปรับตัวและมีการพฒันาตนเองอยางตอเนื่องและสม่าํเสมอ 

   โดยผลจากการศึกษาวิจยัของการพัฒนาครูในโรงเรียนนั้น  โอเวนส (Owens) ได
ใหแนวคิดที่สอดคลองกันวาการพัฒนาครูจะตองคํานงึถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทขององคการ
ดวยนัน่คือหากตองการเปลีย่นแปลงโรงเรียนใหมีลักษณะเปนอยางไร ก็ตองพฒันาครูใหมคีุณลักษณะที่
เปนไปตามสภาพที่ตองการนั้น  ดังนัน้  หากยอนกลับไปพิจารณาถึงความคาดหวงัจากการ
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เปล่ียนแปลงในองคการในองคประกอบตาง ๆ ที่คาดวาจะสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  การ
พัฒนาครูจะตองมุงใหเกิดความรูความเขาใจในการเปลีย่นแปลงกระบวนทัศน  ทัศนคติ  ความเชื่อ  
และคานิยมที่จะนําไปสูการประพฤติปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในบริบทของ
โรงเรียน ซึ่งไมสอดคลองกบังานวิจยัของ  ปริญญา  ตันสกุล    ไดวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลขององคกรของหนวยศึกษานเิทศก  ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
ศึกษานิเทศก  เพื่อการกําหนดเปาหมายเชิงยทุธศาสตร  ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากร  
และสภาพของการใชเทคโนโลยีมีความสําคัญเปนอันดับหนึง่ 

   ในการวิจัยครั้งนี้พบวา การพัฒนาบุคลากรนั้น ประกอบไปดวยองคประกอบ
ยอย ไดแก สงเสริมใหบุคลากรนําสิ่งที่อบรมมาพัฒนาโรงเรียน  เปนการกระตุนการใชปญญา  มี
ความพยายามและสามารถสรางความรูสึกผูกพันกับงานใหเกิดขึ้นในบรรดาผูใตบังคับบัญชา ดวย
การทําใหผูใตบังคับบัญชา ตระหนักในปญหาตาง ๆ และสรางจินตนาการเพื่อใหไดมาซึ่ง
ปฏิบัติการแกไขและปองกันปญหาแนวทางใหม ๆ ที่มีคุณภาพสูง  เชิญวิทยากรมาใหความรู  
สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอยางตอเนื่อง  โดยสงเสริมใหครูเขารับการ
ฝกอบรมเขารวมประชุมสัมนาและไปทัศนศึกษา  เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหทันตอ
สถานการณความเจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงของโลก  และเพื่อสามารถนํามาประยุกต
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน  รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
แหงอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  มีการประเมินและตรวจสอบการทํางาน  ใหขอมูลยอนกลับแก
สมาชิกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางเปดเผย  กําหนดมาตรฐาน  และความคาดหวังอยางชัดเจนให
ผูปฏิบัติงานทราบวาจะตองถูกประเมินในเรื่องใดบาง  ใหคําแนะนําแกบุคคล  เพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน   อํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยี  สถานศึกษาเปนผูสงเสริมการใช
เทคโนโลยี  เพื่อใหทันตอความเจริญกาวหนาทั้งในและตางประเทศใหสอดคลองกับยุคสังคมแหง
การเรียนรู   สนับสนุนใหความรูที่บุคลากรตองการ เปนการชวยใหบุคลากรสามารถพัฒนา
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายการทํางาน  จัดการติดตอกับบุคคลใน
องคการอื่นที่มีความสามารถ  เพื่อชวยทําใหผูปฏิบัติงานประสบความสําเร็จในการทํางานตาม
เปาหมาย  วิเคราะหงานเพื่อดําเนินงานใหสําเร็จ  สถานศึกษาใหความสําคัญกับการวิจัยพัฒนา
และวิเคราะห  โดยสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูในโรงเรียนของ
ครูและทีมงาน  รวมทั้งสถานศึกษาอาจเขามามีสวนรวมในการทําวิจัยและวิเคราะหดวย   สราง
แรงจูงใจในการทํางาน  การพูดชักจูงใหบุคลากรมามีสวนรวมในการวางแผนงานและสนับสนุนให
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เกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนงานของทุกฝาย  สามารถใชภาษาซึ่งจะสรางเสนห  
ความศรัทธา  ความเชื่อถือไดบนพื้นฐานของการพูดที่มีความจริงใจ 

  2.8 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน จากการวจิัยปรากฏวาความ 
สามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนมีความสาํคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอันดับแปด โดยพิจารณาจากคาน้าํหนกัองคประกอบ  ตัวแปรที่มี
คาน้ําหนักองคประกอบสูงในอันดับแรก ๆ ไดแก มีความเชื่อมัน่ในการแกปญหา  คลี่คลายปญหา  
และวิเคราะหและติดตามผล 

   การแกปญหาภายในโรงเรียนองคการตาง ๆ หรือโรงเรียนยอมมีรูปแบบในการ
บริหารงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวการกาํหนดรูปแบบการบริหารงานภายใน
โรงเรียนนัน้  แตละโรงเรยีนจะมีการกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกบัขนาดและภารกิจของโรงเรียน  
แตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารงานแบบใดก็ตามระบบในการทํางานของโรงเรียนยอมประกอบดวย
องคประกอบตาง ๆ ไดแก  เปาหมาย  คือ  การมุงถงึความสําเร็จสูงสุดที่เกดิจากการทํางาน  
บทบาทหนาทีเ่ปนสวนประกอบรองลงมา  เพื่อรวมกนัปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายทีก่ําหนด  การประสานงานเปนแนวทางของความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนและเกิดความเรียบรอยและ  กิจกรรมคือการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อให
เกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย  การจัดการศึกษาในโรงเรยีนเปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรูพฒันา
ศักยภาพของบุคคลตามแนวทางที่เหมาะสม  การบรหิารและการจดัการในโรงเรยีนจงึควรมีความ
ยืดหยุนพอสมควร  นับต้ังแตเรื่องของหลกัสูตรควรปรับใหเหมาะสมกบัสภาพทองถิน่  สภาพของ
บุคลากรและทรัพยากรทีม่อียู  การจัดวิชาการตาง ๆ สําหรับการเรียนการสอน  รวมทั้งการจัด
กิจกรรมทัง้ในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร  ควรจะใหเพียงพอและหลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับ
ความสนใจ  ความตองการและความถนดัของนักเรียน  จะชวยเปนแนวทางการพฒันาการเรียนรู  
การปรับตัว  บุคลิกภาพของนักเรียนไดอยางเหมาะสม  กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ บางเรื่องเปนสิ่ง
ที่ลาสมยั  ไมทันกับสภาพปจจุบัน  ควรมีการปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  การบริหารและการ
จัดการนัน้  ผูบริหารเปนผูมสีวนสาํคัญยิ่ง    เชน  การยกยองชมเชย  หรือใหรางวลัในบางโอกาส  
พยายามสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกดิความเปนมติร  ใหความรวมมือรวมใจแกบุคลากรทุก
ฝาย  ยอมกอใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียนได คลี่คลายปญหา ผูบริหารควรเปนผูที่สรางความ
ไววางใจใหกบัผูรวมงานใหมกีารยอมรับและมีความเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงาน  สรางมนุษย
สัมพันธที่ดงีามกับผูรวมงาน  ไมควรวางตัวเปนผูบงัคบับัญชา  แตควรวางตัวเสมือนเพื่อนรวมงาน  
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เพื่อไมใหเกิดชองวางซึง่กนัและกัน  ควรมีการสรางขวัญและกําลงัใจในการปฏิบัติงานโดยวธิกีาร
ตาง ๆ 

   การเปลี่ยนแปลงเปนการแกไขปญหาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามความตองการ
ของบุคคล  เพราะปญหา  คือ  สถานการณหรือส่ิงที่เกิดขึ้นทาํใหบคุคลหรือกลุมไมสามารถบรรลุ
เปาหมายได  เอทซโอนี่  (Etzioni)  จําเปนที่จะตองแกไขปญหาซึ่งเปนประบวนการใชความรูและ
ประสบการณเดิมบูรณาการเขากับสถานการณใหมเพื่อใชแกไขปญหานั้น ๆ การแกไขปญหา
จะตองเผชิญกับสถานการณที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงทีด่ี  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  เปนประโยชนตอ
องคการหากสามารถควบคุมไดก็จะนาํไปสูประสิทธิผลขององคการ  ซึ่งสอดคลองกับ  ฮาลพนิ  
(Halpin)   ที่เสนอวาการดําเนินการแกปญหาอยางเปนระบบหรือการแกไขปญหาดวยวิธีระบบเปน
วิธีการงาย ๆ ทีก่ใหเกิดประสิทธิผลขององคการในการแกไขปญหาขององคการนั้น  จากการ
ศึกษาวจิัยเกีย่วกับบทบาทภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจยั
ของ  อนุวัฒน  ศุภชุติกุล  พบวาตัวบงชีร้วมโดยการวิเคราะหตัวประกอบ  ตวับงชีร้วมดานปจจัย
นําเขาทางการศึกษา  มี  4  ตัว  ไดแก  จํานวนหอง  ความไมขาดแคลนวัสดุการศึกษาและหองฝก
งานอาชพี  จาํนวนนักเรียน  และวฒุิการศึกษาของครูในโรงเรียน  ตัวบงชี้รวมดานกระบวนการทาง
การศึกษา  ม ี 1  ตัว  ไดแก  ปริมาณการเปดสอนวิชาชพี  ตัวบงชี้รวมดานผลผลิตทางการศึกษา  มี  
5  ตัว  ไดแก  ระดับความพึงพอใจของนักเรียน  หรือผูปกครองตอการจัดการศกึษาของโรงเรยีน  
ผลสัมฤทธิ์ดานการพัฒนาตนและสังคมของนักเรียน  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนดานวชิาการของ
นักเรียน  คุณลักษณะที่พงึประสงคตามหลักสตูรของนักเรียนและการศกึษาตอภายหลงัจบ
การศึกษา  ซึง่เปนไปในทางเดียวกับ  นิติมา  เทียนทอง  ที่ไดทําการศึกษาวิจยัปจจัยบางประการที่
สงผลตอประสิทธิผลโรงเรียน เหลาสายวทิยาการของกองทพับก พบวาวฒันธรรมองคการสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยวัฒนธรรมแบบเปลี่นแปลงพัฒนาและวฒันธรรมแบบครอบครัวสงผล
ตอความพงึพอใจในงาน   

   ดังนั้นการแกปญหาภายในโรงเรียนสวนใหญพบวาองคประกอบของการ
แกปญหาภายในโรงเรียนมีความจาํเปน และประกอบไปดวยองคประกอบ 3 ดานไดแก  ผูบริหาร
ตองมีความเชือ่มั่นในการแกปญหา ในการดําเนนิการใหเกิดประสทิธภิาพ  เกดิความราบรื่น  
เรียบรอย  และเจริญกาวหนา  ผูบริหารจงึควรปฏิบัติตนใหเหมาะสม  ไมควรใชอํานาจหนาที่ในทาง
เผด็จการ  ไมสมควรยึดกฎระเบียบโดยเครงครัดสิ่งใดที่จะเปนอุปสรรคตอการทํางานควรจะมีการ
ยืดหยุนบาง  แตไมเสียประโยชนหรือเปาหมายขององคการ 
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  ผลการวิจยัปรากฏวาประสิทธิผลของโรงเรยีนเอกชนระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มี 8  
องคประกอบ  คือ  ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการพฒันาเจตคติ ความสามารถใน
การปรับตัว  บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  ความพึงพอใจในงานบุคลากร  ความสามัคคี
ของบุคลากร ดานการพัฒนาบุคลากร และการแกปญหาภายใน จากการศึกษาทฤษฎีของ  ฮอย
และมิสเคล (Hoy and Miskel) พบวา ความสาํเร็จในการบริหารประสิทธิผลโรงเรยีน ประกอบดวย
ความสาํเร็จในการผลิตนักเรียน  ครูมีความพงึพอใจในงาน โมตส  (Mott)  ไดกลาวถงึประสทิธผิล
ของโรงเรียนไวดังนี ้  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  ประสิทธิภาพ  ความสามารถในการปรับตัว  
และความสามารถในการยดืหยุน  สวนยคู  (Yukl)  ไดสรุปแนวคิดเกีย่วกับภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล
นั้นสามารถประเมินไดจากสิ่งตาง ๆ ดังนี ้  ผลงานที่ปรากฏออกมาของผูนาํ  คุณภาพของ
กระบวนการกลุม  ความเปนที่ชืน่ชม  ยกยอง  นับถอืของผูนํา  ความพึงพอใจของผูนาํ  ความ
ผูกพันของผูรวมงานตอเปาหมายของกลุม   พฤติกรรมของผูนาํตอผูรวมงานและหนวยงาน   และ
ความสาํเร็จของงานและการบรรลุเปาหมาย  ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล
องคประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับขอมูลเชงิประจักษพบวา 
โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  ไดคาไค-สแควร (Chi-Square) เทากับ 372.92, df 
= 1119,  P =1.00,  GFI =0.95, AGFI = 0.94, RMR = 0.049  และน้ําหนักองคประกอบของตัว
แปรมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  แสดงวาโมเดลมีความตรงเชงิโครงสราง  และตัวแปร
ทั้งหมด  38  ตัวแปร เปนตัวแปรที่สําคัญของประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 
3.  การวิเคราะหถดถอยพหุคณู 
  จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) พบวา ตัวแปร

ความสามารถในการจูงใจ ตัวแปรความฉลาดและมีไหวพริบ ตัวแปรวิสัยทัศน และตัวแปรหลักใน
การปกครอง เปนตัวแปรที่ทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงที่สุด คือตัวแปรความฉลาดและมี
ไหวพริบ มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.36 มีน้ําหนักสูงที่สุด นั่นคือการที่ประสิทธิผล
ฯ จะเพิ่มขึ้นนั้นประการแรกตองพิจารณาในสวนของความฉลาดและมีไหวพริบของผูนํา ซึ่งมี
ความสําคัญมาก  ดังงานวิจัยของ  พรนพ  ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําที่สรางความ
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รวมมือรวมใจดังนี้  ใหภาวะผูนํามีคุณสมบัติ  คือ  สติปญญาความดีงาม  ความรูความสามารถ
ของบุคคล    

  รองลงมาไดแก ตัวแปรหลักในการปกครอง มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน 
เทากับ 0.31 เชนเดียวกันหลักการปกครองของผูนาํ มีสวนสาํคัญเปนอยางมากตอการพัฒนา
ประสิทธิผลฯ   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  พัชราภรณ  และ
คณะ  กลาววา  ผูนาํมีทัง้สิ่งที่ติดตัวมาหรอืที่เรียกวาแววสิ่งที่มาจากสิง่แวดลอมหรือสถานการณที่
คอย ๆ ปนปรุงแตงขึ้นมา   และส่ิงที่เกิดจากการฝกอบรมอยางเปนกิจลักษณะ  ภาวะผูนําของผูนาํ
นาจะมีคุณลักษณะ  5  ประการเปนสวนประกอบคือ   สภาพจิตใจมัน่คง  มีความเมตตากรุณา  มี
เจตคติมุงไปขางหนา  สรางสรรคหาทางแกไข  มีความสามารถดานการพูดและการแสดงออก  เอา
จริงเอาจงัและมีผลงาน 

  ตัวแปรวิสัยทศัน มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.21  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจยัของ  สิปปนนท  เกตุทัต  กลาววา  ความมวีิสัยทัศน  มทีัศนะกวางไกลและสามารถทาํให
ผูรวมงานยอมรับและยินดีรวมปฏิบัติตาม  ซึ่งผูที่จะเปนผูนําตองมีศักยภาพพื้นฐาน  9  ประการ  
ไดแก  เปนคนเกง  เปนคนด ี  ทํางานรวมกบัผูอ่ืนได  มีความกลาหาญทางจริยธรรม  อดทนบริหาร
จัดการเปนตัดสินใจอยางมีวิจารณญาณมีสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและเคยประสบความสาํเร็จ
มากพอสมควร 

  ตัวแปรความสามารถในการจูงใจ มีคาสมัประสิทธิถ์ดถอยมาตรฐาน เทากับ 0.20  
ซึง่สอดคลองกับงายวิจยัของ  ติน  ปรัชญพฤทธิ์  กลาววา  การที่บุคคลหนึง่  (ผูนาํ)  พยายามทีจ่ะ
ใชกําลังสมอง  กําลังกาย  และกําลังใจ  เพื่อจูงใจหรือดลใจใหผูตามกระทําการอยางใดอยางหนึง่  
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของตน  และเพื่อผลประโยชนของสวนรวมและการจูงใจหรือดลใจ
เชนนัน้จะตองไมเปนการบังคับตลอดจนตองไดรับความยินยอมจากผูตามดวย 

  จากผลการวิจยัสามารถเสนอแนะตอผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของในการพัฒนาภาวะ
ผูนําตอประสทิธิผลฯ โดยการเพิ่มสมรรถนะในเรื่องของความฉลาดและมีไหวพริบของผูนาํ หลักใน
การปกครอง วิสัยทัศน ความสามารถในการจงูใจ ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสทิธิผลฯ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
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ขอเสนอแนะของการวิจยั 
ขอเสนอแนะทั่วไป 

จากการศึกษารูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร และประสิทธิผลของสถานศกึษาเอกชน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยไดขอเสนอแนะดงันี ้

  1.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนควรกําหนดเกณฑในการพิจารณา
เกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนในการคัดเลือกใหเหมาะสม โดยการกําหนดคุณสมบัติ
เพิ่มเติมจากผลที่ไดจากการศึกษารูปแบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาเปนผูบริหารโรงเรียนเอกชน 

  2.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนควรนําผลที่ไดจากการศึกษามากาํหนด
กรอบนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาเอกชน เพื่อใหผูบริหารมี
คุณสมบัติตามองคประกอบของภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล 

  3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนควรจัดทําหลักสูตรการพัฒนาวิสยทัศน
ของผูบริหาร และจัดอบรมเพื่อเสริมสรางวิสัยทัศนของผูบริหาร เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการ
วางแผน การกําหนดนโยบาย และการเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

  4. สถานศึกษาเอกชนควรสนับสนุนสงเสริมดานวิชาการ มีการจัดอบรมครูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอน เพื่อใหนักเรียนจบออกไปมีคุณภาพ สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

จากการศึกษารูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร และประสิทธิผลของสถานศกึษาเอกชน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยไดขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปดังนี ้

  1. ควรศึกษารูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร และประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษากับกลุมประชากรผูปกครอง และนักเรียน 

  2. ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมาใชการศึกษาวิเคราะห
รูปแบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา 
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ภาคผนวก  ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือ 

รายชื่อผูตรวงเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผูตรวงเครื่องมือวิจัย 

 
 

1. ดร. สมยศ   เจตเจริญรักษ 
 

2. ผศ.ดร. อุบล   เลี้ยววาริณ 
 

3. ดร. มัย   สุขเอี่ยม 
 

4. ดร. จามจุรี   จําเมือง 
 

5. ดร. สมศักดิ์   ดลประสิทธิ ์
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ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอสมัภาษณผูทรงคุณวุฒ ิ
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รายชื่อผูใหสัมภาษณงานวิจัย 

 
1. อาจารยศุภลักษณ   ชูเดช 
2. อาจารยสะการะ    ระจิต 
3. อาจารยเพ็ญศรี    พิบูรณสุข 
4. อาจารยมยุรพงศ   พรหมสิทธิ ์
5. อาจารยเพ็ญชุดา   เกสรประยูร 
6. อาจารยเรืองชัย    บุญนายวา 
7. อาจารยเกษรา    คงมวง 
8. อาจารยพรรณมหา   วฒุิวโรภาส 
9. อาจารยสุทธิสุภางค   วัจนะรัตน 
10. อาจารยนุชนาฎ     อยูเพนียด 
11. อาจารยเพ็ญพร    เฮงไทร 
12. อาจารยเมธาวี    บุญบงการ 
13. อาจารยศิริพร    โสมาภา 
14. อาจารยดวงใจ    ตระกูลชาง 
15. อาจารยรุงมณ ี    วงศโรจน 
16. อาจารยสุรินทร    เอ่ียมสอาง 
17. อาจารยสุชาดา    มลทองดี 
18. อาจารยนิติกร    หุนปรีกุล 
19. อาจารยเสริมศรี    ไชยเศรษฐ 
20. อาจารยวิจิตร    เปยมปก 
21. อาจารยกาญจนวิจิตร   โพธิวงษ 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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รายชื่อโรงเรียนทีน่ําแบบสอบถามไปทดลองใช (try  out) 

 
1. โรงเรียนวรรณวิทย 

 
2. โรงเรียนไผทอดุมศึกษา 
 
3. โรงเรียนแสงโสม 
 
4. โรงเรียนจินดานุกุล 
 
5. โรงเรียนปานะพันธุพญาไท 
 
6. โรงเรียนดาริกา 
 
7. โรงเรียนปญจทรัพย 
 
8. โรงเรียนธํารงวิทย 
 
9. โรงเรียนจํานงพิทยา 
 
10. โรงเรียนกอบวทิยา 
 
11. โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 
 
12. โรงเรียนสตรีพรอมพรรณวิทยา 
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รายชื่อกลุมประชากรตัวอยางรอบที่ 1 

 
 

ลําดับ ชื่อโรงเรียน ตําแหนง จังหวัด 
1. โรงเรียนฐานปญญา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ กรุงเทพฯ 
2. โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ กรุงเทพฯ 
3. โรงเรียนสารสาสนสุขสวัสด์ิ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ กรุงเทพฯ 
4. โรงเรียนสายอกัษร ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ กรุงเทพฯ 
5. โรงเรียนทรงธรรมวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อุดรธาน ี
6. โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นครราชสีมา 
7. โรงเรียนราษฎรศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สระบุรี 
8. โรงเรียนกลั่นวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สระบุรี 
9. โรงเรียนศรีทองวิไลวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อุบลราชธาน ี
10. โรงเรียนวรรณรัตนวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ชัยนาท 
11. โรงเรียนอักษรประสิทธิ ์ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ชัยนาท 
12. โรงเรียนปุโรทกานนทบูรณะ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สมุทรสงคราม 
13. โรงเรียนอินทโมลีประทาน ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สิงหบุรี 
14. โรงเรียนวิจิตรศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สิงหบุรี 
15. โรงเรียนพระกุมารเยซู  สิงหบุรี ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สิงหบุรี 
16. โรงเรียนสหราษฎรวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สิงหบุรี 
17. โรงเรียนพูลหลวงวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ตาก 
18. โรงเรียนโกษานุสรณ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ลพบุรี 
19. โรงเรียนจินดารัตน ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ลพบุรี 
20. โรงเรียนบัณฑติศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ลพบุรี 
21. โรงเรียนเซนตฟรังซีสเซเวียรมัธ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ตาก 
22. โรงเรียนวรพิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ลพบุรี 
23. โรงเรียนเขมภัทรศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ กาญจนบุรี 
24. โรงเรียนราษฎรนิยมวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อางทอง 
25. โรงเรียนสนทิวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อางทอง 
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ลําดับ ชื่อโรงเรียน ตําแหนง จังหวัด 

26. โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อางทอง 
27. โรงเรียนการญัศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นนทบุรี 
28. โรงเรียนเจริญสุขวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ชลบุรี 
29. โรงเรียนประสาทพร ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นนทบุรี 
30. โรงเรียนพลับพลาศิริวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นนทบุรี 
31. โรงเรียนอนุบาลไพศาลวทิย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ขอนแกน 
32. โรงเรียนศรีจิตรา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ปทุมธาน ี
33. โรงเรียนสมคิดวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ระยอง 
34. โรงเรียนกาญจนะวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ชลบุรี 
35. โรงเรียนประคองศิลป ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ปทุมธาน ี
36. โรงเรียนพระแมมารีอุปถัมภ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ปทุมธาน ี
37. โรงเรียนดรุณานุเคราะห ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สมุทรสงคราม 
38. โรงเรียนสารินนัท ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ปทุมธาน ี
39. โรงเรียนโรซารโีอวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ หนองคาย 
40. โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สมุทรปราการ 
41. โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อุดรธาน ี
42. โรงเรียนทอรัก ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สมุทรปราการ 
43. โรงเรียนมารียวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นครราชสีมา 
44. โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อยุธยา 
45. โรงเรียนยอเซฟอยุธยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อยุธยา 
46. โรงเรียนสุนทรวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อยุธยา 
47. โรงเรียนอรุณประเสริฐ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อยุธยา 
48. โรงเรียนไตรอรุณศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อยุธยา 
49. โรงเรียนเจริญวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อุตรดิตถ 
50. โรงเรียนเซนตแมรี่  อุตรดิตถ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อุตรดิตถ 
51. โรงเรียนพิศาลศึกษาวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อุตรดิตถ 
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52. โรงเรียนเซนตปอลหนองคาย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ หนองคาย 
53. โรงเรียนนรพีเลิศวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ลําพูน 
54. โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ลําพูน 
55. โรงเรียนสายธรรม ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สุโขทัย 
56. โรงเรียนศรีสําโรงวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สุโขทัย 
57. โรงเรียนวรราชวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ เลย 
58. โรงเรียนอนุบาลธารทิพย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ แมฮองสอน 
59. โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ แมฮองสอน 
60. โรงเรียนจันทวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พิจิตร 
61. โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พิจิตร 
62. โรงเรียนเทพประทาน ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พิจิตร 
63. โรงเรียนราษฎรวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พิจิตร 
64. โรงเรียนเซนตนิโกลาส ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พิษณุโลก 
65. โรงเรียนผดุงราษฎร ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พิษณุโลก 
66. โรงเรียนโรจนวิทยมาลาเบี่ยง ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พิษณุโลก 
67. โรงเรียนไชยพนัธพงษ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พะเยา 
68. โรงเรียนเซนตแอนโทนี ่ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ฉะเชิงเทรา 
69. โรงเรียนปยมาตย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พะเยา 
70. โรงเรียนดาราสมุทร ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ฉะเชิงเทรา 
71. โรงเรียนอนุบาลเทพกมล ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ แพร 
72. โรงเรียนเทพนารี ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ แพร 
73. โรงเรียนเซนตโยเซฟระยอง ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ระยอง 
74. โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ่ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ลําปาง 
75. โรงเรียนไตรภพวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ลําปาง 
76. โรงเรียนพินิจวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ลําปาง 
77. โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นาน 
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78. โรงเรียนนิธวิิทย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นาน 
79. โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ เชียงใหม 
80. โรงเรียนคริสเตียนไพศาล ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ เชียงราย 
81. โรงเรียนจินตรงัษ ี ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ตรัง 
82. โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ตรัง 
83. โรงเรียนทิพยรัตนวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ตรัง 
84. โรงเรียนปยนสุรณศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สตูล 
85. โรงเรียนมุสลิมศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สตูล 
86. โรงเรียนชุมพรศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ชุมพร 
87. โรงเรียนพิริยะศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ชุมพร 
88. โรงเรียนสหศกึษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ชุมพร 
89. โรงเรียนเกตุชาติศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นครศรีธรรมรา
90. โรงเรียนชูศิลปวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นครศรีธรรมรา
91. โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นครศรีธรรมรา
92. โรงเรียนมงกุฏเพชรศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นครศรีธรรมรา
93. โรงเรียนโคกกลอยวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พังงา 
94. โรงเรียนศิริราษฎรวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พังงา 
95. โรงเรียนเรวดีพัทลุง ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พัทลุง 
96. โรงเรียนวีรนาทศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พัทลุง 
97. โรงเรียนถลางวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ภูเก็ต 
98. โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ภูเก็ต 
99. โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สงขลา 

100. โรงเรียนยุวศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สุราษฎรธาน ี
101. โรงเรียนหทัยชาติ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ปราจีนบุรี 
102. โรงเรียนคริสเตียนสุราษฎรธาน ี ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สุราษฎรธาน ี
103. โรงเรียนธิดาแมพระ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สุราษฎรธาน ี

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 275
รายชื่อกลุมประชากรตัวอยางรอบที่ 2 

 
  

ลําดับ ชื่อโรงเรียน ตําแหนง จังหวัด 
1. โรงเรียนบัณฑติวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อุตรดิตถ 
2. โรงเรียนใบบุญลําพูน ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ลําพูน 
3. โรงเรียนกวางตง ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สุโขทัย 
4. โรงเรียนนรบุตรศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พิจิตร 
5. โรงเรียนไทยกลาวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พิษณุโลก 
6. โรงเรียนไชยพันธพงษพิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พะเยา 
7. โรงเรียนบุญสิษฐวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พะเยา 
8. โรงเรียนเทพนารี  แผนก ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ แพร 
9. โรงเรียนผดุงวิทย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ลําปาง 
10. โรงเรียนอนุบาลอยูวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นาน 
11. โรงเรียนเชียงรายมอนเตสเซอรี่ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ เชียงราย 
12. โรงเรียนดรุโณทัย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ตรัง 
13. โรงเรียนทับเท่ียงฮั่วเฉียวเซี่ย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ตรัง 
14. โรงเรียนจงหัว ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สตูล 
15. โรงเรียนภูริภรณชัยศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สตูล 
16. โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สตูล 
17. โรงเรียนชุบธรรมวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นครศรีธรรมราช 
18. โรงเรียนสุทธิอนุสรณ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พังงา 
19. โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พังงา 
20. โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พังงา 
21. โรงเรียนบุญแสงวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พังงา 
22. โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนธิิ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พัทลุง 
23. โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พัทลุง 
24. โรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ต ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ภูเก็ต 
25. โรงเรียนกาญจนวฒันวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ภูเก็ต 
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26. โรงเรียนเทพอํานวยวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ภูเก็ต 
27. โรงเรียนวชิรานุกูล ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สงขลา 
28. โรงเรียนศิริพงศวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สงขลา 
29. โรงเรียนมานิตานุเคราะห ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สุราษฎรธาน ี
30. โรงเรียนสันตภิาพ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ฉะเชิงเทรา 
31. โรงเรียนดาราจรัส ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ฉะเชิงเทรา 
32. โรงเรียนกวงฮัว้ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ระยอง 
33. โรงเรียนบวรรัตนศาสตร ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ระยอง 
34. โรงเรียนมณีวรรณวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ระยอง 
35. โรงเรียนอนันตศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ระยอง 
36. โรงเรียนกลอมปฐมวัย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ชลบุรี 
37. โรงเรียนกุลศิริศาสน ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ชลบุรี 
38. โรงเรียนเกษมวิทย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ชลบุรี 
39. โรงเรียนแสงจนัทรพฒันา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ เลย 
40. โรงเรียนกระจางวิทย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อุดรธาน ี
41. โรงเรียนวชิรวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อุดรธาน ี
42. โรงเรียนโคราชวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นครราชสีมา 
43. โรงเรียนมหาไถศึกษาบานไผ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ขอนแกน 
44. โรงเรียนซูเอ็ง ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ขอนแกน 
45. โรงเรียนมหาไถศึกษาเมืองพล ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ขอนแกน 
46. โรงเรียนมารียนิรมล ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อุบลราชธาน ี
47. โรงเรียนจันทรสวางกูล ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นครปฐม 
48. โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นครปฐม 
49. โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สุพรรณบุรี 
50. โรงเรียนราษฎรวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ เพชรบุรี 
51. โรงเรียนชัยจิตตวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ กาญจนบุรี 
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52. โรงเรียนโชตินนัต ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ กาญจนบุรี 
53. โรงเรียนดีสมจิตรวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ กาญจนบุรี 
54. โรงเรียนเอื้อวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สมุทรสงคราม 
55. โรงเรียนขจรโรจนวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ กรุงเทพฯ 
56. โรงเรียนนีรนาทวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ กรุงเทพฯ 
57. โรงเรียนแมพระฟาติมา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ กรุงเทพฯ 
58. โรงเรียนไพฑูรยวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สระบุรี 
59. โรงเรียนแสงวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สระบุรี 
60. โรงเรียนบํารุงปญญา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สระบุรี 
61. โรงเรียนถาวรวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ชัยนาท 
62. โรงเรียนอุดมทรัพย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สิงหบุรี 
63. โรงเรียนอุดมศิลป (โพธิลังการ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สิงหบุรี 
64. โรงเรียนกําจรวิทย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ลพบุรี 
65. โรงเรียนวรนารถวิทยาลพบรีุ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ลพบุรี 
66. โรงเรียนวรดิตถวิทยาประสทูน ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อางทอง 
67. โรงเรียนติวานนทศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นนทบุรี 
68. โรงเรียนพิทักษนครานุสรณ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นนทบุรี 
69. โรงเรียนสวนอกัษร ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ปทุมธาน ี
70. โรงเรียนสองภาษาวัชรพล ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ปทุมธาน ี
71. โรงเรียนดิษลี ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สมุทรปราการ 
72. โรงเรียนนพคุณวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สมุทรปราการ 
73. โรงเรียนแสงทวีปวทิยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อยุธยา 
74. โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อยุธยา 
75. โรงเรียนพัฒนศึกษา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อุตรดิตถ 
76. โรงเรียนรวมน้าํใจ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ลําพูน 
77. โรงเรียนชุมพรพิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สุโขทัย 
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78. โรงเรียนหัวเฉยีว ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พิจิตร 
79. โรงเรียนธีรธาดา  พิษณุโลก ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พิษณุโลก 
80. โรงเรียนอนุบาลรองกวาง ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ แพร 
81. โรงเรียนประชาวทิย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ลําปาง 
82. โรงเรียนนนัทบุรีวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นาน 
83. โรงเรียนจิตราวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ เชียงใหม 
84. โรงเรียนเชียงใหมคณาวิทย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ เชียงใหม 
85. โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภ ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ เชียงราย 
86. โรงเรียนเปยมเมธีวิทยาคาร ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อุตรดิตถ 
87. โรงเรียนตรังวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ตรัง 
88. โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สตูล 
89. โรงเรียนนิรมลชุมพร ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ชุมพร 
90. โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภยั ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ชุมพร 
91. โรงเรียนจรัสพิชากร ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นครศรีธรรมรา
92. โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ นครศรีธรรมรา
93. โรงเรียนอนุบาลชางนอย ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ พัทลุง 
94. โรงเรียนดาวรุงวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ภูเก็ต 
95. โรงเรียนสตรีวชิรานุกูล ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สงขลา 
96. โรงเรียนประถมตวงวิชช ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ สุราษฎรธาน ี
97. โรงเรียนกบินทรจริยาคม ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ปราจีนบุรี 
98. โรงเรียนสุเมธานุศาสน ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ฉะเชิงเทรา 
99. โรงเรียนศิริพร ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ระยอง 

100. โรงเรียนเฉลิมศรี ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ ชลบุรี 
101. โรงเรียนมหาไถศึกษาทาปม ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ เลย 
102. โรงเรียนอนุบาลปยกุล ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ หนองคาย 
103. โรงเรียนสหกิจวิทยา ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการ,ครูปฏิบัติการ อุดรธานี 
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เก่ียวกบัภาวะผูนําทีม่ปีระสิทธิผล  และประสทิธิผลของโรงเรยีน 
ช่ือผูใหสัมภาษณ.......................................................................................................... 
ภาวะผูนาํที่มปีระสิทธิผล 
1.  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในปจจุบันมีสภาพเปนอยางไร 
2.  ความมีประสิทธิผลของผูนํา  หรือความสําเร็จของผูนําสามารถพจิารณาไดอยางไร 
3.  ความสามารถในการจูงใจของผูนําสามารถพิจารณาไดอยางไร 
4.  ความฉลาดและมไีหวพริบของผูนําสามารถพิจารณาไดอยางไร 
5.  การเปนตัวอยางที่ดีของผูนําสามารถพจิารณาไดอยางไร 
6.  การสรางความสมัพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูนําสามารถพิจารณาไดอยางไร 
7.  การมีวิสัยทัศนที่ดีของผูนําสามารถพจิารณาไดอยางไร 
8.  หลักในการปกครองของผูนําสามารถพิจารณาไดอยางไร 
9.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ประสิทธิผลของโรงเรยีน 
1.  โรงเรียนทีมี่ประสิทธิผลในปจจุบันมีสภาพเปนอยางไร 
2.  ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  หรือความสาํเร็จของโรงเรียนสามารถพิจารณาไดอยางไร 
3.  การพัฒนาบุคลากรสามารถพิจารณาไดอยางไร 
4.  ความสามคัคีของบุคลากรสามารถพิจารณาไดอยางไร 
5.  ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสามารถพิจารณาไดอยางไร 
6.  บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนสามารถพิจารณาไดอยาง 
7.  ความสามารถในการผลติสามารถพิจารณาไดอยางไร 
8.  ความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวกสามารถพิจารณาไดอยางไร 
9.  ความสามารถในการปรับตัวสามารถพิจารณาไดอยางไร 
10.  ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนสามารถพิจารณาไดอยางไร 
11.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

จากการนาํแบบสอบถามไปทดลองใช 
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ภาคผนวก  ฉ 
แบบสอบถามรอบที่ 1 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 
รูปแบบภาวะผูนําที่มีประสทิธิผลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
คําช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามนีม้ีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผูนาํทีมี่ประสิทธิผลของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชน  ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 2.  แบบสอบถามนีม้ีจํานวน  3  ตอน  คือ 
  ตอนที่  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่  2  ภาวะผูนาํที่มีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
  ตอนที่  3  ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.  ขอใหทานผูตอบแบบสอบถามกรุณาใหขอมูลตามสภาพความเปนจริง  เพ่ือใหผลการ
ศึกษาวจัิยสามารถนาํไปใชใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคตอไป  ทั้งนี้ขอมูลทีท่านตอบจะนําไป
วิเคราะหผลโดยภาพรวมซึ่งไมมีผลกระทบใด ๆ ตอการปฏิบัติงานในหนาทีข่องทานแตอยางใด 
 
 
 
 
        นายปลัญ    ปฏิพิมพาคม 
         นักศึกษาปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 287
ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน    หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 
ขอที ่ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรบัผูวิจัย 

1. เพศ 
  ชาย                             หญิง 

 

2. ระดับการศึกษา 
           อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
           ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
           ปริญญาโทหรือเทียบเทา 
           ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

 

3. สถานภาพ 
           ผูรับใบอนุญาต 
           ผูอํานวยการ/ครูใหญ 
           ครูปฏิบัติการ 

 

4. อาย ุ
           21 – 30  ป 
           31 – 40  ป 
           41 – 50  ป 
           51  ปขึ้นไป 

 

5. ประสบการณในการทํางาน 
           1 –  10  ป 
           11 – 20  ป 
           21 – 30  ป 
           31 - 40  ปขึ้นไป 
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ตอนที่  2   ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
คําช้ีแจง เปนคําถามเกีย่วกับภาวะผูนําที่มีประสทิธิผล  โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
 5 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนอยูในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนอยูในระดับมาก 
 3 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนอยูในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนอยูในระดับนอย 
 1 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนอยูในระดับนอยที่สุด 
โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน    ที่ตรงกับระดับความเปนจริงในภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชน  

ขอที ่ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
เอกชน 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
สําหรับผูวจัิย 

 ดานความสามารถในการจูงใจ       
1. ควรมีการพูดที่ดี       
2. ควรเปนตัวอยางที่ดีของการทํางาน       
3. ควรมีความจรงิใจตอบุคลากร       
4. ควรสรางบรรยากาศใหเกิดแรงจูงใจ       
5. ควรสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง       
6. ควรสรางขวัญและกาํลังใจ       
7. ควรขึ้นเงินเดือนหรือการใหเงินโบนัส       
8. ควรสรางกรอบงานที่ชัดเจน       
9. ควรใหคําปรึกษาไดทุกเร่ือง       
10. ควรไมประพฤติตนเอาแตใจตนเอง       
11. ควรแกไขปญหาไดทันทวงท ี       
12. ควรมีความสามารถเปนทีย่อมรับ       
13. ควรกระตุนใหมีความกระตือรือรน      

 
14. ควรมีการกระจายงาน       
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ขอที ่
ภาวะผูนาํของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

สําหรบั
ผูวิจัย 

15. ควรใหอภัยซึ่งกันและกนั       
 ดานความฉลาดและมีไหวพริบ       

1. ควรบริหารงานและจัดการงานให
เปนระบบ 

     
 

2. ควรกลาตัดสินใจ       
3. ควรแกไขปญหาเฉพาะหนาไดทนัท ี       
4. ควรมีหลักและขัน้ตอนในการแกไข

ปญหา 
     

 
5. ควรสงเสริมใหมีการอบรมบุคลากร       
6. ควรยอมรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืนในการแกไขปญหา 
      

 
7. ควรมีการประนีประนอมเมื่อเกิด

การโตแยง 
      

8. ควรสามารถดงึเอกลักษณมาเปน
จุดเดนได 

      

9. ควรสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นใน
ตนเอง 

      

10. ควรมีความทนัสมัยตอเหตกุารณ       
 ดานการเปนตัวอยางที่ด ี       

1. ควรดูแลเอาใจใสบุคลากร       
2. ควรเปนที่ยอมรับกับบุคลากรทุกดาน       
3. ควรมีความเสมอตนเสมอปลายไม

ลําเอียง 
      

4. ควรมีความเสียสละในการทาํงาน       
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ขอที ่
ภาวะผูนาํของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

สําหรบั
ผูวิจัย 

5. ควรมีความอดทน       
6. ควรมีความรูความสามารถในการ

ทํางาน 
      

7. ควรสรางความสําเร็จในการทํางาน       
8. ควรมีความเมตตา  กรุณา  ยุติธรรม  

และมีคุณธรรม 
      

 
9. ควรมีซ่ือสัตยสุจริต  ตรงตอเวลา       
10. ควรมีจุดยืนทีชั่ดเจน       
11. ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ       
12. ควรประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี       

 ดานการสรางความสัมพนัธ
ระหวางโรงเรียนกบัชุมชน 

      

1. ควรมีการพบปะและทําความรูจัก
กับชุมชน 

      

2. ควรไดรับการยกยอง       
3. ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การทาํงาน 
     

 
4. ควรใหความชวยเหลือชุมชนได       
 ดานการมีวิสัยทัศนที่ดี       

1. ควรมีความคิดสรางสรรคในเรื่องงาน       
2. ควรสรางความสําเร็จในการกําหนด

นโยบาย 
     

 
3. ควรมีวิสัยทัศนทีก่วางไกล       
4. ควรทันตอเหตุการณและทนัสมัย       
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ขอที ่
ภาวะผูนาํของผูบรหิาร
สถานศึกษาเอกชน 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
สําหรบัผูวิจัย 

5. ควรสรางเปาหมายหลกัรวมกัน
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ 

     
 

6. ควรพัฒนาความรูในทุกดานอยู
เสมอ 

     
 

7. ควรมองโลกในแงด ี       
8. ควรเปดโอกาสใหผูอ่ืนเขามามี

สวนรวม 
     

 
9. ควรมีวิสัยทัศนที่ดีดูไดจากการมี

คุณธรรม 
     

 
10. ควรมีการวางแผน       

 ดานหลกัในการปกครอง       
1. ควรมีความยตุิธรรม  ไมลําเอียง       
2. ควรมีหลักการกระจายอาํนาจ       
3. ควรมีสวนรวมในการทํางาน       
4. ควรมีความเสมอภาคไมมกีาร

แบงแยกชนชัน้ 
     

 
5. ควรมีการเดินทางสายกลาง       
6. ควรสรางวินัยในการทํางานใหกับ 

บุคลากรในโรงเรียน 
     

 
7. ควรมีคุณธรรม  เมตตา  กรุณาตอ

บุคลากร 
     

 
8. ควรมีการปกครองแบบครอบครัว       
9. ควรกลาวชมเชยใหกาํลังใจการ

ทํางาน 
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ขอที ่
ภาวะผูนาํของผูบรหิาร
สถานศึกษาเอกชน 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
สําหรบัผูวิจัย 

10. ควรสรางกฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

     
 

11. ควรมีความซื่อสัตยสุจริต       
12. ควรรับฟงความคิดเห็นของ

บุคลากร 
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ตอนที่  3   ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คําช้ีแจง เปนคําถามเกีย่วกับประสทิธิผลของโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน   
โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี ้
 5 หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนอยูในระดบัมากที่สุด 
 4 หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนอยูในระดบัมาก 
 3 หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนอยูในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนอยูในระดบันอย 
 1 หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนอยูในระดบันอยที่สุด 
 
โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน    ที่ตรงกับระดับความเปนจริงในประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขอที ่ โรงเรียนเอกชน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
สําหรบัผูวิจัย 

 ดานการพฒันาบุคลากร       
1. โรงเรียนควรจัดสงบุคลากรเขารวม

ฝกอบรม 
     

 
2. โรงเรียนควรสงเสริมใหบุคลากรนาํ

ส่ิงที่อบรมมาพัฒนาโรงเรียน 
     

 
3. โรงเรียนควรเชิญวิทยากรมาให

ความรู 
     

 
4. โรงเรียนควรสนับสนุนใหความรูที่

บุคลากรตองการ 
     

 
5. โรงเรียนควรอํานวยความสะดวก

ดานเทคโนโลยี 
     

 
6. โรงเรียนควรสรางแรงจูงใจในการ

ทํางาน 
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ขอที ่ โรงเรียนเอกชน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
สําหรบัผูวิจัย 

7. โรงเรียนควรมกีารประเมินและ
ตรวจสอบการทํางาน 

     
 

8. โรงเรียนควรวิเคราะหงานเพื่อ
ดําเนินงานใหสําเร็จ 

     
 

 ดานความสามัคคีของบุคลากร       
1. โรงเรียนควรใหความสําคัญกับ

ความตองการของครู 
     

 
2.   โรงเรียนควรสงเสริมกิจกรรมของ

บุคลากร 
     

 
3. โรงเรียนควรแบงกลุมการทาํงาน       
4. โรงเรียนควรสรางบรรยากาศรวม

แรงรวมใจ 
     

 
5. โรงเรียนประเมินผลสัมฤทธิก์าร

ทํางาน 
     

 
6. โรงเรียนสรางบรรยากาศในการ

ยอมรับฟงความคิดเห็น 
      

 
 ดานความพึงพอใจในงานของ

บุคลากร 
      

1. โรงเรียนควรสรางความสําเร็จของ
งานจากความตั้งใจทํางาน 

      
 

2. โรงเรียนควรสอบถามสัมภาษณ
แสดงความคดิเห็น 

      
 

3. โรงเรียนควรสรางแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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ขอที ่ โรงเรียนเอกชน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
สําหรบัผูวิจัย 

4. โรงเรียนควรเสียสละในการทํางาน       
5. โรงเรียนควรทุมเทการทาํงาน       
6. โรงเรียนควรสรางบรรยากาศ

ความสขุในการทํางาน 
      

 
 ดานบรรยากาศและส่ิงแวดลอม

ของโรงเรยีน 
      

1. โรงเรียนควรสรางบรรยากาศรมร่ืน       
2. โรงเรียนควรมคีวามสะอาด       
3. โรงเรียนควรจัดแหลงเรียนรูใน

โรงเรียน 
      

4. โรงเรียนควรสรางศรัทธา       
5. โรงเรียนควรมคีวามปลอดภยั       
6. โรงเรียนควรสรางความอบอุน       
7. โรงเรียนควรสรางความเหมาะสม

กับการเรียนการสอน 
      

 
 ดานความสามารถในการผลิต       

1. โรงเรียนควรสรางความสนใจใน
การรวมกจิกรรม 

      
 

2. โรงเรียนสรางผลการเรียนทีอ่อกมา
เปนที่นาพอใจ 

      
 

3. โรงเรียนควรผลิตนักเรียนให
สามารถไปเรียนตอสถาบันอ่ืนได 

      
 

4. โรงเรียนควรอบรมนักเรียนใหมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
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ขอที ่ โรงเรียนเอกชน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
สําหรบัผูวิจัย 

5. โรงเรียนควรผลิตผลงานทาง
วิชาการที่ด ี

      

 ดานความสามารถในการพัฒนา
เจตคติทางบวก 

     
 

1. โรงเรียนควรสรางความเคารพนับ
ถือ 

     
 

2. โรงเรียนควรมกีารสัมภาษณพูดคุย       
3. โรงเรียนควรสรางความผูกพนักับ

ชุมชน 
     

 
4. โรงเรียนควรเปนทั้งผูใหและผูรับ       
5. โรงเรียนควรสรางความรักองคกร       
6. โรงเรียนควรพัฒนาโรงเรียนในทาง

ที่ดี 
     

 
 ดานความสามารถในการ

ปรับตัว 
     

 
1. โรงเรียนควรพูดคุยกับชุมชมรอบดาน       
2. โรงเรียนควรเปดโอกาส

บุคคลภายนอกรูจักกับสถานที ่
     

 
3. โรงเรียนควรปรับตัวใหเขากบั

ลูกนอง 
     

 
4. โรงเรียนควรสรางความรวมมือใน

การปฏิบัติงานและแกปญหา 
     

 
5. โรงเรียนควรปรับใหเขาเทคโนโลย ี       
6. โรงเรียนตองยอมรับวิทยาการใหม ๆ       
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ขอที ่ โรงเรียนเอกชน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
สําหรบัผูวิจัย 

 ดานความสามารถในการ
แกปญหาภายในโรงเรียน 

     
 

1. โรงเรียนควรมคีวามชัดเจนและ
เขาใจตรงกัน 

     
 

2. โรงเรียนควรมคีวามเชื่อม่ันในการ
แกปญหา 

     
 

3. โรงเรียนควรคลี่คลายปญหา       
4. โรงเรียนควรมคีวามสามัคคี       
5. โรงเรียนควรวิเคราะหและติดตามผล       
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ภาคผนวก  ช 

แบบสอบถามรอบที่  2 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

เร่ือง 
รูปแบบภาวะผูนําทีม่ปีระสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 

ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

 
คําช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามนีม้ีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผูนาํทีมี่ประสิทธิผลของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชน  ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 2.  แบบสอบถามนีม้ีจํานวน  3  ตอน  คือ 
  ตอนที่  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่  2  ภาวะผูนาํที่มีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
  ตอนที่  3  ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.  ขอใหทานผูตอบแบบสอบถามกรุณาใหขอมูลตามสภาพความเปนจริง  เพ่ือใหผลการ
ศึกษาวจัิยสามารถนาํไปใชใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคตอไป  ทั้งนี้ขอมูลทีท่านตอบจะนําไป
วิเคราะหผลโดยภาพรวมซึ่งไมมีผลกระทบใด ๆ ตอการปฏิบัติงานในหนาทีข่องทานแตอยางใด 
 
 
 
 
        นายปลัญ    ปฏิพิมพาคม 
       นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน    หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 
ขอที ่ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรบัผูวิจัย 

1. เพศ 
  ชาย                             หญิง 

 

2. ระดับการศึกษา 
           อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
           ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
           ปริญญาโทหรือเทียบเทา 
           ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

 

3. สถานภาพ 
           ผูรับใบอนุญาต 
           ผูอํานวยการ/ครูใหญ 
           ครูปฏิบัติการ 

 

4. อาย ุ
           21 – 30  ป 
           31 – 40  ป 
           41 – 50  ป 
           51  ปขึ้นไป 

 

5. ประสบการณในการทํางาน 
           1 –  10  ป 
           11 – 20  ป 
           21 – 30  ป 
           31 - 40  ปขึ้นไป 
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ตอนที่  2   ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
คําช้ีแจง เปนคําถามเกีย่วกับภาวะผูนําที่มีประสทิธิผล  โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
 5 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนอยูในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนอยูในระดับมาก 
 3 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนอยูในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนอยูในระดับนอย 
 1 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนอยูในระดับนอยที่สุด 
โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน    ที่ตรงกับระดับความเปนจริงในภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศกึษาเอกชน  

ขอที ่ ภาวะผูนาํของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

สําหรบั
ผูวิจัย 

 ดานความสามารถในการจูงใจ       
1. ควรเปนตัวอยางที่ดีของการทํางาน       
2. ควรมีความจรงิใจตอบุคลากร       
3. ควรสรางบรรยากาศใหเกิดแรงจูงใจ       
4. ควรสรางความเชื่อม่ันในตัวเอง       
5. ควรสรางขวัญและกาํลังใจ       
6. ควรขึ้นเงินเดือนหรือการใหเงินโบนัส       
7. ควรสรางกรอบงานที่ชัดเจน       
8. ควรใหคําปรึกษาไดทุกเรื่อง       
9. ควรไมประพฤติตนเอาแตใจตนเอง       
10. ควรแกไขปญหาไดทนัทวงท ี       
11. ควรมีความสามารถเปนทีย่อมรับ       
12. ควรกระตุนใหมีความกระตือรือรน       
13. ควรมีการกระจายงาน       
14. ควรใหอภัยซึ่งกันและกนั       
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ขอที ่
ภาวะผูนาํของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

สําหรบั
ผูวิจัย 

 ดานความฉลาดและมีไหวพริบ       
1. ควรกลาตัดสินใจ       
2. ควรแกไขปญหาเฉพาะหนาไดทนัท ี       
3. ควรมีหลักและขัน้ตอนในการแกไข

ปญหา 
     

 
4. ควรสงเสริมใหมีการอบรมบคุลากร       
5. ควรยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

ในการแกไขปญหา 
     

 
6. ควรมีการประนีประนอมเมื่อเกิดการ

โตแยง 
      

7. ควรสามารถดงึเอกลักษณมาเปน
จุดเดนได 

      

8. ควรสรางความเชื่อม่ันใหเกิดขึ้นใน
ตนเอง 

      

9. ควรมีความทนัสมัยตอเหตกุารณ       
 ดานการเปนตัวอยางที่ด ี       

1. ควรเปนที่ยอมรับกับบุคลากรทุกดาน       
2. ควรมีความเสมอตนเสมอปลายไม

ลําเอียง 
      

3. ควรมีความเสียสละในการทาํงาน       
4. ควรมีความอดทน       
5. ควรมีความรูความสามารถในการ

ทํางาน 
      

6. ควรสรางความสําเร็จในการทํางาน 
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ขอที ่
ภาวะผูนาํของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

สําหรบั
ผูวิจัย 

7. ควรมีความเมตตา  กรุณา  ยุติธรรม  
และมีคุณธรรม 

     
 

8. ควรมีซ่ือสัตยสุจริต  ตรงตอเวลา       
9. ควรมีจุดยืนทีชั่ดเจน       
10. ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ       
11. ควรประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี       

 ดานการสรางความสัมพนัธ
ระหวางโรงเรียนกบัชุมชน 

      

1. ควรไดรับการยกยอง       
2. ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

ทํางาน 
     

 

3. ควรใหความชวยเหลือชุมชนได       
 ดานการมีวิสัยทัศนที่ด ี       

1. ควรสรางความสําเร็จในการกําหนด
นโยบาย 

     
 

2. ควรมีวิสัยทัศนทีก่วางไกล       
3. ควรทันตอเหตุการณและทนัสมัย       
4. ควรสรางเปาหมายหลกัรวมกัน

เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ 
     

 

5. ควรพัฒนาความรูในทุกดานอยูเสมอ       
6. ควรมองโลกในแงด ี       
7. ควรเปดโอกาสใหผูอ่ืนเขามามีสวน

รวม 
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ขอที ่
ภาวะผูนาํของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
สําหรบัผูวิจัย 

8. ควรมีวิสัยทัศนที่ดีดไูดจากการมี
คุณธรรม 

     
 

9. ควรมีการวางแผน       
 ดานหลกัในการปกครอง       

1. ควรมีหลักการกระจายอาํนาจ       
2. ควรมีสวนรวมในการทํางาน       
3. ควรมีความเสมอภาคไมมกีาร

แบงแยกชนชัน้ 
     

 

4. ควรมีการเดินทางสายกลาง       
5. ควรสรางวินัยในการทํางานใหกับ 

บุคลากรในโรงเรียน 
     

 

6. ควรมีคุณธรรม  เมตตา  กรุณาตอ
บุคลากร 

     
 

7. ควรมีการปกครองแบบครอบครัว       
8. ควรกลาวชมเชยใหกาํลังใจการ

ทํางาน 
     

 
9. ควรสรางกฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 
     

 

10. ควรมีความซื่อสัตยสุจริต       
11. ควรรับฟงความคิดเห็นของ

บุคลากร 
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ตอนที่  3   ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คําช้ีแจง เปนคําถามเกีย่วกับประสทิธิผลของโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน   
โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี ้
 5 หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนอยูในระดบัมากที่สุด 
 4 หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนอยูในระดบัมาก 
 3 หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนอยูในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนอยูในระดบันอย 
 1 หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนอยูในระดบันอยที่สุด 
โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน    ที่ตรงกับระดับความเปนจริงในประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขอที ่ โรงเรียนเอกชน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
สําหรบัผูวิจัย 

 ดานการพฒันาบุคลากร       
1. โรงเรียนควรสงเสริมใหบุคลากรนาํ

ส่ิงที่อบรมมาพัฒนาโรงเรียน 
     

 

2. โรงเรียนควรเชิญวิทยากรมาให
ความรู 

     
 

3. โรงเรียนควรสนับสนนุใหความรูที่
บุคลากรตองการ 

     
 

4. โรงเรียนควรอํานวยความสะดวก
ดานเทคโนโลยี 

     
 

5. โรงเรียนควรสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน 

     
 

6. โรงเรียนควรมกีารประเมินและ
ตรวจสอบการทํางาน 
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ขอที ่ โรงเรียนเอกชน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
สําหรบัผูวิจัย 

7. โรงเรียนควรวิเคราะหงานเพื่อ
ดําเนินงานใหสําเร็จ 

     
 

 ดานความสามัคคีของบุคลากร       
1. โรงเรียนควรสงเสริมกิจกรรมของ

บุคลากร 
     

 
2.   โรงเรียนควรแบงกลุมการทาํงาน       
3. โรงเรียนควรสรางบรรยากาศรวม

แรงรวมใจ 
     

 
4. โรงเรียนประเมินผลสัมฤทธิ์การทํางาน       
5. โรงเรียนสรางบรรยากาศในการ

ยอมรับฟงความคิดเห็น 
     

 

 ดานความพึงพอใจในงานของ
บุคลากร 

      

1. โรงเรียนควรสอบถามสัมภาษณ
แสดงความคดิเห็น 

      
 

2. โรงเรียนควรสรางแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

      
 

3. โรงเรียนควรเสียสละในการทํางาน       
4. โรงเรียนควรทุมเทการทาํงาน       
5. โรงเรียนควรสรางบรรยากาศ

ความสขุในการทํางาน 
     

 

 ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
ของโรงเรียน 

      

1. โรงเรียนควรมคีวามสะอาด       
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ขอที ่ โรงเรียนเอกชน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
สําหรบัผูวิจัย 

2. โรงเรียนควรจัดแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน 

      

3. โรงเรียนควรสรางศรัทธา       
4. โรงเรียนควรมคีวามปลอดภยั       
5. โรงเรียนควรสรางความเหมาะสม

กับการเรียนการสอน 
     

 

 ดานความสามารถในการผลิต       
1. โรงเรียนควรผลิตนักเรียนให

สามารถไปเรียนตอสถาบันอ่ืนได 
     

 

2. โรงเรียนควรผลิตผลงานทาง
วิชาการที่ด ี

      

 ดานความสามารถในการพัฒนา
เจตคติทางบวก 

      

1. โรงเรียนควรมกีารสัมภาษณพูดคุย       
2. โรงเรียนควรสรางความผูกพันกับ

ชุมชน 
      

3. โรงเรียนควรเปนทั้งผูใหและผูรับ       
4. โรงเรียนควรสรางความรักองคกร       
5. โรงเรียนควรพัฒนาโรงเรียนในทางที่ดี       
 ดานความสามารถในการปรบัตวั       

1. โรงเรียนควรพูดคุยกับชุมชมรอบดาน       
2. โรงเรียนควรปรับตัวใหเขากับลูกนอง       
3. โรงเรียนควรสรางความรวมมือใน

การปฏิบัติงานและแกปญหา 
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