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สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน  จํานวน   โรง  ผู้ ให้ข้อมลู คือ ผู้ อํานวยการ รองผู้ อํานวยการ และครู เครืองมือทีใช้
ในการเก็บข้อมลูได้แก่  แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง  แบบสอบถามความคิดเห็น  และแบบสอบถามเพือตรวจสอบและยืนยัน
ผลการวิจยั   สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การหาความถี (frequency) ร้อยละ (percentage) คา่เฉลีย (arithmetic mean)  
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (exploratory factor Analysis, EFA)  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis, CFA)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  (Path 

Analysis)   และยืนยนัรูปแบบโดยวิธีการชาติพนัธ์วรรณา (Ethnographic  Futures  Research: EFR) 
 ผลการวิจยัพบวา่  
 . องค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน   มีจํานวน 4 องค์ประกอบ       โดยเรียงตามนําหนักองค์ประกอบทีได้จากมากไปหาน้อย คือ 

) คณุลกัษณะ  ประกอบด้วย  . ) คณุลักษณะส่วนตน . ) คณุลกัษณะท้องถิน    ) การสร้างแรงบนัดาลใจ   ประกอบด้วย 
. ) การกระตุ้นทางปัญญา  . ) ความเป็นเอกตัถบคุคล  ) ภาวะผู้ นํา  ) วิสยัทศัน์    

 . ผลการยืนยันองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สงักัด
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน  พบวา่รูปแบบการวดัมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์    
 .  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกับองค์ประกอบการปฏิรูป
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The purposes of this research were to determine: 1) the component of change management in welfare 

school   2) the components of educational reform in the second decade of welfare school   and 3)   the model of 

causal effect relation  between change management and educational  reform in second decade of welfare school   

under the jurisdiction of the office of basic education commission.     There were 3 steps of this research operation ; 

1)  studying the variable concerning the change management and educational reform in the second decade of 

welfare school  2) developing instrument, collecting data and analyzing  3) developing, evaluating and confirming the 

model of causal effect  relation  between change management and educational  reform in second decade of welfare 

school.   The samples were 44 welfare school. The respondent were school director, vice director and teacher. The 

instruments for collecting the data were semi-structural interview, opinionnaires and questionnaires for checking and 

confirming the research finding. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, 

standard deviation, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, path analysis and ethnographic future 

research. 

The results of this research found that: 

1. the component of change management in welfare school were 1)  characteristic 1.1) self characteristic 

1.2) local features   ) inspiration   2.1) intellectual stimulation   2.2) individualized consideration   3) leadership  and 

4) vision 

2. the result of confirmation the components of educational reform in the second decade of welfare 

school were Measurement model are consistent with empirical data. 

 3. The model of causal effect relation between change management and educational reform in the 

second decade of welfare school found that the component of change management in welfare school were 

characteristic affect direct to vision and leadership and indirect to vision by passing to inspiration.  Any component of 

change management were not correlate with the components of educational reform in the second decade of welfare 

school and result of confirmation the model were propriety, feasibility, utility and accordance with the theories and the 

research conceptual frameworks. 
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บทท ี  
บทนํา 

 
 ความเปลียนแปลงอนัเนืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน์ และการจดัระบบของโลกใหม่ทงั

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองทีเกิดขึนครอบคลุมทัวโลกมีผลกระทบต่อ
สังคมไทยอย่างมากจนเกิดภาวะวิกฤตทังด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านการเมืองและด้าน
การศึกษาในช่วงทีผ่านมา    โดยเฉพาะปัญหาในการบริหารจดัการศึกษาทีมีความอ่อนด้อยทงั
ด้านการบริหารจดัการและคณุภาพการศกึษาทียงัไมส่ามารถพฒันาคนไทยให้มีศกัยภาพเพียงพอ
ต่อการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในสภาพสังคมทีเปลียนไป  รวมทังไม่สามารถพัฒนาและ
สร้างสรรค์  สงัคม ประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าได้ในสงัคมโลก  ซึงเป็นปัญหาวิกฤตทีต้องแก้ไข
อยา่งรวดเร็วและจริงจงั  ดงัทีในสองทศวรรษทีผา่นมา โลกดเูหมือนจะแคบด้วยวิทยาการก้าวหน้า
ด้านการสือสารโดยเฉพาะอย่างยิงเทคโนโลยีการสือสารและสารสนเทศ    ทําให้กลายเป็นโลกไร้
พรมแดน สงัคมโลกจะมีการลืนไหลระหว่างวฒันธรรมมากขึน  นําไปสู่การผสมผสานความคิด 
คา่นิยม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยูร่ะหวา่งมวลมนษุยชาต ิทีนําโลกเข้าสู่ยคุแห่งการจดัระเบียบ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างประเทศใหม่ อันมีผลกระทบต่อทุกชาติ ทุกภาษา
รวมทงัประเทศไทย  ดงันนัไม่ว่าจะเป็นคนหรือแม้กระทงัสถานศกึษาก็ย่อมได้รับผลกระทบด้วย1    
การเปลียนแปลง (Change)  จงึเป็นเหตกุารณ์หรือกระบวนการทีเกิดขนึแล้ว    ทําให้ระบบทีได้รับ
ผลกระทบจะปรับตวัแตกตา่งกนัไปจากเดมิ  การเปลียนแปลงไม่ใช่เรืองใหม่แตเ่ป็นเรืองปกติทีเกิด
ขนึอยูต่ลอดเวลา เพียงในอดีตการเปลียนแปลงจะเกิดขนึในอตัราทีช้า  เรียบง่าย และไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทีซบัซ้อนและรุนแรงตอ่การดํารงชีวิต  ในปัจจบุนัการเปลียนแปลงเกิดขนึอย่างรวดเร็ว  
หลายรูปแบบ และก่อให้เกิดผลกระทบทีเกียวเนืองซบัซ้อน  สร้างความสบัสน  หลายครังทําให้เกิด
ความรู้สึกว่ามีความรุนแรงเกินกว่าจะควบคมุ   ซึงก่อให้เกิดปัญหาทงัในเชิงโครงสร้างและจิตใจ
ทงัตอ่การดํารงชีวิตและการทํางาน2 
 
                                                 
 1คณะครุศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, การบริหารการเปลียนแปลง (กรุงเทพฯ: 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553), 15. 

 2 มลัลิกา  ต้นสอน, พฤตกิรรมองค์การ, พิมพ์ครังที  (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 
2546), 161. 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 จากสภาวะกระแสการเปลียนแปลงดงักล่าวองค์กรทกุองค์กรจะต้องมีการเปลียนแปลง 
เพือความอยูร่อดและความเจริญก้าวหน้า  ในขณะทีสิงแวดล้อมภายในและภายนอกเปลียนแปลง  
โดยองค์การจะต้องตอบสนองตอ่การเปลียนแปลงนนัให้เหมาะสม  แม้ว่าองค์กรพยายามปรับตวั
ทงัทางด้านทรัพยากรและการดําเนินงานเพือรองรับแรงผลักดันของสภาพแวดล้อม   แต่การ
ดําเนินงานตอบสนอง (Reactive)   เพียงด้านเดียวก็ไม่สามารถรับประกนัความสําเร็จทีจะเกิดขนึ 
เนืองจากความซับซ้อนและผันผวนของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ทําให้องค์กรต้องพยายาม
ปรับตวัในเชิงรุก (Proactive)  โดยไม่ต้องรอให้เกิดการเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมขึนแล้วค่อย
วิเคราะห์สถานการณ์  กําหนดแผนและปรับตวัตามไป การเปลียนแปลงองค์กร (Organizational 

Change)  เป็นกระบวนการสร้างการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
แก้ปัญหาทีเกิดขนึ  โดยองค์กรหรือพยายามปรับองค์กรให้ก้าวหน้า โดยอาศยัการวิเคราะห์ปัญหา 
การวางแผน และการดําเนินการจดัสร้างวฒันธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีกระบวนการ
เปลียนแปลงองค์กรจะใช้เทคนิคทางด้านพฤติกรรมศาสตร์  สังคมวิทยา และการวิจัยเชิง
ปฏิบตักิาร เพือกระตุ้นให้เกิดการเปลียนแปลงภายในองค์กรในทิศทางทีต้องการ1  และท่ามกลาง
กระแสของโลก  องค์กรต่าง  ๆ  ทัวโลกทังภาครัฐและเอกชนต่าง ก็เ ร่งปรับตัวเพือรับการ
เปลียนแปลงดงักล่าว   ทงัการปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสมกบัภารกิจ  การรือโครงสร้างองค์กร
ให้มีความสามารถในการปรับตวัเข้ากับการเปลียนแปลงของปัจจยัแวดล้อมได้อย่างคล่องแคล่ว
และรวดเร็ว      ตลอดจนการเรียนรู้ทีจะแสวงหาโอกาสสร้างความสําเร็จให้กับองค์กรในกระแส
การเปลียนแปลงทีเกิดขึน2  และเมือองค์กรมีความจําเป็นต้องเปลียนแปลง องค์กรมกัจะมีการ
เปลียนแปลงในด้านต่าง ๆ  ซึงสามารถสรุปได้ดังนี  ด้านทีหนึงการเปลียนแปลงเทคโนโลยี  
(Technology Changes)  โดยทีการเปลียนแปลงเทคโนโลยีในองค์กรจะสมัพนัธ์กบักระบวนการ
ในการผลิตและวิธีการทํางานขององค์กร  ซึงจะรวมถึงความรู้และทกัษะในการทํางานขององค์กร
ด้วย   ด้านทีสองเปลียนแปลงผลผลิต (Product  and Service Change)  เป็นการเปลียนแปลง
สินค้าผลผลิตหรือการบริการขององค์กร   ซึงจะเกียวข้องกบักลยุทธ์ขององค์กร โดยเป็นการสร้าง
หรือเสนอสินค้า  บริการใหม่สังคมและสภาพแวดล้อม  ส่วนด้านทีสามเป็นการเปลียนแปลง
                                                 

 1ณฎัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์, กลยุทธ์การเปลียนแปลงและพัฒนาองค์กร (กรุงเทพฯ: 
ไทยวฒันาพานิช, 2545), 32-34.     

 2ทวีศกัด ิ สทูกวาทิน, การเปลียนแปลงและพัฒนาองค์การเพอืเพมิขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (กรุงเทพฯ: ทีพีเอ้นเพรส, 2548), 4.   
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โครงสร้าง (Structure and System Changes) ซึงเป็นการเปลียนแปลงในเรืองแนวทางในการ
ปฏิบตัิงาน ความเป็นทางการ กระบวนการในการปฏิบตัิงาน แผนภูมิองค์กร วิธีการงบประมาณ
ขององค์กรและกฎระเบียบต่าง ๆ ในองค์กร  สายบังคบับัญชา เป้าหมาย ลักษณะโครงสร้าง   
กระบวนการบริหารและระบบการจัดการ  และด้านทีสี การเปลียนแปลงวัฒนธรรมหรือการ
เปลียนแปลงด้านบคุลากร (Culture/People Changes) การเปลียนแปลงในส่วนนีจะเปลียนแปลง
ค่านิยม บรรทัดฐาน ความเชือ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ปฏิบตัิงาน  เป็นการเปลียนแปลง
องค์กรทีพิจารณาองค์กรในภาพรวมหรือมององค์กรทงัระบบ และเมือกล่าวถึงการเปลียนแปลงที
เกิดขนึในองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นการเปลียนแปลงในด้านใดก็ตาม จะส่งผลกระทบตอ่องค์ประกอบ
ด้านอืน ๆ  ขององค์กรด้วยเสมอ  จึงต้องคํานึงถึงผลกระทบของการเปลียนแปลงทีเกิดขึนว่าจะ
สง่ผลกระทบถึงสว่นอืน ๆ  ด้วย3 
 ในกรณีประเทศไทย  การเปลียนแปลงอันเนืองมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์และ
พฒันาการทีรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอ่สงัคมไทยอยา่งมากจนเกิดภาวะด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสงัคม ด้านการเมืองและด้านการศึกษา โดยเฉพาะปัญหาในการบริหารและจัด
การศกึษาทียงัไมส่ามารถพฒันาคนไทยให้มีศกัยภาพเพียงพอตอ่การดํารงชีวิตอย่างมีคณุภาพใน
สภาพสังคมทีเปลียนไป รัฐจึงได้กําหนดนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาไว้โดยรัฐบาลได้แถลง
นโยบายการศึกษาต่อสภานิติบญัญัติแห่งชาติ   เมือวนัศกุร์ที  พฤศจิกายน  พุทธศกัราช 2549 

ว่า   “เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคณุธรรมนําความรู้ มุ่งมนัทีจะขยายโอกาสทางการศกึษา
ของประชาชนให้กว้างขวางอยา่งทวัถึง   โดยคํานึงถึงการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา
ทกุระดบั เสริมสร้างความตระหนกัในคณุคา่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สนัติ
วิธี วิถีประชาธิปไตย  พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ทีเชือมโยง
ความร่วมมือของสถาบนั  ครอบครัว  ชมุชน  สถาบนัศาสนา  และสถาบนัการศกึษา  การจดัการ
ศกึษาจะเน้นการกระจายอํานาจไปสู่เขตพืนทีการศึกษา  สถานศึกษา และท้องถิน  รวมทงัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน เพือให้การศึกษาและสร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรม  

                                                 
 3วนัชยั  มีชาต,ิ พฤตกิรรมการบริหารองค์การสาธารณะ (กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริน, 

2548), 307- 312. 
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คณุภาพ  สมรรถภาพและประสิทธิภาพ”4   และจากทีมีการประกาศใช้พระราชบญัญัติการศกึษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช  2542  จนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลา 12 ปี  ของความพยายามปฏิรูป
การศกึษาทงัระบบอีกครัง อย่างไรก็ตามจากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาทีผ่านมาพบว่า  
หลายเรืองประสบผลสําเร็จ เช่น การปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีเอกภาพยิงขึน ตวัอย่าง ได้แก่  
การรวมทบวงมหาวิทยาลยั กระทรวงศกึษาธิการและสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ 
สํานักนายกรัฐมนตรีเข้าเป็นกระทรวงเดียวกัน  มีการจัดระเบียบบริหารราชการแบบเขตพืนที
การศึกษา  เพือให้มีการพฒันาการศึกษาอย่างบูรณาการและประสานเชือมโยงกัน  โดยยึดเขต
พืนทีเป็นศนูย์กลาง   มีการจดัตงัสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษาหรือ 
สมศ. เป็นองค์กรมหาชน เพือประเมินคณุภาพภายนอกและรับรองมาตรฐานสถาบนัการศกึษาทกุ
ระดบัและประเภทการศึกษา  การนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเพือความเป็นอิสระ
คล่องตวัในการบริหารจัดการ   แต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายเรืองทีเป็นปัญหาต้องเร่งพัฒนา 
ปรับปรุงและต่อยอด  โดยเฉพาะด้านคณุภาพผู้ เรียน ครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษา 
ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ รวมทงัการเพิมโอกาสทางการศึกษา ทีพบว่า มีสถานศึกษา
จํานวนมากไม่ได้มาตรฐาน  ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนรู้ตํา  ขาดคณุลกัษณะทีพึงประสงค์
ทงัการคดิวิเคราะห์  ใฝ่เรียนรู้  และแสวงหาความรู้อย่างตอ่เนือง  คณุธรรม  จริยธรรม  ในด้านครู 
คณาจารย์พบว่า  มีปัญหาขาดแคลนครู   คณาจารย์ในด้านการบริหารจดัการพบว่า ยงัไม่มีการ
กระจายอํานาจการบริหารจดัการทงัสู่สถานศึกษา เขตพืนทีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินตามเป้าหมาย          รวมทงัยงัขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการศึกษาจากทุก
ภาคส่วนอย่างแท้จริง ดงันนัสภาการศึกษาในคราวประชุมเมือวันที  กุมภาพันธ์ พุทธศกัราช 

  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการเป็นประธานฯ  จึงเห็นชอบให้สํานกังานเลขาธิการ
สภาการศกึษาดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง  โดยร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวข้องให้
แล้วเสร็จโดยเร็วตอ่ไป5 
                                                 

 4สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน, แนวทางการกระจายอาํนาจ 

การบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ สํานักงานเขตพนืทีการศึกษา 
และสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  กาํหนดเกณฑ์และวิธีการกระจายอาํนาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ.  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย, 2550), 2. 

5สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ, ข้อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ. - ) (กรุงเทพฯ: สกศ, ), - . 
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การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองคือ  การปฏิรูปในระยะเวลาปีพทุธศกัราช 2552- 
2561  โดยมีหลกัการคือ  การพฒันาคณุภาพ มาตรฐานการศกึษาและเรียนรู้ของคนไทย การเพิม
โอกาสทางการศกึษาและเรียนรู้อย่างทวัถึงและมีคณุภาพ  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสงัคมในการบริหารและจดัการศกึษา  โดยกําหนดวิสยัทศัน์อย่างชดัเจนว่า “คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคณุภาพ”  ภายใต้เป้าหมายหรือแนวทางสีใหม ่ได้แก่ 

ใหม่ทีหนึง คือ  การพฒันาคุณภาพการศึกษาใหม่  ซึงเป็นการพัฒนาคนไทยยุคใหม ่
เด็กไทยและคนไทยในอนาคต  เป็นคนเก่ง  ดี  มีความสขุ  ดํารงรักษาความเป็นไทยและรู้เท่าทนั
กบัสถานการณ์ของโลก 

 ใหม่ทีสอง คือ  การพฒันาครูพนัธ์ใหม่  ซึงเป็นการพฒันาครูยุคใหม่ ด้วยกระบวนการ
ผลิตอบรมครูประจําการให้มีความพร้อมมากยิงขึน ให้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และเป็น
วิชาชีพชนัสงู 

 ใหม่ทีสาม คือ  การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยสถานศึกษาทุก
ระดบัและทกุประเภท ต้องได้รับการพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีมีคณุภาพและพฒันาแหล่งเรียนรู้
อืน ๆ เชน่  ห้องสมดุ พิพิธภณัฑ์ สวนสตัว์ อทุยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น  

 ใหมที่สี  คือ การพฒันาการบริหารจดัการใหม ่ทีมุง่เน้นเรืองการกระจายอํานาจเพือทีให้
การบริหารสถานศกึษามีความคลอ่งตวัและเป็นอิสระมากทีสดุควบคูไ่ปกบัการเน้นธรรมาภิบาล6 
 สํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานเป็น
องค์กรหนึงทีต้องดําเนินการตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง  เพราะอยู่ในการ
กํากับติดตามดําเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้นํามากําหนดกรอบและกําหนด
เป้าหมาย  กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษารอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์  ไว้ดังนี 
เป้าหมายที   คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย  กรอบแนวคิดการ
ปฏิรูปการศึกษารอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์คือ ) การประกันคณุภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ) การปฏิรูปแหล่งเรียนรู้ คุณภาพห้องเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิน ) การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (โดยเฉพาะหลักสูตร
สถานศกึษายึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  ) การพฒันาครูสําหรับโรงเรียนประจํา ) การ
พฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึน  และ ) กระบวนการรับนกัเรียน
ด้อยโอกาสทีมีประสิทธิภาพ 

                                                 
 6ชินวรณ์ บณุยเกียรต,ิ นโยบายการพัฒนาการศึกษา (พิษณโุลก: ม.ป.ท., ),  
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เป้าหมายที   โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้  กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
การจดัการศกึษาสงเคราะห์คือ  ) การพฒันาระบบการเรียนรู้ในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ การรับ
นกัเรียน  ระบบ  )  จดัแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีทางการศกึษา (แหล่งเรียนรู้เรือง e-learning ทุก
วิชา/ทุกกลุ่มสาระ  )  การบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  ) การสร้าง
เครือขา่ยทางการศกึษา และการแลกเปลียนเรียนรู้พฒันาทกัษะชีวิตวิชาการอาชีพ  และเป้าหมาย
ที  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนของสงัคมและส่งผลให้คนไทยยคุใหม่   กรอบแนวคิด
การปฏิรูปการศึกษารอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์คือ  ) การระดมทรัพยากรเพือใช้ใน
การศึกษา จากชุมชนและท้องถิน  ) การกระจายอํานาจสู่สถานศึกษา ) การสร้างเครือข่าย
องค์กรชมุชน  องค์กรท้องถิน เพือให้มีสว่นร่วมการจดัการศกึษา (เครือข่ายด้านการสร้างพฒันาครู
และนกัเรียน)  ) มีกระบวนการนิเทศภายในทีได้มาตรฐาน ชดัเจน  ) พฒันาข้อมลูสารสนเทศทงั
ระบบ   ) การดําเนินงานตามโครงสร้างบริหารงานสํานักงานการศึกษาพิเศษ 7  ดังนัน
สถานศกึษาจึงเป็นพลงัในการขบัเคลือนในการดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย   โดย
ดําเนินการบริหารการเปลียนแปลง (Change Management Activities)  ประเด็นทีประสงค์ให้
เกิดการเปลียนแปลงขึนในองค์กรมิใช่เป็นกิจกรรมทีองค์กรพึงดําเนินการตามลําพัง  โดยไม่มี
ประเด็นเป้าหมายในการเปลียนแปลงองค์กร   หากองค์กรไม่มีประเด็นเป้าหมายในการ
เปลียนแปลงก็ไม่มีเหตจํุาเป็นทีจะต้องดําเนินการกิจกรรมการบริหารการเปลียนแปลง  ส่วนใน
องค์กรทีมีเป้าหมายภารกิจการเปลียนแปลงอย่างชัดเจนแล้ว  ก็ต้องมุ่งผลักดนัให้คนในองค์กร
ปรับเปลียนจากวิถีปัจจบุนัไปสู่วิถีใหม่ องค์กรทีสามารถบริหารการเปลียนแปลงจนเป็นผลสําเร็จ
ล้วนเห็นความสําคญัของการบริหารการเปลียนแปลงว่า เป็นกิจกรรมทีจําเป็นตอ่ความสําเร็จของ
การปรับเปลียนองค์กร8    
         อย่างไรก็ดี การรับมือการเปลียนแปลงเป็นสิงทีผู้ บริหารและองค์กรทังหลายต้อง
ประสบ เพราะการเปลียนแปลงต่าง ๆ นนั  เป็นสิงทีเกิดขนึกบัชีวิตและองค์กร  หากเป็นเรืองเล็ก
หรือเรืองใหญ่หรือถีห่างมากแค่ไหนเท่านนั  ทีสําคญัทีสุดและเป็นความจริงคือ ไม่มีชีวิตใดหรือ
องคก์รใด 

                                                 
 

7สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, การสรุปเป้าหมาย/กรอบแนวคิดการปฏิรูป
การศึกษารอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์, (กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ, ), - . 

 8สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือการบริหารการเปลียนแปลง
เพือเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานภาครัฐ, (กรุงเทพฯ: 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.), ), . 
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ไม่มีการเปลียนแปลงเกิดขึนหรืออยู่ได้เหมือนเดิมตลอดไป  ดงันนัการปรับตวัต่อความแตกต่าง
และการ เปลียนแปลงจงึเป็นคณุสมบตัทีิสําคญัสําหรับบคุลากรและองค์กรในปัจจบุนั  ซึงจะส่งผล
ให้องค์กรนนั ๆ  สามารถทีจะดํารงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพในทกุสถานการณ์9  ดงันนัสิงทีต้องรับ
การเปลียนแปลง  และต้องทําให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพือให้
ปัญหาตา่ง   ๆ   ได้รับการแก้ไขให้ทนัตอ่การเปลียนแปลงโดยเชือมโยงไปสู่การปฏิรูปการศกึษาใน
ทศวรรษทีสองด้วยวิสยัทศัน์ทีวา่ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ” ด้วยการบริหารการ
เปลียนแปลง   เพือให้บรรลุเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหม่ การพฒันาครูพนัธ์
ใหม ่การพฒันาสถานศกึษาและแหลง่เรียนรู้ใหมแ่ละการบริหารจดัการใหม่10  
  ดงันนั การบริหารการเปลียนแปลง  (Change Management)  จึงเป็นกิจกรรมทีสําคญั
และมีความจําเป็นตอ่ความสําเร็จขององค์กรในการสนบัสนนุให้องค์กรสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์11         ในฐานะทีหน่วยงานเป็นส่วนย่อยหนึง และมีปฏิสมัพนัธ์
กับสังคม   เมือสภาพสังคมเปลียนแปลงหน่วยงานจึงไม่อาจหลีกเลียงความเปลียนแปลงเพือ
รักษาความอยู่รอดของหน่วยงานได้   เช่นเดียวกบัต้นไม้ ต้องพยายามคายนําให้น้อยลง หรือหาก
พืนทีดงักล่าวเกิดความแห้งแล้ง ต้นไม้จะผลิดอกออกผลให้น้อยลง แต่ใช้การแตกใบแทน ในอีก
กรณีหนงึ ทีสภาพแวดล้อมดําเนินไปตามสภาพปกติ แตเ่จ้าของต้องการให้ต้นไม้มีสีสนัทีแปลกตา 
จึงนําต้นไม้ตระกูลอืนมาผนวกเข้ากับต้นเดิม อาจจะโดยการทาบกิงหรือเปลียนแปลงพนัธุกรรม 
เปรียบเสมือนผู้ นําหน่วยงาน  มีวิสัยทัศน์ทีจะนําพาหน่วยงานให้สู่สิงทีดีกว่า โดยไม่ต้องรอให้
เปลียนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก  จงึนําเทคนิคตา่ง ๆ ทีเหมาะสม มาพฒันาและปรับปรุง
ปฏิบตังิานให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน   ซึงจะทําให้หน่วยงานสามารถรับมือกบัการเปลียนแปลง
ทีอาจเกิดขึนได้   และอาจพลิกสถานการณ์เป็นผู้ กําหนดกระแสการเปลียนแปลงในสงัคมได้หรือ
กลา่วได้วา่สถานศกึษาได้รับผลกระทบในฐานะเป็นระบบเปิดยอ่มได้รับผลกระทบจากสิงแวดล้อม

                                                 
 

9เรืองเดียวกนั, . 
 10คณะครุศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, การบริหารการเปลียนแปลง (กรุงเทพฯ: 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553), 20. 

 11สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือการบริหารการเปลียนแปลง
เพือเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานภาครัฐ, (กรุงเทพฯ: 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.), ), . 
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ภายนอก  ทังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพราะถ้าสิงแวดล้อมภายนอกเปลียน     
สถานศึกษาต้องปรับให้ทนัต่อการเปลียนแปลงเพือการดํารงอยู่ขององค์กร  การจัดการบริหาร
สถานศึกษา  จําเป็นต้องปรับแนวทางในการดําเนินการเพือให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ทีตงัไว้   สิงทีเป็นแนวคิดในการบริหารสถานศึกษาให้อยู่รอดและประสบความสําเร็จคือ การ
บริหารการเปลียนแปลง (Change management)12 
 

ปัญหาของการวิจัย 

 

 จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าสถานศกึษามีความจําเป็นจะต้องเปลียนแปลงบทบาทและ
ภารกิจให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน  สถานศกึษาก็เช่นเดียวกนัทีจะต้องปรับเปลียน
เป็นอย่างมาก  ทงัในด้านภาวะผู้ นํา กระบวนการ  โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ การบริหารจดัการ 
ทงันีการเปลียนแปลง  เริมต้นนบัจากตงัแต่มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พุทธศกัราช   เป็นต้นมา  ปัญหาสําคญัทีเกิดขึนจะมีผลอย่างมากสําหรับบุคคลในองค์กร  
ได้แก่  ความไม่แน่ใจในระบบโครงสร้างใหม่   ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพในอนาคต  ความกังวลใน
การปรับตวั  ความกลัวความสูญเสียสถานภาพปัจจุบนั เกิดความสงสยัและไม่ได้รับการชีแจง
อย่างชัดเจน  การมองไม่เห็นอนาคตของตนเอง ทําให้เกิดการต่อต้านภายในองค์กร  และเกิด
ความสับสนในการปฏิบตัิงาน  ล่าช้า  งานไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ฯลฯ13   อีกทงั 
บุคคลมักอยู่ในภาวะหลงตน (Complacency) ซึงถือเป็นอุปสรรคต่อการเปลียนแปลงอย่างยิง 
เพราะเมือผู้คนมีความพงึพอใจกบัสิงตา่ง ๆ  ทีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั  พวกเขามกัจะลืมนกึถึงสิงจําเป็น
ทีต้องเปลียนแปลง14   ดงันนัแรงจงูใจในการเปลียนแปลงจงึมกัเป็นผลมาจากความไม่พึงพอใจตอ่
สถานะเดมิทีเป็นอยูแ่ละมีความปรารถนาถึงสิงทีดีกวา่  แม้วา่ความกงัวล  ความกลวั หรือความไม่
                                                 
 12ศภุชยั  ยาวะประภาษ, การบริหารการเปลียนแปลง, เข้าถึงเมือ 20 มิถนุายน 

2553, เข้าถึงได้จาก www.http://advisor.anamai.moph.go.th/download/Mchange.pdf.  
13ผสุดี  เขตสมทุร, “การบริหารการเปลียนแปลงจากการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ: 

สํานกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
วิทยาลยันวตักรรมอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ), .  

 
14ภกัดี  เมฆจําเริญ, การบริหารการเปลียนแปลง  (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, ), 

.   
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สะดวกสบายอาจจะมีอยู่บ้าง   แต่เป็นตวักระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเร่งด่วนสําหรับโอกาสในการ
เปลียนแปลง15  
 และเมือพิจารณาการดําเนินงานของสถานศกึษาในกระทรวงศึกษาธิการตามบทบาท
หน้าทีตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง  พบว่ายังไม่สามารถปฏิบตัิงานให้
บรรลุผลสําเร็จตามทีกําหนดไว้ได้ อีกทงัยังไม่สามารถนํานโยบายไปสู่การปฏิบตัิ เพือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง  ทงันีเป็นผลมาจากกระบวนการบริหารของโรงเรียน 
อนัเกิดจากการปฏิรูปการศึกษาทีจะพยายามยกระดบัคณุภาพของโรงเรียนให้สูงขึน ซึงผลการ
ดําเนินงานในการปฏิรูปการศกึษาดงักลา่วได้รับความสําเร็จในระดบัหนึงเป็นเพียงบางส่วนเท่านนั 
โรงเรียนยงัขาดความล่าช้าอยู่  ซึงส่งผลให้คณุภาพการศกึษาไทยอยู่ในระดบัตํา  และในรายงาน
สภาวะการศกึษาไทย   ปีพทุธศกัราช -   พบว่า การจดัการศกึษาไทยเท่าทีผ่านมายงัไม่
มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพมากพอ การปฏิรูปการศึกษาในรอบทศวรรษทีผ่านมายังไม่ประสบ
ความสําเร็จ  นกัเรียนยงัไม่ค่อยเก่งและเป็นคนดีมีวินัย มีความรับผิดชอบเท่าทีควร การจดัการ
ศกึษามีลกัษณะตดัขาดจากชีวิตจริงและชุมชน ไม่สามารถแก้ปัญหาและพฒันาประเทศได้มาก
พอ การให้บริการด้านการศกึษายงัไม่เสมอภาค และมีความแตกตา่งด้านคณุภาพ  รวมถึงปัญหา
ทางด้านคณุภาพการศึกษาทียงัต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมาก  โดยเฉพาะในด้านการปฏิรูปเพือเพิม
คณุภาพ    ประสิทธิภาพผู้บริหารการศกึษาและครู  อาจารย์  หลกัสตูรและกระบวนการเรียนการ
สอน   สังคมมีปัญหาความขัดแย้ง  เอาเปรียบและฉ้อฉลเพิมขึน  คณุภาพชีวิตตําลง  เด็กและ
เยาวชนมีปัญหาเพิมขนึ ธรรมชาตสิภาพแวดล้อมถกูทําลาย  ความด้อยพฒันาของการพฒันาทาง
การเมือง เศรษฐกิจและการศกึษาตา่งมีอิทธิพลตอ่กนัและกนัแบบงูกินหาง  เศรษฐกิจการเมืองไม่
ดี  ทําให้การศกึษาไม่ดี  การจดัการศึกษาทีไม่ทวัถึงและคณุภาพตําคือ  ปัจจยัสําคญัทีทําให้การ
พฒันาทางเศรษฐกิจและการเมืองมีปัญหา  อีกทงัไทยมีประชากรอนัดบัที  GDP รวมอยู่อนัดบั
ที   GDP ต่อหวัอยู่อนัดบัที  ความสามารถในการแข่งขนัทีวดัโดย WORLD ECONOMIC 

FORUM อยู่อนัดบัที  ดชันีการพฒันามนษุย์ของ UNDP อยู่อนัดบัที  อนัดบัความสามารถ
ทางเศรษฐกิจสงัคมของไทยลดลงจาก -  ปีทีแล้ว นนัก็คือ  หลายประเทศไทยแซงหน้าไทยไป   
สดัส่วนของผู้ ได้เรียนต่อประชากรในทุกระดบัการศึกษาในปีพุทธศกัราช  เพิมขึน  จากปี 

                                                 
 15

 นิธินาถ สินธุเดชะ, “การบริหารการเปลียนแปลง: การเพิมขีดสมรรถนะขององค์กร” 
(เอกสารสรุปคําบรรยายการประชมุเชิงปฏิบตักิารหลกัสตูรเพือพฒันาผู้ นําการเปลียนแปลง เสนอ
ทีสํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, -  สิงหาคม ). 
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พุทธศกัราช -25  เล็กน้อย  ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานเพิมจาก . %   เป็น . % 
ของประชากรวยัเรียน  แต่ระดบัปฐมวยัและระดบัมธัยมปลายยงัมีสดัส่วนของผู้ ได้เรียนตํา  เหตทีุ
ระดบัมธัยมปลายทีตํา ( % ของประชากรวยัเดียวกนั) เพราะปัญหาออกกลางคนั ทงัจากปัญหา
ยากจนและปัญหาอืน ๆ   คนจบมธัยมศึกษาตอนปลายก็ว่างงานมาก แสดงว่าเราผลิตคนได้ไม่
ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน จากการประเมินคณุภาพและประสิทธิภาพการศึกษา โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน  (สมศ.)  และ
สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (สกศ.)   กล่าวถึงคณุภาพการศกึษาขนัพืนฐานในทกุระดบัมี
ความแตกตา่งกนัสงู ทําให้คะแนนเฉลียทงัประเทศอยู่ในเกณฑ์ตํา เช่น คะแนนจากการทดสอบใน
ระดบัชว่งชนั  ชนัประถมศกึษาปีที   ชนัมธัยมศกึษาปีที   ชนัมธัยมศกึษาปีที  วิชาส่วนใหญ่ได้
เฉลียตํากว่าร้อยละ   และส่วนใหญ่ตกตําลงจาก  ปีก่อน  ทีน่าห่วงคือ วิชาภาษาไทยทีอยู่ใน
เกณฑ์ตํามาก ไม่ว่าจะดจูากการอ่านออกเขียนได้  การสอบในประเทศหรือการทดสอบโดยกลุ่ม
ประเทศ OECD วิชานีเป็นพืนฐานทีจะไปเข้าใจวิชาอืน ๆ ถ้าภาษาไทยอ่อน วิชาอืน ๆ จะอ่อนตาม
ไปด้วย การประเมินคณุภาพภายนอกรอบ  ของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน (สมศ.)  มีสถานศึกษาทีผ่านการรับรองได้คะแนนดีกว่ารอบแรก แต่
มาตรฐานทียังได้คะแนนตําคือ   ความสามารถของผู้ เรียนในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ  การประเมินด้านเป็นคนดี มีความสุขได้คะแนนสูง แต่ผลนี
ขดัแย้งกับการเรียนไม่เก่ง  การทีนกัเรียนไทยมีผลสมัฤทธิตํา  เรามกักล่าวว่าเพราะเรามีปัญหา
ขาดแคลนครู  โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ     นันคงเป็นความจริง
สว่นหนงึ  แตที่วิชาภาษาไทย สงัคมศกึษาก็ออ่นด้วย แสดงวา่มีปัญหาเรืองการสอนการเรียนยงัไม่
มีประสิทธิภาพด้วย  และจากการประเมินผลการปฏิรูปการศกึษาโดยบคุคลวงการตา่ง ๆ พบว่า
การปฏิรูปการศึกษายังไม่ค่อยก้าวหน้า  เป็นเพียงปรับโครงสร้างการบริหารของระบบราชการ 
เปลียนเฉพาะรูปแบบ  ส่วนเนือหาการสอนการเรียนส่วนใหญ่ไม่เปลียน นกัเรียนนกัศึกษายงัไม่
ค่อยเก่ง เป็นคนดี  มีวินยั  ความรับผิดชอบ  การจัดการศึกษายงักระจายไม่เป็นธรรม   มีความ
แตกต่างด้านคุณภาพสูง โดยเฉลียคือ   คุณภาพตํา การจัดการศึกษาตดัขาดจากชีวิตจริงและ
ชุมชน  ไม่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศได้อย่างมีคุณภาพ บางสาขายังขาดแคลน
โดยทวัไป คือ  เน้นทฤษฎีการทอ่งจํา การเลียนแบบความรู้ทกัษะทีจะไปปฏิบตัิงานได้จริงยงัจํากดั 
และยงัต้องปฏิรูปด้านคณุภาพรวมถึงประสิทธิภาพครูอาจารย์  ผู้บริหารการศึกษาอย่างจริงจัง
และได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทีเป็นอุปสรรคแบบคอขวดของการปฏิรูปการศึกษารณรงค์ให้
ประชาชนทงัประเทศตระหนกัถึงความสําคญัของปัญหาว่า   ถ้าปฏิรูปการศกึษาให้มีคณุภาพทงั
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ประเทศไม่ได้ ประเทศไทยจะล้าหลงัตกตํา  ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมปฏิรูปการศึกษาและ
ปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมอย่างเอาจริงเอาจัง  ถึงจะแก้ปัญหาวิกฤติและพัฒนาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยงัยืนอยา่งแท้จริง16  

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  มี
บทบาทหน้าทีในการจดัการศกึษาให้กบับคุคลทีรัฐจําเป็นต้องให้การสงเคราะห์เป็นพิเศษ   เพือให้
เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ ยากไร้และผู้ เสียเปรียบทางการศึกษา  จัดการศึกษา
สงเคราะห์ให้แก่ผู้ยากไร้  ด้อยโอกาสทางการศกึษา  เป็นนโยบายสําคญัของกระทรวงศกึษาธิการ 

ในอนัทีจะสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เด็กยากไร้และด้อยโอกาสด้วยการฝึกอบรมใน
วิชาสามัญและวิชาชีพบางสาขา ให้การอุปการะเลียงดู โดยจัดทีพักอาศยั อาหารเสือผ้า  
เครืองนุ่งห่ม  วสัดเุครืองใช้ในชีวิตประจําวนั และอปุกรณ์การเรียนทีจําเป็น ทงันีเพือให้นกัเรียน
เป็นผู้ มีความรู้  ความสามารถทงัทางวิชาสามญัและวิชาชีพ มีความเข้าใจในกระบวนการทํางาน 

และการปฏิบตัิตนให้เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตย  ในการนีสํานกับริหารงานการศึกษา
พิเศษ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรตา่ง ๆ เช่น บคุลากร คา่ตอบแทน คา่ใช้สอย  คา่วสัด ุคา่สาธารณูปโภค   คา่ครุภณัฑ์
และสิงก่อสร้าง  ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเลียงดูนักเรียน  การบริหารโรงเรียนสังกัดสํานัก
บริหารงานการศกึษาพิเศษ มีความแตกตา่งจากโรงเรียนมธัยมศกึษาหรือโรงเรียนประถมศกึษาทวั 

ๆ ไป เพราะต้องบริหารการศึกษา 3 ระดบั คือ ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนต้น  และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และทีสําคญัต้องเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทีอยู่ประจํากินนอนตงัแต่ชัน
ประถมศกึษาปีที 1  ถึงชนัมธัยมศกึษาปีที 6   ซึงมีวฒุิภาวะตา่งกัน  โรงเรียนต้องดแูลในเรืองทีพกั
อาศยั   เครืองนุง่หม่ ของใช้ทีจําเป็นสําหรับนกัเรียนความเป็นอยู ่ สขุภาพอนามยัตลอด 24 ชวัโมง
และในปัจจุบนันโยบายกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาให้มีการประกัน
คณุภาพการศกึษา โดยให้บรรลเุป้าหมาย มุง่สูค่วามเป็นเลิศทางการศกึษาในปีพทุธศกัราช  2550  
แม้วา่โรงเรียนในสงักดักองการศกึษาสงเคราะห์จะได้รับการดแูลจากรัฐบาลเป็นอย่างดี  ทงัในการ
ดํารงชีวิตประจําวนัและการศกึษาของเด็กด้อยโอกาส   ก็พบว่าทงัโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ยงัคง
ประสบปัญหาในหลายด้านคล้ายกนั  ปัญหาทีพบมีผลกระทบตอ่การปฏิรูปการศกึษาใน   4  ด้าน    
                                                 
 16วิทยากร เชียงกลู, รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2551-2552 บทบาทของ
การศึกษาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, เข้าถึงเมือ 25 มิถนุายน 2553,  เข้าถึงได้จาก
www.http://advisor.anamai.moph.go.th/download/Mchange.pdf  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

12 

คือ ด้านการปฏิรูปโรงเรียน  ด้านการปฏิรูปครูและบคุลากรในโรงเรียน  ด้านการปฏิรูปหลกัสตูร
และการเรียนการสอน  และด้านการบริหารในโรงเรียน อาทิเชน่  โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์มีอาคาร
เรียนและหอนอนไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน   อีกทังสือวัสดุอุปกรณ์ทีได้รับจากการจัดสรร
งบประมาณมีจํานวนน้อย   ไม่เพียงพอตอ่ความต้องการของนกัเรียนและครู-อาจารย์  ในด้าน
บคุลากรครูของโรงเรียนมีจํานวนน้อยและยงัขาดแคลน  อีกทงังานจดัการเรียนการสอนก็มีมาก  
เพราะต้องจดัการเรียนการสอนถึง 3 ระดบัชนั คือ ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนต้น และ
มธัยมศกึษาตอนปลาย  ต้องใช้เวลาตลอด 24 ชวัโมง  ในการดแูลเด็ก บางครังเวลาไม่มีเวลาใน
การพฒันาการเรียนการสอนของตนให้ดีขนึ  เมือมีการปฏิรูปด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน 

จะไม่ค่อยได้รับการพฒันาความรู้อย่างเต็มที ทําให้ความเข้าใจในการจดัทําหลักสูตรและการ
นําไปใช้อยูใ่นระดบัปานกลางหรือบางครังอาจเข้าใจไปในทางทีผิดและดําเนินการตามระยะเวลา
ทีเหลือจากงานประจํา  ทําให้การพฒันาหลกัสตูรทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  อาจสมัฤทธิผลในระดบั
หนงึแตไ่มเ่ตม็ตามศกัยภาพทีควรจะเป็น  และการประสานงานกบัชมุชนในเรืองการร่วมกนัจดัทํา
หลกัสูตรก็จะเป็นไปได้ยาก  เพราะชุมชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจทีแท้จริงในเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ทีแท้จริงของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขนัพืนฐาน    ทําให้ก็มีผลต่อด้านการ
บริหารในโรงเรียนอีกด้วย   ซงึปัญหาดงักลา่วนีมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานการปฏิรูปการศกึษา
เป็นอยา่งมาก   และเมือทําการศกึษาปัญหาการดําเนินงานการปฏิรูปการศกึษา ในโรงเรียนศกึษา
สงเคราะห์ภาคตะวนัออก พบว่า  ปัญหาการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ภาคตะวันออกตามความคิดเห็นของผู้ บริหาร  ครู-อาจารย์ และคณะกรรมการ
สถานศกึษา ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยเรียงลําดบัคา่เฉลียจากมากไปหา
น้อยดงันี  ด้านการปฏิรูปหลกัสูตรและการเรียนการสอน  ด้านการปฏิรูปการบริหารในโรงเรียน
ด้านการปฏิรูปครูและบุคลากรในโรงเรียน และด้านการปฏิรูปโรงเรียน  และเมือเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานการปฏิรูปการศกึษา ในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ภาคตะวนัออก จําแนกตามสถานทีตงั
ของโรงเรียนและบคุลากรในโรงเรียนพบว่า  ทงัภาพรวมและรายด้านไม่แตกตา่งกนั17   และจาก
ผลการดําเนินงานด้านการจัดการศึกษาสงเคราะห์ทีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน   รูปแบบการจัด
การศึกษาได้พัฒนาปรับเปลียนเพือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของสังคมและนโยบายของ
                                                 

17วนัชยั  พิมพา, “ปัญหาการดําเนินงานการปฏิรูปการศกึษา ในโรงเรียนศกึษา
สงเคราะห์ภาคตะวนัออก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา   
บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัราชภฏัรําไพพรรณี, 2547), - . 
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รัฐบาลของแต่ละยุคสมยัมาโดยตลอด ทําให้เกิดความไม่ชดัเจนสําหรับผู้ นํานโยบายไปปฏิบตัิ  
รวมทงัขาดความเข้มแข็งด้านหลกัการ แนวคิดและปรัชญาของการจดัการศึกษาสงเคราะห์ของ
ประเทศไทยมาโดยตลอดด้วยเช่นกัน  จนทําให้สงัคมทวัไปมองการจัดการศึกษาสงเคราะห์ไม่
แตกต่างกบัการจดัการศกึษาของโรงเรียนทวัไป  จึงส่งผลกระทบตอ่การตดัสินใจของหน่วยงาน
ระดับนโยบายทีจะกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสหรือการ
สนบัสนุนทรัพยากรทางการศกึษาให้สอดคล้องกบัภารกิจด้านการจดัการศึกษาสงเคราะห์ตลอด
มา   ซึงแตกต่างจากการจัดการศึกษาในรูปแบบอืน  ๆ เช่น การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั  การอาชีวศกึษา  การประถมศกึษา การมธัยมศึกษาหรือการจดัการศกึษาเพือคน
พิการซึงมีรูปแบบทีชดัเจน  สาเหตหุนึงคือ การมีกฎหมายเฉพาะเป็นเครืองมือในการพฒันาองค์
ความรู้ของการศกึษาแต่ละประเภท จึงมีความก้าวหน้าอย่างตอ่เนือง   อีกทงัสภาพปัญหาของ
โรงเรียนทีจัดการศึกษาสงเคราะห์ในปัจจุบนัจะพบว่าเกิดสภาพปัญหาสมองไหล โดยครูและ
บคุลากรทางการศกึษาพยายามย้ายออกจากองค์กรอย่างต่อเนือง   และมีจํานวนสูงมากขนึทกุปี
การศกึษา  ทงัทีการทํางานทีผ่านมานนั ครูและบคุลากรทางการศกึษาจะทํางานด้วยอุดมการณ์
เป็นสว่นสําคญั   แตส่มยัปัจจบุนัมีการเทียบเคียงสิทธิประโยชน์ระหว่างองค์กรมากขนึ จึงทําให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทีจดัการศกึษาสงเคราะห์ละทิงอุดมการณ์   เพือย้ายไปสู่องค์กรทีมี
สิทธิประโยชน์ทีดีกว่า  อีกทงัทีผ่านมารัฐบาลยงัไม่ให้ความสําคญักบัครูและบคุคลดงักล่าวในเชิง
ระบบเท่าทีควร เช่น การจัดสรรอตัราให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด  การจดัสรรงบประมาณให้
เหมาะสมกับภาระงาน การบรรจุแต่งตงัให้บุคคลมาปฏิบัติหน้าทีในโรงเรียนทีจัดการศึกษา  

สงเคราะห์ทีมีลกัษณะแตกต่างจากการจดัการศกึษาทวัไป แตรู่ปแบบการดําเนินงานกลบัยงัไม่
เอือตอ่การบริหารจดัการแตอ่ย่างใด18  อีกทงัคณะกรรมาธิการการพฒันาสงัคมและกิจการเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการและผู้ ด้อยโอกาส วฒุิสภา ได้พิจารณาเห็นความสําคญัของการ
จดัการศกึษาสงเคราะห์สําหรับเด็กด้อยโอกาสได้จดัสมัมนา  เรือง  “มิติใหม่ของการจดัการศกึษา
สงเคราะห์ไทย”  ขนึ    โดยได้ข้อสรุปของสภาพปัญหาจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ ที
เกียวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสดังนี  การปรับเปลียนนโยบายของ
ผู้บริหารได้ส่งผลให้การดําเนินงานด้านการจดัการศึกษาสงเคราะห์ขาดการพฒันาอย่างต่อเนือง   
ดังนันควรมีกฎหรือระเบียบทีเ กียวกับกา รจัดการศึกษาสงเคราะห์ทีชัด เจน   เ พือใ ห้
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาซึงเป็นฝ่ายปฏิบตัิสามารถนําไปปฏิบตัิได้อย่างเป็นระบบและตอ่เนือง  ทําให้เกิด
                                                 

18บญัชร จนัทร์ดา, “ปฏิรูปการศกึษารอบสองศกึษาสงเคราะห์จะไปทางใด?,” เดลินิวส์ 
(  กนัยายน ): 5. 
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การพฒันาการศกึษาสงเคราะห์ทีเป็นรูปธรรมและประสบความสําเร็จ  อีกทงัเกิดผลสมัฤทธิต่อ
กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง การจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กด้อยโอกาสทงัหลายต้องคํานึง
สภาพความเป็นอยู่  และฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กเป็นสําคญั ซึงการให้ทนุการศกึษาแก่
เดก็ได้เรียนตลอดหลกัสตูรการศกึษาขนัพืนฐานหรือระดบัปริญญาไม่สามารถทีจะช่วยให้เด็กเรียน
จนจบการศึกษาดงักล่าวได้  เนืองจากเด็กบางคนมีภาระทีจะต้องทํางานเพือนําเงินมาจุนเจือ
ครอบครัวหรืออยูใ่นสภาพแวดล้อมทีไมเ่หมาะสมหรือตดิยาเสพตดิ จงึทําให้เด็กขาดความตอ่เนือง
ในการเรียน และออกจากโรงเรียนกลางคนัโดยไมส่ามารถเรียนตอ่ได้   รวมถึงการกําหนดหลกัสตูร
การเรียนการสอนให้แก่เด็กด้อยโอกาสกลุ่มดังกล่าว  ควรเพิมเนือหาด้านวิชาชีพทีมีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกบัศกัยภาพของเดก็และตลาดในหลกัสตูรการศกึษาภาคบงัคบั เพือสร้าง
อาชีพให้กบัเด็กระหว่างเรียน  และสร้างทางเลือกให้กบัเด็กทีเรียนจบระดบัมธัยมศกึษาปีที  ซึง
ไม่สามารถเรียนตอ่ในระดบัทีสงูขนึได้มีโอกาสประกอบอาชีพตอ่ไป  ควรจดัหลกัสตูรการเรียนการ
สอนทงัด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและวิชาชีพให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเด็กโดยไม่จําเป็นต้อง
จดัเป็นการเรียนขนัพืนฐานหรืออาชีวศกึษา  เพือสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กบัตนเอง
ได้อย่างรวดเร็วและจากการประชุมสัมมนามีความคาดหวังว่าจะมีการปฏิรูประบบการจัด
การศึกษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในการปฏิรูปการศึกษารอบที   และการสร้างโรงเรียน
ศกึษาสงเคราะห์รูปแบบใหม่19  สอดคล้องกบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการได้กล่าวในการ
ประชุมสมัมนาผู้บริหารสถานศึกษา    เพือขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาสําหรับคนพิการและ
ผู้ ด้อยโอกาสในทศวรรษทีสองไว้ว่า   รัฐบาลจะดําเนินการตามยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศไทย     

ซึงมีสาระสําคญัทีเกียวข้องกับการดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสอย่างทวัถึง รวมทงัเด็กทีออก
กลางคนัด้วยความจําเป็นของครอบครัวหรือด้วยพฤติกรรมของนกัเรียนเอง     เพือให้เท่าทนัต่อ
การเปลียนแปลงของสังคม   รัฐบาลจะดูแลขับเคลือนโครงการเรียนฟรีเรียนดี  ปี อย่างมี
คณุภาพ    รวมทงัจะสร้างโอกาสแก่เดก็กลุม่นีเป็นพิเศษ   ดงันนัโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์
จําเป็นจะต้องปรับตวัเพือดแูลเดก็ด้อยโอกาส  รวมถึงเด็กชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ  ในภูมิภาค  เด็กในพืนที
พักพิงชัวคราวผู้ หนีภัยการสู้ รบ ตลอดจนเด็กทีมีปัญหาจากเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ  ให้มากขึน
ด้วย  และจากการดําเนินงานของกระทรวงศกึษาธิการในรอบหนึงปีทีผ่านมา  ได้วางรากฐานทีดี
ในการปฏิรูปการศึกษาไว้แล้ว  โดยเฉพาะการประกาศคณุภาพผู้ เรียน  คณุภาพครู  คณุภาพ
                                                 

19คณะกรรมาธิการการพฒันาสงัคมและกิจการเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการ
และผู้ ด้อยโอกาส วฒุิสภา, “มิตใิหมข่องการจดัการศกึษาสงเคราะห์ไทย” (เอกสารการประชมุ
เสนอทีกระทรวงศกึษาธิการ, 27 ตลุาคม ). 
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สถานศึกษา คุณภาพสือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และต่อไปจะประกาศเรืองคุณภาพ
การศึกษาพิเศษ  ซึงถือเป็นพนัธกิจของผู้บริหารสถานศึกษาทีจะต้องดแูลการจดัการศกึษาให้มี
คณุภาพตลอดชีวิต โดยจุดเน้นในการจดัการศกึษาทีเกียวข้องกบัการจดัการศึกษาสงเคราะห์คือ  
ร่วมมือส่งเสริมคณุภาพการเรียนการสอนของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส   โดยโรงเรียนเหล่านี
จะต้องปรับปรุงคณุภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะจุดเน้นในเรืองคณุภาพผู้ เรียนให้ชดัเจน  
วางแผนว่าจะจัดการศึกษาอย่างไรให้เด็กกลุ่มนีให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีอาชีพ      
สามารถพัฒนาตามศกัยภาพของเด็กแต่ละคนได้  นอกจากจะจัดการศึกษาตามจุดเน้นให้มี
คณุภาพมากขนึ ตามนโยบายและยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาแล้ว จะต้องจดัตงัศนูย์การเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  โดยยึดหลกัปรัชญาทฤษฎีการเรียนรู้ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย20 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าวข้างต้นจะเห็นว่า โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ซึงเป็น
โรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน
พืนฐาน  ซึงจะต้องดําเนินการรับผิดชอบการจดัการศกึษาและการดําเนินการตามแนวการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสอง จะต้องใช้องค์ประกอบด้านตา่ง ๆ  ในการบริหารการเปลียนแปลงใน
การบริหารงานทีจะส่งผลสําเร็จและมีคณุภาพของสถานศกึษา โดยทีเซอร์จิโอวานี (Sergiovanni)  
ชีให้เห็นว่าโรงเรียนดีทีมีคณุภาพนนั คือ คณุภาพการบริหารโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนต้องมี
หน้าทีรับผิดชอบโดยตรงต่อการปรับเปลียนด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง (Transformational Leadership)  ต้องเข้าใจ
สภาพแวดล้อมทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลง  ไม่ว่าจะเป็นการเปลียนแปลงทีเกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจยัภายในเพือการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ  โดยเริมจากเปลียนความเชือ  
ทศันคติ ความคิด ความเข้าใจ  และสร้างการยอมรับให้ตระหนกัถึงความจําเป็นและความสําคญั    
ตลอดจนเข้าใจถึงสาเหตุทีต้องได้ในทีสุด 21  จะเห็นได้ว่าโรงเรียนทีจะประสบความสําเร็จเป็น
โรงเรียนทีมีคณุภาพตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองนนั เป็นผลมาจากการ
บริหารการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  ซึงการปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสําเร็จ
                                                 
 20ชินวรณ์ บณุยเกียรติ, “การปฏิรูปการศกึษาสําหรับคนพิการและผู้ ด้อยโอกาสใน
ทศวรรษทีสอง” (เอกสารในการประชมุสมัมนาผู้บริหารสถานศกึษา สํานกับริหารงานการศกึษา
พิเศษ เสนอที สํานกับริหารงานการศกึษาพิเศษ,  มกราคม ). 

21วิโรจน์  สารรัตนะ, การบริหารสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้, พิมพ์ครังที  
(กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสทุธิ, ), . 
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หรือล้มเหลว  ขึนอยู่กับผู้ ทีเกียวข้องในวงการศึกษาทุกคน ทีจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ประสบความสําเร็จ   ดงันนัหน่วยงานหรือองค์การทางการศึกษาต้องนํา
หลกัการและนโยบายปฏิรูปการศกึษาไปปฏิบตัิเพือสนองรับกบัการพฒันาคณุภาพการศกึษาของ
ประเทศไทย  สถานศึกษาต้องมีผู้ นําในการปฏิรูปการศกึษาถือว่าผู้บริหารสถานศกึษาเป็นปัจจยั
สําคญัทีสดุ  เปรียบเสมือนหลกัชยัของหน่วยงาน ถือเป็นกญุแจสําคญัทีจะช่วยให้การดําเนินงาน
ของหน่วยงานสําเร็จตามเป้าหมาย  ผู้ บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน22  รวมถึงการประเมินภายนอกของสถานศึกษารอบที   ในปี
พทุธศกัราช  -   จํานวน  ,   แห่ง ทวัประเทศ  พบว่าสถานศกึษา ไม่ผ่านเกณฑ์ถึง 

 ใน  ของสถานศึกษาทงัหมด  จํานวนมากกว่า ,  แห่ง และสถานศึกษาทีอยู่ในอาการ
โคมา่  จํานวน ,  แห่ง  จึงแสดงให้เห็นว่า การปฏิรูปการศกึษาของประเทศไทยยงัไม่ประสบ
ความสําเร็จตามทีคาดหวังไว้  ซึงบุคคลทีจะทําให้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้บริหารสถานศกึษา นนัเอง23  และการปฏิรูปการศกึษา
ขนึอยูก่บัปัจจยัหลาย ๆ ด้าน  ด้านทีสําคญัทีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผลขององค์กรมาก คือ ผู้บริหาร
องค์กร  และผู้ นําหรือผู้บริหารทีมีภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงสามารถทําให้ประสิทธิผลของงาน
และองค์กรสูงขึน  แม้สภาพการณ์ขององค์การจะมีข้อจํากัดต่าง ๆ เพียงใดก็ตาม 24   ดังนัน
ผู้บริหารสถานศกึษาจงึเป็นบคุคลสําคญัทีจะชีวดัความสําเร็จและความล้มเหลวขององค์กรในการ
ปฏิรูปการศึกษาไทย  เป็นกุญแจดอกสําคัญในการเปิดมิติใหม่ของการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช   และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที  )   
พุทธศกัราช   ผู้บริหารยงัเป็นบุคคลในการบริหารการศึกษา โดยต้องดําเนินการสิงอํานวย
ความสะดวกประสานการปฏิบตัิงานของบุคลากรทางการศึกษา ให้พัฒนากระบวนการจัดการ

                                                 
22บญัชา  องึสกลุ, “ประสิทธิภาพของผู้บริหารการศกึษาในยคุปฏิรูปการศกึษา,” 

วารสารวิชาการ ,  (มีนาคม ): - . 
23สมหวงั พิธิยานวุฒัน์, แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา: ประสบการณ์ 

จากนานาชาต ิ (กรุงเทพฯ: สํานกัธรรมศาสตร์และการเมือง, ), 1-2. 
24สราญรัตน์  จนัทะมล, “ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา 

อําเภอวงัสะพงุ สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาเลย เขต ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ), . 
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เรียนการสอนเพือผลิตเยาวชนทีพึงประสงค์ให้บรรลุเป้าหมาย ผู้ บริหารสามารถนําองค์กรไปสู่
ความสําเร็จและยืนหยดัทา่มกลางความเปลียนแปลงได้อยา่งสง่างาม25 
 จากหลกัการและเหตผุลดงักล่าว  ทําให้ผู้วิจยัมีความสนใจและต้องการศึกษาเกียวกับ
รูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์    ซึงควรประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง ทีจะพัฒนาโรงเรียนให้ประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายและนโยบาย   อีกทงัการดําเนินงานทีผ่านมายงัไม่มีการศึกษาว่า  
รูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงตามการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียน
ประเภทศกึษาสงเคราะห์ มีลกัษณะอยา่งไร  ผู้วิจยัจงึสนใจทีจะศกึษาเพือเป็นข้อมลูในการพฒันา
รูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงตามการปฏิรูปในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์  ทีมีประสิทธิภาพตอ่การศกึษาไทยตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจยันีมีวตัถปุระสงค์ คือ 

 .  เพือทราบองค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 

 .  เพือทราบองค์ประกอบการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภท
ศกึษาสงเคราะห์ สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 

    3. เพือทราบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารการ
เปลียนแปลงกับองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 
 

ข้อคาํถามของการวิจัย 
 .  องค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  
สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน เป็นอยา่งไร 

 .  องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน เป็นอยา่งไร 

                                                 
25สกลุรัตน์  กมทุมาศ, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ: พิฆเณศ, ), . 
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 .  องค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลงกับองค์ประกอบการปฏิรูปการศกึษา
ในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ สงักัดสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขนัพืนฐานมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหวา่งกนัหรือไม่ 
 

สมมุตฐิานการวิจัย 

 .  องค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  
สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน เป็นพหอุงค์ประกอบ 

 .  องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์   สงักัดสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ 

 .  การบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สงักดัสํานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน มีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษ
ทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจยัเพือศกึษารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน    ผู้วิจยักําหนดกรอบแนวคิดจากองค์ความรู้ ทฤษฎีและวิจยั
ทีเกียวข้องกบัการบริหารการเปลียนแปลงดงันี  พฤติกรรมการบริหารการเปลียนแปลงของอเดโจก
นาตาช่าและเฟรด  (Adegoke, Natasha and Fred)   ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้ นําการ
เปลียนแปลงไว้ว่า  1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ (Idealized  influence)  2)  การสร้างแรง
บนัดาลใจ  (Inspirational motivation)  3)  การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation)  4) 
การคํานงึถึงความเป็นเอกตัถบคุคล (Individualized consideration)26    สําหรับแบสและอโลวิโอ
(Bass and Avolio)  ได้ศกึษารูปแบบภาวะผู้ นําแบบตา่ง ๆ  และผลลพัธ์ทีมีประสิทธิภาพ  พบว่า
ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงด้านการสร้างบารมี  การคํานึงถึงความเป็นเอกตัถะบคุคล การกระตุ้น
ทางปัญญา  การสร้างแรงบนัดาลใจ  และการให้รางวลัตามสถานการณ์มีประสิทธิภาพทําให้เกิด

                                                 
26O. Adegoke, M. Natasha and O.W. Fred, “The Influence of Leadership on 

Innovation Process and Activities,” Organizational Dynamics 38,  (March 2009): - .  
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ความพยายามและความพึงพอใจกว่าภาวะผู้ นําแบบให้รางวลัตามสถานการณ์27   สําหรับเบรินส์  
(Burns) ได้อธิบายองค์ประกอบของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงไว้   องค์ประกอบ   คือ )  การมี
อิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์หรือการสร้างบารมี (idealized influencey charisma)    ) การสร้าง
แรงบันดาลใจ ( inspirational motivation) และ ) การคํานึงถึงความเป็นเอกัตถบุคคล 
(individualized  consideration)28   สําหรับชาร์ลี  แกบเบริด  (Charles Gabbert)   ได้อธิบายถึง
องค์ประกอบของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงใน   องค์ประกอบ ได้แก่ ) การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ (Idealized influence)   ) การคํานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ( Individualized 

consideration)  ) การสร้างแรงบนัดาลใจ (inspirational motivation) และ ) การกระตุ้นทาง
ปัญญา (intellectual  stimulation)29   สําหรับเช็งและเทาน์เซ็น (Cheng and Townsend)   ซึง
กล่าวถึงการเปลียนแปลงทางการศึกษาเป็นการดําเนินการในเรืองต่าง ๆ  ได้แก่ ) การกําหนด
จดุมุ่งหมายและวิสยัทศัน์ใหม่สําหรับการศึกษาของชาติ   ) การกระจายอํานาจการบริหารจาก
สว่นกลางไปสูโ่รงเรียน  ) การประกนัคณุภาพทางการศกึษาและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้   ) การฝึกหดัครูและภาวะผู้ นํา  ) การให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในโรงเรียน  ) งบประมาณและการโอนการจัดการศึกษาให้เอกชน ) การขยาย
การศึกษาขันพืนฐาน   )  การนํา เทคโนโลยีสารสนเทศมาใ ช้ ในการจัดการศึกษา30             
สําหรับคริสเท็นเซ็น (Christensen) กล่าวว่าพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาหมายถึง การ
แสดงออกหรือการกระทําของผู้บริหารสถานศึกษาทีกระทําโดยตรงหรือเกียวข้องกบับุคคลอืน ๆ  
ปรากฏตอ่ทกุคนในสถานศกึษา  ซึงสามารถสงัเกตได้เพือให้งานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ทีกําหนด
ไว้  พฤติกรรมตา่ง ๆ  ประกอบด้วยดงันี  ) การส่งเสริมการเปลียนแปลงของสถานศกึษา  ) การ
                                                 
 

27B. Bass and B.J. Avolio, Transformation leadership organizational success, 

accessed May 9, 2004, available from http://www.mindgarden.com 

 28J.M. Burns, Transactional and transforming leadership Leading organizations 
(Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1998), 133-134. 
 29C.C. Gabbert, “The relationship between chief executive transformational 

Leadership and hospital high performance” (Ph.D. dissertation, Business Administration 

and Health Care Management, Faculty of Social Sciences, Capella University, U.S.A., 

2005), Abstract. 

 30Cheng Yin Cheong, Educational Change and Development in Asia-Pacific  

(Bangkok: Ammarin Printing, 2000),  
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สง่เสริมวิสยัทศัน์ของโรงเรียน  ) การสนบัสนนุผู้ ร่วมงาน  ) การสนบัสนนุการดําเนินงาน ) การ
ส่งเสริมทางด้านการติดต่อสือสาร  ) การแสดงออกทางด้านมนุษยสมัพนัธ์ทีดี  ) การอํานวย
ความสะดวกในการประชมุ   ) การมีปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียน  ) การมีปฏิสมัพนัธ์กบัรัฐและชมุชน   

) การสง่เสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  ) การจดัการทรัพยากร  ) การส่งเสริมด้านการเรียน  
) การใช้ทกัษะการบริหาร 31  สําหรับโควี (Covey) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของภาวะผู้ นําการ

เปลียนแปลง ได้แก่ 1) การสร้างบารมีหรือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Charisma or 

idealized)  2) การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) 3) การกระตุ้นทางปัญญา 
( Intellectual stimulation)  4)การคํานึง ถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล  ( Individualized 

consideration)32    อีกทงัแนวคิดของดุ๊ก  (Duke)  กล่าวว่าการเปลียนแปลงทางการศึกษาเป็น
การดําเนินการเกียวกบั  ) ความเสมอภาคด้านโอกาสทางการศกึษา  (equality of educational 

opportunity)  ) ความเป็นเลิศทางการศึกษา (educational excellence) ) โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ (accountability)   ) ทางเลือกทางการศึกษา (choice)  ) ความปลอดภัยใน
โรงเรียน (school safety)  ) ความเป็นมืออาชีพ  (professionalization)33   อีกทงันําแนวคิดของ
ไมเคลิ ฟลูแลน (Michael Fullan)  ได้เสนอแนวคดิว่าปัจจยัทีส่งผลตอ่การนําการเปลียนแปลงทาง
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย )  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของการเปลียนแปลง 
(Characteristics of change) ซึงประกอบด้วยความต้องการการเปลียนแปลง (need)  ความ
ชัดเจนของการเปลียนแปลง (clarity) ความสลับซับซ้อนของการเปลียนแปลง (complexity)  
คณุภาพและการปฏิบตัิได้ (quality and practically)  ) คณุลกัษณะของท้องถินประกอบด้วย  
เขตพืนทีการศึกษา ชุมชน ผู้บริหาร และครู   ) ปัจจยัภายนอก ประกอบด้วยรัฐบาลและองค์กร
อืน ๆ 34   สําหรับเคนดรา แวน แวกเนอร์ (Kendra Van Wagner)  กล่าวถึงทฤษฎีของภาวะผู้ นํา
เปลียนแปลง มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual 

                                                 
 

31Georgia J. Chirstensen, The Role of the Principal in Transforming 

Accelerated School (California: Stanford University, 1995), . 
 32Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People in Organizations 

(MN: West Publishing, 2007), . 
 33Duke L. Daniel, The Challenges of Educational Change (New York: Pearson 

Education Inc., 2004), 18. 

 34Fullan G. Michael, The New Meaning of Education of Educational Change  

(New York: Teachers  College Press, 2001), 72.  
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stimulation)   2) การคํานึงถึงความเป็นเอกตัถบุคคล (Individualized consideration)  3) การ
สร้างแรงบนัดาลใจ  (Inspirational motivation)  4) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized  
influence)   ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงต้องคํานงึถึงการสร้างบารมี โดยสร้างความจริงใจ และทํา
ให้ผู้ตามเกิดนบัถือในตวัผู้ นํา35  รวมถึงคอตเตอร์ (Kotter) ได้อธิบายการบริหารการเปลียนแปลง
ไว้ดงันีวา่   ) สร้างความตระหนกัถึงความเร่งดว่นในการเปลียนแปลงให้กบับคุลากร  ) สร้างทีม
การเปลียนแปลง  ) สร้างวิสยัทศัน์และกลยทุธ์  ) สือสารวิสยัทศัน์  ) มอบหมายอํานาจหน้าที      

) ให้รางวัลสําหรับความสําเร็จ ทีเกิดจากการวางแผนระยะสัน  ) พัฒนาประเมินการ
เปลียนแปลง  )  สร้างการเปลียนแปลงโดยการแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม
ใหม ่ๆ  ของบคุลากรและความสําเร็จขององค์กร36  แนวคิดเกียวกบัการบริหารการเปลียนแปลงใน
เรืองของพฤติกรรมการบริหารมีดังนีคือ  ไลเคอร์ท (Likert) กล่าวว่าพฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาประกอบด้วย ) การเป็นผู้ นํา  ) การจูงใจ ) การติดต่อสือสาร ) การปฏิสมัพนัธ์  

) การตัดสินใจ   ) การกําหนดเป้าหมาย  ) การควบคุมบังคับบัญชา   ) เป้าหมายการ
ปฏิบตังิาน37     สําหรับโรเจอร์ กริลล์ (Roger Gill)  แสดงปัจจยัทีส่งผลสําคญัตอ่การเปลียนแปลง
องค์กรคือ  ปัจจยัด้านภาวะผู้ นํา  ความสําคญัของปัจจยัด้านต่าง ๆ  ทีมีผลต่อการเปลียนแปลง
องค์กร คิดเป็นร้อยละ    รองลงมาคือ ค่านิยมองค์กร คิดเป็นร้อยละ   การสือสารภายใน
องค์กร คิดเป็นร้อยละ   การสร้างทีมงาน คิดเป็นร้อยละ   และการศึกษาและการฝึกอบรม 
คิดเป็นร้อยละ 38   สถาบนั Southwest Education Development Laboratory เสนอลกัษณะ
ของผู้ นําการเปลียนแปลงควรมีลักษณะ 6 ประการดงันี  1) มีวิสัยทัศน์ ผู้ นําสามารถกําหนด
วิสยัทศัน์ได้อยา่งชดัเจน  และกระจายวิสยัทศัน์ให้บคุลากรทงัภายในและภายนอกองค์กรได้เรียนรู้   
สามารถนําไปปฏิบตัิได้อย่างชดัเจนถูกต้อง  2) มีความเชือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทีสําคญั ผู้ นํามี
ปรัชญาความเชือว่าองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ทีสําคญั   จึงต้องนําองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้   
                                                 

35Kendra Van Wagner, Transformation Leadership, accessed  May 1, 2009, 

available from http://psychology.about.com/od/leadership/a/transformational.htm 
36Kotter, The Heart of Change: Real-Life Stories of How Change Their 

organizations (Massachusetts: Harvard Business School Press, ), - . 
 37Likert Rensis, The Human Organization (New York: McGraw-Hill Inc., 1967), 

197-211. 
38Roger Gill, Theory and Practice of Leadership (London: SAGE Publications 

Ltd., 2006), . 
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โดยจดัสภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ศึกษาหาความรู้อย่างตอ่เนือง 3) เน้นคณุคา่ของทรัพยากร
มนุษย์  ผู้ ให้ความสําคญัตอ่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จดัการฝึกอบรมตามความต้องการและ
ความจําเป็น ให้ขวญักําลงัใจในการทํางานอย่างต่อเนือง เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงศกัยภาพ
อยา่งเตม็กําลงัความสามารถ  4) เป็นผู้ มีการสือสารและเป็นนกัฟังทีดี  ผู้ นําใช้หลกัการสือสารทีมี
ประสิทธิผล   คํานงึถึงข้อมลูทีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาองค์กร  เข้าใจและยอมรับความคิดเห็น
ของบุคลากรและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะตลอดเวลา  5) ปฏิบตัิงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนืองการปฏิบตัิเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนือง มีการประเมินผลและรายงานความก้าวหน้า 
เพือพฒันางานไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ  6) ใช้หลกัการบริหารความเสียงการบริหารจดัการ
มีความยืดหยุ่น และไม่เคร่งครัดจนเกินไป  ในบางครังเปิดโอกาสให้ปฏิบตัิงานเกินกรอบหรือ
นโยบายได้  ถ้างานนนัสามารถพัฒนางานในหน้าทีให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน 39  สําหรับทิชชี
และอลัริช  (Tikchy and Ulrich) ได้กลา่วถึงลกัษณะของผู้ นําการเปลียนแปลงไว้ดงันี ) ต้องสร้าง
สิงทีออกใหม่ของบางสิงบางอย่างจากวิสัยทัศน์เก่าของพวกเขาและต้องพัฒนาและสือสาร
วิสยัทศัน์ใหม ่ ) โครงสร้างองค์กร ) การจดัการทรัพยากรมนษุย์ ) การเปลียนแปลงขนัพืนฐาน
ในระบบการเมืองและวฒันธรรม40   สําหรับยคุล์ (Yukl) กล่าวถึงภาวะผู้ นํา ว่าต้องแสดงออกถึง
พฤติกรรมดงันี   มีจริยธรรม การทํานบุํารุง (nurturing) การปกป้อง (defending)  และการมอบ
อํานาจแก่ผู้ตาม  ผู้ นําใสใ่จความต้องการของผู้ตามและช่วยให้ผู้ตามทํางานได้ดีขนึ   เฉลียวฉลาด
ขนึ   และเต็มใจยอมรับในความรับผิดชอบมากขนึ ผู้ นําเพียงแต่เข้าใจผู้ตามและตอบสนองสิงทีผู้
ตามต้องการ  ผู้ นําต้องยืนยนัในสิงทีดีและสิงทีถกูต้อง  รวมทงัผู้ นําต้องมอบอํานาจแก่ผู้ตาม และ
ผู้ นําต้องมีความสจุริต (honest)  และเปิดเผย (open) กระทําในสิงทีสอดคล้องกบัคา่นิยมและ

                                                 
 39ประพิศ เกษรางกลู, “คณุลกัษณะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ขนัพืนฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาชลบรีุ เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์, ), ,  
อ้างจาก Southwest Education Development Laboratory, (2009), . 

    40Noel M. Tichy and David O. Ulrich, “The Leadership Challenge - A Call for 

the Transformational Leader,”  MITSioan management  Review 50,  (October, 1984): 
20.    
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แสดงความไว้วางใจในตวัผู้ตาม แล้วผู้ นําจึงจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ตามกลบัมา41   รวมถึง
ศกึษาเอกสารของนกัวิชาการไทยอีกจํานวน  คน 
 สําหรับแนวคิดเกียวกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองคือ แนวคิดการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสองของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพืนฐาน42 

 นอกจากนีผู้ วิจัยได้ใช้ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทังระดับการจัดการศึกษาและ
ผู้ รับผิดชอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน จากแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวสามารถนํามาเป็น
กรอบแนวคดิทีผู้วิจยัใช้เป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัครังนี ดงัปรากฏในแผนภมูิตอ่ไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 41G. Yukl, Leadership in Organizations, 5th ed. (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 

2002), 14. 
42สํานกับริหารงานการศกึษาพิเศษ, การสรุปเป้าหมาย/กรอบแนวคิดการปฏิรูป

การศึกษารอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์ (กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ, ), 4. 
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สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์, ),   
อ้างจาก Southwest Education Development Laboratory, (2009), . 

Noel M. Tichy and David O. Ulrich, “The Leadership Challenge- A Call for the 

Transformational Leader,” MITSioan management Review 50,  (October, 1984): 20.    
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 G. Yukl, Leadership in Organizations, 5th ed. (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 

2002), 14. 

   สํานกับริหารงานการศกึษาพิเศษ, การสรุปเป้าหมาย/กรอบแนวคิดการปฏิรูป
การศึกษารอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์ (กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ, ),  

- . 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
. การบริหารการเปลียนแปลงหมายถึง การวางแผน การจัดการ การสังงาน การ

ควบคุมงาน  การดําเนินงานกับสิงนนั ๆ  ให้บรรลุผลสําเร็จในสภาพการณ์ทีต่างไปจากเดิมให้
สําเร็จตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ตามนโยบายการปฏิรูปในทศวรรษทีสอง 

 . การปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองหมายถึง การดําเนินการทีทําให้เกิดการพฒันา
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายในเรืองของการปฏิรูปการศึกษาของสํานัก
บริหารงานการศกึษาพิเศษ  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ   
ในปีพทุธศกัราช  2552-2561 ซึงมีเป้าหมายหรือองค์ประกอบในการพฒันาดงันีคือ คณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย  โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และส่งเสริมการมี
สว่นร่วมของทกุภาคสว่นของสงัคมสง่ผลให้คนไทยยคุใหม่ 
 3. โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์หมายถึง โรงเรียนทีจดัการศึกษาสงเคราะห์ซึงอยู่
ในความรับผิดชอบของสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พืนฐาน  จํานวน  โรงเรียน  ซึงประกอบด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จํานวน  โรงเรียน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  จํานวน   โรงเรียน  โรงเรียนพิบลูประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร
และโรงเรียนสมเดจ็พระปิยมหาราชรมณียเขต   
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บทท ี2 
วรรณกรรมทเีกียวข้อง 

 
 การวิจยัเรือง  รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง ซงึมีรายละเอียด ดงันี 
 

การบริหารการเปลียนแปลง 
 

 การเปลียนแปลงเป็นสิงทีหลีกเลียงไม่ได้ และเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมทีเกิดขึนอยู่
ตลอดเวลา จนดเูหมือนวา่การเปลียนแปลงมีความผกูพนัและเป็นภารกิจทีต้องเผชิญ อาจกล่าวได้
วา่ การเปลียนแปลงเป็นสิงทีจะต้องเกิดขนึเสมอและไมอ่าจหลีกเลียงได้  
 
ความหมายของการเปลียนแปลง 

องค์กรทุกองค์กรจะต้องมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพือความมันคงและการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนือง นักวิชาการด้านพฤติกรรมองค์กรและด้านการบริหารหรือด้านการ
จัดการองค์กร ได้ให้คําอธิบายคําว่า การเปลียนแปลงองค์กร ไว้ ดังนี  ไมค์ (Mike) ได้ให้
ความหมายการบริหารการเปลียนแปลงว่าหมายถึง การใช้เทคนิควิธีทีเป็นระบบ เพือประกันว่า
การเปลียนแปลงทีเกิดขึน เป็นไปตามทิศทางทีได้วางแผนไว้ และก่อให้เกิดความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพภายในระยะเวลาทีกําหนด พร้อมทงับรรลเุป้าหมายทีต้องการ  นอกจากนียงักล่าวถึง
หลักการบริหารการเปลียนแปลงว่า  ผลลัพธ์จากการบริหารการเปลียนแปลง คือ  การ
เปลียนแปลงแนวทางการปฏิบตัิงานจากการใช้ความรู้ของการบริหารการเปลียนแปลง เพือเพิม
ศกัยภาพหน่วยงานในการประยุกต์และรับเอาเทคนิควิธีตา่ง ๆ มาพฒันาการปฏิบตัิงาน 1  พร้อม
ทงัไมเคิล ฟูลแลน  (Michael Fullan)  ได้ให้ความหมายของการเปลียนแปลงคือ การเปลียนวสัดุ
อุปกรณ์ (New material)   การเปลียนพฤติกรรมหรือการปฏิบตัิ (New behavior/practices)   
และการเปลียนความเชือหรือความเข้าใจ  (New beliefs understanding)         โดยมีเส้นทางการ 
                                                 

1John R. Mike, Schermerhorn Management, 8th ed. (n.p.: JohnWiely & Son, 
2003), . 



 

 

เปลียนแปลงทีส่งผลซึงกันและกันกับปัจจัยทีทําให้เกิดการเปลียนแปลง1   ดาฟท์ (Daft) ให้
ความหมาย การเปลียนแปลงองค์กร ว่าหมายถึง การรับเอาความคิดหรือพฤติกรรมใหม่เข้ามาใช้
ในองค์กร2  สําหรับเฟรด นิโคล (Fred Nickols) ได้ให้ความหมายของการบริหารการเปลียนแปลง
ว่าเป็นการจดัให้มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบเพือให้เกิดการปฏิบตัิงานใหม่ทีมีประสิทธิภาพ 
โดยประเด็นแรกคือ งานทีเกิดขึนในกระบวนการบริหารการเปลียนแปลง ( The task of 
management of change) ซงึเกียวข้องกบังาน  สว่น ได้แก่ การวางแผนการเปลียนแปลงและจดั
ให้มีการดําเนินงานอยา่งเป็นระบบ เพือให้เกิดการปฏิบตัิงานใหม่ทีมีประสิทธิภาพและการบริหาร
ปฏิกิริยาตอบโต้การเปลียนแปลง ประเด็นทีสองคือ ขอบเขตของการบริหารงานของผู้ เชียวชาญ 
(The area of professional practice) เนืองจากการบริหารการเปลียนแปลงต้องอาศยัผู้ ทีมีความ
เชียวชาญเข้ามาทําหน้าทีเป็นผู้ นําในการเปลียนแปลง (Change Agent)  ประเด็นทีสามคือ องค์
ความรู้ (Body of Knowledge)      ซึงประกอบด้วย รูปแบบวิธีการเทคนิค  เครืองมือ ทกัษะ ฯลฯ 
ทีสง่เสริมการบริหารการเปลียนแปลง  อาจหมายถึง ความสามารถของผู้บริหารระดบักลาง ในการ
ดึงความร่วมมือของผู้ บริหารระดับสูงและลดการต่อต้านจากบุคลากรระดับปฏิบัติการเพือ
สร้างสรรค์การเปลียนแปลง   ดังนันการบริหารการเปลียนแปลงโดยการนําหลักของ    
องค์ประกอบการบริหาร  ได้แก่ บคุลากร  เงิน วสัดอุปุกรณ์ และการจดัการมาวิเคราะห์  เป็นการ
รวมพลงัของหลกัการบริการทงั  หลกั คือ บคุลากร เงิน วสัดอุปุกรณ์ และการจดัการ  เพือสร้าง
คณุค่าให้แก่การเปลียนแปลง โดยมีการ “จัดการ” เป็นแกนกลางในการดึงพลังของบุคลากรใน
องค์กรให้พร้อมต่อการเปลียนแปลง จัดสรรงบประมาณทีสามารถสนับสนุนให้บุคลากรมีความ
เต็มใจ  ทีจะปฏิบตัิตามและสรรหาวสัดอุุปกรณ์ในการดําเนินการอย่างเพียงพอ3   รอบบินส์และ
ทิมโมธี (Robbins and Timothy) ให้ความหมายของการเปลียนแปลงองค์กรว่าหมายถึง การ
เปลียนแปลงคน (บคุลากร) โครงสร้างองค์กรหรือเทคโนโลยี4      

                                                 
1M. Fullan, Leading in a Culture of Change, nd ed. (San Francisco, CA: 

Jossey-Bass, 2004), 154. 

 2Daft L. Richard, The Leadership Experience, rd ed. (Canada: Thomson 

Corporation, 2005), 121. 
   3N. Nickols, Change Management, accessed June 13, 2008, available from 

http://www.nickos.us/change.htm 
 

4Stephen P. Robbins and Judge Timothy, Organizational Behavior, 13th ed. 
(Canada: Pearson Prentice Hall, 2008), 266. 



 

 

 สําหรับนกัวิชาการของไทยทีให้ความหมายคําว่า การเปลียนแปลงองค์กร มีอยู่หลาย
ท่าน ได้แก่  วิโรจน์  สารรัตนะ ได้ให้ความหมายการบริหารการเปลียนแปลงว่าหมายถึง การ
เปลียนแปลงในกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)  จากกระบวนทศัน์เก่าไปสู่กระบวนทัศน์ใหม ่
รวมถึงโครงสร้าง ภาวะผู้ นํา วัฒนธรรมและพฤติกรรม ผู้บริหารต้องเผชิญกับการต่อต้านการ
เปลียนแปลงทีอาจแสดงออกมาให้เห็นได้อยา่งเปิดเผยหรือไมเ่ปิดเผย  และต้องพยายามใส่ใจและ
หาทางลดการต่อต้านการเปลียนแปลงให้ลดน้อยลง5          สําหรับวรภัทร ภู่เจริญ และอัศวิน 
จกัษุวรรณ   ได้ให้ความหมายการบริหารการเปลียนแปลงว่าหมายถึง การจัดการกับเหตกุารณ์  
สถานการณ์หรือลกัษณะทีตา่งไปจากเดมิให้ดีขนึ 6    สําหรับกีรติ  ยศยิงยง  ได้ให้ความหมายการ
เปลียนแปลงว่าหมายถึง  การเปลียนแปลงองค์กรจากสภาพหนึงทีเป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่อีก
สถานภาพหนึงในอนาคตทีกําหนดไว้  เพือปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที
เปลียนแปลงไป  ทังนีเพือความอยู่รอด  ความเจริญเติบโต  การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ตลอดจนสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั7   สําหรับแก้วตา  ไทรงามและคณะ กล่าวว่า การ
บริหารการเปลียนแปลงหมายถึง กระบวนการทํางานของผู้ บริหารและผู้ ร่วมงานเพือร่วมกัน
เปลียนแปลงสภาพขององค์กรแบบเดิมไปสู่องค์กรแบบใหม่ คือองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ8  สําหรับบุษกร วัชรศรีโรจน์ และคณะ  กล่าวว่าการบริหารการเปลียนแปลง
หมายถึง การบริหารจดัการเพือสนบัสนนุให้องค์กรและบคุลากรสามารถทีจะปรับตวัและตอบรับ
การเปลียนแปลง ๆ ทีเกิดขนึในองค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ9  สําหรับ จิรประภา  องัครบวร ได้ให้
                                                 

5วิโรจน์  สารรัตนะ, โรงเรียน: องค์กรแห่งการเรียนรู้ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
ทางการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: ทิพยวิสทุธิ, ), . 

6วรภทัร  ภู่เจริญ และอศัวิน จกัษุวรรณ, Change Management: การบริหาร 
เชิงท้าทาย (กรุงเทพฯ: อริยชน, ), . 

7กีรต ิ ยศยิงยง, การวางแผนการเปลียนแปลงและการพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์  
(กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อบปี, ), . 

 8แก้วตา  ไทรงาม และคณะ, ผู้นําเชิงกลยุทธ์เพือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
(กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาผู้บริหารศกึษา สํานกังานปลดักระทรวง กระทรวงศกึษาธิการ, ), 

.                     
 9บษุกร  วชัรศรีโรจน์ และคนอืน ๆ, การบริหารการเปลียนแปลง, ชดุเครืองมือ 

การเรียนรู้ด้วยตนเองสํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (กรุงเทพฯ: ก.พลพิมพ์ ( ) 
จํากดั, ), .   



 

 

ความหมายของการบริหารการเปลียนแปลงว่าหมายถึง กระบวนการจดัการเปลียนแปลงด้วยการ
รักษาความสมดุล  โดยสร้างแรงผลกัและแรงดึงให้เกิดขึนในองค์กรอย่างสมดลุใน  ด้าน  คือ 
ระบบและพนักงานเพือให้เกิดการเคลือนไหวขององค์กรไปในทิศทางทีกําลังเปลียนแปลงเพือ
ผลสําเร็จขององค์กร10   สําหรับชิดชนก  ศภุวโรดม ให้ความหมายของการบริหารการเปลียนแปลง
ว่าหมายถึง การทําให้องค์กรมีลักษณะเปลียนไป เพือสนองตอบต่อปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการ
เปลียนแปลง โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ นําการเปลียนแปลง ทีมุ่งการเปลียนแปลงทงัระบบทีเป็น
โครงสร้าง เทคโนโลยี  ทรัพยากรบุคคล และวฒันธรรมองค์กร และจะต้องเปลียนแปลงเป็น
กระบวนการเพือทําให้การเปลียนแปลงนนัประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย11         สํ าห รับพิบูล ย์  
ทีปะปาล ได้นิยามความหมายของการเปลียนแปลงวา่หมายถึง ความพยายามของฝ่ายบริหารเพือ
เปลียนแปลงองค์กรจากสภาพปัจจุบันไปสู่สภาพทีพึงประสงค์   เพือความอยู่รอดและ
เจริญก้าวหน้าขององค์กรในอนาคต 12  สําหรับรัศมี เจริญรัตน์ ได้ให้ความหมายการบริหารการ
เปลียนแปลงวา่หมายถึง  การดําเนินงานหรือกิจกรรมทีใช้กระตุ้นและสนบัสนนุองค์กรให้สามารถ
ผ่านช่วงของการปรับเปลียนอย่างต่อเนืองเพือเข้าสู่สิงแวดล้อมใหม่ในการทํางานได้อย่างสําเร็จ  
และกญุแจสําคญัดอกแรกของการบริหารการเปลียนแปลงทีทีประสิทธิภาพคือ  การทําให้บคุลากร
ในองค์กรเชือและตระหนกัในคณุค่าหรือเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเปลียนแปลง13  นอกจากนี 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ได้ให้ความหมายว่าหมายถึง การวางแผน การ
ดําเนินการต่าง ๆ  ทีจะลดผลกระทบทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการ
ปรับตวัและยอมรับ พร้อมทงัสร้างศกัยภาพใหม่ ๆ   เพือรองรับให้การเปลียนแปลงเกิดขึนอย่าง

                                                 
10จิรประภา องัครบวร, “การปฏิบตักิารในงานพฒันาองค์กร” (เอกสารประกอบการสอน 

ทม.  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ), . 
11ชิดชนก ศภุวโรดม, “รูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงทีมุง่สูโ่รงเรียน ICT สําหรับ

สถานศกึษาขนัพืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ), บทคดัยอ่. 

   12พิบลูย์ ทีปะปาล, พฤตกิรรมองค์กรสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์, ), . 
13รัศมี เจริญรัตน์, “ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารการเปลียนแปลงกบัประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนําร่องผู้ นําการเปลียนแปลง สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษา  
ในจงัหวดัสกลนคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร, ), . 



 

 

เป็นผลตามเป้าหมายทีวางไว้14   อีกทังนุกูล อุบลบาน ได้ให้ความหมายการบริหารการ
เปลียนแปลงว่าหมายถึง การจัดการกับเหตุการณ์ทังภายในและภายนอกองค์กร  เพือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไปอย่างเหมาะสม ทําให้เกิดการพฒันาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล15     และปิยะธิดา  อิทรโชติ  ได้ให้ความหมายการบริหารการ
เปลียนแปลงวา่หมายถึง วิธีการในการบริหารและจดัการกบัการเปลียนแปลงขององค์กรอย่างเป็น
ระบบ ประกอบด้วย  มิติ  ได้แก่  โครงสร้าง  (Structures) และคนในองค์กร (People)  ซึง
แนวทางของการบริหารการเปลียนแปลงคือ  การสร้างความรู้และทกัษะของการเปลียนแปลง เพือ
ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงขององค์กรดําเนินไปได้อย่างสําเร็จ  ซึงผลลัพธ์ทีได้รับจากการ
เปลียนแปลง เพือลดการต่อต้านทีอาจเกิดขึนจากการเปลียนแปลงขององค์กร รวมถึงทําให้เกิด
การเปลียนแปลงเป็นไปอยา่งยงัยืน16 

สรุปได้วา่การบริหารการเปลียนแปลงหมายถึง การวางแผน การจดัการ การสงังาน การ
ควบคมุงาน การดําเนินงานกบัสิงนนั ๆ ให้บรรลผุลสําเร็จในสภาพการณ์ทีตา่งไปจากเดิมให้สําเร็จ
ตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ 
 

วัตถุประสงค์ของการเปลียนแปลง 

     การปรับปรุงเปลียนแปลงองค์กรเป็นสิงทีหลีกเลียงไม่ได้   และการเปลียนแปลงองค์กร
จะนําไปสูจ่ดุหมายขององค์กรหรือเพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานให้ดีขนึ     
ดงัที ดบูริน (Dubrin) ได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการเปลียนแปลงองค์กรทีเป็นไปตามวิถีทางการ
พฒันาองค์กรไว้  ประการ คือ ) การเพิมระดบัความไว้วางใจและสนบัสนุนระหว่างกนัในหมู่
สมาชิกองค์กร   ) ความพร้อมทีจะเผชิญปัญหามีมากขนึแทนทีจะไปเก็บกดปัญหาขององค์กรไว้  
                                                 

 14สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี การบริหารการเปลียนแปลง
(กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.), ), 15. 

15นกุลู อบุลบาน, “รูปแบบการบริการการเปลียนแปลง (Change Management):   
การปรับเปลียนคนเพือเพิมประสิทธิภาพ,” วารสารรามคําแหง ,  (มีนาคม ): 28. 

16 ปิยะธิดา  อินทรโชติ, “บทบาทของกระบวนการทํางานในการบริหารการเปลียนแปลง
และวฒันธรรมองค์กรในการบริหารการเปลียนแปลงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบรีุ, ), - . 



 

 

) เพิมระดับการติดต่อสือสารในสีทิศทาง คือ จากระดับบนลงล่าง ระดับล่างขึนบน ระดับ
แนวนอนหรือแนวราบ  และลกัษณะทแยง ) ส่งเสริมระดบัขวญัและความพึงพอใจของผู้ปฏิบตั ิ

) พยายามให้มีส่วนร่วมมากขนึ   มีการใช้ลกัษณะการเป็นผู้ นําแบบร่วมแรงร่วมใจทวัทงัองค์กร   
) ส่งเสริมให้มีการจดัการเกียวกับความขัดแย้งมากกกว่าทีเก็บกดไว้  ) พยายามจํากัดความ
ขดัแย้งทีไมพ่งึประสงค์ระหวา่งกลุ่มตา่ง ๆ  ) ส่งเสริมการจงูใจในหมู่พนกังาน เจ้าหน้าทีทกุระดบั
ขององค์กร   ) ลดระดบัพฤตกิรรมทางการเมืองในหมูน่กับริหารหรือผู้จดัการ และ ) ส่งเสริมให้
มีการตอบโต้อย่างรวดเร็วตอ่การเปลียนแปลงทีสําคญัต่าง ๆ  มากขนึ17   ซึงณัฏพนัธ์  เขจรนนัท์  
กล่าวว่าการเปลียนแปลงเป็นกระบวนการทีเกิดขึนตามธรรมชาติ และเกิดขึนตลอดเวลาไม่
สามารถหยดุยงัได้ เพือให้องค์กรสามารถดํารงอยู่และสามารถก้าวหน้าตอ่ไปในอนาคต  สาเหตทีุ
องค์กรทําการเปลียนแปลง  เนืองจากต้องการดําเนินการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีได้กําหนดไว้  โดย
การเปลียนแปลงองค์กรสามารถจําแนกได้  ลกัษณะคือ  ) การปรับตวัให้เข้ากบัสิงแวดล้อม   ที
จะทําให้สามารถดํารงอยู่ท่ามกลางการเปลียนแปลง  องค์กรใดก็ตามทีไม่สามารถปรับตวัได้ทนัที  
ก็จะเผชิญอปุสรรค ในการดําเนินงานและยากทีจะดํารงอยู่ได้ในระยะยาว  องค์กรสามารถจําแนก
รูปแบบการตอบสนองต่อแรงผลักดนัจากสิงแวดล้อมภายนอกออกเป็น  ลักษณะ คือ ( ) การ
ปรับตวัแบบตอบสนอง (Reactive) ผู้บริหารองค์กรทําการปรับตัวให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที
เกิดขึน  เพือให้องค์กรสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพการปรับตวัแบบตอบสนองจะ
เป็นแนวทางทีองค์กรสว่นใหญ่ในอดีตนิยมปฏิบตัิ   เนืองจากการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อม
เกิดขึนในอัตราทีไม่รวดเร็วและซับซ้อนมากนัก   ดังนัน เมือเกิดการเปลียนแปลงขึนใน
สภาพแวดล้อม ผู้บริหารจะไมดํ่าเนินการอะไร  จนกระทงัแน่ใจในสถานการณ์หรือทิศทางของการ
เปลียนแปลง  แล้วจึงตดัสินใจดําเนินการ  ซึงจะทําให้เกิดความผิดพลาดน้อย   ( ) การปรับตวั
แบบเตรียมพร้อม (Proactive)  ผู้บริหารองค์กรจะทําการศึกษาข้อมูล วางแผน  ปฏิบตัิ  และ
ดําเนินการปรับตวั เพือรองรับการเปลียนแปลงทีเกิดขนึ  โดยการเปลียนแปลงเตรียมพร้อมจะต้อง
อาศยัความละเอียดออ่นและประสบการณ์ของตวัแทนการเปลียนแปลงในการวิเคราะห์ข้อมลูและ
คาดการณ์ในอนาคต  เนืองจากเป็นเรืองซบัซ้อน  ซึงเกียวข้องกบัความเสียงและความไม่แน่นอน
ของเหตกุารณ์ทีเกิดขนึ  ดงันนัการปรับตวัแบบเตรียมพร้อมเป็นสิงจําเป็นสําหรับองค์กรในปัจจบุนั 
ทีสภาพแวดล้อมมีการปรับตัวในอัตราทีรวดเร็วและรุนแรง   ส่งผลให้เกิดภาวะโกลาหล 
(Turbulence)  ความไม่แน่นอนหรือความวุ่นวาย (Choas) ขึนกับองค์กร  ในหลายสถานการณ์
                                                 

 17Andrew J. Dubrin, Foundation of Organization Behavior: Applied Perspective 

(Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1984), 448. 



 

 

ผู้บริหารไม่สามารถทีจะรอให้เห็นภาพทีชดัเจนของการเปลียนแปลงและสภาพแวดล้อม  เขาจึง
ต้องทําการเก็บรวมรวมข้อมูล  วิเคราะห์และพยากรณ์ล่วงหน้า แล้ววางแผนและดําเนินการ
ปรับตวั เพือรับมือกับสถานการณ์ทีจะเกิดขึนในอนาคต   )  การเปลียนพฤติกรรมของบุคลากร 
การแสดงออกและการปฏิบัติตนของสมาชิก จะมีผลกระทบต่อการทํางานขององค์กร  ดงันัน 
เพือให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารต้องปรับปรุงพฤติกรรมของ
สมาชิกให้เป็นไปในทิศทางทีสร้างประโยชน์แก่ธุรกิจ  เนืองจากสมาชิกในองค์กรมีพฤติกรรมหรือ
ความสมัพนัธ์ทีไม่เหมาะสมตอ่การดําเนินงานขององค์กร  ก็จะสร้างปัญหาในการดําเนินการหรือ
ทําให้การดําเนินงานไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ทีต้องการ18 

  สรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของการเปลียนแปลงเพือการปรับตัวให้เข้ากับสิงแวดล้อม   
เพือให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องปรับปรุงพฤติกรรมของ
สมาชิกให้เป็นไปในทิศทางทีสร้างประโยชน์  และให้สมาชิกในองค์กรมีพฤติกรรมหรือ
ความสมัพนัธ์ทีเหมาะสมตอ่การดําเนินงานขององค์กรทีเปลียนแปลงไป   
 

ความสาํคัญของการบริหารการเปลียนแปลง 
     มีผู้ นําเสนอเกียวกบัความสําคญัของการบริหารการเปลียนแปลง ดงันี ไมค์ เบียร์ (Mike  

Beer)  กล่าวไว้ว่า  องค์กรต้องผ่านการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง ไม่ได้หมายความว่า คนใน
องค์กรจะชอบกระบวนการเปลียนแปลงหรือจะยอมรับการเปลียนแปลงเป็นสิงทีน่ายินดี ในทาง
ตรงกนัข้าม  การเปลียนแปลงมกัทําให้เกิดความรู้สึกท้อแท้และวุ่นวาย ผู้บริหารก็มกัจะบน่ว่าการ
เปลียนแปลงใช้เวลานานเกินไปหรือมีต้นทนุทีสงูเกินไป   ยิงไปกว่านนั บางคนอาจกงัวลว่าผลของ
มนัจริง ๆ  แล้วก็ไม่ได้อยู่นานสกัเท่าไรนกั   เดียวก็จะเปลียนไปอีกหรือไม่ก็อาจจะมีเงินไม่พอทีจะ
ให้ทํางานสําเร็จ   ส่วนคนในระดบัล่าง ๆ  ก็บน่ว่าคนระดบับนไม่ได้ทําตามทีบอกกล่าวไว้ สําหรับ
คนทีอยู่ในระดบับน ๆ  ก็ตดัพ้อต่อว่า ว่าคนทีอยู่ในระดบัล่างทําให้เขาทํางานไม่คืบหน้า  และที
สําคญัคนทีอยู่ตรงกลางก็โทษทกุคนทีเหลือ  การเปลียนแปลงมกัจะทําให้เกิดความสบัสนและทํา
ให้ได้รับความบอบชําทางจิตใจ   ด้วยเหตุนี คนจึงพยายามหลีกเลียงมันเท่าทีจะทําได้ แต่ถึง
กระนันก็ตาม  การเปลียนแปลงก็เป็นส่วนหนึงของชีวิตขององค์กรและมีความจําเป็นต่อ
ความก้าวหน้า  คนทีรู้วา่จะทํานายมนัได้อยา่งไร  จะเร่งมนัได้อย่างไร และจะจดัการมนัได้อย่างไร  
จะพบว่าชีวิตการทํางานและองค์กรของตนเป็นสิงทีน่าพึงพอใจ น่าพิสมัย และจะประสบ

                                                 
 18ณฏัพนัธ์  เขจรนนัท์, พฤตกิรรมองค์กร (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยเูคชนั, ), - . 



 

 

ผลสําเร็จ19  สําหรับวิเชียร  วิทยอดุม  ได้กล่าวถึงความสําคญัของการเปลียนแปลงไว้ว่า ผู้ บริหาร
เกือบทุกคนเห็นด้วยว่า  ถ้าองค์กรโตขึนจําเป็นต้องมีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง     เพือ
ตอบสนองตอ่การพฒันาทีสําคญัรอบ ๆ ตวั  เช่น  ความต้องการของลูกค้า  ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกฎหมายใหม่ ๆ  เป็นต้น  การศกึษาเรืองการปรับเปลียนองค์กรมี
ความสําคญัอย่างสูงสุด  เพราะผู้บริหารทุกคนในองค์กรทุกระดับได้เผชิญกับงานทีมีการ
ปรับเปลียนองค์กรอยูแ่ล้วตลอดชีวิตการทํางานของตน  ผู้บริหารทีตดัสินใจเลือกการปรับเปลียนที
เหมาะสมและสามารถนําแนวทางมาใช้ได้อย่างถูกต้อง   จะทําให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
เปลียนแปลงไปในทิศทางทีดีขนึ  เพราะการปรับเปลียนคือพืนฐานส่วนหนึงของการอยู่รอดของ
องค์กร  ผู้บริหารดงักลา่วนี จงึมีคณุคา่สําหรับองค์กรทกุประเภท  ผู้บริหารหลายคนจึงตระหนกัถึง
วา่ การปรับเปลียนเป็นวิกฤติปัจจยัของความสําเร็จขององค์กร จึงได้มีการกระตุ้นอย่างตอ่เนืองให้
พนกังานค้นหาส่วนใดทีจะทําให้มีการปรับเปลียนองค์กรในเชิงสร้างสรรค์ได้20      ส่วนแก้วตา 

ไทรงาม และคณะ กล่าวว่า ความก้าวหน้าของวิทยาการสาขาตา่ง ๆ  ทําให้เรามีความรู้ มี
เครืองมือและวิธีการทีจะควบคมุหรือกําหนดสภาพการเปลียนแปลงของสรรพสิงได้มากกว่าใน
อดีตทีผ่านมา เช่น การรักษาโรค การยืดอายขุองการเก็บเกียวผลผลิตการก่อกําเนิดชีวิตใหม่จาก
เซลล์ของเพศเมียฝ่ายเดียว การสือสารทางไกล เป็นต้น     จะเห็นได้ว่าการเปลียนแปลงดงักล่าว
ข้างต้นเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในการดํารงชีวิตของมนุษยชาติ    ในขณะเดียวกันการ
เปลียนแปลงก็อาจสง่ผลในด้านลบได้ เชน่ สภาพจิตใจของผู้ ทีเห็นความสําคญัของคา่ตอบแทนใน
รูปของเงิน รางวลั มากกว่าความรู้สึกผกูพนัด้านจิตใจ เป็นต้น   ในฐานะผู้ นําการเปลียนแปลง 

ผู้บริหารองค์กรจําเป็นต้องสร้างความเข้าใจและชีให้ผู้ ร่วมงานเห็นคณุคา่และความสําคญัจําเป็น
ของการเปลียนแปลง ผู้บริหารต้องมีความรู้ สามารถบริหารจัดการให้การเปลียนแปลงก่อ
ประโยชน์ตอ่บุคลากรและองค์กรมากทีสุด ในขณะเดียวกนัต้องระมดัระวงัมิให้การเปลียนแปลง
ส่งผลทางลบซึงจะทําให้การดําเนินงานในองค์กรชะงกัหรือถดถอย21   สําหรับนลิน  ศรพรหม ได้
กล่าวไว้ว่า  การเปลียนแปลงองค์กรเกิดจากปัจจัยกระตุ้น  ประเภทคือ )  สภาพแวดล้อม
                                                 
 19ไมค์ เบียร์, การบริหารการเปลียนแปลง, พิมพ์ครังที  แปลจาก Managing 

change and transition, แปลโดย ภกัดี เมฆจําเริญ (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, ), - .  
20วิเชียร วิทยอดุม, ทฤษฎีองค์กร (กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเทกซ์, 2548), 142.  
21แก้วตา ไทรงาม และคนอืน ๆ, ผู้นําเชิงกลยุทธ์เพือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาผู้บริหารสถานศกึษา สํานกังานปลดักระทรวง กระทรวงศกึษาธิการ, 
2548), 56. 



 

 

ภายนอก  เป็นแรงกระตุ้นต่อการเปลียนแปลงขององค์กร  เป็นปัจจัยทีองค์กรไม่สามารถควบคมุ
ได้  ซงึหากเป็นการบีบบงัคบัให้เปลียนแปลงโดยสภาพแวดล้อมภายนอกนี  องค์กรต้องดําเนินการ
เปลียนแปลงให้ทนัตอ่เวลาทีกําหนดขนึ   ประกอบด้วย แรงกระตุ้นทางสงัคม (Social Influences)  
แรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economical Influences)  และ แรงกระตุ้นทางการเมือง (Political  

Influences)  รวมถึงแรงกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological  Influences)  ซึงในปัจจุบนัเป็น
ปัจจยัสําคญัสําหรับการเปลียนแปลงในองค์กร22   สําหรับ บษุกร วชัรศรีโรจน์  กล่าวว่า การ
บริหารการเปลียนแปลงเป็นเรืองทีเกียวข้องกบั “คน”   เป็นพืนฐาน   โดยมีทีมาจากคําจํากดัความ
ของคํานี   ซงึหมายถึงการบริหารจดัการ เพือสนบัสนนุให้องค์กรและบคุลากรสามารถทีจะปรับตวั
และตอบรับการเปลียนแปลงตา่ง ๆ ทีเกิดขนึในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนืองจากผลลพัธ์
ของการดําเนินการขององค์กรมาจากผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรในองค์กรโดยรวม ดงันนัการ
บริหารจัดการเพือก่อให้เกิดการยอมรับในองค์กรก็คือ การยอมรับของบุคลากรโดยรวม ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานขององค์กร เพือให้การเปลียนแปลงนนั ๆ  เกิดขึนได้
อย่างบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อองค์กร องค์กรต้องมีการเปลียนแปลงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปเพือให้สามารถบรรลวุตัถุประสงค์ขององค์กรได้23  ในขณะที 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   ได้กล่าวถึงความสําคญัของการบริหารการ
เปลียนแปลงไว้ว่า กิจกรรมการบริหารการเปลียนแปลง (Change Management Activities) เป็น
กิจกรรมทีกําหนดขึน    เพือสนบัสนุนกิจกรรมการปรับเปลียนองค์กร (Organization Change 

Activities)   ในประเด็นทีประสงค์ให้เกิดการเปลียนแปลงขนึในองค์กรมิใช่เป็นกิจกรรมทีองค์กร
พึงดําเนินการตามลําพังโดยไม่มีประเด็นเป้าหมายในการเปลียนแปลงองค์กร  เนืองจากหาก
หนว่ยงาน/องค์กรไม่มีประเด็นเป้าหมายในการเปลียนแปลง ก็ไม่มีเหตจํุาเป็นทีจะต้องดําเนินการ
กิจกรรมการบริหารการเปลียนแปลง  ส่วนในองค์กรทีมีเป้าหมายภารกิจการเปลียนแปลงองค์กร
อย่างชดัเจนแล้ว   การมุ่งผลกัดนัให้คนในองค์กรปรับเปลียนจากวิถีปัจจุบนัไปสู่วิถีใหม่ก็มกัจะ
ประสบอุปสรรคหรือแรงต่อต้านในระหว่างการดําเนินภารกิจการเปลียนแปลงเป็นผลให้การ
ดําเนินงานล่าช้าไม่สําเร็จตามระยะเวลาและเป้าหมายทีกําหนดไว้  ดังนันการบริหารการ
เปลียนแปลงจึงเป็นการสนบัสนนุเติมเต็มภารกิจงานปรับเปลียนองค์กรให้สมบูรณ์ครบถ้วนและ
                                                 

22นลิน ศรพรหม, “รับมือกบัการเปลียนแปลงในองค์กร,” วารสารเพอืการเพมิผลผลิต  
,  (มีนาคม-เมษายน ): 23-25. 

23บษุกร วชัรศรีโรจน์, การบริหารความเปลียนแปลง (กรุงเทพฯ: พลพิมพ์ (1996), 

2548), 15 – 17. 



 

 

สามารถนําไปปฏิบตัิได้จริงอย่างราบรืนในองค์กร   องค์กรทีสามารถบริหารการเปลียนแปลงจน
เป็นผลสําเร็จล้วนเห็นความสําคญัของการบริหารการเปลียนแปลงว่า    เป็นกิจกรรมทีจําเป็นตอ่
ความสําเร็จของการปรับเปลียนองค์กร  มิใช่เป็นการเพิมภาระให้แก่ผู้ปฏิบตัิโดยไร้ประโยชน์24    

นอกจากนี สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ได้กล่าวถึงความสําคญัของการบริหาร
การเปลียนแปลงไว้ว่า การบริหารการเปลียนแปลงเป็นหวัข้อและประเด็นทีได้รับการกล่าวถึง
คอ่นข้างมากในภาคธุรกิจและภาคราชการในระยะ 4-5  ปี  ทีผ่านมา    โดยเฉพาะอย่างยิงใน
ระยะทีสภาพของสังคมและธุรกิจมีการเปลียนแปลงอย่างมาก   ซึงเป็นผลจากเทคโนโลยีที
ก่อให้เกิดรูปแบบใหม ่ๆ  ของการแขง่ขนั  การทําธุรกิจ  วิถีชีวิต และความต้องการของคนในสงัคม  
ซึงสิงเหล่านีก่อให้เกิดผลกระทบตอ่องค์กรตา่ง ๆ  ทีต้องปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อมใหม่  อนันํามา
ซึงการเปลียนแปลงองค์กร อย่างไรก็ดีการรับมือกบัการเปลียนแปลงเป็นสิงทีผู้บริหารและองค์กร
ทงัหลายต้องประสบและมีประสบการณ์อยู่แล้วเป็นปกติ หากแตมี่การพดูกันมากขึนและมีการ
นํามาวางแนวทางให้เกิดการบริหารจดัการทีเป็นระบบมากขนึจึงดเูหมือนว่าเป็นเรืองใหม่ทีเพิงจะ
ถกูพดูถึง ทงัทีจริง ๆ แล้ว เป็นเรืองปกตพืินฐานของทกุองค์กร    เพราะการเปลียนแปลงตา่ง ๆ นนั
เป็นสิงทีเกิดขึนกับชีวิตและองค์กร  หากแต่เป็นเรืองเล็กหรือเรืองใหญ่ หรือถีห่างมากแค่ไหน
เทา่นนั ทีสําคญัทีสดุและเป็นความจริงคือไมมี่ชีวิตใดหรือองค์กรใดจะไมมี่การเปลียนแปลงเกิดขนึ
หรืออยู่ได้เหมือนเดิมตลอดไป  ดงันนัการปรับตวัตอ่ความแตกต่างและการเปลียนแปลง  จึงเป็น
คณุสมบตัทีิสําคญัสําหรับบคุลากรและองค์กรในปัจจบุนั  ซงึจะสง่ผลให้องค์กรนนั ๆ สามารถทีจะ
ดํารงอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพในทกุสถานการณ์25 

 สรุปได้ว่าการบริหารการเปลียนแปลงมีความสําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าขององค์กร  โดยทีผู้ บริหารทุกคนต้องตระหนักถ้าจะทําให้องค์กรเติบโตและมี
ประสิทธิภาพ จะต้องมีการเปลียนแปลงอยา่งตอ่เนือง เพือตอบสนองตอ่การพฒันาทีสําคญั อีกทงั
ถือว่าเป็นการปรับเปลียนเป็นวิกฤตวิจยัของความสําเร็จขององค์กร ทีจะทําให้มีการปรับเปลียน
องค์กรในเชิงสร้างสรรค์ได้  และอาจจะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในการดํารงชีวิตของ
                                                 

24สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือการบริหารการเปลียนแปลง
เพือเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานภาครัฐ (กรุงเทพฯ: 
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2550), 1. 

25สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี การบริหารการเปลียนแปลง 

เข้าถึงเมือ 15 พฤษภาคม , เข้าถึงได้จาก http://www.cad.go.th 



 

 

มนษุยชาติ    แตใ่นด้านหนึงอาจส่งผลในด้านลบได้  เช่น  การเปลียนแปลงทีขาดการวางแผนทีดี 
จะทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนโดนบงัคบั และจะเกิดการต่อต้านขึน   ดงันนั ผู้บริหารจึงเป็นผู้ มี
บทบาทสําคญั   ทีจะชีให้เห็นคุณค่าและความสําคญัของการเปลียนแปลง  และระมัดระวังมิให้
การเปลียนแปลงสง่ผลทางลบทีจะทําให้องค์กรถดถอยได้ 

 
ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลง 

 นกัวิชาการได้เสนอแนวคิดเกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลง ไว้ดงัตอ่ไปนี
แบล๊ค และพอร์ตเตอร์ (Back and Porter) กล่าวถึงการจัดการเปลียนแปลงในองค์กรโดยให้
ความสําคญัปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลง  โดยจําแนกออกเป็นปัจจัยภายนอกและ
ปัจจยัภายในองค์กร  ซึงปัจจยัภายนอกองค์กรทีสําคญัได้แก่ )  สภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบตอ่
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร  ) คูแ่ข่งขนั  )  การเมืองและกฎหมาย การเปลียนแปลง
นโยบายและกฎหมายมีผลให้องค์กรต้องปรับเปลียนนโยบายการทํางาน  ระบบบริหารงาน  ซึง
จะต้องมีวิธีการเปลียนแปลงให้รวดเร็ว  ) สังคมและประชากรและปัจจัยภัยในองค์กร จะ
ประกอบด้วยปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลายด้านคือ โครงสร้าง  การเปลียนแปลง
โครงสร้างองค์กร  ส่งผลให้องค์กรมีผลิตภาพเพิมขึน และมีวิธีการแก้ปัญหาทีมีประสิทธิภาพมาก
ขึน  การเปลียนแปลงโครงสร้างนนั     รวมถึงการกระจายอํานาจ   การลดจํานวนลําดบัชนัใน
องค์กร การเปลียนแปลงหลกัเกณฑ์ในการประเมินบคุลากร   รวมทงัการเปลียนแปลงโครงสร้างใน
ระดบัมหภาค   ) การรวมแผนกในองค์กร (การเปลียนแปลงโครงสร้างในระดบัจลุภาค (การรวม
หรือแยกแผนกต่าง  ๆ  เปลียนแปลงทีตัง    ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่าง ๆ  และการ
เปลียนแปลงโครงสร้างในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปรับแผนเพือเพิมประสิทธิภาพการทํางาน  ลด
ความลา่ช้า  โดยรวมแผนกตา่ง ๆ  ในองค์กร  เป็นแผนกเดียวกนั   การรวมอํานาจด้านสารสนเทศ 
รวมอํานาจการจดัการสารสนเทศ ไว้ทีผู้บริหารเพียงคนเดียว  ลดจํานวนลําดบัชนัในองค์กร  ทําให้
องค์กรนนั ๆ มีโครงสร้างแบบราบและสร้างการทํางานเป็นทีม  สร้างความหลากหลายลดจํานวน
ลําดบัชนัภายในองค์กร   รวมถึงทํางานเพือให้บรรลวุิสยัทศัน์  พนัธกิจขององค์กร26 สําหรับ ไมค์ 
เบียร์  (Mike Beer)  ได้กล่าวถึงตวับ่งชีทีบอกว่า ชีวิตการทํางานจะต้องเปลียนแปลงไปได้แก่   
ผู้ นําคนใหม่  เมือมีการเปลียนแปลงผู้ นําคนใหม่ก็เป็นทีคาดหวังได้เลยว่า  จะต้องเกิดการ
เปลียนแปลงขนึ เชน่เดียวกบัเจ้าของคนใหม่ ในบ้านหลงัเก่า  ผู้ นําคนใหม่จะพยายามปรับเปลียน
                                                 

26K. Back and Porter W. Lyman, Management and Organizational Behavior, 

accessed June 21, 2000, available from http://www.Scienedirect. com/php/about 2009 



 

 

กระบวนการทํางาน   ซงึในหลาย ๆ   กรณีได้นําไปสู่การลาออกจากผู้บริหารระดบัสงูอาวโุส  ผู้ นํา
คนใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้สึกสะดวกใจกับคนเดิม ๆ ทงัหลายทีรายรอบเขาอยู่     แต่อย่างไรก็ตาม
การเปลียนแปลงจะถูกถ่ายทอดส่งต่อลงมาจากผู้ บริหารคนใหม่จนไ ด้   )  เทคโนโลยีใหม ่ 
เทคโนโลยีใหม่ทําให้เกิดการเปลียนแปลงโลกของการทํางาน  โดยเฉพาะอย่างยิงเทคโนโลยี
สารสนเทศไมไ่ด้แคเ่ปลียนวิธีการวา่ เราจะทํางานอย่างไรมนัเปลียน เวลาและสถานทีทีเราทํางาน
ด้วย  โดยกว่า % ของคนทํางานในสหรัฐอเมริกา จะมีการทํางานจากระยะไกล  (telework)  
เช่น จากทีบ้าน จากทีทํางานของลูกค้า หรือจากทีทํางานของสาขาย่อยของบริษัท นอกจากนี
เทคโนโลยียงัอาจทําให้สินค้าและบริการของบริษัทตกยุคสมยัไปได้ในระยะเวลาสนั ๆ  อย่างเช่น 
ใครต้องการจะมีเช็คเดินทางบ้าง ในเมือมนัยคุของการใช้บตัรเครดิต และ ATM   3) การควบรวม
กิจการ การซือกิจการหรือการตดัลดกิจการ  การควบรวมกิจการ และการซือกิจการมักจะเป็น
วิธีการทีใช้เพือทําให้บริษัทเติบโตขนึ  การตดัลดกิจการเป็นความพยายามทีย้ายทรัพย์สิน หรือจดุ
มุ่งเน้นขององค์กรไปยงัทิศทางทีเจาะจงมากขึน  การเปลียนแปลงด้วยการปรับโครงสร้างเหล่านี  
มกัจะทําให้เกิดความซําซ้อนในหน้าทีการทํางาน  ซึงมกัจะต้องแก้ไขด้วยการลดจํานวนพนกังาน
ลง  ) การนําเสนอสินค้าหรือบริการใหม่  ประเด็นนีทําให้องค์กรต้องติดตอ่กบัลกูค้าใหม่ในตลาด
ใหม่ และมกัจะต้องพบกบัคูแ่ข่งใหม่อยู่เสมอ ๆ แน่นอนว่าการปรับตวัและการเรียนรู้จึงกลายเป็น
สิงทีจําเป็นอยา่งยิง27    สําหรับเนาวรัตน์  แย้มแสงสงัข์ กลา่ววา่ปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลง
ภายในองค์กร  มีปัจจยัทีเกียวข้อง  ปัจจยั คือ สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพภายในองค์กร 
โดยมีรายละเอียด  ดงันี  )  ปัจจยัภายนอกองค์กร ทีทําให้เกิดการเปลียนแปลง  ได้แก่  สภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  สภาพการบริหารราชการแผ่นดิน  กฎระเบียบ ข้อบงัคบั สภาพสงัคม  
สภาพเศรษฐกิจ  สภาพการขนส่ง  สภาพการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี สภาพการแข่งขนัในเชิง
ธุรกิจ  สภาพวัตถุดิบทางธรรมชาติและการเปลียนแปลงทางธรรมชาติ  การรักษาสิงแวดล้อม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และทรัพยากรมนษุย์  2) ปัจจยัภายในองค์กร ทีทําให้เกิดการ
เปลียนแปลง  ได้แก่  นโยบายของบริษัทหรือองค์กร ระบบการบริหารงานของบริษัทหรือองค์กร 
ผู้บริหาร  ระบบบริหารบุคคล ระเบียบ กฏเกณฑ์ กติกาของบริษัทหรือองค์กร สถานทีทํางาน 
บคุลากรหรือพนกังานการตอบแทนและสวสัดิการ บรรยากาศการทํางาน สิงอํานวยความสะดวก

                                                 
 27ไมค์ เบียร์, การบริหารการเปลียนแปลง, พิมพ์ครังที  แปลจาก Managing 

change and transition, แปลโดย ภกัดี เมฆจําเริญ (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, ), - . 



 

 

ในการทํางาน ความมนัคงหรือผลประกอบการขององค์กรหรือบริษัท28 ส่วน ณัฐพนัธ์ เขจรนนัท์ 
กลา่ววา่ การจดัการการเปลียนแปลงในองค์กรตา่ง ๆ  ไม่ใช่งานทีทําได้ง่าย   เนืองจากองค์กรเป็น
ระบบทีซบัซ้อนประกอบไปด้วยสมาชิกทีผู้ เกียวข้องจํานวนมาก   มารวมกนัเข้ากลุ่มมากมายและ
มีปฏิสมัพนัธ์กนัอยูเ่สมอ   ดงันนัการเปลียนแปลงรูปแบบพฤติกรรมและโครงสร้างองค์กรอาจเป็น
ผลมาจากแรงผลกัดนัซึงกนัและกันของปัจจยัภายในองค์กร   ทีผู้บริหารในแต่ละองค์กรจําเป็นที
จะต้องตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ และพร้อมทีจะ
รับผิดชอบพฤติกรรมการเปลียนแปลงด้วยกลยทุธ์การเปลียนแปลงและการแทรกแซงทีเหมาะสม    
ซึงเราสามารถศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลง ดังนี  ) ปัจจัยภายนอก (External  

Factors)  เป็นปัจจัยแวดล้อมทีอยู่ภายนอกขอบเขตขององค์กร  แต่จะมีความสัมพันธ์และ
เชือมโยงกับการดําเนินการขององค์กรทงัทางตรงและโดยอ้อม  โดยการเปลียนแปลงของปัจจัย
แวดล้อมภายนอก  จะผลกัดนัให้เกิดความเปลียนแปลงขนึภายในองค์กร  ทําให้องค์กรทีไม่มีการ
พฒันาจะสูญเสียตลาด  และในทีสุดก็ไม่สามารถอยู่รอดได้  ดงันนัผู้บริหารต้องติดตามศึกษา  
วิเคราะห์ปัจจยัตา่ง ๆ   เพือวางแผนรองรับกบัการพลวตัิของสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม  โดย
ปัจจัยภายนอกทีทําให้องค์กรต้องการการเปลียนแปลงคือ ( )  การเปลียนแปลงของแรงงาน  
ปัจจบุนัเราจะพบวา่ตลาดแรงงาน (Labor Market)  ในประเทศไทยมีการเปลียนแปลงหลากหลาย
ขนึ   โดยเฉพาะแรงงานสตรีทีมีมากขนึกวา่ในอดีตมาก  ทงัในระดบัปฏิบตักิารและผู้บริหาร  จะทํา
ให้เกิดการเปลียนแปลงด้านความต้องการผลประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ  เกียวกับบุตร  
ผู้สงูอาย ุและการจดัการด้านอืน ๆ ทีจะช่วยเหลือแรงงานสตรี  ซึงจะก่อให้เกิดความสมดลุในด้าน
ความรับผิดชอบตอ่ครอบครัวและหน้าทีการงาน   นอกจากนีแรงงานส่วนมากจะมีการศกึษาและ
ได้รับการอบรมทักษะในการทํางานให้สูงขึน  จึงมีค่านิยมและทัศนคติงานทีแตกต่างกันไป   
องค์กรจงึต้องปรับระบบวิธีการทํางาน และระบบประเมินผลให้เหมาะสม  เพือให้เกิดความคุ้มคา่
ในการจ้างงานและพนกังานทีเกิดความพอใจทีเขาได้ใช้ศกัยภาพในการทํางานของตนเองเต็มที  
( ) การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและตลาด  ปัจจัยทางเศรษฐกิจทงัในระดบัมหภาค จุลภาค 
ต่างมีอิทธิพลต่อประเทศอุตสาหกรรมและการดําเนินงานของธุรกิจ   เมือเศรษฐกิจเกิดปัญหา
วิกฤติหรือชะลอตวั  ตลาดก็จะปรับตวัลดลง  ทําให้การแข่งขนัในอุตสาหกรรมรุนแรงขึน  เพราะ
ธุรกิจต่าง ๆ ยังต้องดําเนินงานเพือให้เกิดรายได้และความอยู่รอด  ดงันนัองค์กรต่าง ๆ จึงต้อง
พยายามลดต้นทุน   ทําการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขนึ  โดยต้องปรับกระบวนการผลิต ลด
                                                 

28เนาวรัตน์   แย้มแสงสงัข์, แนวคิดและกลยุทธ์ในการปรับระบบองค์กร (กรุงเทพฯ: 
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คา่ใช้จ่ายหรือปลดคนงาน  ซึงจะส่งผลกระทบต่อขวญัและกําลงัใจของสมาชิก   ( )  การค้นพบ
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความรู้ทางเทคนิคและเครืองมือใหม่ ๆ ทีองค์กรใช้ในการ
เปลียนทรัพยากรนําเข้าให้เป็นผลลพัธ์ในรูปสินค้าสําเร็จรูปหรือบริการ    ตลอดจนการบริหารงาน
และการจดัการข้อมลู  โดยการเปลียนแปลงด้านเทคโนโลยีจะมีผลกระทบทีสําคญัต่อการทํางาน
องค์กรให้ยืดหยุ่น  และสามารถตอบสนองต่อปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน  โดยเครืองมือ
เครืองจกัรทีมีคณุภาพจะทําให้ต้นทุนตําลง  ขณะทีทํางานแบบบุคคลเดียว  ตามความสามารถ
หรือความชํานาญเฉพาะ    งานทีทําประจําจะถูกเปลียนแปลง มีการทํางานร่วมกันเป็นทีม  โดย
พิจารณาความสัมพันธ์ของพนักงานและเครืองจักรเป็นสิงสําคัญในอนาคต   พนักงานจะต้อง
ทํางานหลากหลายขึน   จึงต้องมีความรู้ในเครืองมือเครืองใช้และเทคโนโลยีเป็นอย่างดี  ( )  
กระบวนการโลกาภิวตัน์และข้อตกลงระดบัโลก   การแข่งขนัในยคุโลกาภิวตัน์จะก่อให้เกิดความ
มนัคงหรือความเสียหายอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึงจะส่งผลกระทบระหว่างกันอย่างหลีกเลียง
ไม่ได้   ) ปัจจยัภายใน (Internal  Factors)  หรือสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ซึงจะเป็นเครือง
ผลกัดนัให้องค์กรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   จะเห็นได้ว่านอกจากแรงกดดนั
สภาพแวดล้อมภายนอก  ทําให้องค์กรต้องปรับตวัและเปลียนแปลงการตดัสินใจและกิจกรรมตา่ง 
ๆ  ภายในองค์กร   ก็จะก่อให้เกิดแรงผลักดนัในการเปลียนแปลงองค์กรทีจะสร้างจุดแข็งหรือ
จดุออ่นให้กบัองค์กร  ซงึผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม โดยมี
ปัจจัยสําคัญ  ดังนี  ( )  พนักงาน  (Employees)  ปัจจุบันเราต่างยอมรับว่าทรัพยากรทีมี
ความสําคญัทีสดุในการดําเนินงานของทกุองค์กร  แตท่รัพยากรมนษุย์ทีมีปัญหาขาดความพร้อม
ก็สร้างความอ่อนแอและสูญเสียให้กับองค์กรได้   ซึงเราจะเห็นจากปัญหาต่าง ๆ  ทีเกิดขึนกับ
องค์กร  ทงัทางตรงและโดยอ้อม เช่น การนดัหยดุงานของพนกังาน   การลาออกจากงานสงู   การ
ขาดงาน   การทํางานทีไม่มีประสิทธิภาพ ความไม่พอใจในการทํางานหรือขาดความสามคัคีและ
ไม่ร่วมมือกันในการดําเนินงาน  ซึงจะทําให้การบริหารงานมีปัญหา  และไม่สามารถไปถึง
เป้าหมายได้ตามต้องการ และอาจต้องมีการปรับเปลียนนโยบาย  และการดําเนินงานด้าน
บุคลากรในการทํางานให้เหมาะสมและช่วยส่งเสริมความสําเร็จขององค์กร  โดยบูรณาการการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากับการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ ) โครงสร้างองค์กร  
(Organization Structure)  เปรียบเสมือนโครงสร้างในร่างกายของเรา ทีช่วยยึดเหนียวและ
ประสานการทํางานของอวยัวะต่าง ๆ ให้สอดคล้องและสมดลุกนั  ถ้าองค์กรทีไม่มีโครงสร้างเป็น
อปุสรรคตอ่การทํางาน เช่น  โครงสร้างซบัซ้อนลําดบัการประสานงานหลายขนัตอน ขาดเอกภาพ
ในการทํางาน ก็จะก่อให้เกิดการตดัสินใจทีลา่ช้าและขาดประสิทธิภาพในการตอบสนองตอ่ปัญหา  



 

 

ซึงสมควรต้องปรับปรุงและปรับเปลียนให้ทนัสมยั มิเช่นนนัก็อาจเป็นอปุสรรคตอ่การแข่งขนั และ
ดํารงอยู่ขององค์กร  ) นโยบายการบริหารงาน (Management Policy)  เป็นกรอบและแนว
ทางการดําเนินงานขององค์กร ซึงกําหนดขึน    เพือช่วยให้ส่วนต่าง ๆ ขององค์กรสามารถ
ดําเนินงานเข้ากัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ บริหาร ถ้า
นโยบายขาดความเหมาะสมหรือไมมี่ประสิทธิภาพก็จะสร้างปัญหาตอ่การปฏิบตัิงานตอ่ขวญัและ
กําลงัใจ  ตลอดจนบนัทอนศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนัขององค์กรลงไป   ( ) ผลการ
ดําเนินงาน (Operation Results) ทีตกตําเบียงเบน หรือไม่เป็นไปตามแผนทีวางไว้   ซึงจะเป็น
แรงผลักดันให้ผู้ บริหารองค์กรต้องทําการเปลียนแปลงเพือความอยู่รอด และเพือให้ผลการ
ดําเนินการเป็นไปตามทีต้องการ ซึงอาจจะต้องศกึษาวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและกําหนด
แนวทางแก้ไขให้เหมาะสม   มิเช่นนนัจะเป็นการสร้างปัญหาอย่างต่อเนืองและบานปลายไปยัง
สว่นอืน ๆ ขององค์กร29  สว่นวีระวฒัน์  อทุยัรัตน์  ได้ให้ทศันะเกียวกบัการเปลียนแปลงในโรงเรียน 
ว่าเกิดจากปัจจัยใหญ่ ๆ   ปัจจยัคือ  ปัจจยัทีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจยัทีเกิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน  ซึงมีรายละเอียดดงันี  ปัจจยัทีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเกิด
จากปัจจยัใหญ่  ๆ  ปัจจยั คือ ) อิทธิพลทางเศรษฐกิจ )  อิทธิพลทางสงัคม  )  อิทธิพลทาง
การเมือง   )  อิทธิพลทางสิงแวดล้อมตามธรรมชาติ  ) อิทธิพลทางเทคโนโลยีและวิทยาการ
สมัยใหม่  ซึงอาจกล่าวได้ว่า  สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยทีมีอิทธิพลสูงต่อโรงเรียน  
เนืองจากการเปลียนแปลงทีเกิดจากปัจจัยเหล่านนั มีผลต่อการตดัสินใจในการดําเนินงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างยิง เช่น โครงการตา่ง ๆ  ทีกําลงัดําเนินการ ได้แก่ การสร้างอาคารเรียน  
การจ้าง สพฐ.  อาจารย์หรือบคุลากรทางการศึกษาเพิมขนึ การศกึษานอกสถานทีหรือการจดัซือ
อปุกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ      ก็อาจจะต้องชะลอไว้หรือระงับไปหรือการเปลียนแปลงทาง
เทคโนโลยีวิทยาการใหม ่ๆ   ทีเกิดขนึอยูต่ลอดเวลา  ก็เป็นปัจจยัหนงึทีมีผลตอ่การเปลียนแปลงใน
โรงเรียนมาก    ทงันีเนืองจากโรงเรียนในปัจจบุนัได้นําเทคโนโลยีและวิทยาการสมยัใหม่มาใช้ เช่น 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์  การศึกษาโดยผ่านอินเตอร์เน็ต  การใช้เทคโนโลยีและสือการสอน
ต่าง  ๆ  การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  การสอนแบบประชุมผ่านดาวเ ทียม   เ ป็นต้น  
สภาพแวดล้อมภายในคือ ปัจจยัทีองค์กรสามารถกําหนดและควบคมุได้เอง เช่น ความต้องการ
เปลียนแปลงวฒันธรรมองคก์รให้เหมาะสมตอ่ระบบการทํางานใหม ่ทีจะนํามาใช้การเปลียนแปลง
วิธีการทํางานเพือให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ   สามารถแบง่ได้  ประเภทคือ  ) Formal Subsystem 

                                                 
29ณฐัพนัธ์ เขจรนนัท์, กลยุทธ์การเปลียนแปลงและพัฒนาองค์กร, พิมพ์ครังที   
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ประกอบด้วย  การบริหาร  การจดัการผลิต  เป้าหมายขององค์กร  กลยทุธ์การบริหาร  โครงสร้าง
ขององค์กร  และเทคโนโลยีทีใช้ในองค์กร  ) Informal Subsystem   ประกอบด้วย วฒันธรรม
องค์กร  การแลกเปลียนเรียนรู้  รวมถึงภาวะความเป็นผู้ นํา  ตวัอย่างปัจจยัภายในองค์กรทีกระทบ
ต่อการเปลียนแปลงอืน ๆ ในองค์กร  ได้แก่ การเปลียนแปลงโครงสร้างองค์กร  การปรับเปลียน
ผู้บริหาร  การจดัซืออปุกรณ์  อีกทงัสภาพแวดล้อมภายในทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงอาจเกิดจาก
อิทธิพลของการเปลียนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้  แต่ก็มีการเปลียนแปลงทีเกิดขึนใน
องค์กร หรือโรงเรียนทีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในเองโดยตรง เช่น ความรู้สึกนึกคิดของ
บคุลากรในองค์กรหรือโรงเรียน แตบ่คุคลทีก่อให้เกิดความเปลียนแปลงในองค์กรหรือโรงเรียนมาก
ทีสดุ คือ  ผู้บริหารโรงเรียนนนัเอง (Change Agent)  นอกจากผู้บริหารแล้ว  บคุลากรอืน ๆ ก็เป็น
ปัจจัยในการเปลียนแปลงด้วย  เช่น  เมือนโยบายเปลียนแปลงจะมีผลต่อการทํางานหรือ
ระบบงานการปฏิบตัิงาน   จึงต้องเปลียนแปลงให้สอดรับกับนโยบายทีเปลียนแปลงใหม่ และ
วิธีการบริหารก็ต้องเปลียนแปลงให้เกิดความสอดคล้องหรือสมดลุกนัให้มากทีสดุ30  ซึงสอดคล้อง
กับสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ กล่าวว่า  การเปลียนแปลงทีเกิดขึนในองค์กร
เกิดขนึจากปัจจยั   ประเภท คือ ปัจจยัภายนอก (External Change Driver)  ซึงเป็นสิงทีผลกัดนั
จากภายนอก ไมว่า่จะเป็นนโยบายภาครัฐปัจจยัตา่ง ๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง ความต้องการของ
ผู้บริโภคหรือลูกค้า ภาวการณ์แข่งขนั สภาพของตลาด คู่แข่งทีเพิมขึน รวมทงัเทคโนโลยีซึงเป็น
ปัจจยัทีมีอิทธิพลมากตอ่การเปลียนแปลงในทกุวนันี  เพราะก่อให้เกิดรูปแบบใหม่การดําเนินชีวิต
ใหม่ ๆ  ทีสามารถทดแทนผลิตภณัฑ์เดิม ๆ  ทีเคยมีอยู่ในตลาด อีกทงัสนบัสนุนให้ข้อมูลข่าวสาร
เดินทางได้อย่างรวดเร็วผ่านสือรูปแบบใหม่ ๆ และปัจจัยภายใน (Internal Change Driver) 
(Internal Change Driver) เป็นปัจจัยทีเกิดขึนภายในองค์กรทีส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลง
ภายในองค์กร  ได้แก่  การปรับทิศทางหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ  การเปลียนแปลงนโยบาย การเปลียน
ผู้บริหาร การปรับเปลียนระบบการทํางานใหม่  การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการบริหาร
จดัการ  การปรับโครงสร้างการบริหารจดัการ การกระจายอํานาจหรือรวมอํานาจ การรวมองค์กร

                                                 
30วีระวฒัน์  อทุยัรัตน์, การบริหารการเปลียนแปลงในสถานศึกษา บทบาทหน้าที

และความรับผิดชอบและอาํนาจหน้าทีของผู้บังคับบัญชา, เข้าถึงเมือ 12 มีนาคม 2543, 

เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th.wijai/job/20%20adminstrators:htm 



 

 

หลายองค์กรเข้าด้วยกัน เป็นต้น31   จากปรากฏการณ์การเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีกล่าวมาข้างต้น  
ยอ่มเป็นเหตปัุจจยัส่งผลกระทบตอ่การเปลียนแปลงองค์กรทางการศกึษาทงัโดยตรงและโดยอ้อม  
สําหรับลูอิส (Louis)  สรุปปัจจัยสําคญัทีมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงองค์กรทางการศึกษา
ประกอบด้วย  ) คณุลักษณะของการเปลียนแปลงและนวตักรรม   คณุลักษณะหลายประการ
ของนวตักรรมมีความสมัพนัธ์กับประสิทธิผลของการเปลียนแปลงองค์กร  เช่น  ( ) การรวมศนูย์ 
(centrality)  และคุณภาพ (quality)    ของนวัตกรรมการเปลียนแปลงทีเน้นอย่างใดอย่างหนึง 
ย่อมดําเนินการได้ง่ายกว่าการเปลียนแปลงทีเน้นหลาย ๆ อย่าง การเปลียนแปลงทีสมาชิกใน
องค์กรรับรู้ว่าเป็นการพฒันาการปฏิบตัิในอดีต  มีแนวโน้มว่าจะดําเนินการต่อไปได้ในระยะยาว  
( ) ขอบเขต (scope) และความซับซ้อน (complexity) ของนวัตกรรม โปรแกรมการพัฒนาที
จําเป็นต้องเปลียนแปลงอย่างมาก ย่อมมีผลกระทบตอ่สมาชิกขององค์กรในระดบัมากเช่นกนั ใน
ทํานองเดียวกนัการเปลียนแปลงทีมีขอบเขตกว้างขวาง  ยอ่มก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบตัิ  ดงันนั
การเปลียนแปลงขนาดใหญ่จะสามารถจัดการได้และมีโอกาสทีจะสําเร็จ   ถ้าหากแบ่งการ
เปลียนแปลงออกเป็นส่วนย่อย ๆ ) บริบทภายใน (internal context) ของสถานศึกษา  บริบท
ภายในของสถานศึกษามีผลกระทบต่อการเปลียนแปลง เช่น  ( )  แรงกดดันขององค์กร 
(organizational pressure)  ถ้าผู้บริหารระดบัสงูนําการเปลียนแปลงมาสู่  ก็พอจะมนัใจได้ว่าเกิด
การเปลียนแปลงภายในองค์กร แรงกดดนันียกมาจากวิสยัทศัน์ และภาวะผู้ นําของผู้บริหาร  ( ) 
วฒันธรรมขององค์กร (organizational culture)  องค์กรทีมีวฒันธรรมของการอาสาสมคัร และ
การสนบัสนนุซงึกนัและกนัของสมาชิกภายในองค์กร  ย่อมมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของการ
เปลียนแปลง   องค์กรทีมีวฒันธรรมของการเสียงย่อมมีแนวโน้มทีจะเกิดการเปลียนแปลงย่อย ๆ  
( ) โครงสร้างขององค์กร (organizational structure) องค์กรทีมีโครงสร้างทีเอือให้สมาชิกของ
องค์กรมีอิสระในการทํางาน   และองค์กรทีมีลกัษณะกระจายอํานาจยอ่มส่งเสริมการเปลียนแปลง
องค์กร  ) บริบทภายนอก (external context)  ของสถานศกึษา   ลกัษณะบางประการของบริบท
ภายนอกของสถานศึกษามีผลกระทบต่อการเปลียนแปลง เช่น ( ) การสนบัสนุนของสงัคมและ
ชมุชน  (social and community support)  ถ้าการเปลียนแปลงนนัไม่สอดคล้องกบัคา่นิยมและ
ความคาดหวงัของสงัคมแล้ว   การเปลียนแปลงองค์กรก็จะเกิดได้ยาก  ถ้าการเปลียนแปลงนนั

                                                 
31สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหาร
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ได้รับการสนบัสนนุจากสงัคมและชมุชนแล้วโอกาสทีการเปลียนแปลงจะประสบความสําเร็จก็มีสงู  
( )  โครงสร้างพืนฐานของชุมชน (community infrastructures)  โรงเรียนทีตงัอยู่ในชุมชนทีมี
โครงสร้างพืนฐานดียอ่มเปลียนแปลงได้ง่ายกว่าโรงเรียนทีตงัอยู่ในชมุชนทีมีพืนฐานไม่ดี  โรงเรียน
ในชนบทมักจะเปลียนแปลงได้ช้ากว่าโรงเรียนในเมือง ( ) ค่านิยมของสังคม (social values) 
กระบวนการเปลียนแปลงทงัหลายย่อมได้รับอิทธิพลจากค่านิยมของสงัคม ความสําเร็จของการ
เปลียนแปลงเป็นผลมาจากค่านิยมของสังคมด้วย  ) กระบวนการเปลียนแปลง (change 

process)  กระบวนการเปลียนแปลงทีมีผลกระทบต่อความสําเร็จของการเปลียนแปลงมีหลาย
ประการ เชน่ ( )  การวางแผน  (planning)  เพือการเปลียนแปลงเป็นส่วนสําคญัทีสดุส่วนหนึงใน
ความสําเร็จของการเปลียนแปลง   ( )  การมีส่วนร่วม (participation)   หากสมาชิกในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการตัดสินในเกียวกับกระบวนการเปลียนแปลงทีมีผลกระทบต่อตัวเขาเอง  ย่อม
ส่งเสริมและสนบัสนนุให้การเปลียนแปลงดําเนินไปสู่ความสําเร็จได้  ( ) ภาวะผู้ นํา (leadership)  
ภาวะผู้ นําของผู้บริหารยอ่มมีอิทธิพลตอ่กระบวนการเปลียนแปลง   ผู้ นําทีมีวิสยัทศัน์ย่อมส่งเสริม
การเปลียนแปลง32 

 สรุปได้ว่าปัจจัยหลัก ๆ ทีสําคญัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงขององค์กร คือ ปัจจัย
ภายนอกองค์กร  ได้แก่  กฎระเบียบ  กฎหมาย  สภาพเศรษฐกิจ  การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี  
วฒันธรรม ฯลฯ  และปัจจยัภายในองค์กร ได้แก่  ผู้ บริหาร ระบบการบริหาร ระเบียบ กฏเกณฑ์  
กตกิาภายในองค์กร  บรรยากาศการทํางาน เป็นต้น 

 

รูปแบบของการเปลียนแปลง 

 นกัวิชาการตา่ง ๆ  ได้กลา่วถึงรูปแบบการบริหารการเปลียนแปลง ไว้ดงันี 
 ไทกีและเดอแวนนา (Tichy and Devanna)  ได้กล่าวถึงรูปแบบการบริหารการ
เปลียนแปลงประกอบด้วย  ระยะ ตามลําดบั ได้แก่ ระยะเริมคือ การยอมรับการเปลียนแปลง 
ระยะทีสองทีตามมาคือ การสร้างวิสยัทศัน์ใหม่  (Creating a new vision) ซึงในระยะนี ผู้ นําต้อง
หาทางสร้างแรงดลใจแก่ผู้ตามด้วยการการบง่บอกถึงอนาคตทีดีกว่า และสามารถดงึดดูใจผู้ตาม
ให้เห็นวา่คุ้มคา่ทีจะเปลียนแปลง และระยะทีสามคือ การดําเนินการเปลียนแปลงภายในองค์กร 33     
สําหรับซีเนอร์ (Senior) ได้แบง่การเปลียนแปลงออกเป็น  ประเภทคือ ) Smooth Incremental  

                                                 
 32K.S. Louis, Organization Change, 6th ed (New York: Mcmillan, 1992), 46. 

 33N.M. Tichy and M.A. Devanna, The transformation leader (New York:  John 

Wiley & Son, 1986), 19-32. 



 

 

Change คือ การเปลียนแลงทีเกิดขนึอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป  โดยมีการวางแผนหรือเตรียมล่วงหน้า 
และมิได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก   เช่น  การรับพนักงานใหม่ในแผนก  )  Bumpy 

Incremental Change  คือ การเปลียนแปลงอยา่งรุนแรงและเกิดขนึอย่างตอ่เนือง   ซึงเกิดขนึจาก
แรงกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมทีเกิดขนึทงัภายในและภายนอกองค์กร  เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การทํางาน )  Discontinuous Change คือ  การเปลียนแปลงทีเกิดขนึอย่างรุนแรงในด้านกลยทุธ์ 
โครงสร้างหรือวฒันธรรมองค์กรหรือเปลียนแปลงทงัสามสิง ตวัอย่างทีเกิดขึนอย่างชดัเจน ได้แก่ 
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การบินไทย   การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือกระทังองค์กร
สือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)34    สําหรับไมค์ เบียร์ (Mike Beer)  ได้แบ่งประเภท
การเปลียนแปลงหรือรูปแบบการเปลียนแปลงไว้ดงันี  )  การเปลียนแปลงโครงสร้าง (Structural 

change)  โดยจะมองว่า  องค์กรเป็นเหมือนกลุ่มของชินส่วนทีมาทํางานร่วมกัน  ในระหว่างการ
เปลียนแปลงโครงสร้างผู้บริหารสูงสุด  พร้อมด้วยความช่วยเหลือของทีปรึกษาจะพยายามทีจะ
ปรับส่วนประกอบเหล่านนั  เพือให้ผลงานโดยรวมดีขนึซึงการควบรวมกิจการ การซือกิจการ  การ
ตดัทอนหนว่ยปฏิบตังิานทงัหมดล้วนเป็นตวัอยา่งของความพยายามในการเปลียนแปลงโครงสร้าง   
2) การเปลียนแปลงเพือลดต้นทุน (Cost cutting)  การเปลียนแปลงในลกัษณะนีจะมีการตงัเป้า
เพือลดขนัตอนทีไม่จําเป็นหรือวิธีการอืน ๆ ทีจะลดต้นทนุในการปฏิบตัิงาน  สําหรับกิจกรรมและ
การปฏิบตัิงานทีได้รับความสนใจน้อยในช่วงทีองค์กรทํากําไรได้สูง   จะกลบัมาได้รับความสนใจ
จากผู้ลดต้นทุนในช่วงเวลาแห่งความยากลําบาก   )  การเปลียนแปลงกระบวนการ (process  

change)  โดยมีจุดมุ่งหมายไปยงัการเปลียนแปลงขนัตอนในการทํางาน  เช่น การปฏิรูประบบ  
กระบวนการอนุมัติเงินกู้   แนวทางในการจัดการ  การเคลมสินค้าทียังอยู่ในระยะประกันหรือ
แม้กระทงัการตดัสินใจ  การเปลียนแปลงกระบวนการ  มกัมีจุดมุ่งหมายเพือทําให้กระบวนการ
ตา่ง ๆ  นนัเร็วขนึ   มีประสิทธิผลขนึ เชือถือได้มากขึน   )  การเปลียนแปลงวฒันธรรม (cultural 

change)   โดยมุ่งเน้นไปทีคนในองค์กร เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ บริหารกับพนักงาน การ
เปลียนจากการบริหารแบบสงัการและการควบคมุ   (command and control)  ไปเป็นการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม  (participative)  เป็นตัวอย่างการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม รวมไปถึงความ
พยายามใด ๆ ทีจะเปลียนแปลงองค์กร  จากมมุมองภายในออกไปสู่ภายนอก กลายเป็นการมอง
จากมมุมองภายนอกเข้ามาภายใน35   และการศกึษาของรูน ทอดเนม (Rune Todnem)  ได้แบง่
                                                 

34B. Senior, Organisational Change, 2nd ed. (London: Prentice Hall, 2002), 14. 
 

35ไมค์ เบียร์, การบริหารการเปลียนแปลง, พิมพ์ครังที  แปลจาก Managing 

change and transition, แปลโดย ภกัดี เมฆจําเริญ (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, ), - .  



 

 

รูปแบบของลักษณะการบริหารการเปลียนแปลงออกเป็น  ลักษณะ  ได้แก่ การบริหารการ
เปลียนแปลงตามประเภททีเกิดขึน  การบริหารการเปลียนแปลงทีเกียวกับปัจจยัต่าง ๆ  และการ
บริหารการเปลียนแปลงตามขนาดองค์กร  สําหรับการเปลียนแปลงตามประเภทของการเกิดนนั  
สามารถจําแนกรายละเ อียดได้   โดยประกอบด้วยการเปลียนแปลงอย่างไม่ต่อเ นือง 
(Discontinuous change)  การเปลียนแปลงแบบเพิมขึน   (Incremental change) การ
เปลียนแปลงแบบไมร่าบรืน (Bumpy  incremental change)   และการเปลียนแปลงอย่างตอ่เนือง 
(Continuous  change) สําหรับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนจากปัจจยัตา่ง ๆ  การเกิดขนึจากการ
บริหารการเปลียนแปลงสามารถเกิดจากการวางแผน   ภาวะฉกุเฉิน  สิงทีเกิดขึนโดยบงัเอิญหรือ
เกิดจากทางเลือกในการดําเนินงานขององค์กร   ประเด็นสดุท้ายทีรูน ทอดเนม (Rune Todnem)  
กลา่วไว้คือ การบริหารการเปลียนแปลงตามขนาด  ซึงแบง่ได้ออกเป็น    ลกัษณะย่อยทีแตกตา่ง
กนั คือ การปรับเปลียนให้เข้ากัน  การปรับเพิมขึน  การรวมตัวกนัระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน
องค์กร  และการส่งต่อความร่วมมือภายในองค์กร36  สําหรับ ธงชยั   สนัติวงษ์ และ ชยัยศ สนัติ
วงษ์  แบ่งการเปลียนแปลงออกเป็น  ประเภท คือ  ( ) การเปลียนแปลงโดยปราศจากการ
วางแผนมาก่อน (random or haphazard  change)  การเปลียนแปลงชนิดนีเป็นการเปลียนแปลง
ทีเกิดขึนเองในลักษณะปรับตวัให้เข้ากับสถานการณ์หรือเป็นไปโดยไม่ได้ตงัใจมาก่อนและ ( ) 
การเปลียนแปลงโดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า (planned change) การเปลียนแปลงชนิดนีเป็น
การเปลียนแปลงโดยจงใจ ซงึสาเหตอุาจเนืองมาจากความไมเ่หมาะสมในแง่โครงสร้าง ระเบียบวิธี
ปฏิบตัิในองค์กร    ตลอดจนทัศนคติทีมีอยู่แล้วภายในหรืออาจเนืองมาจากภายนอก บทบาท
หน้าทีของรัฐทีมีตอ่องค์กร  การแข่งขนัในตลาด    ทศันคติของลกูค้าและอืน ๆ37  สําหรับวนัชยั มี
ชาต ิได้กลา่วสรุปวา่ รูปแบบของการเปลียนแปลงในองค์กรทีเกิดขนึโดยทวัไปมีด้วยกนั  รูปแบบ 
คือ   ) การเปลียนแปลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป (incremental change) หรือการเปลียนแปลงแบบ
วิวัฒนาการ (evolution change)  เป็นการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และ
เปลียนแปลงไม่มากนกั เป็นการเปลียนแปลงองค์กรในลกัษณะทียึดถือแนวทางหรือสิงทีมีอยู่เดิม
เป็นฐาน กล่าวคือ พิจารณาจากสิงทีมีอยู่เดิมแล้วเพิมหรือลดสิงทีต้องการเปลียนแปลงเข้าไป  
                                                 
 36R. Todnem, “Organizational Change Management:  A Critical Review,” 
Journal of Change Management 5, 7 (November ): 369-380. 

 37ธงชยั สนัตวิงษ์ และ ชยัยศ สนัตวิงษ์, “การบริหารการเปลียนแปลง”  (เอกสาร 
การสอนชดุ วิชาพฤติกรรมมนษุย์ในองค์กร  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ), . 
 



 

 

โดยจะมีการกระทําอยา่งเนือง (continual progression)   องค์กรจะสามารถรักษาสมดลุหรือดลุย
ภาพขององค์กรโดยทัวไปไว้ได้  (maintain equilibrium)  เนืองจากการเปลียนแปลงไม่ส่งผล
กระทบตอ่ดลุยภาพขององค์กร  การเปลียนแปลงทีเกิดขนึในลกัษณะนีจะส่งผลกระทบตอ่องค์กร
เฉพาะบางส่วนเท่านนั (affect only organizational part)  การเปลียนแปลงแบบคอ่ยไปนีมกัจะ
กระทําผ่านโครงสร้างและกระบวนการบริหารปกติ ซึงมีอยู่เดิม ( through normal structure and 

management process)     โดยอาจมีการใช้เทคโนโลยีใหม ่ๆ  และมกัเป็นการปรับปรุงผลผลิตให้
ดีขนึกว่าเดิม (new technology and product improvement)  2) การเปลียนแปลงแบบปฏิวตั ิ
(revolution change)  หรือการเปลียนแปลงแบบรุนแรง (radical change)  เป็นการเปลียนแปลง
จากหน้ามือเป็นหลงัมือชนิดถอนรากถอนโคน   การเปลียนแปลงแบบนีจะเปลียนองค์กรหรือมี
ผลกระทบตอ่องค์กรทวัทงัองค์กร (major overhaul of the organization)  เป็นการเปลียนแปลงที
แตกตา่งหรือเปลียนไปจากกรอบทีมีอยู่เดิม (frame breaking burst)  องค์กรแสวงหาจดุดลุยภาพ
ใหม่หรือสมดลุใหม่ขององค์กร (reach new equilibrium)   และการเปลียนแปลงองค์กรทงัหมด 
(transform entire organization)   การเปลียนแปลงแบบการปฏิวตัินีจะกระทําโดยการสร้าง
โครงสร้างองค์กรและการจดัการใหม่ ๆ ขนึในองค์กร   การเปลียนแปลงระบบผลิตและเทคโนโลยี
ในการทํางาน (breakthrough technology)   และมกัมีการผลิตสินค้าใหม่ ๆ  เข้าสู่ตลาดหรือ
กลุ่มเป้าหมาย (new product create new market)  การเปลียนแปลงในลกัษณะของการปฏิวตัิ
หรือการเปลียนแปลงทีรุนแรงมกัจะเกิดจากเหตกุารณ์วิกฤติ  เช่น การมีผู้บริหารใหม่ การเปลียน
เจ้าของกิจการ  การควบรวมกิจการ   ความล้มเหลวจากการดําเนินงานขององค์กร เป็นต้น ) การ
เปลียนแปลงโดยการวางแผน (planned change)   เป็นการเปลียนแปลงโดยมีการวางแผนให้
องค์กรเป็นไปตามทิศทางทีต้องการ   โดยพิจารณาถึงผลงานทีองค์กรต้องการให้เกิดขึนและ
ผลงานทีองค์กรสามารถปฏิบตัิได้ในปัจจุบนั  เพือหาทางให้ผลงานเป็นไปตามทีต้องการให้มาก
ทีสดุ การเปลียนแปลงทีมีการวางแผนนีจะมีผู้ นําการเปลียนแปลง (change agent) คอยทําหน้าที
เปลียนแปลงองค์กร เพือไม่ให้องค์กรเปลียนแปลงไปในทิศทางทีไม่ต้องการ และเป็นการพฒันา
องค์กรอย่างต่อเนือง การเปลียนแปลงองค์กรอย่างมีแผนนีมกัจะทําให้รูปของการพฒันาองค์กร 
(organization development)38   สําหรับสรัุชสวดี  ราชกลุชยั   ได้แบง่รูปแบบการเปลียนแปลงไว้ 

 ประเภทคือ  ) การเปลียนแปลงโครงสร้างองค์กร   เป็นการเปลียนแปลงเงือนไขตามความ
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ต้องการในการเปลียนแปลง ผู้บริหารอาจต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับเปลียนอาจทําให้
โครงสร้างแบบดงัเดิมกลายเป็นโครงสร้างแบบทีมหรือเป็นการออกแบบผสมผสานโครงสร้างทงั
สองแบบ     มีการออกแบบงานหรือตารางการทํางานใหม่หรืออาจมีการยืดหยุ่นชวัโมงการทํางาน 
ก็เป็นได้ การเปลียนแปลงโครงสร้างครอบคลุมในเรืองของทางเลือกเกียวกับความสมัพนัธ์ของ
หน้าทีกลไกการประสานงาน หรือแม้กระทังตัวแปรต่าง ๆ  ทีเกียวข้องทางโครงสร้าง )  การ
เปลียนแปลงวัฒนธรรม การเปลียนแปลงนีอาจใช้เวลานาน   บางองค์กรใช้เวลาแปรสภาพ
วฒันธรรมองค์กร -   ปีทีเดียว  อาจกล่าวว่าการเปลียนแปลงโครงสร้างหรือเทคโนโลยี  องค์กร
จะทําได้ง่ายกว่าการเปลียนแปลงวฒันธรรมองค์กร   แตม่ิได้หมายความว่าวฒันธรรมองค์กรจะ
เปลียนแปลงไมไ่ด้ เพราะเงือนไขทีเพิมขนึ    รวมทงัวิกฤตการณ์ทีมีความรุนแรง  ผู้ นําคนใหม่หรือ
วัฒนธรรมเดิมมีคุณค่าร่วมด้อยลง  สิงเหล่านีอาจทําให้เกิดความจําเป็นในการเปลียนแปลง
วฒันธรรมองค์กร  เพือให้บรรลุความสําเร็จได้ทังสิน ถือว่าการเปลียนแปลงวัฒนธรรมเป็นการ
ปรับปรุงรูปร่างคณุคา่หลกัขององค์กรแบบใหม่  ) การเปลียนแปลงเทคโนโลยี  การเปลียนแปลง
ทางการบริหารสว่นใหญ่เน้นความสมัพนัธ์กบัความพยายามทีมีจดุมุ่งหมายจะปรับปรุงเทคโนโลยี  
ซึงครอบคลมุเครืองมือหรือวิธีการใหม่ ๆ หรือระบบอตัโนมตัิและระบบคอมพิวเตอร์ตา่ง ๆ  โดยมี
สาเหตจุากการแข่งขนัและนวตักรรมรวมทงัการใช้ระบบหุ่นยนต์แทนแรงงานคนเพือปฏิวตัิระบบ
อตุสาหกรรมใหม่  เช่น  บริษัทผลิตอลูมิเนียมแห่งหนึงนําเครืองมือใหม่ลกัษณะคล้ายหุ่นยนต์มา
ช่วยให้เกิดความถกูต้องในการปฏิบตัิงานและมีประสิทธิภาพเพิมขนึ   รวมทงัมีต้นทุนลดลงหรือ
ผู้ ผลิตรถยนต์มีการนําหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตชินส่วนรถยนต์   ทําให้ระบบการผลิตมีความ
ยืดหยุ่นมีความเป็นระบบและสามารถลดต้นทุนในขณะทีของเสียลดน้อยลงด้วย  เป็นต้น   
โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์มีเครือข่ายกว้างขวาง  คงไม่มีใครปฏิเสธถึงความสามารถในการใช้
งาน ความสะดวกรวดเร็วและการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์  สิงเหล่านี
เป็นการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี ซึงต้องนํามาปรับปรุงเพิมในการทํางานด้วยวิธีการและ
เครืองมือทีทนัสมยัอย่างตอ่เนืองตลอดเวลา  )  การเปลียนแปลงลกัษณะทางกายภาพ ผู้บริหาร
ต้องพิจารณาความจําเป็นในการปฏิสมัพนัธ์การทํางานอย่างเป็นทางการและความต้องการทาง
สงัคมร่วมกัน    ในขณะทีมีการปฏิบตัิงานเพือช่วยในการตดัสินใจเกียวกับการจดัภูมิสถาปัตย์  
การออกแบบตกแตง่ และการจดัวางเครืองมือในองค์กร  เช่น แนวทางการลดผนงัและส่วนกนัห้อง 
เพือให้พนักงานสามารถสือสารระหว่างกันได้สะดวกขึน หรือแม้กระทังสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน  อาทิเช่น  แสง สี เสียง  อุณหภูมิ  ความสะอาดและระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น   
เป็นไปได้ว่าสิงเหล่านีอาจไม่มีผลกับการปฏิบตัิงานของพนกังานมากนกั  แต่อย่างน้อยก็จะช่วย



 

 

เปลียนแปลงให้พฤติกรรมเป็นไปในทิศทางทีองค์กรต้องการได้   ) การเปลียนแปลงคน เป็นการ
เปลียนแปลง  เพือช่วยให้แต่ละบคุคลหรือกลุ่มงานมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขนึ   รวมทงั
การเปลียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรด้วยกระบวนการติดตอ่สือสาร  การ
ตดัสินใจ และการแก้ไขปัญหา39        สําหรับ กีรติ  ยศยิง ได้กล่าวถึงการเปลียนแปลงองค์กรมี
จุดเน้นหลักเพือความอยู่รอดและมีเป้าหมาย    โดยแบ่งตามลักษณะการจัดการกับการ
เปลียนแปลงดงันี  ) การเปลียนแปลงความมุ่งหมาย (Purpose  Change)  มุ่งเน้นการกําหนด
พนัธกิจ หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ชัดเจนยิงขึน  หรือกําหนดพันธกิจและวตัถุประสงค์ของ
องค์กรขนึใหม่    ) การเปลียนแปลงวตัถปุระสงค์  (Objective Change) มุ่งเน้นการกําหนดหรือ
ขยายเป้าหมายการปฏิบัติงานทีเฉพาะเจาะจง  ) การเปลียนแปลงวัฒนธรรม (Strategies 

Change)  เพือความชดัเจนหรือสร้างแผนปฏิบตัิงานขึนมาใหม่  )  การเปลียนแปลงวฒันธรรม 
(Culture Change)  มุง่เน้นการทําความชดัเจนในคณุคา่ความเชือและคา่นิยมทีเป็นแกนหลกัของ
องค์กรหรือสร้างขนึใหม่  ) การเปลียนแปลงบคุคล (People Change)  มุ่งเน้นการเปลียนแปลง
บคุลากรในองค์กรให้สามารถดําเนินการได้ทงัในลกัษณะการคดัเลือกและการรับสมคัร    รวมไป
ถึงการปรับปรุงพฒันา  )  การเปลียนแปลงภารกิจ  (Task Change)  มุ่งเน้นการออกแบบงาน
ของบุคลากรแต่ละคนและแต่ละกลุ่มให้ทันสมัย   )  การเปลียนแปลงโครงสร้าง (Structure 

Change) มุง่เน้นการออกแบบองค์กรและกลไกการประสานงานให้ทนัสมยั  เพือให้การดําเนินงาน
เกิดความยืดหยุน่และคลอ่งตวัมากทีสดุ  ) การเปลียนแปลงเทคโนโลยี  (Technology  Change)   
มุ่งเน้นการเปลียนแปลงทีเน้นการเปลียนแปลง   เครืองมือ สิงอํานวยความสะดวกและกลไกการ
ไหลเวียนของงานให้เกิดความคล่องตวั40   สําหรับวิเชียร  วิทยอุดม ได้กล่าวถึงลกัษณะของการ
เปลียนแปลงภายในองค์กรมี  รูปแบบ คือ  ) การเปลียนแปลงแบบปฏิวัติ  (Revolutionary  

Change)  เป็นการเปลียนแปลงทีหวังผลอย่างฉับพลันทันที  โดยอํานาจการตัดสินขึนอยู่กับ
ผู้บริหารทงัหมด  ซึงผู้บริหารจะใช้อํานาจในการสงัการเพือให้พนกังานปฏิบตัิตามคําสงั  โดยขาด
การคํานึงถึงความรู้สึกของพนักงาน การเปลียนแปลงแบบฉับพลันอาจก่อให้เกิดการต่อต้าน
ภายในองค์กร  เพราะผลจากการเปลียนแปลงอาจสร้างความไม่พอใจและความรู้สึกขัดแย้ง
ระหว่างบุคลากรในองค์กร  ทําให้เกิดความมาไว้วางใจ ความขดัแย้ง และไม่ให้ความร่วมมือใน
                                                 

 
39สรัุชสวดี  ราชกลุชยั, การวางแผนและควบคุมการบริหาร (กรุงเทพฯ: จามจรีุ, 

), - .  
40กีรต ิ ยศยิงยง, การวางแผนการเปลียนแปลงและการพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์  

(กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อปปี, ), .   



 

 

อนาคต  ตวัอย่างการเปลียนแปลงแบบฉับพลนั เช่น การเปลียนแปลงตําแหน่ง ระบบงาน และ
โครงสร้างองค์กร  ) การเปลียนแปลงแบบมีวิวัฒนาการ (Evolutionary Change)  เป็นการ
เปลียนแปลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป  คือ การเปลียนแปลงจะคอ่ย ๆ เกิดขนึ  ทําให้ผู้คนปรับตวัตาม
โดยไม่รู้สึกตวัว่ามีการเปลียนแปลง  ) การเปลียนแปลงแบบวางแผน (Planned Change) เป็น
การเปลียนแปลงทีอย่างเป็นระบบ  มีการศกึษา วิเคราะห์และวางแผนไว้ล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ผู้
มีสว่นเกียวข้องกบัการเปลียนแปลง เข้ามาร่วมมือกบัฝ่ายบริหารในการเปลียนแปลง  ทําให้องค์กร
มีการเปลียนแปลงและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าประเภทอืน41  รวมถึงได้ให้ทศันะผู้ นําที
ประสบความสําเร็จไว้วา่ จะต้องมีลกัษณะของผู้ ทีมีสตปัิญญาเป็นเลิศ มีความเชือมนัในตนเอง  มี
ความรับผิดชอบ  มีการตดัสินใจทีดี  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ 
และได้กําหนดคณุลกัษณะของผู้ นําทีมีจินตนาการไว้ว่าจะต้องเป็นบคุคลทีมีลกัษณะของการคิด
ริเริมสิงใหม่ ๆ และเป็นบุคคลทีมีอารมณ์ขัน42   สอดคล้องกับณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ ได้แบ่ง
รูปแบบการเปลียนแปลงออกเป็น  รูปแบบคือ ) การเปลียนแปลงอย่างช้า ๆ  (Calm Waters 

Metaphor)  ซึงมีสมมติฐานว่าองค์กรจะมีการเปลียนแปลงโดยไตร่ตรองไว้ก่อน  เมือเกิดการ
เปลียนแปลงแล้วจะสงบนิงใหม่และมีการวางแผนการเปลียนแปลงอย่างเป็นระบบจากลกัษณะ
หนึงไปสู่อีกลักษณะหนึง ซึงมีกระบวนการคือ กระตุ้นให้รู้สึกว่าต้องมีการเปลียนแปลง ค่อย ๆ 
เปลียนหรือปรับไปสูล่กัษณะหรือรูปแบบทีต้องการ  และทําให้องค์กรรู้สึกคุ้นเคยกบัรูปแบบใหม่ ๆ 
นนั         )  การบริหารการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว (White Waters Metaphor)  เป็นการมอง
การเปลียนแปลงว่าเป็นเรืองของสิงทีต้องเกิดขึนได้ตลอดเวลา  แต่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าเกิดขึน
เมือใด  ผู้บริหารต้องสามารถบริหารและตอบสนองต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนได้อย่างรวดเร็ว  
ผู้บริหารต้องยืดหยุ่นและสามารถปรับตวัเข้ากับการเปลียนแปลงตลอดเวลา 43 สําหรับ นภวรรณ  
คณานุรักษ์   ได้กล่าวว่าในปัจจุบนัเราจะเผชิญกับสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา    
ซึงการเปลียนแปลงแบ่งออกได้เป็น  ประเภท คือ ) การเปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่างต่อเนือง 
(Continuous Change)  และ ) การเปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่างกะทันหัน (Discontinuous 

                                                 
41วิเชียร  วิทยอดุม, การพัฒนาองค์กร, (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด, ), 30. 

 42วิเชียร  วิทยอดุม, ภาวะผู้นํา, (กรุงเทพฯ: ธีระฟิลม์และไซเท็กซ์, ), . 
43ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, พฤติกรรมองค์กร (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยเูคชนั, ), . 



 

 

Change)   จงึเป็นความจําเป็นทีองค์กรต้องปรับเปลียนให้พร้อมทีจะยืดหยุ่นและกลายเป็นองค์กร
ทีเข้มแข็งพร้อมทีจะเผชิญกบัการเปลียนแปลงทีจะเกิดขนึตอ่ไป44 

 สรุปได้ว่ารูปแบบการบริหารการเปลียนแปลง สามารถแบ่งออกได้อย่างหลากหลาย  
โดยมีหลกัใหญ่ ๆ  ทีนกัวิชาการให้แนวคดิไปในทิศทางเดียวกนัคือ รูปแบบทีหนึง การเปลียนแปลง
แบบปฏิวตัิ คือ เปลียนแปลงแบบฉับพลนั ไม่มีการวางแผน ทําอย่างรวดเร็ว ซึงจะเกิดแรงตอ่ต้าน
มาก   รูปแบบทีสอง การเปลียนแปลงแบบมีวิวัฒนาการ หรือ แบบค่อยเป็นค่อยไป ทําให้คน
ปรับตวัโดยไม่รู้สึกตวัว่ามีการเปลียนแปลง  รูปแบบทีสาม  การเปลียนแปลงแบบมีแผน  เป็นการ
เปลียนแปลงทีมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ มีการศกึษาวิเคราะห์  ซงึถือวา่เป็นการเปลียนแปลงที
มีประสิทธิภาพมากกวา่รูปแบบอืน  
 

องค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลง 
 นกัวิชาการได้เสนอแนวคิดไว้อย่างหลากหลายทัศนะในเรืององค์ประกอบการบริหาร
การเปลียนแปลง ไว้ดังนี  มัลลิกา  ต้นสอน  กล่าวถึงองค์ประกอบทีเกิดการเปลียนแปลงคือ 
ผู้บริหาร และพนกังาน   ดงันนัผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเปลียนแปลงองค์กร 
และพนกังานในองค์กรก็ต้องมีความสําคญัต่อการบริหารการเปลียนแปลงเช่นเดียวกนั องค์กรจึง
ต้องให้ความสําคญัต่อพนกังานเพือให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารการเปลียนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และนําองค์กรไปในทิศทางทีเหมาะสม   ซึงจะต้องมีความเข้าใจในการบริหารการ
เปลียนแปลง ดงันีคือ  )  ความเข้าใจและยอมรับในการเปลียนแปลง  โดยการฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจและจดัระบบช่องทางการติดต่อสือสารให้ดีขึน  ฉะนนัการสร้างความเข้าใจจะเห็นได้
วา่ทงัศาสตร์และศลิป์ทีบคุลากรในองค์กรจําเป็นต้องรู้  ซึงมีการสร้างความเข้าใจอยู่  ขนัตอนคือ   
( ) การรับรู้  (Awareness)  ( ) ความเข้าใจ  (Understanding) ( ) การปฏิบัติ (Bye-In)  ( ) 
ความผกูพนั (Commitment)  ซงึโดยปกติคนเรานนั  เมือเริมมีการเปลียนแปลงใด ๆ ก็ตาม  เมือได้
มีการแจ้งข่าวสารข้อมูลหรือข้อเท็จจริงนนัออกไป  ผู้ รับฟังก็จะเริมรับรู้ (Aware)ข้อมูลข่าวสาร  
ข้อเท็จจริงทีเข้ามา  ถ้าข้อมูลนนัเป็นสิงทีไม่น่าสนใจ  ไม่นานข้อมูลเหล่านันก็จะถูกกลืน  แต่
กลบักนัหากข้อมลูเหลา่นนัเกียวข้องกบับคุลากร  ไมว่า่จะเป็นปัจจบุนัหรืออนาคตก็ตาม พวกเขาก็
จะเริมตงัคําถามวา่   ข้อมลูเหลา่นนัมีผลกระทบทีดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้าง หรือยงัมีข้อสงสยัอะไรอยู่
บ้าง เมือนนัจงึก้าวสูข่นัที  คือ  ผู้ นําต้องสร้างความเข้าใจให้กบับคุลากรของตน  การทีสร้างความ
                                                 
 44นภวรรณ คณานรัุกษ์, “ภาวะผู้ นําเพือองค์กรทีมีประสิทธิภาพล,” วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ,  (ตลุาคม – ธนัวาคม ): . 



 

 

เข้าใจได้นัน  ก็ต่อเมือคําถามหรือข้อสงสัยเหล่านันได้รับคําตอบ เพราะฉะนันการสือสารใน
ขนัตอนนีจึงจําเป็นต้องเป็นการสือสารแบบสองทาง (Two way Communication)   คือ “รับฟัง”  
และ  “ตอบคําถาม”  ด้วย  มีการแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน ในระดบันนัคนจึงจะเกิด
ความเข้าใจ (Understanding)    เมือเกิดความเข้าใจแล้ว  ก็จะเกิดคําถามตามมาว่า ควรจะต้อง
ทําอย่างไรตอ่ไป    เมือเกิดความเข้าใจแล้วก็จะก้าวขนั Bye In คือ ขนัทีเหนือไปกว่าความเข้าใจ 
และสามารถนําไปปฏิบตัไิด้    เพราะเห็นได้จบัต้องแล้ว  ช่วงนีถือว่าเป็นช่วงทีสําคญัทีสดุหรือเป็น
ชว่งวิกฤต เพราะเป็นชว่งทีจะต้องนําไปปฏิบตัจิริง  ชว่งนีนบัวา่เป็นช่วงทีมีโอกาสเกิดปัญหาตา่ง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นเรืองบริการใหม่  วิธีการทํางานแบบใหม่ หรือโครงสร้างองค์กรแบบใหม่ เมื อได้อยู่
แก้ปัญหาในวิธีการ (Implement)  ในการนําไปใช้อย่างตอ่เนืองแล้วนนั เมือบคุลากรเห็นผลตามที
ผู้ นําได้เคยกล่าวถึงวิสยัทศัน์นนัเป็นจริง    พนกังานก็จะเกิดความผูกพนั (Commitment)  ซึงเป็น
ขนัสดุท้าย คือ การยอมรับและนําเอามาปฏิบตัิอย่างต่อเนือง เพือให้เกิดเป็นรูปธรรมทีกล่าวมานี
คือ ศาสตร์และศลิป์ของการสร้าง  “ความเข้าใจ”  และ “การยอมรับ”   ให้เกิดขนึภายในองค์กร  ซึง
เป็นสิงทีจะทําให้การบริหารการเปลียนแปลงนนัสําเร็จผล  )  การมีส่วนร่วมในการเปลียนแปลง 
(Participation)    โดยเฉพาะบคุลากรทีได้รับผลกระทบหรือเกียวข้องกบัการเปลียนแปลง จะได้รับ
โอกาสให้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจเพราะการได้มีส่วนร่วม  ยิงทําให้ต้องผกูพนัตอ่การนําข้อยตุิลง
สู่การปฏิบตัิการเปลียนแปลงสู่ผลสําเร็จมากยิงขึน  เพือให้การบริหารการเปลียนแปลงประสบ
ความสําเร็จ   องค์กรต้องสร้างวิสัยทัศน์ทีชีให้เห็นภาพรวมของสิงดีทีจะเกิดขึนกับองค์กร และ
สมาชิกขององค์กรหลงัการเปลียนแปลง  ให้ข้อมูลเกียวกับสภาพแวดล้อมภายนอกทีบ่งชีความ
จําเป็นของการเปลียนแปลง  แล้วชีทิศทางของการเปลียนแปลงทีดีให้บคุลากรเห็นและยอมรับที
จะก้าวไปด้วยกันในทิศทางดงักล่าว     แล้วจึงกําหนดวตัถุประสงค์ของการเปลียนแปลง  ระบุ
กิจกรรมทีจําเป็นต้องทํา   ทรัพยากรทีจะต้องใช้การปรับตวัทีจะต้องเกิด เพือให้การเปลียนแปลง
บรรลุเป้าหมาย ในทกุขนัตอนของการดําเนินงานเพือบริหารการเปลียนแปลงนนั ๆ   สิงสําคญัคือ 
การสร้างสมดลุระหว่างการกําหนดทิศทางไม่ให้คนออกนอกกรอบ แต่ให้เขามีความรู้สึกว่า เขามี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะ    )  การปรับตวัต่อการเปลียนแปลง (Adaptation) คือการปรับตวัให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์กรทีเปลียนแปลง   4)  ความผูกพันของคนในองค์กรต่อการ
เปลียนแปลง (Commitments)  โดยการเปิดโอกาสให้พนกังานเข้ามามีส่วนร่วมและเกียวข้องกับ
การเปลียนแปลง ตลอดจนมีการเจรจาและทําความตกลงกบัการเปลียนแปลงทีเกิดขนึหรือความ
ผกูพนัต่อองค์กร เป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน   ความผกูพนัทีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์รและการปฏิบตังิานตามบทบาทของตนเองเพือให้บรรลเุป้าหมายและคา่นิยมขององค์กร ซึง



 

 

ความผกูพนัมีองค์ประกอบ  ส่วนคือ ( ) ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนักบัองค์กร (Identifieation) 
แสดงออกจากเป้าหมายและค่านิยมต่อองค์กรของผู้ปฏิบตัิงาน  ( )  ความเกียวโยงกับองค์กร 
(Involvement)  โดยการปฏิบตัิงานตามบทบาทของแต่ละคนอย่างเต็มที  ( ) ความจงรักภกัดีต่อ
องค์กร (Loyalty) ความรู้สกึรักและผกูพนัตอ่องค์กร45  สําหรับ ณฎัฐพนัธ์   เขจรนนัทน์  และฉัตยา
พร  เสมอใจ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการเปลียนแปลงไว้ว่า  องค์ประกอบอย่างหนึงอาจสร้าง
ความต้องการหรือผลกัดนัให้เกิดการเปลียนแปลงองค์ประกอบอย่างอืน  ทีเราอาจระบขุอบเขตที
สําคัญ ๆ ของการเปลียนแปลงองค์กรจากกรอบความคิดในการเปลียนแปลงไว้ดังนี  ) การ
เปลียนแปลงกลยุทธ์ (Strategy  Change)  เป็นการเปลียนแปลงแบบวางแผน  ส่วนใหญ่ของ
องค์กรจะเริมต้นด้วยการเปลียนแปลงกลยุทธ์และการเปลียนแปลงวิสัยทัศน์ก่อน  เช่น การ
เปลียนแปลงกลยทุธ์การเจริญเติบโตเป็นกลยทุธ์การตดัทอน  โดยหลาย ๆ  องค์กร  อาจจะคอ่ย ๆ 
ดําเนินงานและอาจยกเลิกกิจการบางอย่างทีไม่เชียวชาญออกไปหรือเปลียนแปลงระบบการ
ตดัสินใจจากระบบการตดัสินใจแบบรวมอํานาจเป็นกระจายอํานาจ  ปกติการเปลียนแปลงกล
ยุทธ์จะเป็นจุดเริมต้นในการเปลียนแปลงในระดับและด้านอืนตามมา เช่น  การเปลียนแปลง
โครงสร้างองค์กร  การออกแบบวฒันธรรมองค์กร  เทคโนโลยี และระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์  
เป็นต้น   )  การเปลียนโครงสร้าง (Structural Change )  นอกจากการปรับกลยุทธ์ขององค์กร
แล้ว  โครงสร้างขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมใหม่ของบุคคลด้วย   โดยการ
เปลียนแปลงองค์กร  มุ่งเน้นการเปลียนแปลงโครงสร้างองค์กรใหม่ การเปลียนแปลงทางด้าน
โครงสร้างจะส่งผลกระทบตอ่งาน และความสมัพนัธ์ของอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบ เช่น 
การลดลําดบัขนัในองค์กร  การแบ่งงานกันทํา  และการกระจายอํานาจ  การเพิมหรือลดขนาด
ควบคมุหรือการออกแบบและจดัสรรงาน  เป็นต้น  เพือการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและทํา
ให้การตดัสินใจแก้ปัญหารวดเร็ว  ) การเปลียนแปลงเทคโนโลยี (Technological Change)  
เนืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขยายตวัอย่างรวดเร็ว  และหลากหลายในปัจจบุนั  องค์กร
ทีต้องการความก้าวหน้าและความมนัคงในระยะทาง  จึงพยายามนําแนวทางและเทคนิคใหม่ ๆ  
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเปลียนรูป (Transform)  ทรัพยากรต่าง ๆ  ให้ออกในรูปผลผลิตและ
บริการ   การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีมกัจะมีอิทธิพลต่อเนืองไปยงัด้านอืน ๆ   โดยอาจส่งผล
กระทบตอ่องค์ประกอบตา่ง ๆ ในองค์กร เช่น  การมอบหมายและการแบง่งานกนัทําของพนกังาน  
การเปลียนแปลงทางด้านสงัคมระหวา่งคนงาน  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นต้น  

) การเปลียนแปลงบุคลากร (People  Change)  จะเกียวกับการเปลียนแปลงทักษะ ความรู้ 
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ค่านิยม ทศันคติ การรับรู้ การคาดหวัง  พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร  โดยพฒันาสมรรถภาพ
ของแต่ละบุคคลในการปฏิบตัิงานทีได้รับมอบหมายและการทํางานร่วมกับบุคคลอืนได้ดียิงขึน 
เพิมผลผลผลิตการดําเนินงาน และการแขง่ขนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเทคนิคทีนํามาใช้ในการ
เปลียนแปลงทีนิยมใช้กันคือ การฝึกอบรมและพฒันา  การสบัเปลียนงานให้การสนับสนุน การ
วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบตังิาน  และการใช้ระบบรางวลัเพือเสริมแรงให้มีพฤติกรรมทีต้องการ  

)  การเปลียนแปลงวฒันธรรม (Cultural Change)  เป็นการเปลียนคา่นิยม  สมมติฐาน ทศันคต ิ 
ความเชือและบรรทัดฐานร่วมของสังคม การเปลียนแปลงวัฒนธรรมเป็นค่าการเปลียนแปลง 
สภาพแวดล้อมทีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบคุคลในองค์กร    ซึงจะต้องเปลียนแปลงอย่างมีแบบ
แผน  ค่อยไปค่อยไป  เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม  เพือสร้างวัฒนธรรมทีต้องการ  ไม่เช่นนนั
อาจจะมีแรงต้านทานการเปลียนแปลงขององค์กรนัน   มีองค์ประกอบทีสําคัญทีจะต้อง
ปรับเปลียนไปให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ  ซึงมีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดเกียวกับ
องค์ประกอบขององค์กรเหลา่นีไว้มากมายหลายแนวคิด  แตใ่นทีนีจะกล่าวถึงองค์ประกอบสําคญั
ทีค่อนข้างเป็นพืนฐานในองค์กรทุกประเภท  ซึงมีด้วยกัน  ประการ ด้วยกันคือ  ( ) เทคโนโลยี 
(Technology)  ซึงหมายถึงอุปกรณ์ เครืองจกัร  เครืองมือ  รวมถึงระเบียบกรรมวิธีปฏิบตัิงานกับ
เครืองจกัร  เครืองมือเหล่านนั  ซึงเทคโนโลยีวิธีการปฏิบตัิด้านต่าง ๆ  ขององค์กรนี   มกัจะต้อง
ปรับเปลียนให้ทันสมยั   เพือให้ผลิตภาพในระดบัทีจะแข่งขนัและอยู่รอดได้  ( ) ระเบียบสังคม 
(Social  Order)  ซึงหมายถึงการจดัระเบียบ  โครงสร้างของกลุ่ม  สถาบนั  บรรทดัฐาน   ระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในองค์กร  ( ) อุดมการณ์ (Ideology) หมายถึง ความเชือ ค่านิยมสูงสุดทีเป็น
ตวักําหนดกํากับทิศทางแบบแผนของพฤติกรรมในองค์กร  ซึงบางครังเรียกว่า  “จิตสํานึก”  เช่น   
จิตสํานึกประชาธิปไตยหรือจิตสํานึกเพือส่วนรวม เป็นต้น ในการเปลียนแปลงทีเกิดขนึในองค์กร
นนั  อาจเป็นการเปลียนแปลงปัจจยัตวัใดตวัหนึงก็ได้ แต่ถ้าหากจะทําให้การเปลียนแปลงของ
องคก์รเป็นการพฒันาอยา่งยงัยืน46  
 การเปลียนแปลงองค์กร   ล้วนเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงตลอดเวลา 
ทงัทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรจึง
ต้องมีการเปลียนแปลง    รวมถึงค่านิยมและวฒันธรรมของบคุลากรในองค์กร  ซึงจะส่งผลต่อ
กิจกรรมและแนวทางปฏิบตัิของบุคลากร  ดงัคํากล่าวทีว่า  “หากเปลียนความคิด ชีวิตก็จะ
เปลียนไป”  อยา่งไรก็ตาม  ผู้ ทีมีบทบาทมากในการเปลียนแปลงองค์กร ก็คือ  ผู้ นํา หากผู้ นําไม่นํา
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การเปลียนแปลงมาสู่องค์กรแล้ว   โอกาสทีองค์กรจะเกิดการเปลียนแปลงย่อมเป็นไปอย่าง
ยากลําบาก ดงัคํากลา่วทีวา่ “หากหวัไม่ส่าย  หางย่อมไม่กระดิก”  นนัเอง47 สอดคล้องกบัพี กรอน 
(P. Gronn)  กล่าวว่า การเปลียนแปลงจะต้องเริมจากตวัผู้ นําก่อน ผู้บริหารทีมีการสร้างแรง
บนัดาลใจ  การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการใช้อิทธิพล
อยา่งมีอดุมการณ์  จะตอบสนองความต้องการในการปฏิรูปการศกึษาเพือบรรลผุลลพัธ์การเรียนรู้
ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล48  สําหรับลซูิเออร์  (Lussier)  กล่าวว่า   องค์กรใดก็ตามทีต้องการ
เตบิโตและสามารถดํารงอยูไ่ด้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว จะไม่สามารถ
หลีกเลียงจากการเปลียนแปลงได้  อย่างไรก็ตามการเปลียนแปลงทีมีประสิทธิภาพหรือการ
เปลียนแปลงสําคญัเป็นเรืองยากในการปฏิบตัิ  การเปลียนแปลงจํานวนมากของหลายองค์กร
ประสบความล้มเหลวและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  สิงทีท้าทายผู้ นําจํานวนมากคือ  การจดัการ
บคุลากรระหวา่งกระบวนการเปลียนแปลงและจดัการกบัปัญหาการตอ่ต้านการเปลียนแปลง  การ
ตอ่ต้านการเปลียนแปลงและการขาดผู้ นําทีมีประสิทธิภาพ  เป็นเหตผุลหลกัทีทําให้ความพยายาม
ในการเปลียนแปลงล้มเหลว  ดังนันการเปลียนแปลงจะสําเร็จได้  ผู้ นําต้องมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเปลียนแปลงทุกขนัตอน  ดงันนักลยุทธ์ทีผู้ นําใช้จึงมีความสําคญัต่อความสําเร็จใน
การเปลียนแปลง  กลยทุธ์เหล่านี   รวมถึงการสือสารเหตุผลทีชดัเจน ในการเปลียนแปลง มีการ
สือสารทีเปิดเผย    มีแนวทางในการเปลียนแปลง มีการฝึกอบรมเพือเพิมทกัษะและความสามารถ
ของบุคลากร  มีการส่งเสริมสนับสนุน  และหาผู้ เชียวชาญทีใช้ในขันเริมต้นของกระบวนการ
เปลียนแปลง ไม่ย่อท้อเมือเกิดปัญหา  ให้การยอมรับและให้รางวัลแก่ผู้ ทุ่มเทในการทํางาน  
จดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  เน้นการเปลียนแปลงอย่างโปร่งใสและมีแผนรองรับสําหรับ
การต่อต้าน   ขณะเดียวกันผู้ นําต้องพยายามขจัดนโยบาย  กระบวนการและพฤติกรรมทีเป็น
อปุสรรคในการเปลียนแปลง  บุคลากรทีรับผิดชอบต่อการเปลียนแปลงต้องทุ่มเทและซือตรงต่อ
การทํางาน  ผู้ นําต้องปรับพฤติกรรมของตนเอง   หากเห็นว่าจําเป็นในการแก้ปัญหาการต่อต้าน
การเปลียนแปลง  นอกจากนนัผู้ นําหรือผู้ นําการเปลียนแปลงต้องเป็นผู้ ฟังทีดี  เพือความเข้าใจ
เกียวกบัสาเหตขุองการตอ่ต้านการเปลียนแปลง  ทําให้สามารถแสวงหาแนวทางในการแก้ ปัญหา
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ได้ดียิงขึน   และท้ายสุดผู้ นําต้องแสดงบทบาทในการนําการเปลียนแปลงซึงจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กรซึงเป็นโจทย์สําคญัสําหรับผู้ นําทีต้องแก้ 49  นักวิชาการ
จํานวนมาก อาทิเช่น ฮอคเกอร์ และโทรฟิโน  (Hooker and Trofino)   ได้อธิบายถึงองค์ประกอบ 

 ประการของผู้ นําทีสามารถสร้างการเปลียนแปลงภายในองค์กรได้ตามเป้าหมาย  ซึงการสร้าง
แรงบนัดาลใจเป็นองค์ประกอบหนึงทีจะทําให้ผู้ ร่วมงานสร้างและสานวิสยัทศัน์ร่วม ( Inspiring a 

share vision)50    สําหรับคลอว์สัน  (Clawson) ได้กล่าวถึงความสําคัญของผู้ นําทีมีต่อการ
เปลียนแปลงว่า การเปลียนแปลงในองค์กรจะเกิดขึน  ก็ต่อเมือผู้ นําหรือผู้บริหารระดบัสูงให้การ
สนบัสนนุการเปลียนแปลงนนั ๆ  ผู้ นําเป็นผู้ควบคมุกระบวนการเปลียนแปลงในองค์กรในโลกทีมี
การเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว51   สอดคล้องกับโรเจอร์ กริลล์ (Roger Gill) แสดงปัจจยัทีส่งผล
สําคญัตอ่การเปลียนแปลงองค์กร  คือ ปัจจยัด้านภาวะผู้ นํา  ความสําคญัของปัจจยัด้านตา่ง ๆ  ที
มีผลตอ่การเปลียนแปลงองค์กรคิดเป็นร้อยละ   รองลงมาคือ คา่นิยมองค์กร คิดเป็นร้อยละ   
การสือสารภายในองค์กร  คิดเป็นร้อยละ   การสร้างทีมงาน คิดเป็นร้อยละ   และการศกึษา
และการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 52 สอดคล้องกับงานวิจยัของฮาร์วดู พอล (Harwood Paul)  
พบวา่ ผู้ นําการเปลียนแปลงจะทําให้โรงเรียนและนกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนสงูขึนและด้าน
การบริหารจัดการโรงเรียนดียิงขึนด้วย53  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของมาร์ตินและคณะ 
(Martin Y. Zame, Warren C. Hop,Trinetia Respress)    ได้ศกึษาเรือง  การปฏิรูปการศกึษา
ในกราน่า (Ghana) การกระตุ้นผู้ นําโดยใช้ภาวะผู้ นําพบว่า ภาวะผู้ นําและการเป็นผู้ นําการ

                                                 
49Robert N. Lussier, Effective Leadership, 4th ed. (Canada: Nelson Education, 

ltd, ), - . 
50N.M. Tichy and M.A. Devanna, The transformation leader (New York:  John 

Wiley & Son, 1986), 19-32. 
51James G.Clawson, Level Three Leadership: Getting for Below the Surface. 

4th ed. (Singapore: Pearson Education Ltd, 2010),  
52Roger Gill, Theory and Practice of Leadership (London: SAGE Publications 

Ltd., 2006), . 
 53Harwood Paul, “Review of NESLE: an agent for change or changing the 

agent?,”  The Electronic Library  50, 1 ( June 2000): 121-126. 



 

 

เปลียนแปลงของผู้บริหารจะทําให้ผู้บริหารเป็นผู้บริหารมืออาชีพและบริหารจดัการงานได้อย่าง
เหมาะสม54 

     แนวคิดในช่วงกระบวนทัศน์ใหม่หรือยุคใหม่ของการบริหารการเปลียนแปลง  มุ่ง
อธิบายทฤษฏีทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง  โดยเชือว่าภาวะผู้ นําได้
เข้ามามีบทบาทอย่างแพร่หลาย  หากสร้างกรอบแนวคิดภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง ผู้ นําจะเป็น
แรงกระตุ้นและแรงบนัดาลใจแก่ผู้ตามให้ไปถึงทงัผลสําเร็จ   จดุมุง่หมายและแนวทางปฏิบตัิ   การ
พฒันาและมองถึงการยอมรับในความสามารถของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง  โดยช่วยให้ผู้ตาม
ก้าวหน้าและพฒันา  โดยตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ตามแตล่ะบคุคล    และต้องการทีจะใช้
อํานาจแก่พวกเขา และทําให้ผู้ ตามแต่ละบุคคลมีแนวทางปฏิบัติและจุดมุ่งหมายเดียวกัน55   
สอดคล้องกบัชาร์ลี แกบเบริด (Charles Gabbert)  ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของภาวะผู้ นําการ
เปลียนแปลงใน   องค์ประกอบ  ได้แก่ ) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ (Idealized influence) 
เป็นบทบาทหน้าทีของผู้ นําทีต้องเป็นแบบอย่างและแสดงอิทธิพลให้ผู้ตามเห็นพลงัในการสร้าง
วิสยัทศัน์  มีความกล้าหาญ   และนําความเชือมนัในคณุคา่มาเป็นสว่นหนึงในการแรงผลกัดนัและ
ขบัเคลือนการเปลียนแปลง  เป็นผู้ ทีกล้าเสียง กล้าเปลียนแปลง  นอกจากนีผู้ นําต้องปฏิบตัิตนให้มี
มาตรฐานทางศีลธรรมเป็นอย่างสูง  ) การคํานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ( Individualized 

consideration)   ผู้ นําทีให้ความสําคญัแก่ผู้ตามในการพฒันาศกัยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ 
และเป็นผู้ นําทีมีความมุ่งมนัต่อความสําเร็จในการพฒันาเพือนร่วมงานและผู้ตาม  ) การสร้าง
แรงบนัดาลใจ  (inspirational motivation)    ผู้ นําทีสามารถกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดแรงบนัดาลใจ
ในทางซึงทําให้เพิมการมองโลกในแง่ดีและความภูมิใจ  มีการวางเป้าหมายเพือสร้างอนาคตผ่าน
วิสัยทัศน์เพือนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กรร่วมกัน ) การกระตุ้ นทางปัญญา ( intellectual  

stimulation)   ผู้ นําทีสามารถกระตุ้นให้ผู้ตามรู้จกัคดิวิเคราะห์ปัญหาตา่ง ๆ  มองปัญหาวา่เป็นสิง 
 

                                                 
 54Martin Y. Zame, Warren C. Hop, and Trinetia Respress, Education reform in 

Ghana: The Leadership Challenge, accessed Auguest 22, 2008.  available from 

http://www.gened.moego.th 

 55B.M. Bass and R.E. Riggio, Transformational leadership, 2nd ed. 

(Mahwah,NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2006), . 



 

 

ท้าทาย  และค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ 56   ตามทศันะของโรเจอร์ จิลล์ (Roger 

Gill)   ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงและแบ่งองค์ประกอบไว้ดังนี        
) การคํานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล  (Individualized consideration) ภาวะผู้ นําการ
เปลียนแปลงแสดงถึงการพิจารณาแตล่ะบคุคล  โดยใช้กระบวนการรับฟังและเปลียนแปลงแตล่ะ
บุคคลตามความจําเป็นและความสามารถ ผู้ นําควรจัดหาโอกาสทีจะเรียนรู้ ฝึกฝน ให้การ
สนบัสนุนทงัด้านสิงแวดล้อมและด้านการพฒันางาน   ) การกระตุ้นทางปัญญา  ( intellectual  

stimulation)   ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงใช้การกระตุ้นทางปัญญา  ผู้ นําเสนอข้อคิดให้ผู้ตามและ
โอกาสให้คิด     โดยผู้ ตามตอบรับการสนับสนุนจากผู้ นําด้วยการคิดเชิงจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์กบัสิงทีเป็นไปได้และจําเป็น โดยผู้ นําสามารถเพิมเติมความรู้ทกัษะตามความสามารถ
ให้แก่ผู้ตามในการปฏิบตัิงาน   และผู้ นําต้องคํานึงถึงความรู้พืนฐานขององค์กรทีสามารถนํามา
สร้างสรรค์ปรับปรุงให้พัฒนายิงขึนในทิศทางเดียวกัน  ) การสร้างแรงบนัดาลใจ (inspirational 

motivation)   ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงจะต้องสือสารวิสัยทัศน์ ทีชัดเจนของอนาคต 
วางเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายสว่นบคุคลด้วยการจงูใจและแนะนําให้ผู้ตาม เกิดความเชือ
และยอมรับวิสยัทศัน์  เป้าหมายและผลงานนนั และสร้างแรงบนัดาลใจและให้โอกาสแก่ผู้ตามใน
การแก้ไขปัญหา เรียนรู้และมอบโอกาสในการทํางานแก่ผู้ตาม  ) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ 
(Idealized influence)  ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงทีเกียวข้องกับบารมี ผู้ นําต้องแสดงความ
เชือมนัในวิสยัทศัน์  ความรับผิดชอบ  การนําองค์กรไปสู่เป้าหมาย  การตดัสินใจ  และแสดงความ
จริงใจกบัผู้ อืน  และให้ความสําคญักบัความสําเร็จมากกว่าความผิดพลาด    และถ้าผู้ นําให้ความ
จําเป็นกับผู้ อืนก่อน           นนัหมายถึงมาตรฐานทีสูงขึนของพฤติกรรมตามหลกัจริยธรรมและ
ศีลธรรมทีพึงประสงค์57     ตามทศันะของโควี (Covey) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของภาวะผู้ นํา
การเปลียนแปลง ได้แก่  1) การสร้างบารมีหรือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Charisma or 

idealized)  คือ ผู้ นําควรมีการชืนชมจากผู้ตาม โดยผู้ นําทีมีบารมีต้องสร้างความชัดเจนต่าง ๆ 
แสดงให้เห็นคณุคา่ของตนเองในทกุอิริยาบถ  มีการกําหนดบทลงโทษหรือการอทุธรณ์ให้กบัผู้ตาม 
                                                 
 56C.C. Gabbert, “The relationship between chief executive transformational 

Leadership and hospital high performance” (Ph.D. dissertation, Business Administration 

and Health Care Management, Faculty Social Sciences, Capella University,U.S.A., 

2005), Abstract. 

 57Roger Gill, Theory and Practice of leadership (London: SAGE Publication, 

2006), 145. 



 

 

และยดึหลกับทความเป็นจริง  ความถกูต้องทางศีลธรรมและจริยธรรม  2)  การสร้างแรงบนัดาลใจ 
(Inspirational motivation) คือ ผู้ นําควรมองวิสยัทศัน์ร่วมของผู้ตาม  ผู้ นํากบัการสร้างแรงบนัดาล
ใจให้กบัผู้ตามให้มีมาตรฐานสงูขนึ     สือสารถึงเป้าหมายในอนาคต  และจดัหางานในแตล่ะส่วน  
ผู้ตามจําเป็นต้องใช้เป้าหมาย    ถ้าใช้แรงจงูใจในการแสดงออก    มนัเป็นส่วนสําคญัในวิสยัทศัน์
ของผู้ นําทีสนบัสนุนความสามารถในการสือสาร     โดยอนุญาตให้ผู้ นํากล่าวถึงวิสยัทศัน์ในการ
ยอมรับ  และแรงผลักดันในการชักชวน บังคับ  3) การกระตุ้ นทางปัญญา ( Intellectual 

stimulation)  คือ  ผู้ นําควรให้โอกาสให้กระตุ้นทางปัญญา  ให้ผู้ตามเกิดความคิดสร้างสรรค์ของ
งานและองค์กรมีการเชือมโยงโครงสร้าง  วิสัยทัศน์  เป้าหมายขององค์กร  และผู้ นํากับผู้ตาม  
เพือทีจะสร้างสรรค์และปรับเปลียนอปุสรรคทิศทางใหม่ ๆ   ร่วมกนั    4)  การคํานึงถึงความเป็น
เอกัตถะบุคคล (Individualized consideration)   ผู้ นําต้องพิจารณาใส่ใจหรือสนใจผู้ ตาม
รายบคุคล   โดยผู้ นําต้องรับฟังในส่วนทีเกียวข้องกบัผู้ตาม  รวมสิงต้องการตา่ง ๆ   เข้าไว้ด้วยกัน
และสามารถสร้างทีม  ผู้ นําสอนให้ผู้ตามเกิดความกระตือรือร้น  ช่วยเหลือตนเองได้  ยอมรับในสิง
ทีผิดพลาดและนําวิธีการใหม่ ๆ  มาปรับปรุงเพือให้ก้าวหน้ามากยิงขึน58      ทศันะของ อเดโจก, 
นาตาชา่ และ เฟรด (Adegoke, Natasha and Fred)   ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้ นําการ
เปลียนแปลงไว้ว่า 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized  influence)   ผู้ นําควรแสดง
บทบาทเป็นตวัอย่างทีน่าเคารพยกย่องและสร้างความเชือถือ   โดยพิจารณาความต้องการของ
ผู้ อืนมากกว่าตนเอง  มนัคงในความประพฤติ  กล้าทียอมรับความผิดพลาดร่วมกัน  และชักนํา
ตนเองเกียวกบัหลกัจริยธรรม  2)  การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation)  ผู้ นําจะต้อง
กระตุ้นและสร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้ อืนเกิดความเข้าใจกับสิงทีท้าทายองค์กร  โดยจะต้องทําให้
กลุม่ผู้ตามเกิดความรู้สกึกระตือรือร้นและคาดหวงัทีดี   และทําการเชือมระหว่างความคาดหวงักบั
ความรับผิดชอบวิสยัทศัน์ร่วมกนั  3)  การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation)  ผู้ นําต้อง
สง่เสริมให้มีการสร้างนวตักรรมและเกิดความสามารถในการสร้างสรรค์เพือตอบสมมติฐานคําถาม 
และปรับเปลียนมมุมองในเรืองทียุ่งยากและหลีกเลียงการวิจารณ์ต่อสาธารณะ  4)  การคํานึงถึง
ความเป็นเอกตัถบคุคล  (Individualized consideration)   ผู้ นําให้ความสนใจกับความต้องการ
ของแต่ละคน เพือสนับสนุนให้บรรลุผลสําเร็จและเกิดการพัฒนาโดยผู้ นําจะเปรียบเสมือนผู้
ฝึกสอนหรือผู้ ให้คําปรึกษาทีสร้างสรรค์โอกาสทีดีในการสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ใหม่ ๆ  เห็นถึง

                                                 
 

58Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People in Organizations 

(MN: West Publishing, 2007), . 



 

 

คุณค่าความหลากหลาย และหลีกเลียงการควบคุม59  ตามทัศนะของ เคนดรา แวน แวกเนอร์ 
(Kendra Van Wagner)  ทฤษฎีของภาวะผู้ นําเปลียนแปลง  มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ  
ได้แก่ 1)  การกระตุ้นทางปัญญา (I Intellectual stimulation) ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงไม่เพียง
ให้โอกาส ผู้ นําสนับสนุนความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้กับผู้ตาม  ผู้ นําสามารถสนับสนุนผู้ตามเพือ
ค้นหาวิธีทางใหม่ ๆ  ในการทํางานและโอกาสใหม่ในการเรียนรู้     2) การคํานึงถึงความเป็น
เอกัตถบุคคล (Individualized consideration)   ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงเกียวข้องกับการ
สนบัสนนุและผู้ตามรายบคุคล   และสร้างความสมัพนัธ์ในการสนบัสนนุและผู้ตามรายบคุคลและ
สร้างความสมัพนัธ์ในการสนบัสนนุด้วยการติดตอ่สือสาร   การสนทนาทีทําให้ผู้ตามเกิดความรู้สึก
อิสระให้การแสดงความคิดเห็น     บางครังผู้ นําอาจมีการสนับสนุนทางด้านการเงินและทาง
สิงแวดล้อมให้แก่ผู้ตาม  3) การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation)  ภาวะผู้ นําการ
เปลียนแปลง ต้องมีวิสยัทศัน์ทีชดัเจนและสามารถพดูแนะนํา  และโน้มน้าวให้แก่ผู้ตามได้มองเห็น
คณุคา่เกิดความกระตือรือร้น และผู้ นําสามารถแนะนําให้ผู้ตามปรับเปลียนแนวทางการปฏิบตัิที
ทําให้เกิดกิเลสและนําหลกัคณุธรรมมาประยกุต์ใช้เพือมุ่งเป้าหมายได้   4) การมีอิทธิพลอย่างมี
อดุมการณ์ (Idealized  influence)  ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงต้องคํานึงถึงการสร้างบารมี โดย
สร้างความจริงใจ และทําให้ผู้ ตามเกิดนับถือในตัวผู้ นํา 60  สําหรับประพิศ เกษรางกูล ได้สรุป
ลกัษณะของผู้ นําการเปลียนแปลงซึงสถาบนั Southwest Education Development Laboratory 

ได้เสนอไว้   ประการคือ 1) มีวิสัยทัศน์ ผู้ นําสามารถกําหนดวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน  และ
กระจายวิสยัทศัน์ให้บคุลากรทงัภายในและภายนอกองค์กรได้เรียนรู้  และสามารถนําไปปฏิบตัิได้
อยา่งชดัเจนถกูต้อง  2) มีความเชือวา่เป็นแหลง่เรียนรู้ทีสําคญั ผู้ นํามีปรัชญาความเชือและต้องนํา
องค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีสําคญั โดยจัดสภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ศึกษาหาความรู้อย่าง
ต่อเนือง 3) เน้นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์   ให้ความสําคญัต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
จดัการฝึกอบรมตามความต้องการและความจําเป็น ให้ขวญักําลงัใจในการทํางานอย่างตอ่เนือง  
เปิดโอกาสให้บคุลากรแสดงศกัยภาพอย่างเต็มกําลงัความสามารถ   4) เป็นผู้ มีการสือสารและ
เป็นนักฟังทีดี    ผู้ นําใช้หลักการสือสารทีมีประสิทธิผล คํานึงถึงข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาองค์กร  เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ
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ตลอดเวลา 5) ปฏิบตัิงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนือง  การปฏิบตัิเน้นการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนือง  มีการประเมินผลและรายงานความก้าวหน้า  เพือพัฒนางานไปสู่เป้าหมายแห่ง
ความสําเร็จ  6) ใช้หลกัการบริหารความเสียง การบริหารจดัการมีความยืดหยุ่น และไม่เคร่งครัด
จนเกินไป  ในบางครังเปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานเกินกรอบหรือนโยบายได้  ถ้างานนันสามารถ
พัฒนางานในหน้าทีให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน 61  สําหรับ อําไพ อินทรประเสริฐ กล่าวถึง
องค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลงของผู้บริหาร ไว้ดงันี  )  คุณสมบตัิทางวิชาการ 
ได้แก่ มีความรู้ในวิชาชีพเป็นอยา่งดี ความรู้ทวัไป ความรอบรู้ในการบริหารจดัการและการนํา เช่น  
ความสามารถในการใช้เทคนิคและวิธีการทํางานมีความสามารถในการสร้างมนุษยสมัพนัธ์  เข้า
กบัคนได้ดี  รู้จกัใช้คน และจงูใจให้คนศรัทธา  มีความสามารถในการคิด  มีปัญญา ไหวพริบ และ
ทนัเหตกุารณ์   )  คณุลกัษณะด้านบคุลิกภาพ  หมายถึง รูปร่างหน้าตา  ท่วงที วาจา อปุนิสยัใจ
คอ  ตลอดจนอารมณ์ และบทบาทหน้าทีทีปรากฏแก่สายตาบคุคลอืน ทงับคุลิกภาพด้านร่างกาย
และด้านจิตใจ   ) คณุลกัษณะด้านความสามารถและคณุสมบตัิพิเศษ  การทีบุคคลหนึงจะเป็น
ผู้ นําได้ดีนนั จะต้องมีความสามารถและคณุสมบตัิพิเศษแตกต่างไปจากผู้ อืน  เช่น  มีสติปัญญา
เฉียบแหลม รู้บทบาทหน้าทีของตน  รู้จักตนเอง  รับผิดชอบ  ยุติธรรม กล้าหาญ เด็ดขาด ริเริม
สร้างสรรค์  ท้าทาย และมีความสามารถในการประสานงาน  เป็นต้น62  สําหรับรัตติกรณ์  จงวิศาล 
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลงไว้   ประการคือ ) การสร้างบารมี  ) 
การสร้างแรงบนัดาลใจ )  การกระตุ้นเชาว์ปัญญา  ) การคํานึงถึงเอกบคุคล63   สําหรับสรุศกัด ิ
ปาเฮ  ได้กล่าวถึงคณุลกัษณะของผู้ นําทางการศกึษาในยุคการเปลียนแปลงหรือในยุคปฏิรูป ไว้
ดงันี  ) มองกว้างไกลอยา่งตอ่เนือง และพร้อมทีจะเปลียนแปลง  มีทกัษะในการกําหนดเป้าหมาย
ในการทํางาน     กําหนดนโยบายและวิธีการทํางานทีชัดเจน  ) สามารถทีจะวิเคราะห์
สถานการณ์ เพือกําหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิงานให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายได้อย่าง
                                                 
 61ประพิศ เกษรางกลู, “คณุลกัษณะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ขนัพืนฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาชลบรีุ  เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์, ), . 
 62อําไพ  อินทรประเสริฐ, ศิลปะการเป็นผู้นํา (กรุงเทพฯ: สถาบนัราชภฎัสวนดสุิต, 

), - . 
63รัตติกรณ์  จงวิศาล, “ผลการฝึกอบรมภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้ นํานิสิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ), . 



 

 

เหมาะสม   ) ไวต่อการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ  ทีเกิดขึน   รวมทงัรู้จกัวิเคราะห์ความน่าเชือถือของ
ข้อมูลข่าวสารทีได้รับมาอีกด้วย   ) ความสามารถในการจดัระบบสือสารให้ได้ผลเพือเชือมโยง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ได้ทวัถึงทุกระดบัองค์กร  หน่วยงาน/สถานศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจ
เกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี   )  ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
สามารถวางแผนบคุลากร  สรรหา คดัเลือก  กําหนดงบประมาณ   ความก้าวหน้าในอาชีพ   การ
พฒันาทรัพยากรบุคคล  และการวิเคราะห์ปัจจยัเกียวกับบุคลากรในหน่วยงาน 64        ส่วน วิชยั 
รูปขําดี  และคนอืน ๆ  กล่าวว่าองค์ประกอบของผู้บริหารการเปลียนแปลงควรมีลักษณะหรือ
องค์ประกอบดงันีคือ  ) การสร้างบารมี  คือ การทีอํานาจในตวัของผู้ นํามีผลอย่างลึกซงึตอ่ผู้ตาม 
ทําให้ผู้ตามนบัถือ เชือฟัง  จงรักภกัดีพร้อมทีจะอทุิศตนและเลียนแบบผู้ นํา  กล่าวได้ว่า บารมีเป็น
รูปแบบการมีอิทธิพลทีไม่ใช่มาจากอํานาจหน้าที โดยตําแหน่งหรือขนบธรรมเนียมประเพณี  แตดู่
ได้จากการรับรู้ของผู้ตามว่า ผู้ นําเป็นผู้ ทีมีคณุสมบตัิทีจะทําให้เกิดการยอมรับ  เชือฟังและเชือมนั
ว่าผู้ นําจะสามารถนําพาผู้ตามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ  ได้  ทงันีผู้ นําทีมีบารมีตามการรับรู้ของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา คือ ผู้ ทําให้ผู้ใต้บงัคบับญัชากระตือรือร้นในการปฏิบตัิงานทีได้รับมอบหมายผู้ซึง
ก่อให้เกิดความจงรักภกัดีตอ่องค์กร เป็นผู้ซึงได้รับความเคารพนบัถือจากทกุ ๆ คน  เป็นผู้มองเห็น
วา่อะไรเป็นสิงสําคญัอย่างแท้จริง   และเป็นผู้ มีอดุมการณ์ในการปฏิบตัิงาน  ผู้ ใต้บงัคบับญัชาจะ
มีความศรัทธาในตวัผู้ นําอย่างจริงใจ  มีความอบอุ่น  และภาคภูมิใจทีได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ นํา  และ
เชือว่าผู้ นําเป็นสญัลกัษณ์ของการบรรลุความสําเร็จ  นอกจากนีบารมีเป็นองค์ประกอบทีสําคญั
ของผู้ นําการเปลียนแปลง  สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ทังนีเพราะ
พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้ในกระบวนการทางสงัคม  ซึงบุคคลจะสงัเกตพฤติกรรม
ของบุคคลอืน เกิดความคิดว่าจะแสดงพฤติกรรมใหม่อย่างไร  และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อมา  เช่นเดียวกับกระบวนการทางสงัคมภายในองค์กร  ผู้ ใต้บงัคบับญัชาจะสงัเกตพฤติกรรม
ของผู้ นํา และมีแนวโน้มเลียนแบบพฤตกิรรมของผู้ นําเนืองจากตําแหน่งและประสบการณ์ทีสงูกว่า 
ยิงผู้ ใต้บังคบับัญชารับรู้ว่าผู้ นํามีความสามารถและประสบความสําเร็จ ผู้ ใต้บังคับบัญชาก็มี
แนวโน้มทีจะเลียนแบบผู้บงัคบับญัชามากขนึ ผู้ นําการเปลียนแปลงต้องใช้บารมีคูก่บัองค์ประกอบ
ทางการเปลียนแปลงอืนร่วมด้วย  เช่น  การกระตุ้นทางปัญญา  การคํานึงถึงความเป็นเอกบคุคล   
ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจ  เพือให้ผู้ ตามทุ่มเทความพยายามมากเป็นพิเศษในการ
ปฏิบตังิาน  เพือให้องค์กรประสบความสําเร็จตามทีผู้ นําคาดหวงั  )  การเน้นความเป็นเอกบคุคล  
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(Individualized orientation) ซึงประกอบด้วยพฤติกรรมดังต่อไปนี  ( )  การส่งเสริมการพบปะ
อย่างคุ้นเคยและเป็นกนัเอง โดยการทีผู้ นําพบปะกบัผู้ ใต้บงัคบับัญชาทกุระดบัหรืออย่างน้อยการ
ติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้ ใต้บังคับบัญชาบ่อย ๆ การเดินตรวจตราไปรอบ ๆ (Walk around 

Management) ซงึเป็นการสง่เสริมพบปะกบัผู้ใต้บงัคบับญัชา  เป็นการตดิตอ่สือสาร  ทาง  ทําให้
ผู้บงัคบับญัชาได้มีโอกาสรับรู้ปัญหา  และสามารถแก้ไขปัญหาในหน่วยงานก่อนทีปัญหาจะเกิด  
ตลอดจนสามารถมีข้อมูลทีถูกต้องรวดเร็ว  ทําให้การตดัสินใจในการปฏิบตัิงานถูกต้องมากขึน  
( ) การให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้รับข้อมลูขา่วสารทีต้องการ  การทีผู้ นําแจ้งข้อมลูข่าวสารทีเกียวข้อง
กับเรืองราว  ความเคลือนไหวและสิงต่าง ๆ ทีเกิดขึนภายในองค์กร  ทําให้ผู้ ใต้บงัคับบญัชามี
ความรู้สกึวา่ตนเป็นคนใน  และโดยเฉพาะอย่างยิง  ถ้าผู้ นําแจ้งข้อมลูข่าวสารด้วยตนเองหรือทาง
โทรศพัท์  จะเป็นการดีกวา่การบนัทกึข้อความในเอกสาร    การปฏิบตัิเช่นนีทําให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชา
มีโอกาสซกัถามเพือทําความเข้าใจมากขนึ และทําให้ผู้ นํามีโอกาสสงัเกตปฏิกิริยา และความสนใจ
ของผู้ ใต้บงัคบับัญชาด้วย   ( ) การเอาใจใส่ในความแตกต่างระหว่างผู้ ใต้บังคบับญัชาแต่ละ
บคุคล คือ การทีผู้ นําพยายามค้นว่าอะไรเป็นแรงจงูใจทีดีทีสดุของผู้ ใต้บงัคบับญัชา  แต่ละคนจะ
พัฒนาศักยภาพของผู้ ใ ต้บังคับบัญชาให้ถึ งจุดสูงสุดได้อย่างไร   การทีผู้ นําพิจารณา
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเป็นรายบุคคล  ทําให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชารู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับนบัถือ   ซึงมี
ผลทําให้ผู้ นําได้รับการยอมรับนบัถือจากผู้ ใต้บงัคบับญัชาด้วยเช่นกัน  ( ) การให้คําปรึกษาเป็น
รายบุคคล   ทกัษะการให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลของผู้ นํา  เน้นหนกัทีการรับฟังและการค้นหา
ปัญหา  ซึงปัญหาทีผู้ ใต้บังคับบัญชานํามาปรึกษามีทังปัญหาส่วนตัว และปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน   ตลอดจนความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ส่วนการให้ความช่วยเหลือนัน  ผู้ นํา
เพียงแตรั่บฟังแสดงความเห็นอกเห็นใจการใช้คําถาม เพือให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาระบายออกมาและ
ช่วยในการค้นหาทางเลือก หรือให้แนะนําตามสมควรก็เป็นทีพอใจของผู้ ใต้บงัคบับัญชาแล้ว )  
การเป็นพีเลียง คือ การทีผู้บริหารอาวโุสให้คําแนะนําปรึกษาเป็นรายบคุคลแก่ผู้บริหารใหม่หรือผู้ ที
มีประสบการณ์ในอาชีพสูงกว่าเป็นแบบอย่าง ชีแนะ ฝึก  และให้คําแนะนําแก่บุคคลทีมี
ประสบการณ์น้อยกว่า การเป็นพีเลียงเป็นบทบาทสําคญัของผู้บริหาร โดยพีเลียงใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ทีมีอยู่มากมาย  และใช้ตําแหน่งหน้าทีของคนเพือพัฒนาผู้ ใต้บังคับบัญชา  
จุดสําคญัของการเป็นพีเลียงคือ กระบวนการสอนและการเรียนรู้  รวมทงัการให้การดแูล ดงันนั
การเป็นพีเลียงเป็นความรับผิดชอบของผู้ นําในการทีจะพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาให้กลายเป็นผู้ นํา 



 

 

ในอนาคต65     นอกจากคณุลกัษณะ ความรู้ความสามารถทีผู้ นําการเปลียนแปลงจะต้องมีตามที
กลา่วแล้ว สําหรับสนุนัทา  เลาหนนัทน์  ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การบริหารการเปลียนแปลง ผู้ นําต้องมี
ทกัษะต่าง ๆ  ทีจําเป็น คือ ( ) ความสามารถในการฟังอย่างตงัอกตงัใจและติดตามเรืองอย่าง
จริงจงัในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทีปรึกษาจะต้องรับฟังปัญหาตา่ง ๆ  ด้วยความตงัใจ  เพือให้ได้
ข้อมลูทีมากพอสําหรับการวินิจฉัยปัญหาขององค์กร ( ) ความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์
ทีตงัอยู่บนพืนฐานของความไว้วางใจ และความซือสตัย์ต่อกันในการทําสญัญาทางจิตวิทยากับ
กลุ่ม  ผู้ บริหารนันจะมีข้อความระบุถึงความสัมพันธ์ทังสองฝ่ายว่าจะติดต่อสือสารกันอย่าง
เปิดเผย   ไ ว้วางใจต่อกัน  ดังนัน  ทีปรึกษาจะต้องแสดงออกให้เห็ นซึงทักษะเหล่านี  ( )  
ความสามารถในการสร้างความร่วมมือในการทํางานร่วมกบัสมาชิกในองค์กร ในอนัทีจะแสวงหา
วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกนัระหว่างทีปรึกษากับลกูค้า ( ) ความสามารถในการออกแบบและการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ เพือเตรียมนําไปสู่การเปลียนแปลงทีกําหนดไว้  ( )  ความสามารถในการ
เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ อืนได้อย่างถกูต้องแม่นยํา เพือช่วยให้ตีความหมายในเ รืองปัญหาองค์กรมี
ความถกูต้อง  อนัจะช่วยให้การกําหนดทางเลือกเพือแก้ปัญหาองค์กรมีแนวทางทีชดัเจนขนึ  และ 
( )  ความสามารถในการทํางานร่วมกบักลุ่มตา่ง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใด   ซึงจะทําให้เกิดการ
ดําเนินงานตา่ง ๆ  เป็นไปด้วยความราบรืน66   ตามทศันะของประยทุธ ชสูอน ได้ศกึษาพฤติกรรม
ภาวะผู้ นําทีสอดคล้องกบัภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงวา่ระดบัพฤตกิรรมทีผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้
เห็นในการบริหารโรงเรียนทีเป็นกระบวนการเปลียนแปลงความพยายามของผู้ ร่วมงานและผู้ตาม
ให้สงูขนึกว่าความพยายามทีคาดหวงั  พฒันาความสามารถของผู้ ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดบัที
สูงขึนตามศักยภาพมากขึน  ทําให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและของ
โรงเรียน  จูงใจให้ผู้ ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์
ของกลุม่  ของโรงเรียนหรือชมุชน  โดยใช้แรงขบัหรือทกัษะทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มี 4 องค์ประกอบ ดงันี 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (idealized influence or charisma 

leadership) คือ ระดบัพฤติกรรมทีผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นการบริหาร หรือการทํางานทีเป็น
กระบวนการทําให้ครูและบคุลากรยอมรับ  โดยอาศยัวิสยัทศัน์ร่วม เน้นในสิงสําคญัตอ่บรรยากาศ
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 วิชยั รูปขําดี  และคนอืน ๆ, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงและประชาคมจังหวัด พ.ศ. , (กรุงเทพฯ: มลูนิธิบรูณะชนบทแหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์, ), - . 

 
66สนุนัทา เลาหนนัทน์, การพัฒนาองค์กร, พิมพ์ครังที 3 (กรุงเทพฯ: ดี ดี บุ๊คสโตร์, 

),  - . 



 

 

ในโรงเรียน ประพฤตติวัเป็นแบบอยา่ง เป็นทียกย่องนบัถือ ศรัทธาและไว้วางใจ   2)  การสร้างแรง
บนัดาลใจ (inspiration motivation)  คือระดบัพฤติกรรมทีผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นในการ
บริหาร ทําให้ผู้ ร่วมงานมีแรงจูงใจภายใน  กระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit)  ให้มี
ชีวิตชีวา เน้นทกัษะมนษุยสมัพนัธ์   จงูใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผู้ตาม   อทุิศตวัหรือความผกูพนั
ตอ่เป้าหมายและวิสยัทศัน์ร่วมกนั   มุง่สูค่วามเป็นเลิศและมีวฒันธรรมทีแข็งแกร่ง   3) การกระตุ้น
ทางปัญญา (intellectual stimulation)  คือระดบัพฤติกรรมทีผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นในการ
บริหาร  ทําให้ผู้ ร่วมงานได้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาเปลียนกรอบ (Reframing)  
การมองปัญหาและการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ  ด้วยวิถีทางแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและ
สนบัสนุนความคิดริเริมใหม่ ๆ  คิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  4) การคํานึงความเป็นปัจเจก
บคุคล (individualized  consideration) คือ  ระดบัพฤติกรรมทีผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นการ
บริหาร    โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลดูแลผู้ ตามในลักษณะเป็นโค้ชและเป็นที
ปรึกษา เน้นการประสานทีดี   ดแูลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบคุคล  ทําให้ผู้ตามรู้สึกมีคณุคา่และมี
ความสําคัญ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุนการสร้างขวัญกําลังใจทีดีในโรงเรียน   
ตลอดทงัเป็นตวัเชือม (Bonds) นกัเรียน  ผู้ปกครอง  และครูเข้าด้วยกนั67    สําหรับ สมบรูณ์  นนท์
สกลุ  ได้ทําการศกึษารูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงอย่างมีแผนของผู้ บริหารในสถานศกึษา
ขนัพืนฐาน  ผลการวิจยัพบว่า การปฏิบตัิการเปลียนแปลงอย่างมีแผน  งานบริหารสถานศึกษา 
ได้แก่ งานการบริหารทวัไป  งานธุรการ  งานวิชาการ  งานปกครองนกัเรียน  งานบริหาร และงาน
อาคารสถานที  อยูใ่นระดบัมากทีสดุ  ส่วนงานโรงเรียนกบัชมุชนอยู่ในระดบัมาก   สําหรับรูปแบบ
การบริหารการเปลียนแปลงอย่างมีแผนของผู้บริหารในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ประกอบด้วย  
องค์ประกอบ คือ  องค์ประกอบที  การกําหนดทิศทางการเปลียนแปลง ประกอบด้วยกิจ
กรรมการบริหารการเปลียนแปลงคือ การกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร   การจัดทําธรรมนูญ
โรงเรียน    การนิเทศติดตามและประเมินผล ความจําเป็น การสร้างบรรยากาศทีเหมาะสม  
สํารวจวินิจฉัยปัญหาขององค์กร   วางแผนการเปลียนแปลง   เลือกใช้กลยุทธ์และกลวิธี  การ
ปฏิบัติในการเปลียนแปลง การประเมินผลและติดตามผล  องค์ประกอบที  กระบวนการ
เปลียนแปลง ประกอบด้วย  ช่องว่างของปริมาณงาน ตระหนกัถึงความจําเป็น สร้างบรรยากาศที
                                                 

67ประยทุธ ชสูอน, “พฤติกรรมภาวะผู้ นําและแนวทางการพฒันาความเป็นผู้บริหาร 
มืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 
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เหมาะสม  สํารวจวินิจฉยัปัญหาขององค์กร  วางแผนการเปลียนแปลง   เลือกใช้กลยทุธ์และกลวิธี 
การปฏิบตัิในการเปลียนแปลง  การประเมินและติดตามผล  องค์ประกอบที  บทบาทผู้ นําการ
เปลียนแปลง ได้แก่  เป็นศนูย์กลาง มองการณ์ไกล ครองใจคน พฒันาตนเอง เป็นทงัผู้ ให้และผู้ รับ  
มีความคิดริเริมสร้างสรรค์  บูรณาการ ทํางานเชิงรุก   การติดต่อ และกล้าเผชิญปัญหา 
องค์ประกอบที  หน้าทีผู้ นําการเปลียนแปลง ได้แก่ ทําให้ผู้ ร่วมงานสนใจวตัถปุระสงค์ขององค์กร 
ทําให้การติดต่อสือสารให้องค์กรชดัแจ้ง  รักษาขวญัและกําลังใจของผู้ ร่วมงาน  ทําให้ผู้ ร่วมงาน
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน องค์ประกอบที  กลยุทธ์การ
เปลียนแปลงกลยุทธ์ทีใช้ ได้แก่  กลยุทธ์แบบมีเหตผุล      กลยุทธ์การให้คณุคา่และให้การศึกษา
กลยุทธ์การใช้ภาวะผู้ นํา  กลยุทธ์การทํางานร่วมกันเป็นทีม   องค์ประกอบที  กลวิธีการ
เปลียนแปลง ประกอบด้วย จดัลําดบัชนับงัคบับญัชา  ภาวะผู้ นํามีส่วนร่วม เกียวเนืองผกูพนั การ
ติดต่อสือสาร การเปลียนค่านิยม  สัมพันธ์ภายนอก การยอมรับของสังคม การศึกษาและการ
ฝึกอบรม อาสาสมคัร กําหนดบทบาท บรรจแุตง่ตงัประจกัษ์ผล การกําหนดเป้าประสงค์  การวิจยั
ดําเนินการ การเปลียนแปลงเทคนิค การฝึกอบรมและให้คําปรึกษา กําหนดเวลาและใช้บคุลิกภาพ
ประทบัใจ องค์ประกอบที  การลดการตอ่ต้านการเปลียนแปลง ได้แก่ สร้างหลักประกนัว่าจะไม่
เกิดความสูญเสีย  ให้การศึกษาและการติดต่อสือสาร การมีส่วนร่วมในการเปลียนแปลง การ
รักษาประเพณีทีจําเป็นเอาไว้  การเปลียนแปลงเฉพาะสิงทีจําเป็น การให้รางวลัตอบแทน การ
เจรจาต่อรอง การให้คําปรึกษา  การสร้างความน่าเชือถือ การวิเคราะห์รายบุคคล และ
องค์ประกอบที   ปัจจัยสนับสนุนให้การเปลียนแปลงสําเร็จ ประกอบด้วย พัฒนาระบบ
สารสนเทศ  ครู บุคลากรมีความมุ่งมนัในการปฏิบตัิงานให้สําเร็จ ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม ยึด
แนวทางประชาธิปไตย  การบริหารองค์กรทีทันสมยั  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีทักษะในการ
ประสานงาน   เป็นผู้ นําการเปลียนแปลง  สร้างทีมผู้ นําการเปลียนแปลง สร้างแนวคิดทีจะดงึภาวะ
แวดล้อมมาเสริมการพัฒนา  ทําการเปลียนแปลงอย่างต่อเนืองและรักษาให้คงอยู่ และสร้าง
ความสมัพนัธ์ทีดีดบัชมุชน68  สําหรับ หยกแก้ว  กมลวรเดช  ได้กล่าวถึงคณุลกัษณะของผู้บริหารที
สําคญัในการบริหารเปลียนแปลง   ดงันี  ) ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงทีเกิดจากตวัผู้ นํา  ผู้ตาม 
และองค์กร   เนืองมาจากการเปลียนแปลงทีรวดเร็ว ไม่แน่นอน  ) มุ่งเน้นทีเป้าหมายขององค์กร
และการเปลียนแปลงขององค์กร โดยการเผยแพร่คา่นิยมใหม่ ๆ และค้นหาทางเลือกทีจะนําไปสู่
                                                 
 68สมบรูณ์  นนท์สกลุ, “รูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงอยา่งมีแผนของผู้บริหาร 
ในสถานศกึษาขนัพืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร, ), . 



 

 

การจัดการ   )  สัมพันธภาพระหว่างผู้ นํากับผู้ตาม  โดยดูจากเป้าหมายของทัง  ฝ่ายทีเริม
ประสานร่วมกนัอนัจะนําไปสู่ความเป็นเอกภาพและการแบง่ปันเป้าหมายซึงกนัและกนั  ) ความ
พยายามทีจะยกระดบัความต้องการของผู้ตามให้สงูขนึและพฒันาผู้ตามให้มีความเป็นผู้ นํา  )  มี
พืนฐานของการมีปฏิสมัพนัธ์ซึงกันและกันและการมีอิทธิพลต่อกัน  ) ผู้ตามจะตอบสนองด้วย
ความไว้วางใจมีการควบคมุน้อยทีสดุ   ) สนใจภารกิจในระยะยาวมากกว่าภารกิจประจําวนั  )  
ผู้ นําและผู้ตามตา่งชว่ยกนัยกระดบัของแรงจงูใจและศีลธรรมซึงกนัและกนั  ) มุ่งเน้นไปทีอํานาจ 
คา่นิยม ศีลธรรมและจริยธรรมส่วนบคุคล  ) เน้นทีพนัธกิจและยทุธวิธีทีจะประสบความสําเร็จ  

) พฒันาผู้ตามโดยมุ่งเน้นไปทีการพฒันาส่วนบุคคล69  สําหรับ สุเทพ พงษ์ศรีวฒัน์  ได้ศึกษา
งานวิจยัเกียวกบัผู้ นําการเปลียนแปลงทางการศึกษา   จะมีคุณลกัษณะสําคญั  ประการ   ดงันี 

) ต้องเป็นผู้ มีวิสยัทศัน์ (Having vision)  ) มีความเชือว่า “โรงเรียนมีไว้เพือเป็นสถานทีเรียนรู้” 
(Believing that the schools are for learning)  )  ต้องให้คณุคา่และความสําคญัของทรัพยากร
มนษุย์ (Valuing human resources)   )  ต้องมีทกัษะทีดีของการเป็น “นกัสือสารและนกัฟัง” ทีมี
ประสิทธิภาพ (Being a skill communicators and listener)  )  ต้องแสดงพฤติกรรมเชิงรุก 
(Acting proactively)  )  ต้องกล้าทีจะเสียง (Taking risks)70   รวมถึงอดุม ฟุ้ งเกียรติไพบลูย์ ได้
สรุปองค์ประกอบของผู้ นําการบริหารการเปลียนแปลงว่ามี    องค์ประกอบ ได้แก่  )  ภาวะผู้ นํา
บารมีในการสร้างแรงบนัดาลใจ (Charismatic inspirational leadership)   รับรู้ในพฤติกรรมของ
ผู้ นํา  ทําให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมผู้ นําขึน นอกจากนีผู้ นําการเปลียนแปลงยังมี
พฤติกรรมปฏิบตัทีิมีมาตรฐานทางศีลธรรม และศีลธรรมสงูจนเกิดการยอมรับว่าเป็นสิงทีถกูต้องดี
งาม ทําให้ได้รับความศรัทธา ความไว้วางใจ การยอมรับ นบัถือย่างลึกซึงจากผู้ตามพร้อมได้รับ
ความไว้วางใจอยา่งสงูอีกด้วย  แตย่งัไมส่ามารถก่อให้เกิดการเปลียนแปลงได้   แม้ว่าผู้ตามจะเกิด
ความชืนชมและศรัทธาแล้วก็ตาม เพราะยังไม่เกิดแรงจูงใจทีสูงพอทีจะเปลียนความยึดติด
ผลประโยชน์ของตนไปเป็นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม   ซึงค่อนข้างจะมีลกัษณะเป็นนามธรรม  
ดงันนัผู้ นําจะต้องแสดงออกด้วยการสือสารให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวงัทีผู้ นํามีตอ่ผู้ตามด้วย
การสร้างแรงบนัดาลใจ ให้ยึดมนัและร่วมสานฝันต่อวิสยัทศัน์ขององค์กร  เพือนําไปสู่เป้าหมาย
แทนการทําเพือประโยชน์เฉพาะตน  ผู้ นําการเปลียนแปลงจึงเป็นผู้ ทีส่งเสริมนําใจแห่งการทํางาน
                                                 

69หยกแก้ว กมลวรเดช, ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ (อตุรดิตถ์: คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัอตุรดิตถ์, ), . 
 

70สเุทพ พงษ์ศรีวฒัน์, คุณลักษณะภาวะผู้นําการเปลียนแปลงในสถานศึกษา 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ), . 



 

 

เป็นทีม  ผู้ นําจะพยายามจูงใจผู้ ตามให้ทํางานบรรลุเกินเป้าหมายทีกําหนดไว้  โดยการสร้าง
จิตสํานึกของผู้ ตามให้เห็นความสําคญัว่าเป้าหมายและผลงานนัน จําเป็นต้องมีการปรับปรุง
เปลียนแปลงตลอดเวลา  จึงทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จได้   ) ภาวะในการ
กระตุ้ นทางปัญญา (intellectual stimulation) เป็นพฤติกรรมของผู้ นําการเปลียนแปลงที
แสดงออกด้วยการกระตุ้นให้เกิดการริเริมสร้างสรรค์สิงใหม่ ๆ   โดยใช้วิธีการคิดทวนกระแสความ
เชือและคา่นิยมเดมิของตนหรือผู้ นําหรือองค์กร  ผู้ นําการเปลียนแปลงจะสร้างความรู้สึกท้าทายให้
เกิดขึนแก่ผู้ตาม    มองปัญหาเป็นโอกาส และจะให้การสนับสนุน   หากต้องการทดลองวิธีการ
ใหม่ ๆ ของตน  หรือการริเริมสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ  ให้กับองค์กร ส่งเสริมให้ผู้ ตามแสวงหา
ทางออกและวิธีการแก้ปัญหาตา่ง ๆ  ด้วยตนเอง   เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แสดงความสามารถอย่าง
เต็มที กระตุ้นให้ทุกคนได้ทํางานอย่างอิสระในขอบเขตของงานทีตนมีความรู้ความชํานาญ ) 
ภาวะในการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล  (Individualized consideration) เป็นพฤติกรรมของ
ผู้ นําการเปลียนแปลง  ทีให้ความสําคญัในการใส่ใจถึงความต้องการความสําเร็จ และโอกาส
ก้าวหน้าของผู้ตามเป็นรายบุคคล   ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล   บางคนอาจต้องดแูล
ใกล้ชิด  ในขณะทีบางคนมีความรับผิดชอบสูงอยู่แล้ว  จะให้อิสระในการทํางาน เป็นต้น โดยที
ผู้ นําแสดงบทบาทเป็นครู พีเลียง  และทีปรึกษาให้คําแนะนําในการช่วยเหลือ  ผู้ตามให้พฒันา
ระดบัความต้องการของตนสู่ระดบัทีสูงขึน    สร้างบรรยากาศการทํางานทีดี  ส่งเสริมการเรียนรู้
และความมนัใจให้แก่ผู้ตามเพือให้ทํางานได้ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ71       สําหรับ 
ธีระ  รุญเจริญ กลา่วถึงภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงในการจดัและบริหารการศกึษา  มีความจําเป็น
และมีความสําคญัอย่างยิงในยุคนี  ทงันีย่อมต้องอาศยัลกัษณะความเป็นผู้ นําการเปลียนแปลง 
ดงันี 1) เป็นผู้ ไม่ยึดกรอบและมีความคิดสร้างสรรค์ 2) มีวิสยัทศัน์กว้างไกล  มุ่งผลประโยชน์ของ
องค์กรเป็นหลกั      3) มีความตระหนกัและความรู้  ความเข้าใจในเนือหาสาระการเปลียนแปลง 
4) กล้าได้กล้าเสียและยอมเสียงด้วยเหตแุละผล  5) สามารถสร้างความตระหนกัในปัญหาและ
ความจําเป็นในการเปลียนแปลง  ได้แก่ บุคลากรในองค์กร 6) มีความอดทน อดกลนั ต่อการ
ต่อต้าน  โดยใช้ความสุขุมรอบคอบ 7) มีความมุ่งมนัในความสําเร็จ   8) มีความสามารถในการ
กระตุ้น   ให้รางวลัทีเหมาะสมแก่บคุลากรร่วมงานและทกุคนประสบความสําเร็จ  9) ยอมรับความ
                                                 
 71อดุม  ฟุ้ งเกียรตไิพบลูย์, “การรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมของหวัหน้างาน ภาวะผู้ นํา
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(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

รามคําแหง, ), - . 



 

 

แตกต่าง ๆ และตัดสินใจด้วยเหตุและผล 10) ยอมให้บุคลากรร่วมงานมีส่วนร่วม  ตลอด
กระบวนการและมีโอกาสเป็นผู้ นําในบางโอกาส72 

 คณุลกัษณะผู้ นําการเปลียนแปลงนี  ถือว่าเป็นคณุสมบตัิหนึงของผู้บริหารมืออาชีพ ซึง
ในยุคปัจจุบนัสถานศึกษาจําเป็นต้องได้ผู้บริหารระดบัมืออาชีพทีมีความสามารถสูง   สามารถ
บริหารจดัการสถานศกึษาในยคุการเปลียนแปลงหรือกล่าวได้ว่า การทีผู้บริหารจะเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพได้  ก็จะต้องมีคุณลกัษณะของผู้ นําการเปลียนแปลงอยู่ในตวัด้วยเช่นกัน  ซึงคณุลกัษณะ
ของผู้บริหารมืออาชีพ ในยคุของการเปลียนแปลง  นกัวิชาการได้กล่าวถึงคณุลกัษณะของผู้บริหาร
มืออาชีพ และบริหารการเปลียนแปลงไว้ดงันี  เสตียร์ และพอตเตอร์ (Steers and Porter) ได้
อธิบายถึงองค์ประกอบภาวะผู้ นํา ด้านความชดัเจนในวิสยัทศัน์ว่าเป็นลกัษณะของผู้ นําทีสามารถ
ในการให้ความชดัเจนด้านถ้อยคําทีเกียวกบัวิสยัทศัน์ทีดี  เพือให้ทราบว่าอนาคตควรเป็นอย่างไร73 
โรเบริด์  ฮีลเลอร์  (Robert Heller) ได้ทําแบบประเมินทกัษะการบริหารเปลียนแปลง โดยกําหนด
ตวับ่งชีไว้ดงันีว่า  ) พยายามคาดการณ์และทําตวัเป็นผู้ นําการเปลียนแปลงในทีทํางาน  ) ใช้
ประโยชน์จาก IT ใหม่ล่าสุดกับงานทีทํา  ) ถ้าเป็นเรืองการแข่งขนัหรือเรืองทีเกียวข้องกับการ
เปลียนแปลงด้านเทคโนโลยีจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ  ) ชอบหาโอกาสทีเปลียนแปลง ) 
ชอบทําตวัไมเ่หมือนใคร และชอบหาวิธีใหม ่ๆ มาใช้  เพือให้ทํางานได้ดีขนึ  ) เปิดใจกว้างสําหรับ
ความคดิใหม ่ๆ  และความเป็นไปได้ในเรืองตา่ง ๆ   ) เชือมโยงเปลียนแปลงเข้ากบัความต้องการ
ของลกูค้า  ) มีปรัชญาการเปลียนแปลงของตวัเองทีง่าย ๆ และชดัเจน   ) การมีส่วนร่วมในการ
เปลียนแปลงจากบุคคลตา่ง ๆ    ) รอบคอบอย่างมาก  เมือจะต้องทําการเปลียนแปลงในเรือง
ใด ๆ  หรือดําเนินโครงการเปลียนแปลงใด   ) แตกโครงการเปลียนแปลงออกเป็นส่วนย่อย ๆ  

) ปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางเมือพิจารณาเกียวกบักลยทุธ์และการดําเนินการ  ) ให้คนอืน
เห็นชอบด้วยเมือจะให้เขาดําเนินการเปลียนแปลงใด ๆ    ) ใช้ประโยชน์จากการทํางานเป็นทีม       
โดยถือวา่ทีมคือพืนฐานสําคญัในการบริหารการเปลียนแปลง   ) ใช้การเปลียนแปลงแบบแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าเพือให้ได้ผลอย่างเร็วในช่วงต้นของการดําเนินโครงการเปลียนแปลง ) 
วางแผนลว่งหน้าอยา่งดีสําหรับแผนการเปลียนแปลงระยะยาว   ) ระมดัระวงัไม่มองโลกในแง่ดี
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เกินไปหรือร้ายเกินไป  ) พยายามหาโอกาสให้รางวลัหรือฉลองความสําเร็จในการเปลียนแปลง
ใด ๆ ทีเห็นผล  ) ดแูลให้ทกุคนเข้าใจวา่ เขาจะได้อะไรบ้างจากการเปลียนแปลง  ) มีแผนการ
เปลียนแปลงทีปรับได้ตามสถานการณ์รองรับ  ) คาดการณ์ปฏิกิริยาตอ่ต้านใด ๆ  และมีแผนที
จะรับมือ    ) มีแผนนําร่องเพือทดสอบแผนการเปลียนแปลงทีจะดําเนินการ  ) สือสารข้อมลูที
เกียวข้องกบัลูกน้องและเพือนร่วมงานอย่างเร็วทีสดุเท่าทีจะเป็นไปได้   ) ทํางานอย่างใกล้ชิด
กับผู้ ทีเชียวชาญเรืองการเปลียนแปลง   ) มีความยืดหยุ่นและพร้อมจะปรับตวัเมือต้องการ
เปลียนแปลง  ) ส่งเสริมให้ทุกคนได้แสดงความเห็นหรือความกังวลได้อย่างเต็มที  ) จดัการ
กบัการตอ่ต้านการเปลียนแปลงอยา่งแข็งขนัและด้วยความเป็นธรรม  ) ใช้การวดัผลเชิงปริมาณ
ในการวดัผลงาน   ) ทบทวนและปรับเหตผุลซึงเป็นพืนฐานของแผนการเปลียนแปลง  ) ดแูล
ให้บคุลากรได้รับการฝึกอบรมทีสอดคล้องกบัการเปลียนแปลง  ) เริมโครงการเปลียนแปลงใหม่
เมือโครงการทีดําเนินการอยู่ใกล้แล้วเสร็จ  ) หมันประเมินตนเองเพือตรวจสอบตัวเองและ
องค์กร74   สําหรับลีมบาช  (Leimbach) ได้อธิบายถึงลกัษณะของภาวะผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์ ดงันีคือ   
การสร้างวิสยัทศัน์และกลยทุธ์  การเป็นนกัสือสารและแนวปฏิบตัใินกลยทุธ์ขององค์กร การนําการ
เปลียนแปลงขององค์กร  รวมถึงการสร้างแรงบนัดาลใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย75  สําหรับนอดดิง 
(Noddings)  กล่าวว่า จิตวิญญาณของผู้บริหารด้านแรงบนัดาลใจ ซึงประกอบด้วยคณุลกัษณะ
ย่อย  ประการคือ  ความเชือมันในตนเอง  ความมุ่งมันในการทํางาน และความศรัทธาใน
ผลสําเร็จ  แรงบนัดาลใจจงึเป็นคณุลกัษณะหนงึทางจิตวิญญาณของผู้บริหารอีกด้านหนึงทีค้นพบ
ว่า สามารถจําแนกความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบได้76  สําหรับธีระ รุญเจริญ ได้กล่าวถึง
ลักษณะของผู้ บริหารมืออาชีพ ทีจะนําไปสู่ความสําเร็จในการบริหารและจัดการศึกษาตาม
แนวทางทีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ  พทุธศกัราช 2542  ดงันี  1) ลกัษณะ
พืนฐานธรรมชาติเป็นทนุ: ผู้ นําตามธรรมชาติ (1) ความถนดั (aptitude)  (2) ลกัษณะนิสยัในการ
ร่วมกิจกรรมกับผู้ อืน  ได้แก่ การร่วมทํางานและการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์  2) การศึกษา
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ปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาขึนไป  ครอบคลุมเนือหาสาระ  (1)  การบริหารและการจดั
การศกึษา  (2) จิตวิทยาการทํางานกบัคนอืน  (3) พืนฐานการศกึษา  ค้นคว้าวิจยัในเรืองระเบียบ
กฎหมาย สงัคมวิทยา ปรัชญา  เศรษฐกิจ  การปกครอง  3) บคุลิกภาพน่าเชือถือ  (1) นําเสียงการ
พดูน่าฟัง เข้าใจง่าย  (2) อารมณ์มนัคง (Emotional Quotient : EQ)  (3) เข้มแข็ง แตถ่่อมตวั (4) 
กริยามารยาทเป็นทียอมรับของสังคม  (5) การแต่งกายสอดคล้องกับกาลเทศะ  4) คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (1)  มีวิสยัทศัน์ก้าวหน้าทนัตอ่การเปลียนแปลง  (2) ยึดระบบ
คณุธรรมเป็นทีตงั  ได้แก่  ความโปร่งใส และมีความยตุธิรรม  (3) ซือสตัย์ ไม่คอร์รัปชัน  (4) อดทน 
อดกลนั  (5) รับทงัผิดและชอบเสียสละ  (6) เป็นคนดีของสงัคม   5) ความสามารถความชํานาญ
ในการบริการและจดัการศึกษาตามหลกัวิชาและการปฏิบตัิ  (1) นําองค์กรไปสู่เป้าหมายโดยยึด
องค์คณะบคุคลมีสว่นร่วม  (2) ส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่มทีมประสานงานเพือผลงานตามหน้าที
ความรับผิดชอบ  (3) ปรับเปลียนเทคนิค เพือสอดคล้องกบัการเปลียนแปลง  6) ความรู้ลึกและรู้
รอบในเรืองของการบริหารจัดการ การจดัการศึกษา  ระเบียบ  กฎหมาย  บริบททางสงัคม การ
วิจยั และจิตวิทยาการบริหาร  (1) เป็นหลกัประกนัการบริหารทีมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  (2) 
จดัเป็นการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ (3)  เป็นหลกัประกันคณุภาพ  (4) ยกระดบัมาตรหลกัประกัน
คุณภาพ   (5) นําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนือง  (6) มุ่งมันปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ77  สําหรับวีระ ประเสริฐศิลป์ ได้กําหนดคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษา
มืออาชีพไว้ 6 ประการ ดงันี 1) เป็นผู้ นําการเปลียนแปลง  2) มีจิตวิญญาณนกับริหาร อทุิศตนเพือ
หน้าที มีความเป็นปัญญาชน   ผู้บริหารเป็นแบบอย่างทีดี  3) เป็นผู้ นําทางการศกึษา  4) มีความรู้
ความสามารถในการบริการ  5) มีผลงานทีแสดงถึงความชํานาญในการบริหารการศกึษา  6)  นํา
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร78   สําหรับศกัดิไทย สรุกิจบวร  ได้กล่าวถึง
ผลงานวิจัยบางชินทีสรุปและจําแนกถึงคุณลักษณะของผู้ บริหารทีจะส่งผลต่อการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมืออาชีพ   สามารถจําแนกได้ 10 ประการคือ 1)  มีความพร้อมทางด้านข้อมูล
สารสนเทศ  2) มีความรู้ทางวิชาชีพ   3) มีความรู้เท่าทนัในสถานการณ์ 4) มีทกัษะในการเข้า
สงัคม  5) มีทกัษะในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาและตดัสินใจ  6) การควบคมุอารมณ์  7) มี
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พฤติกรรมกล้าเสียง  8) มีความคิดริเริมสร้างสรรค์  9)  มีความรู้สึกไวต่อบุคคลอืน และ 10) มี
ความใฝ่รู้และฝึกฝนการเรียนรู้79 

สําหรับงานวิจัยของสุภาพร  รอดถนอม ได้ทําการศึกษาเรือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงและการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ อํานวยการวิทยาลยัพยาบาลกับ
ประสิทธิผลขององค์กร ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ  ผลการวิจยัพบว่า  ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง
กบัประสิทธิภาพขององค์กร  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ( r =.720) การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพขององค์กรได้อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  กลุ่มตวัแปรทีสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลขององค์กรได้
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   คือ  การกระตุ้นทางปัญญา  การกระจายอํานาจ  การให้
อํานาจในการตัดสินใจ การสร้างวิสัยทัศน์  การถ่ายทอดวิสัยทัศน์  การปลูกฝังค่านิยม80       
สําหรับปัทมา จิตรศรีสวสัดิ  ได้ทําการศึกษาเรือง การทํานายความพึงพอใจของงาน และความ
ผกูพนัทางจิตใจตอ่องค์กรจากภาวะผู้ นําแบบนกัปฏิรูป โดยมีความชอบพอผู้ นําเป็นตวัแปรส่งผ่าน 
ผลการวิจยัพบว่า  องค์ประกอบการให้รางวลัตามเงือนไขมีสหสมัพนัธ์ทางบวกกบัองค์ประกอบ
ของการสร้างแรงบนัดาลใจ   การเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลของผู้ นําแบบนักปฏิรูป  อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั . 81   สําหรับ ปรานี  อธิคมานนท์ ได้ทําการศกึษาเรือง ภาวะผู้ นําของ
ผู้ บ ริหารทีส่งผลต่อการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา   สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในเขตภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้ นําของ
ผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขันพืนฐาน ในเขตภูมิภาคตะวนัตก  
                                                 
 79ศกัดไิทย สรุกิจบวร, ภาวะผู้นําของผู้บริหารมืออาชีพ (กรุงเทพฯ: สวีุริยาสาสน์, 
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80สภุาพร  รอดถนอม, “ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงและการบริหาร
แบบมีสว่นร่วมของผู้ อํานวยการวิทยาลยัพยาบาลกบัประสิทธิผลขององค์กร ตามการรับรู้ของ
อาจารย์พยาบาลวิทยาลยัพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาพยาบาลศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ),  - .   

81ปัทมา  จิตรศรีสวสัด,ิ “การทํานายความพงึพอใจในงาน และความผกูพนัทางจิตใจ 

ตอ่องค์การจากภาวะผู้ นําแบบนกัปฏิรูป โดยมีความชอบพอผู้ นําเป็นตวัแปรสง่ผา่น“ (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาศลิปศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ), 

- . 



 

 

โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี 
ความสามารถสว่นตน การมุง่ความสมัพนัธ์เป็นรายคน  การดลใจ และการกระตุ้นทางปัญญา  ซึง
ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน และการดลใจ และการกระตุ้นทางปัญญา ส่งผลต่อการ
ดําเนินการปฏิรูปการศกึษาของสถานศกึษา   สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  

 

ในเขตภูมิภาคตะวนัตก โดยภาพรวม82   สําหรับสภุาวดี  จิตติรัตนกลุ   ได้ศกึษาระดบั
ภาวการณ์เปลียนแปลงเป็นกระบวนการทีผู้ นํามีอิทธิพลต่อผู้ ร่วมงานและผู้ ตาม   โดยการ
เปลียนแปลงตามความพยายามของผู้ ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึนกว่าความพยายามทีคาดหวัง  
รวมทงัพฒันาความสามารถของผู้ ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดบัทีสงูขนึ และมีศกัยภาพมากขนึให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรมีองค์ประกอบ  ด้าน  คือ ) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
(idealized influence)  คือ การทีผู้ นํามีวิสยัทศัน์   และสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้ปฏิบตัิประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างหรือเป็นรูปแบบสําหรับผู้ปฏิบตัิเป็นทียกย่อง   เคารพนบัถือ  ศรัทธา ไว้วางใจ  
และทําให้ผู้ตามเกิดความภาคภมูิใจเมือร่วมงานด้วยกนั ) การสร้างแรงบนัดาลใจ (inspirational 

motivation) คือ พฤตกิรรมทีผู้ นําประพฤติในทางทีจงูใจให้เกิดแรงบนัดาลใจให้กบัผู้ตาม  โดยการ
สร้างแรงบนัดาลใจภายใน  การท้าทายในเรืองงานของผู้ตาม  และผู้ นํากระตุ้นจิตวิญญาณของ
ทีมงานให้ปฏิบตังิานด้วยความกระตือรือร้น ) การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual  stimulation) 
คือ  พฤติกรรมทีผู้ นําแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการทํางานทีเป็นกระบวนการกระตุ้นให้ผู้
ปฏิบตัเิห็นวิธีการหรือแนวทางการแก้ปัญหาใหม ่ๆ  และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบตัิการแสดงความคิดเห็น   
มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยการใช้ข้อมูลและผู้ นํายงักระตุ้นให้ผู้ปฏิบตัิเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วย
วิถีทางใหม่  ๆ ) การคํานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ( individualized consideration) คือ 
พฤติกรรมทีผู้ นํามีความสมัพนัธ์เกียวข้องกบับคุคลในฐานะเป็นผู้ ให้การดแูลเอาใจใส่ผู้ปฏิบตัิเป็น
รายบคุคล และทําให้ผู้ปฏิบตัรู้ิสกึมีคณุคา่และมีความสําคญั  และผู้ นําคอยให้คําปรึกษา สนใจ 

                                                 
82ปราณี อธิคมานนท์, “ภาวะผู้ นําของผู้บริหารทีสง่ผลตอ่การดําเนินงานปฏิรูป

การศกึษาของสถานศกึษา สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

), . 



 

 

เรืองความทุกข์สขุของผู้ปฏิบตัิอยู่ตลอดเวลา83   สําหรับเศรษฐพงษ์ นวะมะรัตน  ได้ทําการศกึษา
เรือง กลยทุธ์การพฒันาองค์ความรู้ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกสู่ความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สรุปสาระสําคญัไว้ว่า การสร้างและการสานวิสัยทศัน์ โดยที
องค์กรจะอยูไ่ด้ต้องมีการกําหนดจดุมุ่งหมายขององค์กร  ซึงบางคนยงัไม่รู้จกัมุ่งหมายในชีวิตของ
ตนเอง และยงัไม่สนใจทีจะรับรู้เป้าหมายขององค์กร   ดงันนัองค์กรจึงมีการรับฟังความรู้สึกจาก
ผู้ อืน เพือพฒันามมุมองของตนเองให้กว้างขนึ  ถือว่าเป็นวิสัยทศัน์ร่วม โดยหลกัการสําคญัคือ ทกุ
คนต้องพดูคยุจากความรู้สึกจริง ๆ  การเปิดใจพูด  หรือเปิดใจรับฟัง  โดยองค์ประกอบทีจะส่งให้
คนแสดงวิสยัทศัน์ออกมา คือ การสนับสนุนให้แต่ละคนมีวิสยัทัศน์ส่วนบุคคลและการสร้างแรง
บนัดาลใจ  ซึงจะเป็นจดุร่วมของการมีวิสยัทศัน์และพฒันาไปสู่การสร้างวิสยัทศัน์ร่วม 84 สําหรับ
ขนิษฐา  อุน่วิเศษ  ได้ศกึษาภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงว่าเป็นพฤติกรรมของผู้บริหารงานโรงเรียน  
ทีแสดงให้เห็นวิธีการในการบริหารโรงเรียน  จําแนกเป็น  ด้านคือ  ) การสร้างวิสยัทศัน์ (vision) 
คือ  พฤติกรรมทีผู้บริหารโรงเรียน แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานโรงเรียน มีการเตรียมการใน
ปัจจุบัน   เพือให้สอดคล้องกับการมองภาพความต้องการของโรงเรียนทีจะเกิดขึนในอนาคต
ข้างหน้า    ซงึเป็นไปตามข้อเท็จจริงและตรงตามความจําเป็นและความต้องการของสงัคมโดยรวม  

) การสร้างบารมี (charisma)  คือ พฤติกรรมทีผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นการบริหารงานใน
โรงเรียน  เป็นกระบวนการทีทําให้ผู้ ร่วมงานมีความศรัทธาและนบัถือ ยินดีทีจะทุ่มเทปฏิบตัิงาน
ตามภารกิจ  โดยผู้บริหารโรงเรียนมีคณุลกัษณะในด้านความเชือมนัในตนเอง  กําหนดแนวโน้ม
การเปลียนแปลง  การมีวิสยัทศัน์   มีความสามารถในการเปลียนแปลงและแก้ไขปัญหาขดัแย้ง
ภายในจิตใจเป็นแบบอย่างทีดีจนผู้ ร่วมงานยึดถือเอาเป็นแบบอย่างบริหารงานเป็นทีประทับใจ  
กําหนดเป้าหมายการทํางานชัดเจนและมีมาตรฐานการทํางานสูง    ) การคํานึงถึงความเป็น
เอกัตถะบุคคล (individualized consideration) คือ  พฤติกรรมทีผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็น
                                                 

83สภุาวดี  จิตตรัิตนกลุ, “ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงกบัประสิทธิผลการปฏิบตังิานของ
นายกเทศมนตรี กรณีศกึษาเทศบาลเมืองพงังา อําเภอเมือง จงัหวดัพงังา” (รายงานการศกึษา
อิสระปริญญามหาบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 

), บทคดัย่อ.   
 

84เศรษฐพงษ์  นวะมะรัตน, “กลยทุธ์การพฒันาองค์ความรู้ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ทหารบกสูค่วามเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ วิทยาลยัเสนาธิการทหาร” (หลกัสตูรศลิปศาสตร์ 
มหาบณัฑิตการทหารสว่นบณัฑิตศกึษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  สถาบนัวิชาการทหารบก
ชนัสงู, ), 9. 



 

 

การบริหารงานในโรงเรียน  ทีเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ของผู้บริหารทีมีตอ่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาอย่าง
เป็นกนัเอง  มีการตดิตอ่กบัผู้ ร่วมงานเป็นรายบคุคล   มีการสือสารแบบสองทางให้เกียรติ  มีความ
จริงใจและรับฟังเหตผุลด้วยดี    4) การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual  stimulation) คือ
พฤติกรรมทีผู้ บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นการบริหารงานโรงเรียน เป็นกระบวนการกระตุ้ น
ผู้ ร่วมงานให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา   โดยใช้สัญลักษณ์จินตนาการ และ
ภาษาทีเข้าใจง่าย  ส่งเสริมให้ผู้ ร่วมงานเข้าใจบทบาทและยอมรับในบทบาทสร้างความมันใจ   
และสง่เสริมคณุคา่ของผลลพัธ์ทีต้องการเป็นผลให้ผู้ ร่วมงานเกิดความพยายามในการทํางานมาก
ขึน และแก้ปัญหาในการทํางานด้วยความเรียบร้อย     และ ) การสร้างแรงบันดาลใจ 
(inspirational  motivation) คือ พฤติกรรมทีผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นการบริหารงานใน
โรงเรียน เป็นกระบวนการทีทําให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเกิดแรงบนัดาลใจ   ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  
อุทิศตนเพือทีมงาน เห็นความสําคัญทีจะช่วยพัฒนาส่วนรวมและสังคม เป็นผลให้เกิดความ
พยายามในการทํางานมากขนึ โดยผู้บริหารโรงเรียนใช้คําพดู สญัลกัษณ์หรือจินตนาการชกัชวนให้
เข้าใจความหมายและมีความรู้สึกทีเห็นว่าภารกิจทีจะต้องทําเป็นสิงสําคญั 85     สําหรับ ภิรมย์  
ถินถาวร ได้ศกึษาภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงว่าเป็นพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศกึษาทีเป็นพลงั
ผลกัดนัทําให้เกิดการตระหนัก เปลียนแปลงพฤติกรรมของผู้ตาม จนเกิดกระบวนทศัน์ใหม่ ๆ ทํา
ให้เกิดการตระหนักรู้ในเรืองวิสัยทัศน์และภารกิจของทีมงานและองค์กร  พัฒนาผู้ ตามไปสู่
ความสามารถทีสูงขึน  เกิดความสนใจเฉพาะตนไปสู่อุดมการณ์ทีเกียวกับผลสมัฤทธิและความ
เป็นอยู่ทีดีขึนในตนเองและองค์กร ประกอบด้วยองค์ประกอบของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง  
ด้าน คือ การสร้างบารมี การคํานงึถึงความเป็นเอกตัถบคุคล การกระตุ้นทางปัญญาและการสร้าง
อดุมการณ์ ดงันี   )  การสร้างบารมี (charisma) คือ  การทีผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมทีดีเป็นที
เชือถือ มีเป้าหมายทีเป็นอุดมการณ์ชัดเจนในการทํางาน  เป็นมิตรเป็นกันเอง  ปฏิบัติตัวต่อ
ผู้ ร่วมงานโดยใช้หลกัธรรมทางศาสนา  มีความเฉลียวฉลาดมุ่งมนัพฒันาโรงเรียนให้เปลียนแปลง
ในทางทีดีขนึเสมอ  )  การคํานึงถึงความเป็นเอกตัถะบคุคล (individualized consideration) คือ 
การทีผู้บริหารโรงเรียนยอมรับนับถือความสามารถของแต่ละบุคคล  ชืนชมความสามารถของ
เอกภาพนนั  การให้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ  มอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้ความสามารถของ
                                                 

85ขนิษฐา อุน่วิเศษ, “ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารทีสง่ผลตอ่องค์กรแหง่ 
การเรียนรู้ของโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาสกลนคร เขต ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา 

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร, 
), . 



 

 

แตล่ะบคุคล  แตล่ะคนเป็นกําลงัหลกัของโรงเรียนในการทีจะนําพาการศกึษาไปสู่คณุภาพ ) การ
กระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation) คือ การทีผู้บริหารนําพาหรือผลกัดนัให้ผู้ ร่วมงาน
ตระหนักในปัญหาและส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ ร่วมงาน ผลักดันให้
ผู้ ร่วมงานพยายามหาข้อสรุปใหม่ทีดีกว่า   ผู้ ร่วมงานได้รับการชืนชมเมือประสบความสําเร็จใน
การแก้ปัญหาเพือพัฒนางาน ผู้ ร่วมงานทราบแนวคิดหลักในการพัฒนาโรงเรียนทีจะนําไปสู่
คณุภาพ   ) การสร้างแรงบนัดาลใจ ( inspirational motivation) คือ การทีผู้บริหารสร้างและให้
ความจริงใจกับผู้ ร่วมงานอย่างเสมอภาค  ใช้วาจาในการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ ปลุกใจให้เห็น
คณุคา่ตอ่การพฒันางาน ชืนชมความสําเร็จและวางแผนงานแห่งการท้าทาย  ส่งเสริมการกล้าคิด 
กล้าปฏิบตัิในแนวทางทีจะทําให้เกิดการพัฒนางาน86   สําหรับ วีรวัฒน์  ปันนิตามัย ได้
ทําการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง  แรงจูงใจทีจะนําและการ
ต่อต้านการเปลียนแปลงของนักศึกษา หลักสูตรภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ผลการวิจยัพบว่านักศึกษาหลกัสูตร MPA  มีคณุลักษณะผู้ นํามุ่ง
ปรับเปลียน  โดยเฉพาะด้านความสามารถสร้างแรงบนัดาลใจ  และคํานึงถึงความเป็นปัจเจกชน
ของผู้ตามได้เหนือกว่า MPPM  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ87   สําหรับ สริุยน ชาธรรมา  ได้ทําการ
วิจยัเรือง ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในศนูย์เครือข่ายกณุโฑ  อําเภอท่าคนัโท  
สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต   โดยศกึษาภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงว่าเป็น
กระบวนการทีผู้บริหารแสดงให้เห็นการบริหารจดัการในโรงเรียนทีเป็นกระบวนการเปลียนแปลง
ความพยายามของบุคลากรให้สูงขึน โดยยกระดับแรงจูงใจของบุคลากรให้เกิดความต้องการ
มากกว่าทีเป็นอยู่ และตระหนกัถึงคณุค่าของจุดมุ่งหมายเป็นผลให้เกิดการปฏิบตัิงานเกินความ

                                                 
86ภิรมย์  ถินถาวร, “การศกึษาภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ตามการรับรู้ของข้าราชการครู โรงเรียนในอําเภอบ้านโพธิ สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษา
ฉะเชิงเทรา เขต ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับรูพา, ), บทคดัยอ่.  

87
 วีรวฒัน์  ปันนิตามยั, “การศกึษาเปรียบเทียบสมรรถนะของภาวะผู้ นําการ

เปลียนแปลง แรงจงูใจทีจะนําและการตอ่ต้านการเปลียนแปลงของนกัศกึษาหลกัสตูรภาคพิเศษ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ , 
 (มีนาคม ): . 

 
 



 

 

คาดหวัง มีศกัยภาพในการปฏิบตัิงานและเป็นนักพัฒนา  โดยภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของ
ผู้บริหารมี  องค์ประกอบ ดงันี ) การมีอิทธิพลเชิงอดุมการณ์ ( idealized influence) คือ การที
ผู้ นําประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลสําหรับผู้ ตาม  ผู้ นําเป็นทียกย่อง เคารพนับถือ
ศรัทธา ไว้วางใจ และทําให้ผู้ ตามเกิดความภาคภูมิใจเมือได้ร่วมงานกัน  ผู้ ตามจะพยายาม
ประพฤตปิฏิบตัเิหมือนกบัผู้ นําและต้องการเลียนแบบผู้ นําของเขา    สิงทีผู้ นําต้องปฏิบตัิเพือบรรลุ
ถึงคุณลักษณะนี  คือ  ผู้ นําจะต้องมีวิสัยทัศน์  2)  การสร้างแรงบนัดาลใจ  (inspirational 

motivation)  คือ  การทีผู้ นําจะประพฤติในทางทีจงูใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผู้ตาม  โดยการสร้าง
แรงบนัดาลใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรืองงานของผู้ตาม ผู้ นําจะกระตุ้นจิต
วิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา  มีการแสดงออกซึงความกระตือรือร้น     โดยการสร้างเจตคติทีดี
และการคดิในแง่บวก  ผู้ นําจะทําให้ผู้ตามสมัผสักบัภาพทีงดงามของอนาคต  ผู้ นําจะสร้างและสือ
ความหวังทีผู้ นําต้องการอย่างชัดเจน  ผู้ นําจะแสดงการอุทิศตัวหรือผูกพันต่อเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน  ) การกระตุ้นทางปัญญา ( intellectual stimulation)  คือ การทีผู้ นํามีการ
กระตุ้นผู้ตามให้ตระหนกัถึงปัญหาตา่ง ๆ  ทีเกิดขนึในหน่วยงาน   ทําให้ผู้ตามมีความต้องการหา
แนวทางใหม่มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน    เพือหาข้อสรุปใหม่ทีดีกว่าเดิม   และให้เกิดสิงใหม่และ
สร้างสรรค์   โดยผู้ นํามีการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ มีการ
ตงัสมมตฐิาน  การเปลียนกรอบการมองปัญหาการเผชิญกบัสถานการณ์เก่า ๆ  ด้วยวิถีทางใหม่ มี
การจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริมใหม่  ๆ  ในการพิจารณาปัญหา และการหาคําตอบของ
ปัญหามีการให้กําลงัใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ   ) การคํานึงความเป็น
เอกัตถะบุคคล (individualized consideration) ผู้ นําจะมีความสัมพันธ์เกียวข้องกับบุคคลใน
ฐานะผู้ นําในการดูแลเอาใจใส่ผู้ ตามเป็นรายบุคคล  และทําให้ผู้ ตามรู้สึกมีคุณค่าและมี
ความสําคญั   ผู้ นําจะเป็นผู้ ฝึกสอนและเป็นทีปรึกษาของผู้ตามแต่ละคนเพือการพัฒนาผู้ตาม  
ผู้ นําจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบคุคล เพือความสมัฤทธิและเติบโตแต่ละ
คน  ผู้ นําพฒันาศกัยภาพของผู้ ตามและเพือนร่วมงานให้สูงขึน นอกจากนีผู้ นํามีการปฏิบตัิต่อผู้
ตามโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิงใหม่ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน คํานึงถึง
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลในด้านความจําเป็นและความต้องการ   การประพฤติของผู้ นํา แสดง
ให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 88  สําหรับนันทนา บุรีจันทร์ ได้ศึกษา
                                                 
 88สริุยน ชาธรรมา, “ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในศนูย์เครือขา่ย
กณุโฑ อําเภอท่าคนัโท สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษากาฬสินธ์ เขต ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ), ข. 



 

 

ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงว่าเป็นการรับรู้และความคิดเห็นเกียวกบัพฤติกรรมการใช้อิทธิพลของ
ผู้บริหารโดยการมุ่งให้มีการเปลียนแปลงจากสภาพเดิมทีเป็นอยู่  โดยกระตุ้นให้ผู้ตามได้ตระหนกั
ถึงโอกาสหรือปัญหาและการร่วมกําหนดวิสยัทศัน์ให้เกิดสิงใหม่ ๆ  ในองค์กร   ทงันีผู้ นํามีการจูง
ใจให้บุคคลปฏิบัติงานเกินกว่าความคาดหวังปกติ ซึงได้แก่ ความสามารถของผู้ นําในด้าน
คณุธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร  ความสามารถในการสร้างวิสยัทศัน์ร่วม  ความสามารถในการคิด
และวางแผนกลยุทธ์  การพัฒนาวิชาชีพครู การให้อํานาจแก่ครู การบริหารจัดการโดยยึดคน
สําคญั  การมีโครงสร้างการบริหารทีเอือและส่งเสริมการปฏิบตัิงาน มนษุยสมัพนัธ์ การจงูใจและ
ความสามารถในการบริหารความขดัแย้งให้ประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร  ดงันี  ) คณุธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหาร คือ คุณงามความดีของบุคคลทีกระทําไปด้วยความสํานึกในจิตใจ โดยยึดถือเป็น
ความเคยชิน  เป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมทีดีงามเป็นทียอมรับถูกต้องดีงามตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศกึษาของตนเอง ผู้ อืน และสงัคม  )  ความสามารถในการสร้างวิสยัทศัน์ร่วม คือ 
ความเพียรพยายาม สร้างวิสยัทศัน์ร่วมกนัในองค์กรและชมุชน  โดยเป็นผู้มองกว้างคิดไกล ฉลาด   
มองทางข้างหน้าได้ทะลุปรุโปร่ง สร้างพนัธกิจและเป้าหมาย   มีความสามารถในการสือสารให้
ผู้ อืนยอมรับ  ยินดีปฏิบตัิตามเห็นด้วย  และนําไปสู่การสร้างพนัธสญัญาร่วมกนัให้ร่วมกนัเป็นทีม   
มีกระบวนการและยทุธวิธีให้เกิดการเปลียนแปลงขนึ ) ความสามารถในการคิด และวางแผนกล
ยทุธ์  คือความสามารถและทกัษะในการคดิและวางแผนกลยทุธศาสตร์  โดยแสวงหาแนวทางการ
ตอบข้อสงสยับางประการจากข้อมลู  ความรู้และประสบการณ์ตา่ง ๆ  ทีมีอยู่  เพือวางแผนกลยทุธ์
โดยการสร้างภาพอนาคตของตนและพัฒนาแนวทางดําเนินงาน ตลอดจน วิธีปฏิบัติเพือให้
บรรลผุล  ) การพฒันาวิชาชีพครูคือ การพฒันาครูให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและพฒันาครูให้
มีความเป็นมืออาชีพ  โดยการสร้างเจตคต ิ ความตระหนกั ความรักและศรัทธาในวิชาชีพให้กบัครู  
ตลอดจนส่งเสริม  สนบัสนุน  กระตุ้นให้ครูได้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ให้ครูได้รับการพฒันา
อย่างต่อเนือง มีแนวความคิด  ความรู้ทีทนัสมยั  มีทกัษะใหม่ ๆ  ทีจําเป็นต่อการพฒันาความรู้
ความเข้าใจ ซึงจะส่งผลตอ่การจดัการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้อย่างสมบูรณ์  ) การให้อํานาจ
แก่ครูคือ การให้โอกาสการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยให้ครูได้ใช้อํานาจและปฏิบตัิงานตาม
ความคิดเห็นของเขา แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น  คล่องตวั  และมีอิสระในการตดัสินใจ  โดย
ตระหนกัถึงความต้องการทีแท้จริงและทรัพยากรทีมีอยู ่ ) การบริหารจดัการโดยยึดคนเป็นสําคญั
คือ  การสร้างความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา  ให้ความไว้วางใจกับ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา  เคารพในความคิดเห็น   มุ่งความเป็นมิตร สร้างบรรยากาศทีดีในการทํางาน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของการบริหารงาน  ตลอดจนการอํานวยความ



 

 

สะดวกในการปฏิบตัิงานทงัในด้านวสัด ุอุปกรณ์  และทีสําคญัคือ การสร้างขวญักําลงัใจในการ
ปฏิบัติงาน  )  การมีโครงสร้างการบริหารทีเอือและส่งเสริมการปฏิบัติงานคือ  การกําหนด
บทบาทผู้บริหารและผู้ ใต้บงัคบับญัชาทีชัดเจน  เพือให้การบริหารบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร 
โดยเฉพาะบทบาทหน้าทีพืนฐานของการบริหารงานเช่น การวางแผน  การจดัองค์กร  การสงัการ 
เป็นต้น  ) มนษุยสมัพนัธ์คือ การกระตุ้นหรือเร้าให้หนว่ยงานสามารถทํางานเป็นหมู่คณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นการตอบสนองความต้องการส่วนตน และทําให้หน่วยงานบรรลวุตัถปุระสงค์ที
กําหนดไว้  ) การจงูใจคือ  ความสามารถในการสร้างทิศทางด้วยตนเอง  มีความสําคญักบัผู้ นํา    
เพราะผู้ นําต้องสังการและจูงใจสมาชิกหรือผู้ ใต้บังคับบัญชาให้กระทําสิงต่าง ๆ ทีจําเป็นต่อ
ความสําเร็จของเป้าหมายขององค์กรโดยผา่นกระบวนการติดตอ่สือสาร ) ความสามารถในการ
บริหารความขัดแย้งทีให้ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร คือ  ความสามารถจัดการกับความขัดแย้งที
เกิดขนึได้อยา่งชาญฉลาด  ในลกัษณะทีทกุฝ่ายได้ประโยชน์สูงสดุ  ช่วยเหลือหยิบยืนอํานาจ และ
ผลประโยชน์ให้แก่บุคคล   และยังสามารถกระตุ้นและสร้างบรรยากาศทีดีสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ได้89  สําหรับทัศนะของดรุณี  ขันขวา  ได้ศึกษาภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง คือ  
กระบวนการทีผู้ บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นการบริหารจัดการในโรงเรียนทีเป็นกระบวนการ
เปลียนแปลงความพยายามของบุคลากรให้สูงขึน  โดยการยกระดบัแรงจงูใจของบคุลากรให้เกิด
ความต้องการมากกว่าทีเป็นอยู่  และตระหนกัถึงคณุค่าของจุดมุ่งหมาย เป็นผลให้บุคลากรเกิด
การปฏิบตังิานเกินความคาดหวงั มีศกัยภาพ ในการปฏิบตัิงานและเป็นนกัพฒันา  โดยภาวะผู้ นํา
การเปลียนแปลงของผู้บริหารมี  องค์ประกอบคือ ) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์  (idealized  

influence)  คือ กระบวนการทีผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงการบริหารจดัการทีทําให้บุคลากรยอมรับ  
เชือมัน  ศรัทธา ความภาคภูมิใจและไว้วางใจในความสามารถ  มีความยินดีทีจะทุ่มเทการ
ปฏิบตังิานตามภารกิจ  โดยผู้บริหารโรงเรียนจะประพฤติตนเพือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อืน  เสียสละ
เพือประโยชน์ของกลุ่ม มีอุดมการณ์  มีวิสัยทัศน์  มีความสามารถในการเปลียนแปลง มี
ความสามารถในการบริหารอารมณ์  มีคณุธรรมและจริยธรรม  เสียสละ  เน้นความสําคญัในเรือง  
ค่านิยม  ความเชือ  และการมีเป้าหมายทีชัดเจน  มีความมันใจทีจะเอาชนะอุปสรรค เป็น
แบบอย่างทีดีของบุคลากรในการบริหารงานและการวางตัว  ) การสร้างแรงบันดาลใจ 
                                                 
 89นนัทนา บรีุจนัทร์, “ปัจจยัภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารทีมีผลตอ่
ประสิทธิผลของสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาขอนแก่น เขต ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 

), บทคดัย่อ. 



 

 

(inspirational motivation) คือ  กระบวนการทีผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้บุคลากรมีแรงจูงใจ
ภายในหรือมีแรงบนัดาลใจในการทํางาน เห็นคณุค่างาน  เห็นว่างานนนั ท้าทาย และไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน     กระตุ้นให้เกิดการทํางานเป็นทีม มีการตงัมาตรฐานในการทํางานสูงและ
สร้าง ) การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation) คือ กระบวนการทีผู้บริหารโรงเรียนใช้
กระตุ้นบคุลากรให้ตระหนกัถึงปัญหาตา่ง ๆ  ทีเกิดขนึในหน่วยงาน  รวมทงักระตุ้ นเห็นวิธีการหรือ
แนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา  ส่งเสริมให้ความร่วมแสดงความคิดเห็น มีการวิเคราะห์ปัญหา
โดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐาน  กระตุ้นให้มีการตงัสมมติฐาน  เปลียนกรอบมองปัญหาโดย
ผู้บริหารโรงเรียนใช้สญัลักษณ์  จินตนาการและภาษาทีเข้าใจง่าย ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจใน
บทบาทและยอมรับในบทบาท   สร้างความมนัใจและส่งเสริมคณุคา่ของผลลพัธ์ทีต้องการ  ทําให้
บคุลากรเกิดความพยายามทีจะแก้ปัญหาในการปฏิบตัิอย่างเป็นระบบ  ) การคํานึงถึงความเป็น
เอกัตถะบุคคล (individualized consideration)  คือ กระบวนการทีผู้บริหารโรงเรียนใช้วินิจฉัย
และยกระดบัความต้องการของบุคลากร  โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งพัฒนา
บุคลากรเป็นพีเลียง  มีการติดต่อกับบุคลากรเป็นรายบุคคล  เอาใจใส่ในความรู้สึกเป็นตวัของ
ตวัเอง มีความรับผิดชอบและควบคมุตนเองได้90 นอกจากนี สุชาดา ธรรมนิยม  ได้ทําการศึกษา
เรือง ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจต่อ
การบริหารกิจการนักศึกษาของครูในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจยัพบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก  เรียงตามลําดับคือ  ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  และด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   และภาวะ
ผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจตอ่การบริหารกิจการนกัศกึษาของครู  
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .   โดยมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง  
(r=.743)91  สําหรับอรอุมา วงษ์พานิช  ได้ทําการศึกษาเรืองภาวะผู้ นําของหัวหน้าฝ่ายการ
                                                 
 90ดรุณี ขันขวา, “ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในอําเภอหนองเรือ  
สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาขอนแก่น เขต ” (รายงานการศกึษาอิสระปริญญามหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ), . 
 91สชุาดา  ธรรมนิยม, “การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง 

ของผู้บริหารโรงเรียนกบัความพงึพอใจตอ่การบริหารกิจการนกัศกึษาของครูในโรงเรียน
อาชีวศกึษาเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา, ), . 



 

 

พยาบาลในช่วงปีพุทธศักราช -  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้ นําของหัวหน้าฝ่ายการ
พยาบาลในช่วงปีพุทธศักราช  -  ประกอบด้วย  ด้านคือ ) ด้านคุณลักษณะและ
บคุลิกภาพ  ) ด้านความรู้ความสามารถ  ) ด้านการมีจริยธรรมและคณุธรรมในการปฏิบตัิงาน  

)  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการทํางานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย ) ด้านการสร้าง
แรงจงูใจ การเสริมสร้างพลงัอํานาจและการสร้างบรรยากาศในงาน  ) ด้านการมีวิสยัทศัน์และ
จดัการเชิงกลยทุธ์  ) ด้านการพฒันาคณุภาพทางการบริการและการตลาด   ) ด้านการจดัการ
ความรู้และการบริหารการเปลียนแปลง   และ ) ด้านการบริหารทัวไปและทรัพยากรมนุษย์92   
สําหรับทัศนีย์  จุลอดุง  ได้ทําการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้ นําทีมีประสิทธิผลของหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ  ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี  ภาวะผู้ นําทีมีประสิทธิผลของ
หวัหน้าหอผู้ ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐมีทงัหมด 7 องค์ประกอบ บรรยายด้วยคําถาม 

65 ข้อ  มีคา่ความแปรปรวนรวมกนั  คิดเป็นร้อยละ 70.30  ได้แก่ 1) การมีวิสยัทศัน์ มีคําถาม 16 

ข้อ  สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 16.80    2) คณุลกัษณะผู้ นําทีเป็นแบบอย่าง มี
คําถาม 19 ข้อ   สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 16.10   3) การใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการพฒันาคณุภาพ   มีคําถาม  8 ข้อ  สามารถอธิบายความแปรปรวน
ได้ร้อยละ 10.60    4) คณุลกัษณะทางวิชาชีพทีเป็นแบบอย่าง มีคําถาม 8 ข้อ    สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 9.10     5)  การมีอํานาจและแรงขบัในตน  มีคําถาม 5 ข้อ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 7.80    6)  การสนบัสนนุสง่เสริมการพฒันาผู้ตามมีคําถาม 5 ข้อ  
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 5.00   7)  การเป็นผู้ เชียวชาญงานการพยาบาล มี
คําถาม 4 ข้อ   สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 4.9093     สําหรับ นภวรรณ  คณานรัุกษ์  
ได้ทําการศึกษาเรือง ภาวะผู้ นําเพือองค์กรทีมีประสิทธิภาพ  โดยมีข้อสรุปว่า องค์กรยคุใหม่เป็น
องค์กรทีจะต้องปรับเปลียนให้พร้อมทีจะยืดหยุ่น  และพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงที
เกิดขึน  องค์กรยุคใหม่จึงควรมีผู้ นําทีมี  ) ภาวะผู้ นําทีเปรียบเสมือนความสามารถทีสําคญัของ
องค์กร  ซึงความสามารถของผู้ นําควรจะมีคือ  คุณภาพและคุณลักษณะส่วนบุคคล ช่วงเวลา
                                                 

92อรอมุา วงษ์พานิช, “ภาวะผู้ นําของหวัหน้าฝ่ายการพยาบาลในชว่งปี พ.ศ. -
” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลยั, ), บทคดัยอ่. 
 

93ทศันีย์ จลุอดงุ, “การศกึษาองค์ประกอบภาวะผู้ นําทีมีประสิทธิผลของหวัหน้าหอ
ผู้ ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์  
บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ), ข. 



 

 

สําหรับการตดัสินใจอย่างรอบคอบ  การจดัการสถานการณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน การ
พฒันาบุคลากรจากศกัยภาพทีแท้จริง  ความสามารถในการกระตุ้นและสร้างแรงบนัดาลใจ การ
ให้ความสนใจต่อรายละเอียดและการจดัการความสามารถหลกั   ) ภาวะผู้ นําทีมีศกัยภาพเป็น
เลิศ  ทีมีความสามารถเป็นผู้ นําตนเองและผู้ อืน   รวมทงัการบ่มเพาะภาวะผู้ นําทีมีศกัยภาพเป็น
เลิศในทกุ ๆ  ระดบัขององค์กร   และ ) ภาวะผู้ นําทีเกิดจากการปฏิบตัิงานภายใต้สภาพเหมือน
จริง  ซึงจะมีกระบวนการสร้างภาวะผู้ นําทีเกิดจากการปฏิบัติงานภายใต้สภาพเสมือนจริง  
ขนัตอน คือ ภาวะผู้ นําเปรียบเสมือนการจดัการ  ภาวะผู้ นําเปรียบเสมือนกับการจดัการทีดีเลิศ  
ภาวะผู้ นําทีให้ความสําคัญกับค่านิยม ภาวะผู้ นําทีมีความน่าเชือถือ และภาวะผู้ นําทีมีจิต
วิญญาณ  จงึจะสามารถจดัการองค์กรและทรัพยากรมนษุย์ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  เพือจดัการ
และตอบสนองต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนได้อย่างเหมาะสม 94 สําหรับสุนทร สีหานาม ได้
ทําการศกึษาเรือง  ความสมัพนัธ์ระหว่างเชาว์อารมณ์กบัภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จงัหวดัร้อยเอ็ดมีระดบัภาวะผู้ นําเปลียนแปลงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า  ระดบัภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงด้านการสร้างแรงบนัดาลใจและด้านการคํานึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลอยู่ในระดบัมากทีสุด  ส่วนด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และด้านการ
กระตุ้นทางปัญญาอยู่ในระดับมาก  เชาว์อารมณ์กับภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้ บริหาร
โรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีความสมัพนัธ์กนัทางบวก95   สําหรับสภุาวดี นพรุจจินดา  
ได้ทําการวิจัยเรือง องค์ประกอบภาวะผู้ นําของผู้ บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้ นําของผู้ บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  ประกอบด้วย   องค์ประกอบ คือ  ) ผู้ นํามีวิสัยทัศน์ )  ผู้ นํามีการ
เปลียนแปลง ) ผู้ นําทางวิชาชีพ  ) ผู้ นําจริยธรรม  ) ผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ )  ผู้ นําคํานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบคุคล  ) ผู้ นําด้านเทคโนโลยี  และทงั  องค์ประกอบมีความเหมาะสม มีความ 

                                                 
 94นภวรรณ คณานรัุกษ์, “ภาวะผู้ นําเพือองค์กรทีมีประสิทธิภาพ,” วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ,  (ตลุาคม –ธนัวาคม ): 24. 

95สนุทร  สีหานาม, “ความสมัพนัธ์ระหวา่งเชาว์อารมณ์กบัภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง 

ของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดัร้อยเอ็ด” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, ), บทคดัย่อ.  



 

 

เป็นไปได้ ถูกต้อง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์  สอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีของการวิจยั96      
สําหรับนคเรศ  ณ พทัลงุ และ ยวุฒัน์  วฒุิเมธี ได้ศกึษาเรือง คณุลกัษณะภาวะผู้ นําทีมีผลตอ่การ
พฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผลการวิจยัพบวา่ คณุลกัษณะภาวะผู้ นํามี  ปัจจยัคือ  
การมีวิสยัทศัน์ทีเข้มแข็ง  ความสามารถทางการบริหาร  การมุ่งปฏิบตัิให้บรรลผุลและแบบอย่าง
เชิงจิตใจ  มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญักบัผลสมัฤทธิการพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และการมีวิสัยทัศน์ทีเข้มแข็ง  มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .    
และผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์พบว่า  คุณลักษณะหลักของภาวะผู้ นําบารมีส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธิการพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การมีวิสยัทศัน์ทีเข้มแข็ง 
ความสามารถทางการบริหาร  การมุ่งปฏิบตัิให้บรรลุผลและแบบอย่างทางจิตใจเชิงคณุธรรม97  
สําหรับจามจรีุ  จําเมือง ได้ทําการวิจยัเรือง รูปแบบภาวะผู้ นําทีมีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียน
สงักดั กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า  รูปแบบภาวะผู้ นําทีมีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียน
สงักดั  กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะ  ด้านคือ  ) ด้านวิสยัทศัน์  )  ด้านการจดัการเรียนการสอน  
) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน ) ด้านชมุชน  )  ด้านคณุธรรม และ ) ด้านพฒันาสงัคม98  
สําหรับอรพิม  พุทะวงษ์      ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้ นําของหวัหน้าผู้ ป่วยกับความ
พึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลศนูย์กลางนครหลวงเวียงจนัทน์  ผลการวิจยั
พบว่า  ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้ นําของหวัหน้าผู้ ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาล
ประจําการ   ภาวะผู้ นําของหวัหน้าผู้ ป่วยมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลศนูย์กลางนครหลวงเวียงจนัทน์  สปป. ลาว มีคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์
เทา่กบั .   และเมือจําแนกเป็นรายด้าน  ประกอบด้วย ด้านการท้าทายกระบวนการ ด้านการมี
แรงบันดาลใจให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการทําให้ผู้ อืนแสดงความสามารถด้านการทําตนเป็น
                                                 
 96สภุาวดี นพรุจจินดา, “องค์ประกอบภาวะผู้ นําของผู้บริหารวิทยาลยัพยาบาล  
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, ), ข. 
 97นคเรศ  ณ พทัลงุ และยวุฒัน์  วฒุิเมธี, “คณุลกัษณะภาวะผู้ นําทีมีผลตอ่การพฒันา
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ,  (เมษายน ): 
45. 

 98จามจรีุ จําเมือง, “รูปแบบภาวะผู้ นําทีมีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียนสงักดั 
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา, ), บทคดัยอ่. 



 

 

แบบอย่าง  ด้านการเสริมสร้างกําลงัใจพบว่า ทุกด้านมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง  
กบัความพึงพอใจของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลศนูย์กลางนครหลวงเวียงจนัทน์  โดยมี
คา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์เทา่กบั . , . , . , .  และ .   ตามลําดบั (P<0.01)99  และ
ชวลิต เกิดทิพย์ ได้ทําการศึกษาเรือง ภาวะผู้ นําทางเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผู้บริหารเพือการ
ปฏิรูปการศกึษาทศวรรษที  ( - )  มีผลการวิจยัดงันีว่า  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ทีสอง ( - )  มีวิสยัทศัน์ทีมุ่งเน้นการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ  แนวทางหนึงทีจะ
นําไปสูค่วามสําเร็จได้คือ  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ICT)  มาจดัการศกึษาทัง
แบบในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศยั อย่างเต็มศักยภาพ บุคคลทีเป็นกุญแจสําคัญคือ 
ผู้บริหารมีภาวะผู้ นําทางเทคโนโลยีการศกึษา องค์ประกอบของภาวะผู้ นําทางเทคโนโลยีการศกึษา
ประกอบด้วย   องค์ประกอบ  ได้แก่ การเข้าใจกฎระเบียบและจริยธรรมทางเทคโนโลยีการศกึษา 
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการศึกษา การจัดการด้านโครงสร้างพืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ค่านิยมและจิตสํานึกต่อองค์กรและสังคม ความ รู้
ความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี บคุลิกภาพการบรูณาการ ICT  เพือการจดัการศกึษา ภูมิหลงั
ทางสงัคม การประเมินและการนิเทศ100    และเมือศกึษาคณุลกัษณะของผู้ นําหรือผู้บริหารในยุค
ปัจจุบันหรือกล่าวได้ว่าในยุคการเปลียนแปลงนัน คุณลักษณะของผู้ บริหารและคุณลักษณะ
ท้องถินหรือปัจจัยภายนอกก็เป็นเรืองสําคัญ    ดังงานวิจัยของธีระ  รุญเจริญ ได้ศึกษาวิจัย
เกียวกับความเป็นมืออาชีพในการจัดการและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษาพบว่า 
องค์ประกอบของผู้บริหารมืออาชีพประกอบด้วย  ) การปรับเปลียนเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
บริหารทีสอดคล้องกบัยคุโลกาภิวตัน์  ) การสร้างเครือข่ายในการบริหารจดัการและพึงพาอาศยั
แลกเปลียนเรียนรู้ซึงกันและกัน101   สอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย  กลินดี  ได้ศึกษา
คณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส สงักัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยั
                                                 

99อรพิม พทุะวงษ์, “ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้ นําของหวัหน้าผู้ ป่วยกบั 

ความพงึพอใจในงานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลศนูย์กลางนครหลวงเวียงจนัทน์,”   
วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ,  (มกราคม-มีนาคม ): 57. 

 100ชวลิต เกิดทิพย์, “ภาวะผู้ นําทางเทคโนโลยีการศกึษาสําหรับผู้บริหารเพือการปฏิรูป
การศกึษาทศวรรษทีสอง ( - ),” วารสารคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ ,  (พฤษภาคม ): บทคดัย่อ. 

101ธีระ รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและการบริหารการศึกษายุคปฏิรูป
การศึกษา (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.), . 



 

 

พบว่า ความต้องการของผู้บริหารโรงเรียนของหวัหน้าสายมธัยมศึกษาและครูอาจารย์ เกียวกับ
คณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส  สงักดักรุงเทพมหานคร  อยู่ในระดบั
มากทงั  ด้านคือ ด้านคณุธรรม  ด้านวิสยัทศัน์  ด้านมนษุยสมัพนัธ์  ด้านความรู้ความสามารถใน
การบริหาร  ด้านการสือสาร ตามลําดบั และเมือเปรียบเทียบความต้องการของผู้บริหารโรงเรียน
ของหวัหน้าสายมธัยมศึกษาและครูอาจารย์ เกียวกับคณุลกัษณะทีพึงประสงค์ทงั  ด้าน พบว่า 
ความต้องการด้านคณุธรรม ด้านวิสยัทศัน์  ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร และด้านการ
สือสาร มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   สําหรับด้านความต้องการ ด้าน
มนุษยสัมพันธ์  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั . 102           สําหรับกิตติภัช 
กนกธาราสกุล  ได้ทําการศกึษาลกัษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  ตามทศันะของผู้บริหารและครูใน
เครือข่ายโรงเรียนการใช้หลกัสตูรการศึกษาขนัพืนฐาน สงักัดสํานกังานการประถมศกึษา จงัหวดั
นครราชสีมา  ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะของผู้บริหารมืออาชีพและการบริหารการจดัการศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่คือ  เป็นผู้ นําการ
เปลียนแปลง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความยุติธรรม วางแผนงาน  ติดตามตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบ  มีลักษณะความเป็นผู้ นําสูง บริหารโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เป็นประชาธิปไตย  รู้ข้อมูล
ข่าวสารทีทันกับการเปลียนแปลง และมีบุคลิกภาพทีเหมาะสม 103  สําหรับจักรี  นิลวิสุทธิ ได้
ทําการศึกษา คณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้ อํานวยการสถาบนัอาชีวศึกษาตามความคาดหวัง
ของผู้ บริหาร และครู อาจารย์ ในกลุ่มภาคกลาง  ผลการศึกษาพบว่า  ) ด้านบุคลิกภาพ 
คณุลกัษณะทีพงึประสงค์ของผู้ อํานวยการสถาบนัอาชีวศกึษาตามความคาดหวงัของผู้บริหารและ
ครู-อาจารย์  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  พบว่า ความซือสตัย์ มีเกียรติเชือถือได้  อยู่ในระดบั
มากทีสดุ  ) ด้านภาวะผู้ นํา   โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ด้านคณุธรรมและจริยธรรมทีดี  
และเป็นแบบอย่างสําหรับผู้ ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมากทีสุด  ) ด้านทักษะการบริหาร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และพบว่าด้านความสามารถในการบริหารงานภายใต้ทรัพยากรทีมีอยู่
                                                 
 

102ธวชัชยั กลินดี, “คณุลกัษณะทีพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส  
สงักดักรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัราชภฎัสมเดจ็เจ้าพระยา, ), ง. 
 

103กิตตภิชั กนกธาดาสกลุ, ”การศกึษาลกัษณะผู้บริหารมืออาชีพ ตามทศันะ 

ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเครือขา่ยการใช้หลกัสตูรการศกึษาขนัพืนฐาน สงักดัสํานกังาน 

การประถมศกึษาจงัหวดันครราชสีมา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัราชภฏันครราชสีมา, 2546), 7. 



 

 

อย่างจํากัด อยู่ในระดบัมากทีสุด และด้านวิชาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และพบว่าด้าน
ความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารสถาบนัอาชีวศึกษาอยู่ในระดบัมากทีสุด104   สําหรับวุฒิชยั 
วรชิน  ได้ทําการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้ นํากับประสิทธิผลภาวะผู้ นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ในกรุงเทพมหานคร   
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้ นํา  ได้แก่  คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทาง
แรงจงูใจ  และคณุลกัษณะทางทกัษะ  มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลภาวะผู้ นํา อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั . 105  สําหรับชัยพร  พนัธ์น้อย ได้ทําการศึกษาคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนในสงักดัสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  ตามความคิดเห็นของครู  ผลการวิจยั
พบวา่  คณุลกัษณะในสภาพปัจจบุนัและส่วนคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามความคิดเห็นของครู  
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี ด้านส่วนตัวและด้านครอบครัว  ด้านวิชาการ  ด้านปฏิบัติงาน
การศกึษาพิเศษ  ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร  ด้านบคุลิกภาพ ด้านคณุธรรมจริยธรรม  
ด้านภาวะผู้ นํา และด้านมนษุยสมัพนัธ์106  สําหรับ ประทีป บนิชยั และ นิพนธ์  กินาวงศ์  ได้ทําการ
วิจยัเรือง รูปแบบการพฒันาภาวะผู้ นํา ตามแนวภาวะผู้ นําพิสยัสมบรูณ์ของผู้บริหารสถานศกึษา
ในระดบัการศกึษาขนัพืนฐาน  ผลการวิจยัพบวา่โดยภาพรวมแล้วองค์ประกอบภาวะผู้ นําตามแนว
ภาวะผู้ นําพิสยัสมบรูณ์ทีต้องพฒันามี 8 องค์ประกอบ   โดยองค์ประกอบภาวะผู้ นําทีต้องลดลงมี 

3 ด้าน คือ การบริหารงานแบบเสรีนิยม (LF) การบริหารงานแบบวางเฉยเชิงรับ (MP) การ
บริหารงานแบบวางเฉยเชิงรับ (MA) ส่วนองค์ประกอบภาวะผู้ นําทีต้องพฒันาให้มีเพิมขนึมี 5 คือ 

                                                 
 104จกัรี  นิลวิสทุธิ, “คณุลกัษณะทีพงึประสงค์ของผู้ อํานวยการสถาบนัอาชีวศกึษา 

ตามความคาดหวงัของผู้บริหาร และครู อาจารย์ ในกลุม่ภาคกลาง” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั, ), . 
 105วฒุิชยั วรชิน, “ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุลกัษณะผู้ นํากบัประสิทธิผลภาวะผู้ นํา  
ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ใน
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิต
วิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ), บทคดัย่อ. 
 

106ชยัพร  พนัธ์น้อย, “การศกึษาคณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในสงักดั
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามความคิดเห็นของครู” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี , ), 
บทคดัยอ่. 



 

 

การให้รางวลัตามสถานการณ์  (CR) การให้ความสําคญัเป็นรายบคุคล (IC) การกระตุ้นให้ใช้
ปัญญา (IS)  พฤติกรรมทีสร้างศรัทธาบารมี (IB) และคณุลกัษณะทีสร้างศรัทธาบารมี (IA)  ส่วน
องค์ประกอบทีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีเพียง  1  องค์ประกอบ คือ การดลบนัดาลใจ (IM) ซึง
จะต้องรักษาระดบัไว้หรือพัฒนาให้มีเพิมขึนอีก107   สําหรับสมาน พงษ์จํานง ได้ทําการศึกษา
คณุลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน  
จังหวัดชัยภูมิ   ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้ บริหารมืออาชีพ ตามทัศนะของผู้ บริหาร 
สถานศกึษาขนัพืนฐาน  จงัหวดัชยัภูมิ  มีความสําคญัอยู่ในระดบัมากทีสดุ  ด้าน โดยเรียงลําดบั
ความสําคัญดังนี คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
ความรู้ ด้านความสามารถ  ด้านทกัษะการบริหาร และด้านวิสยัทศัน์   โดยในด้านของวิสยัทศัน์
นัน แสดงออกเรืองของมีความคิดริเริมสร้างสรรค์  สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันบุคลากรและ
แสวงหาวิธีใหม่ ๆ  เพือการปฏิบตัิงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และกําหนดเป้าหมาย  และสร้าง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานในอนาคต ได้อย่างชัดเจน  และมีความเป็นไปได้เมือเปรียบเทียบ
คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
จงัหวดัชยัภมูิ   จําแนกตามประสบการณ์ในการดํารงตําแหนง่และวฒุิการศกึษาพบว่า ไม่แตกตา่ง
กันทงัโดยรวมและรายด้าน108   สําหรับประวิช ยะรินทร์  ได้ทําการศึกษาเรือง คณุลกัษณะของ
ผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืนทีการศกึษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ในสงักดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศกึษาชยัภูมิ  เขต -  ผลการวิจยัพบว่า คณุลกัษณะของผู้ อํานวยการสํานกังานเขต
พืนทีการศึกษา  ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
คา่เฉลียสงูสดุดงันีคือ  ด้านคณุธรรมจริยธรรม  ด้านบคุลิกภาพ  ด้านภาวะผู้ นํา ด้านวิชาชีพ และ 

ทกัษะการบริหาร 109  สําหรับวิชยั ใยยอง ได้ทําการศึกษาคณุลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียนตาม
ทศันะของครูผู้สอน  คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานและผู้ นําชุมชน  สงักัดสํานกังานเขต

                                                 
   107ประทีป บนิชยั และนิพนธ์ กินาวงศ์, “รูปแบบการพฒันาภาวะผู้ นํา ตามแนวภาวะ

ผู้ นําพิสยัสมบรูณ์ของผู้บริหารสถานศกึษาในระดบัการศกึษาขนัพืนฐาน,” วารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร 12, 1 (เมษายน ): 63-77. 
 108สมาน  พงษ์จํานง, “คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษามืออาชีพ ตามทศันะ 

ของผู้บริหาร สถานศกึษาขนัพืนฐาน จงัหวดัชยัภมูิ”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา, ), บทคดัยอ่.   
 109ประวิช  ยะรินทร์, “คณุลกัษณะของผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืนทีการศกึษา  



 

 

พืนทีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต   ผลการวิจยัพบว่า คณุลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียนตาม
ทศันะของครูผู้ สอน  คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานและผู้ นําชุมชน  ในภาพรวมและราย
ด้านทุกด้าน คือ  ด้านความรู้ความสามารถการบริหาร  ด้านภาวะผู้ นํา (การเป็นผู้ นํา) ด้านความ
ถนดั  ด้านทศันคติ  และด้านจูงใจ อยู่ในระดบัมาก110   สําหรับอดิศร  เนาวนนท์  ได้ทําการวิจยั
เรือง  สถานะปัจจุบันทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะของอธิการบดีทีพึง
ประสงค์ ตามทัศนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบว่าด้าน
คณุลักษณะทีพึงประสงค์ของอธิการบดี บุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภัฎนครราชสีมา มีความ
คิดเห็นอย่างยิงกับคณุลกัษณะของอธิการบดี คือ การมีความกระตือรือร้น ร้อยละ .  การมี
วิสยัทัศน์กว้างไกล  ร้อยละ .   การบริหารงานตามแนวทางประชาธิปไตย  และมีแนวคิดที
ทนัสมัยต่อสภาพการเปลียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีร้อยละ . 111    สําหรับประพิศ  
เกษรางกูล ได้ทําการศึกษาเรือง คุณลกัษณะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนั
พืนฐาน  สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาชลบรีุ เขต    ผลการวิจยัพบว่า คณุลกัษณะของผู้ นํา
การเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สงักัดสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี 
เขต   โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เรียงลําดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยคือ การมีความเชือว่า
องค์กรเป็นแหลง่เรียนรู้ทีสําคญั  การเน้นคณุคา่ของทรัพยากรมนษุย์   การมีวิสยัทศัน์ การใช้หลกั
บริหารความเสียง การสือสารและเป็นนกัฟังทีดี และปฏิบตัิงานให้เกิดความก้าวหน้าต่อเนือง112          
                                                                                                                                           
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ในสงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาชยัภมูิ เขต - ”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ราชภฎัเลย, ), ค. 
 110วิชยั ใยยอง, “คณุลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามทศันะของครูผู้สอน 
คณะกรรมการสถานศกึษาขนัพืนฐานและผู้ นําชมุชน  สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษา
นครศรีธรรมราช เขต ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช, ), ค. 
 

111อดิศร  เนาวนนท์,  สถานะปัจจุบันทศิทางในอนาคตของมหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะของอธิการบดีทพีงึประสงค์ ตามทัศนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา  (นครราชสีมา: คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา, ), .   
 112

 ประพิศ  เกษรางกลู, “คณุลกัษณะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ขนัพืนฐาน  สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาชลบรีุ เขต ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์, ),  ค. 



 

 

สําหรับสดุาวรรณ เตม็เปียม ได้ทําการศกึษาคณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักดั
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาระยอง  เขต   จงัหวดัระยอง       ผลการวิจยัพบว่า คณุลกัษณะที
พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาระยอง เขต   จงัหวดัระยอง  
โดยรวมและทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก และพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดบัคา่เฉลียจากมากไปน้อย
ได้แก่  ด้านบุคลิกภาพ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ และด้านความเป็น
ผู้ นํา113  สําหรับพระมหาเสาร์คํา จนัทร์ธิยะ ได้ทําการศกึษาคณุลกัษณะความเป็นมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนพระปริยตัิรรม ผลการวิจยัพบว่าคณุลกัษณะความเป็นมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญให้ระดบั
ความคิดเห็นมากทีสุด  ในส่วนประเด็นคณุลกัษณะด้านการบริหาร ซึงได้แก่ มีความสามารถใน
การกําหนดวิสยัทศัน์  กลยุทธ์ และแผนงานการบริหาร ยุติธรรม โปร่งใส มีวิจารณญาณ ยอมรับ
การวิพากษ์วิจารณ์  สามารถสรรหาบคุลากร  กํากับดแูล และสร้างขวญัและกําลงัใจ ทํางานเป็น
ทีม  โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม ยืดหยุ่นเป็นกนัเอง มีจิตวิทยาความคิดสร้างสรรค์  และภาวะผู้ นํา
สูง114  สําหรับวุฒิพงษ์  ภักดีเหลา ได้ทําการศึกษาเรือง คุณลักษณะขอองค์กรนวัตกรรม 
กรณีศึกษา องค์กรทีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม  ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะขององค์กร
นวตักรรม  ประกอบด้วย วิสยัทศัน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย ในการสร้างองค์กรการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนษุย์  การให้รางวลั และการยอมรับการสือสาร  การจดัการความรู้และข้อมลูข่าวสาร  
ทรัพยากร การประเมินและการลําเลียงความคิด  ผู้ นํา บคุลากร เครือข่าย วฒันธรรมและคา่นิยม
ร่วม115 

สําหรับงานวิจยัในต่างประเทศนนั  ลีธวูด (Leidwood)  ทีให้ความสําคญักับภาวะผู้ นํา
การเปลียนแปลงในฐานะกุญแจดอกสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะในระดับ
                                                 
 113สดุาวรรณ  เตม็เปียม, “คณุลกัษณะทีพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักดั
สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาระยอง เขต  จงัหวดัระยอง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา, ), บทคดัย่อ. 
 

114พระมหาเสาร์คํา จนัทร์ธิยะ, “การศกึษาคณุลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศกึษาของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ), ข. 
 115วฒุิพงษ์  ภกัดีเหลา, “คณุลกัษณะขอองค์กรนวตักรรม กรณีศกึษา องค์กรทีได้รับ
รางวลัด้านนวตักรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ), บทคดัย่อ. 



 

 

สถานศกึษา116   รวมถึงคลอทซ์ และแดเนียล (Klotz and Daniel)   ได้ทําการศกึษาการเตรียมการ
สําหรับสร้างสรรคห์ลกัสตูรของผู้บริหารสถานศกึษา ทีสอดคล้องกบัความเคลือนไหวในการปฏิรูป
ระดบัชาต ิพบวา่ ควรต้องหลีกเลียงการบริหารงานทีมีบคุคลเป็นศนูย์กลาง  แตเ่น้นการเรียนรู้ด้วย
การกระทําและทบทวนทิศทางคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพสําหรับผู้ บริหาร เน้นความคิด
สร้างสรรค ์ริเริมของผู้บริหารสถานศกึษา117  สําหรับสถาบนัพฒันาครูใหญ่แห่งทสัมาเนีย ประเทศ
ออสเตรเลีย (Tasmanian Principals Institute: TPI)  ได้สรุปในงานวิจยัไว้ว่า ภาวะผู้ นําของ
ผู้ บริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานขึน  ภายใต้ชือทีเ รียกว่าคุณลักษณะทีส่งเสริม
ประสิทธิภาพการทํางาน  โดยแบง่คณุลกัษณะออกเป็น  ด้านคือ  ) ความสามารถเฉพาะตวัใน
การบริหาร )  ความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้ อืน ) ความสามารถในด้านบริหารการศกึษา  

) ความสามารถในการทํางานร่วมกับชุมชน  และ ) ความสามารถในฐานะผู้ นําศาสนา 
วฒันธรรม และจริยธรรม118  สําหรับลิน แอทคินสนั (Lynn Atkinson)  ได้ทําการศึกษาเกียวกับ
วิธีการทีผู้บริหารต้นแบบบริหารและทําให้การเปลียนแปลงยงัยืน เพือเพิมผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
ผู้บริหารต้องแสดงภาวะผู้ นําทางการศกึษา  (School leadership)  โดยการแนะนําและการทําให้
เกิดความยงัยืนในการเรียนรู้และแบบวิถีภาวะผู้ นําทีนํามาใช้ในระหว่างกระบวนการและในการ
ปฏิรูปการศึกษาทียงัยืนนนั  ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงยิงมีความสําคญั   ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องเป็นผู้ นําในวัฒนธรรม   การเปลียนแปลงทีมีคุณค่าและทําให้ปัญหาแคบลง การทําให้
ปฏิรูปสําเร็จ  จําเป็นต้องเปลียนแปลงสภาพพืนฐานในวฒันธรรมการเรียนรู้ของสถานศกึษาและ

                                                 
 116K.A. Leithwood, “Transformational leadership: How principals can help 

reform school cultures,” School Effectiveness and School Improvement 1, 4 (June 

1990):  249-280. 
 117Jack Klotz and Larry Daniel, “Formatting a Proactive Principal Preparation 

Program in Response to the Nation Reform Movement in Education Adminstrative 

Preparation, Mississippi.” ERTC on Education Management (1998), Abstract. 
118Tasmanian Principals Institute: TPI, The Characteristics of Effective 

Educational Administrator (Tasmania: University of Tasmania the Department of 

Education, 2001), - . 



 

 

อาชีพการสอน 119   สําหรับคริสซอฟ บาร์บารา  (Kristoff Barbara)  ได้ทําการศกึษาเรือง ภาวะ
ผู้ นําการเปลียนแปลงวฒันธรรมโรงเรียนทีสง่ผลตอ่ความชํานาญและประสิทธิภาพการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนด้อยโอกาส  ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงทีพบว่าใช้กัน
มาก ในผู้ บริหารโรงเรียนด้อยโอกาสคือ การมีวิสัยทัศน์  การเอาใจใส่ผู้ ร่วมงานและกล้าเสียง  
วฒันธรรมองค์กรทีส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของผู้บริหารคือ ความร่วมมือของทีมงาน  การ
ได้รับการสนบัสนนุจากชุมชน และลกัษณะของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงวฒันธรรมโรงเรียนทีมี
ดงักล่าว  จะมีอิทธิพลต่อการพฒันาและสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ ความดีเด่นของ
ผู้ บริหารโรงเรียนด้อยโอกาส120  สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรย์มอนด์ คาดเวลล์ (Raymond 

Caldwell)   ได้ศึกษาเรือง ผู้ นําการเปลียนแปลงหรือการบริหารการเปลียนแปลง ทําให้องค์กร
เปลียนแปลงดีขนึ  พบวา่ทงัผู้ นําการเปลียนแปลงและผู้จดัการเปลียนแปลงทําให้องค์กรเปลียนไป
ในทางทีดีขนึทงัสองอย่าง121  สําหรับวทักินส์  ไมเชล (Watkins Michae) สรุปไว้ว่าภาวะผู้ นําทีจะ
มีพลังในการจูงใจผู้ อืนได้จะต้องมีวิสัยทัศน์ทีดีและชัดเจน มีความรู้ความชํานาญและมีพลัง
พอทีจะขบัเคลือนผู้คน122   สําหรับเฮย์ กรุ๊ป (Hay Group)  ได้ร่วมมือกบันิตยสาร Fortune ในการ
สํารวจเพือหาบริษัททีได้รับการยอมรับของอเมริกาและของโลก เพือเปิดเผยบริษัททีมีการ
ดําเนินการยอดเยียมเป็นทียอมรับและประสบความสําเร็จมากทีสดุ  ซึงในการวิจยัครังนีมีหวัข้อใน
การศึกษาวิจัยเกียวกับปัจจยัทีเป็นคณุลักษณะ  ความสามารถขององค์กรในการพัฒนาปฏิบตัิ
และวิธีหานวตักรรมทีมีความท้าทาย  ซึงนวัตกรรมเป็นคุณลักษณะหนึงขององค์กรทีได้รับการ
ยอมรับด้วยปัจจัยทีเกียวข้องคือ ภาวะผู้ นําและการชีแนวทาง  ลักษณะภาวะผู้ นําทีจะประสบ
ความสําเร็จในการสร้างนวตักรรมในองค์กร  (Prevalent  Leadership)  จะต้องมีลกัษณะเป็นผู้ นํา
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ทีมีอํานาจ  ซงึจะเป็นผู้ ทีให้ทิศทางและวิสยัทศัน์ทีชดัเจน  ผู้ นําทีมุ่งความสมัพนัธ์ทีช่วยส่งเสริมให้
เกิดความสามัคคีภายในทีมงาน  ผู้ นํามุ่งการมีส่วนร่วม ซึงจะเป็นผู้สร้างความผูกพันและสร้าง
ความคิด  ผู้ นําทีมีลักษณะเป็นผู้ ฝึกสนาม (Coaching) โดยเป็นการพัฒนาบุคคลในระยะยาว  
การส่งเสริมนวัตกรรมให้ประสบความสําเร็จ  จะเพิมระดับการชีแนะ (Direction)  มีการมอบ
อํานาจ (Empowerment)  การมีส่วนร่วม (Participation) ทีมงาน (Team)  ให้สูงขึน123  สําหรับ 
วาเดซ (Valdez)  กล่าวว่าภาวะผู้ นําทางการศึกษา มีอิทธิพลต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัด
การศกึษาเช่นกัน   โดยภาวะผู้ นํานนัต้องพฒันาวิสยัทศัน์และเป้าหมายของภาวะผู้ นํา  โดยต้อง
เปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทราบถึงความต้องการ เป้าหมายและวดัประเมินเพือการตดัสินใจ 
หาทางให้สองอยา่งบรรจบกนัทงัวิสยัทศัน์และเป้าหมาย124   รวมถึงวิลเลียม  (Williams)  ได้ศกึษา
พฤติกรรมภาวะผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์  โดยเน้นพฤติกรรมเป็นหลกัสําคญั คือ  ความเป็นผู้ นําในการ
ทํางานทีท้าทาย   มีความสามารถในการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ และส่งเสริมสมาชิกให้มีความคิด
ริเริมสร้างสรรค์  มีแรงบนัดาลใจและกระตือรือร้น   โดยทําให้เกิดวิสยัทศัน์ร่วมกันกับสมาชิก125  
สําหรับฟอเรส  ฮีตเตอร์ (Forest Heather) ได้ทําการวิจัยเรือง การสํารวจพืนฐานศิลปะทาง
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของผู้ นําทีเป็นนกัเล่าเรือง  ผลการวิจยัพบว่า ผู้ นําการเปลียนแปลงคือ  
ผู้ซงึออกแบบ สร้างและสือสารวิสยัทศัน์การเปลียนแปลง  แสดงออกถึงทกัษะการสือสาร  การเล่า
เรือง และมีความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ ฝึกเล่าเรือง สามารถนําความรู้ประสบการณ์
นํามาคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างแรงบันดาลใจ มีความยุติธรรมและการเปลียนแปลงสังคม
ทางบวก126   สําหรับไรมอนดา (Raimonda) ได้ทําการศกึษาเรือง ความสําคญัของการเรียนรู้อย่าง
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เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการสําหรับความสามารถในการจดัการการเปลียนแปลง ผลการศกึษา
องค์ประกอบทีทําให้การเปลียนแปลงประสบผลสําเร็จคือ ประสบการณ์และการเรียนรู้อย่างไม่
เป็นทางการ  การพฒันาทรัพยากรมนษุย์127  และ พาโร,  เอมม่า เดอ ซาลาส, และ คริสตี (Pharo, 

Emma De Salas, Kristy)  ได้ทําการศกึษาบทความการดําเนินงานของนกัเรียน: โอกาสกบัการ
บริหารการเปลียนแปลง  ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการเปลียนแปลงจะประสบความสําเร็จ 
ต้องมีการสือสารและดําเนินการในเรืองการพฒันาทีมงาน   กระตุ้นทีมงานโดยการมอบหมาย128   
สําหรับจีรอล คาร์อิน ดี ดี เอส  (Geralyn Crain, D.D.S.)  ได้ทําการวิจยัเรือง มีวิธีอะไรบ้างในการ
จดัการเปลียนแปลงในการศึกษาทางทนัตกรรม  ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบในการศึกษา
ทางทันตกรรม  ซึงมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงทีได้นําเสนอและเสนอแนะคือ การวางความ
ยืดหยุ่นขององค์กรใหม่ ๆ  ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง  คา่นิยม ความสามารถและการเรียนรู้ของ
องค์กร129  สําหรับโชแฮม สนูน (Shoham, Snunith)  ได้ทําการศึกษาเรือง การบริหารการ
เปลียนแปลงองค์กรและเทคโนโลยีในมหาวิทยาลยัอิสารี (Israeli) ผลการวิจยัพบว่า มหาวิทยาลยั
ทวัโลกกําลงัเผชิญกบัความจําเป็นทีต้องเปลียนแปลงทางการศกึษาและทางสงัคม  ซึงเทคโนโลยี
คือ หลักสําคัญและเครืองมือทีเกียวข้องกับการเปลียนแปลง งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การ
เปลียนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นสิงสําคญั  รวมถึงกลยุทธ์การจัดการความรู้ (KM) เปลียนจาก
สถาบนัความรู้เป็นสถาบนัแหง่การเรียนรู้  ซงึผู้บริหารเป็นผู้จดัการทําให้เกิดการเปลียนแปลงในสิง
เหล่านนั130  สําหรับเฉิน ซินกวน และเรลเจรัท ชาลล์  เอ็ม(Chen, Zengguan and Reigeluth, 
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Charles M.)  ได้ทําการวิจยัเรือง การสือสารในทีมของผู้ นํา  สําหรับการเปลียนแปลงอย่างเป็น
ระบบ ผลการศกึษาพบว่าการเปลียนแปลงอย่างเป็นระบบของโรงเรียนรัฐบาล  เป็นสิงจําเป็นใน
ยุคดิจิตอลหรือสังคมข่าวสาร  ความสําเร็จของการเปลียนแปลงจะขึนอยู่กับภาวะผู้ นําทีมี
ประสิทธิภาพ   โดยจะต้องฝึกการสือสารในทีมา ปัญหาของการสือสาร  ช่องทางการสือสารและ
ทรัพยากรทางการศึกษา ซึงงานวิจยันี ได้นําเสนอว่าการจะลดปัญหาการสือสารและให้เกิดการ
เปลียนแปลงอย่างเป็นระบบ  จะต้องพฒันาและรักษาภาวะผู้ นําอย่างเหมาะสม  การให้แรงจงูใจ  
พฒันากระบวนการกลุ่ม และทกัษะการสร้างทีม สร้างจิตวิญญาณของทีม  การมีส่วนร่วมในการ
สะท้อนให้เห็นปัญหา การสือสารกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมถึงการดแูลการเรียนรู้ขององค์กร131   
สําหรับกิบสนั เชอร์รี เค (Gibson, Shirley K.)  ได้ทําการศกึษาวิจยัเรือง  ผู้ปกครองคาดหวงัอะไร
กบัโรงเรียน   ซงึทําให้เกิดการเปลียนแปลง ผลการศกึษาพบวา่  ผู้ปกครองคาดหวงัให้ทางโรงเรียน
จัดการศึกษาทีมีคุณภาพตามความต้องการของนักเรียน   จบการศึกษาตามเวลาทีกําหนด 
โรงเรียนสือสารกบัทางบ้านบอ่ย ๆ สิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ต้องปลอดภยั ให้โอกาสทีผู้ปกครอง
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการศึกษาของนกัเรียนมากขึน ให้จดัการศกึษาเป็นรายบุคคล และชนัเรียน
ควรฝึกทกัษะทางสงัคม132  สําหรับ โรเบอร์โต โจเซฟ และชาร์ลี เอ็ม เรียวกลัป์ (Roberto Joseph 

and Charles M.Reigeluth) ได้ทําการศกึษาเรือง กระบวนการเปลียนแปลงทางการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ: กรอบแนวคิด ผลการวิจยัพบว่า กรอบแนวคิดซึงประกอบด้วย  องค์ประกอบ  ซึงทํา
ให้กระบวนการเปลียนแปลงอย่างเป็นระบบประสบผลสําเร็จ คือ  ความรู้สึกเป็นเจ้าของของผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  องค์กรแห่งการเรียนรู้ ความเข้าใจในการเปลียนแปลงอย่างเป็นระบบ  ค้นหา
แนวคิดทางการศึกษา มมุมองระบบทางการศกึษา และการออกแบบระบบ และได้เสนอแนวว่าผู้
กําหนดนโยบายควรบรรจอุงค์ประกอบเข้าไปในกรอบแนวคิด  นกัวิชาการและนกัการศึกษา ควร
สํารวจความเกียวข้องทีสมัพนัธ์ขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบทีไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที
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ประสบผลสําเร็จได้133  สําหรับไคร์เจมส์ และเคน ลาติ (Keith James and Ken Lahti)   ได้ทําการ
วิจยั เรือง วิสยัทศัน์และระบบขององค์กรทีมีอิทธิพลตอ่การสร้างแรงบนัดาลใจและการปฏิบตัิของ
องค์กร ผลการศกึษาพบวา่วิสยัทศัน์และระบบขององค์กรมีอิทธิพลตอ่การสร้างแรงบนัดาลใจและ
การปฏิบตัขิององค์กร (แรงจงูใจเพือให้บรรลถุงึวิสยัทศัน์ขององค์กร)  มีความสมัพนัธ์กบัระดบัของ
แรงบนัดาลใจของพนกังานอยา่งมีนยัสําคญั134  สําหรับฟารี  คาราคสั (Fahri Karakas)  ได้ทําการ
วิจัยเรือง การจัดการศึกษาเชิงบวก: การสร้างจิตสร้างสรรค์  ด้วยใจรัก และจิตวิญญาณ ผล
การศกึษาพบวา่  ตวัแปรของการเปลียนแปลงองค์กรทีทําให้มีการจดัการศกึษาเชิงบวก คือ ความ
ซบัซ้อนของชมุชน ความคดิสร้างสรรค์ ความยืดหยุน่และเชิงบวก  การคิดแบบบรูณาการแบบองค์
รวม การสร้างสมัพนัธ์ชมุชน การระดมความคดิ และทกัษะความคดิสร้างสรรค์ การเสริมสร้างพลงั
อํานาจ135  สําหรับ ไบรนา แพทเรีย (Bhina Patria) ได้ทําการศกึษาการบริหารการเปลียนแปลงใน
บริบทของสถาบันอุดมศึกษา: ศึกษากรณีการดําเนินการการเรียนรู้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึง
งานวิจัยนีได้ศึกษาเกียวกับการเปลียนแปลงในบริบทของสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษาคือ 
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งหนึงคือ มหาวิทยาลยั Gadjah Mada (UGM) ทีดําเนินการเปลียนแปลง
โดยใช้การเรียนรู้ให้นกัเรียนเป็นศูนย์กลาง ผลการศกึษาพบว่า การดําเนินการการเรียนรู้นกัเรียน
เป็นศนูย์กลางใน UGM  ประสบผลสําเร็จอย่างมีคณุภาพและเป็นตวัอย่างทีดีของการบริหารการ
เปลียนแปลงของสถาบนัอดุมศกึษา136  
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 สรุปได้วา่องค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงทีเป็นพืนฐานขององค์กรทกุประเภท
คือ  เทคโนโลยี  อนัหมายถึงเครืองจกัร  อุปกรณ์  วิธีปฏิบตัิงาน ฯลฯ  ระเบียบสังคมซึงหมายถึง 
การจัดระเบียบ  โครงสร้างสถาบนั ระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์กร และอุดมการณ์  ซึงหมายถึง 
ความเชือ ค่านิยมทีจะเป็นตวักําหนดทิศทางพฤติกรรมของคนในองค์กร ซึงผู้บริหารจะทําการ
เปลียนแปลงใด ๆ  ให้คํานงึถึงองค์ประกอบดงักลา่วข้างต้นเพือวางแผนการเปลียนแปลงตอ่ไป 

 

ขันตอนกระบวนการเปลียนแปลง 
 นกัวิชาการและผู้ เชียวชาญด้านการพฒันาองค์กรได้ให้ความเห็นว่า การเปลียนแปลง
เป็นกระบวนการทีผู้ นําเปลียนแปลงองค์กรตามวิสัยทัศน์ทีกําหนดไว้ หนึงในกระบวนการ
เปลียนแปลงทีเป็นทียอมรับและใช้มากทีสุดในปัจจุบันคือ โมเดลการเปลียนแปลงสนาม
แรงผลกัดนั  (force field model) ของเคิร์ท  เลวิน  ซึงแบง่กระบวนการเปลียนแปลงเป็น  ส่วน 
คือละลายสภาพเดิม (Unfreezing) การเปลียนสภาพใหม่ (movement) และรักษาสภาพใหม่  
(refreezing)  รูปแบบการเปลียนแปลงอีกทฤษฎีหนึงทีมีการกล่าวถึงและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางได้แก่  ขนัตอนในการเปลียนแปลงทีกําหนดไว้ล่วงหน้าของจอห์น พี คอตเตอร์  แห่ง
มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด โดยทัง  รูปแบบการเปลียนแปลงช่วยส่งเสริมซึงกันและกัน และทงั  
รูปแบบการเปลียนแปลงจะแตกตา่งกนัทีรายละเอียดของการปฏิบตัิ137  ซึงคอตเตอร์ (Kotter) ได้
จดัลําดบัขนัตอนของกระบวนการเปลียนแปลงไว้  8  ขนัตอนมีรายละเอียดดงันี  1) สร้างจิตสํานึก
ถึงความจําเป็นต่อการเปลียนแปลงบุคคลภายในองค์กร   โดยเฉพาะอย่างยิง ผู้บริหารเป็นผู้ ทีมี
ส่วนอย่างยิงในการตระหนักถึงความเปลียนแปลง ซึงเกิดจากความคิดทีต้องพัฒนาองค์กรให้
เจริญยิงขนึ หรือเกิดจากการสงัเกตถึงสภาวะแวดล้อมรอบข้างทีเปลียนแปลงไป    สิงเหล่านีล้วน
เป็นสิงทีจะต้องสงัเกตอยู่ตลอดเวลา   นอกจากนียงัต้องมองหาโอกาสใหม่ ๆ  ทีมีความเป็นไปได้
ขององค์กรทีจะเข้าถึงด้วย  เมือได้ตระหนกัถึงความเปลียนแปลง และต้องการทําการเปลียนแปลง
นนัแล้ว  ก็ต้องสือให้ผู้ ทีเกียวข้องทราบถึงวตัถุประสงค์ของการเปลียนแปลง เช่น หากผู้บริหาร
ต้องการเพิมขีดความสามารถทางการแขง่ขนัหรือจําเป็นทีจะต้องลดต้นทนุการผลิต  อนัเป็นผลมา
จากนโยบายของลกูค้าให้ลดต้นทนุการผลิต (Cost Down)  ผู้บริหารต้องสือให้ผู้ ทีเกียวข้องทราบ
ถึงความจําเป็นของการเปลียนแปลงด้านวิธีการทํางาน  สร้างจิตสํานึกแก่บุคลากร  โดยแจ้งให้
ทราบสภาวะปัจจุบนัของบริษัทถึงผลกระทบจากนโยบายของลูกค้า และมีความจําเป็นเร่งด่วน
                                                 
 

137พิชาภพ พนัธ์แพ, ผู้นํากับการจัดการการเปลียนแปลง (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ), . 



 

 

เพียงใดทีจะต้องเริมต้นการเปลียนแปลง   2) สร้างแนวร่วมในการเปลียนแปลง  การเปลียนแปลง
ใด ๆ ภายในองค์กร ไม่สามารถจะทําโดยคน ๆ เดียว จะต้องมีทีมงานทีช่วยผู้บริหาร เช่น จดัตงั
ทีมงานเฉพาะกิจขึนมา     เพือศึกษาถึงผลของการเปลียนแปลงและให้ความรู้แก่บุคลากรที
เกียวข้องต่อการเปลียนแปลงนัน ๆ  อย่างถูกต้อง  ซึงทีมงานเฉพาะกิจจะต้องมีความรู้และ
เชียวชาญในสิงทีจะเปลียนแปลงหรืออาจว่าจ้างทีปรึกษาทีมีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมด้วย  
ทําให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กร ประกอบด้วย การเรียนรู้ของบคุคล การเรียนรู้ของทีมงาน และการ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างทีมงานและเครือข่าย ซึงก็คือ การพัฒนาทักษะและความชํานาญของ
ทีมงานในภาพรวมเพือมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน การเรียน รู้อย่างต่อเนืองทําให้บุคลากร
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ การเรียนรู้นนัได้จากการจดัฝึกอบรม การเป็นพีเลียงของหวัหน้างาน  
จะส่งผลต่อกระบวนการต่าง ๆ ทีสนับสนุนทิศทางการดําเนินงานใหม่ และยงัมีส่วนช่วยให้เกิด
แรงจงูใจ แรงกระตุ้นให้ทํางานด้วยความเต็มใจ  3) สร้างวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ในการเปลียนแปลง
จําเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ทีสือสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และสร้างกลยุทธ์ให้สอดรับกับ
วิสัยทัศน์  ปกติการวางแผนการเปลียนแปลงจะเกียวข้องกับนวัตกรรมการสร้างสรรค์ และ
จินตนาการถึงสถานภาพทีเราต้องการให้องค์กรเป็นในอนาคต โดยมีการพฒันาวิสยัทศัน์ (Vision) 

ใหม่ ๆ ทีกว้างไกล และภารกิจ (Mission)  ทีต้องทํา เพือให้ถึงสถานะทีต้องการ (Desirable)  4) 
สือสารวิสัยทัศน์เป็นการแจ้งให้บุคคลทีเกียวข้อง  เข้าใจถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของการ
เปลียนแปลงเพือให้บรรลุผลในเป้าหมายเดียวกัน   ขนัตอนนีเป็นขนัตอนทีสําคญั และมีผลต่อ
ความสําเร็จต่อการเปลียนแปลงเป็นอย่างมาก เพราะหากบุคคลทีเกียวข้องไม่เข้าใจหรือเข้าใจ
วิสยัทศัน์ผิดแล้ว จะเป็นอุปสรรคต่อการเปลียนแปลง   ดงันนัการสือสารจึงต้องมีประสิทธิภาพ 
เพือความเข้าใจทีตรงกันเป็นพืนฐานสําคัญทีทําใ ห้บรรลุวัตถุประสงค์   ตลอดจนการสร้าง
บรรยากาศทีดีในการทํางานอาจเป็นการสือสารทางเดียวหรือสองทาง เช่น บอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
วารสาร เพือชีแจงและทําความเข้าใจรายละเอียดของการเปลียนแปลง การตอ่ต้านจะลดน้อยลง
และจะเกิดความไว้วางใจมากยิงขึน การสือสารอาจจะใช้รูปภาพหรือแผนผังเข้ามาร่วมด้วย 
เพือให้สามารถมองเห็นภาพได้อย่างชดัเจนมากขนึ  5) กระจายอํานาจและแนะนําแนวทางแก่
บุคคลทีเกียวข้อง   ผู้บริหารควรกระจายอํานาจในการตัดสินใจและสร้างความเข้าใจต่อการ
เปลียนแปลงแก่บุคคลทีเกียวข้อง   เพือให้การเปลียนแปลงนันบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ถ้าผู้ ทีเป็นแนวร่วมขาดอํานาจในการตดัสินใจทีเหมาะสม   อนัเนืองมาจากผู้บริหาร
ยังไม่ไว้วางใจถึงความสามารถในการตัดสินใจ ทําให้การตัดสินใจล่าช้าเนืองจากจะต้องให้
ผู้บริหารตดัสินใจในทุก ๆ เรือง ซึงอาจส่งผลให้เกิดความไม่ราบรืนในการเปลียนแปลง  ดงันนั 



 

 

ผู้บริหารควรกระจายอํานาจการตดัสินใจให้แก่ผู้ รับผิดชอบในเรืองนนั  ๆ  โดยกําหนดขอบเขตของ
อํานาจการตดัสินใจไว้ด้วย  นอกจากนี ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมในการช่วยขจดัอุปสรรคทีอาจจะ
เกิดขึนต่อการเปลียนแปลงด้วย 6) สร้างเป้าหมายระยะสันและให้รางวัลต่อความสําเร็จ  ใน
ขนัตอนนีเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือทีจะเปลียนแปลง  
โดยตงัเป็นเป้าหมายระยะสนัทีท้าทายตอ่ความสามารถของพนกังานและเป็นเป้าหมายทีสามารถ
ทําได้จริง สามารถมองเห็นความสําเร็จได้ ซึงหากเป็นเป้าหมายทีเกินจริงหรือไม่มีความเป็นไปได้   
บคุลากรจะท้อแท้และไม่ให้ความร่วมมือ ในการตงัเป้าหมายต้องมีระบบการประเมินผลทีชดัเจน   
โดยอาจนําระบบ KPI หรือ Balance Score Card มาใช้เป็นวิธีการประเมินผล  นอกจากการ
ตงัเป้าหมายระยะสนัแล้ว ควรมีรางวลัเป็นสิงจูงใจแก่พนกังาน ซึงรางวลัสามารถแบ่งออกเป็น 2 

ทาง คือ  (1)  Extrinsic Reward คือ การให้รางวลัทีสามารถจบัต้องได้ เช่น  เงินรางวลั โบนสัหรือ
ของขวญั   ( )  Intrinsic Reward คือ การให้รางวลัทีสร้างความพึงพอใจแก่บคุลากร เช่น  การให้
รางวลัพนกังานดีเดน่ โดยติดป้ายประกาศรางวลัไว้ในบริเวณทีสามารถมองเห็นได้โดยง่าย ซึงวิธีนี
สามารถพบเห็นได้บ่อยทีสุด  องค์กรสามารถเลือกวิธีการให้รางวลั วิธีใดวิธีหนึงหรือใช้ทงัสองวิธี
ร่วมกันได้  นอกจากนีควรให้รางวัลอย่างยุติธรรมและมีกฎเกณฑ์ทีชัดเจน จะสามารถกระตุ้น
บคุลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องออกแบบระบบการทํางานและให้ความสําคญักบั
ระบบการให้รางวลั ตลอดจนอิทธิพลของกลุ่ม  แรงจงูใจเป็นสิงกระตุ้นทีสําคญัทีทําให้การทํางาน
มีประสิทธิภาพสงู ผู้บริหารควรศกึษาเรียนรู้ความต้องการของบคุลากร    และพยายามตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละบคุคล ภายใต้เงือนไขของความเป็นไปได้  7) เพิมเติมและพฒันาความ
เปลียนแปลงเมือสามารถเปลียนแปลงได้ตามเป้าหมายทีวางไว้แล้ว  ควรพฒันาเพิมเติมเพือให้มี
ประสิทธิภาพมากยิงขนึ  โดยอาจนําหลกัวงล้อของ Deming หรือทีรู้จกักนัในหลกัการ PDCA มา
ใช้เพือการพฒันาอยา่งตอ่เนือง  โดยคอ่ย ๆ  ขจดัปัญหาทีเกิดขนึออกไป จะทําให้การเปลียนแปลง
นนักลายมาเป็นจุดแข็งขององค์กรในทีสุด  ในขนัตอนนีวฒันธรรมองค์กรจะเปลียนแปลงไปจาก
เดิมแล้ว 8) การรักษาสภาพของการเปลียนแปลงอย่างถาวรแก่องค์กรขนัตอนนีถือว่าเป็นขนัตอน
ทียากทีสุดในการเปลียนแปลง  ซึงเมือประสบความสําเร็จในการเปลียนแปลงแล้ว ควรปฏิบตัิ
อย่างต่อเนืองจนเป็นปกติวิสยัในการทํางานเพือเป็นการรักษาวฒันธรรมองค์กรใหม่ให้เป็นส่วน
หนึงในการทํางานนนัเอง138 นอกจากการเปลียนแปลงทีต้องเปลียนเป็นกระบวนการแล้ว    อีกทงั
คอตเตอร์ (Kotter) ยงัแนะนําให้คํานึงถึงสิงตอ่ไปนีทีทําให้การเปลียนแปลงเป็นไปอย่างราบรืนอีก
                                                 
 138J.P. Kotter, Leading Change (Massachusetts: Harvard Business School 
Press, 1996), . 



 

 

ด้วย คือ  1) ความร่วมมือและการทํางานเป็นทีม เป็นกญุแจสําคญัในการบริหารการเปลียนแปลง
ซึงเป็นการพัฒนาทกัษะการทํางานเป็นทีม องค์กรควรกระตุ้นบุคลากรให้แสดงพลังแห่งความ
ร่วมมือ เพือเผชิญกบัการเปลียนแปลงในทกุ ๆ ด้าน  และเปิดโอกาสให้บคุลากรมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเห็นและดําเนินกิจกรรม  โดยมีการกําหนดหน้าทีบทบาทให้เหมาะสมกบัระดบัของ
การมีส่วนร่วม  2) ภาวะความเป็นผู้ นํา (Leadership) ในช่วงของการเปลียนแปลง ผู้บริหารต้อง
เป็นบุคคลทีมองการณ์ไกล สามารถสร้างกลยุทธ์  ยุทธศาสตร์  รวมทังแผนการเปลียนแปลง 
สามารถกระตุ้นและจัดการให้บุคลากรในองค์กรดําเนินกิจกรรมได้ตรงตามเป้าหมาย  มีความ
ตรงไปตรงมากล้าเผชิญในทุกสถานการณ์  ตลอดจนรับผิดชอบและเรียนรู้สิงใหม่ตลอดเวลา139   

สําหรับไมค์ เบียร์  (Mike Beer)  ได้รวบรวมแนวคิดไมเคิล เบียร์ (Michael Beer)    รัสเซล ไอ
เซนสเตท (Russell  Eisenstat)  เบิร์ท  สเปคเตอร์ (Bert Spector)  โรเบิร์ต แชฟเฟอร์ (Robert 

Schaffer)  และฮาร์วีย์  ทอมสนั (Harvy Thomson)  สรุปเป็นขนัตอนการสร้างการเปลียนแปลงได้
ดังนี   ขันตอนที  ระดมกําลังและความมุ่งมัน ด้วยการร่วมกันระบุปัญหาขององค์กร และ
แนวทางการแก้ไข   ขนัตอนที   สร้างวิสยัทศัน์ร่วมกนั  จะจดัการและบริหารองค์กรอย่างไร เพือ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  ขนัตอนที   ระบุตวัผู้ นํา  ขนัตอนที  มุ่งเน้นไปทีผลลัพธ์ 
ขนัตอนที   เริมต้นการเปลียนแปลงจากภายนอก แล้วให้มนักระจายตวัไปยงัหน่วยงานอืน ๆ โดย
ไม่ต้องผลกัดนัจากระดบับน   ขนัตอนที  การสถาปนาความสําเร็จโดยใช้นโยบายทีเป็นทางการ  
ระบบและโครงสร้าง และขนัตอนที  ติดตามและปรับกลยทุธ์เพือตอบสนองตอ่ปัญหาทีเกิดขนึใน
กระบวนการเปลียนแปลง140  สําหรับคมัมิงและวอรี (Cummings and Worley) เสนอขนัตอนที
นําไปสู่การเปลียนแปลงองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมี  ขันตอนคือ ) กระตุ้ นให้เกิดการ
เปลียนแปลง  โดยการสร้างความพร้อมในการเปลียนแปลงและจัดการกับการต่อต้านการ
เปลียนแปลง  )  สร้างวิสยัทัศน์เพือการเปลียนแปลง  โดยการชีแจงถึงความคิดทีเป็นแก่นของ
การเปลียนแปลงและแสดงมุมมองทีมีต่อองค์กรในอนาคต  )  พัฒนาฐานทางการเมืองเพือ
รองรับการเปลียนแปลง  ได้แก่  ประเมินอํานาจของผู้ นําการเปลียนแปลง  สามารถชีให้เห็นว่าใคร
คือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสําคัญกับองค์กร  สร้างอิทธิพลต่อผู้ มีส่วนได้เสียทีสําคัญ  ) จัดการ
เปลียนแปลงโดยการวางแผนกิจกรรม  สร้างพนัธสญัญาร่วมระหวา่งบคุลากร จดัโครงสร้างองค์กร
                                                 

139J.P. Kotter, The Heart of Change: Real-Life Stories of How Change Their 

organizations (Massachusetts: Harvard Business School Press, ), - . 
 

140ไมค์ เบียร์, การบริหารการเปลียนแปลง, พิมพ์ครังที  แปลจาก Managing 

change and transition, แปลโดย ภกัดี เมฆจําเริญ (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, ), - .  



 

 

ให้เหมาะสมกับการเปลียนแปลง  ) รักษาพลงัในการเปลียนแปลงให้เกิดขึนอย่างต่อเนือง โดย
การสนบัสนุนทรัพยากรแก่บุคลากร สร้างระบบสนบัสนุนแก่ผู้ นําการเปลียนแปลง พฒันาทกัษะ
และความสามารถของบุคลากร ปลูกฝังนิสัยใหม่ ๆ แก่บุคลากรและดําเนินกิจกรรมการ
เปลียนแปลงอย่างต่อเนือง141  นอกจากนีไมเคิล ฟูลแลน (Michael Fullan) ยังได้กล่าวว่า 
กระบวนการเปลียนแปลงทางการศกึษาหมายถึง การมีวสัดอุปุกรณ์ใหม่ การมีพฤติกรรมใหม่ การ
ปฏิบตัิใหม่ และมีความเชือใหม่  ความเข้าใจใหม่และกระบวนการเปลียนแปลงนนัจะเกิดขึนได้
จากแรงผลกัดนั 8 อย่าง คือ  1) การสร้างเป้าหมายทางคณุธรรม คือการพฒันาสงัคมด้วยการ
ปรับปรุงระบบการศกึษาและการเรียนรู้    2) การสร้างศกัยภาพของบุคคลและองค์กร ศกัยภาพ
ของบุคคลคือ ความรู้ความสามารถส่วนศักยภาพขององค์กรเกียวข้องกับระบบพืนฐานของ
หน่วยงานในท้องถิน เขต  และประเทศ   ซึงทงับคุคล  โรงเรียน เขต และประเทศต้องพฒันาให้มี
ศกัยภาพใหม ่ๆ ด้วยการอบรม ให้คําปรึกษา  3) ความเข้าใจกระบวนการเปลียนแปลง  โดยต้องมี
ผู้ นําคอยชีแนะและอธิบายขนัตอนในการเปลียนแปลงอย่างชดัเจน 4) การพฒันานวตักรรมการ
เรียนรู้ คือ การสร้างสภาพแวดล้อมในการดําเนินการเปลียนแปลงให้ประสบความสําเร็จ  โดยต้อง
มีกลยทุธ์ร่วมกนัเพือให้บคุลากรได้เรียนรู้ซึงกนัและกนั  (มิติทางความรู้)  และทกุคนมีความรู้สึก
ร่วมกนัทีจะเปลียนแปลง (มิติทางจิตใจ)  5) การพฒันานวตักรรมการประเมินผล ประกอบด้วย 
การเข้าถึงและรวบรวมข้อมลูเกียวกบัการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครืองมือในการ
ประเมินผล เนืองจากความถกูต้องน่าเชือถือและแก้ไขได้ง่ายทีสุด 6) การเน้นความเป็นผู้ นําการ
เปลียนแปลง ความสําคัญของภาวะผู้ นําว่า  ควรจะสร้างความยิงใหญ่ให้กับองค์กรได้อย่าง
ยาวนานมากกว่าการหวงัผลระยะสนั การจดัการทีประสบความสําเร็จไม่ใช่เพียงแค่ความสําเร็จ
ระดบับคุคลเท่านนัแตห่มายถึงการพฒันาความสําเร็จให้กบัผู้ อืนด้วย   7) การสร้างความชดัเจน 
เป็นการพัฒนารูปแบบทีชดัเจนใหม่ ๆ เพือช่วยให้บุคลากรได้มองภาพความสัมพนัธ์ของแต่ละ
หนว่ยงานได้อยา่งชดัเจน  8) การเสริมสร้างการพฒันาการเปลียนแปลง 3 ระดบั คือ การเปลียนที
เน้นความสมัพนัธ์ทงั 3 ระดบั คือ การเปลียนแปลงในระดบัโรงเรียนและชมุชน  การเปลียนแปลง
ในระดบัจงัหวดั และการเปลียนแปลงในระดบัประเทศ142  สําหรับ กอร์ดอน แสตนเลย์ (Gorden 

                                                 
 

141Thomas G. Cummings and Christopher G. Worley, Organization 

Development and Change (Ohio: South-Western, ), . 
   142Michael Fullan, “The Development of Transformational Leaders for  

The Educational Decentralization,” Course Material Office of The Basic Education 

Commission ,  (May ): 55. 



 

 

Stanley)  ได้กล่าวสรุป ถึง  หลกัการสําหรับการบริหารการเปลียนแปลง  ดงันี  ) การวางแผน
การเปลียนแปลงทีมนัคง  ) ระบคุวามแตกตา่งระหว่างการปฏิบตัิหน้าทีทีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการในองค์กร  ) ควบคมุความคาดหวงัเกียวกบัการเปลียนแปลงทีเสนอ ) เลือกตวัแทนการ
เปลียนแปลงอยา่งระมดัระวงั  ) สนบัสนนุให้กําลงัใจกบักลุม่ทีเห็นด้วย  ) ระบผุู้ ทีไม่เห็นด้วยกับ
การเปลียนแปลงและพยายามต่อต้านพวกเขา  ) หลีกเลียงการช๊อกในอนาคต143  และลูซิเออร์ 
(Lussier)  เสนอความคิดเห็นทีแสดงความเกียวข้องระหว่างทฤษฎีหรือรูปแบบการเปลียนแปลง
แบบสนามแรงผลกัดนัของเลวิน  และทฤษฎี  ขนัตอน ในการเปลียนแปลงของคอตเตอร์ไว้ดงันี 
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 143Gorden Stanley, Seven Principle for Change Management  (Sydney: Faculty 

of Education and Social Work University of Sydney, 2006), Abstract. 

(เคร์ิท  เลวิน) 
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แผนภาพที     ขนัตอนกระบวนการเปลียนแปลง โดยแสดงการเปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีหรือ
รูปแบบการเปลียนแปลงตามแบบสนามแรงผลกัดนัของเคิร์ท เลวิน และทฤษฎี  ขนัตอน ในการ
เปลียนแปลงของจอห์น คอตเตอร์  (Lussier, 2010: 388) 
 จากการเปรียบเทียบขันตอนการเปลียนแปลงของคมัมิงกับวอรี ซึงมี  ขันตอน กับ
ขนัตอนการเปลียนแปลงของคอตเตอร์  จะเห็นว่ามีลกัษณะคล้ายคลึงกนั โดยเริมจากการกระตุ้น
ให้เกิดการเปลียนแปลงจนถึงการปลูกฝังนิสยัใหม่ให้เกิดแก่บุคลากรในองค์กร   อย่างไรก็ตาม
ขันตอนการเปลียนแปลงของคอตเตอร์เป็นขันตอนทีชัดเจนและง่ายต่อการทําความเข้าใจ  
สามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัองค์กรได้ดีกว่าขนัตอนการเปลียนแปลงของคมัมิงและวอรี ยิงนําเอา

(จอห์น คอตเตอร์)   
.  สร้างความตระหนกั
ถึงความเร่งดว่น 

ในการเปลียนแปลง
ให้กบับคุลากร 

.  สือสาร 
     วิสยัทศัน์ 

. มอบหมาย  

    อํานาจหน้าที 

. สร้างวิสยัทศัน์ 

    และกลยทุธ์ 

. สร้างทีม 

    การเปลียนแปลง 

. ให้รางวลัสําหรับความสําเร็จ 

     ทีเกิดจากการวางแผนระยะสนั 

. พฒันาประเมิน 

การเปลียนแปลง 

.  สร้างการเปลียนแปลง
โดยการแสดงให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
พฤติกรรมใหม่ ๆ ของ
บคุลากรและความสําเร็จ
ขององค์กร 



 

 

ขนัตอนการเปลียนแปลงของเคิร์ท เลวิน  มาผสมผสานตามการประยุกต์ของลูซิเยอร์  ยิงทําให้
ขนัตอนการเปลียนแปลงทีชดัเจนยิงขนึ144  
 สําหรับลซูิเออร์  (Lussier) ได้อธิบายขนัตอนการเปลียนแปลงไว้ดงันี ขนัละลายสภาพ
เดิม  (Unfreezing Phase) ขนัตอนนีจะเริมจากผู้ นําต้องกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความ
จําเป็นในการเปลียนแปลง  ขณะเดียวกันผู้ นําจะจูงใจบุคลากรโดยแสดงวิสัยทัศน์ทีชีให้เห็นถึง
อนาคตทีดีกวา่หลงัการเปลียนแปลง  สิงสําคญับางประการหนงึทีผู้ นําต้องทําคือ การชีให้บคุลากร
เห็นอุปสรรคหรือภัยคุกคามในการดําเนินธุรกิจทีเป็นสาเหตุสําคัญของการเปลียนแปลง เพือ
บคุลากรจะเข้าใจและ ไม่ต่อต้านการเปลียนแปลงทีเกิดขนึ ขนัการเปลียนสภาพใหม่ (Changing) 
เป็นขันทีเกิดการปฏิบัติเพือแสวงหาแนวทางใหม่   และขันการรักษาสภาพ (Refreezing)  ใน
ขันตอนนี นิสัยเดิม  ค่านิยม  ประเพณี  ทัศนคติ  และแนวความคิดเดิมของบุคลากรถูก
เปลียนแปลงอย่างถาวร มีการปลูกฝังพฤติกรรม ค่านิยม ทศันคติขึนมาใหม่โดยรักษาสภาพเดิม 
(ทีเกิดใหม)่  เพือป้องกนัไมใ่ห้กลบัไปเหมือนเดิม  ขนัตอนนีจะรวมถึงการปลูกฝังการเปลียนแปลง
ใหม่ขึนในองค์กร โดยการทําให้การเปลียนแปลงกลายเป็นส่วนหนึงของวัฒนธรรมองค์กร 145      
ความแตกต่างในแง่การปฏิบตัิทัง  ทฤษฎีการเปลียนแปลงจะเห็นได้ชัดในขนัตอนนี  ขันการ
เปลียนสภาพใหม่จะประกอบด้วยขนัที   ถึง   ตามแนวทางการเปลียนแปลงของคอตเตอร์  ใน
ขนัตอนที   ของคอตเตอร์  ผู้ นําจะต้องสร้างกลุ่มทํางานทีเป็นผู้ ริเริมการเปลียนแปลงโดยการ
รวบรวมสมาชิกจากหน่วยงานตา่ง ๆ ซึงสมาชิกเหล่านนัเป็นบุคคลทีได้รับการยอมรับและเชือถือ
จากบุคคลทัวไป นอกจากนนักลุ่มทํางานเหล่านีต้องมีความสามารถในการสือสารและเข้าใจ  
พร้อมทงัสามารถแก้ปัญหาทีเกิดจากความเฉือยชา  ความกลวั  และการเมืองในองค์กรทีจะเป็น
อุปสรรคในการยอมรับการเปลียนแปลง   ขนัตอนที  เป็นขนัตอนทีผู้ นําต้องพัฒนาและสือสาร
วิสยัทศัน์ทีชดัเจนให้บุคลากรยอมรับ เพือเป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ตามวิสยัทศัน์ทีกําหนด  
วิสยัทศัน์ขององค์กรควรเริมต้นพฒันาจากผู้บริหารระดบัสงู โดยแสดงให้เห็นว่าวิสยัทศัน์นนั  หาก
นําไปปฏิบตัิก่อให้เกิดผลทีดีกว่าก่อนปฏิบตัิ  สิงสําคญัคือ ก่อนการนําไปปฏิบตัิ  บุคลากรทวัไป
ต้องมีโอกาสในการแสดงความคดิเห็นเกียวกบัวิสยัทศัน์นนั  เพือก่อให้เกิดการยอมรับทวัทงัองค์กร   
ขนัตอนที   เป็นการสือสารให้บคุลากรทกุคนรับรู้เกียวกบัวิสยัทัศน์และกลยทุธ์ทีจะนําไปปฏิบตั ิ
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เพือการเปลียนแปลง  ดังนันทักษะและความสามารถในการสือสารของผู้ นําจึงเป็นสิงสําคัญ   
ขนัตอนที  เป็นขนัตอนสําคญั เป็นการมอบหมายอํานาจหน้าทีให้บุคลากรทวัองค์กรดําเนินการ
ตามวิสยัทศัน์ทีกําหนดไว้   ผู้ นําต้องสนบัสนุนและกระตุ้นบุคลากรให้เสนอความคิดเกียวกับการ
เปลียนแปลง ขณะเดียวกันต้องสนบัสนุนบคุลากรด้านสิงอํานวยความสะดวก  ลดกฎระเบียบใน
การปฏิบตังิานเพือสง่เสริมการเปลียนแปลงให้ง่ายขนึ ขนัตอนที   และขนัตอนที   เป็นขนัตอนที
ผู้ นํารวบรวมข้อมลูของกิจกรรมทีเกียวกบัการเปลียนแปลงและเลือกกิจกรรมทีประสบความสําเร็จ
เพือให้รางวลัและนํามาเป็นแบบอย่าง   เนืองจากการเปลียนแปลงหลกัเป็นสิงทียากและใช้เวลา  
หากไม่มีกิจกรรมย่อยทีประสบความสําเร็จเป็นตวัอย่างบุคลากรจะท้อแท้และไม่มีพลังในการ
ขบัเคลือนตอ่ไป ดงันนัการสร้างความกระตือรือร้น ความเชือมนั ความภาคภูมิใจทีเกิดจากการให้
รางวลัและก่อให้เกิดแรงผลกัดนัและแรงจงูใจในการต่อสู้กับอุปสรรคและทําให้การเปลียนแปลง
รวดเร็วยิงขึน  แม้บางขนัตอนของการเปลียนแปลงอาจมีส่วนทีคาบเกียวกัน แต่การปฏิบตัิตาม
ขนัตอนเหล่านันเป็นสิงสําคัญต่อการเปลียนแปลง  การเริมเปลียนแปลงโดยไม่มีการละลาย
ทศันคติหรือพฤติกรรมเดิมจะประสบการณ์ต่อต้าน  ขณะทีการรักษาสภาพทีเกิดขึนใหม่ก็ไม่ใช่
หลกัประกนัว่าองค์กรประสบความสําเร็จอย่างสมบรูณ์แบบในการเปลียนแปลง   เนืองจากอาจมี
การต่อต้านเกิดขึน ดงันนัการดําเนินการเปลียนแปลงตามขนัตอนดงัทีกล่าวมามิใช่หลกัประกัน
ความสําเร็จแต่เป็นเพียงสนับสนุนความสําเร็จทีเกิดจากการเปลียนแปลง  โดยทําให้สมาชิก
องค์กรส่วนใหญ่เกิดพันธสัญญาร่วมในการดําเนินการเปลียนแปลงแทนทีจะต่อต้านการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่างไรก็ตาม แม้ผู้ นําจะใช้ความพยายามในการเปลียนแปลงทีดีทีสุด  
บุคลากรบางคนก็ยงัคงต่อต้านการเปลียนแปลง  อย่างไรก็ตามผู้ต่อต้านจะถูกกดดนัเนืองจาก
บคุลากรสว่นใหญ่เห็นด้วยกบัการเปลียนแปลง146 

 สําหรับนักการศึกษาไทยได้นําเสนอแนวคิดเกียวกับขนัตอนกระบวนการบริหารการ
เปลียนแปลงไว้ดงันี  ชาญชยั  อาจินสมาจาร ได้ให้ทศันะตอ่กระบวนการเปลียนแปลงว่ามีขนัตอน
ต่าง ๆ ดังนี 1) การเตรียม (Preparation) ในขนัตอนนี บุคคลทีได้รับผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการเปลียนแปลง   2) การยอมรับ (Acceptance) 

ขนัตอนนีเป็นการแจ้งถึงวตัถุประสงค์ของการเปลียนแปลงวิธีการเปลียนแปลงและผลกระทบต่อ
ผู้ เกียวข้อง มีการจดบนัทึกระดบัของปฏิสัมพันธ์ทงัทางบวกและทางลบ เพืออาจจะต้องมีการ
ปรับเปลียนแผนการดําเนินการให้สอดคล้องกบัความคิดทีสอง   3) ข้อผกูพนั (Commitment) เป็น
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การปฏิบตักิารในกระบวนการเปลียนแปลง และควรติดตามปฏิกิริยาของผู้ ทีเกียวข้อง มีการตดัสิน
ในขนัตอนนีวา่  ควรดําเนินตอ่ไปหรือไมห่รือต้องมีการปรับแผนดําเนินการ โดยต้องนําทศันะของผู้
ทีเกียวข้องมาพิจารณาด้วย และหลงัจากปรับตามทีต้องการแล้ว การเปลียนแปลงถกูทําให้มีค่า 
กลายเป็นส่วนทีไม่อาจแยกออกจากวัฒนธรรมและการปฏิบตัิงานขององค์กรได้เขายังได้เสนอ
เพิมเตมิตอ่สิงทีควรคํานงึถึงในการเปลียนแปลงให้ประสบความสําเร็จคือ ต้องสร้างบรรยากาศใน
องค์กรทีจะทําให้คนทวัไปยอมรับการเปลียนแปลงและองค์กรต้องมีสมรรถนะในการวางแผนการ
เปลียนแปลงก่อนนําไปปฏิบตัิ  จะเห็นได้ว่าจากแนวคิดของนกัวิชาการแตล่ะท่านนนั  การบริหาร
การเปลียนแปลงจะดําเนินไปในลักษณะของกระบวนการ  ซึงมีหลักการในการเปลียนแปลง มี
ขนัตอนก่อน-หลงัชดัเจน   มีการพฒันานวตักรรมในระยะต่าง ๆ ของการเปลียนแปลง และจะมี
ผลกระทบต่อบุคลากรในองค์กรนนั ๆ ด้วย 147  ส่วนณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์   กล่าวว่าการวาง
แผนการเปลียนแปลงจะดําเนินไปเป็นลําดบัขนั ดงันี  1)  การสร้างการรับรู้และตระหนกัถึงความ
จําเป็นในการเปลียนแปลงองค์กรเพือให้ผู้ เกียวข้องทกุคนยอมรับ และเกิดความเห็นชอบต่อการ
เปลียนแปลง โดยเราสามารถแบง่การสร้างการรับรู้ออกเป็น  2 วิธี คือ  ( ) รวบรวมข้อมลูเกียวกบั
สถานการณ์ในปัจจบุนัขององค์กร  และเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ว่าแตกตา่งกบัสถานะทีต้องการ
ให้องค์กรเป็นในอนาคตอย่างไร  เพือให้บุคลากรในองค์กรได้เห็นถึงความแตกต่าง  เกิดความ
ต้องการทีจะพฒันาตนเองไปข้างหน้า และลดชอ่งวา่งระหวา่งสถานะปัจจบุนัและความต้องการลง 

(2) สร้างสภาพองค์กรทีบุคลากรทุกคนต้องการ  เพือผลักดนัให้เกิดการเปลียนแปลงขึน เพราะ
บางครังบคุลากรในองค์กร อาจมีความพอใจในสถานภาพในปัจจบุนัทีเป็นอยู่     จึงไม่ต้องการให้
เกิดการเปลียนแปลงใหม ่ๆ แก่องค์กร  2) ผู้บริหารต้องมีความสนใจ ให้ความสําคญัและสนบัสนนุ
การเปลียนแปลงโดยร่วมกันกําหนดทิศทางและแผนปฏิบัติงาน เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที
ต้องการ  โดยผู้บริหารขององค์กรจะต้องเป็นทงัตวัอยา่งในการเปลียนแปลง  ผู้สนบัสนนุและเป็นผู้
กระตุ้นหรือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรปฏิบตัิตามแนวทาง หรือกระบวนการทีกําหนดอย่าง
พร้อมเพรียงกนั  3) สือสารและสร้างความเข้าใจกบัผู้ เกียวข้องโดยเฉพาะบคุคลทีเป็นผู้ นําแบบไม่
เป็นทางการของกลุ่ม  ต้องสร้างความเข้าใจเกียวกบัความจําเป็นทีองค์กรต้องเปลียนแปลง และ
สถานภาพในอนาคตขององค์กร  เพือให้บุคลากรมีความสนใจและสนับสนุนการเปลียนแปลง
ภายในองค์กร เนืองจากผู้ นําทีไม่เป็นทางการจะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นและการกระทําของ
บุคลากรในกลุ่ม   ถ้าบุคลากรไม่เข้าใจและไม่ให้การสนับสนุนการเปลียนแปลง ก็จะทําให้
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บุคลากรอืน ๆ  ไม่สนใจ   และเกิดการต่อต้านโครงการใหม่ ๆ  ตามไปด้วย  และนอกจากนียัง
สามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์ทีสามารถนํามาเป็นเครืองมือในการบริหารการเปลียนแปลงนัน   
ประกอบด้วย 1) การให้อํานาจแก่สมาชิก  2) การจงูใจ 3) การตดัสินใจ 4) การสือสาร  5) การ
บริหารความขดัแย้ง 6) การทํางานเป็นทีม148  ในขณะทีวนัชยั มีชาต ิกลา่วถึงการเตรียมการในการ
บริหารการเปลียนแปลงไว้ว่า เป็นขันตอนของการสลายความต้องการทีจะอยู่ในสภาวะเดิม 

(Unfreezing the Status Quo) ในการปฏิบตัิงานในองค์กรนนั เมือผู้ปฏิบตัิงานอยู่ในองค์กรมา
ช่วงระยะเวลาหนึงจะเกิดความคุ้นเคยกับสภาวะทางกายภาพในทีทํางาน  เช่น สิงอํานวยความ
สะดวก เครืองมือความคุ้นเคยกบัวิธีการทํางาน ขนัตอนการทํางาน วิธีปฏิบตัิตา่ง ๆ  ความคุ้นเคย
กบัโครงสร้างองค์กรทีใช้อยู ่ สายการบงัคบับญัชา ความคุ้นเคยกบัพฤตกิรรมหรือวฒันธรรมตา่ง ๆ  
ขององค์กร ฯลฯ  ซงึความคุ้นเคยเหลา่นีบางครังเกิดจากการสร้างขนึขององค์กรเอง เช่น  การสร้าง
พฤติกรรมของคนในรูปของวฒันธรรมขององค์กร  การคุ้นเคยกบัระเบียบในการปฏิบตัิงาน ฯลฯ    
กระบวนการแรกของการเปลียนแปลงจึงเป็นการสลายความต้องการของบุคคลทีจะอยู่ในสภาวะ
เดิมหรืออยู่ในสภาพทีคุ้ นเคย เพือให้เกิดการเปลียนแปลง ซึงโดยปกติแล้ว เมือเกิดการ
เปลียนแปลงก็มักจะมีการต่อต้านการเปลียนแปลง   ในขนัตอนนีเป็นการสลายการต่อต้านการ
เปลียนแปลงหรือการกระตุ้ นให้เกิดการเปลียนแปลงนันเอง การสร้างความต้องการในการ
เปลียนแปลงนีจะเกิดขึน  เมือสถานการณ์ในองค์กรเป็นทียอมรับกนัว่าไม่เหมาะสม กฎระเบียบ 
วิธีในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดปัญหา  ทักษะและทัศนคติของผู้ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอในการ
ปฏิบตัิงาน เป็นต้น  สิงเหล่านีจะเป็นตวัผลักดนัให้เกิดการเปลียนแปลง ในขนัตอนนีองค์กรจะ
ยอมรับถึงความจําเป็นทีจะต้องมีการเปลียนแปลงและต่อสู้กบัการต่อต้านการเปลียนแปลงทีจะ
เกิดขึน149 สําหรับเสริม กัลยารัตน์ ได้ศึกษาการบริหารการเปลียนแปลง กรณีศกึษา การเตรียม
ออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พบว่า มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีความ
เป็นไปได้ต่อการเปลียนแปลงองค์กรเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ต้องมีการวางแผนและดําเนินการต่อการบริหารการเปลียนแปลงอย่าง
เป็นระบบขันตอน  เพือเพิมแรงผลกัและลดแรงต้านต่าง ๆ ทีมีอยู่ ได้แก่ ) กําหนดทิศทางการ
เปลียนแปลงทีชดัเจน  ) หาแนวร่วมการเปลียนแปลง ) เตรียมการด้านกฎหมายและระเบียบ
                                                 

148ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท์, กลยุทธ์การเปลียนแปลงและพัฒนาองค์กร (กรุงเทพฯ: 
เอ็กซเปอร์เน็ท, 2547), - . 

149วนัชยั  มีชาต,ิ พฤตกิรรมการบริหารองค์กรสาธารณะ (กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริน, 

2548), 312. 



 

 

ข้อบงัคบัต่าง ๆ  เกียวกับการออกนอกระบบราชการ ) กําหนดระบบการตรวจสอบติดตามผล
กิจกรรมทุกครังเพือเป็นการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการเปลียนแปลงต่าง ๆ ว่าจะ
ประสบความสําเร็จหรือไม ่ มีอปุสรรคอยา่งไรและมีการนําข้อมลูตอบกลบั  (Feedblack) จากการ
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไขหรือเพิมเตมิแผนการเปลียนแปลงต่อไป และ ) ปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรม
องค์กรทีเข้มแข็ง150   นอกจากนี สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการกล่าวถึงขนัตอนการ
เตรียมการในการบริหารเปลียนแปลงในองค์กรว่าเป็นการเตรียมก่อนนําการเปลียนแปลงเข้าสู่
องค์กร เพือให้การเปลียนแปลงนนัดําเนินไปในทิศทาง วตัถปุระสงค์และเป้าหมายเดียวกนัเพือมุ่ง
สร้างเอกภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุตอ่องค์กร ขนัตอนนีประกอบด้วยกิจกรรม ดงันี 

1) การจดัตงัคณะทํางานบริหารการเปลียนแปลง ควรเป็นบุคคลทีมีวิสยัทศัน์ ได้รับการยอมรับ
และความไว้วางใจจากบคุลากรสว่นใหญ่ภายในองค์กร เห็นความสําคญัและความจําเป็นของการ
เปลียนแปลง มีความรู้ความเข้าใจกบัการเปลียนแปลงนนัเป็นอย่างดี   2) กําหนดบทบาทหน้าที 

ตลอดจนขนัตอน และวิธีการทํางานร่วมกนัเพือให้คณะทํางานมีแนวทางมาตรฐาน (Norm)  ใน
การประสานงานและบรรลผุลร่วมกนั ลดการสญูเสียประสิทธิภาพอนัเนืองมาจากข้อขดัแย้ง ความ
เข้าใจผิด ฯลฯ  3) กําหนดแผนกิจกรรมการบริหารการเปลียนแปลงพร้อมระยะเวลาดําเนินรายการ
กิจกรรมตามความคืบหน้าของกิจกรรมการปรับเปลียนองค์กร  4) สํารวจความพร้อมของคนใน
องค์กรต่อการปรับเปลียนองค์กรในเรืองนนั  5) กําหนดกลุ่มเป้าหมายทีประสงค์จะให้เกิดการ
เปลียนแปลงขนึในองค์กรและกลุม่บคุคลทีภารกิจการบริหารการเปลียนแปลงจําเป็นต้องได้รับการ
สนบัสนุน  6) ประเมินกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการเปลียนแปลง และแนวทางการบริหารการ
เปลียนแปลงเป็นรายกลุม่  7) กําหนดแผนการสร้างความเข้าใจครอบคลมุกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทกุกลุม่ผลทีได้ในขนัตอนนีได้แก่ แผนกิจกรรมการปรับเปลียนองค์กร และแผนกิจกรรมการบริหาร
การเปลียนแปลง151 

 สรุปได้ว่าขนัตอนทีสําคญัในการเปลียนแปลงนนัคือ ขันการเตรียม ขนัยอมรับและขนั
ผกูพนั แตน่กัวิชาการบางทา่นแบง่เป็น ขนัละลายสภาพเดมิ และรับการเปลียนสภาพ เป็นต้น 

                                                 
 150เสริม กลัยารัตน์, “การบริหารการเปลียนแปลง กรณีศกึษาการเตรียมออกนอกระบบ
ราชการของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์ 
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ), บทคดัยอ่. 

151สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือการบริหารการเปลียนแปลง
เพือเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานภาครัฐ (กรุงเทพฯ: 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.), ), 8 – 10. 



 

 

 

การต่อต้านการเปลียนแปลง 
 จากการเปลียนแปลงของโลกและสิงแวดล้อมตา่ง ๆ  รอบ ๆ  องค์กรย่อมจะมีผลกระทบ
ต่อสถานะขององค์กรอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ดังนันองค์กรต่าง ๆ จะต้องวางแผนให้มีการ
เปลียนแปลงองค์กรอย่างเป็นระบบ  เพือให้สามารถดําเนินงานและอยู่รอดได้และจากความ
พยายามทีจะเปลียนแปลงเป็นผลให้มีการตอบสนองทีแตกตา่งกนัของสมาชิกในองค์กร รูปแบบ
หนึงของการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงใด ๆ  ก็คือ การต่อต้านการเปลียนแปลง (resistance 

to change) ซึงเป็นพฤติกรรมของผู้ปฏิบตัิงานหรือสมาชิกในองค์กรขดัขวางหรือเป็นอปุสรรค ทํา
ให้การเปลียนแปลงเป็นไปได้ยาก และทําให้องค์กรไม่ ก้าวหน้าทันกับการเปลียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม    ด้วยเหตนีุผู้บริหารขององค์กรจึงมีความจําเป็นทีจะต้องเข้าใจถึงสาเหตุและ
ธรรมชาติของการตอ่ต้านการเปลียนแปลงทีเกิดขนึ152   โอค (Oreg) เชือว่าปัจจยัทีส่งผลตอ่การ
เกิดพฤติกรรมต่อต้านการเปลียนแปลงขึน ประกอบด้วย ) การอึดอดัทีจะสูญเสียการควบคุม 
(Reluctance to lose control)  กล่าวคือ การเปลียนแปลงจะทําให้ผู้คนสูญเสียระบบของชีวิต  
ทางแก้ไข คือ สร้างการมีส่วนร่วม  การผูกพนัให้บงัเกิดแตแ่รกในการตดัสินใจ )  การไม่ยืดหยุ่น
ทางความคิดอ่าน (Cognitive Rigidity)  เช่น การดือรันทางความคิด (dogmatism) มีจิตใจปิดกนั  
ไมค่อ่ยเตม็ใจจะปรับตวัรับกบัสถานการณ์ใหม ่ 3) ไมส่ามารถนําพาจิตใจกลบัคืนสู่ภาวะปกติได้ดี 
เมือเผชิญแรงกดดนั ไม่มีกลวิธีการต่อกรกับความเครียดไม่ดีพอ ขาดมาตรการรับมือกับความ
เปลียนแปลง ) ความไม่อดทนตอ่ระยะการปรับตวัขณะทีมีการเปลียนแปลง ทําให้ภาระงานของ
ตนเพิมขนึในระยะสนั ๆ  ) ชอบการกระตุ้นในระดบัตํา  ไม่ชอบความแปลกใหม่  )  ไม่ยอมสลดั
ทิง ลดละเลิกนิสัยเดิม ๆ  กล่าวคือ ความคุ้นเคยทําให้สร้างความสบายให้บังเกิด153  และการ
ตอ่ต้านการเปลียนแปลงเป็นสิงทีสามารถพบเห็นได้ทวัไป  จากผลการศึกษาด้านพฤติกรรมของ
คนในองคก์ร  คนทวัไปมองการเปลียนแปลงวา่เป็นการคกุคามตอ่ตนเอง หากมองในอีกแง่มมุหนึง 
การตอ่ต้านการเปลียนแปลงเป็นผลดี  เนืองจากจะก่อให้เกิดความมีเสถียรภาพและสามารถทราบ
ถึงพฤติกรรมของบุคลากรได้  หากไม่มีการต่อต้านผู้บริหารองค์กร ไม่สามารถทราบว่าบุคลากร
คิดเห็นอย่างไร  อนัอาจนําไปสู่ความสบัสนวุ่นวายทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอนาคต  รูปแบบ
                                                 

 152Klein Donald, The Planning of Change, 3nd ed. (New York: Holt Rinehart 

and Winston, 1976), 117 – 120. 
 

153S. Oreg, “Resistance to change: Developing an individual difference 

measure,” Journal of Applied Phychology 88, 12 (July 2003): 680-693. 



 

 

การตอ่ต้านการเปลียนแปลงทีเห็นได้ชดัในองค์กร  ได้แก่ การบน่  การทํางานช้าลง การขู่ว่าจะนดั
หยดุงาน   ส่วนการตอ่ต้านการเปลียนแปลงทีไม่สามารถมองเห็นอย่างชดัเจน ได้แก่ บคุลากรไม่
จงรักภักดีต่อองค์กร  ขาดแรงกระตุ้นในการทํางาน  ทํางานผิดพลาดบ่อยขึน มีการขาดงานโดย
อ้างการลาป่วยบอ่ยขนึ154  และการเปลียนแปลงเป็นการเรียนรู้เพือทีจะทําสิงใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม   
การเปลียนแปลงอาจคกุคามต่อสถานภาพของบุคคลและก่อให้เกิดความเครียด ความไม่สบาย  
การแปลกแยก  ซงึสภาพตา่ง ๆ เหลา่นี  อาจเป็นสาเหตใุห้คนตอ่ต้านการเปลียนแปลง การตอ่ต้าน
การเปลียนแปลงจึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีบุคลากรจะปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง  
บคุคลทวัไปมกัมองการเปลียนแปลงว่ามีลกัษณะทีเมือฝ่ายหนึงได้ ก็จะมีฝ่ายหนึงเป็นผู้สูญเสีย 
(win-lose)  ดงันนั ผู้ นําต้องทําให้มมุมองการเปลียนแปลงเป็นลกัษณะทีทกุฝ่ายได้รับผลประโยชน์
โดยไม่มีผู้สญูเสียหรือผู้แพ้ (win-win)155   โดยการตอ่ต้านการเปลียนแปลง อาจจะมีหลายสาเหต ุ
กล่าวคือ สาเหตทีุเกิดจากตวับคุคล    โดยมีสาเหตมุาจาก ) นิสยัส่วนบคุคล  มีความประพฤติที
เคยชินจนเป็นนิสยั  เมือเกิดการเปลียนแปลงทําให้ต้องปฏิบตัิตนแบบทีไม่เคยชิน  ทําให้เกิดการ
ต่อต้าน  ) ความมันคงปลอดภัย  บุคคลทีต้องการความมนัคงในการทํางาน  มีแนวโน้มว่าจะ
ตอ่ต้านการเปลียนแปลง เนืองจากการเปลียนแปลงทีเกิดขนึจะคกุคามความมนัคงในการทํางาน
ของตน  ) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  บุคลากรอาจต่อต้านการเปลียนแปลง  เนืองจากไม่สามารถ
ทํางานใหมไ่ด้ดีเทา่กบังานเก่าและได้รับคา่ตอบแทนลดลง  เนืองจากพวกเขาจะได้รับคา่ตอบแทน
จากผลการปฏิบตัิงาน  ) ความไม่รู้ทีก่อให้เกิดความกลวั  บคุลากรอาจตอ่ต้านการเปลียนแปลง
เนืองจากความคลมุเครือและความไมแ่นน่อนในสิงทีเกิดขึน   ) การเลือกการรับรู้  บคุลากรจะไม่
รับรู้ข้อมูลทงัหมดทีเขาพบเห็น  แต่จะเลือกรับข้อมูลเฉพาะทีตนสนใจ และถนัดเท่านนั ดงันัน 
บุคลากรจะเพิกเฉยข้อมูลทีคิดว่าไม่จําเป็นและไม่เกิดประโยชน์ในการทํางานและแนวทางการ
ปฏิบัติของเขา  )  ความไม่เชือถือในตัวผู้ นํา เป็นสาเหตุหนึงในการทําให้คนต่อต้านการ
เปลียนแปลง เนืองจาก บุคลากรสงสัยว่าผู้ นําปิดบังซ่อนเร้นบางสิงบางอย่างไว้เบืองหลังการ
เปลียนแปลง156  และการต่อต้านทีเกิดจากองค์กร  มีสาเหตุมาจาก ) ความเฉือยชาจาก
                                                 
 154Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, Organizational Behavior, th 
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(Canada: Nelson Education, 2010), 390. 
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โครงสร้าง  เนืองจากโครงสร้างองค์กรได้กําหนดลกัษณะงาน  กฎระเบียบและวิธีในการปฏิบตัิงาน
สําหรับบุคลากรอย่างเป็นทางการ   เมือมีการเปลียนแปลงใด ๆ  ก็จะมีผลกระทบต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทีสัมพันธ์กัน  จึงเปลียนแปลงยาก เพราะมีกฎระเบียบและโครงสร้างทีเกียวข้องกัน
มากมาย   ) การเปลียนแปลงในวงจํากัด  เนืองจากองค์กรประกอบด้วยระบบย่อยทีเกียวข้อง
สมัพนัธ์กัน  และต้องพึงพาอาศยัซึงกันและกัน  เมือเปลียนแปลงจุดใดจุดหนึงก็จะไปกระทบต่อ
ส่วนอืน ๆ  ด้วย   ดงันนัการเปลียนแปลงใด ๆ  ในวงจํากดัจึงไม่มีผล  )  ความเฉือยชาของกลุ่ม
หรือบรรทดัฐานของกลุม่  อาจเป็นข้อจํากดั  แม้บคุคลต้องการเปลียนพฤติกรรมของเขาตามทีฝ่าย
บริหารเสนอแนะ แตถ้่าขดัตอ่บรรทดัฐานของกลุ่มบคุคลก็ยึดถือกลุ่มมากกว่า  )  กลวัจะสญูเสีย
ความเป็นผู้ เชียวชาญ  การเปลียนแปลงรูปแบบการทํางานใหม่ในองค์กร  อาจทําให้กลุ่มทํางานที
มีความชํานาญเฉพาะบางกลุม่เกิดความรู้สกึกลวัวา่กลุม่ของตนเองอาจลดความสําคญัลง  หากมี
การเปลียนแปลงระบบการทํางานใหม่  ) กลัวสูญเสียอํานาจทีมีอยู่เดิม  เมือมีการกระจาย
อํานาจในการตัดสินใจใหม่ ผู้บริหารระดับกลางหรือหัวหน้างานอาจกลัวว่าอํานาจของตนจะ
สญูเสียไป  เชน่ มีการนําระบบการตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม หรือการจดัทีมงานบริหารตนเองมาใช้  
ทําให้ผู้บริหารระดบักลางหรือหวัหน้างานตอ่ต้าน  ) กลวัสญูเสียทรัพยากรทีเคยได้รับ  กลุ่มตา่ง 
ๆ ในองค์กรเกรงว่าอาจไม่ได้รับทรัพยากรเท่าเดิม  เช่น อาจถูกลดจํานวนพนกังานในหน่วยงาน
ของตนหรือลดจํานวนเงินงบประมาณประจําปีทีเคยได้รับ เพราะต้องแบ่งปันทรัพยากรให้บคุคล
อืนเมือมีการเปลียนแปลง157 
 เมือเกิดการต่อต้านการเปลียนแปลงขนึ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีเป็นสมาชิกขององค์กร
จะมีพฤติกรรมแสดงออกในหลาย ๆ  รูปแบบ คือ  ( ) การลดปริมาณผลลพัธ์ของการทํางานให้
ตําลงเรือย ๆ  ( ) มีการทะเลาะแบบเรือรัง และมีความไม่เป็นมิตรแฝงอยู่ในใจ ( ) มีการปลุก
ระดมเพือหยดุงานประท้วง   ( ) เพิมจํานวนเวลาของการทํางาน    ( ) ตงัตวัเป็นศตัรูหรือฝ่ายตรง
ข้าม ( ) ปฏิวัติทําลายล้างกัน   ( ) ใช้อิทธิพลต่าง ๆ  ต่อต้านไม่ยอมปฏิบตัิงาน  ( ) ขาดงาน 
ลาออก ย้าย  ร้องทกุข์ เป็นต้น  ( ) ทํางานอยา่งมีประสิทธิภาพตํา ( ) โดยการไม่รับรู้   ( ) โดย
การไม่นําไปใช้ ( ) โดยการรักษาสภาพเดิม  ( ) โดยอ้างขนบธรรมเนียมประเพณี ( ) โดยใช้
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วิธีการของผู้ อืนแทน ( ) โดยอ้างความสําเร็จเก่า ๆ  และ( ) โดยอ้างความล้มเหลวจาก
ประสบการณ์ 158 

 จากพฤติกรรมต่อต้านการเปลียนแปลงของบุคคลหรือกลุ่มทีแสดงออกมา เมือ
เผชิญหน้ากับการเปลียนแปลงทีเกิดขึน  ผู้ บริหารหรือผู้ นําการเปลียนแปลงทีจะสร้างความ
เปลียนแปลงองค์กรให้เกิดขนึ       จําเป็นต้องรู้และทราบถึงพฤติกรรมของบคุลากรทีแสดงออกถึง
การต่อต้านการเปลียนแปลง   และถ้าจะแบ่งพฤติกรรมต่อต้านการเปลียนแปลงตามทีกล่าว
ข้างต้นจะแบง่ออกได้เป็น  กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  กลุ่มทีหนึง การต่อต้านโดยตรงและแสดงออกอย่าง
เปิดเผย กลุม่ทีสอง การตอ่ต้านทางอ้อมและปกปิด ซอ่นเร้น  และกลุ่มทีสาม  การเพิกเฉยและการ
ถอนตวั แต่ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการต่อต้านการเปลียนแปลงในกลุ่มใด  ผู้ นําการเปลียนแปลง
จําเป็นต้องรู้และทราบถึงพฤตกิรรมของบคุลากรทีแสดงออกมา เพือจะได้หาวิธีการลดการตอ่ต้าน
การเปลียนแปลงได้ทันเวลา และสามารถดําเนินการเปลียนแปลงองค์กรต่อไปได้ประสบ
ความสําเร็จ 

 

การลดหรือการเอาชนะการต่อต้านการเปลียนแปลง 

 การเปลียนแปลงจําเป็นต้องมีและเกิดขนึในองค์กรไม่สามารถทีจะหลีกเลียงได้ จึงเป็น
หน้าทีของผู้ บริหารหรือผู้ นําการเปลียนแปลงทีจะต้องทําให้สมาชิกขององค์กรยอมรับ และ
สนบัสนนุให้องค์กรนนัเกิดการเปลียนแปลง ด้วยวิธีการลดการต่อต้านการเปลียนแปลง หรือการ
หามาตรการ ป้องกันการต่อต้านการเปลียนแปลง โดยผู้บริหารหรือผู้ นําการเปลียนแปลงจะต้อง
เข้าในสถานการณ์หรือสมมติฐานทีจะทําให้การเปลียนแปลงประสบความสําเร็จ ซึง  รอบบิน 
(Robbins)   ได้เสนอยุทธวิธี  ประการ  ทีผู้ นําการเปลียนแปลงสามารถนําไปใช้เพือจดัการกับ
การต่อต้านการเปลียนแปลง ซึงมีรายละเอียดดังนีคือ ) ให้การศึกษาและใช้การสือสารทีมี
ประสิทธิภาพต่อบุคลากร  การสือสารทีดีจะทําให้บุคลากรเข้าใจเหตุผลของการเปลียนแปลง  
แก้ปัญหาความเข้าใจผิดทีเกิดจากการได้รับข้อมลูทีผิดพลาดและจงูใจให้บคุลากรทราบถึงผลดีที
จะได้รับการเปลียนแปลง  ) ทําให้บคุลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางในการเปลียนแปลง 
ซึงจะทําให้บคุลากรรู้สึกมีส่วนร่วมและเกิดพนัธสญัญาในการดําเนินการเปลียนแปลงตามทีพวก
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เขาได้เสนอแนะและกลายเป็นมตร่ิวมกนัทวัทงัองค์กร อยา่งไรก็ตาม ข้อเสียของการทําให้บคุลากร
มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น  คือ การเสียเวลาในการระดมความคิด  ) สนับสนุนและ
กระตุ้นการเปลียนแปลง  ผู้ นําการเปลียนแปลงต้องสนับสนุนและกระตุ้ นบุคลากรในยามทีพวก
เขารู้สึกกลัวและกังวลต่อการเปลียนแปลง  เช่น อาจมีการให้คําปรึกษา  การให้กําลังใจ มีการ
ฝึกอบรมทกัษะ การให้ลาพกัเมือบคุลากรท้อแท้  ) ดําเนินการเปลียนแปลงอย่างยตุิธรรม  ผู้ นํา
การเปลียนแปลงต้องทําให้บุคลากรมีความคิดเชิงบวกต่อการเปลียนแปลง และทําให้บุคลากร
มนัใจวา่การเปลียนแปลงเป็นไปด้วยความยตุธิรรมและคงเส้นคงวา  ) การใช้อบุายและการทําให้
ผู้ต่อต้านการเปลียนแปลงกลายเป็นมิตร  บางครังผู้บริหารต้องใช้กลอุบายในการหลอกล่อให้ผู้
ต่อต้านหันมาสนับสนุน  เช่น  การขู่ปิดโรงงานเนืองจากขาดทุน  หากบุคลากรไม่ช่วยกันลด
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน  ขณะเดียวกนัผู้ นําต้องชกัชวนผู้ตอ่ต้านให้มีส่วนร่วมสําคญัในการนํา
การเปลียนแปลง  ทําให้ได้รับการสนบัสนุนจากบุคคลทีเคยต่อต้าน  การใช้อุบายและการทําให้
ฝ่ายตรงข้ามเป็นพนัธมิตรเป็นวิธีการทีลงทนุตอ่  อย่างไรก็ตาม ยทุธวิธีนีคอ่นข้างเสียง เนืองจาก
จะต้องไม่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ตวัว่า เรากําลงัใช้อุบาย  มิฉะนนั ผู้ นําการเปลียนแปลงจะสูญเสีย
ความเชือถือทันที   )  เลือกบุคคลทียอมรับการเปลียนแปลง  ผลจากการวิจัยแสดงว่า 
ความสามารถในการปรับตวัและยอมรับการเปลียนแปลงมีความสมัพนัธ์กบับคุลิกลกัษณะส่วนตวั 
บุคคลทียอมรับการเปลียนแปลงได้ง่ ายเป็นบุคคลทีใจกว้าง   มีทัศนคติเ ชิงบวกกับการ
เปลียนแปลง กล้าเสียง มีความยืดหยุ่น   ดังนันผู้ นําการเปลียนแปลงควรศึกษากลุ่มคนทีจะ
เปลียนแปลงเพือโน้มน้าวบุคคลเหล่านีให้เห็นประโยชน์ของการเปลียนแปลงก่อนเป็นอนัดบัแรก    
) การบงัคบัเป็นการใช้การข่มขู่หรือกําลงับงัคบัตอ่ผู้ตอ่ต้านการเปลียนแปลงหรืออาจขู่ว่าจะย้าย  
ไม่ว่าการพิจารณาเลือนตําแหน่งจะมีการประเมินการทํางานของบุคลากรทีไม่ให้ความร่วมมือ
ในทางลบ เป็นการบีบบงัคบัให้ผู้ตอ่ต้านเกิดความเกรงกลวั  อย่างไรก็ตามการใช้กําลงับงัคบัมีทงั
ประโยชน์และโทษ ดงันนัผู้ นําการเปลียนแปลงควรใช้วิธีนีด้วยความระมดัระวงั159  สําหรับเอเลน 
ลอร์เลอร์ และเจมส์ ซิลลิทอร์ (Alan lawer & James Sillitoe)  กล่าวถึงองค์ประกอบทีจะทําให้
การบริหารการเปลียนแปลงสําเร็จคือ ) เรียนรู้จากข้อผิดพลาด  )  การให้คําปรึกษาเกียวกบัการ
ตดัสินใจ ก่อนทีจะตดัสินใจ  ) การให้คําปรึกษากับสถาบนัเกียวกับการเปลียนแปลงก่อนทีจะ
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ดําเนนิการ )  มุ่งมนัทีจะสนบัสนนุและฝึกอบรมพฒันาอย่างตอ่เนือง160  ทรรศนะของ เชียวชาญ 
องัศวุฒันกุล ได้รวบรวมวิธีการเอาชนะการต่อต้านการเปลียนแปลงของนกัวิชาการคนอืน ๆ  ไว้ 

 ประการ คือ ) การสร้างความเชือถือ (trust)  หมายถึง ผู้บริหารหรือผู้ นําการเปลียนแปลง
จะต้องเป็นบคุคลทีบคุคลหรือสมาชิกในองค์กรมีความเคารพไว้วางใจหรือเชือถือ  เพราะเมือคนใน
องค์กรศรัทธาตอ่ตวัผู้ บริหารแล้ว การยอมรับ เชือฟังหรือเห็นด้วยกบัการเปลียนแปลงจะเป็นเรือง
ง่าย   ) การให้การศกึษาและการติดตอ่สือสาร (education and communication) หมายถึง การ
ติดต่อสือสารหรือให้ข้อมูลทีถูกต้องกับสมาชิกโดยการสร้างระบบการติดต่อสือสารทีมี
ประสิทธิภาพ เพือถ่ายทอดข้อมลูให้กบัสมาชิกได้อย่างทวัถึง   ชีให้เห็นถึงเหตผุลและความจําเป็น
ในการเปลียนแปลง ซึงจะมีผลกระทบต่อองค์กรโดยส่วนรวมให้ดีขึน   ) การมีส่วนร่วมในการ
เปลียนแปลง  (participation)  ได้แก่  การกระตุ้ นให้ผู้ ปฏิบัติงานเข้ ามามีส่วนร่วมในการ
เปลียนแปลง  ) การพยายามรักษาประเพณีทีเป็นประโยชน์เอาไว้ (attempt to maintain useful 

custom)   การเปลียนแปลงในองค์กรมกัจะมีความจริงอย่างหนึงว่า  จะมีผลกระทบต่อประเพณี
หรือวฒันธรรมองค์กร   ซงึสร้างความเคยชินในการปฏิบตังิานให้กบัผู้ปฏิบตังิาน   และมกัจะทําให้
เกิดความไม่พึงพอใจและเกิดการต่อต้านขึนมา ดงันนั ถ้าหากเป็นไปได้    การเปลียนแปลงควร
จะต้องทําให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมในการทํางานเดิมในองค์กรให้มากทีสดุเท่าทีจะทําได้    แต่
อย่างไรก็ตาม ประเพณีหรือวัฒนธรรมในการทํางานทีจะรักษาเอาไว้   ควรจะเป็นสิงทีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานในองค์กร  ) การเปลียนแปลงเฉพาะในสิงทีจําเป็น (make only 

necessary change) การเปลียนแปลงองค์กรนนัไม่ใช่เปลียนแปลง เพราะอยากจะเปลียนแปลง
และไมใ่ชเ่ป็นความต้องการของคนใดคนหนึงหากแตก่ารเปลียนแปลงจะเกิดขนึ   เพราะเป็นความ
จําเป็นขององค์กรทีต้องการจะปรับตวัเพือความอยู่รอดหรือประสิทธิผลขององค์กร       ดงันนัการ
เปลียนแปลงจึงต้องเป็นไปตามสถานการณ์ทีจําเป็นและเป็นสิงทีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่าง
แท้จริง    ) สร้างหลักประกันว่าจะไม่เกิดความสูญเสีย  (guarantee against loss) การ
เปลียนแปลงองค์กรบางครังอาจทําให้บุคคลหรือสมาชิกกลัวในเรืองของการตกงานหรือ
ความก้าวหน้า และรายได้   ดงันนัจะต้องสร้างหลกัประกนัว่าสิงตา่ง ๆ  เหล่านี  จะไม่เกิดขนึเพือ
ทําให้สมาชิกหมดความกงัวลใจ   ) การให้รางวลัตอบแทน (supplementary reward)   นอกจาก
การให้หลกัประกันว่าเขาจะไม่สูญเสียสถานะเดิมของเขาแล้ว ยังอาจจะต้องใช้วิธีการให้รางวัล
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เพิมเติม  หากเขามีความเต็มใจทีจะสร้างสรรค์การเปลียนแปลงโดยปราศจากการขดัขวางการ
เปลียนแปลง  ) การให้คําปรึกษา (provide counseling) บคุคลหรือสมาชิกในองค์กรอาจมีความ
กลวัตอ่การเปลียนแปลงในสิงใหม่ ๆ  ทีตนเองไม่คุ้นเคยหรือคิดว่าตวัเองไม่มีความสามารถทําได้   
ดงันนั ผู้ นําการเปลียนแปลงจะต้องคอยให้คําปรึกษา โดยต้องมีความเชือมนัว่า บคุคลหรือสมาชิก
สามารถจะปฏิบัติงานใหม่หรือแก้ปัญหาได้  ) การใช้เล่ห์เหลียมและการดึงเข้าเป็นพวก 
(manipulation and co - potation)  การใช้เล่ห์เหลียมหมายถึง การทีผู้บริหารพยายามจะหา
วิธีการแยกสลายบุคคล หรือกลุ่มอย่างลบั ๆ เพือไม่ให้มีการรวมตวัต่อต้านขึนมา  ซึงอาจจะใช้
วิธีการปลอ่ยขา่วลือให้เห็นวา่การเปลียนแปลงจะทําให้เกิดผลดีขนึมา โดยการทําให้สอดคล้องกบั
เหตกุารณ์ในแตล่ะครัง ส่วนการดงึเข้ามาเป็นพวกจะใช้วิธีการชกัจงูหรือบางครังอาจจะต้องซือตวั   
(pay off)  หัวหน้าหรือผู้ นํากลุ่มต่อต้าน โดยให้ตําแหน่งและบทบาทสําคัญในกระบวนการ
เปลียนแปลง ) การเจรจาต่อรอง (negotiation) การอนุญาตให้บุคคลหรือสมาชิกมีโอกาสเข้า
มาเจรจาต่อรอง  ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์อีกอย่างหนึงทีจะลดการต่อต้านการเปลียนแปลงได้ และ 

) การใช้วิธีการบงัคบั (coercion) คือ การทีผู้บริหารหรือผู้ นําการเปลียนแปลงใช้อํานาจในการ
บงัคบัให้ผู้ปฏิบตังิานทีตอ่ต้านการเปลียนแปลงปฏิบตัิตามแผนการเปลียนแปลงทีกําหนดไว้161 

 วิธีการลดการตอ่ต้านการเปลียนแปลงดงักลา่วข้างต้น แตล่ะวิธีการจะมีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ต่าง ๆ  กัน  แต่สรุปเป็นแนวทางใหญ่ ๆ  ได้ดงันี  ) การสนับสนุนส่งเสริมการ
เปลียนแปลง  ซึงเป็นแนวทางทีมุ่งทําให้บคุคลหรือสมาชิกในองค์กรยอมรับการเปลียนแปลงด้วย
ความเต็มใจ และพร้อมทีจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที    โดยอาจเลือกใช้วิธีการสือสารให้เข้าใจ 
การให้มีส่วนร่วม การสนบัสนุน การให้รางวลัหรือการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกัน เป็นต้น ) 
การบีบบงัคบัให้ยอมรับและปฏิบตัิตามการเปลียนแปลง การใช้แนวทางนี  ผู้บริหารหรือผู้ นําการ
เปลียนแปลงจะต้องใช้วิธีการตอบโต้กบัแรงตอ่ต้านการเปลียนแปลงจากบคุคลหรือบรรดาสมาชิก
ในองค์กร  โดยใช้แรงกดดนัให้บคุคลหรือสมาชิกยอมรับการเปลียนแปลง และไม่คํานึงว่าบุคคล
หรือสมาชิกจะเต็มใจหรือไม่ เช่น การบีบบังคับให้ยอมรับนโยบายใหม่โดยไม่เปิดโอกาสให้
ผู้ เกียวข้องแสดงความคดิเห็น  ซงึปัญหาทีตามมาก็คือ การเกิดความเครียดทงัฝ่ายบริหารและฝ่าย
ผู้ ปฏิบัติงานและมีแนวโน้มจะเกิดผลในทางลบมากว่าทางบวก 162  และในการบริหารการ
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เปลียนแปลง มีกลยทุธ์ทีสามารถนํามาใช้ได้หลายประการขึนอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละองค์กร
และในช่วงเวลา โดยกลยุทธ์การบริหารอาจแบ่งได้ตามขอบเขตของการมีส่วนร่วมโดยบุคลากร
ระดบัต่าง ๆ  ในองค์กร ดงันี )  กลยุทธ์การปรับเปลียนองค์กรโดยการบญัชาการ (Comander  

Approach)    การปรับเปลียนองค์กรด้วยวิธีนีเป็นการทีผู้บริหารคิดริเริม และใช้อํานาจบญัชาการ
ปรับเปลียนในสว่นตา่ง ๆ  ขององค์กร โดยผู้ปฏิบตัิมีหน้าทีเพียงปฏิบตัิตามคําสงัเท่านนั  วิธีนีเป็น
วิธีทีอาจทําให้มีการต่อต้าน การไม่ยอมรับการเปลียนแปลงได้ และการทีผู้บริหารคิดคนเดียว   
บญัชาการคนเดียวก็เสียงต่อความผิดพลาดจากข้อมูลข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตามในสถานการณ์
วิกฤติ ทีองค์กรมีความสับสนวุ่นวายหรือในภาวะฉุกเฉิน อาจหลีกเลียงการเปลียนแปลงแบบ
บญัชาการได้ยาก  นอกจากนีในสถานการณ์ ทีทุกอย่างสงบเรียบร้อย ราบรืนอย่างมาก และ
สมาชิกทุกคนในองค์กรยอมรับและพร้อมจะปฏิบตัิตามผู้บริหาร กลยุทธ์การบญัชาการ จะเป็น
วิธีการปรับเปลียนองค์กรทีรวดเร็วทีสดุ  )  กลยทุธ์การปรับเปลียนองค์กรโดยการให้มีส่วนร่วมใน
วงจํากดั (Consultative Approach) การปรับเปลียนองค์กรด้วยวิธีนีใช้การเปิดโอกาสให้บคุลากร
ทีมีความสําคญั  จะเป็นโดยตําแหน่งหน้าทีหรือการยอมรับอย่างไม่เป็นทางการก็ดี ให้ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการคิดวางแผน  และร่วมเป็นผู้ นําในการปรับเปลียนองค์กร  เช่น  การจัดตัง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานเพือปรับเปลียนองค์กร  ซงึวิธีนีอาจจะบรรเทากระแสการตอ่ต้านได้
บ้าง  และช่วยให้สามารถระดมความคิด  ความร่วมมือได้จากหลายฝ่ายในองค์กร แต่วิธีนีจะใช้
เวลาค่อนข้างมาก  และการทีมีหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมนนั  อาจทําให้ความพยายามในการ
ปรับเปลียนองค์กรเบียงเบนจากเป้าหมายเดิมได้ ) กลยุทธ์การปรับเปลียนองค์กรโดยการ
กระจายอํานาจ (Decentralized Approach)  วิธีนีใช้การเปิดกว้างโดยให้โอกาสทุก ๆ คนใน
องค์กร สามารถมีส่วนริเริมและดําเนินการเปลียนแปลงองค์กรทงัในส่วนทีตนรับผิดชอบ และใน
ส่วนทีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของตนตัวอย่างของการเปลียนแปลงองค์กรในลักษณะนี  
ได้แก่ การใช้การบริหารคณุภาพทงัองค์กร  (Total Quality Management) หรือการให้มีการจดั
ระบบงานกนัเองในทีม  ฯลฯ   (Autonomous Work Team)  กลยทุธ์การเปลียนแปลงเช่นนี   จะ
ช่วยให้มีการเปลียนแปลงองค์กรในจุดต่าง ๆ  อยู่ในวงจํากัดเฉพาะกลุ่ม  เฉพาะแผนกหรือฝ่าย
งาน  โดยเฉพาะหากองค์กรนนัไม่มีระบบการสือสารประชาสัมพนัธ์ภายในทีดีพอ และทีสําคญัคือ
การเปลียนแปลงทีเกิดขนึอาจไม่สอดคล้องกบักลยุทธ์ทีวางไว้ และเมือผู้ปฏิบตัิงานได้มีส่วนร่วม
สร้างสิงใดขนึมา ความรู้สกึหวงแหนเป็นเจ้าของ  อาจเป็นอปุสรรคตอ่การเปลียนแปลงสิงทีเขาคิด

                                                                                                                                           
 

 
 



 

 

ริเริมขนึมาได้ ) กลยทุธ์แบบผสม (Mixed Atrategy)  เป็นการนํากลยทุธ์การเปลียนแปลงองค์กร
หลาย ๆ แบบมาใช้ร่วมกัน เช่น  ใช้กลยุทธ์การสงัการ  โดยทีผู้บริหารสูงสุดลงมาเป็นวิทยากรใน
การบรรยาย เรืองการปรับกลยุทธ์การดําเนินงานขององค์กรด้วยตนเอง    ประกอบกับการสร้าง
ทีมงานการรือปรับระบบงานของสาขาตา่ง ๆ  เพือให้เป็นไปตามกลยทุธ์นนั และเสริมด้วยการจดั
กิจกรรมกลุ่มคณุภาพในระดบัปฏิบตัิการ ซึงเป็นการกระจายอํานาจในการเปลียนแปลงไปสู่ส่วน
ตา่งๆ ขององค์กร การเปลียนแปลงองค์กรโดยอาศยักลยทุธ์ประเภทตา่ง ๆ ประกอบกนันนั จะต้อง
มีกลไกกลางเพือประสาน และการบริหารการเปลียนแปลงด้านตา่ง ๆ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง
กนั  ) กลยทุธ์การพฒันาองค์กร (Organizational Development)  การบริหารการเปลียนแปลง
โดยการพฒันาองค์กร  เป็นกลยทุธ์ทีมุ่งสร้างขีดความสามารถให้แก่สมาชิกในองค์กรในการมอง
ปัญหา  แก้ปัญหาและเรียนรู้ร่วมกนั  โดยอาศยัทีปรึกษาทีประยกุต์ใช้ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์
ในการสนบัสนนุให้ทีมพฒันาขีดความสามารถในการแก้ปัญหา และเรียนรู้ร่วมกนัเพือให้ทีมตา่งๆ 
ในองค์กรมีความพร้อมทีจะจดัการกับสิงท้าทายและเปลียนแปลงตา่ง ๆ ในองค์กร163   สําหรับ
คอตเตอร์ (Kotter) ได้แนะนําทีจะทําให้การเปลียนแปลงราบรืนหรือใช้เป็นกลยทุธ์ในการบริหาร
การเปลียนแปลงคือ  1) ความร่วมมือและการทํางานเป็นทีม  เป็นกญุแจสําคญัในการบริหารการ
เปลียนแปลง  ซงึเป็นการพฒันาทกัษะการทํางานเป็นทีม องค์กรควรกระตุ้นบคุลากรให้แสดงพลงั
แห่งความร่วมมือ เพือเผชิญกับการเปลียนแปลงในทกุ ๆ  ด้าน  และเปิดโอกาสให้บคุลากรมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและดําเนินกิจกรรม  โดยมีการกําหนดหน้าที บทบาทให้เหมาะสม
กบัระดบัของการมีส่วนร่วม  ) ภาวะความเป็นผู้ นํา (Leadership)  ในช่วงของการเปลียนแปลง 
ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลทีมองการณ์ไกล  สามารถสร้างกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ รวมทังแผนการ
เปลียนแปลง สามารถกระตุ้นและจดัการให้บคุลากรในองค์กรดําเนินกิจกรรมได้ตรงตามเป้าหมาย 
มีความตรงไปตรงมากล้าเผชิญในทุกสถานการณ์   ตลอดจนรับผิดชอบและเรียนรู้สิงใหม่
ตลอดเวลา ในส่วนของนักวิชาการไทยทีนําเสนอกลยุทธ์การบริหารการเปลียนแปลงไว้ดังนี    
วิโรจน์ สารรัตนะ ได้สรุปแนวทางการบริหารการเปลียนแปลงไว้ ดงันี  ) การให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเรืองทีจะเปลียนแปลงแก่สมาชิก )  การพฒันาระบบการติดตอ่สือสารทีดี  ) การให้สมาชิกมี
สว่นร่วมในกระบวนการ  ) การได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารในระดบัสงู  ) การใช้ผู้ นําในการ
เปลียนแปลงทีเข้มแข็งและเป็นทียอมรับ   ) การสร้างความหวงัในการเปลียนแปลงและลดความ
หวันวิตกแก่สมาชิก  ) การแสดงศักยภาพความเป็นไปได้ในการทีจะทําให้การเปลียนแปลง
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บรรลุผล  ) การใช้อํานาจบงัคบั  ในขณะที  นพ ศรีบุญนาค ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การบริหารการ
เปลียนแปลงให้สําเร็จไว้   กลยทุธ์ ดงันี ) การติดตอ่สือสารและการให้การศกึษาเพือให้เกิดการ
ยอมรับและสนบัสนนุ  ) การเจรจาตอ่รอง การยอมลดเป้าหมายหรือวิธีการบางอย่างลง  )  การ
บงัคบั หากจําเป็นในบางกรณี ) การยอมรับและสนบัสนนุจากผู้บริหารในระดบัสงู   ) การมีส่วน
ร่วมของพนกังาน  และขนัตอนนีถือว่าเป็นขนัตอนทียากทีสดุในการเปลียนแปลง   ซึงเมือประสบ
ความสําเร็จในการเปลียนแปลงแล้ว ควรปฏิบตัิอย่างตอ่เนืองจนเป็นปกติวิสยัในการทํางานเพือ
เป็นการรักษาวัฒนธรรมองค์กรใหม่ให้เป็นส่วนหนึงในการทํางานนันเอง164   นอกจากนี  วิรัช 
สงวนวงศ์วาน  กล่าวถึงเทคนิคในการบริหารการเปลียนแปลงได้แก่  )  ข้อมูลย้อนกลบัจากการ
สํารวจ (Survey Feedback) เป็นเครืองมือเพือการเข้าถึงทศันคติของสมาชิกในองค์กรหรือเป็น
การสืบหาความขัดแย้งในการรับรู้ของสมาชิกทุกคน องค์กรมีส่วนร่วมในการสํารวจข้อมูล
ย้อนกลับนี   แต่ความสําคญัทีผู้บงัคบับญัชาและผู้ ใต้บงัคบับญัชาจะมีการตอบแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และเปิดโอกาสให้ทําการเสนอแนะด้วยคําถามปลายเปิดหรือผู้บริหารทําการ
สมัภาษณ์แตล่ะหวัข้อทีเกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง คําถามจะเป็นการสอบถามถึงทศันคติและ
การรับรู้ในหวัข้อกว้าง ๆ  รวมทงัการฝึกหดัตดัสินใจประสิทธิภาพการติดต่อสือสาร การประสาน
ระหว่างหน่วยงาน และความพอใจในองค์กร เพือนร่วมงาน ตลอดจนหวัหน้างาน ข้อมูลจากการ
สํารวจอาจกลายเป็นสิงสะท้อนปัญหาและเป็นหวัข้อทีสะท้อนความลําบากของคนในองค์กร  บาง
กรณีผู้บริหารอาจปรึกษาผู้ เชียวชาญภายนอกในเรืองแบบสอบถามได้ นอกจากนีอาจจดัให้มีการ
หารือกลุ่ม (Group Discussion)  ซึงเป็นการสํารวจข้อมลูย้อนกลบัทีจะช่วยระบปัุญหาทียงัแสดง
นยัไมช่ดัเจนในแบบสอบถาม  แตก่ารจะใช้รูปแบบการสํารวจแบบใดขนึอยู่กบัองค์กร  การยอมรับ
และปัญหาทีต้องการระบใุนการดําเนินงานนนัเอง ) การสร้างทีม (Team Building)   เป็นการใช้
ประโยชน์สงูสดุจากกิจกรรมกลุ่มเพือเพิมความไว้วางใจ และการเปิดเผยภายในสมาชิกกลุ่ม อาจ
เป็นกลุ่มจากการทํางานร่วมกันหรือกลุ่มหลากหลายระดบัทีมีกิจกรรมเป็นอิสระจากกันได้  การ
สร้างทีมประยกุต์มาจากการพงึพาระหวา่งกนัของทีมฟุตบอล ซึงมีวตัถปุระสงค์เพือปรับปรุงความ
พยายามของสมาชิกในการประสานผลการปฏิบตังิานของทีมให้พฒันาดีขนึ กิจกรรมของการสร้าง
ทีมประกอบด้วย การกําหนดเป้าหมาย การพฒันาความสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม การวิเคราะห์บทบาท
และความรับผิดชอบของสมาชิกกลุ่ม  ตลอดจนการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม การสร้างทีมทําให้
สมาชิกทราบถึงบทบาทหน้าทีทีชดัเจน  มีการร่วมมือ มีการสร้างสรรค์ความรู้สึกร่วมกนัและมีการ
รับรู้ทีแตกตา่งให้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  ทีสําคญัคือ เป็นกุญแจนําไปสู่ทิศทางการทํางานที
                                                 
 164นพ  ศรีบญุนาค, องค์กรและการจัดการ (กรุงเทพฯ: สตูรไพศาล, ), . 



 

 

ชดัเจนและอาจจะชว่ยปรับปรุงทําให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขนึอีกด้วย ) การพฒันาระหว่างกลุ่ม  
(Intergroup Development) เป็นเทคนิคทีชว่ยให้เกิดการเรียนรู้เพือเปลียนแปลงทศันคติ ทีคิดว่ามี
ลกัษณะแบบจําลองการรับรู้ว่ากลุ่มมีกันและกันเท่านนั  เช่น บริษัทแห่งหนึงฝ่ายวิศวกรรมมอง
ภาพว่าฝ่ายบญัชีมีรูปแบบการปฏิบตัิงานทีล้าหลงั  อนรัุกษ์นิยมและมีบคุลิกขีอาย ในขณะทีฝ่าย
บคุคลสนใจการปกป้องสิทธิประโยชน์ของกลุ่มตา่ง ๆ   ซึงมีผลตอ่กําไรของบริษัท เป็นต้น ดงันนั 
จึงเกิดแบบจําลองผลการรับรู้ทีมีผลเชิงลบต่อความพยายามประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง  ๆ 
ผู้บริหารจึงใช้เทคนิคการพฒันาระหว่างกลุ่มทีมีลกัษณะแตกต่างกัน  วิธีหนึงทีนิยมคือ เน้นการ
แก้ไขปัญหา (Problem Solving)  ด้วยหลกัการของวิธีนี  แตล่ะกลุ่มจะเป็นอิสระในการพฒันาการ
รับรู้ของตัวเองและกลุ่มอืน ๆ หลังจากนันกลุ่มต่าง ๆ  จะแบ่งปันและหารืออภิปรายความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างของกันและกัน  แต่บางครังการรับรู้อาจมีการบิดเบือนหรือมีความ
แตกตา่งทีเป็นสาเหตใุห้ความตงัใจทีแท้จริงเกิดการเข้าใจผิดได้ แตก็่เป็นธรรมชาติของการขดัแย้ง 
(Conflict) ซงึโดยปกติทวัไปจะไม่มีผลร้ายแรงมากนกั การใช้เครืองมือหรือเทคนิคประเภทนีทําให้
กลุ่มต่างๆ สามารถเคลือนย้ายความคิดเห็นและมีบทสรุปเกียวกับการพัฒนาการทํางานทีจะ
ปรับปรุงความสมัพันธ์ระหว่างกลุ่มได้ และในกลุ่มย่อยทีมีสมาชิกทีขัดแย้งกันอยู่บ้างก็สามารถ
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ปัญหาและเริมรูปแบบการปฏิบตังิานทีเป็นไปได้เพือปรับปรุงความสมัพนัธ์ให้
ดีขึนในทีสุด ) การรือปรับระบบ  (Reengineering)  การรือปรับระบบหรือโครงสร้างทีเรียกว่า 
Reengineering  เป็นเครืองมือทางการบริหารทีมาใช้ปฏิบตัิช่วยในการเปลียนแปลงซึงเป็นทีนิยม
มากทีสุด การรือปรับระบบเป็นการออกแบบใหม่ให้กับกระบวนการหลกัขององค์กรตามลกัษณะ
งานทีมีความจําเป็น  โดยเพิกเฉยหรือละเลยแนวทางทีเคยเป็นในอดีต (Paradigm Shift) แล้ว
ออกแบบทุกอย่างในองค์กรขึนใหม่ ตงัแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จนไปถึงการบริหารลูกค้า ) 
องค์กรนวตักรรม  (Innovative Organization) การสร้างนวตักรรมเป็นการกระตุ้นโอกาสและการ
เติบโต ถ้าไม่มีการคิดค้นใหม่ ๆ หรือสร้างนวตักรรม ในองค์กรคงมีสภาพถดถอยและเสือมสลาย
ลง  แตอ่งค์กรจะสร้างนวตักรรมได้อย่างไร นวตักรรมเป็นการเปลียนแปลงชนิดพิเศษทีทําให้เกิด
การแตกต่างสะท้อนความคิดใหม่ซึงถูกประยุกต์เพือคิดค้นหรือปรับปรุงสินค้า กระบวนการหรือ
บริการ  ดงันนันวตักรรมจึงเป็นการเปลียนแปลงแต่ไม่ใช่ทงัหมด เป็นเพียงส่วนทีจําเป็น   รวมทงั
ความคิดใหม่และสร้างสรรค์งานทําให้เกิดการปรับปรุงทีสําคญั  นวตักรรมอาจจะมีขอบเขตจาก
การปรับปรุงเล็กน้อย เชน่ บริษัทแห่งหนึงมีการขยายสายการผลิตสินค้า อาหารขบเคียว  จากเดิม
ปกติเป็นแบบเพิมไส้สองชนัสองรสในตวัขนม เป็นต้น  หรือมีการปรับปรุงขนาดใหญ่ เช่น บริษัท
จําหนา่ยหนงัสือแหง่หนงึมีการสร้างเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เชือมระหว่างคลงัหนงัสือและฐานข้อมลู



 

 

ตา่ง ๆ  ของทกุสํานกัพิมพ์ เป็นต้น หลกัการของนวตักรรมได้รวมความคิดด้านกระบวนการทํางาน
แบบใหม่ เทคโนโลยีการผลิตใหม่ โครงสร้างหรือระบบบริหารใหม่และแผนงานหรือโปรแกรมใหม่
เ กียวกับสมาชิกขององค์กรแบบใหม่ไ ว้ ด้วยกัน   )  องค์กรแห่งการเ รียน รู้  (Learning 

Organization) หากมีการเรียงลําดบัการบริหารปรับปรุงเปลียนแปลงโดยใช้เทคนิคต่าง  ๆ จะ
พบว่า เริมจากการมีการปรับปรุงคณุภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM)  การรือ
ปรับระบบ (Reengineering) และตอ่มาเกิดเทคนิคการเปลียนแปลงโดยการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization)  ซึงเป็นองค์กรทีจะพฒันาความสามารถในการปรับตวัและการ
เปลียนแปลงอย่างตอ่เนือง การเรียนรู้ขององค์กรเริมจากวงจรง่าย ๆ  จากกระบวนการร่วมมือกัน  
และเมือพบข้อผิดพลาดก็จะมีการปรับเปลียนนํามาพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป  โดยจะมีการหา
สถานการณ์หรือโอกาสต่าง ๆ  ให้เกิดข้อสรุปทีแตกต่างเพือหาทางปรับปรุงแก้ปัญหาให้เกิดการ
เรียนรู้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ   ) การพฒันาองค์กร (Organization Development)  เป็นเทคนิค
การเปลียนแปลงองค์กรทีมีการวางแผนไว้ประเภทหนึง  ซึงถือเป็นความรู้ในการเปลียนแปลง
พฤติกรรมอย่างเป็นระบบและมีความพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรแฝงอยู่ด้วย   อาจ
กล่าวว่าการพัฒนาองค์กรคือ การวางแผนระยะยาวโดยอาศัยการควบคุมทีดี   เพือเพิม
ประสิทธิภาพขององค์กร โดยใช้ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์เป็นแกนนําในการปฏิบตัิงาน  คณุคา่
หลกัของการพฒันาองค์กรคือ การเป็นทียอมรับว่าปรับปรุงองค์กรได้ใน  ประเด็นสําคญั ได้แก่ 
การมีอิสระในการเลือก โดยเชือว่าการให้ทางเลือกกบัคนจะมีผลกระทบกบังาน  อํานาจทีแบง่ปัน  
เชือว่าสมาชิกในองค์กรทีอยู่รวมกันจะมีผลกระทบกบังาน และความไว้วางใจตนเอง มีความเชือ
ว่า ถึงแม้คนจะจากไป แต่ระบบยงัคงมีอยู่และมีความต่อเนืองสามารถสร้างการพัฒนาได้ด้วย
ตนเอง165 

 สรุปได้ว่าเมือมีการเปลียนแปลง การเกิดแรงตอ่ต้านก็จะเกิดขนึด้วยเป็นธรรมดา ซึงจะ
มีแรงตอ่ต้านมากหรือน้อยนนั  ขนึอยู่กบัการวางแผนของผู้บริหารอย่างเป็นระบบ ซึงผู้บริหารต้อง
คํานึงปัจจัยสําคญัต่าง  ๆ  ทีจะทําให้เกิดแรงต่อต้าน  อาทิเช่น บุคลิกภาพส่วนตวัของผู้บริหาร  
การสือสาร  การมีส่วนร่วมตา่ง ๆ  นบัแตก่ารตดัสินใจ  การดําเนินการ รวมถึงความยตุิธรรม  การ
เจรจาตอ่รอง  วิสยัทศัน์ชดัเจนหรือไม ่ มีการอบรมให้ความรู้ ชีแจงถึงการทีจะเปลียนแปลงหรือไม่
อย่างไร   และมีอีกหลายปัจจัยทีผู้บริหารต้องคํานึงถึงและเป็นหน้าทีทีจะต้องลดการต่อต้าน
เหลา่นนั 

                                                 
 165วิรัช  สงวนวงศ์วาน, การจัดการและพฤตกิรรมองค์กร, พิมพ์ครังที 4 (กรุงเทพฯ: 

เพียร์สนั เอ็ดดเูคชนั อินโดไชนา่, ), - . 



 

 

 

แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา 
 

การปฏิรูปการศึกษา 
 การปฏิรูปการศกึษามุง่ให้เกิดคณุภาพทงัในด้านผลผลิต กระบวนการจดัการและปัจจยั
ตา่ง ๆ  โดยมุง่หวงัให้การจดัการศกึษา พฒันาทงัระบบ (Whole School Approach: WSA) บคุคล
ทีมีความสําคญัอย่างยิงทีจะทําให้เกิดการเปลียนแปลงดงักล่าวได้ก็คือ  ผู้บริหารสถานศึกษา 
เพราะต้องเป็นผู้ นํา และผู้ ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายทีมีความสามารถทําให้เกิดการ
เปลียนแปลงในเรืองการเรียน การสอน และการเรียนรู้  รวมทงัประสานสมัพนัธ์ ระดมและจดัสรร
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ166   โดยการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย มีวิวัฒนาการที
สําคญัผ่านมา  ยุคด้วยกัน คือ )  ในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 

- )  ผู้ทรงเป็นนักปฏิรูปผู้ ยิงใหญ่ นโยบายของพระองค์ได้เปลียนการศึกษาไทยไปสู่
ระบบการศกึษาของโลกแนวใหม ่  ) การปฏิวตัขิองนกัศกึษาเดือนตลุาคม พ.ศ.    ได้นําไปสู่
ยุคการปฏิรูปการศึกษา ซึงเน้นในเรืองความเสมอภาค ความเป็นเอกภาพและเสรีภาพ ในการ
แสดงความคิดเห็น  ) ในช่วง พ.ศ. -  ได้มีความพยายามดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
ไทยอีกครัง โดยเน้นถึงความจําเป็นทีไทยจะต้องปรับตนให้พร้อมทีจะรับการท้าทายจากกระแส
โลกาภิวตัน์ และความเป็นนานาชาต ิ )  การริเริมเพือปฏิรูปการศกึษาไทยในปัจจบุนันนั  สืบเนือง
จากผลกระทบอันรุนแรงจากวิกฤติในเอเชียและการปฏิรูปการเมืองตงัแต่ช่วงประมาณปี พ.ศ. 

  เป็นต้นมา ก็มีเสียงเรียกร้องต้องการให้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างทัวถึงทังระบบ 
โดยเฉพาะอยา่งยิงหลงัจากมีรัฐธรรมนญูราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.  และวิกฤติเศรษฐกิจสงัคม
ทีเกิดขนึ  โดยพยายามให้รัฐธรรมนญู ได้มีบทบญัญัติกําหนดแนวทางสําคญัเกียวกบัการศกึษาไว้
หลายเรือง  โดยเฉพาะอยา่งยิงคือ ความเสมอภาคของประชาชน ทีจะได้รับโอกาสในการศกึษาขนั
พืนฐานไม่น้อยกว่า  ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และจะต้องเป็นกระบวนการจัดการศึกษาทีมี
คณุภาพ  (มาตรา ) และกําหนดให้สอดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกิจสงัคม (มาตรา ) อนัเป็น
ทีมาของการออก พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 167 
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ความจาํเป็นในการปฏิรูปการศึกษา 
 ความจําเป็นในการปฏิรูปการศกึษานนัพบสาเหตจุากการศกึษาปัญหาในเรือง
การศกึษาของไทยวา่ต้องมีการปฏิรูปการศกึษาทงัระบบ ดงันี 

 ) ปัญหาด้านการบริหารจดัการศึกษา โดยพบปัญหาสําคญัหลายประการ ได้แก่ ( ) 
การรวมศนูย์อํานาจการบริหารไว้ทีสว่นกลาง  ( ) การขาดเอกภาพในด้านนโยบายและการบริหาร  
( ) การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ) ปัญหาด้านครู  พบว่า อาชีพครูเป็นอาชีพทีค่อนข้าง
จะตกตํา ไม่มีความสขุกบัการเป็นครู  ดนิรนแสวงหาความสขุกบักระแสวตัถนุิยม ครูมีหนีสินรุงรัง 
ซึงเกิดจาการการทีไม่ได้ส่งเสริมอาชีพครูเพือให้ครูมีความก้าวหน้าในอาชีพและเป็นอาชีพทีมี
เกียรตแิละการยอมรับจากสงัคมอย่างจริงจงั  ดงันนัจึงไม่ได้คนเก่งคนดีมาประกอบอาชีพครู หรือ
โดยสรุปว่าเรามีครู แต่ยังไม่เป็นครูมืออาชีพ  ) ปัญหาด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
การศึกษามีจดุมุ่งหมาย เพือชีวิตและสงัคมหรือเรียนเพือดํารงชีวิต แตก่ารจดัการศกึษาทีผ่านมา
เป็นการจัดการศึกษาในระบบปิด ขาดความยืดหยุ่น คล่องตวั มีการกําหนดวิชาทีเรียน ชัวโมง
เรียน จํานวนปีทีเรียน และช่วงอายขุองผู้ เรียนไว้ตายตวั มีการแบง่กนัชดัเจนระหว่างการศกึษาใน
ระบบกับนอกระบบ ขาดความสัมพันธ์เชือมดยงกัน เป็นระบบทีเน้นการเรียนต่อเนือง ไม่เปิด
โอกาสให้บุคคลเข้าหรืออกจากโรงเรียน หรือโยกย้ายเปลียนสถานทีเรียนได้ตามความจําเป็น 
หลักสูตรของระบบการศึกษาในปัจจุบัน ไม่ได้เน้นอาชีพหลักของคนไทยให้เจริญก้าวหน้า 
หลกัสูตรในระดบัต่าง ๆ  ไม่สามารถจบและสามารถเข้าสู่การประกอบอาชีพตา่ง ๆ   ได้ในตวัเอง   
ต้องเรียนต่อยอดสูงขึนไปเรือย ๆ  ทําให้สินเปลืองงบประมาณมาก และเกิดความสูญเปล่าทาง
การศกึษา ทีมีปัญหามากคือ การว่างงาน การขาดคณุภาพ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคมได้  การปฏิรูปการศึกษาในส่วนนีคือ ทําให้ระบบการศึกษาเป็น 
“ระบบเปิด”  ) ปัญหาด้านการจดัสรรงบประมาณด้านการศกึษา  แม้ในทุกยคุสมยัทีผ่านมาจะ
จดัสรรงบประมาณด้านการศกึษาเพิมขนึและเป็นสดัสว่นทีสงูสุด เมือเทียบกบัสดัส่วนงบประมาณ
รายหวัด้านอืน ๆ หรือรายได้ประชาชาติเพือให้ทุกคนได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนอย่างเท่า
เทียมกัน แต่ระบบการจดัสรรงบประมาณเพือการศึกษาในปัจจุบนัก็ยังเป็นต้นเหตุของความไม่
เสมอภาค ไม่ว่าจะวิเคราะห์รายจ่ายในด้านใด หรือการศึกษาระดับใด ความไม่เสมอภาคยงัอยู่
และนําไปสู่การบริหารจดัการทีขาดประสิทธิภาพ เช่น คา่ใช้จ่ายรายหวั    ) ปัญหาด้านระบบสือ
และเทคโนโลยีในโลกปัจจบุนัเป็นยคุโลกาภิวตัน์ทีมีการสือสารข้อมลูได้รวดเร็วมากทีเรียกว่า “ยคุ 
IT” ซึงมีผลกระทบต่อระบบการจัดการศึกษาในปัจจุบนัทังในด้านหลักสูตร ครู และวิธีการสอน  
รวมถึงตวัเด็กทีได้รับผลกระทบโดยตรง  หากพิจารณาถึงสภาพทีเป็นอยู่ในปัจจุบนัพบว่า  มีสือ



 

 

ตา่ง ๆ มากมายหลายชนิดทีมีอิทธิพลและผลกระทบต่อการจดัการศึกษา  ซึงครูสามารถนํามาใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนของเด็ก ได้แก่  วิทย ุ โทรทศัน์  ภาพยนตร์  วีดีทศัน์ 
หนงัสือพิมพ์และสิงพิมพ์ต่าง ๆ  แต่ปรากฏว่าปัจจุบนัสือต่าง ๆ  เหล่านียงัไม่ได้เข้าไปมีบทบาท
หรือมีสว่นร่วมในการสง่เสริมสนบัสนนุและให้ความรู้แก่เยาวชนไทยมากเท่าทีควร  ) ปัญหาด้าน
ระบบตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ  ปัญหาการบริหารในอดีตไม่เฉพาะการบริหารการ
จัดการในด้านการศึกษาเท่านัน หากการบริหารด้านอืน ๆ จะพบว่าในเกือบทุกด้านขาดการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานตามนโยบาย   ทงั ๆ ทีระบบราชการ
ไทยมีระบบการตรวจราชการ และมีหน่วยงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว  แต่ปรากฏ
ว่า ระบบตรวจราชการในปัจจบุนัยงัคงมีลกัษณะการดําเนินงานแบบประเพณีนิยม  กล่าวคือ ใน
อดีตเคยทํามาอย่างไร ในปัจจุบันก็ทําอย่างนนั  การทํางานมีลักษณะเป็นเอกเทศ ขาดความ
เชือมโยงกับระบบตรวจสอบและประเมินผล ขาดการแลกเปลียนข้อมูล  และนําผลการตรวจ
ราชการไปใช้ร่วมกันในส่วนทีเป็นองค์กร หรือหน่วยงานทีมีความรับผิดชอบในการตรวจราชการ 
ตดิตามและประเมินผลการบริหาร168  
 ปัญหาการบริหารการจัดการศึกษาทัง  ประการดงักล่าวข้างต้น ไม่ใช่ปัญหาทีเพิง
ค้นพบใหม่   แต่เ ป็นปัญหาตังแต่การปฏิ รูปการศึกษาเมือปี  พ .ศ .  โด ยปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับเปลียนกระบวนการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา ตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ .   ใ ห้ มีความเหมาะสมมากยิงขึน  โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการศึกษาหาคําตอบเกียวกับประเด็นสําคัญ ๆ ในการปฏิรูป
การศึกษาว่ามีประเด็นสําคญัอะไรบ้าง  รวมทงัรับฟังความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนเกียวข้อง และผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผลให้ได้ข้อสรุปว่า กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาใน  
ประเด็นสําคญัคือ   การปฏิรูปแนวคิดในการจดัการศกึษา (ม. -ม. )   การปฏิรูปสิทธิและหน้าที
ทางการศึกษา (ม. -ม. ) การปฏิรูประบบการศึกษา (ม.15-ม.21) การปฏิรูปแนวทางการจัด
การศึกษา (ม. -ม. ) การปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา (ม.31-ม.46) การปฏิรูป
มาตรฐานการจดัการศกึษา (ม. -ม. ) การปฏิรูปครู อาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา (ม .. 

-ม. )   การปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา (ม. -ม. ) และการปฏิรูป
เทคโนโลยีทางการศกึษา (ม. -ม. )169 
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แนวทางการดาํเนินงานปฏิรูปการศึกษา 
 การดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาในมิติขององค์ประกอบ  ด้านคือ ด้านกระบวนการ
เรียนการสอน  ด้านหลักสูตร ด้านวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  และด้านระบบบริหาร
จดัการ หน่วยขององค์กรตงัแต่สถานศึกษา จงัหวดั/เขตพืนที กรม กระทรวง มีภาระและบทบาท
หน้าทีแตกต่างกันเพือสนองต่อเป้าหมายของงานอย่างเดียวกันคือ การพัฒนาการศึกษาให้เป็น
เลิศ ผู้ เรียนมีความคิดริเริมสร้างสรรค์และมีคณุธรรม   โดยมีภารกิจและบทบาททีสําคญัดงันีคือ  

) หน่วยงานระดบัสถานศึกษา มีบทบาทหน้าทีในการจดัทําแผน ยทุธศาสตร์ปรับปรุงการศึกษา
ในสถานศกึษา ปฏิบตัิงานตามแผนนิเทศ กํากบั ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผน   เพือให้การจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาคณุภาพผู้ เ รียนให้ได้มาตรฐานสูงใน
ระดบัสากลและเกิดการเปลียนแปลงทางการศกึษาอย่างแท้จริง ตอ่เนืองและยงัยืน ) หน่วยงาน
ระดบัจงัหวัด/เขตพืนที  มีบทบาทในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในจังหวดั/เขต
พืนที เตรียมความพร้อมและดําเนินการ  ประสานงาน สนบัสนนุ นิเทศ กํากบั ติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงานการปฏิรูปการศกึษาในสถานศกึษาทกุระดบั ทกุประเภทในจงัหวดั/เขตพืนที  ซึง
จะมีส่วนทีเป็นภาพรวมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนทีเป็นเฉพาะ
หน่วยงานตามความเหมาะสมและจําเป็น  ) หน่วยงานระดบักรม/สํานกังานคณะกรรมการฯ มี
บทบาทหน้าทีเสนอนโยบาย แผนพฒันา มาตรฐานการศกึษา และหลกัสตูรแกนกลางทีสอดคล้อง
กับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เตรียมความพร้อมและกําหนดแนวทางการ
ปฏิรูปการศกึษา เฉพาะในสว่นทีกรม/สํานกังานคณะกรรมการฯรับผิดชอบ สนบัสนนุทรัพยากรให้
หน่วยงานปฏิบัติในระดับจังหวัด/เขตพืนที และสถานศึกษาดําเนินงานให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนนิเทศตรวจสอบและประเมินผลตามแผนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ  ) หน่วยงานระดับกระทรวง มีบทบาทหน้าทีกําหนดนโยบาย แผนและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาโดยภาพรวม  กําหนดมาตรฐานการศึกษา ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเพือปฏิรูปการศึกษา สร้างพืนฐานและเตรียมความพร้อมในการปฏิ รูปการศึกษา  
สนบัสนนุการดําเนินการปฏิรูปการศกึษาด้านตา่ง ๆ  กํากบั ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลผล
การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวง รวมทังประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้อง ตลอดจน

                                                                                                                                           
การศาสนา, ), . 



 

 

ประชาสัมพันธ์ชีแจงให้บุคคลทีเกียวข้องและประชาชนทัวไป  เกิดความเข้าใจและสนับสนุน
ร่วมมือในการดําเนินการปฏิรูปการศกึษาของกระทรวง170 

 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที  (พุทธศักราช - ) 
 การปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที  (พุทธศกัราช - ) จะพบได้ว่าบทบญัญัติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช   เป็นแรงผลักดนัทีจําเป็นจะต้องมีการ
เปลียนแปลงการจัดการศึกษาทําให้ มีความจําเ ป็นต้องมีการปฏิ รูปการศึกษา  โดยที
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการศึกษา โดยได้ดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
อย่างเป็นระบบต่อเนือง โดยมีแนวคิดและหลักการคือ ) เน้นการพัฒนาคนไทยให้มีศกัยภาพ
สูงขึน เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม วัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตและความสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อืนได้อย่างมีความสขุ  ) การจดัการศึกษาไทย เป็นการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต  เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และให้มีการ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ) การจัดการศึกษามีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลาย
ในทางปฏิบตัิ มีการกระจายอํานาจและมีมาตรฐานคณุภาพการศึกษาสงูขนึ  ) ครูอาจารย์และ
บคุลากรทางการศึกษาเป็นครู คณาจารย์ และบุคลากรมืออาชีพ  ) มีการระดมสรรพกําลงัเพือ
การจัดการศึกษา ) บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
สถาบนัตา่ง ๆ มีส่วนร่วมในการจดัการศกึษามากขนึ  ) จดัการศึกษาอย่างหลากหลาย มีการใช้
สือเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศกึษาอย่างเหมาะสม   โดยหลกัการและแนวคิดดงักล่าว เพือ
มุง่หวงัในการจดัการศกึษาเป็นหน้าทีของคนไทย ทกุคนจึงต้องร่วมมือร่วมใจกนัผลกัดนัการศกึษา
เป็นเครืองมือในการพฒันาคนไทยให้มีศกัยภาพสูงขึน  มีคณุสมบตัิทีเหมาะสมและเป็นมนษุย์ที
สมบูรณ์ด้วยกระบวนการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพโดยครู คณาจารย์และบคุลากรทางการ
ศึกษา ทีมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ใช้วิธีการทีหลากหลายในการทํางานและเน้นการ
สนบัสนนุ ส่งเสริม รวมทงัการมีส่วนร่วมของทกุคนทกุองค์กร171    โดยกําหนดแนวทางการปฏิรูป
การศกึษาใน  ด้านคือ ) การปฏิรูประบบบริหารและการจดัการ  ) การปฏิรูปหลกัสตูร  ) การ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน  ) การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศกึษา โดยมีสาระสําคญั 
ดงันี  ) ปฏิรูประบบบริหารและการจดัการ ด้วยระบบคณุภาพของสถานศกึษา ให้มีอิสระในการ
                                                 

170กระทรวงศกึษาธิการ, แนวทางการบริหารโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้  (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, ), - . 
 

171
 มลูนิธิวิถีทรรศน์, ปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ: สถาบนัวิถีทรรศน์, ), . 



 

 

บริหารตามสภาพข้อมูลและความต้องการของท้องถินและศักยภาพของสถานศึกษาเองบน
พืนฐานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสถานศกึษา บ้าน และชมุชน   ทงันีโดยสร้างวฒันธรรม
การกํากับติดตามให้เกิดขึนในสถานศึกษา และภาระความรับผิดชอบทีมีต่อคุณภาพการจัด
การศกึษาและการให้บริหารทางการศกึษา  ) ปฏิรูปหลกัสตูร เป็นการเตรียมการเพือรองรับ การ
จดัทําหลกัสูตรสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นการจดัการศึกษา ทงัด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ 
คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบ  ) ปฏิ รูปกระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้น 
ความสําคญั ทงัความรู้ ความคดิ ความสามารถ คณุธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพือพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลกัผู้ เรียนสําคญัทีสุด ทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และสง่เสริมให้สามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเต็มศกัยภาพ  ) การ
ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาผู้ บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้เกียวกบัเนือหา สาระ หลกัการ และความมุง่หมายในการจดัการศกึษาตามแนวคิดและการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
บริบทการปฏิรูปการศกึษา172 
 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที  (พุทธศักราช 2552 – ) 
 การปฏิรูปการศึกษาในช่วงทศวรรษปีทีผ่านมา (พุทธศกัราช  - ) นบัว่าเป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช   เป็นกุญแจสําคญัทีเริมต้นเปิดโอกาสให้ทงัภาครัฐและ
เอกชนได้มีบทบาทในการวางแผนและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและรับรองมาตรฐาน
สถานศกึษาทกุระดบัและประเภทการศกึษา  ทงันีในการปฏิรูปการศกึษาทงัระบบทีผ่านมา พบว่า
บางเรืองทําได้สําเร็จตามกฎหมาย  แต่ยงัมีปัญหาการศึกษาหลายเรืองทีจําเป็นต้องเร่งพฒันา 
เช่น คณุภาพการศึกษา  การกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  โดยเฉพาะอย่างยิง เรืองการพฒันาคนในชาติให้สนใจ
การศกึษาตลอดชีวิต เป็นต้น   ด้วยเหตดุงักล่าวสํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา  จึงได้กําหนด
วิสยัทศัน์สําหรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง ( - )ทีเน้นการศึกษาตลอดชีวิต 
(Lifelong Education) ของคนไทยทงัประเทศ ซึงครอบคลมุกว้างกว่าเรืองของการศกึษาในระบบ
ซงึให้ทงัความรู้ ทกัษะ กบัคนไทยทีใช้เวลายาวนานมากขนึคือ ตงัแตอ่าย ุ  ขวบครึง เป็นต้นไป ให้
                                                 
 172นิยม ศรีวิเศษ, “ทศวรรษแหง่คณุภาพ ความเสมอภาคทางการศกึษา,” ประชาศึกษา 

,  (มิถนุายน-กรกฎาคม ): 3. 



 

 

เป็นพลเมืองทีมีคณุภาพ มีทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการปรับตวั แยกแยะ
ข้อมลูขา่วสารทีหลงัไหลเข้ามาตลอดเวลา173 
 การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นการพฒันาคณุภาพของการจดัการศึกษาจุดหมายสําคญั
ของการปฏิรูปการศกึษา  จงึเป็นการสร้างความเชือมนัในคณุภาพของผลผลิตและการบริหารทาง
การศกึษา   ผู้ เรียนจะมีผลสมัฤทธิทางการเรียนสงู ความสําเร็จของการปฏิรูปการศกึษาจึงขนึกับ
การปรับปรุงเปลียนแปลงวิธีการปฏิบตัิในองค์ประกอบต่าง ๆ  เพือให้บรรลุจุดหมายสําคญัของ
การปฏิรูป  หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือ การพัฒนาคน  ได้แก่  ครู อาจารย์ และผู้บริหาร
การศึกษา เป็นการพัฒนาเพือให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน  โดยเฉพาะการ
สร้างวัฒนธรรมการปฏิบตัิงานของครู อาจารย์  และปฏิบตัิตนให้เป็นมืออาชีพ (Professional) 

อยา่งแท้จริงและการพฒันาผลผลิตของการจดัการศกึษาคือ ผลสมัฤทธิการเรียนของนกัเรียน โดย
มีรายละเอียด ดงันี 

 วิสยัทศัน์ 

“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ” 

 เป้าหมาย 

 ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศกึษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้นเป้าหมาย
หลกั 3 ประการ คือ 
               .  คณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและเรียนรู้ 
               .  เพิมโอกาสทางการศกึษาและเรียนรู้อยา่งทวัถึงและมีคณุภาพ 
               .  สง่เสริมการมีส่วนร่วมของทกุภาคสว่นของสงัคมในการบริหารและจดัการศกึษา 

   กรอบแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 4 ใหม่ คือ ) พฒันาคณุภาพคนไทยยคุใหม่ ) 
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่   ) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  และ ) 
พฒันาคณุภาพการบริหารจดัการใหม ่โดยมีรายละเอียดดงันีคือ 

 .  พฒันาคณุภาพคนไทยยคุใหม่ 
 ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต 
สามารถสือสาร คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา คิดริเริมสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
คํานงึถึงประโยชน์สว่นรวม ทํางานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกลัยาณมิตร มีศีลธรรม จริยธรรม คา่นิยม 
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จิตสํานึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  รังเกียจการทจุริตและตอ่ต้านการซือสิทธิ ขายเสียง 
 .   พฒันาคณุภาพการศกึษาและเรียนรู้ โดยให้มีระบบการวดั ประเมินผลทีเป็น
มาตรฐาน เทียบเคียงกนัได้ แก้ปัญหา พฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก และส่งเสริมบทบาท สร้างความ
เข้มแข็งครอบครัว 
 .   ผลิตและพฒันากําลงัคนทีมีคณุภาพ มีสมรรถนะและความรู้ ความสามารถ 
โดยพฒันากรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ และคณุวุฒิวิชาชีพ  จดัการอาชีวศึกษา โดยเน้นการ
ปฏิบัติ ขยายทวิภาคีและสหกิจศึกษา  และการจัดตงัสถาบนัอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับการ
พฒันากลุม่จงัหวดั 
 .  พฒันาคณุภาพครูยคุใหม่ 
      ให้เป็นผู้ เอืออํานวยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพทีมี   คณุคา่  สามารถดงึดดู
คนเก่งคนดี มีใจรักในวิชาชีพมาเป็นครูโดยพฒันาระบบผลิตครู คณาจารย์  และบคุลากรทางการ
ศกึษาการพฒันาครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา และการใช้ครู คณาจารย์และบคุลากร
ทางการศกึษา 
                     .    พฒันาระบบผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  โดยปรับระบบ
การผลิต คดัสรร ค่าตอบแทน และสวสัดิการ  ให้สามารถดงึดดูคนเก่งและดีมีใจรักในวิชาชีพมา
เป็นครูให้มีสถาบนัอดุมศกึษาทีเน้นความเป็นเลิศด้านการผลิตครู วิจยัและพฒันาเกียวกบัวิชาชีพ
ครู 
 .  การพฒันาครู คณาจารย์ บคุลากรทางการศกึษา โดยปรับปรุงและพฒันา
ระบบและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูให้เชือมโยงกบัความสามารถในการจดัการเรียน
การสอนเพือพฒันาผู้ เรียนเป็นสําคญั เร่งจดัตงักองทนุพฒันาและกองทนุสง่เสริมครู คณาจารย์
และบคุลากรทางการศกึษา และพฒันาครู คณาจารย์  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้สามารถจดัการ
เรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั พฒันาครูประจําการทีสอนไมต่รงวิชาเอก มีระบบและ
มาตรการจงูใจให้ครู คณาจารย์ ผู้บริหาร และบคุลากรการศึกษา พฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือง 
 .   การใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา โดยคืนครูให้กบัผู้ เรียน โดย
ลดภาระงานอืนทีไม่จําเป็น และจดัให้มีบุคลากรสายสนบัสนนุให้เพียงพอ ปรับปรุงเกณฑ์กําหนด
อตัราครู โดยพิจารณาจากภาระงานทีชดัเจน และจดัให้มีจํานวนครู พอเพียงตามเกณฑ์ และมีวฒุิ
ตรงตามวิชาทีสอน  และแยกบัญชีเงินเดือนและวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากร
การศกึษาออกจากกนั 



 

 

 .  พฒันาคณุภาพสถานศกึษา และแหลง่เรียนรู้ยคุใหม่ 
 เพือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต และมีคุณภาพ โดย
พฒันาคณุภาพสถานศกึษาทกุระดบัประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทีมีคณุภาพ พฒันาแหล่ง
เรียนรู้อืนสําหรับการศึกษาและเรียนรู้ทงัในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั   เช่น 
ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และศนูย์การกีฬาและนนัทนาการ เป็นต้น 
 .  พฒันาคณุภาพการบริหารจดัการใหม่ 
                   เน้นการกระจายอํานาจสู่สถานศกึษา  เขตพืนทีและองค์กรปกครองส่วนท้องถินการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  มีระบบการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลโดยกระจายอํานาจ
การบริหารและการจดัการศึกษาให้กับสถานศึกษาและเขตพืนทีการศึกษา  พฒันาระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ   พัฒนาการบริหารจัดการเพือเพิมโอกาสทาง
การศกึษา อยา่งมีคณุภาพ  พฒันาระบบบริหารจดัการเพือสนบัสนนุการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ภาคเอกชนและทกุภาคส่วนในการจดัการศกึษาและสนับสนนุการศกึษาและเรียนรู้ให้มากขนึ  ซึง
จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ 
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสงัคมอืนในการจดัการศึกษามากขึน  รวมถึงส่งเสริม
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา   การเพิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรเพือการศกึษา ซึงจะทําการปรับระบบการบริหารจดัการ
การเงินและงบประมาณ โดยเน้น demand side รวมถึงวางแผนอย่างเป็นขนัตอนและจดัระบบ
บริหารจดัการรองรับการยบุ เลิก ควบรวมสถานศกึษาขนาดเล็ก 174 

  

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ 

 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานได้
กําหนดเป้าหมาย กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษารอบสองการจดัการศึกษาสงเคราะห์ ไว้ดงันี
วา่  

 เป้าหมายที  คณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและการเรียนรู้ของคนไทย   
 กรอบแนวคดิการปฏิรูปการศกึษารอบสองการจดัการศกึษาสงเคราะห์คือ 
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               )  การประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 

               )  การปฏิรูปแหล่งเรียนรู้ คณุภาพห้องเรียน ภูมิปัญญาท้องถิน 

               )  การพฒันาหลกัสตูรและการจดักระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์  
(โดยเฉพาะหลกัสตูรสถานศกึษายึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
               )  การพฒันาครูสําหรับโรงเรียนประจํา 

               )  การพฒันาระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขนึ 

               )  กระบวนการรับนกัเรียนด้อยโอกาสทีมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายที  โอกาสทางการศกึษาและการเรียนรู้ 
   กรอบแนวคดิการปฏิรูปการศกึษารอบสองการจดัการศกึษาสงเคราะห์คือ 

               )  การพฒันาระบบการเรียนรู้ในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ การรับนกัเรียน  ระบบ 

               )  จดัแหลง่เรียนรู้ เทคโนโลยีทางการศกึษา (แหลง่เรียนรู้เรือง e-learning ทกุวิชา/ทกุ 

กลุม่สาระ) 
               )  การบริหารการจดัการศกึษาในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ 

               )  การสร้างเครือขา่ยทางการศกึษา และการแลกเปลียนเรียนรู้พฒันาทกัษะชีวิต 

วิชาการอาชีพ 

    เป้าหมายที   สง่เสริมการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนของสังคมและส่งผลให้คนไทยยคุ
ใหม ่

   กรอบแนวคดิการปฏิรูปการศกึษารอบสองการจดัการศกึษาสงเคราะห์คือ 

               )  การระดมทรัพยากรเพือใช้ในการศกึษา จากชมุชนและท้องถิน 

               )  การกระจายอํานาจสูส่ถานศกึษา 

               )  การสร้างเครือขา่ยองค์กรชมุชน  องค์กรท้องถิน เพือให้มีสว่นร่วมการจดัการศกึษา  
(เครือขา่ยด้านการสร้างพฒันาครูและนกัเรียน) 
               )  มีกระบวนการนิเทศภายในทีได้มาตรฐาน ชดัเจน 

               )  พฒันาข้อมลูสารสนเทศทงัระบบ 

               )  การดําเนินงานตามโครงสร้างบริหารงานสํานกังานการศกึษาพิเศษ175 

 สรุปได้วา่การปฏิรูปในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ มีเป้าหมาย 
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การศึกษารอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์ (กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ, ), - . 
 



 

 

หลกัอยู ่  เป้าหมาย คือ คณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและการเรียนรู้ของคนไทย  เป้าหมายที  
  โอกาสทางการศกึษาและการเรียนรู้ และเป้าหมายที  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน
ของสงัคมและสง่ผลให้คนไทยยคุใหม่ 
 

แนวคิดเกียวกับการศึกษาสงเคราะห์ 

 

ความหมายของการศึกษาสงเคราะห์  

 การศึกษาสงเคราะห์ คือ การจดัการศกึษาให้แก่เด็กทีขาดโอกาสทางการศึกษา ซึงอยู่
ในสภาวะยากลําบาก อนัเนืองมาจากปัญหาทางสภาพภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง
ทีไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมจะเข้าศกึษาในสถานศกึษาทวัไปได้ ให้ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ 
และให้ได้รับการศึกษาขนัพืนฐานอย่างทวัถึงและเป็นธรรม  ซึงสนองตามหลกัการทีกําหนดไว้ใน 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิแห่งสหประชาชาติ  ได้แก่  ) เด็กทีขาดโอกาสทางการศึกษา อัน
เนืองมาจากปัญหาทางสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่  เด็กชาวเขา  ชาวเรือชาวเกาะ เด็กต่างเชือชาติ
ศาสนาและวฒันธรรม   ) เด็กทีขาดโอกาสทางการศึกษา อนัเนืองมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ได้แก่ เดก็ยากจน ยากไร้ เด็กในแหล่งเสือมโทรม เด็กในชมุชนแออดั บตุรกรรมกรก่อสร้าง ) เด็ก
ทีขาดโอกาสทางการศกึษา อนัเนืองมาจากปัญหาสงัคม ได้แก่ เด็กทีครอบครัวหย่าร้าง  เด็กทีถูก
ทําทารุณ  เด็กถูกใช้แรงงาน  เด็กเร่ร่อน  เด็กกําพร้าขาดผู้ อุปการะ เด็กทีถูกล่วงละเมิดทาง
ร่างกายและเพศ หรือเดก็ทีถกูลว่งละเมิดทางเพศ เดก็ทีมีความเสียงสงูตอ่การถกูชกันําไปประกอบ
อาชีพอนัไม่พึงประสงค์  เด็กทีครอบครัวมีปัญหายาเสพติด เด็กทีครอบครัวมีปัญหาโรคเรือน โรค
เอดส์ ฯลฯ ) เดก็ทีขาดโอกาสทางการศกึษา  อนัเนืองมาจากปัญหาทางการเมือง ได้แก่ เด็กทีเป็น
บุตรหลานของผู้ ได้รับภัยคุกคามหรือผู้ อพยพลีภัยชายแดน  บุตรหลานของผู้ มีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความมนัคงของชาติ  ) เดก็ยากจนทีมีความสามารถพิเศษเฉพาะทางและปัญญาเลิศ 

 การจัดการศึกษาสงเคราะห์ เป็นการศึกษาทีจัดขึนเพือเติมเต็มให้กับการศึกษาอีก
ลักษณะหนึงของกระทรวงศึกษาธิการ ซึงช่วยในการบริการทางการศึกษาแก่ปวงชนของ
กระทรวงศกึษาธิการมีครอบคลมุ และสามารถสนองความต้องการของประชาชนทกุกลุ่มได้อย่าง
ทวัถึงและเป็นธรรม โดยมุ่งพฒันาเด็กขาดโอกาสทางการศกึษาให้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มี
ทกัษะในการดํารงชีพ    มีความคิดสร้างสรรค์ มีคณุธรรมจริยธรรม และคา่นิยมทีถกูต้องดีงาม มี
เจตคติทีดีตอ่ครอบครัวสงัคม และประเทศชาติ มีความรัก ความเข้าใจ และยอมรับความต้องการ
สิทธิและบทบาทของตนเองและผู้ อืน  มีความซาบซึง รู้จกัรัก เข้าใจ และรู้จกัอนุรักษ์มรดกและ
เอกลกัษณ์ของชาตด้ิวยการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพฒันากิจกรรมด้านศิลปะ วฒันธรรม 



 

 

และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ตลอดถึงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม เป็นพลเมืองไทยที
มีความรับผิดชอบ  และสามารถปฏิบตัิตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมขุ  สามารถเป็นสือกลางระหว่างรัฐบาลกบัชมุชน และกลบัไปเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันา
ท้องถินให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าได้ตามอตัภาพ  

ดงันนั โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์คือ โรงเรียนทีจัดตังขึนสําหรับเด็กทีขาดโอกาสทาง
การศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ เด็กเหล่านี ได้แก่  เด็กชาวเขา  ชาวป่า ชาวเรือ 
ชาวเกาะ เด็กทีอยู่ในท้องถินทุรกันดารหรือมีปัญหาทางสภาพภูมิศาสตร์  เด็กทียากจนมาก 
กําพร้าบดิามารดา  ขาดผู้อปุการะ  เด็กเร่ร่อน  เด็กในแหล่งเสือมโทรม เด็กทีเป็นบตุรหลานของผู้
ได้รับภยัคกุคาม  บตุรหลานของผู้ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมนัคงของชาติ บตุรหลานของ
ผู้ประสบอุกทกภยั -วาตภัย    บุตรผู้ ป่วยโรคเรือนหรือเด็กทีขาดโอกาสทางการศึกษาในลกัษณะ
อืน ๆ 176 

 

การจัดการศึกษาสงเคราะห์ 

 การจดัการศกึษาสงเคราะห์อยูใ่นความรับผิดชอบของสํานกับริหารงานการศกึษาพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยมุ่งจัดบริการทางการศึกษาใ ห้แก่เด็กด้อย
โอกาส   เน้นทีการให้บริการการศึกษาในระบบแบบอยู่ประจํา โครงการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตามทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และเน้นการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต 
และการมีความรู้พืนฐานในการประกอบอาชีพ  พึงตนเองได้ ปัจจุบนัมีสถานศึกษาจํานวน 50 

โรงเรียน กระจายอยูท่กุภาคของประเทศ  

 จดุมุง่หมายในการจดัตงัโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ ทีสําคญัมี 4 ประการ ได้แก่ 
 1.  เพือให้เด็กทีขาดโอกาสทางการศกึษาเข้ามาเรียนและได้รับการฝึกสอนด้านวิชาชีพ 
ทีสามารถกลบัไปดํารงชีวิตในถินกําเนิดของตนเอง และเป็นการพฒันาท้องถินทีอยู่ห่างไกลของ
ประเทศ 

 2.  เพือให้รู้จกัหน้าทีทีพงึปฏิบตัติอ่ตนเอง ครอบครัวและสงัคม 

 3. เพือสร้างผู้ ทีจะนําความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กลับไปสู่ท้องถิน   สามารถเป็นผู้ นําท้องถิน เป็นสือกลาง
ระหวา่งรัฐกบัชมุชนของตนได้ 

                                                 
176สวุพิชชา ประสิทธิธีญกิจ, การศึกษาสงเคราะห์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั 

รามคําแหง, ), - . 



 

 

 4. เพือให้รู้จกัรักษาและซาบซงึในคณุคา่ของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม
ของชาต ิ 
      โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ นบัถึงปัจจบุนั  มีจํานวน 50 โรงเรียน  ซึงมีลกัษณะการตงั
ชือทีแตกตา่งกนั อนัได้แก่  
                          .    โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์  มีจํานวน 23  โรงเรียน  และโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์   19 ถึง 43 มีจํานวน 25 โรงเรียน  รับนกัเรียนทีเป็นผู้ ด้อยโอกาสทางการศกึษาตงัแตช่นั
อนบุาลและ/หรือ  ชนัประถมศกึษาถึงชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย จดัการศกึษาแบบอยูป่ระจํา 

                 4.2  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร รับนักเรียนทีเป็น
ผู้ ด้อยโอกาส    ตงัแต่ชนัอนุบาลถึงชนัมธัยมศึกษาตอนปลายและรับเด็กทีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญา ด้านการได้ยิน และเดก็ออทิสตกิเข้าเรียน จดัการศกึษาแบบไป – กลบั 

                  .   โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  อําเภอไทรโยค  จงัหวัดกาญจนบุรี  
รับนกัเรียนทีเป็นผู้ ด้อยโอกาสทางการศึกษาตงัแตช่นัประถมศกึษาปีที 4 ถึงชนัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย โดยรับผู้ ด้อยโอกาสทีเรียนดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จากทุกพืนทีทัวประเทศ จัด
การศกึษาแบบอยูป่ระจํา 

 ผู้ ทีจะได้รับการคดักรองเข้ามาเรียนในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์คือ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส 
หรือทีเรียกว่าเด็กทีอยู่ในภาวะยากลําบาก ซึงคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาเพือคนพิการ 
ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ มีความสามารถพิเศษของกระทรวงศกึษาธิการ  เมือปีพทุธศกัราช 2543 ได้ให้
ความหมายไว้ว่า  เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาหมายถึง  เด็กทีอยู่ในสภาวะยากลําบากมีชีวิต
ความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทวัไป จําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพือให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ทีดีขนึ มีพฒันาการทีถกูต้องเหมาะสมกบัวยัและสามารถบรรลถุึงศกัยภาพขนึสงูสดุ
ได้  ซงึแบง่เดก็ด้อยโอกาสไว้ 10 ประเภท ดงันี 

 1. เด็กทีถกูบงัคบัให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็กหมายถึง เด็กทีถกูบงัคบัให้ทํางานหา
รายได้ด้วยการขายแรงงานก่อนวยัอนัสมควร ถกูเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างจนไม่มีโอกาสได้รับ
การศกึษา หรือการพฒันาให้เป็นไปตามหลกัพฒันาการอนัเหมาะสมกบัวยั 

  2. เด็กเร่ร่อนหมายถึง เด็กทีไม่มีทีอยู่อาศยัพกัพิงเป็นหลกัแหล่งแน่นอน ดํารงชีวิต
อย่างไร้ทิศทาง ขาดปัจจัยพืนฐานในการดํารงชีวิต เสียงต่อการประสบอนัตรายและเป็นปัญหา
สงัคม 



 

 

  3. เด็กทีอยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็กหมายถึง เด็กทีมีความสมคัรใจหรือถูก
บงัคบัลอ่ลวงให้ขายบริการทางเพศหรือถกูชกัจงูให้ต้องตกอยู่ในสภาพเสียงตอ่การประกอบอาชีพ
ขายบริการทางเพศ 

  4. เดก็ทีถกูทอดทงิ/กําพร้าหมายถึง เด็กทีมารดาคลอดทิงไว้ในโรงพยาบาลหรือตาม
สถานทีตา่ง ๆ   รวมไปถึงเด็กทีบิดา มารดาปล่อยทิงไว้ให้มีชีวิตอยู่ตามลําพงัหรืออยู่กบับคุคลอืน
โดยไมไ่ด้รับการเลียงดจูากบดิามารดา ทงันี อาจมีสาเหตมุาจากปัญหาการหย่าร้างหรือครอบครัว
แตกแยก   มีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสบัสน  ขาดความรักความอบอุ่น  ตลอดถึงเด็กทีขาดผู้
อปุการะเลียงด ูอนัเนืองมากจากสาเหตอืุน 

  5. เดก็ทีถกูทําร้ายทารุณหมายถึง เดก็ทีถกูล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ หรือทาง
จิตใจ มีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลวั เนืองจากถกูทําร้ายทารุณ ถูกบีบคนักดดนัจาก
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง  ซึงมีสภาพจิตใจหรืออารมณ์ไม่เป็นปกติหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศใน
ลกัษณะตา่ง ๆ จากบคุคลทีอยูใ่กล้ตวั 

  6. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) หมายถึง เด็กซึงเป็นบุตรหลานของคนยากจน ทีมี
รายได้ไม่เพียงพอตอ่การเลียงชีพ ครอบครัวมีรายได้เฉลียไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ครอบครัวอยู่
รวมกันหลายคน ขาดแคลนปัจจัยพืนฐานชีวิตอยู่อย่างยากลําบาก รวมถึงเด็กในแหล่งชุมชน
แออัดหรือบุตรของกรรมกรก่อสร้างหรือเด็กจากครอบครัวทีอยู่ในถินทุรกันดารห่างไกลทีขาด
โอกาสทีจะได้รับการศกึษา และบริการอืน ๆ 
  7. เดก็ในชนกลุม่น้อยหมายถึง เดก็ทีเป็นบตุรหลานของบคุคลทีมีวฒันธรรมแตกตา่ง
ไปจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีชีวิตอยู่อยู่อย่างยากลําบากและมีปัญหาเกียวกบัการถือ
สัญชาติไทยเป็นสาเหตุให้ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาหรือบริการอืน ๆ ส่วนใหญ่เป็นเด็กใน
ครอบครัวทีอพยพเข้ามาอาศยัอยู่ตามบริเวณแนวชายแดนของประเทศไทย เช่น ชาวเขา ชาวเล 
เป็นต้น 

  8. เดก็ทีมีปัญหาเกียวกบัสารเสพติดหมายถึง เด็กทีติดสารระเหยหรือสารเสพติดให้
โทษ หรือเด็กเสียงต่อการถูกชักนําให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม   เกียวข้องผูกพันอยู่กับกลุ่ม
มิจฉาชีพ ผู้ มีอิทธิพลหรือบุคคลทีแสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพ ผิดกฎหมาย เป็น
เดก็ด้อยโอกาสทีมีแนวโน้มสงูตอ่การก่อปัญหาในสงัคม 

  9. เดก็ทีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดตอ่ร้ายแรงทีสงัคมรังเกียจหมายถึง 
เด็กทีติดเชือเอดส์หรือบิดา มารดาเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กทีถูกสงัคมรังเกียจ เป็นเหตใุห้
เดก็ไมส่ามารถเข้ารับการศกึษาหรือบริการอืน ๆ  ร่วมกบัเดก็ปกติทวัไปได้ 



 

 

  10. เดก็ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหมายถึง เด็กทีกระทําผิดและถกู
ควบคมุอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงทีตงัครรภ์
นอกสมรส   ซึงมีแนวโน้มทีจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การทําแท้ง การฆ่าตวัตาย และการ
ทอดทงิทารก เป็นต้น177 

 สรุปได้วา่เดก็ด้อยโอกาสทางการศกึษากลุม่ดงักล่าวนี คือผู้ ทีอยู่ในภาวะยากลําบากจน
เป็นสาเหตใุห้ไม่สามารถทีจะเข้ารับการศกึษาในระบบปกติได้ หรือเข้าเรียนในสถานศึกษาทวัไป
ได้  จึงจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  โดยคดักรองเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ต่อไป   โดยได้รับการช่วยเหลือด้านการจดัทีพกัให้อยู่ประจํา จดัเลียงอาหาร 3 มือ มี
เครืองแตง่กายนกัเรียนประจําให้  มีวสัดเุครืองใช้ส่วนตวันกัเรียนประจําและอุปกรณ์การเรียนให้
จดักิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้เช่นเดียวกับสถานศกึษาปกติทวัไปแตจ่ะส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านวิชาชีพเพือให้เด็กมีความรู้พืนฐานวิชาชีพเมือจบหลกัสตูรไปแล้วสามารถไปประกอบ
อาชีพ มีงานทํา มีรายได้ พงึตนเองได้ 
 กระบวนการรับนกัเรียน โรงเรียนได้ดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพืนฐาน
แห่งรัฐทีกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 แนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ   แนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ในการ
ประกนัสิทธิและโอกาสทางการศกึษาให้กบัผู้ ด้อยโอกาสด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสที
อยูใ่นสภาวะยากลําบาก  ไมส่ามารถเข้าเรียนในสถานศกึษาปกตทิวัไปได้   จําเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือให้มีโอกาสทางการศึกษาส่งเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์   โดยมีมาตรการที
สําคญั ๆ  ดงันี 

 1.  การประชาสมัพนัธ์ 

      ให้สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาทีมีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตงัอยู่ และโรงเรียน
ศกึษาสงเคราะห์ร่วมกนัประชาสมัพนัธ์  และหาเครือขา่ยในการค้นหาและคดักรองผู้ ด้อยโอกาสส่ง
เข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  โดยแจ้งสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ  
หนว่ยงานภาคเอกชน  สถานศกึษาทีจดัการศกึษาขนัพืนฐาน  องค์กรบริหารส่วนตําบล สภาตําบล  

                                                 
177สํานกับริหารงานการศกึษาพิเศษ, “ยทุธศาสตร์การศกึษาขนัพืนฐานของเดก็ด้อย

โอกาส ระยะ  ปี (พ.ศ. - )” (เอกสารประกอบการประชมุเสวนาพิจารณ์แผน
ยทุธศาสตร์การศกึษาขนัพืนฐานของเด็กด้อยโอกาส ระยะ  ปี (พ.ศ. - ),  กรกฎาคม 

). 



 

 

เทศบาลเพือเป็นเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการค้นหาและคัดกรองผู้ ด้อยโอกาสส่งเข้า
เรียนในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ในทกุระดบัชนั 

 2.  การกําหนดพืนทีเป้าหมาย 

      ให้สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาทุกแห่ง  และสถาบันศึกษาทีจัดการศึกษาขัน
พืนฐานตรวจสอบข้อมูลของพืนทีทีมีอตัราการเรียนต่อตํา พืนทีทีมีนกัเรียนออกกลางคันสูง  ละ
พืนทีเป้าหมายเฉพาะ เช่น  ชนกลุ่มน้อย  ชาวเล ซาไก  ชาวเรือ ชาวเกาะ เป็นต้น โดยตระหนกัว่า
พืนทีดงักล่าวมีผู้ ด้อยโอกาสทีจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ  และให้ประสานเครือข่ายหน่วยงาน
ภาครัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน  องค์กรบริหารส่วนตําบล สภาตําบล เทศบาล เพือรุกลงสู่พืนที
เป้าหมาย  ค้นหาและคดักรองผู้ ด้อยโอกาสเข้าเรียนโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ 

 3.  การชว่ยเหลือผู้ ด้อยโอกาส 

      ให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสตามลําดบัความสําคญั ดงันี  เด็กทีถูกทอดทิง  
กําพร้าบดิามารดาหรือไมมี่ผู้อปุการะเลียงด ู หากไม่ได้รับการช่วยเหลือจะเป็นภาระตอ่ชมุชนและ
สงัคมในท้องถิน เดก็ทีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดตอ่ร้ายแรงทีสงัคมรังเกียจ   เด็กทีมี
ปัญหาเกียวกบัสารเสพตดิ  รวมทงัเดก็ทีได้รับผลกระทบจากปัญหาสารเสพติด  กรณีทีบิดามารดา
ตดิสารเสพติดหรือต้องโทษคดีทีเกียวข้องกบัสารเสพติด  เด็กทีครอบครัวประสบภยัธรรมชาติและ
เดก็ทีครอบครัวมีฐานะยากจนมากเป็นพิเศษ  สําหรับกรณีอืน ๆ  ให้พิจารณาช่วยเหลือตามสภาพ
เหตผุลและความจําเป็นเป็นรายบคุคล 

 4.  การดําเนินงาน 

      การปฏิบตัิงานเพือให้สามารถเข้าถึงผู้ ด้อยโอกาสทีอยู่ในสภาวะยากลําบากทีมีอยู่
ทวัไปทกุพืนทีของประเทศไทย  ให้ทวัถึงและครอบคลมุ   ด้วยทีมงานของโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์
ทีมีอยู ่ มีบคุลากรซงึประกอบด้วย  ผู้บริหาร  ครู  พนกังานราชการและบคุลากรทางการศกึษาทีมี
อยู่ประมาณสองพันกว่าคน  ให้ประสบผลสําเร็จคงเป็นไปได้ยาก จึงจําเป็นต้องปรับเปลียน 
กระบวนการทํางานใหม่ หาเครือข่ายเข้ามาช่วยค้นหา และคดักรองผู้ ด้อยโอกาส เปิดพืนทีการ
ทํางานให้กับบุคลากรพืนทีซึงอยู่ใกล้กับเด็กมากกว่า รู้สภาพปัญหา  ทราบข้อมูลรายละเอียด  
เหตผุลความจําเป็นของผู้ ด้อยโอกาสได้ถกูต้องชดัเจน  จึงเป็นกระบวนการบริหารและการจัดการ
เข้ามาดําเนินการ โดยประสานการทํางานร่วมกนัระหวา่งสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาทีมีโรงเรียน
ศกึษาสงเคราะห์ตงัอยู่กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  ส่งผ่านไปยงัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาที
อยู่ในเขตพืนทีบริการ  และส่งผ่านไปยงัสถานศกึษาทีจดัการศกึษาขนัพืนฐานทีมีอยู่ทวัไปองค์กร
บริหารส่วนตําบล  สภาตําบล เทศบาล  องค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมช่วยค้นหา และคดักรอง



 

 

ผู้ ด้อยโอกาสทีอยู่ในสภาวะยากลําบากไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาปกติทัวไปได้ 
จําเป็นต้องได้รับการชว่ยเหลือเป็นกรณีพิเศษ สง่เข้าเรียนในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์  

      สรุปได้วา่โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์เป็นโรงเรียนในสงักดัสํานกังาน 

คณะกรรมการสถานศกึษาขนัพืนฐาน  ทีผู้บริหารจะต้องพฒันาให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลให้สําเร็จตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที  (พทุธศกัราช  - ) โดยใช้หลกัการและองค์ประกอบบริหารการเปลียนแปลง 
เพือให้สอดคล้องกับสภาพบริบท   สิงแวดล้อมในด้านตา่ง ๆ  ทีเปลียนแปลงไปและในสภาพการ
เปลียนแปลงนี  การวิเคราะห์รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกับ
การปฏิรูปในทศวรรษทีสองจึงเป็นสิงสําคญั เพือทีจะได้รูปแบบทีจะนําไปเป็นแนวทางในการ
บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่ไป 
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บทท ี  
วิธีดาํเนินการวิจัย 

 
 การวิจยัเรือง “รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุารบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน”  มีวัตถุประสงค์เพือทราบองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของ
โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และ
องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สงักัด
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  รวมถึงเพือทราบรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ
ขององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกับองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที
สองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ซึง
เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of 
analysis)  ประกอบด้วยขนัตอนการดําเนินการวิจยัและระเบียบวิธีวิจยัโดยมีรายละเอียด ดงันี 
 

ขันตอนการดาํเนินการวิจัย 
 เพือให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยั  และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ
การวิจยัทีกําหนดไว้  ผู้วิจยัได้กําหนดขนัตอนการดําเนินการวิจยัไว้  ขนัตอน ดงันี 
 ขนัตอนที   การจดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นขนัตอนการจดัเตรียมโครงการตามระเบียบ
วิธีดําเนินการวิจัย  โดยการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและชุมชนจาก
เอกสารตํารา  ข้อมูล  สถิติ การวิจัยของหน่วยงานต่าง  ๆ  และวรรณกรรมทีเกียวข้องกับ 
องค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สังกัด
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  และองค์ประกอบการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที
สองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สงักัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 
รวมถึงเพือทราบรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกบั
องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สงักัด
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  เพือจดัทําโครงการการวิจยัขอคําแนะนําความเห็น
ในการจดัทําโครงร่างการวิจยัจากอาจารย์ทีปรึกษา และนํามาปรับปรุงแก้ไขเพือเสนอขออนุมัติ
หวัข้อวิทยานิพนธ์ 



 

 

 ขนัตอนที   การดําเนินการวิจยั เป็นขนัตอนการศึกษาวิเคราะห์กําหนดกรอบแนวคิด
เพือสร้างและพัฒนาเครืองมือ  โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี เพือกําหนดเป็นกรอบ
แนวคดิในการวิจยั  ผู้วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ความคดิเห็นของผู้ เชียวชาญและ
ผู้ทรงคณุวุฒิ  เพือนํามาวิเคราะห์ สรุปรวมกับหลกัการแนวคิดทฤษฎีในการกําหนดเป็นตวัแปรที
จะศกึษา เมือได้รายข้อคําถามและแบบสอบถามแล้ว  จึงนําไปทดลองใช้กับฝ่ายบริหารโรงเรียน 
ประกอบด้วย ผู้ อํานวยการโรงเรียนจํานวน  คน  รองผู้ อํานวยการโรงเรียนจํานวน  คน และครู 
จํานวน  คน  รวม  คน  โดยผู้ วิจัยเลือกโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   ซึงอยู่ในบริบท
เดียวกบักลุม่ตวัอยา่ง  แล้วนําไปหาคณุภาพของเครืองมือ  เมือปรับปรุงคณุภาพแล้ว นําเครืองมือ
ทีสร้างและพฒันาแล้ว   ไปเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง และนําข้อมลูเพือมาสร้างเป็นรูปแบบและ
การตรวจสอบความเหมาะสม พร้อมทงัเสนอรูปแบบ ดงัแผนภมูิแสดงขนัตอนการวิจยั ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 ขนัตอนที   การรายงานผลการวิจยั เป็นขนัตอนการจดัทําร่างรายงานผลการวิจยัเพือ
นําเสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถกูต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามทีคณะกรรมการผู้ ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ พิมพ์ และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบรูณ์ตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร เพือขออนมุตัจิบการศกึษา 

 

สรุปแนวคิด  ทฤษฏี   และ
งานวจิยั 
 - การบริหารการเปลียนแปลง  
 - นโยบายปฏิรูปการศึกษาใน 
      ทศวรรษที 2 

ตวัแปรองคป์ระกอบ 
   - การบริหารการเปลียนแปลง  
   - นโยบายปฏิรูปการศึกษาใน 
      ทศวรรษที 2 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ และผูท้รงคุณวฒิุจากการใช้
แบบสมัภาษณ์ทีไม่มีโครงสร้าง 

      สร้างแบบสอบถาม 

สร้างรูปแบบวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุ  (Path Analysis)  

องคป์ระกอบ 

ตรวจสอบความตรงเชิงสอดคลอ้งของ
องคป์ระกอบโดยวธีิการ  Ethnographic   
Futures  Research: EFR 

วเิคราะห์ขอ้มูลตวัแปรองคป์ระกอบ 
- การบริหารการเปลียนแปลง วเิคราะห์องคป์ระกอบ 
  เชิงสาํรวจ  (Exploratory Factor Analysis, EFA)  
- นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที 2 วเิคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis, CFA) 

ร่างรูปแบบ 

รูปแบบ 

ขนัท ี1 
ศึกษาคน้ควา้ตวัแปรเกียวกบั  
-  การบริหารการเปลียนแปลง  
 - นโยบายปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษทีสอง 

ขนัท ี2 วเิคราะห์องคป์ระกอบ 
ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบ 
และพฒันารูปแบบ 

ขนัท ี3  ยนืยนัและเสนอ
รูปแบบ 



 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพือให้การวิจัยครังนีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้ วิจัยจึงได้กําหนด
รายละเอียดต่าง ๆ  เกียวกับระเบียบวิธีวิจัย  ประกอบด้วย   แผนแบบการวิจยั   ประชากรและ
กลุม่ตวัอยา่ง  ตวัแปรทีศกึษา เครืองมือ  การสร้างเครืองมือ  การเก็บรวบรวมข้อมลู  และสถิติทีใช้
ในการวิจยั ซงึมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี 

 

แผนแบบการวิจัย 

 แผนแบบการวิจัยครังนีเป็นแผนแบบการวิจยัเชิงพรรณา (descriptive research) มี
ลกัษณะเป็นแผนแบบตวัอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (The one –shot, non-

experimental case study)  ซงึแสดงด้วยแผนภมูิดงัตอ่ไปนี 
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 เมือ    R   หมายถงึ ตวัอย่างทีได้จากการสุ่มของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์
          X   หมายถึง ตวัแปรทีศกึษา 

          O   หมายถึง ข้อมลูทีได้รับจากการศกึษา 

 

ประชากร 
 ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี เป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สงักดัสํานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน จํานวน  โรงเรียน 

 

กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจัยคือ โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  จํานวน   โรง โดยได้มาจากการเปิดตารางแสดงจํานวน



 

 

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งของเครจซีและมอร์แกน (Robert V. Krejecie and Early W. Morgan)1  
ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน  โรงเรียน       
 

ผู้ให้ข้อมูล 

 ผู้ ให้ข้อมูลเป็นบคุลากรของโรงเรียน ๆ ละ  คน  ประกอบด้วย ผู้บริหาร จํานวน  คน  
รองผู้ อํานวยการ จํานวน   คน  ครู จํานวน  คน  รวมผู้ให้ข้อมลู  คน  
 

ตารางที   แสดงประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

 

ภาค 

 

ประชากร 
 

กลุ่ม 

ตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
โรงเรียน ผอ. รอง

ผอ. 
ครู รวม 

กลาง   . พิบลูประชาสรรค์     

   . ศกึษาสงเคราะห์บางกรวย     

   . ศกึษาสงเคราะห์พนมทวน     

   .สมเด็จพระปิยมหาราชรมณีเขต     

   . ศกึษาสงเคราะห์เพชรบรีุ     

   . ศกึษาสงเคราะห์จนัทบรีุ     

   . ศกึษาสงเคราะห์ตราด     

   . ราชประชานเุคราะห์      

ใต้   . ศกึษาสงเคราะห์พทัลงุ     

   . ศกึษาสงเคราะห์สรุาษฎร์ธานี     

   . ราชประชานเุคราะห์      

   . ราชประชานเุคราะห์      

   . ราชประชานเุคราะห์      

   . ราชประชานเุคราะห์      

   . ราชประชานเุคราะห์      

   . ราชประชานเุคราะห์      

                                                 
 1

 Robert V. Krejecie and Early W. Morgan, Educational and Phychorogical  

Measurement  (Washington, DC: The Mid Atlantic Equity Center, 1970), - . 



 

 

ตารางที   แสดงประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

 

ภาค 

 

ประชากร 
 

กลุ่ม 

ตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

โรงเรียน ผอ. รอง
ผอ. 

ครู รวม 

   .  ราชประชานเุคราะห์      

   . ราชประชานเุคราะห์      

   . ราชประชานเุคราะห์      

   . ราชประชานเุคราะห์      

ตะวนัออกเฉียงเหนือ   . ศกึษาสงเคราะห์เลย     

   . ศกึษาสงเคราะห์สกลนคร     

   .ศกึษาสงเคราะห์อํานาจเจริญ     

   . ศกึษาสงเคราะห์ธวชับรีุ     

   . ศกึษาสงเคราะห์นางรอง     

   . ราชประชานเุคราะห์      

   . ราชประชานเุคราะห์      

   . ราชประชานเุคราะห์      

   . ราชประชานเุคราะห์      

เหนือ   . ศกึษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์     

   . ศกึษาสงเคราะห์เชียงดาว     

   . ศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่     

   . ศกึษาสงเคราะห์แมจ่นั     

   . ศกึษาสงเคราะห์นา่น     

   . ศกึษาสงเคราะห์แมฮ่่องสอน     

   . ศกึษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ     

   . ศกึษาสงเคราะห์ตาก     

   . ราชประชานเุคราะห์      

   . ราชประชานเุคราะห์      

   . ราชประชานเุคราะห์      

   . ราชประชานเุคราะห์      

   . ราชประชานเุคราะห์      

   . ราชประชานเุคราะห์      



 

 

ตารางที   แสดงประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

 

ภาค 

 

ประชากร 
 

กลุ่ม 

ตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

โรงเรียน ผอ. รอง
ผอ. 

ครู รวม 

   . ราชประชานเุคราะห์      

รวม        
 

ตัวแปรทศีึกษา 

 ตวัแปรทีใช้ในการวิจัยครังนี ประกอบด้วย ตวัแปรพืนฐาน และตวัแปรทีศึกษา ซึงมี
รายละเอียด ดงันี 

 .  ตวัแปรพืนฐาน  เป็นตวัแปรทีเกียวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ 
อาย ุตําแหนง่ปัจจบุนั  ประสบการณ์ในการทํางาน  และระดบัการศกึษา 

 .  ตวัแปรทีศกึษา  เป็นตวัแปรทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลง
และการปฏิรูปในทศวรรษทีสองของโรงเรียนโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สงักัดสํานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน   
                    .   ตวัแปรต้น ได้แก่  องค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงตามแนวคิด ทฤษฎี 
ทีได้จาก เอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้อง รวมถึงความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ  ซึงพบตวัแปรทีสงัเกต
ได้ จํานวน  ตวัแปร  ดงันี ผู้บริหารส่งเสริมการเปลียนแปลงของสถานศกึษา ผู้บริหารส่งเสริม
และพฒันาวิสยัทศัน์ของสถานศกึษา  ผู้บริหารสนบัสนนุการดําเนินงาน   ผู้บริหารส่งเสริมด้าน
การติดต่อสือสาร ผู้บริหารมีภาวะผู้ นํา/การเป็นผู้ นํา  ผู้บริหารอํานวยความสะดวกในทีประชุม  

ผู้บริหารมีการปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียน  ผู้บริหารมีปฏิสมัพนัธ์กบัรัฐ  ผู้บริหารมีปฏิสมัพนัธ์กบัชมุชน  

ผู้บริหารส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา   ผู้บริหารมีทกัษะการบริหาร  
ผู้บริหารโน้มน้าวผู้ ร่วมงานให้ปฏิบตัิตามในสิงทีต้องการได้  ผู้บริหารมีการตดัสินใจ  ผู้บริหาร
กําหนดเป้าหมายและการปฏิบตัิงานทีชดัเจน  ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ทีเท่าทนัการเปลียนแปลง  

ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย  ผู้บริหารใจกว้าง เปิดกว้างให้ครูมีเสรีภาพในการคิด  ผู้บริหาร
ส่งบคุลากรในสถานศกึษาไปอบรมมีความเหมาะสมกบัภาระงานทีรับผิดชอบ  ผู้บริหารใช้ระบบ
คณุธรรม จริยธรรมมาใช้ในระบบการบริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารสร้างขวัญและกําลงัใจแก่
บคุลากร  ผู้บริหารสือสารให้บคุลากรในระดบัตา่ง ๆ  พร้อมทีจะทํางานได้   ผู้บริหารเข้าใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ผู้บริหารทําให้บุคลากรรู้สึกว่าเขาสามารถทํางานบรรลุผลสําเร็จตาม



 

 

เป้าหมายได้  ผู้บริหารแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  ผู้บริหารมีความเอืออาทร ให้
ความอบอุ่นแก่ผู้ อืน  ผู้บริหารแสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผย เช่น เป็นผู้ ทีเข้าใจง่าย เอืออารี และ
ติดต่อสมาชิกอยู่อย่างสมําเสมอ  ผู้บริหารเป็นผู้ ใช้กลยุทธ์ใหม่ทีมีลกัษณะโดดเด่น  ผู้บริหาร
เลือกใช้วิธีการรูปแบบทีเป็นเอกลักษณ์  ผู้บริหารมีเป้าหมายการทํางานทีเหมาะสมกับการ
เปลียนแปลงทีเกิดขนึได้  ผู้บริหารมีความขดัแย้งภายในน้อยทีสุดหรือทําให้สมาชิกในกลุ่มเกิด
ความขดัแย้งน้อยทีสุด  ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดหรือกระจายวิสยัทศัน์ไปยงับุคคลตา่ง ๆ ได้  

ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้นวตักรรม   ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และ
ตดัสินใจ  ผู้บริหารให้การสนบัสนนุช่วยเหลือผู้ ใต้บงัคบับญัชา  ผู้บริหารเป็นผู้ นําการเปลียนแปลง  

ผู้บริหารสร้างกระบวนทศัน์ใหม่  ผู้บริหารมีความเต็มใจทีจะเปลียนแปลง  ผู้บริหารมีความพร้อม
ใจในการนําเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ตอ่การศกึษา  ผู้บริหารถ่ายโอนเปลียนแปลงโดยยึดรูปแบบ
ประเพณีวัฒนธรรมแนวใหม่ทีเหมาะสมกับองค์กร   ผู้บริหารให้ความสําคญัต่อการเรียนรู้  
ผู้บริหารมุง่มนัพฒันาตนเอง องค์กร และบคุลากรในโรงเรียน  ผู้บริหารให้การฝึกอบรม การศกึษา
บคุลากรทกุระดบั  ผู้บริหารสนบัสนนุบรรยากาศในชนัเรียนและโรงเรียนอย่างตอ่เนือง  ผู้บริหารให้
ความชว่ยเหลือและความร่วมมือแก่บคุลากร  ผู้บริหารให้ความเสมอภาคทางการศกึษา  ผู้บริหาร
สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา  ผู้บริหารไม่วิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ ร่วมงาน  ความปลอดภยัในโรงเรียน  ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพ  ผู้บริหารมีการกระจาย
อํานาจทางการศกึษา  ผู้บริหารให้มีการประกนัคณุภาพการศกึษา  ผู้บริหารส่งเสริมให้ชมุชนเข้า
มามีส่วนร่วม  ผู้บริหารสนบัสนุน แสวงหางบประมาณอย่างเพียงพอ  ผู้บริหารพฒันาระบบการ
ประเมินและให้รางวลั  ผู้บริหารสร้างทศันภาพขององค์กรในอนาคต บคุลากรขององค์กรเข้าใจ
ยอมรับภารกิจหรือทัศนภาพใหม่และกระทําให้เกิดขึน  องค์กรได้รับการปรับปรุงรูปแบบให้มี
พฤติกรรมใหม่ ผู้บริหารทําทศันภาพให้เป็นจริง  ผู้บริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วมทงัองค์กร  
ผู้บริหารทําให้ผู้ตามตระหนกัถึงความสําคญัของคณุคา่ของผลงานทีสําเร็จ   ผู้บริหารทําให้ผู้ตาม
ลดการมุง่ประโยชน์สว่นตนและเพิมการทํางานเพือประโยชน์ของหมู่คณะขององค์กรและส่วนรวม   

ผู้บริหารเป็นผู้ไวตอ่ความรู้สกึของผู้ ร่วมงาน  ผู้บริหารรู้คา่นิยมและวฒันธรรมขององค์กรทีมีผลตอ่
การทํางาน  ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นและพร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์   ผู้บริหารมีทกัษะการคิด 
วิเคราะห์ปัญหาสําคญั จุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงานได้   ผู้บริหารมีสญัชาติญาณในการสร้าง
วิสยัทศัน์  ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างวิสยัทศัน์ร่วม  ผู้บริหารสามารถวางแผนกลยทุธ์ได้
ดีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ขององค์กร  ผู้บริหารสร้างและพฒันาทีมงาน  ผู้บริหารสามารถในการ
ประเมินและวินิจฉัยสถานการณ์ได้ถกูต้องแม่นยํา  ผู้บริหารมีความสามารถในการสอนงานและ



 

 

ฝึกงานแก่สมาชิก  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารตนเอง  ผู้บริหารมีความสามารถในการ
เรียนรู้  ผู้บริหารมีความสามารถปรับบทบาทเป็นผู้ นําและผู้ตามได้  ผู้บริหารพฒันาทกัษะภาวะ
ผู้ นําและผู้ตามได้  ผู้บริหารใจกว้าง ส่งเสริมให้บคุลากรมีเสรีภาพในการคิด  ผู้บริหารประพฤติตน
เพือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อืนและเพือประโยชน์ของกลุ่มได้  ผู้บริหารแสดงออกถึงความเฉลียว
ฉลาด  ผู้บริหารให้กําลงัใจผู้ ร่วมงานให้พยายามหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ   

ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น  ผู้บริหารมีทศันคติ เจตคติทีดีในแง่บวก  ผู้บริหารสร้างและสือ
ความหวงัอย่างชดัเจน  ผู้บริหารแสดงการอุทิศตวัหรือผูกพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วม  

ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สึกมีคณุค่า  ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานสามารถจดัการกับ
ปัญหาทีตนเองเผชิญได้   ผู้บริหารเสริมสร้างความคิดริเริมสร้างสรรค์แก่ผู้ ร่วมงาน  ผู้บริหารให้
เกียรติผลงานทีผู้ ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิ  ผู้บริหารมีการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  

ผู้บริหารมีความคิดริเริมสร้างสรรค์  ผู้บริหารเปลียนกรอบการมองปัญหา  ผู้บริหารเผชิญกับ
สถานการณ์ใหม่ ๆ  ด้วยวิถีทางใหม่ ๆ ผู้บริหารสนบัสนุนความคิดริเริมใหม่ ๆ ในการพิจารณา
ปัญหาและการหาคําตอบของปัญหา  ผู้บริหารมีความแน่วแน่ในอดุมการณ์ตามความเชือและ
คา่นิยม  ผู้บริหารตอบสนองตอ่สิงทีรับฟังได้  ผู้บริหารสนบัสนุนให้บคุลากรทํางานโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้  ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สึกว่าปัญหาทีเกิดขนึเป็นสิงทีท้าทายและเป็น
โอกาสทีดีทีจะแก้ปัญหา  ผู้บริหารสร้างความเชือมนัว่าปัญหาทกุอย่างสามารถแก้ไขได้  ผู้บริหาร
แสดงให้เห็นว่าการเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ปัญหาของ
ผู้ ร่วมงานทุกคน  ผู้บริหารดแูลเอาใจใส่ผู้ ร่วมงานเป็นรายบุคคล  ทําให้รู้สึกว่ามีคุณค่าและมี
ความสําคญั  ผู้บริหารพฒันาศกัยภาพของผู้ ร่วมงานให้สงูขนึ ผู้บริหารให้โอกาสผู้ ร่วมงานเรียนรู้
สิงใหม่ ๆ  ผู้บริหารคํานึงและยอมรับความแตกตา่งระหว่างบคุคลในด้านความจําเป็นและความ
ต้องการ  ผู้บริหารมีการสือสารสองทาง  ผู้บริหารรับฟังผู้ ร่วมงาน  ผู้บริหารมีปฏิสมัพนัธ์กับ
ผู้ ร่วมงานเป็นการส่วนตวั  ผู้บริหารมอบหมายงานเพือเป็นเครืองมือในการพฒันาผู้ ร่วมงาน  
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้ใช้ความสามารถพิเศษตา่ง ๆ อย่างเต็มที   ผู้บริหารเปิดโอกาส
ให้ผู้ ร่วมงานได้เรียนรู้สิงใหม่ ๆ ทีท้าทายความสามารถ    ผู้ บริหารดูแล ให้คําแนะนํา ให้การ
สนบัสนนุและช่วยให้ผู้ ร่วมงานก้าวหน้าในการทํางานทีรับผิดชอบ   ผู้บริหารมอบงานให้เหมาะสม
กบัความสามารถของผู้ ใต้บงัคบับญัชา  ผลกระทบภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้ม
ทางสงัคม  ภายในและภายนอกชาติทีมีต่อองค์กร   ผู้บริหารมีความกล้าหาญทงักายและใจ  

ผู้บริหารสง่เสริมทางวิชาการโดยวิธี e-learning   ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานมีความภูมิใจในงาน
ของตนเอง  ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานตระหนกัถึงปัญหา    ผู้บริหารมีความสามารถในการจดั



 

 

ระบบสือสารให้ได้ผลเพือเชือมโยงข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ ได้ทวัถึงทกุระดบัขององค์กร  ผู้บริหารมี
ความรู้ความเข้าใจเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี  ผู้บริหารมีความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  ผู้บริหารสนบัสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมและร่วมกันเสนอปัญหาของ
องค์กร  ผู้บริหารพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนืองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ  ผู้บริหารสร้าง
ความรู้สึกเร่งดว่นในการเปลียนแปลง ผู้บริหารเพิมอํานาจในการตดัสินใจให้กับผู้ อืน  ผู้บริหารมี
การวางแผนทีดีและเป็นระบบ  ผู้บริหารรวบรวมผลสําเร็จจากการปรับปรุงงานทําให้เกิดการ
เปลียนแปลงมากขนึ   ผู้บริหารปลกูฝังแนวทางใหม ่ๆ  ของความสําเร็จ เข้าสู่ระบบการทํางานของ
องค์กร  ผู้บริหารจดัการฝึกอบรมทีมีประสิทธิภาพ   ผู้บริหารมีระบบการตอบแทน/การให้รางวลั  

ผู้บริหารสามารถทํางานกับคนหลากหลายรูปแบบ  ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานแสดงความ
คิดเห็นและเหตผุล  ผู้บริหารมีทกัษะในการเสนอความคิดเห็น  ผู้บริหารมุ่งเน้นการเปลียนแปลง 
ผู้บริหารสนใจทีจะเปลียนแปลงให้ดีขึน  ความร่วมมือของบุคลากร  ผู้บริหารมีความยุติธรรม 

ผู้บริหารมีโครงการทีดีและมีความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนชมุชนและวฒันธรรม   ผู้บริหาร
สร้างศรัทธาและความเชือมนัให้เกิดกบับคุลากร  สมรรถนะทีดีของบคุลากร  ผู้บริหารมีบคุลิกภาพ
ทีส่งเสริมตนเอง เช่น ความเชือมนัในตนเอง   ผู้บริหารมีการวิเคราะห์งานหลกัทีสําคญัและความ
จําเป็นของสถานศกึษา  ผู้บริหารสละเวลาทํางานให้กบัหน่วยงานอย่างสมําเสมอไม่เว้นวนัเสาร์
อาทิตย์  ผู้บริหารมีความมุ่งมันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  ผู้บริหารขับเคลือน
กระบวนการบริหารเป็นแบบล่างขนึบน  ผู้บริหารมีศีลธรรมและจริยธรรม  ผู้บริหารเน้นคณุค่า
ทรัพยากรมนษุย์  ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารความเสียง   ผู้บริหารเชือว่าองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ที
สําคญั (องค์กรแหง่การเรียนรู้)   ผู้บริหารสร้างความสมัพนัธ์อย่างชดัเจน ผู้บริหารเป็นนกัวิจยัและ
พฒันาอยา่งตอ่เนือง   ผู้บริหารสร้างความมุ่งมนัให้แก่บคุลากร  ผู้บริหารตระหนกัถึงความสําคญั
เร่งด่วน ผู้บริหารพัฒนาจิตวิญญาณบุคลากร  ผู้บริหารปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน  
ผู้บริหารปรับปรุงบรรยากาศในการทํางานและสร้างความประทับใจในการปฏิบตัิงาน  ผู้บริหาร
เป็นผู้ มีความสามารถรอบด้าน (Well rounder) ผู้บริหารสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมและวิธีการ
ทํางานตามข้อมลูใหม่ (เปลียนแปลงตามสถานการณ์)  ผู้บริหารมีจิตสํานึกในความมุ่งมนัให้งาน
บรรลผุลสําเร็จ ผู้บริหารใช้กลยทุธ์ในการจดัการความรู้  ผู้บริหารปฏิบตัิงานให้เกิดความก้าวหน้า
อยา่งตอ่เนือง ผู้บริหารพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (HRD)  ผู้บริหารพฒันาและรักษาภาวะผู้ นําอย่าง
เหมาะสม  ผู้บริหารเป็นนกัประสานทีดี  ผู้บริหารสร้างจิตวิญญาณของทีม  ผู้บริหารสือสารกบัผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ บริหารแสดงออกถึงทักษะสือสารการเล่าเรือง  ผู้ บริหารระดมสมองอย่าง
สร้างสรรค์  ผู้บริหารคิดแบบบรูณาการและองค์รวม การสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบับน  การทํา



 

 

โครงสร้างทางเทคโนโลยีให้เข้มแข็งเพือสนบัสนนุวิธีการสอนแบบนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง เครือข่าย
ภายนอก ผู้บริหารปลกูฝังคา่นิยมและวฒันธรรมขององค์กร ผู้บริหารเป็นผู้ ทํางานอย่างเป็นระบบ
และมีคุณภาพ   ผู้ บริหารดําเนินการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง  ผู้ บริหารเป็นผู้ ไวต่อการ
เปลียนแปลง ผู้บริหารจดัการศกึษาตามความต้องการของนกัเรียนเป็นรายบคุคล  ผู้บริหารเป็นนกั
จัดการปัญหา  โครงสร้างขององค์กรทีเอือต่อการบริหาร  ผู้ บริหารเป็นผู้ ทีมีความชัดเจน  
เทคโนโลยีทีเหมาะสม  เครือข่ายทางการศึกษาเพือช่วยเหลือสถานศึกษา  การกํากับ  นิเทศ
ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ  โครงสร้างองค์กรทีเข้มแข็ง นโยบายรัฐทีชัดเจน ผู้บริหารสร้าง
คณุธรรมให้กับบุคลากรในสถานศึกษา  ผู้บริหารเป็นผู้ ทีมีความเข้าใจในบริบทของสถานศึกษา  
บริหารให้เทา่ทนักบัการเปิดประตสููส่งัคมอาเซียน ระเบียบกฎหมายทีเอือตอ่การบริหารงาน  ความ
สลับซับซ้อนขององค์กร คุณภาพและการปฏิบตัิได้ คุณลักษณะของท้องถิน ประกอบด้วย เขต
พืนทีการศกึษา ชมุชน  ผู้บริหารและครู     และองค์ประกอบภายนอกประกอบด้วยรัฐและองค์กร
อืน ๆ 

  .   ตัวแปรตาม ได้แก่ องค์ประกอบการปฏิรูปในทศวรรษทีสองของโรงเรียน
ประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ตามกรอบแนวคิด
นโยบายการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของสํานกับริหารงานการศกึษาพิเศษ ประกอบด้วย 
 องค์ประกอบ   ซงึพบตวัแปรทีสงัเกตได้   ตวั ดงันีคือ 

                )  คณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและการเรียนรู้ของคนไทย   
                     ( )  การประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 

                                 ( )  การปฏิรูปแหลง่เรียนรู้  คณุภาพห้องเรียน  ภมูิปัญญาท้องถิน 

                                 ( )  การพฒันาหลกัสตูรและการจดักระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนศกึษา 

สงเคราะห์  (โดยเฉพาะหลกัสตูรสถานศกึษายึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
                                 ( ) การพฒันาครูสําหรับโรงเรียนประจํา 

                                          ( )  การพฒันาระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขนึ 

                                 ( ) กระบวนการรับนกัเรียนด้อยโอกาสทีมีประสิทธิภาพ 

               )  โอกาสทางการศกึษาและการเรียนรู้ 
                                 ( )  การพฒันาระบบการเรียนรู้ในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ การรับนกัเรียน 
 ระบบ 

                                ( ) จดัแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีทางการศกึษา (แหล่งเรียนรู้ เรือง e-learning 
ทกุวิชา/ทกุกลุม่สาระ 



 

 

                                 ( ) การบริหารการจดัการศกึษาในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ 

                                 ( ) การสร้างเครือขา่ยทางการศกึษา และการแลกเปลียนเรียนรู้พฒันา
ทกัษะชีวิตวิชาการอาชีพ 

                )  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมและส่งผลให้คนไทยยุค
ใหม ่
                                         ( )  การระดมทรัพยากรเพือใช้ในการศกึษา จากชมุชนและท้องถิน 

                                 ( )  การกระจายอํานาจสูส่ถานศกึษา 

                                 ( )  การสร้างเครือขา่ยองค์กรชมุชน  องค์กรท้องถิน เพือให้มีส่วนร่วมการ
จดัการศกึษา (เครือขา่ยด้านการสร้างพฒันาครูและนกัเรียน) 
                                 ( )  มีกระบวนการนิเทศภายในทีได้มาตรฐาน ชดัเจน 

                                 ( )  พฒันาข้อมลูสารสนเทศทงัระบบ 

                                 ( )  การดําเนินงานตามโครงสร้างบริหารงานสํานกังานการศกึษาพิเศษ 

 

เครืองมือทใีช้ในการวิจัย 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเรือง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการ
เปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ 
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ประกอบด้วย 

 .  แบบสัมภาษณ์ทีไม่มีโครงสร้าง  (Unstructured Interview) เพือใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยศึกษาสภาพปัจจุบันและความคิดเห็นเกียวกับตัวแปร
องค์ประกอบทีเกียวข้องกับบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 

 .  แบบสอบถามความคิดเห็น  (Opinionnaires) เพือใช้สอบถามความคิดเห็นเกียวกบั
ตวัแปรองค์ประกอบของบริหารการเปลียนแปลงกบัองค์ประกอบการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที
สองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  

แบบสอบถาม แบง่เป็น  ตอน ดงันี 

        ตอนที   เป็นแบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผู้ ให้ข้อมลู ประกอบด้วย 
เพศ อาย ุ วฒุิการศกึษา  และประสบการณ์ในการทํางาน 



 

 

      ตอนที   เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัองค์ประกอบทีเกียวกบัการบริหาร
การเปลียนแปลงโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน 

      ตอนที   เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับองค์ประกอบทีเกียวกบัการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพืนฐาน 
      แบบสอบถามตอนที  และตอนที  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดจัดอันดับ
คณุภาพ   ระดบั  ตามแนวคดิของลิเคร์ิท (Likert’s rating scale)  ซงึมีความหมาย ดงันี 

  ระดบั    หมายถึง   ระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมากทีสดุ  
                                            ให้มีนําหนกัคะแนน  คะแนน 

  ระดบั    หมายถึง ระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก   

      ให้มีนําหนกัคะแนน  คะแนน 

  ระดบั    หมายถึง ระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง  
      ให้มีนําหนกัคะแนน  คะแนน 

  ระดบั    หมายถึง ระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อย   
      ให้มีนําหนกัคะแนน   คะแนน 

  ระดบั    หมายถึง ระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อยทีสดุ  
      ให้มีนําหนกัคะแนน  คะแนน 

 3. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพือตรวจสอบและยืนยนัผลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ
ของการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภท
ศกึษาสงเคราะห์ สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 
 

การสร้างและพัฒนาเครืองมือ 

 เพือให้การวิจยัครังนี ได้เครืองมือทีมีคณุภาพ ตอบสนองวตัถุประสงค์ทีตงัไว้ ผู้วิจยัได้
ดําเนนิการสร้างและพฒันาเครืองมือโดยมีขนัตอน ดงันี 

 .  การสร้างเครืองมือ 
        .   ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวรรณกรรมทีเกียวข้อง รวมทงัการสมัภาษณ์

ผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  นําผลการศึกษามาสร้างเป็นข้อกระทงคําถามของแบบสอบถาม
ความคดิเห็น 



 

 

        .   นําข้อคําถามทงัหมดมาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ภายใต้คําแนะนํา
ของอาจารย์ทีปรึกษาและผู้ เชียวชาญจํานวน  ทา่น เพือตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content 

Validity)   โดยผู้ เชียวชาญพิจารณาความสอดคล้องของเนือหากับวตัถุประสงค์วิจัย โดยหาค่า
ดชันีความสอดคล้อง (IOC=Index of Item Objective Congruence) เพือนํามาปรับปรุงอีกครัง 
โดยพิจารณาจากคา่ IOC ทีมากกวา่ .  ขนึไป 

         .   นําแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ (Try out)  กบัโรงเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างใน
การวิจยัครังนี  จํานวน  โรงเรียน  คือ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ชยันาท โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์
นราธิวาส  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์    และโรงเรียน
ราชประชานเุคราะห์   ซึงผู้ ให้ข้อมลูได้แก่  ผู้ อํานวยการโรงเรียน  รองผู้ อํานวยการโรงเรียนและ
ครู รวม  คน  แล้วนํามาหาค่าความเชือมันของแบบสอบถามทังฉบบั โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ
สหสมัพนัธ์แอลฟา  ตามวิธีของครอนบราค (Alpha Cronbach Coeffcient)2  ซึงผลการวิเคราะห์
ข้อมลูพบว่า  คา่ความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถามทงัฉบบัมีคา่เท่ากบั .  แล้วนําไป
สอบถามความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งคือ  โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ จํานวน  โรงเรียน 
รวมผู้ให้ข้อมลู  จํานวน  คน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมลูของการวิจยัครังนี ผู้วิจยัได้ดําเนินการดงันี 

 1.  การใช้แบบวิเคราะห์เอกสารเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรม ศกึษา
วิเคราะห์ สงัเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวข้องเพือกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 
 2.  การใช้แบบสมัภาษณ์โดยใช้สมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน  คน 
ด้วยวิธีการสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพือกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั  ตวัแปรเกียวกับการ
บริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ 
 .  การใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaires) เพือสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างทีมาจากประชากรคือ โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  จํานวน   โรงเรียน ซึงผู้ ให้ข้อมูลคือ ผู้ อํานวยการ  รอง
ผู้ อํานวยการ ครู  รวมจํานวน  คน เพือการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลง
ของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ เพือสํารวจหาหรือค้นหาตวัแปรแฝงทีซ่อนอยู่ภายใต้ตวัแปร
                                                 
 2 Cronbach J. Lee, Eassential of Phychological Testing, 3rd ed. (New York: 

Harper & Row Publishers, 1974), . 



 

 

ทีสังเกตได้หรือวดัได้ เรียกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและองค์ประกอบการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพืนฐาน  โดยยืนยนัตวัแปรแฝงทีซ่อนอยู่ภายใต้ตวัแปรทีสงัเกตได้หรือวดัได้  เรียกว่า 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis) ซึงลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท (Likert) โดยดําเนินการดังนี ส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์  ทําหนงัสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  โดยให้ภาควิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ ออกหนังสือเพือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ข้อมลู  จํานวน  โรงเรียน 

 .  การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพือตรวจสอบและยืนยนัผลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียน
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน โดยการนําเสนอร่าง
องค์ประกอบดงักล่าว ซึงเป็นรูปแบบหนึงทีผู้ วิจยัได้พฒันาจากข้อมลูทงัหมดด้วยวิธีการประเมิน
ในรูปแบบอ้างอิงผู้ ทรงคุณวุฒิ  โดยให้ผู้ ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาประเด็นด้านความถูกต้อง 
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ด้วยวิธีการชาติพนัธ์วรรณา Ethnographic Futures Research: EFR 

โดยสร้างเป็นแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ  จํานวน  ฉบบั  ซึงประกอบด้วย  ตอน 
คือ ตอนที  เป็นแบบตรวจสอบรายการความคิดเห็นเกียวกับรูปแบบ ตอนที  เป็นข้อเสนอแนะ
และวิจารณ์รูปแบบทีได้ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษา แล้วนําไปสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน  คน  โดยทําหนังสือขอความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์   โดยให้
ภาควิชาบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นผู้ออกหนงัสือเพือขอความอนเุคราะห์ในการ
เก็บข้อมลู ซงึผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิใีช้ในการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตทีิใช้ในการวิจยัครังนี  มีดงันี 

    .  การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิเกียวกบัรูปแบบ
การบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษา
สงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ใช้การวิเคราะห์เนือหา (content 

analysis) 
.  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการพฒันารูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงและ 



 

 

ระดบัการปฏิบตัิตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ใช้สถิตดิงันี 

                    .   การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม ใช้ความถี (frequency) และ
คา่ร้อยละ (percentage)  
                    .   การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกียวกับการบริหาร
การเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานซึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั ใช้
คา่เฉลีย ( X )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( DS. ) ในการวิเคราะห์นนั ถ้าค่าเฉลียตกอยู่ในช่วง
พฤติกรรมใดก็แสดงว่าลักษณะการปฏิบตัิทีตรงตามสภาพทีเป็นจริงแบบนนั  โดยผู้ วิจัยได้นํา
คา่เฉลียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ตามแนวคดิของเบสท์ (Best)3  ซงึมีความหมาย ดงันี 

              คา่เฉลีย . - .   หมายความวา่  ระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมากทีสดุ 

              คา่เฉลีย . - .   หมายความวา่  ระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก 

              คา่เฉลีย . - .   หมายความวา่  ระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 
              คา่เฉลีย . - .   หมายความวา่  ระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อย 

              คา่เฉลีย . - .   หมายความวา่   ระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อยทีสดุ 

      .   การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลง ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor Analysis, EFA) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช้การ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบ “PCA” (Principal Component Analysis) และหมนุแกน
ขององค์ประกอบแบบตงัฉาก (orthogonal rotation) ด้วยวิธีการวาริแมกซ์ (varimax rotation) ซึง
ถือเกณฑ์การเลือกตวัแปรทีเข้าอยู่องค์ประกอบตวัใดตวัหนึง โดยพิจารณาจากคา่ความแปรปรวน
ของตวัแปร (eigenvalue)  ทีมากกว่า  และถือเอาคา่นําหนกัองค์ประกอบ (factor loading) ของ
ตวัแปรแตล่ะตวัขององค์ประกอบนนั มีคา่ตงัแต ่.  ขนึไป   ซงึเป็นคา่นําหนกัทีมีนยัสําคญัในทาง 
ปฏิบตัิ (practically significant)4  มีตวัแปรแตล่ะองค์ประกอบตงัแต ่  ตวัแปร ขนึไป ตามเกณฑ์
ของไคแซอร์ (Kaiser)5 

                                                 
 3John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall Inc, 1970), 190. 

 4 Andrew L. Comrey and Howard B. Lee, A Frist Course in Factor Analysis  
nd ed. (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1992), . 



 

 

 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis, CFA) เพือ
ตรวจสอบความเทียงตรงของรูปแบบการวดัในแตล่ะองค์ประกอบ 
 . การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองรูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงกบัการ
ปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ สํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน   โดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) จากค่าขององค์ประกอบ 
(Factor score) ทีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและองค์ประกอบเชิงยืนยนั โดย
วิเคราะห์ ดงันี 

        .   สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย Kaiser-Meyer-Olkin measure of 

sampling adequace (KMO) และ Bartlett’s test of Sphericity  ใช้วดัความเหมาะสมของข้อมลู
ว่าเหมาะสมทีจะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ ซึงไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้
ทําการศึกษาคา่ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequace) ในการวดั
ความเหมาะสมของข้อมลูว่า ควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ และได้สรุปว่าถ้าค่า 
KMO  0.8 แสดงว่าข้อมูลชุดนนัสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี นอกจากนีการ
ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยคา่สถิติทดสอบ Bartlett’s Sphericity Test  มีนยัสําคญั
ทางสถิติ (sig 0.00<0.05) แสดงว่าแมทริกซ์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ มี
ความสมัพนัธ์กนั  ดงันนัข้อมลูทีได้จงึมีความเหมาะสมทีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ6  
        .   การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกบัการ
ปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ สํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน  ด้วยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(Path analysis)  ซึงพิจารณา
จากคา่ Chi-Square คา่ Goodness-of-fit (GFI) และคา่ Root Mean Square Residual (RMR)  
เพือศกึษาดคูวามสอดคล้องของรูปแบบสมมติฐานการวิจยัทีได้จากการศกึษาของผู้วิจยักบัข้อมลู

                                                                                                                                           
 5 Kaiser, อ้างถึงใน Tabachnik G. Barbara and Linda S.Fidell, Using Multivariate 

Statistics (New York: Harper& Row, 1983), . 
6 กลัยา วานิชย์บญัชา, การวิเคราะห์ตัวสถติขัินสูงด้วย SPSS (กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 

), - . 



 

 

เชิงประจกัษ์  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  ซงึในการพิจารณาความสอดคล้องของรูปแบบสมมติฐาน
การวิจยักบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ มีเกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้อง  ดงันี7 

                  . .   คา่ ไค-สแควร์ (Chi-Square : 2 )  เป็นคา่สถิติทีใช้ทดสอบความ
กลมกลืนของรูปแบบสมมติฐานการวิจยักบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ในการทดสอบรูปแบบ ต้องการให้
คา่สถิติไค-สแควร์   ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (p>.05)  เพราะต้องการยืนยนัว่ารูปแบบสมมติฐาน
การวิจยักบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ไม่แตกตา่งกนั  ถ้าคา่ไค-สแควร์  มีคา่สงูมาก  และมีนยัสําคญัทาง
สถิต ิ แสดงวา่ฟังก์ชนัความกลมกลืน  มีคา่แตกตา่งกนัจากศนูย์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติหรืออีก
นยัหนงึคือรูปแบบสมมตฐิานการวิจยัยงัไมก่ลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

                  . .   คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness –of-fit Index: GFI) เป็น
ดชันีทีใช้ในการเปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ของโมเดล คา่ GFI มีคา่อยู่
ระหวา่ง  และ  คา่ดชันี GFI ทีเข้าใกล้  แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  
คา่ดชันี GFI ควรมีคา่มากกวา่ .  

                 . .   คา่ดชันีวดัความกลมกลืนปรับแก้ (Adjusted Goodness-of-fit Index: 
AGFI) เมือนําดชันี GFI มาปรับแก้   โดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ ซึงรวมทังจํานวนตวัแปร
และขนาดของกลุม่ตวัอย่าง จะได้คา่ดชันี AGFI  ซึงมีคณุสมบตัิเช่นเดียวกบัคา่ดชันี GFI โดยจะมี
คา่อยู่ระหว่าง  และ  ค่าดชันี GFI ทีเข้าใกล้  แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิง
ประจกัษ์   โดยคา่ AGFI  ควรมีคา่สงูกวา่ .  

                 . .   คา่ดชันีรากของคา่เฉลียกําลงัสองของส่วนเหลือ (Root Mean Squared 

Residual: RMR) เป็นดชันีทีใช้เปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนของโมเดลสองโมเดล เฉพาะกรณี
ทีเป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ข้อมลูชดุเดียวกนั   ถ้าคา่ดชันี RMR มีคา่อยูร่ะหว่าง  และ  ถ้ามีคา่
ยิงใกล้  และตํากวา่ .   แสดงวา่รูปแบบมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
                 . .   ค่าดัช นีรากมาตรฐานของค่า เฉลีย กําลังสองของส่วนเหลือ 
StandardiZed Root Mean Square Residual (SRMR) เป็นการแสดงขนาดของส่วนทีเหลือ โดย
เฉลียจากการเปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนของรูปแบบกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ คา่ดชันี SRMR 
ควรมีคา่เข้าใกล้  และไมเ่กิน .  

                 . .   คา่ดชันีความคลาดเคลือนในการประมาณคา่พารามิเตอร์ (Root Mean  
Squared Error of Approximation: RMSEA)    เป็นคา่สถิติจากข้อตกลงเบืองต้นทีเกียวกบัค่า
                                                 
 7นงลกัษณ์  วิรัชชยั, โมเดลลิสเรล สถติวิิเคราะห์สาํหรับการวิจัย, พิมพ์ครังที  
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ), -  



 

 

ไคสแควร์ว่าโมเดลริสเรลตามภาวะสันนิษฐานมีความเทียงตรงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  
และเมือพารามิเตอร์อิสระแล้ว  คา่สถิติมีคา่ลดลง  เนืองจากค่าสถิติตวันีขึนอยู่กบัประชากรและ
ขนัองศาอิสระ ค่าดชันี RMSEA  จะมีค่าอยู่ระหว่าง  ถึง  โดยถ้าค่าดชันี RMSEA ตํากว่า .   
แสดงว่า รูปแบบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ในระดบัดี (Good fit)     ถ้าอยู่ระหว่าง 
. -.   แสดงว่าพอใช้ได้   และถ้าอยู่ระหว่าง . -.   แสดงว่าไม่ค่อยดี (Mediocre)  และถ้า
มากกวา่ .   แสดงวา่ไมดี่เลย (Poor fit) 
                . .   คา่ดชันีวดัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit) เป็นดชันี
ทีใช้เปรียบเทียบโมเดลตามทฤษฎีหรือโมเดลตามภาวะสันนิษฐานหบัโมเดลพืนฐาน (Baseline 

Model)   ซึงส่วนใหญ่จะใช้โมเดลทีตวัแปรในโมเดลไม่มีความสมัพนัธ์กัน (Null Model) ดชันีใน
กลุม่นี ได้แก่ 
               . . .  คา่ดชันี NFI (Normed Fit Index) เป็นดชันีทีมีคา่อยู่ระหว่าง  
ถึง   ยิงมีคา่เข้าใกล้   โมเดลทีทดสอบก็ยิงมีความกลมกลืนกบัข้อมลู โดยคา่ NFI ควรมีคา่ไม่ตํา
กวา่ .  

                          . . .   ค่าดชันี IFI (Incremental Fit Index) เป็นดชันีทีนําเอาดชันี 
NFI มาปรับแก้ด้วยการนําเอาค่า df  มาปรับแก้เฉพาะตรงส่วนตวัหารของ NFI โดยคา่ยิงเข้าใกล้ 
 มาก   โมเดลก็ยิงกลมกลืน  โดยคา่ IFI  ควรมีคา่ไมตํ่ากวา่ .  

                                     . . .   คา่ดชันี RFI (Relative Fit Index) มีความหมายเช่นเดียวกบัคา่ 
NFI แต่ไม่ได้แสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ แสดงเพียงความมากน้อยของความกลมกลืน มีค่าอยู่
ระหว่าง  ถึง    โดยควรมีค่าไม่ตํากว่า .  แสดงว่า โมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

               . . .   ค่าดชันี CFI (Comparative Fit Index) เป็นดชันีทีมาปรับแก้
ของ RFI เพือให้ดชันีมีคา่อยูร่ะหวา่ง  ถึง  โดยควรมีคา่ไมตํ่ากวา่ .  

 .  การวิเคราะห์การยืนยนัรูปแบบทีเหมาะสมของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุาร
บริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์  ใช้ค่าความถี (frequency) ค่าร้อยละ  (percentage) และการวิเคราะห์เนือหา 
(content analysis) 

 

 

 



 

 

สรุป 

 

 การวิจยัเรือง  รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน มีวัตถุประสงค์ คือ  ) เพือทราบองค์ประกอบของการบริหารการ
เปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พืนฐาน  ) เพือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐานและ 3) เพือ
ทราบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกับ
องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สงักัด
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 
  วิธีดําเนินการวิจัยซึงผู้ วิจัยได้ดําเนินการตามขันตอนใน  ขันตอนคือ ขันที  การ
ค้นคว้าตวัแปรเกียวกับการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ขนัที  การ
วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ขนัที  วิเคราะห์
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ  (Path Analysis)  และนําเสนอรูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงกับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน   ขนัที  การยืนยนัรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการ
บริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  โดยการวิจยัครังนีใช้โรงเรียนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานเป็นหน่วยวิเคราะห์  
ประชากรคือ โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พืนฐาน ในปีการศึกษา   จํานวน  โรงเรียน  และได้กลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชนั 
(stratified random sampling)  จํานวนทงัสิน  โรงเรียน  ผู้ ให้ข้อมลูคือ ผู้ อํานวยการโรงเรียน 
จํานวน  คน รองผู้ อํานวยการจํานวน  คน  และครู จํานวน   คน รวม  คน  เครืองมือ
ทีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย  ) แบบสมัภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) 

) แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaires)  ) แบบสอบถาม (questionnaires)  สถิติทีใช้
สําหรับการวิจัยได้แก่  การหาคุณภาพเครืองมือโดยตรวจสอบความตรงของเนือหา ( Content 



 

 

validity)   ด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ  และพิจารณาคา่ดชันี IOC (Item-Objective Congruence Index)
และหาคา่ความเทียง (Reliability)   โดยใช้วิธีสมัประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค  รวมถึงใช้ความถี 
(frequency) ร้อยละ (percentage)  ค่ามัชฌิมาเลขคณิต ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
( DS. ) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (exploratory factor Analysis, EFA) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis, CFA) การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิง
สาเหต ุ(Path Analysis)  ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะห์เนือหา (content analysis) 



 

 

158 

บทท ี4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

  
 การวิจยัในครังนี  ผู้วิจยัได้ศกึษาเรือง  รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองรูปแบบการ
บริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์  สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน   โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน 
(mixed methodology) ขนัตอนแรกเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (qualitative research) และขนัตอน
สุดท้ายเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ผู้ วิจัยส่งแบบสอบถามไปยัง  
โรงเรียน   จํานวน  ฉบบั   และได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน   โรงเรียน   จํานวน  ฉบบั   
คิดเป็นร้อยละ 97.73  นํามาวิเคราะห์ข้อมลูและเสนอผลการวิเคราะห์   โดยใช้ตารางประกอบคํา
บรรยาย จําแนกเป็น  ตอน ตามรายละเอียด ดงันี 
 ตอนที   การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียน
ประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน   
 ตอนที   ผลการยืนยนัองค์ประกอบการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียน
ประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 
 ตอนที   การวิเคราะห์รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบการบริหารการ
เปลียนแปลงกับองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์   สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 
 ตอนที   การวิเคราะห์ผลการยืนยนัรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการ
เปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   
สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 
 
 
 



 

 

 ผู้วิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึงเป็น
ผู้บริหารและครูของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  จํานวน  โรงเรียน  ทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
จํานวน 58 คน  เมือจําแนกตามเพศ  อาย ุ วฒุิการศกึษา   ตําแหน่งปัจจบุนั   และประสบการณ์
การทํางานในตําแหนง่ในปัจจบุนั มีรายละเอียดดงัตารางที  ดงันี 

 

ตารางที    ข้อมลูพืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ 
 

จาํนวน ร้อยละ 

เพศ         

           1. ชาย  .  

           . หญิง  .  

รวม   

อาย ุ   

           .  ไมเ่กิน  ปี 24 9.30 

           .  31-40  ปี 67 26.00 

           .  -   ปี 89 34.50 

           .   ปีขนึไป 78 30.20 

รวม 258 100 

วฒุิการศกึษา   

           .  ปริญญาตรี 114 44.19 
           .  ปริญญาโท 140 54.26 
           .  ปริญญาเอก           4 1.55 

รวม 258 100 
ตําแหนง่ปัจจบุนั   

           .  ผู้ อํานวยการโรงเรียน 43 .  

           .  รองผู้ อํานวยการโรงเรียน 86 .  

           .  ครู 129 .  

รวม 258 100 



 

 

ตารางที   ข้อมลูพืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ 
 

จาํนวน ร้อยละ 

ประสบการณ์การทํางานในตําแหนง่ปัจจบุนั   

            .  ไมเ่กิน  ปี  50 19.40 

            .  -  ปี 54 20.90 

            .  -  ปี 36 14.00 

            .  15 ขนึไป 118 45.70 

รวม 258 100 
 

จากตารางที  แสดงสภาพส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จํานวน 137 คน   คิดเป็นร้อยละ 53.10      เป็นเพศชายจํานวน 121 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.90   ด้านอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง -  ปี 
จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50       รองลงมาคือ  ช่วงอาย ุ  ปีขนึไป    มีจํานวน 78 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.20 และน้อยทีสุดคืออายุไม่เกิน  ปี มีจํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30  
ด้านวฒุิการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท จํานวน 
140 คน   คิดเป็นร้อยละ 54.30   รองลงมาคือวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรี    จํานวน 114 คน 

คิดเป็นร้อยละ 44.19 และน้อยทีสุดคือวฒุิระดบัปริญญาเอก  จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.55 
ด้านตําแหน่งปัจจบุนั พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ครู จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 รองลงมาคือ รองผู้ อํานวยการโรงเรียน มีจํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33   
ผู้ อํานวยการโรงเรียน มีจํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง
ปัจจบุนั พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 15 ขนึไป  จํานวน 118  คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.70  รองลงมาคือ -  ปี   จํานวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.90   และน้อยทีสดุคือ 

-  ปี  จํานวน 36 คน  คดิเป็นร้อยละ 14.00  

 การศึกษาเอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้องรวมถึงการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ เกียวกับการ
บริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  ทงัในและต่างประเทศ  สรุป
สาระสําคญัได้  ดงัตารางที -   ดงัตอ่ไปนี 



 

 

ตารางที     การศกึษาเอกสารเกียวกบัการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภท 

                  ศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน   
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บรัุญชยั  จงกลนี (ม.ป.ป.) 20 

ประยทุธ  ชสูอน ( ) 21 

เยือน  ทองแก้ว ( ) 22 

รังสรรค์  ประเสริฐศรี ( ) 23 

รัตตกิรณ์  จงวิศาล  ( ) 24 
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รายชือ หมายเลข 

วิชยั  รูปขนัดี ( ) 25 

วิโรจน์  สารัตถะ ( ) 26 

วีระ ประเสริฐศลิป์  ( ) 27 

ศกัดไิทย  สรุกิจบวร  ( ) 28 

เศาวณิต  เศาณานนท์  ( ) 29 

สถาบนัพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา ( ) 30 

สมชาย  เทพแสง ( ) 31 

สมบตั ิ บญุประเคน ( ) 32 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ ( ) 33 

สเุทพ  พงษ์ศรีวฒัน์ ( ) 34 

สนุนัทา  เลาหนนัท์ ( ) 35 

สพุล  วงัสินธ์  ( ) 36 

สรุศกัด ิ ปาเฮ ( ) 37 

หยกแก้ว  กมลวรเดช ( ) 38 

อําไพ  อินทรประเสริฐ ( ) 39 

อดุม  ฟุ้ งเกียรตไิพบลูย์ ( ) 40 
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Alan lawer & James Sillitoe ( ) 1 

Bhina Patria  (2012) 2 

Chen, Zengguan & Reigeluth, Charles M. ( ) 3 

Forest, Heather (2007) 4 

Geralyn Crain,D.D.S., (2008) 5 

Gibson, Shirley K. (2010) 6 

Hay Group Research, (2005)  

Karakas, Fahri  (2011)  

Kristoff, Barbara  L., (2003)  

Pharo, Emma De Salas, Kristy  (2009)  

Raimonda   Alonderiene (2007)  

Raymond Caldwell (2003)  

Roberto Joseph & Charles M.Reigeluth (2010)  

Shoham, Snunith  (2009)  

Williams, C. (2006)  

ขนิษฐา  อุน่วิเศษ (2550)  

ชวลิต  เกิดทิพย์  ( )  

ดรุณี  ขนัขวา  ( )  

นนัทนา  บรีุจนัทร์ (2551)  

ประพิศ  เกษรางกลู ( )  

ปลดักระทรวง ( )  

ผสุดี  เขตสมทุร (2545)  

พระมหาเสาร์ จนัทร์ธิยะ (2554)  

ภิรมย์  ถินถาวร  ( )  

ยดุา รักไทย  (2542)  
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รายชือ หมายเลข 

วฒุิพงษ์  ภกัดีเหลา ( ) 26 

สมบรูณ์  นนท์สกลุ (2548) 27 

สมาน  พงษ์จํานง (2547) 28 

สชุาดา ธรรมนิยม ( ) 29 

สภุาพร  รอดถนอม  (2542) 30 

สภุาวดี  จิตตรัิตนกลุ ( ) 31 

สภุาวดี นพรุจจินดา ( ) 32 

สริุยน  ชาธรรมา ( ) 33 

อดศิร เนาวนนท์ ( ) 34 
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รายชือ  หมายเลข 

รศ. ดร. ภาณวุฒัน์  ภกัดีวงศ์ ภาควิชาบริหารและพฒันาการศกึษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

ผศ. ดร. อมรรัตน์  วฒันาธร ภาควิชาการศกึษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

ดร.สวุพชัร์   ชา่งพินิจ ประธานสาขาวิชาการศกึษาพิเศษ 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎั 

พิบลูสงคราม  จงัหวดัพิษณโุลก 

 

ดร.พะโยม   ชินวงค์ ผู้ อํานวยการสํานกับริหารงานการศกึษาพิเศษ  
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 

 

ดร.สมพร  หวานเสร็จ ผู้ อํานวยการโรงเรียน   
โรงเรียนพิบลูประชาสรรค์ กรุงเทพฯ 

 

ดร.บญัชร  จนัทร์ดา ผู้ อํานวยการโรงเรียน   
โรงเรียนราชประชานเุคราะห์  จงัหวดัพิษณโุลก 

 

ดร.อนงค์  พืชสิงห์ ผู้ อํานวยการโรงเรียน  
โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ธวชับรีุ  

 

ดร. อภิชา  ถีรพนัธ์ ผู้ อํานวยการโรงเรียน   
โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ขอนแก่น  
จงัหวดัขอนแก่น 

 

นายวิศษิฐ์    วิทยวรการ ผู้ อํานวยการโรงเรียน  วิทยฐานะ  เชียวชาญ 

โรงเรียนราชประชานเุคราะห์   
จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

นายวฒุิศกัด ิ  เหล็กคํา ผู้ อํานวยการโรงเรียน   
วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์  
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
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ที 
แนวคดิ ทฤษฎี 

1                                        

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 

 
ให้ความชว่ยเหลือและความร่วมมือแก่บคุลากร 
ในการพฒันา 

/ /                   /   /           /      

 ความสามารถในการสร้างวสิยัทศัน์ร่วม /      /          /     /  /                 

 ความสามารถในการสอนงานและฝึกงานแก่สมาชิก / /               /             /  /         

 
วตัถปุระสงค์ขององค์กรมีความท้าทายไปสูก่ารปฏิบตัิ
ให้บรรลผุล 

/   /                      /               

 ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งหรือเป็นโมเดลสาํหรับ
ผู้ ร่วมงาน 

/ /  /                / /  / /   /   /  / /        

 เป็นผู้ มีศีลธรรมและจริยธรรม / /                               /      / / 
 แสดงออกถึงความกระตือรือร้น / /        /          /     /     /   /        

 สร้างและสือความหวงั/ความต้องการอยา่งชดัเจน /      /  /                              /  

 
แสดงออกถึงการอทุิศตวัหรือผกูพนัตอ่เป้าหมาย 
และวสิยัทศัน์ร่วมกนั 

/ /                   /   /               /  

 เสริมสร้างความคิดริเริมสร้างสรรค์แกผู่้ ร่วมงาน / /        /   /                          /  

 
ทําให้ผู้ ร่วมงานมีความต้องการแนวทางใหม ่ๆ  
มาแก้ปัญหาหน่วยงาน เพือหาข้อสรุปใหมท่ีดีกวา่เดิม  
ทําให้เกิดสิงใหมแ่ละสร้างสรรค์ 

/ / /    /   /   /        /                  /  

 มีความคิดสร้างสรรค์ / / /                /         /             

 
สนบัสนนุความคิดริเริมใหม่ๆ  ในการพิจารณาปัญหา
และการหาคําตอบของปัญหา 

/ / / /         /        /   /               /  



ตารางที   สรุปการศกึษาเอกสารทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที 
แนวคดิ ทฤษฎี 1                                        

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
 ไมว่ิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นผู้ ร่วมงาน / / /           /                           
 การให้โอกาสผู้ ร่วมงานเรียนรู้สิงใหม ่ / /        /   /         /                   

 การคํานึงและยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
ในด้านความจําเป็นและความต้องการ 

/ /                 /  /   /         /     /   

 ทําตนให้เป็นทีเชือถือ /                    /   /                 
 สามารถทํางานกบัคนหลากหลายรูปแบบ /                             /          / 
 การสนบัสนนุเพือนร่วมงาน  /    /    /          /                     
 การตดัสินใจ  /          /   /                  /        
 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ทีเทา่ทนัการเปลียนแปลง  /        /    /     /   / /       / /  / /  / /    
 เป็นผู้ทีทําให้สมาชิกไว้วางใจ  /        /             /            /    /  
 แสดงออกทางอารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม  /                          /           /  
 มีบคุลิกภาพทีเสริมตนเอง  /                  /   /                /  

 สามารถกระจายถ่ายทอดวสิยัทศัน์ไปยงับคุคล 
ตา่ง ๆ ได้ 

 /            /                 /          

 ให้การสนบัสนนุชว่ยเหลือลกูน้อง  /                  /           /          
 ให้การฝึกอบรมการศกึษาแกบ่คุลากรทกุระดบั  /            /                 /          

 การสร้างและพฒันาทีมงาน  /         /      /   /          /          / 

 ประพฤติตนเพือให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ อืน 
และเพือประโยชน์ของกลุม่ 

 /                 / /    /                 
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ที 
แนวคิด ทฤษฎี 

1                                        

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
 แสดงออกถึงความเฉลียวฉลาด  /                  /             /      /  
 แน่วแน่ในอดุมการณ์ ความเชือและคา่นิยม  /                               /        
 การมีทศันคติเจตคติทดีีในแงบ่วก  /                            /           
 สร้างและสือความหวงั/ความต้องการอยา่งชดัเจน  /                                       
 ทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สกึมีคณุคา่  /        /                               

 
กระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานสามารถจดัการกบัปัญหาทีตนเอง
เผชิญได้ 

 /                                       

 กระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานตระหนกัถึงปัญหาตา่ง ๆ ทีเกิดขนึ
ในหน่วยงาน 

 / / /                     /                

 มีการคิดและแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ  / /                     /      /           
 มีการตงัสมมติฐาน  / /                                      
 การเปลียนกรอบการมองปัญหา  / /                                      
 การเผชิญกบัสถานการณ์ใหมด่้วยวิถีทางแบบใหม ่  / / /                                    / 

 
การให้กําลงัใจผู้ ร่วมงานให้พยายามหาแนวทาง 
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม ่ๆ  

 / /    /      /        /   /                / 

 กระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานแสดงความคิดและเหตผุล  / /          /                            

 ทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สกึวา่ปัญหาทีเกิดขนึเป็นสิงทีท้าทาย
และเป็นโอกาสทีดีทีจะแก้ปัญหาร่วมกนั 

 / /                                /      

44 สร้างความเชือมนัวา่ปัญหาทกุอยา่งสามารถแก้ไขได้  / /                                      
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ที 
แนวคิด ทฤษฎี 

1                                        

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 

 
แสดงให้เห็นวา่การเอาชนะอปุสรรคทกุอยา่งได้จาก
ความร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ ร่วมงาน 
ทกุคน 

 / /                                      

46 
การดแูลเอาใจใสผู่้ ร่วมงานเป็นรายบคุคล ทําให้รู้สกึ
วา่มีคณุคา่และมีความสําคญั 

 /     /   /           /   / /             /   

47 พฒันาศกัยภาพของผู้ ร่วมงานและองค์กรให้สงูขึน  /  /     /    /           /                / 
48 มีการสือสารสองทาง  /            /           /         / /      
49 มีการจดัการโดยเดินรอบ ๆ   /                       /                
50 รับฟังผู้ ร่วมงาน/มีทกัษะการฟัง/เป็นนกัฟังทีดี  /     /      /            /     /   / / /      
51 มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ร่วมงานเป็นการสว่นตวั  /                       /       /         
52 ใสใ่จตอ่ความกงัวลของผู้ ร่วมงาน  /                                       

53 
มอบหมายงานเพือเป็นเครืองมือในการพฒันา
ผู้ ร่วมงาน 

 /           /                            

54 เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้ใช้ความสามารถพิเศษ 
ตา่ง ๆ อยา่งเต็มที 

 /                                       

55 
เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้เรียนรู้สิงใหม ่ๆ ทีท้าทาย
ความสามารถ 

 /                                       

56 ดแูลให้คําแนะนําให้การสนบัสนนุและชว่ยให้
ผู้ ร่วมงานก้าวหน้าในการทํางานทีรับผิดชอบ 

 /                       /               / 

57 มอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความสามารถ 
ของผู้ ใต้บงัคบับญัชา 

 /                            /  /         
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ที 
แนวคิด ทฤษฎี 

1                                        

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
 มีความสามารถรอบด้าน  /                                     /  
 มีความกล้าหาญทงักายและใจ  /                               /      /  
 มีความยตุิธรรม  /                               /      /  
 กระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานมีความภมูิใจในงานของตน  /                                       
 การให้เกียรติในผลงานทีผู้ น้อยปฏิบตัิ  /                       /       /         
 ทําตนให้นา่เชือถือ  /                       /              /  

 
ความสามารถในการจดัระบบสือสารให้ได้ผล 
เพือเชือมโยงข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ ได้ทวัถึงทกุระดบั
ขององค์กร 

 /                                       

 มีจิตสํานึกในความมุง่มนัให้งานบรรลผุลสาํเร็จ  /                     /        /     /    / 

 
แสดงความรู้สกึอยา่งเปิดเผย เชน่ เป็นผู้ทีเข้าใจงา่ย 
 เอืออารี และมีการติดตอ่กบัสมาชิกสมําเสมอ 

  /                    /                /  

 ให้ความสาํคญัตอ่การเรียนรู้   /                     /       /          
 การสง่เสริมการเปลียนแปลงของสถานศกึษา    /  /                                  / 
 เป็นผู้ชอบเสียงอยา่งรอบคอบ    /               /     /    / / /    /       
 เป็นผู้ นําการเปลียนแปลง    /               /     /   /  /  /          

 มุง่มนัในการพฒันาตนเอง องค์กรและบคุลากร 
ในโรงเรียน 

   /                  /         /  /    /    

 มีสญัชาติญาณในการสร้างวิสยัทศัน์    /                                     



ตารางที   สรุปการศกึษาเอกสารทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

 

ที 
แนวคิด ทฤษฎ ี

1                                        

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 

 
พฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนืองให้มีความก้าวหน้า 
ในอาชีพ 

   /          /     /     /        /        / 

4 มีการวิเคราะห์งานหลกัทสีําคญัและจําเป็น 
ของสถานศกึษา 

   /               /     /                 

 การสร้างหรืออกแบบวสิยัทศัน์    /          /                           
 การบรรลเุป้าหมายวิสยัทศัน์    /      /                               
 การสร้างวิสยัทศัน์ร่วมกนัของบคุลากรในสถานศกึษา    /                 /   /                 
 การเปลียนแปลงอยา่งเป็นระบบและมีคณุภาพ    /                                     
 การเปลียนแปลงองค์กรต้องทําอยา่งตอ่เนือง    /                                     
 การสง่เสริมด้านการตดิตอ่สือสาร     / /   / /    /                           
 การสง่เสริมพอ่แมผู่้ปกครองมีสว่นร่วม     / /                           /        

 มีความพร้อมใจในการนําเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
ตอ่การศกึษา 

    /                      /    /          

 การกระจายอํานาจการบริหาร     /                          /          
 การประกนัคณุภาพทางการศกึษา     /                                    
 การฝึกหดัครูและภาวะผู้ นํา     /                                    
 การให้ชมุชนมีสว่นร่วม     /                          /          
 สนบัสนนุแสวงหางบประมาณอยา่งเพียงพอ     /                          /  /        
 การขยายการศกึษาขนัพนืฐาน     /                                    
 การสนบัสนนุการดําเนินงาน      /    /                               



ตารางที   สรุปการศกึษาเอกสารทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

 

ที 
แนวคิด ทฤษฎ ี

1                                        

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
90 การสง่เสริมด้านการตดิตอ่สือสาร      /      /                           /  
91 การแสดงออกด้านมนษุยสมัพนัธ์ทีดี      /                          /         
92 การอํานวยความสะดวกในทีประชมุ      / /                          /        
93 การปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียนครู      /      /                   /  /     / /  
94 การปฏิสมัพนัธ์กบัรัฐกบัชมุชน      /      /                   /  /      /  
95 การจดัการบริหารทรัพยากร      /                              /     
96 การสง่เสริมด้านการเรียน      /                                   
97 การใช้ทกัษะการบริหาร      /                     /            / / 
98 ความเสมอภาคทางการศกึษา      / /                                  
99 ความเป็นเลิศทางการศกึษา      /                                   

100 ศกัยภาพในการจดัระบบบริหารของโรงเรียน 
โดยนําระบบคณุธรรมจริยธรรมมาใช้ในโรงเรียน 

      /   /                          / /    

101 เป็นผู้ทีมีความสามารถด้านทกัษะสือสารทีจงูใจ
บคุลากรตา่ง ๆ ได้ 

      /   /    /         /        / /         

102 ผู้บริหารสร้างศรัทธาให้กบับคุลากร       /   /           /   / /     /   /      /  
103 ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน       /                                  
104 สร้างจิตวิญญาณทีม       /              /   /                 

 โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้        /                                 
 ทางเลือกทางการศกึษา        /                                 
 ความปลอดภยัในโรงเรียน        /                                 



ตารางที   สรุปการศกึษาเอกสารทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

 

ที 
แนวคิด ทฤษฎ ี

1                                        

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
108 ความเป็นมืออาชีพ        /                                 
109 การพฒันาการประเมินและการให้รางวลั         /          /     /                 

110 การเชือวา่องค์กรเป็นแหลง่เรียนรู้ทีสําคญั 
(องค์กรแหง่การเรียนรู้) 

        /     /                    /       

111 นโยบายรัฐทีชดัเจน         /                                
112 ความชดัเจน         /                                
113 ความสลบัซบัซ้อน         /                                
114 คณุภาพและการปฏิบตัิได้         /                                

115 
คณุลกัษณะของท้องถิน ประกอบด้วย เขตพืนที
การศกึษา 

        /                                

116 ปัจจยัภายนอกประกอบด้วยรัฐบาลและองค์กรอืน ๆ          /                                

117 การกําหนดเป้าหมายทีชดัเจน/เป้าหมาย 
การปฏิบตัิงาน 

         /  /  /                /           

118 ใจกว้างเปิดกว้างให้ครูมีเสรีภาพในการคิด          /   /        /               /     

119 การสือสารความคิดเพือให้เกิดการยอมรับ 
และมีแรงจงูใจ 

         /           /   /  /              / 

120 สร้างความรู้สกึเร่งดว่นในการเปลียนแปลง           /                   /    /       
121 สือสารสร้างความเข้าใจ           /                       / /     / 

 เพิมอํานาจในการตดัสินใจให้กบัผู้ อืน           /                              
 วางแผนทดีีและอยา่งเป็นระบบ           /                    /          



ตารางที   สรุปการศกึษาเอกสารทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

ที 
แนวคิด ทฤษฎี 

1                                        

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 

 
รวบรวมผลสําเร็จจากการปรับปรุง  
ทําให้เกิดการเปลียนแปลงมากขนึ 

          /                              

 ปลกูฝังแนวทางใหม ่ๆ ของความสําเร็จเข้าสู่
ระบบการทํางานขององค์กร 

          /                              

 การเป็นผู้ นํา            /     /          /            /  
 การจงูใจ            /    /     / /  /       /  /     /   

 การปฏิบตัิงานให้เกิดความก้าวหน้า 
อยา่งตอ่เนือง 

            / /                           

 การสง่เสริมและพฒันาวสิยัทศัน์ของสถานศกึษา              /                           
 การสร้างขวญัและกําลงัใจแก่ครู              /      / / / / /            /     
 ยืดหยุน่และพร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์              /                           
 ทกัษะในการตดิตอ่ตอ่สือสาร              /                /   / / /     / 

 
มีการถ่ายโอนการเปลียนแปลงโดยยดึรูปแบบ
ประเพณีวฒันธรรมแนวใหมท่ีเหมาะสมกบั
องค์กร 

              /               / /          

 การสร้างทศันภาพขององค์กรในอนาคต               /                          

 บคุลากรขององค์กรยอมรับภารกิจหรือทศันภาพ
ใหมแ่ละกระทําให้เกิดขนึ 

              /                          

 
องค์กรได้รับการปรับปรุงเปลียนแปลงรูปแบบ 
ให้มีพฤติกรรมใหม่ 

              /                         / 

 การทําทศันภาพให้เป็นจริง               /                          



ตารางที   สรุปการศกึษาเอกสารทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

ที 
แนวคิด ทฤษฎ ี

1                                        

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
 การมีสว่นร่วมทงัองค์กร               /    /     /         /  /      
 การเน้นคณุคา่ทรัพยากรมนษุย์               /                   /       
 การใช้หลกับริหารความเสียง               /             /      /       

 ทําให้ผู้ตามตระหนกัถึงความสําคญัของคณุคา่ 
ของผลงานทีสาํเร็จ 

               /                         

 เทคนิคทีจะชว่ยให้งานสําเร็จ                /                        / 

 
พยายามให้ผู้ตามลดการมุง่ประโยชน์สว่นตน 
และเพิมการทํางานเพือประโยชน์ของหมูค่ณะ 
ขององค์กรหรือสว่นรวม 

               /   /  /   /                 

 เป็นผู้ ไวตอ่ความรู้สกึของผู้ ร่วมงาน                /            /             
 รู้คา่นิยมและวฒันธรรมองค์กรทีมีผลตอ่การทํางาน                /                         
 ยืดหยุน่และพร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์                /                         
 มีทกัษะการคิดวิเคราะห์                / /          / /  /  /       /  
 มีสญัชาติญาณในการสร้างวิสยัทศัน์                /            / /            

 
เป็นผู้ทีมีความขดัแย้งภายในน้อยทสีดุหรือทําให้
สมาชิกในกลุม่เกิดความขดัแย้งน้อยทสีดุ  
(การบริหารความขดัแย้ง) 

                /      /                /  

 ความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์                 /     /                   

 ความสามารถในการประเมินและวินิจฉัยสถานการณ์
ได้ถกูต้องแมน่ยํา 

                /  /                /      

 ความสามารถในการบริหารตนเอง                 /                        



ตารางที   สรุปการศกึษาเอกสารทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

ที 
แนวคิด ทฤษฎ ี

1                                        

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
 ความสามารถในการเรียนรู้                 /           /             
 การพฒันาทกัษะภาวะผู้ นําให้แก่ผู้ตาม                   /     / / /            /   
 ระบบตอบแทน/การให้รางวลั                   /    /       /   /        

 กําหนดทิศทางการบริหารงานโดยคํานึง 
ความต้องการ/ความจําเป็น 

                  /     /                 

 การสร้างความมุง่มนัของบคุลากร                   /                      

 สนบัสนนุบรรยากาศในชนัเรียนและโรงเรียน 
อยา่งตอ่เนือง 

                    /   /                 

 เป็นนกัประสานทีด ี                     /   /        / /      /  
 การปลกูฝังคา่นิยมและวิสยัทศัน์ขององค์กร                     /   /                 
 การสร้างความสมัพนัธ์อยา่งชดัเจน                     /   /                 
 สร้างความสมัพนัธ์ชมุชน                     /   /                 

 
ปรับปรุงบรรยากาศในกรทํางานและสร้าง 
ความประทบัใจในการปฏบิตัิงาน 

                    / /  /                / 

 
ตระหนกัถึงผลกระทบภายนอก ได้แก่ การเมือง
เศรษฐกิจ  แนวโน้มทางสงัคมทงัระดบัชาติและภายใน
ชาติทีมีตอ่องค์กร 

                     /                   

 สามารถปรับเปลียนและวิธีการทํางานตามข้อมลูใหม่
(เปลียนแปลงตามสถานการณ์) 

                     /                   

 
เป็นผู้ทีสามารถทําให้สมาชิกรู้สกึวา่เขาสามารถทําให้
สมาชิกบรรลคุวามสําเร็จได้ 

                      /   /               



ตารางที   สรุปการศกึษาเอกสารทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

ที 
แนวคิด ทฤษฎ ี

1                                        

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
 มีความเอืออาทรให้ความอบอุน่แก่ผู้ อืน                       /                /  
 เป็นผู้ทีใช้กลยทุธ์ใหมท่ีมีลกัษณะโดดเดน่                       /                  

 มีการเลือกใช้วิธีการรูปแบบทีเป็นเอกลกัษณ์                       /                  
 ติดตามความก้าวหน้า                         /     /           
 ผู้บริหารสามารถปรับบทบาทเป็นผู้ นําและผู้ตามได้                          /               

 
การกําหนดวตัถปุระสงค์ขององค์กรใด ๆ ต้องมุง่ให้
เกิดการเปลียนแปลงในสิงใหม ่ๆ  

                         /       /       / 

 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอยา่งด ี

                          / /             

 การพฒันาและรักษาภาวะผู้ นํา                           /              
 การมีสว่นร่วมและสะท้อนปัญหาขององค์กร                           / /            / 
 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบคุคล                            /     /        
 การจดัการปัญหา                            / /            
 การควบคมุบงัคบับญัชา                              /           
 ประสิทธิภาพของการสือสาร                              /          / 
 การฝึกอบรมทีมีประสิทธิภาพ                              /           
 สามารถตอบสนองตอ่สิงทีรับฟังได้                              /           
 มีทกัษะในการเสนอความคิดเห็น                              /           
 มุง่เน้นการเปลียนแปลง                              /           
 สนใจทีจะเปลียนแปลงให้ดีขนึ                              /           
 ความร่วมมือของบคุลากร                              /           



ตารางที   สรุปการศกึษาเอกสารทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

 
  

ที 
แนวคิด ทฤษฎ ี

1                                        

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
 เครือข่ายภายนอก                              /           

 การปฏิบตัิงานได้อยา่งเหมาะสม                              /           
 ความเป็นสถาบนั                              /           

 มีโครงการทีดีและเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 
ชมุชนและวฒันธรรม 

                             /           

 สมรรถนะทีดีของบคุลากร                              /           
 มีความรู้ความสามารถในการใช้นวตักรรม                               /          
 สามารถใช้ข้อมลูในการวิเคราะห์และตดัสินใจ                               /          
 สร้างกระบวนทศัน์ใหม ่                               /          
 มีความเต็มใจทีจะเปลียนแปลง                               /          
 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย                                / /   /     
 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์                                  /       
 ใช้กลยทุธ์จดัการความรู้                                   /      
 การกํากบันิเทศติดตามอยา่งมีประสิทธิภาพ                                   /      

 
ปฏิบตัิการเปลียนแปลงการจดัการเรียนรู้ให้เกิดผล 
ตามเป้าหมายของการจดัการศกึษา 

                                   /    / 

 คณุธรรมของบคุลากรในสถานศกึษา                                      /   
 การคิดแบบบรูณาการและองค์รวม                                        / 



ตารางที    สรุปการศกึษาวิจยัทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

ที 
แนวคดิ ทฤษฎี 

1                                  

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ทีเทา่ทนัการเปลียนแปลง /      / /        /  /  /   /   / / / /  / / / / 
 การจดัการเรียนรู้ทีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง  /                                 

 การจงูใจ   /                /                

 การสร้างและพฒันางานเป็นทีม   /    /  /       /  /     /  /  /  /      

 การพฒันาและรักษาภาวะผู้ นํา   /    /                /    /        

 การมีสว่นร่วมและสะท้อนปัญหาขององค์กร   /    /                 /           

 การสร้างจิตวิญญาณของทีม   /      / /      /       /         / /  

 การสือสารกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย   /                  /     /         

 
สามารถกระจายถ่ายทอดวสิยัทศัน์ไปยงับคุคลตา่ง ๆ
ได้ 

   /            /              / /    

 มีความคิดสร้างสรรค์    /    /                    / /      

 การแสดงออกถึงทกัษะการสือสารเลา่เรือง    /                      /       /  

 การสร้างหรือการออกแบบวิสยัทศัน์    /                   /   /    /     

 ความยืดหยุน่ในองค์กร     /                              

 เป็นผู้ นําการเปลียนแปลง     /       /                    /  / 
 แน่วแน่ในอดุมการณ์ ความเชือและคา่นิยม     /                              
 ความสามารถในการเรียนรู้     /                              

 การสง่เสริมพอ่แมผู่้ปกครองมีสว่นร่วม      /               /    /          

 ความปลอดภยัในโรงเรียน      /                             



ตารางที   สรุปการศกึษาวิจยัทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
  

ที 
แนวคดิ ทฤษฎี 

1                                  

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 

 
การกําหนดเป้าหมายทีชดัเจน/เป้าหมาย 
การปฏิบตัิงาน 

      /         /  /        / / / /      

 ความเป็นมืออาชีพ       /                            

 การฝึกหดัครูและภาวะผู้ นํา       /                /            

 การให้ชมุชนมีสว่นร่วม       /                            

 การมีสว่นร่วมทงัองค์กร       /                / / /  /        

 ความสามารถในการสอนและฝึกงานแก่สมาชิก       /          /          /  /    /  

 การพฒันาทกัษะภาวะผู้ นําให้แก่ผู้ตาม       /                            

 มีความคิดสร้างสรรค์       / /               /        /    

 พฒันาศกัยภาพของผุ้ ร่วมงานและองค์กรให้สงูขึน       /              /   /    /   /  /  

 
พฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนืองให้มีความก้าวหน้า 
ในอาชีพ 

      /            /  /   /           

 เพิมอํานาจในการตดัสินใจให้กบัผู้ อืน       /            /           /     

 
กําหนดทิศทางการบริหารงานโดยคํานึงถึงความ
จําเป็นของสถานศกึษา 

      /                    /        

 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์       /    /     /        /  /         

 ยืดหยุน่และเรียนรู้จากประสบการณ์        /            /   /            

 มีการเลือกใช้วิธีการรูปแบบทีเป็นเอกลกัษณ์        /                   / /     /  

34 พฒันาจิตวิญญาณของบคุลากร        /                       /  /  



ตารางที   สรุปการศกึษาวิจยัทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

ที 
แนวคดิ ทฤษฎี 

1                                  

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
35 เป็นผู้ เสียงอยา่งรอบคอบ         /                          

36 ให้การสนบัสนนุชว่ยเหลือลกูน้อง         /                        /  

37 
การดแูลเอาใจใสผู่้ ร่วมงานเป็นรายบคุคล ทําให้รู้สกึ
วา่มีคณุคา่และมีความสําคญั 

        /       /               /  /  

38 ใสใ่จตอ่ความกงัวลของผู้ ร่วมงาน         /       /                   

39 การปลกูฝังคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร         /                     /     

40 ปัจจยัภายนอก ประกอบด้วยรัฐบาลและองค์กรอืน ๆ          /                          

41 เป็นผู้ นําการเปลียนแปลง          /              /   /        

42 
กระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานตระหนกัถึงปัญหาตา่ง ๆ ทีเกิดขนึ
ในหน่วยงาน 

         /         /     /       /  /  

43 
การทําโครงสร้างทางเทคโนโลยีเข้มแข็งเพือสนบัสนนุ
วิธีการสอนแบบนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 

         /         /                

44 ประสบการณ์และการเรียนรู้ไมเ่ป็นทางการ           /                        

45 
ปฏิบตัิการเปลียนแปลงการจดัการเรียนรู้ให้เกิดผล 
ตามเป้าหมายของการจดัการศกึษา 

           /               /        

46 มีความเต็มใจทีจะเปลียนแปลง            /                      / 

47 
ให้ความชว่ยเหลือและความร่วมมือแก่บคุลากร 
ในการพฒันางาน 

           /               /        

48 
องค์กรได้รับการปรับปรุงเปลียนแปลงรูปแบบ 
ให้มีพฤติกรรมใหม่ 

           /                      / 



ตารางที   สรุปการศกึษาวิจยัทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

 

ที 
แนวคดิ ทฤษฎี 

1                                  

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
 ความรู้สกึเป็นเจ้าของของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย             / /      / /              

 
การเชือวา่องค์กรเป็นแหลง่เรียนรู้ทีสําคญั  
(องค์กรแหง่การเรียนรู้) 

            / /                     

 การเปลียนแปลงอยา่งเป็นระบบและมีคณุภาพ             /                     / 
 การออกแบบระบบทางการศกึษา             /                      

 
บคุลากรขององค์กรยอมรับภารกิจหรือทศันภาพใหม่
และกระทําให้เกิดขนึ 

             /                   /  

 
ความสามารถในการจดัระบบสือสารให้ได้ผล 
เพือเชือมโยงขอัมลูข่าวสารตา่ง ๆ ได้ทวัถึงทกุระดบั 
ขององค์กร 

             /       /      /        

 ทกัษะในการติดตอ่สือสาร              /  /         / / /        

 ใช้กลยทุธ์ในการจดัการความรู้              /         /   /         

 เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้ ร่วมงาน               /                    

 แสดงออกถึงความกระตือรือร้น               /                    

 ความสามารถในการสร้างวสิยัทศัน์ร่วม               /                    

 มีความสามารถในการสร้างนวตักรรมใหม่               /                    

 เป็นผู้ นําในการทํางานทีท้าทาย               /                    

 ทกัษะในการติดตอ่สือสาร                /         / /         



ตารางที   สรุปการศกึษาวิจยัทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

 

ที 
แนวคดิ ทฤษฎี 

1                                  

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
 เป็นผู้ทําให้สมาชิกในกลุม่ไว้วางใจ                /        / /          

 
เป็นผู้ทีสามารถทําให้สมาชิกรู้สกึวา่เขาสามารถทําให้
สมาชิกบรรลคุวามสําเร็จได้ 

               /  / /     /   /  /      

 
แสดงความรู้สกึอยา่งเปิดเผย เชน่ เป็นผู้ทีเข้าใจงา่ย  
เอืออารี และมีการติดตอ่กบัสมาชิกสมําเสมอ 

               /                   

 มีบคุลิกภาพทีสง่เสริมตนเอง                / / /         / / /      

 
ทําให้ผู้ตามตระหนกัถึงความสําคญัของคณุคา่ 
ของผลงานทีสาํเร็จ 

               /                /   

 
พยายามให้ผู้ตามลดการมุง่ประโยชน์สว่นตนและเพิม
การทํางานเพือประโยชน์ของหมูค่ณะขององค์กร 
หรือสว่นรวม 

               /  /     /      /      

 เป็นผู้ ไวตอ่ความรู้สกึของผู้ ร่วมงาน                /                   

 มีสญัชาติญาณในการสร้างวิสยัทศัน์                /                   

 
การสือสารความคิดเพือให้เกิดการยอมรับ 
และมีแรงจงูใจ 

               /     /     / /        

 
ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งหรือโมเดลสําหรับ 
ผู้ ร่วมงาน 

               /  /           /   /   

 สร้างและสือความหวงั/ความต้องการอยา่งชดัเจน                /           /     /   

 ทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สกึมีคณุคา่                /                /   



ตารางที   สรุปการศกึษาวิจยัทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

ที 
แนวคดิ ทฤษฎี 

1                                  

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 

75 
ทําให้ผู้ ร่วมงานมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ   
มาแก้ปัญหาหน่วยงาน เพือหาข้อสรุปใหมท่ีดีกวา่เดิม 
ทําให้เกิดสิงใหมแ่ละสร้างสรรค์ 

               /  / /  /   /    / /   /   

76 การเผชิญกบัสถานการณ์ใหมด่้วยวิถีทางใหม่                / / / /     /   / / /   /   

77 
สนบัสนนุความคิดริเริมใหม ่ๆ ในการพิจารณาปัญหา
และการหาคําตอบของปัญหา 

               / / / /     /   / / /   /   

78 
การให้กําลงัใจผู้ ร่วมงานให้พยายามหาแนวทาง 
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม ่ๆ  

               /   /     /    / /  / /   

79 กระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานแสดงความคิดและเหตผุล                /   /                

80 
ไมว่ิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ ร่วมงาน 

               /   /                

81 
ทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สกึวา่ปัญหาทีเกิดขนึเป็นสิงทีท้าทาย
และเป็นโอกาสทีดีทีจะแก้ปัญหาร่วมกนั 

               /        /     /      

82 สร้างความเชือมนัวา่ปัญหาทกุอยา่งสามารถแก้ไขได้                /        /           

83 
แสดงให้เห็นวา่การเอาชนะอปุสรรคทกุอยา่งได้จาก
ความร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ ร่วมงาน 
ทกุคน 

               /        /     /      

84 การให้โอกาสผู้ ร่วมงานเรียนรู้สิงใหม ่                /        /    /   /    

85 
การคํานึงและยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
ในด้านความจําเป็นและความต้องการ 

               /        /     /    /  

86 มีการสือสารสองทาง                /     /     /         



ตารางที   สรุปการศกึษาวิจยัทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

ที 
แนวคดิ ทฤษฎี 

1                                  

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
87 รับฟังผู้ ร่วมงาน/มีทกัษะการฟัง/เป็นนกัฟังทีดี                / /                  

88 มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ร่วมงานเป็นการสว่นตวั                /             /  /  /  

89 
เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้เรียนรู้สิงใหม ่ๆ  
ทีท้าทายความสามารถ 

               /  /          / /  /  /  

90 กระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานมีความภมูิใจในงานของตน                /        /           

91 การให้เกียรติในผลงานทีผู้ น้อยปฏิบตัิ                /                   

92 ทําตนให้เป็นทีเชือถือ                /        /   /    /  /  

93 ผู้บริหารสร้างศรัทธาให้กบับคุลากร                /        /       /    

94 การสร้างความสมัพนัธ์อยา่งชดัเจน                /   /        /        

95 
ปรับปรุงบรรยากาศในการทํางานและสร้าง 
ความประทบัใจในการปฏบิตัิงาน 

               /   /        /      /  

96 
ตระหนกัถึงผลกระทบภายนอก ได้แก่ การเมือง 
เศรษฐกิจ  แนวโน้มทางสงัคมทงัระดบัชาติ 
และภายในชาติทีมีตอ่องค์กร 

               /           /        

97 สร้างกระบวนทศัน์ใหม ่                 /       /           

98 
มีความพร้อมใจในการนําเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์ตอ่การศกึษา 

                /                  

99 
ประพฤติตนเพือให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ อืน 
และเพือประโยชน์ของกลุม่ 

                /      /            

 แน่วแน่ในอดุมการณ์ความเชือและคา่นิยม                 /       /  /         



ตารางที   สรุปการศกึษาวิจยัทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

ที 
แนวคดิ ทฤษฎี 

1                                  

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 

101 
ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอยา่งด ี

                /               /   

102 การคิดแบบบรูณาการและองค์รวม                 /          /        

103 ระเบียบกฏหมายทีเอือตอ่การบริหารงาน                 /                  

104 เทคโนโลยีทีเหมาะสม                 /               /  / 
105 แสดงออกทางอารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม                  /           /      

106 
รู้คา่นิยมและวฒันธรรมองค์กรทีมีผล 
ตอ่การทํางาน 

                 /        /   /      

107 เป็นผู้ มีศิลธรรมและจริยธรรม                  / /     /   / / /   /   

108 แสดงออกถึงความกระตือรือร้น                  /       /  /  /  /  / / 
109 มีการคิดและแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ                  /      /     /    /  

110 มีการตงัสมมติฐาน                  /           /  /  /  

111 การเปลียนกรอบการมองปัญหา                  /           /    /  

 
การสง่เสริมและพฒันาวสิยัทศัน์ของ
สถานศกึษา 

                  /       /         

 การสนบัสนนุผู้ ร่วมงาน                   /      /   /     /  

 การสนบัสนนุการดําเนินงาน                   /   /   /   /     /  

 การแสดงออกด้านมนษุยสมัพนัธ์ทีดี                   /        /        

 การจดัการบริหารทรัพยากร                   /       /         



ตารางที   สรุปการศกึษาวิจยัทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

ที 
แนวคดิ ทฤษฎี 

1                                  

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
117 ใจกว้างเปิดกว้างให้ครูมีเสรีภาพในการคิด                   /                

118 การสร้างขวญัและกําลงัใจครู                   /  /  / /   /     /   

119 เป็นผู้ทีใช้กลยทุธ์ใหมท่ีมีลกัษณะโดดเดน่                   /    /   / /        

120 
มุง่มนัในการพฒันาตนเอง องค์กร และบคุลากร 
ในโรงเรียน 

                  /        /        

121 ให้การฝึกอบรมการศกึษาแกบ่คุลากรทกุระดบั                   /        /        

122 ความสามารถในการสร้างวสิยัทศัน์ร่วม                   /     /   /      /  

123 ความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์                   /        /        

124 การสร้างและพฒันาทีมงาน                   /    /            

125 
กระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานสามารถจดัการกบัปัญหา 
ทีตนเองเผชิญได้ 

                  /     /           

126 
ดแูลให้คําแนะนําให้การสนบัสนนุและชว่ยให้
ผู้ ร่วมงานก้าวหน้าในการทํางานทีรับผิดชอบ 

                  /                

127 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง                   /                

128 การปฏิบตัิงานให้เกิดความก้าวหน้าอยา่งตอ่เนือง                   / /               

129 การมีสว่นร่วมและสะท้อนปัญหาขององค์กร                   /                

130 การสนบัสนนุผู้บริหารระดบับน                   /                

 การจดัการปัญหา                   /                

 
เป็นผู้ มีความสามารถด้านทกัษะการสือสารทีจงู
ใจบคุลากรตา่ง ๆ ได้ 

                  /                



ตารางที   สรุปการศกึษาวิจยัทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

ที 
แนวคดิ ทฤษฎี 

1                                  

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
133 การเน้นคณุคา่ทรัพยากรมนษุย์                    /               

134 การใช้หลกัการบริหารความเสียง                    /               

135 การสง่เสริมด้านการตดิตอ่สือสาร                     /    / /         

136 การมีสว่นร่วมทงัองค์กร                     /              

137 การฝึกอบรมทีมีประสิทธิภาพ                     /      /   /     

138 ประสิทธิภาพของการสือสาร                     /              

139 
ความสามารถในการจดัระบบสือสารให้ได้ผล  
เชือมโยงข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ ได้ทวัถึงทกุระดบั
ขององค์กร 

                    /              

140 การเป็นผู้ นํา                      / /            

141 การควบคมุบงัคบับญัชา                      / /            

142 โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้                       /            

143 การสร้างหรืออกแบบวสิยัทศัน์                       /    /        

144 มีทกัษะการคิดสร้างสรรค์                       /            

 มีความยตุิธรรม                       /            

 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบคุคล                       /  /          

147 
มีการแปลงกลยทุธ์สูก่ารปฏิบตัิโดยจดัทําเป็นแผน
ประจําปี 

                      /            

 การระดมสมองอยา่งสร้างสรรค์                       /   /       /  



ตารางที   สรุปการศกึษาวิจยัทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

ที 
แนวคดิ ทฤษฎี 

1                                  

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 

 
ศกัยภาพในการจดัการระบบบริหารของโรงเรียน
โดยนําระบบคณุธรรมจริยธรรมมาใช้ในโรงเรียน 

                       /           

 
ให้ความชว่ยเหลือและความร่วมมือแก่บคุลากร 
ในการพฒันางาน 

                       /           

 การสร้างทศันภาพขององค์กรในอนาคต                        /         /  

 
วตัถปุระสงค์ขององค์กรมีความท้าทายไปสู ่
การปฏิบตัิให้บรรลผุล 

                       /         /  

 แสดงออกถึงความเฉลียวฉลาด                        /  /         

154 เสริมสร้างความคิดริเริมสร้างสรรค์แกผู่้ ร่วมงาน                        /       /    

 มอบหมายเพือเป็นเครืองมือในการพฒันา                        /           

 
เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้ใช้ความสามารถพิเศษ
ตา่ง ๆ อยา่งเต็มที 

                       /           

 
มอบงานให้เหมาะสมกบัความสามารถ 
ของผู้ ใต้บงัคบับญัชา 

                       /           

 สร้างความรู้สกึเร่งดว่นในการเปลียนแปลง                        /           

 ระบบตอบแทน/การให้รางวลั                          /         

 ติดตามความก้าวหน้า                          /         

 เครือข่ายภายนอก                          /         

 
มีโครงการทีดีและเหมาะสมกบับริบท 
ของโรงเรียนชมุชนและวฒันธรรม 

                         /         



ตารางที   สรุปการศกึษาวิจยัทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

ที 
แนวคดิ ทฤษฎี 

1                                  

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
 การบรรลเุป้าหมายวิสยัทศัน์                          /         

 การกํากบันิเทศติดตามอยา่งมีประสิทธิภาพ                          /      /  / 
 เครือข่ายทางการศกึษาเพือชว่ยเหลือสถานศกึษา                          / /        

 คณุธรรมของบคุลากรในสถานศกึษา                           /     /  / 
 การสง่เสริมการเปลียนแปลงของสถานศกึษา                           /        

 การปฏิสมัพนัธ์กบัรัฐกบัชมุชน                           /        

 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย                           /       / 
 มีการเลือกใช้วิธีการรูปแบบทีเป็นเอกลกัษณ์                           /        

 การพฒันาและการประเมินการให้รางวลั                           /        

 เป็นนกัประสานทีด ี                           /        

 การพฒันาการประเมินและการให้รางวลั                           /        

 วางแผนทดีีและอยา่งเป็นระบบ                           /        

 
ปลกูฝังแนวทางใหม ่ๆ ของความสําเร็จเข้าสูร่ะบบ
การทํางานขององค์กร 

                          /        

 มุง่เน้นการเปลียนแปลง                           /     /   

 สนใจทีจะเปลียนแปลงให้ดีขนึ                           /     /   

 ความร่วมมือของบคุลากร                           /      /  

 
มีการวิเคราะห์งานหลกัทสีําคญัและความจําเป็น 
ของสถานศกึษา 

                          /        



ตารางที   สรุปการศกึษาวิจยัทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

ที 
แนวคดิ ทฤษฎี 

1                                  

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 

 
สามารถปรับเปลียนพฤติกรรมและวิธีการ
ทํางานตามข้อมลูใหม ่(เปลียนแปลงตาม
สถานการณ์) 

                          /        

 มีจิตสํานึกในความมุง่มนัให้งานบรรลผุลสาํเร็จ                           /        

 การสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบับน                           /        

 การเปลียนแปลงต้องทําอยา่งตอ่เนือง                           /        

 มีความคิดสร้างสรรค์                           /        

 
การจดัการศกึษาตามความต้องการของนกัเรียน
เป็นรายบคุคล 

                          /      /  

 การวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เนือง                           /        

 ความเข้าใจในบริบทของสถานศกึษา                            /       

 
สนบัสนนุบรรยากาศในชนัเรียนและโรงเรียน
อยา่งตอ่เนือง 

                           /       

 สนบัสนนุแสวงหางบประมาณอยา่งเพียงพอ                            /    /   

 มีความสามารถรอบด้าน                            /       

 การสร้างความมุง่มนัของบคุลากร                            /     /  

 วางแผนทดีีและอยา่งเป็นระบบ                            /       

 
ปลกูฝังแนวทางใหม ่ๆของความสําเร็จ  
เข้าสูร่ะบบการทํางานขององค์กร 

                           /       

 มุง่เน้นการเปลียนแปลง                            /       



ตารางที   สรุปการศกึษาวิจยัทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 

 
 
  

ที 
แนวคดิ ทฤษฎี 

1                                  

องค์ประกอบทีเกียวข้อง 
 สนใจทีจะเปลียนแปลงให้ดีขนึ                            /       

196 การกระจายอํานาจการบริหาร                              /     

197 
การกําหนดวตัถปุระสงค์ขององค์กรใด ๆ ต้องมุง่ให้
เกิดการเปลียนแปลงในสิงใหม ่ๆ  

                              /    

 การทําทศันภาพให้เป็นจริง                                 /  

 การมีทศันคติ เจตคติทดีีในแงบ่วก                                 /  

 
แสดงออกถึงการอทุิศตวัหรือผกูพนัตอ่เป้าหมาย
และวสิยัทศัน์ร่วมกนั 

                                /  



 
 

ตารางที   สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญทีเกียวข้องกบัการบริหาร 
                การเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการ 
                การศกึษาขนัพืนฐาน   

 
ที ผู้ เชียวชาญทีเกียวกบัองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

องค์ประกอบ 
1 กําหนดทิศทางการบริหารงานโดยคํานึงถึงความต้องการ

ความจําเป็น 
/        /  

2 มีการวิเคราะห์งานหลกัทีสําคญัและความจําเป็น 

ของสถานศกึษา 

/          

3 มีการจดัทําแผนงบประมาณทีสอดคล้องกบันโยบาย 

ของโรงเรียน 

/          

4 มีการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยจัดทําเป็นแผน
ประจําปี 

/          

5 การวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เนือง  /    / /    

6 เครือข่ายทางการศกึษาเพือชว่ยเหลือสถานศกึษา  /         

7 ความเข้าใจในบริบทของสถานศกึษา  /    /  /   

8 บริหารให้เทา่ทนักบัการเปิดประตูสู่อ่าเซียน  /        / 
9 การสง่เสริมพอ่แมผู่้ปกครองมีสว่นร่วม   /        

10 การให้ชมุชนมีสว่นร่วม   /  /   /   

11 การมีสว่นร่วมในองค์กร   /        

12 โครงสร้างองค์กรทีเอือตอ่การบริหารสถานศกึษา   /   /     

13 ระเบียบกฏหมายทีเอือตอ่การบริหารงาน   /  / / /    

14 การกํากบันิเทศติดตามอยา่งมีประสิทธิภาพ    / / /     

15 บริหารให้เทา่ทนักบัการเปิดประตูสู่อ่าเซียน    /       

16 เครือข่ายทางการศกึษาเพือชว่ยเหลือสถานศกึษา     / /  /   

17 นโยบายรัฐทีชดัเจน     / /  /   

18 คณุธรรมของบคุลากรในสถานศกึษา     /   /   

19 การเป็นผู้ นํา      /   /  

20 การกระจายอํานาจการบริหาร      /     

 ความสามารถในการจดัระบบการสือสารให้ได้ผล  
เพือเชือมโยงข่าวสารตา่ง ๆ ได้ทวัถึงทกุระดบัขององค์กร 

     /     

 ระบบการตอบแทน/การให้รางวลั      /     

 สมรรถนะทีดีของบคุลากร      /     

 ใช้กลยทุธ์จดัการความรู้      /     

 การปลกูฝังคา่นิยมและวฒันธรรมขององค์กร      /     

 



 
 

ตารางที   สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญทีเกียวข้องกบัการบริหาร 
                การเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการ 
                การศกึษาขนัพืนฐาน   

 
ที ผู้ เชียวชาญทีเกียวกบัองค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

องค์ประกอบ 
 การสร้างวิสยัทศัน์ร่วมกนัของบคุลากรในสถานศกึษา      /     

 เทคโนโลยีทีเหมาะสม      /     

 การบริหารจดัการทรัพยากร         /  

 การใช้ทกัษะการบริหาร         /  

 บคุลิกภาพทีสง่เสริมตนเอง เชน่ เชือมนัในตนเอง  
กล้าแสดงออก เป็นต้น 

        /  

 พฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนือง ให้มีความก้าวหน้า 

ในอาชีพ 

        /  

 สร้างความรู้สกึเร่งดว่นในการเปลียนแปลง         /  

 วางแผนทีดีและอยา่งเป็นระบบ         /  

 ความร่วมมือของบคุลากร         /  

 เครือข่ายภายนอก         /  

 การปฏิบตัิงานได้อยา่งเหมาะสม         / / 
 การจดัการปัญหา         /  

 ศกัยภาพในการจดัระบบการบริหารของโรงเรียน 

โดยนําระบบคณุธรรมจริยธรรมมาใช้ในโรงเรียน 

         / 

 เป็นผู้ มีศิลธรรม จริยธรรม          / 
 มอบงานให้เหมาะสมกบัความสามารถ 

ของผู้ ใต้บงัคบับญัชา 
         / 

 
 จากตาราง   พบตวัแปรสงัเกตได้จากการศกึษาเอกสารจํานวน  201  ตวัแปร ตารางที 
  พบตวัแปรสงัเกตได้จากการศกึษางานวิจยัจํานวน 200 ตวัแปร และตารางที  พบตวัแปรสงัเกต
ได้จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 40 ตวัแปร  รวมทงัสิน  ตวัแปร แตมี่ตวัแปรทีซําซ้อน
กันจํานวน   ตวัแปร  จึงได้ตวัแปรทีสังเกตได้จํานวน  ข้อ  ผู้ วิจัยได้นําสร้างข้อคําถาม  
จํานวน  ข้อ  มาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น  โดยได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที
ปรึกษาและผู้ เชียวชาญ  จํานวน  ท่าน  ตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity)  
โดยพิจารณาความสอดคล้องของเนือหากับวตัถุประสงค์วิจยั  หาค่าดชันีความสอดคล้อง  IOC 
(IOC = Item-Objective Congruence Index)  โดยพิจารณาคา่ IOC  ทีมากกว่า .  ขนึไป  จึง



 
 

ถือว่าข้อคําถามนนัสามารถเป็นตวัแทนของสิงทีต้องการวดัได้  ผลการวิเคราะห์เหลือข้อคําถาม 
จํานวน  ข้อ  นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กบัโรงเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ในการ
วิจยัครังนี  จํานวน    โรงเรียน  คือ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชยันาท  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
นราธิวาส   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์       และ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์    ซึงผู้ ให้ข้อมูลได้แก่  ผู้ อํานวยการโรงเรียน  รองผู้ อํานวยการ
โรงเรียน และครู รวม  คน  แล้วนํามาหาค่าความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบั โดยใช้ค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์แอลฟา   ตามวิธีของครอนบราค (Alpha Cronbach Coeffient)119  และ
พิจารณาค่าความเชือมนัเป็นรายข้อ ซึงถ้าค่าความเชือมนัตํากว่า .  ถือว่าใช้ไม่ได้ให้ตดัทิง  ซึง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า   คา่ความเชือมนั (Reliabillity)  ทุกรายข้อมีคา่มากกว่า .   และค่า
ความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบัมีคา่เทา่กบั .  
 สรุปผลการตรวจสอบพิจารณาความสอดคล้องของเนือหากับวตัถุประสงค์จากการหา
คา่ดชันีความสอดคล้อง  IOC (IOC = Item-Objective Congruence Index)  โดยพิจารณาจาก
ค่า IOC  ทีมากกว่า .   ขึนไป   แล้วนํามาสร้างเป็นกระทงคําถามของแบบสอบถาม ได้ตวัแปร
การบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพืนฐาน จํานวน  ตวัแปร 
 

ตอนท ี   การวิเคราะห์การบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  
สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน   

 .  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratoly Factor Analysis) ความคิดเห็น
ของตวัอยา่ง เพือสกดัตวัแปรให้เหลือตวัทีสําคญั ดงันี 

      .   การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกียวกับตวัแปรของการบริหารการเปลียนแปลงของ
โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน   

 

 

 

 

 

                                                           

 119J. Lee Cronbach, Eassential of Phychological Testing, 3rd ed. (New York: 

Harper & Row Publishers, 1974), . 



 
 

ตารางที     แสดงคา่เฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบัการบริหารการเปลียนแปลงของ 
                  โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา 

                  ขนัพืนฐาน   

                 n =258 

 

ท ี

 

ข้อคําถาม 

  

DS.  

ระดบั 

ความคิดเห็น 
 ผู้บริหารสง่เสริมการเปลยีนแปลงของสถานศกึษา .  .  มาก 
 ผู้บริหารสง่เสริมและพฒันาวิสยัทศัน์ของสถานศกึษา .  .  มาก 

 ผู้บริหารสนบัสนนุการดําเนินงาน .  .  มาก 

 ผู้บริหารสง่เสริมด้านการติดตอ่สอืสาร .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา/การเป็นผู้นํา .  .  มาก 

 ผู้บริหารอํานวยความสะดวกในทีประชมุ .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีการปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียน .  .  มาก 
 ผู้บริหารมีปฏิสมัพนัธ์กบัรัฐ .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีปฏิสมัพนัธ์กบัชมุชน .  .  มาก 

 ผู้บริหารสง่เสริมให้พอ่แมผู่้ปกครองมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีทกัษะการบริหาร .  .  มาก 

 ผู้บริหารโน้มน้าวผู้ ร่วมงานให้ปฏิบตัิตามในสงิทีต้องการได้ .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีการตดัสนิใจ .  .  มาก 

 ผู้บริหารกําหนดเป้าหมายและการปฏิบตัิงานทีชดัเจน .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ทีเทา่ทนัการเปลยีนแปลง .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย .  .  มาก 

 ผู้บริหารใจกว้าง เปิดกว้างให้ครูมีเสรีภาพในการคิด .  .  มาก 

 ผู้บริหารสง่บคุลากรในสถานศกึษาไปอบรมมีความเหมาะสม 

กบัภาระงานทีรับผิดชอบ 
 

.  

 

.  

 

มาก 

9 ผู้บริหารใช้ระบบคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในระบบการบริหาร
สถานศกึษา 

 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารสร้างขวญัและกําลงัใจแก่บคุลากร 3.92 0.98 มาก 

 ผู้บริหารสอืสารให้บคุลากรในระดบัตา่ง ๆ พร้อมทีจะทํางานได้ 3.88 0.88 มาก 

 ผู้บริหารเข้าใจความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 3.84 0.96 มาก 

 ผู้บริหารทําให้บคุลากรรู้สึกว่าเขาสามารถทํางานบรรลผุลสําเร็จ
ตามเป้าหมายได้ 

 

3.93 

 

0.86 

 

มาก 

X



 
 

ตารางที   แสดงคา่เฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบัการบริหารการเปลียนแปลงของ 
                โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา 

                ขนัพืนฐาน   

 

 

ท ี

 

ข้อคําถาม 

  

DS.  

ระดบั 

ความคิดเห็น 
 ผู้บริหารแสดงออกทางอารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม 3.91 0.94 มาก 

 ผู้บริหารมีความเอืออาทร ให้ความอบอุน่แก่ผู้อืน  4.02 0.89 มาก 

 ผู้บริหารแสดงความรู้สกึอยา่งเปิดเผย เช่น เป็นผู้ทีเข้าใจง่าย   
เอืออารี  และติดตอ่สมาชิกอยา่งสมําเสมอ 

 

3.97 

 

0.93 

 

มาก 

 ผู้บริหารเป็นผู้ใช้กลยทุธ์ใหมท่ีมีลกัษณะโดดเดน่ 3.87 0.94 มาก 

 ผู้บริหารเลอืกใช้วิธีการรูปแบบทีเป็นเอกลกัษณ์ 3.97 0.88 มาก 

 ผู้บริหารมีเป้าหมายการทํางานทีเหมาะสมกบัการเปลยีนแปลง 

ทีเกิดขนึได้ 
 

4.18 

 

0.81 

 

มาก 

 ผู้บริหารมีความขดัแย้งภายในน้อยทีสดุหรือทําให้สมาชิก 

ในกลุม่เกิดความขดัแย้งน้อยทีสดุ 
 

3.86 

 

0.98 

 

มาก 

 ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดหรือกระจายวิสยัทศัน์ไปยงับคุคล 

ตา่ง ๆ ได้ 
 

4.01 

 

0.86 

 

มาก 

 ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้นวตักรรม 4.04 0.77 มาก 

 ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมลูในการวิเคราะห์และตดัสนิใจ 4.03 0.87 มาก 

 ผู้บริหารให้การสนบัสนนุช่วยเหลอืผู้ใต้บงัคบับญัชา 4.10 0.91 มาก 

 ผู้บริหารเป็นผู้นําการเปลยีนแปลง 4.11 0.87 มาก 

 ผู้บริหารสร้างกระบวนทศัน์ใหม่ 4.03 0.91 มาก 

 ผู้บริหารมีความเต็มใจทีจะเปลยีนแปลง 4.14 0.91 มาก 

 ผู้บริหารมีความพร้อมใจในการนําเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ 

ตอ่การศกึษา 
 

4.16 

 

0.84 

 

มาก 

 ผู้บริหารถ่ายโอนเปลียนแปลงโดยยึดรูปแบบประเพณีวฒันธรรม
แนวใหมท่ีเหมาะสมกบัองค์กร 

 

4.03 

 

0.83 

 

มาก 

 ผู้บริหารให้ความสาํคญัตอ่การเรียนรู้ 4.21 0.85 มาก 

 ผู้บริหารมุง่มนัพฒันาตนเอง องค์กร และบคุลากรในโรงเรียน 4.23 0.88 มาก 

 ผู้บริหารให้การฝึกอบรม การศกึษาบคุลากรทกุระดบั 4.05 0.85 มาก 

 ผู้บริหารสนบัสนนุบรรยากาศในชนัเรียนและโรงเรียน 

อยา่งตอ่เนือง 
 

4.07 

 

0.86 

 

มาก 

X



 
 

ตารางที   แสดงคา่เฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบัการบริหารการเปลียนแปลงของ 
                โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา 

                ขนัพืนฐาน   

 

 

ท ี

 

ข้อคําถาม 

  

DS.  

ระดบั 

ความคิดเห็น 
 ผู้บริหารให้ความช่วยเหลอืและความร่วมมือแก่บคุลากร 4.13 0.88 มาก 

 ผู้บริหารให้ความเสมอภาคทางการศกึษา  4.13 0.78 มาก 

 ผู้บริหารสร้างความเป็นเลศิทางการศกึษา  .  .  มาก 

 ผู้บริหารไมว่ิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นของผู้ ร่วมงาน .  .  มาก 

 ความปลอดภยัในโรงเรียน  .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพ  .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจทางการศกึษา .  .  มาก 

 ผู้บริหารให้มีการประกนัคณุภาพการศกึษา .  .  มาก 

 ผู้บริหารสง่เสริมให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม .  .  มาก 

 ผุ้บริหารสนบัสนนุ แสวงหางบประมาณอยา่งเพียงพอ .  .  มาก 

 ผู้บริหารพฒันาระบบการประเมินและให้รางวลั .  .  มาก 

 ผู้บริหารสร้างทศันภาพขององค์กรในอนาคต .  .  มาก 

 บคุลากรขององค์กรเข้าใจยอมรับภารกิจหรือทศันภาพใหม่ 
และกระทําให้เกิดขนึ 

 

.  

 

.  

 

มาก 

 องค์กรได้รับการปรับปรุงรูปแบบให้มีพฤติกรรมใหม่ .  .  มาก 

 ผู้บริหารทําทศันภาพให้เป็นจริง .  .  มาก 

 ผู้บริหารสง่เสริมการมีสว่นร่วมทงัองค์กร .  .  มาก 

 ผู้บริหารทําให้ผู้ตามตระหนกัถึงความสาํคญัของคณุคา่ 

ของผลงานทีสาํเร็จ 
 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารทําให้ผู้ตามลดการมุง่ประโยชน์สว่นตนและเพิม 

การทํางานเพือประโยชน์ของหมูค่ณะขององค์กรและสว่นรวม 
 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารเป็นผู้ไวตอ่ความรู้สกึของผู้ ร่วมงาน .  .  มาก 

 ผู้บริหารรู้คา่นิยมและวฒันธรรมขององค์กรทีมีผลตอ่การทํางาน .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีความยืดหยุน่และพร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์ .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีทกัษะการคิด วิเคราะห์ปัญหาสําคญั จุดแข็ง จุดอ่อน
ของหนว่ยงานได้ 

 

.  

 

.  

 

มาก 

X



 
 

ตารางที   แสดงคา่เฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบัการบริหารการเปลียนแปลงของ 
                โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา 

                ขนัพืนฐาน   

 

 

ท ี

 

ข้อคําถาม 

  

DS.  

ระดบั 

ความคิดเห็น 
 ผู้บริหารมีสญัชาติญาณในการสร้างวิสยัทศัน์ .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างวิสยัทศัน์ร่วม .  .  มาก 

 ผู้บริหารสามารถวางแผนกลยทุธ์ได้ดีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ 

ขององค์กร 
 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารสร้างและพฒันาทีมงาน .  .  มาก 

 ผู้บริหารสามารถในการประเมินและวินิจฉยัสถานการณ์ได้
ถกูต้องแมน่ยาํ 

 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารมีความสามารถในการสอนงานและฝึกงานแก่สมาชิก .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารตนเอง .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีความสามารถในการเรียนรู้ .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีความสามารถปรับบทบาทเป็นผู้นําและผู้ตามได้ .  .  มาก 

 ผู้บริหารพฒันาทกัษะภาวะผู้นําและผู้ตามได้ .  .  มาก 

 ผู้บริหารใจกว้าง สง่เสริมให้บคุลากรมีเสรีภาพในการคิด .  .  มาก 

 ผู้บริหารประพฤติตนเพือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อืน 

และเพือประโยชน์ของกลุม่ได้ 
 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารแสดงออกถึงความเฉลยีวฉลาด .  .  มาก 

 ผู้บริหารให้กําลงัใจผู้ ร่วมงานให้พยายามหาแนวทาง 

ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม ่ๆ 
 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีทศันคติ เจตคติทีดีในแง่บวก .  .  มาก 

 ผู้บริหารสร้างและสอืความหวงัอยา่งชดัเจน .  .  มาก 

 ผู้บริหารแสดงการอทุิศตวัหรือผกูพนัตอ่เป้าหมาย 

และวิสยัทศัน์ร่วม 
 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สกึมีคณุคา่ .  .  มาก 

 ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานสามารถจดัการ 
กบัปัญหาทีตนเองเผชิญได้ 

 

.  

 

.  

 

มาก 

X



 
 

ตารางที   แสดงคา่เฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบัการบริหารการเปลียนแปลงของ 
                โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา 

                ขนัพืนฐาน   

 

 

ท ี

 

ข้อคําถาม 

  

DS.  

ระดบั 

ความคิดเห็น 
 ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานสามารถจดัการ 

กบัปัญหาทีตนเองเผชิญได้ 
 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารเสริมสร้างความคิดริเริมสร้างสรรค์แก่ผู้ ร่วมงาน .  .  มาก 

 ผู้บริหารให้เกียรติผลงานทีผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิ .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีการคิดและการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ .  .  มาก 

 ผู้บริหารเปลยีนกรอบการมองปัญหา .  .  มาก 

 ผู้บริหารเผชิญกบัสถานการณ์ใหม ่ๆ  ด้วยวิถีทางใหม ่ๆ .  .  มาก 

 ผู้บริหารสนบัสนุนความคิดริเริมใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหา
และการหาคําตอบของปัญหา 

 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารมีความแนว่แนใ่นอดุมการณ์ตามความเชือและคา่นิยม .  .  มาก 

 ผู้บริหารตอบสนองตอ่สงิทีรับฟังได้ .  .  มาก 

 ผู้ บริหารสนับสนุนให้บุคลากรทํางานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สึกว่าปัญหาทีเกิดขึนเป็นสิงทีท้าทาย
และเป็นโอกาสทีดีทีจะแก้ปัญหา 

 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารสร้างความเชือมนัวา่ปัญหาทกุอยา่งสามารถแก้ไขได้ .  .  มาก 

 ผู้บริหารแสดงให้เห็นวา่การเอาชนะอปุสรรคทกุอยา่งได้  
จากความร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ปัญหาของผู้ ร่วมงานทกุคน 

 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารดแูลเอาใจใสผู่้ ร่วมงานเป็นรายบคุคล        
ทําให้รู้สกึวา่มีคณุคา่และมีความสาํคญั 

 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารพฒันาศกัยภาพของผู้ ร่วมงานให้สงูขนึ .  .  มาก 

 ผู้บริหารให้โอกาสผู้ ร่วมงานเรียนรู้สงิใหม ่ๆ .  .  มาก 

 ผู้บริหารคํานงึและยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

ในด้านความจําเป็นและความต้องการ 
 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารมีการสอืสารสองทาง .  .  มาก 

 ผู้บริหารรับฟังผู้ ร่วมงาน .  .  มาก 

X



 
 

ตารางที   แสดงคา่เฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบัการบริหารการเปลียนแปลงของ 
                โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา 

                ขนัพืนฐาน   

 

 

ท ี

 

ข้อคําถาม 

  

DS.  

ระดบั 

ความคิดเห็น 
 ผู้บริหารมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ร่วมงานเป็นการสว่นตวั .  .  มาก 

 ผู้บริหารมอบหมายงานเพือเป็นเครืองมือในการพฒันาผู้ ร่วมงาน .  .  มาก 

 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้ใช้ความสามารถพิเศษต่าง ๆ 
อยา่งเต็มที 

 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้เรียนรู้สิงใหม่ ๆ ทีท้าทาย
ความสามารถ 

 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารดแูล ให้คําแนะนํา ให้การสนบัสนนุและช่วยให้ผู้ ร่วมงาน
ก้าวหน้าในการทํางานทีรับผิดชอบ 

 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารมอบงานให้เหมาะสมกบัความสามารถ 

ของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

 

.  

 

.  

 

มาก 
 ผลกระทบภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้ม 

ทางสงัคม  ภายในและภายนอกชาติทีมีตอ่องค์กร 
 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารมีความกล้าหาญทงักายและใจ  .  .  มาก 

 ผู้บริหารสง่เสริมทางวิชาการโดยวิธี e-learning .  .  มาก 

 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานมีความภมูิใจในงานของตนเอง .  .  มาก 

 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานตระหนกัถึงปัญหา .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีความสามารถในการจดัระบบสอืสารให้ได้ผล 

 เพือเชือมโยงข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ ได้ทวัถึงทกุระดบัขององค์กร 
 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นอยา่งดี 

 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบคุคล .  .  มาก 

 ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรมีสว่นร่วมและร่วมกนัเสนอปัญหา
ขององค์กร 

 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนืองให้มีความก้าวหน้า 

ในอาชีพ 
 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารสร้างความรู้สกึเร่งดว่นในการเปลยีนแปลง .  .  มาก 

 ผู้บริหารเพิมอํานาจในการตดัสนิใจให้กบัผู้อืน .  .  มาก 

X



 
 

ตารางที   แสดงคา่เฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบัการบริหารการเปลียนแปลงของ 
                โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา 

                ขนัพืนฐาน   

 

 

ท ี

 

ข้อคําถาม 

  

DS.  

ระดบั 

ความคิดเห็น 
 ผู้บริหารมีการวางแผนทีดีและเป็นระบบ .  .  มาก 

 ผู้บริหารรวบรวมผลสาํเร็จจากการปรับปรุงงาน  
ทําให้เกิดการเปลยีนแปลงมากขนึ 

 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารปลกูฝังแนวทางใหม ่ๆ  ของความสาํเร็จ เข้าสูร่ะบบ 

การทํางานขององค์กร 
 

.  

 

.  

 

มาก 

 ผู้บริหารจดัการฝึกอบรมทีมีประสทิธิภาพ .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีระบบการตอบแทน/การให้รางวลั .  .  มาก 

 ผู้บริหารสามารถทํางานกบัคนหลากหลายรูปแบบ .  .  มาก 

 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานแสดงความคิดเห็นและเหตผุล .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีทกัษะในการเสนอความคิดเห็น .  .  มาก 

 ผู้บริหารมุง่เน้นการเปลยีนแปลง .  .  มาก 

 ผู้บริหารสนใจทีจะเปลยีนแปลงให้ดีขนึ .  .  มาก 
 ความร่วมมือของบคุลากร .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีความยตุิธรรม .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีโครงการทีดีและมีความเหมาะสมกบับริบท 

ของโรงเรียนชมุชนและวฒันธรรม 
 

.  

 

.  

 

มาก 
 ผู้บริหารสร้างศรัทธาและความเชือมนัให้เกิดกบับคุลากร .  .  มาก 

 สมรรถนะทีดีของบคุลากร .  .  มาก 

 ผู้บริหารมีบคุลกิภาพทีสง่เสริมตนเอง เช่น ความเชือมนัในตนเอง 4.03 0.82 มาก 
 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์งานหลกัทีสาํคญัและความจําเป็น 

ของสถานศกึษา 
 

4.07 

 

0.85 

 

มาก 

 ผู้บริหารสละเวลาทํางานให้กบัหนว่ยงานอยา่งสมําเสมอ 

ไมเ่ว้นวนัเสาร์อาทิตย์ 
 

4.17 

 

0.77 

 

มาก 

 ผู้บริหารมีความมุง่มนัในการปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมาย 4.16 0.85 มาก 
 ผู้บริหารขบัเคลอืนกระบวนการบริหารเป็นแบบลา่งขนึบน 4.00 0.88 มาก 

 ผู้บริหารมีศีลธรรมและจริยธรรม 4.04 0.84 มาก 

X



 
 

ตารางที   แสดงคา่เฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบัการบริหารการเปลียนแปลงของ 
                โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา 

                ขนัพืนฐาน   

 

 

ท ี

 

ข้อคําถาม 

  

DS.  

ระดบั 

ความคิดเห็น 
 ผู้บริหารเน้นคณุคา่ทรัพยากรมนษุย์ 4.06 0.85 มาก 
 ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารความเสยีง 3.99 0.88 มาก 

 ผู้บริหารเชือวา่องค์กรเป็นแหลง่เรียนรู้ทีสาํคญั 

(องค์กรแหง่การเรียนรู้) 
 

4.13 

 

0.85 

 

มาก 

 ผู้บริหารสร้างความสมัพนัธ์อยา่งชดัเจน 4.05 0.85 มาก 
 ผู้บริหารเป็นนกัวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เนือง 4.07 0.84 มาก 

 ผู้บริหารสร้างความมุง่มนัให้แก่บคุลากร 3.95 0.94 มาก 

 ผู้บริหารตระหนกัถึงความสาํคญัเร่งดว่น 4.14 0.84 มาก 
 ผู้บริหารพฒันาจิตวิญญาณบคุลากร 3.97 0.94 มาก 

 ผู้บริหารปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน 4.04 0.87 มาก 

 ผู้บริหารปรับปรุงบรรยากาศในการทํางาน 

และสร้างความประทบัใจในการปฏฺบตัิงาน 
 

4.00 

 

0.90 

 

มาก 
 ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถรอบด้าน (Well rounder) 3.97 0.86 มาก 

 ผู้บริหารสามารถปรับเปลยีนพฤติกรรมและวีธีการทํางาน 

ตามข้อมลูใหม ่(เปลยีนแปลงตามสถานการณ์) 
 

3.99 

 

0.83 

 

มาก 

 ผู้บริหารมีจิตสาํนกึในความมุง่มนัให้งานบรรลผุลสาํเร็จ 4.12 0.83 มาก 
 ผู้บริหารใช้กลยทุธ์ในการจดัการความรู้ 4.05 0.83 มาก 

 ผู้บริหารปฏิบตัิงานให้เกิดความก้าวหน้าอยา่งตอ่เนือง 4.12 0.82 มาก 

 ผู้บริหารพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (HRD) 4.01 0.89 มาก 
 ผู้บริหารพฒันาและรักษาภาวะผู้นําอยา่งเหมาะสม 4.06 0.88 มาก 

 ผู้บริหารเป็นนกัประสานทีดี 4.00 0.83 มาก 

 ผู้บริหารสร้างจิตวิญญาณของทีม 3.96 0.91 มาก 
 ผู้บริหารสอืสารกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 3.98 0.84 มาก 

 ผู้บริหารแสดงออกถึงทกัษะสอืสารการเลา่เรือง 4.02 0.82 มาก 

 ผู้บริหารระดมสมองอยา่งสร้างสรรค์ 4.01 0.88 มาก 
 ผู้บริหารคิดแบบบรูณาการและองค์รวม 4.05 0.87 มาก 

X



 
 

ตารางที   แสดงคา่เฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบัการบริหารการเปลียนแปลงของ 
                โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา 

                ขนัพืนฐาน   

 

ท ี

 

ข้อคําถาม 

  

DS.  

ระดบั 

ความคิดเห็น 
 การสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบับน 4.08 0.84 มาก 

 การทําโครงสร้างทางเทคโนโลยีให้เข้มแข็งเพือสนบัสนนุ 

วิธีการสอนแบบนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 
 

3.98 

 

0.85 

 

มาก 
 เครือขา่ยภายนอก 3.76 0.92 มาก 

 ผู้บริหารปลกูฝังคา่นิยมและวฒันธรรมขององค์กร 4.00 0.87 มาก 

 ผู้บริหารเป็นผู้ทํางานอยา่งเป็นระบบและมีคณุภาพ 3.96 0.89 มาก 
 ผู้บริหารดําเนินการเปลยีนแปลงอยา่งตอ่เนือง 4.04 0.86 มาก 

 ผู้บริหารเป็นผู้ไวตอ่การเปลยีนแปลง 4.01 0.88 มาก 

 ผู้บริหารจดัการศกึษาตามความต้องการของนกัเรียน 

เป็นรายบคุคล 
 

3.96 

 

0.89 

 

มาก 
 ผู้บริหารเป็นนกัจดัการปัญหา 3.91 0.86 มาก 

 โครงสร้างขององค์กรทีเออืตอ่การบริหาร 4.06 0.85 มาก 

 ผู้บริหารเป็นผู้ทีมีความชดัเจน 4.02 0.86 มาก 
 เทคโนโลยีทีเหมาะสม 3.97 0.86 มาก 

 เครือขา่ยทางการศกึษาเพือช่วยเหลอืสถานศกึษา 3.78 0.88 มาก 
 การกํากบั  นิเทศติดตามอยา่งมีประสทิธิภาพ 3.81 0.83 มาก 

 โครงสร้างองค์กรทีเข้มแข็ง 3.88 0.83 มาก 

 นโยบายรัฐทีชดัเจน 3.97 0.80 มาก 
 ผู้บริหารสร้างคณุธรรมให้กบับคุลากรในสถานศกึษา 4.03 0.88 มาก 

 ผู้บริหารเป็นผู้ทีมีความเข้าใจในบริบทของสถานศกึษา 4.12 0.85 มาก 

 บริหารให้เทา่ทนักบัการเปิดประตสููส่งัคมอาซียน 3.98 0.88 มาก 
 ระเบียบกฏหมายทีเอือตอ่การบริหารงาน 3.95 0.89 มาก 

 ความสลบัซบัซ้อนขององค์กร 3.78 0.93 มาก 

 คณุภาพและการปฏิบตัิได้ 3.97 0.86 มาก 
 คณุลกัษณะของท้องถิน ประกอบด้วย เขตพนืทีการศกึษา ชมุชน  
ผู้บริหาร และครู 

 

4.00 

 

0.86 

 

มาก 

 องค์ประกอบภายนอก  ประกอบด้วยรัฐและองค์กรอืน ๆ 3.97 0.85 มาก 
 

X



 
 

 จากตารางที    พบว่าตวัแปรทงั  ตวัแปร มีค่าเฉลียอยู่ระหว่าง  . - .  มีค่า
เบียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง . - .   แสดงว่ากลุ่มตวัอย่าง ซึงเป็นผู้ อํานวยการโรงเรียน 
จํานวน   คน  รองผู้ อํานวยการโรงเรียน จํานวน  คน  และครูจํานวน  คน รวมทังสิน
จํานวน    คน  มีความคิดเห็นเกียวกบัการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษา
สงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  โดยคา่เฉลียของตวัแปรทกุตวัอยู่
ในระดบัมาก 

      1.2  การตรวจสอบข้อมลูเบืองต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยการตรวจสอบ
ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)  ซึงเป็นค่าทีใช้วดัความเหมาะสมของข้อมูลตวัอย่างทีจะนํามา
วิเคราะห์โดยเทคนิค Factor Analysis 

 

ตารางที    แสดงคา่ความเหมาะสมของข้อมลูทีแสดงวา่เทคนิค Factor Analysis เหมาะสมกบั 

                   ข้อมลูทีมีอยู ่
 

KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
.952 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
72033.519 

  df 17955 

  Sig. .000 

 

 จากตารางที   พบวา่คา่ KMO เทา่กบั .    ซึงมีคา่มาก (เข้าสู่หนึง) แสดงว่าเทคนิค  
Factor Analysis   เหมาะสมกบัข้อมลูทีมีอยู่  โดยทวัไปถ้าคา่  KMO<.50  ถือว่าข้อมลูทีมีอยู่ไม่
เหมาะสมทีจะใช้เทคนิค   และถ้าหากวา่ KMO  มีคา่น้อยกว่า (เข้าสู่ศนูย์) แสดงว่า เทคนิค Factor 

Analysis  ไมเ่หมาะสมกบัข้อมลูทีมีอยู่ 
 

    .   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploraly  factor Analysis)  ด้วยวิธีการ
สกดัองค์ประกอบ (Principal Component  Analysis) “PCA”  เพือให้ได้ตวัแปรทีสําคญัในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploraly  factor Analysis) ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ค่านําหนัก



 
 

องค์ประกอบ (Factor Loading)  แล้วสรุปรวมตวัแปรตา่ง ๆ  ได้จํานวน  องค์ประกอบ  แสดงคา่
ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues)  และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of 

Variance)  ซงึสามารถสรุปผลได้ดงันี 

  การสกัดองค์ประกอบ  ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบ (Principal Component  

Analysis)  และการวิเคราะห์ส่วนประกอบด้วยการหมนุแกนแบบตงัฉาก (Orthogonal Rotation) 
หรือองค์ประกอบต่าง ๆ  ยังคงเป็นอิสระกัน  โดยวิธีแวริแมกซ์  (Varimax  Rotation)  ซึงเป็น
เทคนิคทีทําให้จํานวนตวัแปรทีน้อยทีสดุ   มีคา่ Factor Loading มากในแตล่ะองค์ประกอบ  และ
กําหนด Factor Score  โดยเลือก Save  as variable   ซึงเป็นการ  Save Factor Score ในรูปของ
ตวัแปรโดยที  factor  ถือเป็น  ตวัแปร  โดยตารางผลลพัธ์จะแสดงชือ และ label  ของตวัแปร
ใหม่  ซึงผู้ วิจยัเลือกวิธีคํานวณ Factor Score  โดยมีวิธีการคํานวณ Regression  ใช้เทคนิค 
regression  ในการหาค่า Factor Score  โดยในทีนีให้ค่าความแปรปรวนเท่ากับ  (สัมประสิทธิ
สหสมัพนัธ์ระหว่างคา่ Factor Score  ทีประมาณได้กบัคา่  Factor Score  จริง)  ส่วนคา่ Missing  
ผู้วิจยัเลือกเพียงทางเลือกเดียวจาก Exclude case listwise   ซึงจะวิเคราะห์เฉพาะ case  ทีมีคา่
ของตวัแปร  ส่วน Coefficient Display Format  ผู้วิจยัเลือกทีจะแสดงคา่สมัประสิทธ์ด้วย  Sorted 

by size  ซึงแสดงคา่ Factor Loading   เรียงตามลําดบั  โดยตวัแปรทีมีคา่ Factor Loading สงู ๆ  
ในองค์ประกอบเดียวกนัจะอยู่ด้วยกนั   และเลือก Supress absolute value less than .50    ซึง
จะไมแ่สดงคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ หรือ  Factor Loading   ทีมีคา่น้อยกว่าทีระบโุดยคา่ทีระบจุะ
มีค่า  ถึง   ได้ทงัหมด  องค์ประกอบ  ดงัรายละเอียดตามตารางที    และเมือพิจารณา
คณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ทีกําหนด จากคา่ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) ทีมากกว่า 

 ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)120  และเลือกองค์ประกอบจากจํานวนตวัแปรในแตล่ะองค์ประกอบ
ทีต้องมีตวัแปรบรรยายองค์ประกอบนนั ๆ   ตงัแต ่  ตวัแปร ขนึไป   และมีคา่นําหนกัองค์ประกอบ  
(Factor Loading) แต่ละตวัเท่ากับ .   ขึนไป  พบว่า  องค์ประกอบ เป็นไปตามเกณฑ์   และ
ประกอบด้วยตวัแปรจํานวน   ตวัแปร ตดัออกไป  ตวัแปร ทีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของค่า
นําหนกัองค์ประกอบ  (Factor Loading)  ซึงองค์ประกอบทงั  องค์ประกอบ สอดคล้องกับการ
วิเคราะห์เอกสารของผู้ วิจยัและการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิ  ดงั
รายละเอียดตามตารางที   ดงัตอ่ไปนี 

                                                           

 120 Kaiser, อ้างถึงใน Brabara G.Tabachnik and Linda S.Fidell, Using Multivariate 

Statistics (New York: Herper&Roe, 1983), 411. 
 



 
 

ตารางที    จํานวนองค์ประกอบ คา่ความร่วมกนั คา่ไอเกน คา่ร้อยละของความแปรปรวน  
                   คา่ไอเกน คา่ร้อยละของความแปรปรวนสะสม ในแตล่ะองค์ประกอบของ 
                   แบบสอบถาม  

 

Component 

  

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 123.921 65.221 65.221 40.253 21.186 21.186 

2 3.893 2.049 67.270 36.028 18.962 40.148 

3 2.426 1.277 68.547 19.895 10.471 50.619 

4 2.156 1.135 69.682 14.214 7.481 58.100 

5 1.903 0.972 70.654 11.089 5.836 63.805 

6 1.847 0.866 71.520 6.381 3.358 67.163 

7 1.645 0.803 72.323 2.804 1.476 68.639 

8 1.525 0.735 73.058 2.407 1.267 69.906 

9 1.396 0.708 73.766 2.396 1.261 71.167 

10 1.345 0.679 74.445 2.355 1.239 72.407 

11 1.290 0.618 75.063 2.006 1.056 73.463 

12 1.174 0.604 75.667 1.879 .989 74.451 

13 1.147 0.583 76.250 1.748 .920 75.371 

14 1.108 0.561 76.811 1.671 .880 76.251 

15 1.066 0.554 77.365 1.557 .819 77.070 

16 1.052 0.535 77.900 1.408 .741 77.811 

17 1.017 0.524 78.424 1.288 .678 78.489 

 

ตารางที    จํานวนองค์ประกอบ คา่ความร่วมกนั คา่ไอเกน คา่ร้อยละของความแปรปรวน  
                   คา่ไอเกน คา่ร้อยละของความแปรปรวนสะสม ในแตล่ะองค์ประกอบของ 
                   แบบสอบถาม ทีเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

Component 

  

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 123.921 65.221 65.221 40.253 21.186 21.186 

2 3.893 2.049 67.270 36.028 18.962 40.148 

3 2.426 1.277 68.547 19.895 10.471 50.619 

4 2.156 1.135 69.682 14.214 7.481 58.100 

 



 
 

 จากตารางที   เมือพิจารณาองค์ประกอบทีสกัดได้จากค่าไอเกน (Eigenvalues) ทีมี
ค่าไอเกนมากกว่า   พบว่า  ตัวแปร  จาก  ตัวแปร  สามารถสกัดองค์ประกอบได้  
องค์ประกอบ   มีค่าไอแกนตงัแต่  . - .   ซึงทงั  องค์ประกอบ  สามารถอธิบายความ
แปรปรวนสะสมทังหมด  ได้ร้อยละ .   และหลังหมุนแกนองค์ประกอบได้ค่าไอแกนตงัแต ่ 

. - .   ทงั   องค์ประกอบ  สามารถอธิบาย ความแปรปรวนสะสมทงัหมด ได้ร้อยละ 

.  

 .  การหมนุแกนองค์ประกอบ 

                    ผู้ วิจัยไ ด้ ทําการหมุนแกนองค์ประกอบ  เ พือให้ตัวแปร  มีความสัมพัน ธ์กับ
องค์ประกอบในลกัษณะทีชดัเจนขึน  หรือให้ได้โครงสร้างอย่างง่าย  (Simple structure) เพือให้
ง่ายต่อการแปลความต่อไป  ด้วยการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal 

Rotation)  วิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method)  ปรากฏผลดงัตารางที   (แสดงเฉพาะค่านําหนกั
องค์ประกอบมากกวา่ .  ไมพ่ิจารณาเครืองหมาย) 
 

ตารางที    แสดงคา่นําหนกัองค์ประกอบทีผา่นเกณฑ์คดัเลือก 

                n =258 

ตวัแปร ข้อความ องค์ประกอบ 
    

181 โครงสร้างองค์กรทีเข้มแข็ง .     

185 บริหารให้เทา่ทนักบัการเปิดประตสููส่งัคมอาเซียน .     

190 องค์ประกอบภายนอก  ประกอบด้วย รัฐและองค์กรอืน ๆ .     

180 การกํากบั  นิเทศตดิตามอยา่งมีประสิทธิภาพ .     

188 คณุภาพและการปฏิบตัไิด้ .     

179 เครือขา่ยทางการศกึษาเพือชว่ยเหลือสถานศกึษา .     

186 ระเบียบกฏหมายทีเอือตอ่การบริหารงาน .     

169 เครือขา่ยภายนอก .     

189 คณุลกัษณะของท้องถิน ประกอบด้วย เขตพืนทีการศกึษา 
ชมุชน  ผู้บริหาร และครู 

 

.  

   

182 นโยบายรัฐทีชดัเจน .     

171 ผู้บริหารเป็นผู้ ทํางานอยา่งเป็นระบบและมีคณุภาพ .     



 
 

ตารางที   แสดงคา่นําหนกัองค์ประกอบทีผา่นเกณฑ์คดัเลือก 

 

ตวัแปร ข้อความ องค์ประกอบ 
    

172 ผู้บริหารดําเนินการเปลียนแปลงอยา่งตอ่เนือง .     

176 โครงสร้างขององค์กรทีเอือตอ่การบริหาร .     

 ผู้บริหารปลกูฝังคา่นิยมและวฒันธรรมขององค์กร .     

 ผูบ้รหิารสรา้งคุณธรรมใหก้บับุคลากรในสถานศกึษา .     

 ผู้บริหารจดัการฝึกอบรมทีมีประสิทธิภาพ .     

 ผู้บริหารเป็นผู้ ทีมีความชดัเจน .     

 ผู้บริหารเป็นผู้ มีความสามารถรอบด้าน   
(Well rounder) 

.     

 ผู้บริหารสือสารกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย .     

 เทคโนโลยีทีเหมาะสม .     

 สมรรถนะทีดีของบคุลากร .     

 ผู้บริหารพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (HRD) .     

 ความสลบัซบัซ้อนขององค์กร .     

 ผู้บริหารมีระบบการตอบแทน/การให้รางวลั .     

 ผู้บริหารสร้างความสมัพนัธ์อยา่งชดัเจน .     

 ผู้บริหารเป็นผู้ ทีมีความเข้าใจในบริบทของสถานศกึษา .     

 ผู้บริหารมีศีลธรรมและจริยธรรม .     

 ผู้บริหารพฒันาจิตวิญญาณบคุลากร .     

 ผู้บริหารมอบงานให้เหมาะสมกบัความสามารถ 

ของผู้ใต้บงัคบับญัชา 
 

.  

   

 ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารความเสียง .     

 ผู้บริหารมีความสามารถในการจดัระบบสือสาร 
ให้ได้ผลเพือเชือมโยงข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ ได้ทวัถึง 
ทกุระดบัขององค์กร 

 

 

.  

   

 ผู้บริหารสร้างความมุง่มนัให้แก่บคุลากร .     



 
 

ตารางที   แสดงคา่นําหนกัองค์ประกอบทีผา่นเกณฑ์คดัเลือก 

 

ตวัแปร รายข้อคําถาม องค์ประกอบ 
    

 ผู้บริหารสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมและวิธีการทํางาน
ตามข้อมลูใหม ่(เปลียนแปลงตามสถานการณ์) 

 

.  

   

 ผู้บริหารเป็นนกัจดัการปัญหา .     

162 ผู้บริหารสร้างจิตวิญญาณของทีม .     

148 ผู้บริหารเป็นนกัวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เนือง .     

174 ผู้บริหารจดัการศกึษาตามความต้องการของนกัเรียน 

เป็นรายบคุคล 
 

.  

   

 ผลกระทบภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้ม 

ทางสงัคม  ภายในและภายนอกชาติทีมีตอ่องค์กร 
 

.  

   

 ความร่วมมือของบคุลากร .     

 ผู้บริหารขบัเคลือนกระบวนการบริหารเป็นแบบลา่งขนึบน .     

 ผู้บริหารสร้างความรู้สกึเร่งดว่นในการเปลียนแปลง .     

 ผู้บริหารคดิแบบบรูณาการและองค์รวม .     

 การทําโครงสร้างทางเทคโนโลยีให้เข้มแข็งเพือสนบัสนุน
วิธีการสอนแบบนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 

 

.  

   

 ผู้บริหารเป็นผู้ไวตอ่การเปลียนแปลง .     

 ผู้บริหารระดมสมองอยา่งสร้างสรรค์ .     

 ผู้บริหารมีความยตุธิรรม .     

 ผู้บริหารเน้นคณุคา่ทรัพยากรมนษุย์ .     

 ผู้บริหารเชือวา่องค์กรเป็นแหลง่เรียนรู้ทีสําคญั 

(องค์กรแหง่การเรียนรู้) 
 

.  

   

 ผู้บริหารมีความมุง่มนัในการปฏิบตังิานให้บรรลเุป้าหมาย .     

 ผู้บริหารเป็นนกัประสานทีดี .     

 ผู้บริหารมีบคุลิกภาพทีสง่เสริมตนเอง เชน่ ความเชือมนั 

ในตนเอง 
 

.  

   



 
 

ตารางที   แสดงคา่นําหนกัองค์ประกอบทีผา่นเกณฑ์คดัเลือก 

 

ตวัแปร ข้อความ องค์ประกอบ 
    

 ผู้บริหารตระหนกัถึงความสําคญัเร่งดว่น .     

 ผู้บริหารแสดงออกถึงทกัษะสือสารการเล่าเรือง .     

 ผู้บริหารปลกูฝังแนวทางใหม ่ๆ  ของความสําเร็จ  
เข้าสูร่ะบบการทํางานขององค์กร 

 

.  

   

 ผู้บริหารมีโครงการทีดีและมีความเหมาะสมกบับริบท 

ของโรงเรียนชมุชนและวฒันธรรม 
 

.  

   

 ผู้บริหารพฒันาและรักษาภาวะผู้ นําอยา่งเหมาะสม .     

 ผู้บริหารสละเวลาทํางานให้กบัหนว่ยงานอยา่งสมําเสมอ 

ไมเ่ว้นวนัเสาร์อาทิตย์ 
.     

 ผู้บริหารปฏิบตังิานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างตอ่เนือง .     

 ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานสามารถจดัการ 
กบัปัญหาทีตนเองเผชิญได้ 

  

.  

  

 ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สกึมีคณุคา่  .    

 ผู้บริหารใจกว้าง สง่เสริมให้บคุลากรมีเสรีภาพในการคิด  .    

 ผู้บริหารมีทศันคต ิเจตคตทีิดีในแง่บวก  .    

 ผู้บริหารตอบสนองตอ่สิงทีรับฟังได้  .    

 ผู้บริหารรับฟังผู้ ร่วมงาน  .    

 ผู้บริหารดแูลเอาใจใสผู่้ ร่วมงานเป็นรายบคุคล        
ทําให้รู้สกึวา่มีคณุคา่และมีความสําคญั 

  

.  

  

 ผู้บริหารสง่เสริมทางวิชาการโดยวิธี e-learning  .    

 ผู้บริหารเสริมสร้างความคดิริเริมสร้างสรรค์แก่ผู้ ร่วมงาน  .    

 ผู้บริหารมีความเอืออาทร ให้ความอบอุน่แก่ผู้ อืน  .    

 ผู้บริหารมีความแนว่แนใ่นอดุมการณ์ตามความเชือ 

และคา่นิยม 
  

.  

  

 ผู้บริหารเข้าใจความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  .    



 
 

ตารางที   แสดงคา่นําหนกัองค์ประกอบทีผา่นเกณฑ์คดัเลือก 

 

ตวัแปร ข้อความ องค์ประกอบ 
    

 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้ใช้ความสามารถพิเศษ
ตา่ง ๆ อยา่งเตม็ที 

  

.  

  

 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานแสดงความคิดเห็นและเหตผุล  .    

 ผู้บริหารมีความสามารถปรับบทบาทเป็นผู้ นําและผู้ตามได้  .    

 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรทํางานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

  

.  

  

 ผู้บริหารใจกว้าง เปิดกว้างให้ครูมีเสรีภาพในการคิด  .    

 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบคุคล  .    

 ผู้บริหารสร้างขวญัและกําลงัใจแก่บคุลากร  .    

 ผู้บริหารคํานงึและยอมรับความแตกตา่งระหว่างบคุคล 

ในด้านความจําเป็นและความต้องการ 
  

.  

  

 ผู้บริหารสร้างศรัทธาและความเชือมนัให้เกิดกบับคุลากร  .    

 ผู้บริหารมีความยืดหยุน่และพร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์  .    

 ผู้บริหารปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน  .    

 ผู้บริหารให้เกียรตผิลงานทีผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิ  .    

 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้เรียนรู้สิงใหม ่ๆ  
ทีท้าทายความสามารถ 

 .    

 ผู้บริหารสามารถทํางานกบัคนหลากหลายรูปแบบ  .    

 ผู้บริหารแสดงออกทางอารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม  .    

 ผู้บริหารสร้างความเชือมนัวา่ปัญหาทกุอยา่งสามารถ 

แก้ไขได้ 
  

.  

  

 ผู้บริหารดูแล ให้คําแนะนํา ให้การสนับสนุนและช่วยให้
ผู้ ร่วมงานก้าวหน้าในการทํางานทีรับผิดชอบ 

  

.  

  

 ผู้บริหารสร้างและสือความหวงัอยา่งชดัเจน  .    

 ผู้บริหารพฒันาทกัษะภาวะผู้ นําและผู้ตามได้  .    



 
 

ตารางที  แสดงคา่นําหนกัองค์ประกอบทีผ่านเกณฑ์คดัเลือก 

 

ตวัแปร รายข้อคําถาม องค์ประกอบ 
    

 ผู้บริหารแสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผย เช่น เป็นผู้ ทีเข้าใจ
ง่าย  เอืออารี  และตดิตอ่สมาชิกอยูอ่ยา่งสมําเสมอ 

  

.  

  

 ผู้บริหารปรับปรุงบรรยากาศในการทํางาน 

และสร้างความประทบัใจในการปฏิบตังิาน 
  

.  

  

 ผู้บริหารมีการคดิและการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ  .    

 ผู้บริหารมอบหมายงานเพือเป็นเครืองมือในการพัฒนา
ผู้ ร่วมงาน 

 .    

 ผู้บริหารแสดงการอทุิศตวัหรือผกูพนัตอ่เป้าหมาย 

และวิสยัทศัน์ร่วม 
 .    

 ผู้บริหารสือสารให้บคุลากรในระดบัตา่ง ๆ  
พร้อมทีจะทํางานได้ 

 .    

 ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สกึวา่ปัญหาทีเกิดขนึ 

เป็นสิงทีท้าทายและเป็นโอกาสทีดีทีจะแก้ปัญหา 
 .    

 ผู้บริหารแสดงให้เห็นวา่การเอาชนะอปุสรรคทกุอย่างได้  
จากความร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ปัญหาของผู้ ร่วมงาน
ทกุคน 

 .    

 ผู้บริหารให้กําลงัใจผู้ ร่วมงานให้พยายามหาแนวทาง 
ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม ่ๆ 

 .    

 ผู้บริหารเป็นผู้ไวตอ่ความรู้สกึของผู้ ร่วมงาน  .    

 ผู้บริหารไมว่ิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคดิเห็น 

ของผู้ ร่วมงาน 
 .    

 ผู้บริหารเพิมอํานาจในการตดัสินใจให้กบัผู้ อืน  .    

 ผู้บริหารรู้คา่นิยมและวฒันธรรมขององค์กรทีมีผล 

ตอ่การทํางาน 
 .    

 ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น  .    



 
 

ตารางที   แสดงคา่นําหนกัองค์ประกอบทีผา่นเกณฑ์คดัเลือก 

 

ตวัแปร รายข้อคําถาม องค์ประกอบ 
    

 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานมีความภมูิใจในงาน 

ของตนเอง 
 .    

 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานตระหนกัถึงปัญหา  .    

 ผู้บริหารพฒันาศกัยภาพของผู้ ร่วมงานให้สงูขนึ  .    

 ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรมีสว่นร่วมและร่วมกนั 

เสนอปัญหาขององค์กร 
 .    

 ผู้บริหารให้การสนบัสนนุชว่ยเหลือผู้ใต้บงัคบับญัชา  .    

 ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจทางการศกึษา  .    

 ผู้บริหารสง่เสริมด้านการติดตอ่สือสาร   .   

 ผู้บริหารมีภาวะผู้ นํา/การเป็นผู้ นํา   .   

 ผู้บริหารสนบัสนนุการดําเนินงาน   .   

 ผู้บริหารสง่เสริมและพฒันาวิสยัทศัน์ของสถานศกึษา   .   

 ผู้บริหารอํานวยความสะดวกในทีประชมุ   .   

 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ทีเท่าทนัการเปลียนแปลง   .   

 ผู้บริหารสง่เสริมการเปลียนแปลงของสถานศกึษา   .   

 ผู้บริหารมีการตดัสินใจ   .   

 ผู้บริหารมีการปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียน   .   

 ผู้บริหารมีทกัษะการบริหาร   .   

 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย   .   

 ผู้บริหารโน้มน้าวผู้ ร่วมงานให้ปฏิบตัติามในสิงทีต้องการได้   .   

 ผู้บริหารกําหนดเป้าหมายและการปฏิบตังิานทีชดัเจน   .   

 ผู้บริหารมีทักษะการคิด วิเคราะห์ปัญหาสําคัญ จุดแข็ง 
จดุออ่นของหนว่ยงานได้ 

    

.  

 ผู้บริหารมีสญัชาตญิาณในการสร้างวิสยัทศัน์    .  

 



 
 

ตารางที   แสดงคา่นําหนกัองค์ประกอบทีผา่นเกณฑ์คดัเลือก 

 

ตวัแปร รายข้อคําถาม องค์ประกอบ 
    

 ผู้บริหารมีเป้าหมายการทํางานทีเหมาะสมกบั 

การเปลียนแปลงทีเกิดขนึได้ 

    

.  

 ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างวิสยัทศัน์ร่วม    .  

 ผู้บริหารสามารถวางแผนกลยทุธ์ได้ดีสอดคล้อง 
กบัวิสยัทศัน์ขององค์กร 

    

.  

 

 จากตารางที   พบวา่ คา่นําหนกัองค์ประกอบ (Factor loading)  ของตวัแปรแตล่ะตวั 
จํานวน  ตัวแปร   โดยองค์ประกอบที  มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  . -.
องค์ประกอบที    มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -.     องค์ประกอบที  มีค่า
นําหนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  . -.   และองค์ประกอบที   มีค่านําหนกัองค์ประกอบอยู่
ระหวา่ง . -.  
 แสดงให้เห็นว่าค่านําหนกัองค์ประกอบ (Factor loading)  ขององค์ประกอบ และการ
หมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation)  วิธีแวริแมกซ์ (Varimax 

Varimax)  และพิจารณาคา่นําหนกัองค์ประกอบ (Factor loading)  โดยพิจารณาเลือกคา่นําหนกั
องค์ประกอบทีทีคา่ .  เป็นต้นไป  (ไมว่า่จะมีเครืองหมาย + หรือ – ก็ตาม) เลือกทีละแถว (รายตวั
แปร) ก่อน จากนันพิจารณาคอลัมน์ (องค์ประกอบ) ตัวแปรใดอยู่บนองค์ประกอบหลาย
องค์ประกอบ  จะเลือกค่านําหนักสูงสุดบนองค์ประกอบนัน  และหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลของ
แบบสอบถามฉบับนี  พบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบ ทีมีค่า .  ขึนไป  มีจํานวน ตัวแปร   
ดงันนัจงึจดัองค์ประกอบ ได้ดงันี 

 องค์ประกอบที   มี  ตวัแปร  คือ  ตวัแปรที               
          176  170  183  126  177  154  163  178  137  159  187  127  147  

184  143  151  110  145  116  149  155  175  162  148  174  111  133  142  121  166  168  

173  165  134  144  146  141  161  138  150  164  125  135  160  140  158   

 จากองค์ประกอบที    มีจํานวนตวัแปรมากถึง  ตวัแปร  ดงันนั ผู้วิจยัได้ทําการสกัด
องค์ประกอบ เพือจัดองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที  ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบ 



 
 

(Principle  Component Analysis)  และการวิเคราะห์ส่วนประกอบด้วยการหมนุแกนแบบตงัฉาก 
(Orthogonal Rotation) หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ยังคงเป็นอิสระจากกัน  โดยใช้วิธีแวริแมกซ์ 
(Varimaxn Varimax)  ผู้วิจยัเลือกวิธีคํานวณ Factor Score โดยมีวิธีการคํานวณ Regression ใช้
เทคนิค regression ในการหาคา่ Factor score โดยวิธีนีให้คา่ความแปรปรวนเท่ากบั (สมัประสิทธิ
สหสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ Factor Score  ทีประมาณได้ กบัคา่  Factor Score  จริง) ส่วนคา่  Missing  
ผู้วิจยัเลือกเพียงทางเลือกเดียวจาก Exclude case listwise ซึงจะวิเคราะห์เฉพาะ case ทีมีค่า
ของตวัแปร  ส่วน Coefficient Display Format ผู้วิจยัเลือกทีจะแสดงคา่สมัประสิทธ์ด้วย  Sorted 

by size   ซึงแสดงคา่ Factor Loading  เรียงตามลําดบั โดยตวัแปรทีมีคา่ Factor Loading สงู ๆ  
ในองค์ประกอบเดียวกนัจะอยู่ด้วยกนั  และเลือก Supress absolute value less than .50   ซึงจะ
ไม่แสดงคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ หรือ Factor Loading  ทีมีคา่น้อยกว่าทีระบโุดยคา่ทีระบจุะมี
คา่  ถึง   ได้ทงัหมด  องค์ประกอบ  และเมือพิจารณาคณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ทีกําหนด จาก
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues)  ทีมากกว่า  ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)121 และ
การเลือกองค์ประกอบจากจํานวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ   ทีต้องมีตัวแปรบรรยาย
องค์ประกอบนนั ๆ  ตงัแต ่   ตวัแปรขนึไป  และมีคา่นําหนกัองค์ประกอบ  (Factor Loading)  แต่
ละตวัเท่ากับ .  ขึนไป   ซึงพบว่า ทงั  องค์ประกอบย่อยเป็นไปตามเกณฑ์และประกอบด้วยตวั
แปรจํานวน   ตวัแปร  ซงึองค์ประกอบทงั  องค์ประกอบยอ่ยสอดคล้องกบัการวิเคราะห์เอกสาร
งานวิจยัทีเกียวข้องและความคิดเห็นจากผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ   ดงัรายละเอียดตามตาราง
ที   ดงัตอ่ไปนี 

 

ตารางที   จํานวนองค์ประกอบ คา่ความร่วมกนั คา่ไอเกน คา่ร้อยละของความแปรปรวน  
                  คา่ไอเกน  คา่ร้อยละของความแปรปรวนสะสม ในแตล่ะองค์ประกอบ 

                  ของแบบสอบถาม 

 
Component 

  

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1.1 39.656 68.373 68.373 22.352 38.538 38.538 

1.2 1.186 2.045 70.418 18.490 31.879 70.418 

                                                           

 121Kaiser, อ้างถึงใน  Brabara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using 

Multivariate Statistics  (New York: Herper&Row, 1983), . 



 
 

 จากตารางที   เมือพิจารณาองค์ประกอบทีสกดัได้จากค่าไอเกน (Eigenvalues)  ทีมี
ค่าไอเกนมากกว่า หนึงคอลัมน์  ค่าไอเกนเริมต้นพบว่า ตัวแปรทัง  ตัวแปร สามารถสกัด
องค์ประกอบได้จํานวน   องค์ประกอบย่อย  มีค่าไอเกนตังแต่ 1.186-39.656 ซึงทัง   
องค์ประกอบย่อย สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมทงัหมด  ได้ร้อยละ .  และหลงัจาก
หมุนแกนองค์ประกอบได้ค่าไอเกน ตงัแต่ . - .    ทงั  องค์ประกอบย่อยนี   สามารถ
อธิบายความแปรปรวนทงัหมดได้ร้อยละ .  

 .  การหมนุแกนองค์ประกอบ 

         ผู้ วิจัยไ ด้ทําการหมุนแกนองค์ประกอบ  เ พือให้ตัวแปร  มีความสัมพัน ธ์กับ
องค์ประกอบในลกัษณะทีชดัเจนขึน หรือให้ได้โครงสร้างอย่างง่าย (Simple structure)   เพือให้
ง่ายต่อการแปลความต่อไป   ด้วยการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal 

Rotation)          วิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method)   ปรากฏดังตารางที   (แสดงเฉพาะค่า
นําหนกัองค์ประกอบมากกวา่ .   ไมพ่ิจารณาเครืองหมาย) 
 
ตารางที   คา่นําหนกัองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที  

     n =258 

ตวัแปร ข้อความ องค์ประกอบ 

  

148 ผู้บริหารเป็นนกัวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เนือง .   

142 ผู้บริหารขบัเคลือนกระบวนการบริหารเป็นแบบลา่งขนึบน .   

162 ผู้บริหารสร้างจิตวิญญาณของทีม .   

150 ผู้บริหารตระหนกัถึงความสําคญัเร่งดว่น .   

138 ผู้บริหารมีบคุลิกภาพทีสง่เสริมตนเอง เชน่ ความเชือมนัในตนเอง .   

 ผู้บริหารเน้นคณุคา่ทรัพยากรมนษุย์ .   

 ผู้บริหารสละเวลาทํางานให้กบัหนว่ยงานอยา่งสมําเสมอ 

ไมเ่ว้นวนัเสาร์อาทิตย์ 

.   

 ผู้บริหารเป็นนกัจดัการปัญหา .   

 ผู้บริหารสร้างความมุง่มนัให้แก่บคุลากร .   

 ผู้บริหารเป็นนกัประสานทีดี .   

 



 
 

ตารางที   คา่นําหนกัองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที  

 

ตวัแปร ข้อความ องค์ประกอบ 

  

 ผู้บริหารเชือวา่องค์กรเป็นแหลง่เรียนรู้ทีสําคญั  
(องค์กรแหง่การเรียนรู้) 

.   

166 ผู้บริหารคดิแบบบรูณาการและองค์รวม .   

147 ผู้บริหารสร้างความสมัพนัธ์อยา่งชดัเจน .   

133 ความร่วมมือของบคุลากร .   

165 ผู้บริหารระดมสมองอยา่งสร้างสรรค์ .   

160 ผู้บริหารพฒันาและรักษาภาวะผู้ นําอยา่งเหมาะสม .   

 ผู้บริหารเป็นผู้ ไวตอ่การเปลียนแปลง .   

 ผู้บริหารพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (HRD) .   

170 ผู้บริหารปลกูฝังคา่นิยมและวฒันธรรมขององค์กร .   

141 ผู้บริหารมีความมุง่มนัในการปฏิบตังิานให้บรรลเุป้าหมาย .   

163 ผู้บริหารสือสารกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย .   

151 ผู้บริหารพฒันาจิตวิญญาณบคุลากร .   

 ผู้บริหารมีศีลธรรมและจริยธรรม .   

 ผู้บริหารปฏิบตังิานให้เกิดความก้าวหน้าอยา่งตอ่เนือง .   

 ผู้บริหารปลกูฝังแนวทางใหม ่ๆ  ของความสําเร็จ เข้าสูร่ะบบ 

การทํางานขององค์กร 
.   

 ผู้บริหารมีโครงการทีดีและมีความเหมาะสมกบับริบท 

ของโรงเรียนชมุชนและวฒันธรรม 

.   

 การทําโครงสร้างทางเทคโนโลยีให้เข้มแข็งเพือสนบัสนนุ 

วิธีการสอนแบบนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 
.   

 ผู้บริหารเป็นผู้ ทํางานอยา่งเป็นระบบและมีคณุภาพ .   

 ผู้บริหารดําเนินการเปลียนแปลงอยา่งตอ่เนือง .   

 ผู้บริหารแสดงออกถึงทกัษะสือสารการเล่าเรือง .   

 



 
 

ตารางที   คา่นําหนกัองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที  

 

ตวัแปร ข้อความ องค์ประกอบ 

  

 ผู้บริหารสามารถปรับเปลียนพฤตกิรรมและวิธีการทํางาน 

ตามข้อมลูใหม ่(เปลียนแปลงตามสถานการณ์) 
.   

 ผู้บริหารสร้างความรู้สกึเร่งดว่นในการเปลียนแปลง .   
 ผู้บริหารจดัการฝึกอบรมทีมีประสิทธิภาพ .   

 ผู้บริหารมอบงานให้เหมาะสมกบัความสามารถ 

ของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

.   

 ผู้บริหารกํากบั  นิเทศตดิตามอยา่งมีประสิทธิภาพ .   

 ผู้บริหารเป็นผู้ มีความสามารถรอบด้าน (Well rounder) .   

 สมรรถนะทีดีของบคุลากร .   

 ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารความเสียง .   

 ผู้บริหารมีความสามารถในการจดัระบบสือสารให้ได้ผล 

 เพือเชือมโยงข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ ได้ทวัถึงทกุระดบัขององค์กร 
.   

 ผู้บริหารจดัการศกึษาตามความต้องการของนกัเรียน 

เป็นรายบคุคล 
.   

 ผู้บริหารมีระบบการตอบแทน/การให้รางวลั .   

 ผู้บริหารเป็นผู้ ทีมีความชดัเจน .   

 ผู้บริหารเป็นผู้ ทีมีความเข้าใจในบริบทของสถานศกึษา .   

 ผู้บริหารสร้างคณุธรรมให้กบับคุลากรในสถานศกึษา .   

 ผู้บริหารมีความยตุธิรรม .   

 โครงสร้างองค์กรทีเข้มแข็ง  .  

 ความสลบัซบัซ้อนขององค์กร  .  

 โครงสร้างขององค์กรทีเอือตอ่การบริหาร  .  

 องค์ประกอบภายนอก  ประกอบด้วยรัฐและองค์กรอืน ๆ  .  

 เครือขา่ยทางการศกึษาเพือชว่ยเหลือสถานศกึษา  .  

 นโยบายรัฐทีชดัเจน  .  



 
 

ตารางที   คา่นําหนกัองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที  

 

ตวัแปร ข้อความ องค์ประกอบ 

  

 คุณลักษณะท้องถิน ประกอบด้วย เขตพืนทีการศึกษา ชุมชน 
ผู้บริหารและครู 

 .  

 คณุภาพและการปฏิบตัไิด้  .  
 บริหารให้เทา่ทนักบัการเปิดประตสููส่งัคมอาซียน  .  

 ระเบียบกฏหมายทีเอือตอ่การบริหารงาน  .  

 เครือขา่ยภายนอก  .  

 ผลกระทบภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้ม 

ทางสงัคม  ภายในและภายนอกชาติทีมีตอ่องค์กร 
  

.  

 เทคโนโลยีทีเหมาะสม  .  

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with 

KaiserNormalization. Rotation converged in 21 iteration 

 

จากตารางที    พบว่าค่านําหนกัองค์ประกอบ  (Factor loading)  ของตวัแปรแตล่ะ
ตวัจํานวน  ตวั    โดยองค์ประกอบย่อยที   มีคา่นําหนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  . -.   
โดยองค์ประกอบย่อยที   มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -.   แสดงให้เห็นว่าค่า
นําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ขององค์ประกอบและหมุนแกนแบบองค์ประกอบแบบ
ออโธกอนอล (Orthogonal Rotation)  วิธีแวริแมกซ์ (Varimaxn Varimax)  และพิจารณาค่า
นําหนกัองค์ประกอบ (Factor loading)  )  โดยพิจารณาเลือกค่านําหนกัองค์ประกอบทีมีค่า .  
เป็นต้นไป   (ไม่ว่าจะมีเครืองหมาย + หรือ – ก็ตาม)  เลือกทีละแถว (รายตวัแปร) ก่อน จากนนั
พิจารณาคอลมัน์ (องค์ประกอบ)   ตวัแปรใดอยู่บนองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ  จะเลือกค่า
นําหนกัสูงสุดบนองค์ประกอบนนั   และหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบที  พบว่า ค่า
นําหนักองค์ประกอบจํานวน  ตัวแปร   มีค่า .  ขึนไป   ดังนันจึงจัดองค์ประกอบย่อยใน
องค์ประกอบที   ได้ดงันี  
 องค์ประกอบที .   มี  ตวัแปร คือ ตวัแปรที               

                                    



 
 

                                    
  และ     ได้แก่ ผู้ บริหารเป็นนักวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนือง  ผู้ บริหารขับเคลือน

กระบวนการบริหารเป็นแบบล่างขนึบน   ผู้บริหารสร้างจิตวิญญาณของทีม  ผู้บริหารตระหนกัถึง
ความสําคญัเร่งดว่น  ผู้บริหารมีบุคลิกภาพทีส่งเสริมตนเอง เช่น ความเชือมนัในตนเอง   ผู้บริหาร
เน้นคณุค่าทรัพยากรมนุษย์  ผู้บริหารสละเวลาทํางานให้กับหน่วยงานอย่างสมําเสมอไม่เว้นวัน
เสาร์อาทิตย์  ผู้บริหารเป็นนกัจดัการปัญหา  ผู้บริหารสร้างความมุง่มนัให้แก่บคุลากร  ผู้บริหารเป็น
นกัประสานทีดี  ผู้บริหารเชือว่าองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ทีสําคญั  (องค์กรแห่งการเรียนรู้)  ผู้บริหาร
คิดแบบบูรณาการและองค์รวม   ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์อย่างชัดเจน   ความร่วมมือของ
บุคลากร  ผู้ บริหารระดมสมองอย่างสร้างสรรค์    ผู้ บริหารพัฒนาและรักษาภาวะผู้ นําอย่าง
เหมาะสม  ผู้บริหารเป็นผู้ไวตอ่การเปลียนแปลง  ผู้บริหารพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (HRD)  ผู้บริหาร
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร   ผู้ บริหารมีความมุ่งมันในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย  ผู้บริหารสือสารกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  ผู้บริหารพฒันาจิตวิญญาณบคุลากร  ผู้บริหารมี
ศีลธรรมและจริยธรรม  ผู้บริหารปฏิบตัิงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนือง  ผู้บริหารปลูกฝัง
แนวทางใหม่ ๆ  ของความสําเร็จ เข้าสู่ระบบการทํางานขององค์กร   ผู้บริหารมีโครงการทีดีและมี
ความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนชุมชนและวัฒนธรรม    การทําโครงสร้างทางเทคโนโลยีให้
เข้มแข็งเพือสนับสนุน  วิธีการสอนแบบนกัเรียนเป็นศูนย์กลาง  ผู้บริหารเป็นผู้ ทํางานอย่างเป็น
ระบบและมีคณุภาพ  ผู้บริหารดําเนินการเปลียนแปลงอย่างตอ่เนือง  ผู้บริหารแสดงออกถึงทกัษะ
สือสารการเล่าเรือง  ผู้ บริหารสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมและวิธีการทํางานตามข้อมูลใหม ่
(เปลียนแปลงตามสถานการณ์)  ผู้บริหารสร้างความรู้สึกเร่งด่วนในการเปลียนแปลง  ผู้บริหาร
จัดการฝึกอบรมทีมีประสิทธิภาพ   ผู้ บริหารมอบงานให้เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา  ผู้บริหารกํากบันิเทศตดิตามอยา่งมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารเป็นผู้ มีความสามารถ
รอบด้าน (Well rounder)  สมรรถนะทีดีของบุคลากร  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารความเสียง   
ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดระบบสือสารให้ได้ผล เพือเชือมโยงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ได้
ทวัถึงทกุระดบัขององค์กร   ผู้บริหารจดัการศึกษาตามความต้องการของนกัเรียนเป็นรายบุคคล   
ผู้บริหารมีระบบการตอบแทน/การให้รางวลั  ผู้บริหารเป็นผู้ ทีมีความชดัเจน  ผู้บริหารเป็นผู้ ทีมี
ความเข้าใจในบริบทของสถานศกึษา  ผู้บริหารสร้างคณุธรรมให้กบับคุลากรในสถานศกึษา  และ
ผู้บริหารมีความยตุธิรรม 

 องค์ประกอบย่อยที .   มี  ตวัแปร  คือ ตวัแปรที             
           และ    ได้แก่  โครงสร้างองค์กรทีเข้มแข็ง  ความสลบัซบัซ้อน



 
 

ขององค์กร   โครงสร้างขององค์กรทีเอือตอ่การบริหาร  องค์ประกอบภายนอกประกอบด้วยรัฐและ
องค์กรอืน ๆ   เครือขา่ยทางการศกึษาเพือชว่ยเหลือสถานศกึษา  นโยบายรัฐทีชดัเจน  คณุลกัษณะ
ของท้องถิน ประกอบด้วย เขตพืนทีการศกึษา ชมุชน  ผู้บริหาร และครู  คณุภาพและการปฏิบตัิได้  

บริหารให้เท่าทันกับการเปิดประตูสู่สังคมอาซียน  ระเบียบกฎหมายทีเอือต่อการบริหารงาน  

เครือขา่ยภายนอก  ผลกระทบภายนอก  ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้มทางสงัคม  ภายในและ
ภายนอกชาติทีมีตอ่องค์กร  และเทคโนโลยีทีเหมาะสม 

 

ตารางที    องค์ประกอบที .  

     n =258 

ที ข้อคําถาม ข้อความ คา่นําหนกั
องค์ประกอบ 

 148 ผู้บริหารเป็นนกัวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เนือง .  

 142 ผู้บริหารขบัเคลือนกระบวนการบริหารเป็นแบบลา่ง 
ขนึบน 

 

.  

 162 ผู้บริหารสร้างจิตวิญญาณของทีม .  

 150 ผู้บริหารตระหนกัถึงความสําคญัเร่งดว่น .  

 138 ผู้บริหารมีบุคลิกภาพทีส่งเสริมตนเอง เช่น ความเชือมนั
ในตนเอง 

 

.  

  ผู้บริหารเน้นคณุคา่ทรัพยากรมนษุย์ .  

  ผู้บริหารสละเวลาทํางานให้กบัหนว่ยงานอยา่งสมําเสมอ 

ไมเ่ว้นวนัเสาร์อาทิตย์ 

 

.  

  ผู้บริหารเป็นนกัจดัการปัญหา .  

  ผู้บริหารสร้างความมุง่มนัให้แก่บคุลากร .  

  ผู้บริหารเป็นนกัประสานทีดี .  

  ผู้บริหารเชือวา่องค์กรเป็นแหลง่เรียนรู้ทีสําคญั 

(องค์กรแหง่การเรียนรู้) 
.  

 166 ผู้บริหารคดิแบบบรูณาการและองค์รวม .  

 147 ผู้บริหารสร้างความสมัพนัธ์อยา่งชดัเจน .  

 133 ความร่วมมือของบคุลากร .  



 
 

ตารางที   องค์ประกอบที .  

 

ที ข้อคําถาม ข้อความ คา่นําหนกั
องค์ประกอบ 

15 165 ผู้บริหารระดมสมองอยา่งสร้างสรรค์ .  

16 160 ผู้บริหารพฒันาและรักษาภาวะผู้ นําอยา่งเหมาะสม .  

17 173 ผู้บริหารเป็นผู้ไวตอ่การเปลียนแปลง .  

18 159 ผู้บริหารทรัพยากรมนษุย์ (HRD) .728 

19 170 ผู้บริหารปลกูฝังคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร .  

 141 ผู้บริหารมีความมุง่มนัในการปฏิบตังิานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

 

.  

 163 ผู้บริหารสือสารกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย .  

 151 ผู้บริหารพฒันาจิตวิญญาณบคุลากร .  

  ผู้บริหารมีศีลธรรมและจริยธรรม .  

  ผู้บริหารปฏิบตังิานให้เกิดความก้าวหน้า 

อยา่งตอ่เนือง 
 

.  

  ผู้บริหารปลกูฝังแนวทางใหม ่ๆ  ของความสําเร็จ  
เข้าสูร่ะบบการทํางานขององค์กร 

 

.  

  ผู้บริหารมีโครงการทีดีและมีความเหมาะสมกบับริบท
ของโรงเรียนชมุชนและวฒันธรรม 

 

.  

  การทําโครงสร้างทางเทคโนโลยีให้เข้มแข็ง 
เพือสนบัสนนุวิธีการสอนแบบนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 

 

.  

  ผู้บริหารเป็นผู้ ทํางานอย่างเป็นระบบและมีคณุภาพ .  

  ผู้บริหารดําเนินการเปลียนแปลงอยา่งตอ่เนือง .  

  ผู้บริหารแสดงออกถึงทกัษะสือสารการเล่าเรือง .  

  ผู้บริหารสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมและวิธีการ
ทํางานตามข้อมลูใหม ่(เปลียนแปลงตามสถานการณ์) 

 

.  

  ผู้บริหารสร้างความรู้สกึเร่งดว่นในการเปลียนแปลง .  

  ผู้บริหารจดัการฝึกอบรมทีมีประสิทธิภาพ .  



 
 

ตารางที   องค์ประกอบที .  
 

ที ข้อคําถาม ข้อความ คา่นําหนกั
องค์ประกอบ 

  ผู้บริหารมอบงานให้เหมาะสมกบัความสามารถ 

ของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

.  

  ผู้บริหารกํากบั  นิเทศตดิตามอยา่งมีประสิทธิภาพ .  

  ผู้บริหารเป็นผู้ มีความสามารถรอบด้าน  
(Well rounder) 

.  

  สมรรถนะทีดีของบคุลากร .  

  ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารความเสียง .  

  ผู้บริหารมีความสามารถในการจดัระบบสือสาร 
ให้ได้ผลเพือเชือมโยงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ทวัถึง
ทกุระดบัขององค์กร 

 

 

.  

  ผู้บริหารจดัการศกึษาตามความต้องการของนกัเรียน 

เป็นรายบคุคล 
 

.  

  ผู้บริหารมีระบบการตอบแทน/การให้รางวลั .  

  ผู้บริหารเป็นผู้ ทีมีความชดัเจน .  

  ผู้บริหารเป็นผู้ ทีมีความเข้าใจในบริบท 

ของสถานศกึษา 
 

.  

  ผู้บริหารสร้างคณุธรรมให้กบับคุลากรในสถานศกึษา .  

45  ผู้บริหารมีความยตุธิรรม .  

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues)  เทา่กบั 39.656 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)  เทา่กบั 68.373 

 

 จากตารางที   พบว่าองค์ประกอบที .  บรรยายได้ด้วยตวัแปร  ตัว  ตวัแปรที
สําคญัได้แก่  ผู้บริหารเป็นนกัวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เนือง  ผู้บริหารขบัเคลือนกระบวนการบริหาร
เป็นแบบล่างขนึบน  ผู้บริหารสร้างจิตวิญญาณของทีม  ผู้บริหารตระหนกัถึงความสําคญัเร่งด่วน  
ผู้บริหารมีบุคลิกภาพทีส่งเสริมตนเอง เช่น ความเชือมนัในตนเอง  ผู้บริหารเน้นคณุค่าทรัพยากร



 
 

มนษุย์   ผู้บริหารสละเวลาทํางานให้กับหน่วยงานอย่างสมําเสมอไม่เว้นวนัเสาร์อาทิตย์  ผู้บริหาร
เป็นนักจัดการปัญหา  ผู้ บริหารสร้างความมุ่งมันให้แก่บุคลากร   ผู้ บริหารเป็นนักประสานทีดี  
ผู้บริหารเชือว่าองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ทีสําคญั   (องค์กรแห่งการเรียนรู้)  ผู้บริหารคิดแบบบูรณา
การและองค์รวม  ผู้บริหารสร้างความสมัพนัธ์อย่างชดัเจน  ความร่วมมือของบุคลากร  ผู้บริหาร
ระดมสมองอยา่งสร้างสรรค์   ผู้บริหารพฒันาและรักษาภาวะผู้ นําอยา่งเหมาะสม  ผู้บริหารเป็นผู้ ไว
ต่อการเปลียนแปลง  ผู้ บริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)  ผู้ บริหารปลูกฝังค่านิยมและ
วฒันธรรมขององค์กร  ผู้บริหารมีความมุ่งมนัในการปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมาย  ผู้บริหารสือสาร
กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้บริหารพัฒนาจิตวิญญาณบุคลากร  ผู้บริหารมีศีลธรรมและจริยธรรม  
ผู้บริหารปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนือง   ผู้ บริหารปลูกฝังแนวทางใหม่ ๆ  ของ
ความสําเร็จ เข้าสู่ระบบการทํางานขององค์กร   ผู้บริหารมีโครงการทีดีและมีความเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนชมุชนและวฒันธรรม   การทําโครงสร้างทางเทคโนโลยีให้เข้มแข็งเพือสนบัสนนุ 
วิธีการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   ผู้บริหารเป็นผู้ ทํางานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  
ผู้บริหารดําเนินการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง   ผู้บริหารแสดงออกถึงทกัษะสือสารการเล่าเรือง  
ผู้บริหารสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมและวิธีการทํางานตามข้อมูลใหม่ (เปลียนแปลงตาม
สถานการณ์)  ผู้บริหารสร้างความรู้สึกเร่งด่วนในการเปลียนแปลง   ผู้บริหารจดัการฝึกอบรมทีมี
ประสิทธิภาพ  ผู้บริหารมอบงานให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้ ใต้บงัคบับญัชา  ผู้บริหาร
กํากบันิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารเป็นผู้ มีความสามารถรอบด้าน (Well rounder)  
สมรรถนะทีดีของบคุลากร  ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารความเสียง  ผู้บริหารมีความสามารถในการ
จดัระบบสือสารให้ได้ผล เพือเชือมโยงข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ ได้ทวัถึงทกุระดบัขององค์กร   ผู้บริหาร
จดัการศกึษาตามความต้องการของนกัเรียนเป็นรายบคุคล  ผู้บริหารมีระบบการตอบแทน/การให้
รางวลั  ผู้บริหารเป็นผู้ ทีมีความชดัเจน  ผู้บริหารเป็นผู้ ทีมีความเข้าใจในบริบทของสถานศกึษา 
บริหารสร้างคณุธรรมให้กบับคุลากรในสถานศกึษา  และผู้บริหารมีความยตุิธรรม   องค์ประกอบที 

.   มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  . -.   ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues)  เท่ากับ 39.656  และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)  
เท่ากับ 68.373  แสดงว่าทงั  ตวัแปร  ร่วมกนับรรยายองค์ประกอบได้ดีทีสุด  ผู้วิจยัจึงตงัชือ
องค์ประกอบที .  วา่ “คณุลกัษณะสว่นตน” 
 

 

 



 
 

ตารางที   องค์ประกอบที .  

 

ที ข้อคําถาม ข้อความ คา่นําหนกั
องค์ประกอบ 

  โครงสร้างองค์กรทีเข้มแข็ง .  

  ความสลบัซบัซ้อนขององค์กร .  

  โครงสร้างขององค์กรทีเอือตอ่การบริหาร .  

  องค์ประกอบภายนอก  ประกอบด้วยรัฐและองค์กรอืน ๆ .  

  เครือขา่ยทางการศกึษาเพือชว่ยเหลือสถานศกึษา .  

  นโยบายรัฐทีชดัเจน .  

  คณุลกัษณะของท้องถิน ประกอบด้วย เขตพืนที
การศกึษา ชมุชน  ผู้บริหาร และครู 

 

.  

  คณุภาพและการปฏิบตัไิด้ .  

  บริหารให้เทา่ทนักบัการเปิดประตสููส่งัคมอาซียน .  

  ระเบียบกฏหมายทีเอือตอ่การบริหารงาน .  

  เครือขา่ยภายนอก .  

  ผลกระทบภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้ม 

ทางสงัคม  ภายในและภายนอกชาติทีมีตอ่องค์กร 
 

.  

  เทคโนโลยีทีเหมาะสม .  

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues)  เทา่กบั 1.186 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)  เทา่กบั 2.045 

 

 จากตารางที   พบว่าองค์ประกอบที .   บรรยายได้ด้วยตวัแปร  ตวั  ตวัแปรที
สําคญัได้แก่  ได้แก่  โครงสร้างองค์กรทีเข้มแข็ง  ความสลบัซบัซ้อนขององค์กร  โครงสร้างของ
องค์กรทีเอือตอ่การบริหาร  องค์ประกอบภายนอก  ประกอบด้วยรัฐและองค์กรอืน ๆ  เครือข่าย
ทางการศึกษาเพือช่วยเหลือสถานศึกษา  นโยบายรัฐทีชัดเจน คุณลักษณะของท้องถิน 
ประกอบด้วย เขตพืนทีการศกึษา ชมุชน  ผู้บริหาร และครู   คณุภาพและการปฏิบตัิได้  บริหารให้
เท่าทนักบัการเปิดประตสูู่สงัคมอาซียน  ระเบียบกฎหมายทีเอือต่อการบริหารงาน  เครือข่าย
ภายนอก  ผลกระทบภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้มทางสงัคม  ภายในและภายนอก



 
 

ชาติทีมีตอ่องค์กร  และเทคโนโลยีทีเหมาะสม      องค์ประกอบที .    มีคา่นําหนกัองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง  . -.   ค่าความแปรปรวนของตวัแปร  (Eigenvalues)  เท่ากับ 1.186 และ ค่า
ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)  เท่ากับ 2.045  แสดงว่าทงั  ตวัแปร  
ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีทีสุด    ผู้ วิจัยจึงตงัชือองค์ประกอบที .  ว่า  “คุณลักษณะ
ท้องถิน” 

 

องค์ประกอบที   มี  ตวัแปร คือ ตวัแปรที 85  84  76  81  94  104  99  113  86  25  

93  22  107  129  74  95  17  118  20 102  136  64  152  87  108  128  24  97  109  82  75  

26  153  88  106  83  21  96  98  79  62  47  122  63  80  114  115  100  119  34  50 

 จากองค์ประกอบที   มีจํานวนตวัแปรมากถึง  ตวัแปร  ดงันนั ผู้วิจยัได้ทําการสกัด
องค์ประกอบเพือจัดองค์ประกอบย่อย ขององค์ประกอบที   ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบ 
(Principle  Component Analysis)  และการวิเคราะห์ส่วนประกอบด้วยการหมนุแกนแบบตังฉาก 
(Orthogonal Rotation)  หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ยังคงเป็นอิสระจากกัน  โดยใช้วิธีแวริแมกซ์ 
(Varimaxn Varimax)  ผู้วิจยัเลือกวิธีคํานวณ Factor Score   โดยมีวิธีการคํานวณ Regression  
ใช้เทคนิค regression   ในการหาค่า Factor score โดยวิธีนีให้ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 
(สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ระหว่างคา่ Factor Score  ทีประมาณได้ กบัคา่  Factor Score  จริง) ส่วน
คา่ Missing   ผู้วิจยัเลือกเพียงทางเลือกเดียวจาก Exclude case listwise  ซึงจะวิเคราะห์เฉพาะ 
case  ทีมีคา่ของตวัแปร   ส่วน Coefficient Display Format ผู้วิจยัเลือกทีจะแสดงคา่สมัประสิทธ์
ด้วย Sorted by size  ซึงแสดงค่า Factor Loading  เรียงตามลําดบั โดยตวัแปรทีมีค่า Factor 

Loading สงู ๆ  ในองค์ประกอบเดียวกนัจะอยู่ด้วยกนั  และเลือก Supress absolute value less 

than .50   ซึงจะไม่แสดงคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์หรือ Factor Loading  ทีมีคา่น้อยกว่าทีระบุ
โดยค่าทีระบุจะมีค่า  ถึง   ได้ทงัหมด  องค์ประกอบ  และเมือพิจารณาคุณสมบตัิครบตาม
เกณฑ์ทีกําหนด จากค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) ทีมากกว่า  ตามวิธีของไก
เซอร์ (Kaiser)122  และการเลือกองค์ประกอบจากจํานวนตวัแปรในแต่ละองค์ประกอบทีต้องมีตวั
แปรบรรยายองค์ประกอบนนั ๆ  ตงัแต่  ตวัแปรขึนไป  และมีค่านําหนักองค์ประกอบ  (Factor 

Loading) แต่ละตวัเท่ากับ .  ขึนไป  ซึงพบว่า ทงั  องค์ประกอบย่อยเป็นไปตามเกณฑ์และ
ประกอบด้วยตวัแปรจํานวน   ตวัแปร  ซึงองค์ประกอบทงั  องค์ประกอบย่อย  สอดคล้องกับ
                                                           

 122Kaiser, อ้างถึงใน  Brabara G. Tabachnik, and Linda S.Fidell, Using 

Multivariate Statistics  (New York: Herper&Row, 1983), . 



 
 

การวิเคราะห์เอกสารงานวิจยัทีเกียวข้อง        และความคิดเห็นจากผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิ  
ดงัรายละเอียดตามตารางที   ดงัตอ่ไปนี 

 

ตารางที   จํานวนองค์ประกอบ คา่ความร่วมกนั คา่ไอเกน คา่ร้อยละของความแปรปรวน  
                  คา่ไอเกน  คา่ร้อยละของความแปรปรวนสะสม ในแตล่ะองค์ประกอบของ 
                  แบบสอบถาม 

 
Component 

  

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

2.1 37.026 72.600 72.600 21.248 41.663 41.663 

2.2 1.056 2.070 74.670 16.834 33.007 74.670 

 

 จากตารางที    เมือพิจารณาองค์ประกอบทีสกดัได้จากคา่ไอเกน (Eigenvalues) ทีมี
ค่าไอเกนมากกว่าหนึงคอลัมน์  ค่าไอเกนเริมต้นพบว่า ตัวแปรทัง  ตัวแปร สามารถสกัด
องค์ประกอบได้จํานวน  องค์ประกอบย่อย   มีค่าไอเกนตังแต่  . - .   ซึงทัง  
องค์ประกอบยอ่ย สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมทงัหมด  ได้ร้อยละ .   และหลงัจาก
หมุนแกนองค์ประกอบได้ค่าไอเกน ตงัแต่  . - .   ทงั  องค์ประกอบย่อยนี  สามารถ
อธิบายความแปรปรวนทงัหมดได้ร้อยละ 74.670 

 

 .  การหมนุแกนองค์ประกอบ 

         ผู้ วิจัยไ ด้ทําการหมุนแกนองค์ประกอบ  เ พือให้ตัวแปร  มีความสัมพัน ธ์กับ
องค์ประกอบในลกัษณะทีชดัเจนขนึ หรือให้ได้โครงสร้างอย่างง่าย (Simple structure)  เพือให้ง่าย
ตอ่การแปลความตอ่ไป ด้วยการหมนุแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) 
วิธีแวริแมกซ์  (Varimax Method) ปรากฏดงัตารางที  (แสดงเฉพาะค่านําหนกัองค์ประกอบ
มากกวา่ .  ไมพ่ิจารณาเครืองหมาย) 
 

 

 

 

 



 
 

ตารางที   คา่นําหนกัองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที  

n=258 

ตวัแปร ข้อความ องค์ประกอบ 

  

 ผู้บริหารมอบหมายงานเพือเป็นเครืองมือในการพฒันาผู้ ร่วมงาน .   

 ผู้บริหารดแูล ให้คําแนะนํา ให้การสนบัสนนุและช่วยให้ผู้ ร่วมงาน
ก้าวหน้าในการทํางานทีรับผิดชอบ 

 

.  

 

 ผู้ บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้เรียนรู้สิงใหม่ ๆ ทีท้าทาย
ความสามารถ 

.   

 ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น .   

 ผู้บริหารแสดงให้เห็นวา่การเอาชนะอปุสรรคทกุอย่างได้  
จากความร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ปัญหาของผู้ ร่วมงานทกุคน 

.   

 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานมีความภมูิใจในงานของตนเอง .   

 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้ใช้ความสามารถพิเศษต่าง ๆ 
อยา่งเตม็ที 

.   

 ผู้บริหารพฒันาศกัยภาพของผู้ ร่วมงานให้สงูขนึ .   

 ผู้บริหารสร้างความเชือมนัวา่ปัญหาทกุอยา่งสามารถแก้ไขได้ .   

 ผู้บริหารแสดงการอทุิศตวัหรือผกูพนัตอ่เป้าหมาย 

และวิสยัทศัน์ร่วม 

.   

 ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานสามารถจดัการ 
กบัปัญหาทีตนเองเผชิญได้ 

 

.  

 

 ผู้บริหารดแูลเอาใจใสผู่้ ร่วมงานเป็นรายบคุคล        
ทําให้รู้สกึวา่มีคณุคา่และมีความสําคญั 

.   

 ผู้บริหารคํานงึและยอมรับความแตกตา่งระหว่างบคุคล 

ในด้านความจําเป็นและความต้องการ 
.   

 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานตระหนกัถึงปัญหา .   

 ผู้บริหารรับฟังผู้ ร่วมงาน .   

 ผู้บริหารให้กําลงัใจผู้ ร่วมงานให้พยายามหาแนวทาง 
ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม ่ๆ 

 

.  

 



 
 

ตารางที   คา่นําหนกัองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที  

 

ตวัแปร ข้อความ องค์ประกอบ 

  

 ผู้บริหารเสริมสร้างความคดิริเริมสร้างสรรค์แก่ผู้ ร่วมงาน .   

 ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สกึมีคณุคา่ .   

 ผู้บริหารให้เกียรตผิลงานทีผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิ .   

 ผู้บริหารสง่เสริมทางวิชาการโดยวิธี e-learning .   

 ผู้บริหารมีการคดิและการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ .   

 ผู้บริหารสร้างและสือความหวงัอยา่งชดัเจน .   

 ผู้บริหารปรับปรุงบรรยากาศในการทํางานและสร้าง 
ความประทบัใจในการปฏิบตังิาน 

 

.  

 

 ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สึกว่าปัญหาทีเกิดขึนเป็นสิงทีท้าทาย
และเป็นโอกาสทีดีทีจะแก้ปัญหา 

 

.  

 

 ผู้บริหารมีทศันคต ิเจตคตทีิดีในแง่บวก .   

 ผู้บริหารมีความแนว่แนใ่นอดุมการณ์ตามความเชือและคา่นิยม .   

 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานแสดงความคิดเห็นและเหตผุล .   

 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบคุคล .   

 ผู้บริหารปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน .   

 ผู้บริหารตอบสนองตอ่สิงทีรับฟังได้ .   

 ผู้บริหารสามารถทํางานกบัคนหลากหลายรูปแบบ .   

 ผู้บริหารรู้คา่นิยมและวฒันธรรมขององค์กรทีมีผลตอ่การทํางาน .   

 ผู้บริหารมีความสามารถปรับบทบาทเป็นผู้ นําและผู้ตามได้ .   

 ผู้บริหารพฒันาทกัษะภาวะผู้ นําและผู้ตามได้ .   

 ผู้บริหารมีความยืดหยุน่และพร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์ .   

 ผู้บริหารให้การสนบัสนนุชว่ยเหลือผู้ใต้บงัคบับญัชา .   

 ผู้บริหารเป็นผู้ไวตอ่ความรู้สกึของผู้ ร่วมงาน .   

 ผู้บริหารแสดงออกทางอารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม  .830 

 ผู้บริหารมีความเอืออาทร ให้ความอบอุน่แก่ผู้ อืน  .786 



 
 

ตารางที   คา่นําหนกัองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที  

 

ตวัแปร ข้อความ องค์ประกอบ 

  

 ผู้บริหารแสดงความรู้สกึอยา่งเปิดเผย เชน่ เป็นผู้ ทีเข้าใจง่าย   
เอืออารี  และตดิตอ่สมาชิกอยูอ่ยา่งสมําเสมอ 

  

.770 

 ผู้บริหารเข้าใจความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  .758 

 ผู้บริหารใจกว้าง เปิดกว้างให้ครูมีเสรีภาพในการคิด  .725 

 ผู้บริหารสือสารให้บคุลากรในระดบัตา่ง ๆ พร้อมทีจะทํางานได้  .718 

 ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจทางการศกึษา  .698 

 ผู้บริหารสร้างขวญัและกําลงัใจแก่บคุลากร  .690 

 ผู้บริหารสร้างศรัทธาและความเชือมนัให้เกิดกบับคุลากร  .651 

 ผู้ บริหารสนับสนุนให้บุคลากรทํางานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 .643 

 ผู้บริหารใจกว้าง สง่เสริมให้บคุลากรมีเสรีภาพในการคิด  .642 

 ผู้บริหารสนบัสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมและร่วมกันเสนอปัญหา
ขององค์กร 

 .612 

 ผู้บริหารเพิมอํานาจในการตดัสินใจให้กบัผู้ อืน  .600 

 ผู้บริหารไมว่ิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคดิเห็นของผู้ ร่วมงาน  .572 

Extraction Method : Principal Component Analysis. Rotation Method : Varimax with 

KaiserNormalization. Rotation converged in 21 iteration 

 

จากตารางที   พบว่าคา่นําหนกัองค์ประกอบ  (Factor Loading)  ของตวัแปรแตล่ะ
ตวัจํานวน  ตวั   โดยองค์ประกอบย่อยที  มีคา่นําหนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -.  โดย
องค์ประกอบย่อยที    มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -.    แสดงให้เห็นว่าค่า
นําหนกัองค์ประกอบ  (Factor Loading)  ขององค์ประกอบและหมนุแกนแบบองค์ประกอบแบบ
ออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) วิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method)และพิจารณาค่านําหนกั
องค์ประกอบ (Factor Loading)  ) โดยพิจารณาเลือกคา่นําหนกัองค์ประกอบทีมีคา่ .  เป็นต้นไป    
(ไมว่า่จะมีเครืองหมาย + หรือ – ก็ตาม) เลือกทีละแถว (รายตวัแปร) ก่อน จากนนัพิจารณาคอลมัน์ 



 
 

(องค์ประกอบ) ตวัแปรใดอยู่บนหลายองค์ประกอบ  จะเลือกคา่นําหนกัสงูสุดบนองค์ประกอบนนั   
และหลงัจากวิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบที  พบว่า ค่านําหนกัองค์ประกอบจํานวน  ตวั
แปร   มีคา่ .  ขนึไป   ดงันนัจงึจดัองค์ประกอบยอ่ยในองค์ประกอบที   ได้ดงันี  
 องค์ประกอบย่อยที .  มี  ตวัแปร คือ ตวัแปรที 106  109  108  80  98  114  107  

100  97  83  85  99  102  115  104  79  86  84  87  113  88  82  153  96  81  93  129  118  

152  94  128  63  74  75  64  34  และ 62  ได้แก่ ผู้บริหารมอบหมายงานเพือเป็นเครืองมือใน
การพฒันาผู้ ร่วมงาน  ผู้บริหารดแูล ให้คําแนะนํา ให้การสนบัสนนุและช่วยให้ผู้ ร่วมงานก้าวหน้าใน
การทํางานทีรับผิดชอบ  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้เรียนรู้สิงใหม่ ๆ ทีท้าทายความสามารถ  
ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น  ผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าการเอาชนะอุปสรรคทกุอย่างได้ จากความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ปัญหาของผู้ ร่วมงานทกุคน  ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานมีความภูมิใจใน
งานของตนเอง  ผู้ บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้ใช้ความสามารถพิเศษต่าง ๆ อย่างเต็มที  
ผู้บริหารพัฒนาศกัยภาพของผู้ ร่วมงานให้สูงขึน  ผู้บริหารสร้างความเชือมันว่า ปัญหาทุกอย่าง
สามารถแก้ไขได้  ผู้ บริหารแสดงการอุทิศตวัหรือผูกพนัต่อเป้าหมายและวิสยัทัศน์ร่วม  ผู้ บริหาร
สามารถกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานสามารถจัดการกับปัญหาทีตนเองเผชิญได้  ผู้บริหารดูแลเอาใจใส่
ผู้ ร่วมงานเป็นรายบคุคล  ทําให้รู้สกึวา่มีคณุคา่และมีความสําคญั  ผู้บริหารคํานึงและยอมรับความ
แตกตา่งระหว่างบคุคลในด้านความจําเป็นและความต้องการ   ผู้บริหารรับฟังผู้ ร่วมงาน  ผู้บริหาร
ให้กําลงัใจผู้ ร่วมงานให้พยายามหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ ผู้บริหารเสริมสร้าง
ความคิดริเริมสร้างสรรค์แก่ผู้ ร่วมงาน  ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สึกมีคณุค่า  ผู้บริหารให้เกียรติ
ผลงานทีผู้ ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิ  ผู้บริหารส่งเสริมทางวิชาการโดยวิธี e-learning  ผู้บริหารมีการ
คิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ผู้ บริหารสร้างและสือความหวังอย่างชัดเจน  ผู้ บริหาร
ปรับปรุงบรรยากาศในการทํางานและสร้างความประทับใจในการปฏิบัติงาน  ผู้ บริหารทําให้
ผู้ ร่วมงานรู้สึกว่าปัญหาทีเกิดขึนเป็นสิงทีท้าทายและเป็นโอกาสทีดีทีจะแก้ปัญหา  ผู้บริหารมี
ทัศนคติ เจตคติทีดีในแง่บวก  ผู้บริหารมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ตามความเชือและค่านิยม   

ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานแสดงความคิดเห็นและเหตผุล  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล  ผู้บริหารปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน  ผู้บริหารตอบสนองตอ่สิงทีรับ
ฟังได้ ผู้บริหารสามารถทํางานกับคนหลากหลายรูปแบบ  ผู้บริหารรู้ค่านิยมและวฒันธรรมของ
องค์กรทีมีผลตอ่การทํางาน  ผู้บริหารมีความสามารถปรับบทบาทเป็นผู้ นําและผู้ตามได้  ผู้ บริหาร
พฒันาทกัษะภาวะผู้ นําและผู้ตามได้  ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นและพร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์  
ผู้บริหารให้การสนบัสนนุชว่ยเหลือผู้ใต้บงัคบับญัชา  ผู้บริหารเป็นผู้ไวตอ่ความรู้สกึของผู้ ร่วมงาน 



 
 

 องค์ประกอบย่อยที .   มี  ตวัแปร  คือ ตวัแปรที                 
           ได้แก่  ผู้บริหารแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  ผู้บริหารมี

ความเอืออาทร ให้ความอบอุ่นแก่ผู้ อืน   ผู้บริหารแสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผย  เช่น เป็นผู้ ทีเข้าใจ
ง่าย  เอืออารี และติดต่อสมาชิกอยู่อย่างสมําเสมอ ผู้บริหารเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ผู้บริหารใจกว้าง  เปิดกว้างให้ครูมีเสรีภาพในการคิด ผู้บริหารสือสารให้บุคลากรในระดบัต่าง ๆ 
พร้อมทีจะทํางานได้   ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจทางการศกึษา  ผู้บริหารสร้างขวญัและกําลงัใจ
แก่บุคลากร  ผู้ บริหารสร้างศรัทธาและความเชือมันให้เกิดกับบุคลากร  ผู้ บริหารสนับสนุนให้
บคุลากรทํางานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  ผู้บริหารใจกว้าง ส่งเสริมให้บคุลากรมีเสรีภาพ
ในการคิด   ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรมีส่วนร่วมและร่วมกนัเสนอปัญหาขององค์กร  ผู้บริหาร
เพิมอํานาจในการตดัสินใจให้กับผู้ อืน  ผู้ บริหารไม่วิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ ร่วมงาน 
 
ตารางที    องค์ประกอบยอ่ยที .  

n=258 

ที ข้อคําถาม ข้อความ คา่นําหนกั
องค์ประกอบ 

  ผู้บริหารมอบหมายงานเพือเป็นเครืองมือในการพฒันา
ผู้ ร่วมงาน 

.  

  ผู้บริหารดูแล ให้คําแนะนํา ให้การสนบัสนุนและช่วยให้
ผู้ ร่วมงานก้าวหน้าในการทํางานทีรับผิดชอบ 

 

.  

  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้เรียนรู้สิงใหม ่ๆ  
ทีท้าทายความสามารถ 

.  

  ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น .  

  ผู้บริหารแสดงให้เห็นวา่การเอาชนะอปุสรรคทกุอย่างได้  
จากความร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ปัญหาของผู้ ร่วมงาน
ทกุคน 

.  

  ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานมีความภมูิใจในงาน 

ของตนเอง 
.  

 



 
 

ตารางที   องค์ประกอบยอ่ยที .  

 

ที ข้อคําถาม ข้อความ คา่นําหนกั
องค์ประกอบ 

  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้ใช้ความสามารถพิเศษ
ตา่ง ๆ อยา่งเตม็ที 

.  

  ผู้บริหารพฒันาศกัยภาพของผู้ ร่วมงานให้สงูขนึ .  

  ผู้บริหารสร้างความเชือมนัวา่ปัญหาทกุอยา่ง 
สามารถแก้ไขได้ 

.  

  ผู้บริหารแสดงการอทุิศตวัหรือผกูพนัตอ่เป้าหมาย 

และวิสยัทศัน์ร่วม 

.  

  ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานสามารถจดัการ 
กบัปัญหาทีตนเองเผชิญได้ 

 

.  

  ผู้บริหารดแูลเอาใจใสผู่้ ร่วมงานเป็นรายบคุคล        
ทําให้รู้สกึวา่มีคณุคา่และมีความสําคญั 

.  

  ผู้บริหารคํานงึและยอมรับความแตกตา่งระหว่างบคุคล 

ในด้านความจําเป็นและความต้องการ 
.  

  ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานตระหนกัถึงปัญหา .  

  ผู้บริหารรับฟังผู้ ร่วมงาน .  

  ผู้บริหารให้กําลงัใจผู้ ร่วมงานให้พยายามหาแนวทาง 
ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม ่ๆ 

 

.  

  ผู้บริหารเสริมสร้างความคดิริเริมสร้างสรรค์แก่ผู้ ร่วมงาน .  

  ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สกึมีคณุคา่ .  

  ผู้บริหารให้เกียรตผิลงานทีผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิ .  

20  ผู้บริหารสง่เสริมทางวิชาการโดยวิธี e-learning .  

21  ผู้บริหารมีการคดิและการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ .  

22  ผู้บริหารสร้างและสือความหวงัอยา่งชดัเจน .  

23  ผู้บริหารปรับปรุงบรรยากาศในการทํางานและสร้าง 
ความประทบัใจในการปฏิบตังิาน 

 

.  



 
 

ตารางที   องค์ประกอบยอ่ยที .  

 

ที ข้อคําถาม ข้อความ คา่นําหนกั
องค์ประกอบ 

24  ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สกึวา่ปัญหาทีเกิดขนึ 

เป็นสิงทีท้าทายและเป็นโอกาสทีดีทีจะแก้ปัญหา 
 

.  

25  ผู้บริหารมีทศันคต ิเจตคตทีิดีในแง่บวก .  

26  ผู้บริหารมีความแนว่แนใ่นอดุมการณ์ตามความเชือ 

และคา่นิยม 
.  

27  ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานแสดงความคิดเห็น 

และเหตผุล 
.  

28  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบคุคล .  

29  ผู้บริหารปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน .  

30  ผู้บริหารตอบสนองตอ่สิงทีรับฟังได้ .  

31  ผู้บริหารสามารถทํางานกบัคนหลากหลายรูปแบบ .  

32  ผู้บริหารรู้คา่นิยมและวฒันธรรมขององค์กรทีมีผล 

ตอ่การทํางาน 
.  

33  ผู้บริหารมีความสามารถปรับบทบาทเป็นผู้ นํา 

และผู้ตามได้ 
.  

34  ผู้บริหารพฒันาทกัษะภาวะผู้ นําและผู้ตามได้ .  

35  ผู้บริหารมีความยืดหยุน่และพร้อมเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ 

.  

36  ผู้บริหารให้การสนบัสนนุชว่ยเหลือผู้ใต้บงัคบับญัชา .  

  ผู้บริหารเป็นผู้ไวตอ่ความรู้สกึของผู้ ร่วมงาน .  
คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues)  เทา่กบั 37.026 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)  เทา่กบั 72.600 

 

 จากตารางที   พบวา่  องค์ประกอบยอ่ยที .   บรรยายได้ด้วยตวัแปร  ตวั  ตวัแปร
ทีสําคญัได้แก ่ ผู้บริหารมอบหมายงานเพือเป็นเครืองมือในการพฒันาผู้ ร่วมงาน   ผู้บริหารดแูลให้



 
 

คําแนะนํา ให้การสนบัสนนุและช่วยให้ผู้ ร่วมงานก้าวหน้าในการทํางานทีรับผิดชอบ   ผู้บริหารเปิด
โอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้เรียนรู้สิงใหม่ ๆ ทีท้าทายความสามารถ   ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น  
ผู้บริหารแสดงให้เห็นวา่การเอาชนะอปุสรรคทกุอย่างได้ จากความร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ปัญหา
ของผู้ ร่วมงานทุกคน  ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานมีความภูมิใจในงานของตนเอง  ผู้บริหารเปิด
โอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้ใช้ความสามารถพิเศษต่าง ๆ อย่างเต็มที  ผู้บริหารพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ ร่วมงานให้สงูขึน  ผู้บริหารสร้างความเชือมนัว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้  ผู้ บริหารแสดง
การอุทิศตัวหรือผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วม  ผู้ บริหารสามารถกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงาน
สามารถจดัการกบัปัญหาทีตนเองเผชิญได้  ผู้บริหารดแูลเอาใจใส่ผู้ ร่วมงานเป็นรายบคุคล  ทําให้
รู้สึกว่ามีคณุคา่และมีความสําคญั  ผู้บริหารคํานึงและยอมรับความแตกตา่งระหว่างบคุคลในด้าน
ความจําเป็นและความต้องการ  ผู้บริหารรับฟังผู้ ร่วมงาน  ผู้บริหารให้กําลงัใจผู้ ร่วมงานให้พยายาม
หาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ  ผู้บริหารเสริมสร้างความคิดริเริมสร้างสรรค์แก่
ผู้ ร่วมงาน  ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สกึมีคณุคา่ ผู้บริหารให้เกียรตผิลงานทีผู้ ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตั ิ 
ผู้บริหารส่งเสริมทางวิชาการโดยวิธี e-learning  ผู้บริหารมีการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ  ผู้บริหารสร้างและสือความหวงัอยา่งชดัเจน  ผู้บริหารปรับปรุงบรรยากาศในการทํางานและ
สร้างความประทบัใจในการปฏิบตัิงาน  ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สึกว่าปัญหาทีเกิดขนึเป็นสิงทีท้า
ทายและเป็นโอกาสทีดีทีจะแก้ปัญหา  ผู้บริหารมีทัศนคติ เจตคติทีดีในแง่บวก  ผู้บริหารมีความ
แน่วแน่ในอดุมการณ์ตามความเชือและคา่นิยม  ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานแสดงความคิดเห็น
และเหตผุล  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบคุคล  ผู้บริหารปรับปรุงวิธีการและ
กระบวนการทํางาน  ผู้ บริหารตอบสนองต่อสิงทีรับฟังได้ ผู้ บริหารสามารถทํางานกับคน
หลากหลายรูปแบบ  ผู้บริหารรู้ค่านิยมและวฒันธรรมขององค์กรทีมีผลต่อการทํางาน  ผู้บริหารมี
ความสามารถปรับบทบาทเป็นผู้ นําและผู้ตามได้  ผู้บริหารพัฒนาทกัษะภาวะผู้ นําและผู้ตามได้  
ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นและพร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์  ผู้บริหารให้การสนบัสนุนช่วยเหลือ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา  ผู้บริหารเป็นผู้ ไวต่อความรู้สึกของผู้ ร่วมงาน   องค์ประกอบย่อยที .   มีค่า
นําหนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง . -.   คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues)  เท่ากบั 
37.026  และคา่ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)  เท่ากบั 72.600   แสดงว่าทงั 

 ตวัแปร  ร่วมกนับรรยายองค์ประกอบได้ดีทีสดุ  ผู้วิจยัจึงตงัชือองค์ประกอบย่อยที .  ว่า  “การ
กระตุ้นทางปัญญา” 
 

 



 
 

ตารางที   องค์ประกอบยอ่ยที .  

n=258 

ที ข้อคําถาม ข้อความ คา่นําหนกั
องค์ประกอบ 

  ผู้บริหารแสดงออกทางอารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม .830 

  ผู้บริหารมีความเอืออาทร ให้ความอบอุน่แก่ผู้ อืน .786 

  ผู้บริหารแสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผย เช่น เป็นผู้ ทีเข้าใจ
ง่าย  เอืออารี  และตดิตอ่สมาชิกอยูอ่ยา่งสมําเสมอ 

 

.770 

  ผู้บริหารเข้าใจความแตกตา่งระหวา่งบคุคล .758 

  ผู้บริหารใจกว้าง เปิดกว้างให้ครูมีเสรีภาพในการคดิ .725 

  ผู้บริหารสือสารให้บคุลากรในระดบัตา่ง ๆ  
พร้อมทีจะทํางานได้ 

.718 

  ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจทางการศกึษา .698 

  ผู้บริหารสร้างขวญัและกําลงัใจแก่บคุลากร .690 

  ผู้บริหารสร้างศรัทธาและความเชือมนัให้เกิดกบับคุลากร .651 

  ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรทํางานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

.643 

  ผู้บริหารใจกว้าง สง่เสริมให้บคุลากรมีเสรีภาพในการคิด .642 

  ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรมีสว่นร่วมและร่วมกนั 

เสนอปัญหาขององค์กร 
.612 

  ผู้บริหารเพิมอํานาจในการตดัสินใจให้กบัผู้ อืน .600 

  ผู้บริหารไมว่ิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น 

ของผู้ ร่วมงาน 
.572 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues)  เทา่กบั 1.056 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)  เทา่กบั 2.070 

  

 จากตารางที   พบวา่องค์ประกอบยอ่ยที .   บรรยายได้ด้วยตวัแปร  ตวั  ตวัแปรที
สําคญัได้แก่  ผู้บริหารแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  ผู้บริหารมีความเอืออาทรให้ความ
อบอุ่นแก่ผู้ อืน  ผู้ บริหารแสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผย เช่น เป็นผู้ ทีเข้าใจง่าย  เอืออารี  และติดต่อ



 
 

สมาชิกอยูอ่ยา่งสมําเสมอ  ผู้บริหารเข้าใจความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  ผู้บริหารใจกว้าง เปิดกว้าง
ให้ครูมีเสรีภาพในการคิด   ผู้ บริหารสือสารให้บุคลากรในระดับต่าง ๆ   พร้อมทีจะทํางานได้  
ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจทางการศกึษา  ผู้บริหารสร้างขวญัและกําลงัใจแก่บคุลากร  ผู้บริหาร
สร้างศรัทธาและความเชือมนัให้เกิดกบับคุลากร  ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรทํางานโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้  ผู้บริหารใจกว้าง สง่เสริมให้บคุลากรมีเสรีภาพในการคิด  ผู้บริหารสนบัสนนุ
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมและร่วมกันเสนอปัญหาขององค์กร  ผู้บริหารเพิมอํานาจในการตดัสินใจ
ให้กบัผู้ อืน  ผู้บริหารไม่วิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นของผู้ ร่วมงาน   องค์ประกอบที .   
มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -.  ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues)  
เท่ากบั 1.056   และคา่ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)  เท่ากบั 2.070   แสดง
วา่ทงั  ตวัแปร  ร่วมกนับรรยายองค์ประกอบได้ดีทีสดุ  ผู้วิจยัจึงตงัชือองค์ประกอบย่อยที .  ว่า 
“ความเป็นเอกตัถบคุคล” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที   องค์ประกอบที  

n=258 

ที ข้อคําถาม ข้อความ คา่นําหนกั
องค์ประกอบ 

  ผู้บริหารสง่เสริมด้านการติดตอ่สือสาร .  

  ผู้บริหารมีภาวะผู้ นํา/การเป็นผู้ นํา .  

  ผู้บริหารสนบัสนนุการดําเนินงาน .  

  ผู้บริหารสง่เสริมและพฒันาวิสยัทศัน์ของสถานศกึษา .  

  ผู้บริหารอํานวยความสะดวกในทีประชมุ .  

  ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ทีเทา่ทนัการเปลียนแปลง .  

  ผู้บริหารสง่เสริมการเปลียนแปลงของสถานศกึษา .  

  ผู้บริหารมีการตดัสินใจ .  

  ผู้บริหารมีการปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียน .  

  ผู้บริหารมีทกัษะการบริหาร .  

  ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย .  

  ผู้บริหารโน้มน้าวผู้ ร่วมงานให้ปฏิบตัิตามในสิงทีต้องการได้ .  

  ผู้บริหารกําหนดเป้าหมายและการปฏิบตังิานทีชดัเจน .  

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues)  เทา่กบั .  

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)  เทา่กบั 1.277 

 

 จากตารางที   พบวา่องค์ประกอบที   บรรยายได้ด้วยตวัแปร  ตวั  ตวัแปรทีสําคญั
ได้แก่  ผู้บริหารส่งเสริมด้านการติดต่อสือสาร  ผู้บริหารมีภาวะผู้ นํา/การเป็นผู้ นํา  ผู้บริหาร
สนบัสนนุการดําเนินงาน  ผู้บริหารส่งเสริมและพฒันาวิสยัทศัน์ของสถานศกึษา  ผู้บริหารอํานวย
ความสะดวกในทีประชุม   ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ทีเท่าทนัการเปลียนแปลง  ผู้บริหารส่งเสริมการ
เปลียนแปลงของสถานศึกษา   ผู้บริหารมีการตดัสินใจ  ผู้บริหารมีการปฏิสมัพนัธ์กับนกัเรียน  

ผู้บริหารมีทกัษะการบริหาร  ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย  ผู้บริหารโน้มน้าวผู้ ร่วมงานให้
ปฏิบตัติามในสิงทีต้องการได้ ผู้บริหารกําหนดเป้าหมายและการปฏิบตัิงานทีชดัเจน  องค์ประกอบ
ที  มีคา่นําหนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง . -.  คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues)  
เทา่กบั .   และคา่ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)  เท่ากบั1.277  แสดงว่า



 
 

ทงั  ตวัแปร   ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีทีสุด      ผู้ วิจัยจึงตงัชือองค์ประกอบที   ว่า 
“ภาวะผู้ นํา” 

 

ตารางที   องค์ประกอบที  

n=258 

ที ข้อคําถาม ข้อความ คา่นําหนกั
องค์ประกอบ 

  ผู้บริหารมีทกัษะการคิด วิเคราะห์ปัญหาสําคญั จุดแข็ง 
จดุออ่นของหนว่ยงานได้ 

.  

  ผู้บริหารมีสญัชาตญิาณในการสร้างวิสยัทศัน์ .  

  ผู้บริหารมีเป้าหมายการทํางานทีเหมาะสมกบั 

การเปลียนแปลงทีเกิดขนึได้ 

 

.  

  ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างวิสยัทศัน์ร่วม .  

  ผู้บริหารสามารถวางแผนกลยทุธ์ได้ดีสอดคล้อง 
กบัวิสยัทศัน์ขององค์กร 

.  

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues)  เทา่กบั 2.156 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)  เทา่กบั 1.135 

 

 จากตารางที   พบว่าองค์ประกอบที   บรรยายได้ด้วยตวัแปร  ตวั  ตวัแปรทีสําคญั
ได้แก่  ผู้บริหารมีทกัษะการคดิ  วิเคราะห์ปัญหาสําคญั  จดุแข็ง จดุอ่อนของหน่วยงานได้  ผู้บริหาร
มีสัญชาติญาณในการสร้างวิสัยทัศน์  ผู้ บริหารมีเป้าหมายการทํางานทีเหมาะสมกับการ
เปลียนแปลงทีเกิดขนึได้  ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างวิสยัทศัน์ร่วม  ผู้บริหารสามารถ
วางแผนกลยุทธ์ได้ดีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร       องค์ประกอบที   มีค่านําหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -.   คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues)  เท่ากบั 2.156   
และ คา่ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)  เท่ากบั 1.135   แสดงว่าทงั  ตวัแปร  
ร่วมกนับรรยายองค์ประกอบได้ดีทีสดุ  ผู้วิจยัจงึตงัชือองค์ประกอบที   วา่ “วิสยัทศัน์” 

 



 
 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภท
ศกึษาสงเคราะห์   สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  ตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  ประกอบด้วย  องค์ประกอบ   สามารถสรุปเป็นแผนภมูิได้ ดงันี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แผนภูมิที     สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียน
ประเภทศกึษาสงเคราะห์   สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 

 

คณุลกัษณะ  

 

การสร้าง 
แรงบนัดาลใจ  

 

วิสยัทศัน์  

 

ภาวะผู้ นํา  

การบริหาร 
การเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภท
ศกึษาสงเคราะห์   สงักดัสํานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 

.1 

คณุลกัษณะ
สว่นตน  

.2 

คณุลกัษณะ
ท้องถิน  

.1 

การกระตุ้น
ทางปัญญา 

.2 

ความเป็น
เอกตัถบคุคล 



 
 

 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภท
ศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  ตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  ประกอบด้วย  องค์ประกอบ ดงันี 

1. คณุลกัษณะ  ประกอบด้วย  องค์ประกอบยอ่ย ได้แก่ 

1.1 คณุลกัษณะส่วนตน 

1.2 คณุลกัษณะท้องถิน 

2. การสร้างแรงบนัดาลใจ ประกอบด้วย  องค์ประกอบยอ่ย ได้แก่ 
2.1 การกระตุ้นทางปัญญา 

2.2 ความเป็นเอกตัถบคุคล 
3. ภาวะผู้ นํา 

4. วิสยัทศัน์ 
  
ตอนที  การวิเคราะห์องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียน
ประเภทศกึษาสงเคราะห์ สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 

 การวิเคราะห์ตอนที  นี  ผู้วิจัยต้องการวิเคราะห์องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนั
พืนฐาน  โดยได้ศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียน
ประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน สรุปสาระสําคญัได้
ดงันี  
 สํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  สงักัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 
ซึงรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  ได้กําหนดองค์ประกอบ 
และตวับง่ชีของการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองไว้ ดงันี  
 1.  คณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและการเรียนรู้ของคนไทย     
                    .   การประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 

                    .   การปฏิรูปแหลง่เรียนรู้ คณุภาพห้องเรียน ภมูิปัญญาท้องถิน   
                    1.3   การพฒันาหลกัสตูรและการจดักระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์   
(โดยเฉพาะหลกัสตูรสถานศกึษายึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง)   
                    1.4  การพฒันาครูสําหรับโรงเรียนประจํา 

                    1.5  การพฒันาระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขนึ   
                    1.6  กระบวนการรับนกัเรียนด้อยโอกาสทีมีประสิทธิภาพ   



 
 

 .  โอกาสทางการศกึษาและการเรียนรู้  
                    .   การพฒันาระบบการเรียนรู้ในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์การรับนกัเรียน  ระบบ 

      2.2  จดัแหลง่เรียนรู้เทคโนโลยีทางการศกึษา (แหลง่เรียนรู้เรือง e-learning) ทกุวิชา/ 
ทกุกลุม่สาระ 

        2.3  การบริหารการจดัการศกึษาในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ 

      2.4  การสร้างเครือข่ายทางการศกึษาและการแลกเปลียนเรียนรู้ พฒันาทกัษะชีวิต 
วิชาการ อาชีพ 

 .  สง่เสริมการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นของสงัคมและสง่ผลให้คนไทยยคุใหม่  
      3.1  การระดมทรัพยากรเพือใช้ในการศกึษาจากชมุชนและท้องถิน   
      3.2  การกระจายอํานาจสูส่ถานศกึษา 

                    3.3 การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กรท้องถิน เพือให้มีส่วนร่วมการจัด
การศกึษา  (เครือขา่ยด้านการสร้างพฒันาและนกัเรียน)    
      3.4  กระบวนการนิเทศภายในทีได้มาตรฐาน ชดัเจน 

      3.5  พฒันาข้อมลูสารสนเทศทงัระบบ 

      3.6  การดําเนินตามโครงสร้างบริหารสํานกับริหารงานการศกึษาพิเศษ    

 ผู้วิจยัได้นําตวับง่ชีหรือตวัแปรทีสงัเกตได้ดงักล่าวมาสร้างข้อกระทงคําถาม จากตวัแปร
ทีได้จากการสงัเคราะห์เอกสาร ซึงได้มาจากการประชุมเสวนาโต๊ะกลม “ทิศทางการจดัการศกึษา
พิเศษในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง” ในวันที  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช  ของสํานัก
บริหารงานการศกึษาพิเศษให้กบัผู้บริหารโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ จํานวน  โรงเรียน ได้ตวัแปร
สงัเกตได้จํานวน  ตวัแปร  นํามาสรุปข้อคําถามได้  จํานวน  ข้อ  และนําข้อคําถามจํานวน  
ข้อ มาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น  ซงึได้บรรจไุว้ในตอนที   ของแบบสอบถาม ดงัตอ่ไปนี  

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) ความ 

คดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี 

                     .   การวิเคราะห์ความคดิเห็นเกียวกบัตวัแปรขององค์ประกอบการปฏิรูปการศกึษา
ในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขนัพืนฐาน 

 

 

 



 
 

ตารางที   แสดงคา่เฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบัองค์ประกอบการปฏิรูปการศกึษา 

                   ในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังาน 

                   คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน จํานวน   ตวัแปร 
      n=258 

 

ท ี

 

ข้อคําถาม 

  

DS.  

ระดบั 

ความคิดเห็น 
 การประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา   .  .  มาก 

 การปฏิรูปแหลง่เรียนรู้ คณุภาพห้องเรียน ภมูิปัญญาท้องถิน  .  .  มาก 

 การพฒันาหลกัสตูรและการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ (โดยเฉพาะหลกัสตูรสถานศกึษา
ยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง)  

 

 

.  

 

 

.  

 

 

มาก 

 การพฒันาครูสาํหรับโรงเรียนประจํา   .  .  มาก 

 การพฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียนให้มีประสทิธิภาพมากขนึ   .  .  มาก 

 กระบวนการรับนกัเรียนด้อยโอกาสทีมีประสทิธิภาพ   .  .  มาก 

 การพฒันาระบบการเรียนรู้ในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์การรับ
นกัเรียน  ระบบ  

 

.  

 

.  

 

มาก 

 จดัแหลง่เรียนรู้เทคโนโลยีทางการศกึษา (แหลง่เรียนรู้เรือง  
e-learning) ทกุวิชา/ทกุกลุม่สาระ  

 

.  

 

.  

 

มาก 

 การบริหารการจดัการศกึษาในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ 4.14 0.83 มาก 
 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและการแลกเปลียนเรียนรู้ 
พฒันาทกัษะชีวิต วิชาการ อาชีพ 

 

.  

 

.  

 

มาก 

 การระดมทรัพยากรเพือใช้ในการศกึษาจากชมุชนและท้องถิน   3.96 0.93 มาก 

 การกระจายอาํนาจสูส่ถานศกึษา  4.00 0.86 มาก 

 การสร้างเครือขา่ยองค์กรชมุชน องค์กรท้องถิน เพือให้มีสว่นร่วม
การจดัการศกึษา (เครือขา่ยด้านการสร้างพฒันาและนกัเรียน)   

 

4.00 

 

0.91 

 

มาก 

 กระบวนการนิเทศภายในทีได้มาตรฐาน ชดัเจน 3.86 0.92 มาก 

 พฒันาข้อมลูสารสนเทศทงัระบบ  3.88 0.84 มาก 

 การดาํเนินตามโครงสร้างบริหารสาํนกับริหารงานการศกึษาพิเศษ 4.12 0.83 มาก 

 

 จากตารางที   พบวา่ตวัแปรทงั  ตวัแปร  มีคา่เฉลียอยูร่ะหว่าง . - .  มีคา่ 

เบียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง  . - .   แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างซึงเป็นผู้ อํานวยการโรงเรียน 
จํานวน   คน   รองผู้ อํานวยการโรงเรียน จํานวน  คน  และ ครูจํานวน  คน รวมทงัสิน

X



 
 

จํานวน   คน   มีความคิดเห็นเกียวกบัองค์ประกอบการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน   โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   ซงึแตล่ะตวัแปรมีการกระจายของข้อมลูทีแตกตา่งกนั  โดยคา่เฉลียของ
ทกุตวัแปรอยู่ในระดบัมาก   โดยเรียงลําดบัดงันี  ตวัแปรที                         

         ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ (โดยเฉพาะหลักสูตรสถานศึกษายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง)  การบริหารการจัด
การศกึษาในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์  กระบวนการรับนกัเรียนด้อยโอกาสทีมีประสิทธิภาพ  การ
ดําเนินตามโครงสร้างบริหารสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   การปฏิรูปแหล่งเรียนรู้ คณุภาพ
ห้องเรียน ภูมิปัญญาท้องถิน  การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและการแลกเปลียนเรียนรู้ พฒันา
ทกัษะชีวิต วิชาการ อาชีพ  การพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึน  การ
ประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา  การพฒันาครูสําหรับโรงเรียนประจํา การกระจายอํานาจ
สู่สถานศึกษา  การสร้างเครือข่ายองค์กรชมุชน องค์กรท้องถิน เพือให้มีส่วนร่วมการจดัการศกึษา 
(เครือข่ายด้านการสร้างพัฒนาและนักเรียน) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์การรับนกัเรียน  ระบบ  การระดมทรัพยากรเพือใช้ในการศกึษาจากชมุชนและท้องถิน   
จัดแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เรือง e-learning) ทุกวิชา/ทุกกลุ่มสาระ  
พฒันาข้อมลูสารสนเทศทงัระบบ  กระบวนการนิเทศภายในทีได้มาตรฐาน ชดัเจน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       .   การวิเคราะห์ค่าประสิทธิสหสมัพนัธ์ขององค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   

 

ตารางที   คา่ประสิทธิสหสมัพนัธ์ขององค์ประกอบการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของ 
                   โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   

 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง 
ของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ 

(Y1) (Y2) (Y3) 

คณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและการเรียนรู้ของคนไทย  
(Y1) 

.  .  

ด้านโอกาสทางการศกึษาและการเรียนรู้ (Y2) .  .   

ด้านสง่เสริมการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนของสงัคม 

และสง่ผลให้คนไทยยคุใหม ่(Y3) 
 

.  

 

.  

 

.  

Chi-Square= 0.28, df= 2.00   

 P-value= 0.05  Rmsea= 0.00 

NFI= 1.00 , GFI= 1.00, AGFI= 1.00, RMR= 0.0024 

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .  

 

 จากตารางที    ค่าประสิทธิสหสัมพันธ์ขององค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   พบว่าตวัแปรแตล่ะตวัมีความสมัพันธ์ซึงกนั
และกันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .   และมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ตงัแต ่

. - .   และเมือพิจารณาผลการวิเคราะห์โมเดลการวดัตวัแปรการปฏิรูปการศึกษา พบว่า 
คา่สถิติทีทดสอบ ได้แก่  คา่ไค-สแควร์ มีคา่เท่ากบั .   มีคา่องศาอิสระเท่ากบั  สดัส่วนของคา่
ไค-สแควร์กบัองศาอิสระ มีคา่เข้าใกล้หนึง, คา่ p มีคา่เท่ากบั .05  (p=0.50000) RMSEA มีคา่เข้า
ใกล้ 0 ดชันีวดัความสอดคล้อง GFI = 1.00, AGFI = 1.00, RMR = 0.0024 แสดงว่า โมเดลการวดั
มีความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์   โดยพบว่านําหนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตได้แต่
ละตวัมีคา่สงู (loading>.90)  
 



 
 

ตอนที   การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลียนแปลง
กับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สังกัด
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 

 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ (factor analysis)  ทีได้นําเสนอข้อมลูไว้
แล้วในข้างต้นนัน พบว่า องค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนั
พืนฐาน  ประกอบด้วย   องค์ประกอบ  127  ตวัแปร และการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  มี  องค์ประกอบ  ตวัแปร ดงัตอ่ไปนี 

 X1 หมายถึง  คณุลกัษณะ 

 X2 หมายถึง  การสร้างแรงบนัดาลใจ 

 X3 หมายถึง  ภาวะผู้ นํา 

 X4 หมายถึง  วิสยัทศัน์ 

 Y หมายถึง การปฏิรูปการศกึษาการศกึษาในทศวรรษทีสอง 
 จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตอุงค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  ทีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงตรรกะ โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที
สนบัสนนุความสมัพนัธ์เชิงตรรกะองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศกึษา
ในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  ทีมีความสมัพนัธ์ตอ่กนั  ผู้วิจยัได้วิเคราะห์
เนือหา  (Content analysis)  ดงันี 

 

 
 
 

 

 

 

แผนภมูิที   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านคณุลกัษณะกบัด้านการสร้าง 
                   แรงบนัดาลใจ 

 

องค์ประกอบ 

ด้านคณุลกัษณะ 

X1 

องค์ประกอบ 

ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 

X2 



 
 

 ผลการศกึษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านทีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านคุณลักษณะกับองค์ประกอบด้านการสร้างแรงบันดาลใจ   ได้แก่ ลีมบาช 
(Leimbach)   ได้อธิบายถึงลกัษณะของภาวะผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์ ดงันีคือ    การสร้างวิสยัทศัน์และ
กลยุทธ์   การเป็นนักสือสารและแนวปฏิบัติในกลยุทธ์ขององค์กร การนําการเปลียนแปลงของ
องค์กร  รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และ วีรวัฒน์  ปันนิตามัย  ได้
ทําการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง แรงจูงใจทีจะนําและการ
ต่อต้านการเปลียนแปลงของนักศึกษา หลักสูตรภาคพิเศษ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนั
บณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาหลักสูตร MPA มีคณุลักษณะผู้ นํามุ่ง
ปรับเปลียนโดยเฉพาะด้านความสามารถสร้างแรงบนัดาลใจ  และคํานงึถึงความเป็นปัจเจกชนของ
ผู้ตามได้เหนือกวา่ MPPM  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
 สรุปจากข้อสนับสนุนทีกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
คุณลักษณะของผู้ บริหารกับด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านคณุลกัษณะตอ่การสร้างแรงบนัดาลใจ  ในการศกึษาครังนี 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านคณุลกัษณะกบัด้านภาวะผู้ นํา 
 

 ผลการศกึษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านทีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านคุณลักษณะกับด้านภาวะผู้ นํา  ได้แก่  จักรี  นิลวิสุทธิ  ได้ทําการศึกษา 
คณุลกัษณะทีพงึประสงค์ของผู้ อํานวยการสถาบนัอาชีวศึกษาตามความคาดหวงัของผู้บริหารและ
ครู อาจารย์ ในกลุ่มภาคกลาง  ผลการศกึษาพบว่า ) ด้านบุคลิกภาพ คณุลกัษณะทีพึงประสงค์
ของผู้ อํานวยการสถาบันอาชีวศึกษาตามความคาดหวังของผู้ บริหารและครู-อาจารย์     โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  พบว่า ความซือสตัย์  มีเกียรติเชือถือได้ อยู่ในระดบัมากทีสดุ  ) ด้าน
ภาวะผู้ นํา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พบว่า ด้านคณุธรรมและจริยธรรมทีดี  และเป็นแบบอย่าง
สําหรับผู้ ใต้บงัคบับญัชาอยู่ในระดบัมากทีสดุ  )  ด้านทกัษะการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

องค์ประกอบ 

ด้านคณุลกัษณะ 

X1 

องค์ประกอบ 

ด้านภาวะผู้ นํา 

X3 



 
 

และพบว่า ด้านความสามารถในการบริหารงานภายใต้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัด  อยู่ในระดบั
มากทีสุด  และด้านวิชาชีพ  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และพบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจใน
หลักการบริหารสถาบนัอาชีวศึกษา อยู่ในระดบัมากทีสุด สําหรับวุฒิชัย วรชิน ได้ทําการศึกษา 
ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะผู้ นํากับประสิทธิผลภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศึกษา  สงักัด
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คณุลกัษณะ
ของผู้ นําได้แก่  คณุลกัษณะทางบคุลิกภาพ  คณุลกัษณะทางแรงจงูใจ  และคณุลกัษณะทางทกัษะ   
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลภาวะผู้ นํา  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  สําหรับชัยพร  
พนัธ์น้อย ได้ทําการศกึษาคณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกดัสํานกับริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  ตามความคิดเห็นของครู  ผลการวิจยัพบว่า คณุลกัษณะในสภาพปัจจบุนั และ
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในสงักัดสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  ตาม
ความคิดเห็นของครูอยู่ในระดบัมากทกุด้าน  ดงันี  ด้านส่วนตวัและครอบครัว  ด้าน วิชาการ ด้าน
ปฏิบัติงานการศึกษาพิเศษ  ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร  ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  ด้านภาวะผู้ นํา  และด้านมนุษยสัมพันธ์  สําหรับประวิช  ยะรินทร์  ได้
ทําการศึกษาเรือง คณุลักษณะของผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา ตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาชัยภูมิ  เขต -  ผลการวิจัยพบว่า 
คณุลกัษณะของผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา  ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับค่าเฉลียสูงสุดดงันีคือ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้าน
บุคลิกภาพ   ด้านภาวะผู้ นํา ด้านวิชาชีพ  และทักษะการบริหาร   สําหรับวิชัย  ยองใย ได้
ทําการศกึษาคณุลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามทศันะของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศกึษา
ขนัพืนฐานและผู้ นําชมุชน  สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษานครศรีธรรมราช เขต   ผลการวิจยั
พบว่า คณุลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามทศันะของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขนั
พืนฐานและผู้ นําชุมชน  สงักัดสํานกังานเขตพืนทีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต   ในภาพรวม
และรายด้านทกุด้าน คือ ความรู้ ความสามารถทางการบริหาร  ด้านภาวะผู้ นํา (การเป็นผู้ นํา) ด้าน
ความถนดั  ด้านทศันคตแิละด้านจงูใจอยูใ่นระดบัมาก   และสดุาวรรณ เต็มเปียม  ได้ทําการศกึษา
คณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาระยอง  เขต   
จงัหวดัระยอง  ผลการวิจยัพบว่า คณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาระยอง  เขต   จังหวัดระยอง  โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก  และ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อยได้แก่  บุคลิกภาพ  ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ด้านความรู้ความสามารถ  และด้านความเป็นผู้ นํา 



 
 

 สรุปจากข้อสนบัสนนุทีกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
คุณลักษณะของผู้ บริหารกับภาวะผู้ นํา  ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะกบัด้านภาวะผู้ นํา ในการศกึษาครังนี 
 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านคณุลกัษณะกบัด้านวิสยัทศัน์ 
 

ผลการศึกษาวิจัยและทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทีสนับสนุนความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบด้านคุณลักษณะกับด้านวิสัยทัศน์ ได้แก่  ธวัชชัย  กลินดี  ได้ศึกษา
คณุลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ความต้องการของผู้บริหารโรงเรียนของหวัหน้าสายมธัยมศึกษา และครูอาจารย์ เกียวกับ
คณุลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส สงักัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบั
มากทงั  ด้านคือ ด้านคณุธรรม  ด้านวิสยัทศัน์  ด้านมนษุยสมัพนัธ์  ด้านความรู้ความสามารถใน
การบริหาร  ด้านการสือสาร ตามลําดบั    และเมือเปรียบเทียบความต้องการของผู้บริหารโรงเรียน
ของหวัหน้าสายมธัยมศึกษา และครูอาจารย์ เกียวกับคณุลกัษณะทีพึงประสงค์ทงั  ด้าน พบว่า 
ความต้องการด้านคณุธรรม   ด้านวิสยัทศัน์  ด้านความรู้ความสามรารถ ในการบริหาร    และด้าน
การสือสาร มีความแตกตา่งกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .    สําหรับด้านความต้องการ
ด้านมนษุยสมัพนัธ์ ไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  สําหรับกิตติภชั กนกธารา
สกุล ได้ทําการศึกษาลกัษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  ตามทศันะของผู้บริหารและครูในเครือข่าย
โรงเรียนการใช้หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า  ลกัษณะของผู้บริหารมืออาชีพและการบริหารการจดัการศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่  คือ  เป็นผู้ นําการ
เปลียนแปลง  มีวิสยัทัศน์กว้างไกล  มีความยุติธรรม วางแผนงาน  ติดตามตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบ  มีลกัษณะความเป็นผู้ นําสูง  บริหารโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  เป็นประชาธิปไตย รู้ข้อมูล
ข่าวสารทีทนักับการเปลียนแปลง และมีบุคลิกภาพทีเหมาะสม    สําหรับสมาน  พงษ์จํานง  ได้
ทําการศึกษาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  ตามทศันะของผู้บริหาร สถานศึกษา

องค์ประกอบ 

ด้านวิสยัทศัน์ 

X4 

องค์ประกอบ 

ด้านคณุลกัษณะ 

X1 



 
 

ขนัพืนฐาน จงัหวดัชยัภูมิ  ผลการวิจยัพบว่า  คณุลกัษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  ตามทศันะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน จังหวัดชัยภูมิ   มีความสําคญัอยู่ในระดบัมากทีสุด  ด้าน โดย
เรียงลําดบัความสําคญัดงันี คือ ด้านคณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านบคุลิกภาพ  
ด้านความรู้  ด้านความสามารถ ด้านทักษะการบริหารและด้านวิสัยทัศน์   โดยในด้านของ
วิสยัทศัน์นนั แสดงออกเรืองของมีความคิดริเริมสร้างสรรค์   สนบัสนุน ส่งเสริม ผลกัดนับุคลากร
และแสวงหาวิธีใหม่ ๆ เพือการปฏิบตัิงานให้บรรลตุามวิสยัทศัน์  และกําหนดเป้าหมาย และสร้าง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานในอนาคต ได้อย่างชัดเจน  และมีความเป็นไปได้เมือเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของผู้ บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
จงัหวดัชยัภูมิ จําแนกตามประสบการณ์ในการดํารงตําแหน่งและวฒุิการศึกษาพบว่า ไม่แตกตา่ง
กนัทงัโดยรวมและรายด้าน  สําหรับอดศิร เนาวนนท์ ได้ทําการวิจยั เรือง  สถานะปัจจบุนัทิศทางใน
อนาคตของมหาวิทยาลยัและคณุลกัษณะของอธิการบดีทีพึงประสงค์ ตามทศันะของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา  ผลการวิจยัพบว่า  ด้านคณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของอธิการบดี 
บคุลากรในมหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา มีความคดิเห็นอย่างยิงกบัคณุลกัษณะของอธิการบดี 
คือ  การมีความกระตือรือร้น ร้อยละ .  การมีวสิยัทศัน์กว้างไกล ร้อยละ .  การบริหารงาน
ตามแนวทางประชาธิปไตย และมีแนวคิดทีทันสมัยต่อสภาพการเปลียนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยี ร้อยละ .  สําหรับ ประพิศ  เกษรางกลู  ได้ทําการศกึษาเรือง คณุลกัษณะผู้ นําการ
เปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐาน  สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษา ชลบรีุ เขต  
ผลการวิจยัพบวา่ คณุลกัษณะของผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักดั
สํานกังานเขตพืนทีการศกึษา ชลบรีุ เขต  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงลําดบัคา่เฉลียจากมากไป
หาน้อยคือ การมีความเชือว่าองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ทีสําคญั การเน้นคณุค่าของทรัพยากรมนษุย์   
การมีวิสยัทศัน์  การใช้หลกับริหารความเสียง  การสือสารและเป็นนกัฟังทีดี   และปฏิบตัิงานให้
เกิดความก้าวหน้าตอ่เนือง สําหรับพระมหาเสาร์คํา   จนัทร์ธิยะ ได้ทําการศกึษาคณุลกัษณะความ
เป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนพระปริยตัิรรม   ผลการวิจยัพบว่า คณุลกัษณะ
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติรรม  ตามความคิดเห็นของ
ผู้ เชียวชาญให้ระดบัความคดิเห็นมากทีสดุ  ในสว่นประเด็นคณุลกัษณะด้านการบริหาร ซึงได้แก่ มี
ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนงานการบริหาร ยุติธรรม โปร่งใส มี
วิจารณญาณ   ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์  สามารถสรรหาบคุลากร  กํากบัดแูลและสร้างขวญัและ
กําลังใจ  ทํางานเป็นทีม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม ยืดหยุ่นเป็นกันเอง มีจิตวิทยาความคิด
สร้างสรรค์  และภาวะผู้ นําสูง  สําหรับวุฒิพงษ์  ภักดีเหลา ได้ทําการศึกษาเรือง คุณลักษณะขอ



 
 

องค์กรนวัตกรรม   กรณีศึกษาองค์กรทีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม   ผลการศึกษาพบว่า  
คุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย ในการสร้าง
องค์กรการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์  การให้รางวัลและการยอมรับการสือสาร การจดัการ
ความรู้และข้อมูลข่าวสาร  ทรัพยากร การประเมินและการลําเลียงความคิด  ผู้ นํา บุคลากร 
เครือข่าย วฒันธรรมและคา่นิยมร่วม สถาบนั Southwest Education Development Laboratory   
เสนอลกัษณะของผู้ นําการเปลียนแปลงควรมีลกัษณะ 6 ประการโดยลกัษณะทีสําคญัลําดบัแรก
คือ  การมีวิสัยทัศน์  ผู้ นําสามารถกําหนดวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน และกระจายวิสัยทัศน์ให้
บคุลากรทงัภายในและภายนอกองค์กรได้เรียนรู้ และสามารถนําไปปฏิบตัไิด้อยา่งชดัเจนถกูต้อง   
 สรุปจากข้อสนบัสนนุทีกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
คณุลกัษณะของผู้บริหารกับด้านวิสยัทศัน์   ผู้วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะกบัด้านวิสยัทศัน์ ในการศกึษาครังนี 
 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการสร้างแรงบนัดาลใจกบัด้าน 

                  คณุลกัษณะ 

 ผลการศกึษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านทีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านการสร้างแรงบนัดาลใจกบัด้านคณุลกัษณะ  ได้แก่  นอดดิง (Noddings) กล่าว
ว่า จิตวิญญาณของผู้บริหารด้านแรงบนัดาลใจ ซึงประกอบด้วยคณุลกัษณะย่อย  ประการคือ  
ความเชือมนัในตนเอง  ความมุ่งมนัในการทํางาน และความศรัทธาในผลสําเร็จ  แรงบนัดาจใจจึง
เป็นคณุลกัษณะหนึงทางจิตวิญญาณของผู้บริหารอีกด้านหนึงทีค้นพบว่า สามารถจําแนกความ
เป็นผู้บริหารสถานศกึษาต้นแบบได้ 
 สรุปจากข้อสนบัสนนุทีกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
การสร้างแรงบนัดาลใจกับด้านคณุลกัษณะ ผู้วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านการสร้างแรงบนัดาลใจกบัด้านคณุลกัษณะในการศกึษาครังนี 

 

องค์ประกอบ 
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องค์ประกอบ 
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แผนภมูิที    แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการสร้างแรงบนัดาลใจกบัด้านภาวะ 

                   ผู้ นํา 

 

ผลการศกึษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านทีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับด้านภาวะผู้ นํา ได้แก่ ปัทมา จิตรศรีสวัสดิ ได้
ทําการศึกษาเรือง การทํานายความพึงพอใจของงาน และความผูกพนัทางจิตใจต่อองค์กรจาก
ภาวะผู้ นําแบบนักปฏิรูป  โดยมีความชอบพอผู้ นําเป็นตัวแปรส่งผ่าน  ผลการวิจัยพบว่า  
องค์ประกอบการให้รางวัลตามเงือนไขมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับองค์ประกอบของการสร้างแรง
บนัดาลใจ   การเอาใจใสผู่้ตามเป็นรายบคุคลของผู้ นําแบบนกัปฏิรูป   อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .    
 สรุปจากข้อสนบัสนนุทีกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
การสร้างแรงบนัดาลใจกับด้านภาวะผู้ นํา   ผู้วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านการสร้างแรงบนัดาลใจกบัด้านภาวะผู้ นํา ในการศกึษาครังนี 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการสร้างแรงบนัดาลใจกบัด้านวิสยัทศัน์ 

 

ผลการศกึษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านทีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับด้านวิสัยทัศน์  ได้แก่ เศรษฐพงษ์ นวะมะรัตน ได้

องค์ประกอบ 

ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 

X2 

องค์ประกอบ 

ด้านภาวะผู้ นํา 

X3 

องค์ประกอบ 

ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 

X2 

องค์ประกอบ 

ด้านวิสยัทศัน์ 

X4 



 
 

ทําการศึกษาเรือง กลยุทธ์การพฒันาองค์ความรู้ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกสู่ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร   สรุปสาระสําคญัไว้ว่า การสร้างและการสาน
วิสัยทัศน์  โดยทีองค์กรจะอยู่ได้ต้องมีการกําหนดจุดมุ่งหมายขององค์กร  ซึงบางคนยังไม่รู้
จดุมุง่หมายในชีวิตของตนเอง  และยงัไมส่นใจทีจะรับรู้เป้าหมายขององค์กร  ดงันนัองค์กรจึงมีการ
รับฟังความรู้สึกจากผู้ อืน เพือพฒันามุมมองของตนเองให้กว้างขึน  ถือว่าเป็นวิสยัทศัน์ร่วม โดย
หลักการสําคญัคือ ทุกคนต้องพูดคุยจากความรู้สึกจริง ๆ  การเปิดใจพูด หรือเปิดใจรับฟัง โดย
องค์ประกอบทีจะส่งให้คนแสดงวิสัยทัศน์ออกมา คือ การสนับสนุนให้แต่ละคนมีวิสัยทัศน์ส่วน
บคุคล  และการสร้างแรงบนัดาลใจ   ซึงจะเป็นจดุร่วมของการมีวิสยัทศัน์และพฒันาไปสู่การสร้าง
วิสยัทศัน์ร่วม   สถาบนัเพิมผลผลผลิตแห่งชาติ ได้อธิบายองค์ประกอบของภาวะผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์
พบว่า มี  องค์ประกอบคือ ) การสร้างวิสยัทศัน์ เมือผู้ นําเป็นผู้สร้างแรงบนัดาลใจและทําให้เกิด
การปฏิบตั ิ ผู้ นําต้องมีภาพอนาคตทีเรียกกนัว่า “วิสยัทศัน์”  ) สร้างฝันให้เป็นจริง ) สร้างโอกาส
และให้อํานาจแก่ผู้ปฏิบตั ิ ) การสร้างพลงั  ) การสร้างจริยธรรม    สําหรับไทกีและเดอแวนนาดา 
(Tichy and Devanna)  ได้กล่าวถึงรูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงประกอบด้วย  ระยะ 
ตามลําดบั ได้แก่ ระยะเริม คือ การยอมรับการเปลียนแปลง ระยะทีสองทีตามมาคือ การสร้าง
วิสยัทศัน์ใหม ่ (Creating a new vision)  ซงึในระยะนี ผู้ นําต้องหาทางสร้างแรงดลใจแก่ผู้ตามด้วย
การบ่งบอกถึงอนาคตทีดีกว่า และสามารถดึงดูดใจผู้ ตามให้เห็นว่าคุ้มค่าทีจะเปลียนแปลง และ
ระยะทีสามคือ การดําเนินการเปลียนแปลงภายในองค์กร  สําหรับฮอคเกอร์  และโทรฟิโน (Hooker 

and Trofino)   ได้อธิบายถึงองค์ประกอบ  ประการของผู้ นําทีสามารถสร้างการเปลียนแปลง
ภายในองค์กรได้ตามเป้าหมาย   ซึงการสร้างแรงบันดาลใจเป็นองค์ประกอบหนึง ทีจะทําให้
ผู้ ร่วมงานสร้างและสานวิสยัทศัน์ร่วม (Inspiring a share vision)   สําหรับแฟร์โฮลม(Fairholm)  
ได้กลา่ววา่ผู้ นําจะต้องมีกระบวนการในการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบับคุลากรในองค์กรมีความรู้สึก
ร่วม เต็มใจ และจิตวิญญาณทีจะทํางานร่วมกนัเต็มประสิทธิภาพเพือให้บรรลุตามเป้าประสงค์
ร่วมกัน  โดยทีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานทีชัดเจน  และวัตถุประสงค์นันยังมีอิทธิพลต่อ
บุคลากรในองค์กรให้ยอมรับและปฏิบตัิงานให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้หรือวิสัยทัศน์
นนัเอง     โดยปกติองค์กรมกัจะเข้าใจว่าภาวะผู้ นําเกิดขึนโดยธรรมชาติหรือเป็นสิงทีติดตวับุคคล
นนั ๆ มา   ซงึแท้ทีจริงแล้วผู้ นําทีมีความคิดโดดเดน่แตกตา่งหรือวิสยัทศัน์ทีดีนนัมกัจะไม่ได้เกิดขนึ
โดยธรรมชาติ แต่เกิดขึนกับผู้ นําทีมีการฝึกฝนจากการกระทําการปฏิบัติงานหรือสังสม
ประสบการณ์จนกลายเป็นบุคคลทีมีภาวะผู้ นําทีดีนันเอง   ภาวะผู้ นํามักจะเกิดขึนกับผู้ นําทีมี



 
 

วตัถปุระสงค์ในการดําเนินงานทีชดัเจน และวตัถปุระสงค์นนัยงัมีอิทธิพลตอ่บคุลากรในองค์กรให้
ยอมรับและปฏิบตังิานให้ลลุว่งตามวตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้  
 สรุปจากข้อสนบัสนนุทีกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
การสร้างแรงบนัดาลใจกับด้านวิสัยทัศน์  ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านการสร้างแรงบนัดาลใจกบัด้านวิสยัทศัน์ ในการศกึษาครังนี 
 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นํากบัด้านคณุลกัษณะ 

 

ผลการศกึษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านทีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านภาวะผู้ นํากับด้านคุณลักษณะ  ได้แก่ จามจุรี  จําเมือง ได้ทําการวิจัยเรือง 
รูปแบบภาวะผู้ นําทีมีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียนสงักัด กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 
รูปแบบภาวะผู้ นําทีมีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียนสงักดั กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะ   ด้าน
คือ ) ด้านวิสัยทัศน์  )  ด้านการจัดการเรียนการสอน ) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน ) 
ด้านชุมชน  )  ด้านคุณธรรม และ ) ด้านพัฒนาสังคม   สําหรับอรอุมา  วงษ์พานิช  ได้
ทําการศึกษาเรือง ภาวะผู้ นําของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลในช่วงปี พุทธศักราช -  
ผลการวิจัยพบว่า  ภาวะผู้ นําของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลในช่วงปี พุทธศักราช -  
ประกอบด้วย  ด้านคือ ) ด้านคณุลักษณะและบุคลิกภาพ   )  ด้านความรู้ความสามารถ  ) 
ด้านการมีจริยธรรมและคณุธรรมในการปฏิบตังิาน  )  ด้านการพฒันาและส่งเสริมการทํางานเป็น
ทีม และการสร้างเครือข่าย ) ด้านการสร้างแรงจูงใจ  การเสริมสร้างพลงัอํานาจ และการสร้าง
บรรยากาศในงาน  ) ด้านการมีวิสัยทัศน์และจัดการเชิงกลยุทธ์  ) ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ทางการบริการและการตลาด  ) ด้านการจดัการความรู้และการบริหารการเปลียนแปลง และ ) 
ด้านการบริหารทวัไปและทรัพยากรมนษุย์     สําหรับทศันีย์  จลุอดงุ   ได้ทําการศกึษาองค์ประกอบ
ภาวะผู้ นําทีมีประสิทธิผลของหวัหน้าหอผู้ ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ   ผลการวิจยัสรุป
ได้ดงันี ภาวะผู้ นําทีมีประสิทธิผลของหวัหน้าหอผู้ ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐมีทงัหมด 7 

องค์ประกอบ 

ด้านภาวะผู้ นํา 

X3 

องค์ประกอบ 

ด้านคณุลกัษณะ 

X1 



 
 

องค์ประกอบ บรรยายด้วยคําถาม 65 ข้อ มีคา่ความแปรปรวนรวมกนั คิดเป็นร้อยละ 70.30  ได้แก่ 
1) การมีวิสยัทศัน์ มีคําถาม 16 ข้อ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 16.80  2) 
คณุลกัษณะผู้ นําทีเป็นแบบอย่าง มีคําถาม 19 ข้อ  สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 

16.10  3) การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการพฒันาคณุภาพ  มีคําถาม 8 ข้อ 

สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 10.60     4) คณุลกัษณะทางวิชาชีพทีเป็นแบบอย่าง มี
คําถาม 8 ข้อ  สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 9.10  5) การมีอํานาจและแรงขบัในตน มี
คําถาม 5 ข้อ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 7.80   6) การสนบัสนนุส่งเสริมการพฒันา
ผู้ตาม  มีคําถาม 5 ข้อ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 5.00   7) การเป็นผู้ เชียวชาญงาน
การพยาบาล มีคําถาม 4 ข้อ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 4.90  สําหรับนภวรรณ 
คณานรัุกษ์  ได้ทําการศึกษาเรือง ภาวะผู้ นําเพือองค์กรทีมีประสิทธิภาพ   โดยมีข้อสรุปว่า องค์กร
ยุคใหม่เป็นองค์กรทีจะต้องปรับเปลียนให้พร้อมทีจะยืดหยุ่นและพร้อมทีจะเผชิญกับการ
เปลียนแปลงทีเกิดขนึ องค์กรยคุใหมจ่งึควรมีผู้ นําทีมี   )  ภาวะผู้ นําทีเปรียบเสมือนความสามารถ
ทีสําคญัขององค์กรซึงความสามารถของผู้ นําควรจะมี คือ คุณภาพและคุณลักษณะส่วนบุคคล  
ช่วงเวลาสําหรับการตัดสินใจอย่างรอบคอบ  การจัดการสถานการณ์ให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบตัิงาน  การพฒันาบคุลากรจากศกัยภาพทีแท้จริง  ความสามารถในการกระตุ้นและสร้างแรง
บนัดาลใจ  การให้ความสนใจตอ่รายละเอียด และการจดัการความสามารถหลกั   ) ภาวะผู้ นําทีมี
ศกัยภาพเป็นเลิศ ทีมีความสามารถเป็นผู้ นําตนเองและผู้ อืน  รวมทงัการบ่มเพาะภาวะผู้ นําทีมี
ศกัยภาพเป็นเลิศในทุก ๆ ระดบัขององค์กร  และ ) ภาวะผู้ นําทีเกิดจากการปฏิบตัิงานภายใต้
สภาพเหมือนจริง  ซงึจะมีกระบวนการสร้างภาวะผู้ นําทีเกิดจากการปฏิบตังิานภายใต้สภาพเสมือน
จริง  ขนัตอน คือ ภาวะผู้ นําเปรียบเสมือนการจดัการ  ภาวะผู้ นําเปรียบเสมือนกับการจดัการทีดี
เลิศ  ภาวะผู้ นําทีให้ความสําคญักับคา่นิยม   ภาวะผู้ นําทีมีความน่าเชือถือ  และภาวะผู้ นําทีมีจิต
วิญญาณ  จงึจะสามารถจดัการองค์กรและทรัพยากรมนษุย์ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เพือจดัการ
และตอบสนองตอ่การเปลียนแปลงทีเกิดขนึได้อย่างเหมาะสม    สําหรับเฮย์ กรุ๊ป (Hay Group) ได้
ร่วมมือกบันิตยสาร Fortune ในการสํารวจเพือหาบริษัททีได้รับการยอมรับของอเมริกาและของโลก 
เพือเปิดเผยบริษัททีมีการดําเนินการยอดเยียมเป็นทียอมรับ และประสบความสําเร็จมากทีสดุ  ซึง
ในการวิจยัครังนี มีหวัข้อในการศึกษาวิจยัเกียวกบัองค์ประกอบทีเป็นคณุลกัษณะ ความสามารถ
ขององค์กรในการพฒันาปฏิบตัแิละวิธีหานวตักรรมทีมีความท้าทาย  ซึงนวตักรรมเป็นคณุลกัษณะ
หนึงขององค์กรทีได้รับการยอมรับด้วยองค์ประกอบทีเกียวข้องคือ   ภาวะผู้ นําและการชีแนวทาง  
ลักษณะภาวะผู้ นําทีจะประสบความสําเ ร็จในการสร้างนวัตกรรมในองค์กร  ( Prevalent  



 
 

Leadership)  จะต้องมีลกัษณะเป็นผู้ นําทีมีอํานาจ  ซึงจะเป็นผู้ ทีให้ทิศทางและวิสยัทศัน์ทีชดัเจน  
ผู้ นําทีมุ่งความสมัพนัธ์ทีช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามคัคีภายในทีมงาน ผู้ นํามุ่งการมีส่วนร่วม ซึง
จะเป็นผู้สร้างความผูกพนัและสร้างความคิด  ผู้ นําทีมีลกัษณะเป็นผู้ ฝึกสนาม (Coaching)  โดย
เป็นการพฒันาบคุคลในระยะยาว  การส่งเสริมนวตักรรมให้ประสบความสําเร็จ  จะเพิมระดบัการ
ชีแนะ (Direction)  มีการมอบอํานาจ (Empowerment)  การมีส่วนร่วม (Participation) ทีมงาน 
(Team) ให้สงูขึน  สําหรับสถาบนัพฒันาครูใหญ่แห่งทสัมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย (Tasmanian 

Principals Institute: TPI)  ได้สรุปในงานวิจยัไว้ว่า ภาวะผู้ นําของผู้ บริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานขึนภายใต้ชือทีเรียกว่า คุณลักษณะทีส่งเสริมประสิทธิภาพการทํางาน   โดยแบ่ง
คณุลกัษณะออกเป็น  ด้านคือ  ) ความสามารถเฉพาะตวัในการบริหาร  ) ความสามารถในการ
ทํางานร่วมกับผู้ อืน  ) ความสามารถในด้านบริหารการศึกษา  ) ความสามารถในการทํางาน
ร่วมกบัชมุชน  และ ) ความสามารถในฐานะผู้ นําศาสนา วฒันธรรม และจริยธรรม  
 สรุปจากข้อสนบัสนุนทีกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
ภาวะผู้ นํากับด้านคณุลกัษณะ  ผู้วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ด้านภาวะผู้ นํากบัด้านคณุลกัษณะ ในการศกึษาครังนี 

 
 

 

 

 

 

แผนภมูิที   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นํากบัด้านการสร้าง 
                     แรงบนัดาลใจ 

 

 ผลการศกึษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายทา่นทีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่าง 

องค์ประกอบด้านภาวะผู้ นํากบัด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ  ได้แก่ เดวิท (David) ได้ทําการศกึษา
ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงและองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่าพฤติกรรมการปฏิบตัิของผู้ นําการ
เปลียนแปลง มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทงัรายบุคคลและรายกลุ่ม  อธิบายได้ว่า การทีหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วยมีภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง จะพัฒนาให้ผู้ ใต้บงัคบับัญชามีความรู้เป็นบุคคล ซึงสนใจ
ใฝ่หาความรู้  เพือนําไปพฒันาตนเองและหนว่ยงาน  และจากคณุลกัษณะบคุลิกภาพส่วนบคุลของ

องค์ประกอบ 

ด้านภาวะผู้ นํา 

X3 

องค์ประกอบ 

ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 

X2 



 
 

หวัหน้าหอผู้ ป่วย  ผู้ใต้บงัคบับญัชาจะเกิดความเชือมนัศรัทธา และอยากถือเป็นแบบอย่าง  รวมถึง
สร้างแรงบนัดาลใจในการร่วมพัฒนาหน่วยงาน เพือให้เกิดเป็นองค์กรทีมีคณุภาพ   อโวลิโอ  บาส 
และ จุง  (Avolio, Bass and Jung) กล่าวถึงภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงทีประกอบด้วย
คณุลกัษณะกล้าคิด   กล้าเปลียนแปลง  กระตุ้นให้ผู้ตามเกิดแรงบนัดาลใจในการทํางาน   ทําให้
บคุลากรมีการทํางานเป็นทีมทีดี   มีขวญักําลงัใจ  และความกระตือรือร้นในการทํางานด้วยความ
เข้าใจเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ขององค์กร   สําหรับ วิลเลียม  (Williams) ได้ศกึษาพฤติกรรม
ภาวะผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์ โดยเน้นพฤติกรรมเป็นหลกัสําคญั คือ  ความเป็นผู้ นําในการทํางานทีท้า
ทาย มีความสามารถในการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ   และสง่เสริมสมาชิกให้มีความคิดริเริมสร้างสรรค์  
มีแรงบนัดาลใจและกระตือรือร้น โดยทําให้เกิดวิสยัทศัน์ร่วมกันกับสมาชิก   สําหรับสุนทร สีหา
นาม ได้ทําการศึกษาเรือง  ความสมัพนัธ์ระหว่างเชาว์อารมณ์กับภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา  ในจงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา
ในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีระดบัภาวะผู้ นําเปลียนแปลงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า  ระดบัภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ และด้านการคํานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ในระดบัมากทีสุด   ส่วนด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และด้าน
การกระตุ้นทางปัญญาอยู่ในระดบัมาก  เชาว์อารมณ์กบัภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีความสมัพนัธ์กนัทางบวก       สําหรับ ประทีป บินชยั และ 
นิพนธ์  กินาวงศ์  ได้ทําการวิจยัเรือง รูปแบบการพฒันาภาวะผู้ นํา ตามแนวภาวะผู้ นําพิสยัสมบรูณ์
ของผู้ บริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาขันพืนฐาน   ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมแล้ว
องค์ประกอบภาวะผู้ นําตามแนวภาวะผู้ นําพิสยัสมบูรณ์ทีต้องพัฒนามี  8 องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบภาวะผู้ นําทีต้องลดลงมี 3 ด้าน คือ การบริหารงานแบบเสรีนิยม (LF) การบริหารงาน
แบบวางเฉยเชิงรับ (MP) การบริหารงานแบบวางเฉยเชิงรับ (MA) ส่วนองค์ประกอบภาวะผู้ นําที
ต้องพฒันาให้มีเพิมขนึมี 5 คือ การให้รางวลัตามสถานการณ์  (CR) การให้ความสําคญัเป็น
รายบคุคล (IC) การกระตุ้นให้ใช้ปัญญา (IS)  พฤติกรรมทีสร้างศรัทธาบารมี (IB) และคณุลกัษณะ
ทีสร้างศรัทธาบารมี (IA)  ส่วนองค์ประกอบทีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีเพียง  1  องค์ประกอบ คือ 

การดลบนัดาลใจ (IM)   ซึงจะต้องรักษาระดบัไว้หรือพฒันาให้มีเพิมขึนอีก      สําหรับ สุชาดา  
ธรรมนิยม   ได้ทําการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
กับความพึงพอใจต่อการบริหารกิจการนักศึกษาของครูในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าผู้ บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้ นําการ
เปลียนแปลงในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เรียงตามลําดับคือ ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการ



 
 

กระตุ้นทางปัญญา  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  และด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บคุคล และภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจตอ่การบริหารกิจการ
นกัศกึษาของครู  มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีความสมัพนัธ์กนั
คอ่นข้างสงู (r=.743)  นอกจากนีสภุาวดี  นพรุจจินดา ได้ทําการวิจยัเรือง องค์ประกอบภาวะผู้ นํา
ของผู้บริหารวิทยาลยัพยาบาล   สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบภาวะ
ผู้ นําของผู้บริหารวิทยาลยัพยาบาล   สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ประกอบด้วย  องค์ประกอบ คือ 
) ผู้ นํามีวิสยัทศัน์  )  ผู้ นํามีการเปลียนแปลง  ) ผู้ นําทางวิชาชีพ  ) ผู้ นําจริยธรรม ) ผู้ นําสร้าง
แรงบันดาลใจ  )  ผู้ นําคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  )  ผู้ นําด้านเทคโนโลยี  และทัง  
องค์ประกอบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ ถกูต้อง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ สอดคล้อง
กบัแนวคดิและทฤษฎีของการวิจยั   ธีระ  รุญเจริญ  และวาสนา ศรีไพโรจน์    ได้ให้แนวคิดเกียวกบั
ภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ ไว้ว่า  ภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์เป็นลกัษณะหรือพฤติกรรมในการนําผู้ อืน   
ประสานงานผู้ อืนด้วยการสร้างแรงบนัดาลใจ  สร้างแรงจูงใจ   สร้างบรรยากาศโดยการคิดนอก
กรอบด้วยวิธีการใหม่ ๆ   เพือนําไปสู่การสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  สําหรับอรพิม  พุทะวงษ์  ได้ศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้ นําของหวัหน้าผู้ ป่วยกบัความพงึพอใจในงานของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลศนูย์กลางนครหลวงเวียงจนัทน์   ผลการวิจยัพบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้ นํา
ของหวัหน้าผู้ ป่วยกบัความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการ ภาวะผู้ นําของหวัหน้าผู้ ป่วยมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลศูนย์กลางนคร
หลวงเวียงจนัทน์  สปป.ลาว  มีค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากับ .   และเมือจําแนกเป็นราย
ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านการท้าทายกระบวนการ  ด้านการมีแรงบนัดาลใจให้เกิดวิสยัทัศน์ร่วม   
ด้านการทําให้ผู้ อืนแสดงความสามารถด้านการทําตนเป็นแบบอย่าง  ด้านการเสริมสร้างกําลงัใจ  
พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง  กับความพึงพอใจของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลศนูย์กลางนครหลวงเวียงจนัทน์   โดยมีคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 
. , . , . , .  และ .   ตามลําดบั (P<0.01) 

 สรุปจากข้อสนบัสนนุทีกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
ภาวะผู้ นํากับด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ผู้ วิจัยจึงไ ด้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านภาวะผู้ นํากบัด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ในการศกึษาครังนี 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

แผนภมูิที   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นํากบัด้านวิสยัทศัน์ 

 

 ผลการศกึษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายทา่นทีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่าง 
องค์ประกอบด้านภาวะผู้ นํากับด้านวิสยัทศัน์  ได้แก่  คริสซอฟ  บาร์บารา (Kristoff, Barbara)ได้
ทําการศึกษาเรืองภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงวัฒนธรรมโรงเรียนทีส่งผลต่อความชํานาญและ
ประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้อยโอกาส  ผลการวิจยัพบว่า  รูปแบบภาวะผู้ นําการ
เปลียนแปลงทีพบว่าใช้กันมาก ในผู้บริหารโรงเรียนด้อยโอกาสคือ การมีวิสัยทศัน์  การเอาใจใส่
ผู้ ร่วมงานและกล้าเสียง  วฒันธรรมองค์กรทีส่งผลตอ่ความมีประสิทธิภาพของผู้บริหารคือ ความ
ร่วมมือของทีมงาน   การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน   และลักษณะของภาวะผู้ นํา การ
เปลียนแปลงวฒันธรรมโรงเรียนทีมีดงักล่าวจะมีอิทธิพลตอ่การพฒันาและสะท้อนให้เห็นถึงความ
มีประสิทธิภาพ ความดีเดน่ของผู้บริหารโรงเรียนด้อยโอกาส    สําหรับวทักินส์  ไมเชล (Watkins, 

Michae) ทีสรุปไว้วา่   ภาวะผู้ นําทีจะมีพลงัในการจงูใจผู้ อืนได้จะต้องมีวิสยัทัศน์ทีดี และชดัเจน มี
ความรู้ความชํานาญและมีพลงัพอทีจะขบัเคลือนผู้คน   สําหรับ วาเดซ (Valdez)  กล่าวว่าภาวะ
ผู้ นําทางการศึกษา มีอิทธิพลต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกบัการจดัการศึกษาเช่นกนั โดยภาวะผู้ นํานนั
ต้องพฒันาวิสยัทศัน์และเป้าหมายของภาวะผู้ นํา โดยต้องเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึง
ความต้องการ เป้าหมายและวัดประเมินเพือการตัดสินใจ หาทางให้สองอย่างบรรจบกันทัง
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย  สําหรับ สมบตัิ  บุญเลียง   อารีย์ นยัพินิจ  และธงพล  พรหมสาขา ณ 
สกลนคร  ได้ทําการวิจัยเรือง ลักษณะภาวะผู้ นําทีดีในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
ผลการวิจยัพบวา่  ลกัษณะภาวะผู้ นําทีดี จะต้องประกอบด้วย ) ผู้ นําต้องมีวิสยัทศัน์  ) ผู้บริหาร
ต้องมีบคุลิกภาพทีดี  )  ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมนัในการทํางานและอดทน      )  ผู้บริหารต้องมี
คณุธรรมจริยธรรม )  ผู้บริหารต้องใช้หลกัการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  )  ผู้บริหารต้องมี
มนุษยสัมพันธ์ในการทํางานทีดี   ) ผู้บริหารเป็นผู้ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์และเป็นผู้ นําการ
เปลียนแปลง  )  ผู้ นําต้องมีความสามารถในการสือสาร  )  ผู้บริหารต้องให้การสนบัสนุนและ
ช่วยเหลือผู้ ใต้บงัคบับญัชา  ) ผู้ บริหารต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจและผู้บริหาร

องค์ประกอบ 

ด้านภาวะผู้ นํา 

X3 

องค์ประกอบ 

ด้านวิสยัทศัน์ 

X4  



 
 

ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สําหรับนคเรศ  ณ พัทลุง และยุวัฒน์  วุฒิเมธี  ได้ศึกษาเรือง 
คณุลกัษณะภาวะผู้ นําทีมีผลตอ่การพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผลการวิจยัพบว่า 
คุณลักษณะภาวะผู้ นํามี  องค์ประกอบคือ การมีวิสัยทัศน์ทีเข้มแข็ง  ความสามารถทางการ
บริหาร  การมุ่งปฏิบตัิให้บรรลผุลและแบบอย่างเชิงจิตใจ  มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญักับ
ผลสัมฤทธิการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมีวิสัยทัศน์ทีเข้มแข็ง มี
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   และผลการวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์พบว่า 
คณุลกัษณะหลกัของภาวะผู้ นําบารมีส่งผลต่อผลสมัฤทธิการพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ประกอบด้วย การมีวิสยัทศัน์ทีเข้มแข็ง  ความสามารถทางการบริหาร  การมุ่งปฏิบตัิให้
บรรลุผลและแบบอย่างทางจิตใจเชิงคุณธรรม    สําหรับนิคม  วินาวงศ์  ได้ทําการวิจัยเรือง 
องค์ประกอบพฤติกรรมการบริหารทีส่งผลต่อวิสยัทศัน์ของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สงักัด
สํานักงานการประถมศึกษา นครราชสีมา  ผลการวิจัยพบว่า วิสัยทัศน์ของผู้ บริหาร โรงเรียน
ประถมศกึษา  สงักัดสํานกังานการประถมศึกษา นครราชสีมา  ทงัโดยภาพรวมและรายด้านคือ 
การสร้างวิสัยทัศน์  การเผยแพร่วิสัยทัศน์  และปฏิบัติตามวิสัยทัศน์อยู่ ในระดับสูง  และ
องค์ประกอบพฤติกรรมของผู้บริหารสง่ผลตอ่วิสยัทศัน์ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .  
 สรุปจากข้อสนบัสนนุทีกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
ภาวะผู้ นํากบัด้านวิสยัทศัน์   ผู้วิจยัจงึได้กําหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน
ภาวะผู้ นํากบัด้านวิสยัทศัน์ ในการศกึษาครังนี 
 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านวิสยัทศัน์กบัด้านคณุลกัษณะ 

 

 ผลการศกึษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายทา่นทีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

องค์ประกอบด้านภาวะผู้ นํากบัด้านวิสยัทศัน์  ได้แก่  เสตียร์ และพอตเตอร์ (Steers and Porter)  
ได้อธิบายถึงองค์ประกอบภาวะผู้ นํา ด้านความชัดเจนในวิสัยทัศน์ว่าเป็นลักษณะของผู้ นําที
สามารถในการให้ความชดัเจนด้านถ้อยคําทีเกียวกบัวิสยัทศัน์ทีดี  เพือให้ทราบว่าอนาคตควรเป็น

องค์ประกอบ 

ด้านวิสยัทศัน์ 

  X4  

องค์ประกอบ 

ด้านคณุลกัษณะ 

X1 



 
 

อย่างไร    สําหรับกิตติภชั  กนกธาดาสกลุ   ได้ทําการศกึษาลกัษณะผู้บริหารมืออาชีพตามทศันะ
ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลกัสตูรการศกึษาขนัพืนฐาน  สงักดัสํานกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา  ผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะเรืองวิสยัทัศน์   การตดัสินใจ
แบบมีสว่นร่วม และการบริหารโดยมุง่เน้นประโยชน์สงูสดุตอ่การพฒันาการเรียนรู้ มีความแตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .    ทงันีคณุลกัษณะเรืองวิสยัทศัน์  การตดัสินใจแบบมีส่วน
ร่วม และการบริหารโดยมุ่งเน้นประโยชน์สงูสุดต่อการพฒันาการเรียนรู้เป็นลกัษณะของผู้บริหาร  
เป็นหน้าทีของผู้บริหารทีต้องมีหรือต้องปฏิบตัอิยู่แล้ว    
 สรุปจากข้อสนบัสนนุทีกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
วิสยัทศัน์กับด้านคณุลกัษณะ   ผู้วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ด้านวิสยัทศัน์กบัด้านคณุลกัษณะ ในการศกึษาครังนี 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านวิสยัทศัน์กบัด้านการสร้าง 
                     แรงบนัดาลใจ 

 

 ผลการศึกษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านทีสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้านวิสยัทศัน์กับด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ  ได้แก่ เบนนิส (Bennis) ได้กล่าวถึง
หลกั  5 ประการของความเป็นผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์  ดงันี 1) ความเป็นผู้ นําในการทํางานทีท้าทาย  

สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ  และส่งเสริมผู้ อืนให้มีความคิดริเริมใหม่ ๆ  ทีท้าทาย   2) มีแรงบนัดาลใจ
และกระตือรือร้น โดยการทําให้เกิดวิสยัทศัน์ร่วมกับผู้ อืน  3) ส่งเสริมการทํางานเป็นทีมให้การ
สนบัสนนุผู้ อืน   4) ทําตนเป็นต้นแบบตวัอย่างทีดีแก่ผู้ อืน   อีกทงัจอห์น คอตเตอร์ (John Kotter)    
ได้ให้แนวคิดว่าวิสยัทศัน์ทีมีประสิทธิผล  วิสยัทศัน์นนัต้องมีพลงั  เพราะวิสยัทศัน์ทีมีพลงัสามารถ
ทําให้มีแรงบนัดาลใจและมีแรงผลกัดนั  กลา่วคือ สถานะในอนาคตนนัจะต้องดีกว่าสถานะทีอยู่ใน
ปัจจุบนัมาก ๆ   จนกระทงัพวกเขายินดีทีจะทุ่มเท กําลงัและเสียสละถ้าจําเป็น เพือทีจะไปให้ถึง
สถานะนนั  สําหรับ  ไคร์เจมส์ และ เคน ลาติ (Keith James and Ken Lahti)  ได้ทําการวิจยั เรือง 

องค์ประกอบ 

ด้านวิสยัทศัน์ 

X4  

องค์ประกอบ 

ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 

X2 



 
 

วิสยัทศัน์และระบบขององค์กรทีมีอิทธิพลตอ่การสร้างแรงบนัดาลใจและการปฏิบตัิขององค์กร  ผล
การศกึษาพบว่าวิสยัทศัน์และระบบขององค์กรมีอิทธิพลตอ่การสร้างแรงบนัดาลใจและการปฏิบตัิ
ขององค์กร (แรงจูงใจเพือให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ขององค์กร)     มีความสัมพันธ์กับระดบัของแรง
บันดาลใจของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญ   สําหรับ วีระวัฒน์   ปันนิตามัย ได้ทําการศึกษา
เปรียบเทียบสมรรถนะของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง    แรงจูงใจทีจะนําและการต่อต้านการ
เปลียนแปลงของนกัศึกษาหลกัสูตรภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษาหลกัสตูร MPA  แสดงคณุลกัษณะของการเป็นผู้ นําทีมุ่ง
ปรับเปลียนในภาพรวมในระดบัสงูกวา่นกัศกึษาในหลกัสตูร MPPM ในทกุด้าน โดยเฉพาะด้านการ
เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ และการคํานึงถึงความเป็นปัจเจก  ทังนีเป็นผลมาจากตําแหน่งการ
บริหารในภาครัฐทีมีส่วนช่วยปลกูฝังอดุมการณ์ในการสร้างแรงบนัดาลใจ ได้แก่    กลุ่มผู้ตามของ
กลุ่มตวัอย่างทีเป็นนกัศกึษาหลกัสตูร MPA มากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีมาจากหลกัสตูร MPPM  ส่วน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  ได้กําหนดสมรรถนะด้านความเป็นผู้ นํา 

(leadership competencies)   ซึงถือเป็นสมรรถนะสําคญัเฉพาะทีช่วยให้บุคคลนําผู้ อืนไปใน
ทิศทางเดียวกบัวตัถปุระสงค์   วิสยัทศัน์และภารกิจหลกันนั และได้อธิบายความหมายภาวะผู้ นํา
เชิงวิสยัทศัน์  (visionary leadership) หมายถึง ความสามารถของผู้ นําในการสร้างและสือสาร
ภารกิจหลกัขององค์การทีมาจากแรงบนัดาลใจ  วิสยัทศัน์  ระบบคา่นิยมได้ สํานกับริหารงานการ
มธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้อธิบายความหมายภาวะผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศกึษาในการกําหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ของสถานศกึษาโดยมุ่งเน้นคณุภาพผู้ เรียน
และมีการสือสารทิศทาง วิสยัทศัน์สู่การปฏิบตัิและสร้างแรงจงูใจ  แรงบนัดาลใจ  กระตุ้นบคุลากร
ให้มีสว่นร่วมในการทําให้สถานศกึษาประสบความสําเร็จ  และสรีุพนัธ์  เสนานชุ  กล่าวว่า ผู้ นําทีมี
วิสยัทศัน์ทีชดัเจน สามารถบอกได้ว่าองค์กรต้องการเป็นอย่างไร หลงัจากนนัก็ถ่ายทอดวิสยัทศัน์
ออกมาเป็นกลยทุธ์ในการบริหารจดัการแล้วสร้างแรงบนัดาลใจให้บคุลการปฏิบตัิตามด้วยความ
เตม็ใจ  
 สรุปจากข้อสนบัสนนุทีกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
ด้านวิสยัทศัน์กบัด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ   ผู้วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่าง
ด้านวิสยัทศัน์กบัด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ในการศกึษาครังนี 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านวิสยัทศัน์กบัด้านภาวะผู้ นํา 

 

 ผลการศกึษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายท่านทีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
องค์ประกอบด้านวิสยัทศัน์กบัด้านภาวะผู้ นํา  ได้แก่ แฟร์โฮลม (Fairholm) ได้กล่าวไว้ว่า โดยปกติ
องค์กรมกัจะเข้าใจว่าภาวะผู้ นําเกิดขึนโดยธรรมชาติ  หรือเป็นสิงทีติดตวับุคคลนนัมา  ซึงแท้จริง
แล้ว  ผู้ นําทีมีความคิดโดดเดน่แตกต่างหรือวิสยัทศัน์ทีดีนนั มกัจะไม่ได้เกิดขึนโดยธรรมชาติ  แต่
เกิดขึนกบัผู้ นําทีมีการฝึกฝนจากการกระทําการปฏิบตัิงานหรือสงัคมประสบการณ์ จนกลายเป็น
บุคคลทีมีภาวะผู้ นําทีดีนนัเอง  ภาวะผู้ นํามกัเกิดขึนกับผู้ นําทีมีวัตถุประสงค์ ในการดําเนินงานที
ชดัเจน และวตัถุประสงค์นนัยงัมีอิทธิพลต่อบุคลากรในองค์กรให้ยอมรับและปฏิบตัิงานให้ลุล่วง
ตามวตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ 

สรุปจากข้อสนบัสนนุทีกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
วิสยัทศัน์กับด้านภาวะผู้ นํา  ผู้วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างด้านวิสยัทัศน์กับ
ด้านภาวะผู้ นํา ในการศกึษาครังนี 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านคณุลกัษณะกบัการปฏิรูปการศกึษา 

                     ในทศวรรษที  

 

 

องค์ประกอบ 

ด้านวิสยัทศัน์ 

X4  

องค์ประกอบ 

ด้านภาวะผู้ นํา 

X3 

องค์ประกอบ 

ด้านคณุลกัษณะ 

X1 

องค์ประกอบ 

ด้านการปฏิรูปการศกึษา 

ในทศวรรษที  (Y) 



 
 

 ผลการศกึษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายทา่นทีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะกบัด้านการปฏิรูปในทศวรรษที  ได้แก่  สกลุรัตน์  กมทุมาศได้แสดง
ทศันะไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสําคญั ทีจะชีวดัความสําเร็จขององค์กรในการปฏิรูป
การศึกษาไทย  นอกจากนีความอยู่รอดของโรงเรียนในโลกยุคปัจจุบนัทีมีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วผู้ บริหารยุคใหม่ต้องเตรียมตนเองให้มีคุณลักษณะและขีดความสามารถทีเหมาะสม  
สําหรับคลอทซ์ และแดเนียล (Klotz and Daniel)  ได้ทําการศกึษาการเตรียมการสําหรับสร้างสรรค์
หลกัสตูรของผู้บริหารสถานศึกษา   ทีสอดคล้องกบัความเคลือนไหวในการปฏิรูประดบัชาติ พบว่า   
ควรต้องหลีกเลียงการบริหารงานทีมีบุคคลเป็นศนูย์กลาง  แต่เน้นการเรียนรู้ด้วยการกระทําและ
ทบทวนทิศทางคณุลกัษณะความเป็นมืออาชีพสําหรับผู้บริหาร เน้นความคิดสร้างสรรค์ ริเริมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สอดคล้องกับแนวคิดของไอวานา ไซมิค (Ivana Simic)  ทีได้เน้นชัดว่า 
คณุลกัษณะทีจําเป็นสําหรับการบริหารจดัการการเปลียนแปลงองค์การแบบเปลียนสภาพ สามารถ
นําไปสู่จุดหมายปลายทางของวรจรการเปลียนแปลง ซึงผู้ นําการเปลียนแปลงต้องพฒันาทกัษะ
และคุณลักษณะทีเหมาะสม  ซึงเป็นไปตามข้อเสนอของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง 
( - )   ทีกําหนดไว้ชัดเจนว่าการปฏิรูปการศึกษาจะต้องจัดให้มีกลไกขับเคลือนการ
กระจายอํานาจสู่สถานศกึษาอย่างเป็นระบบตามศกัยภาพและความพร้อมโดยการสร้างผู้ นําการ
เปลียนแปลง 

สรุปจากข้อสนบัสนุนทีกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
ด้านคุณลักษณะกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที   ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐาน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งด้านคณุลกัษณะกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที  ในการศกึษาครังนี 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านแรงบนัดาลใจกบัการปฏิรูปการศกึษา 

                    ในทศวรรษที  

 

 

องค์ประกอบ 

ด้านแรงบนัดาลใจ 

X2 

องค์ประกอบ 

ด้านการปฏิรูปการศกึษา 

ในทศวรรษที  (Y) 



 
 

 ผลการศกึษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายทา่นทีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่าง 
องค์ประกอบด้านแรงบนัดาลใจกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที  ได้แก่ ปรานี  อธิคมานนท์ 
ได้ทําการศึกษาเรือง ภาวะผู้ นําของผู้ บริหารทีส่งผลต่อการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาของ
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในเขตภูมิภาคตะวันตก  
ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผู้ นําของผู้ บริหารสถานศกึษาสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนั
พืนฐาน ในเขตภูมิภาคตะวันตก  โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับ
คา่เฉลียจากมากไปหาน้อย  ดงันี   ความสามารถส่วนตน   การมุ่งความสมัพนัธ์เป็นรายคน  การ
ดลใจ และการกระตุ้นทางปัญญา  ซงึด้านการมุง่ความสมัพนัธ์เป็นรายคน  และการดลใจ และการ
กระตุ้นทางปัญญา ส่งผลต่อการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในเขตภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม         อีกทงั สมคิด  
สกุลสถาปัตย์  ได้ทําการศึกษา เรือง รูปแบบภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงทีมีประสิทธิผลในการ
ปฏิรูปการศกึษาแบบยงัยืนพบว่า  รูปแบบภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงทีมีประสิทธิผลในการปฏิรูป
การศกึษาแบบยงัยืนเป็นความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพหตุวัแปรทีประกอบด้วยองค์ประกอบสําคญั 

 องค์ประกอบคือ การสร้างสือกลางทีมีศกัยภาพ  การใช้ความฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน การ
สร้างแรงบนัดาลใจ  การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  การกระตุ้นการใช้ปัญญา  และการใช้
อิทธิพลอยา่งมีอดุมการณ์  ซงึมีอิทธิพลตอ่ปัจจยันําเข้า มีพลงัขบัเคลือน กระบวนการเปลียนแปลง
อยา่งสมดลุตอ่เนือง  เน้นผู้ เรียน ผลผลิตมีคณุภาพ  ผลลพัธ์มีดลุยภาพเชิงพลวตั บริบทเหมาะสม   
เอือตอ่การเรียนรู้แบบพอเพียง (การปฏิรูปการศกึษาแบบยงัยืน) ทงัโดยทางตรงและทางอ้อมอย่าง
มีนยัสําคญั   และ พี กรอน (P. Gronn)  กล่าวว่า การเปลียนแปลงจะต้องเริมจากตวัผู้ นําก่อน   
ผู้บริหารทีมีการสร้างแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงความเป็นปัจจเจกบุคคล  การกระตุ้นการใช้
ปัญญา  และการใช้อิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์  จะตอบสนองความต้องการในการปฏิรูปการศกึษา
เพือบรรลผุลลพัธ์การเรียนรู้ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล    

สรุปจากข้อสนบัสนนุทีกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
แรงบนัดาลใจกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที   ผู้วิจยัจึงได้กําหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์
ระหวา่งด้านแรงบนัดาลใจกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที   ในการศกึษาครังนี 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นํากบัการปฏิรูปการศกึษา 

                    ในทศวรรษที  

 

 ผลการศกึษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายทา่นทีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

องค์ประกอบด้านภาวะผู้ นํากับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที   ได้แก่ ชวลิต  เกิดทิพย์ ได้
ทําการศึกษาเรือง ภาวะผู้ นําทางเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผู้บริหารเพือการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที  ( - )  มีผลการวิจยัดงันีว่า  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง ( -

)  มีวิสัยทัศน์ทีมุ่งเน้นการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  แนวทางหนึงที จะนําไปสู่
ความสําเร็จได้คือ  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ( ICT) มาจดัการศึกษาทงัแบบใน
ระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั อย่างเต็มศกัยภาพ   บคุคลทีเป็นกญุแจสําคญัคือ ผู้บริหารมี
ภาวะผู้ นําทางเทคโนโลยีการศึกษา องค์ประกอบของภาวะผู้ นําทางเทคโนโลยีการศึกษา
ประกอบด้วย   องค์ประกอบ  ได้แก่ การเข้าใจกฎระเบียบและจริยธรรมทางเทคโนโลยีการศกึษา  
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการศึกษา  การจัดการด้านโครงสร้างพืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ค่านิยมและจิตสํานึกต่อองค์กรและสังคม ความรู้
ความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี  บคุลิกภาพ  การบรูณาการ ICT  เพือการจดัการศกึษา ภูมิหลงั
ทางสังคม  การประเมินและการนิเทศ สําหรับนันทกา ผดงุสนัต์ และคณะ ได้ทําการวิจัยเรือง 
องค์ประกอบทีมีผลตอ่ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาเพือนําไปสู่การปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พทุธศกัราช   กรณี:  โรงเรียนในโครงการ  “โรงเรียนปฏิรูป
เพือการเรียนรู้เพือพฒันาคณุภาพผู้ เรียน”  จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่าองค์ประกอบด้าน
ผู้บริหาร   พบว่า ผู้บริหารทีมีผลตอ่ความสําเร็จในการบริหารสถานศกึษาไปสู่การปฏิรูปมากทีสุด 
คือผู้บริหารควรมีภาวะผู้ นําทีสงู  สําหรับคาลด์เวล (Caldwell)  ได้ทําการศกึษา กลยุทธ์ทางด้าน
ภาวะผู้ นําในการบริหารโรงเรียนปฏิรูป พบว่า ในรัฐวิคตอเรียของประเทศออสเตรเลีย ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่อยากกลบัไปบริหารแบบเก่า เพราะการทีผู้บริหารเหล่านีได้รับบทบาท
สําคญัในการช่วยเหลือเชือมโยงโครงสร้างของการปฏิรูปการเรียนการสอน  ดงันนั ภาวะผู้ นําจึง

องค์ประกอบ 

ด้านภาวะผู้ นํา 

X3 

องค์ประกอบ 

ด้านการปฏิรูปการศกึษา 

ในทศวรรษที  (Y) 



 
 

เป็นกลยุทธ์สําคญัในการปกครอง  สําหรับฟูลแลน (Fullan)  กล่าวว่า ภาวะผู้ นําในทุกระดับ
ขันตอนของการทํางานเป็นเรืองทีมีความชัดเจนมากต่อการเป็น ปัจจัยสําคัญในการปฏิรูป
การศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิงผู้ นําทีให้ความสําคญักับการสร้างศกัยภาพและพัฒนาความเป็น
ผู้ นําใก้แก่บคุคลทวัไป ซึงถือว่าเป็นผู้ นําการเปลียนแปลง    อีกทงั ลิน แอทคินสนั (Lyn Atkinson)  
ได้ทําการศกึษาเกียวกบัวิธีการทีผู้บริหารต้นแบบบริหารและทําให้การเปลียนแปลงยงัยืน เพือเพิม
ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน   ผู้บริหารต้องแสดงภาวะผู้ นําทางการศกึษา (School leadership)  โดย
การแนะนําและการทําให้เกิดความยงัยืนในการเรียนรู้ และแบบวิถีภาวะผู้ นําทีนํามาใช้ในระหว่าง
กระบวนการ  และในการปฏิรูปการศกึษาทียงัยืนนนั  ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงยิงมีความสําคญั   
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ นําในวัฒนธรรม การเปลียนแปลงทีมีคุณค่าและทําให้ปัญหา
แคบลง  การทําให้ปฏิรูปสําเร็จ  จําเป็นต้องเปลียนแปลงสภาพพืนฐานในวฒันธรรมการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา และอาชีพการสอน  และแนวคิดของลีธวูด (Leidwood) ทีให้ความสําคญักับภาวะ
ผู้ นําการเปลียนแปลงในฐานะกุญแจดอกสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะในระดับ
สถานศกึษา 
 สรุปจากข้อสนบัสนนุทีกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
ภาวะผู้ นํากับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที   ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์
ระหวา่งด้านภาวะผู้ นํากบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที  ในการศกึษาครังนี 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านวิสยัทศัน์กบัการปฏิรูปการศกึษา 

                     ในทศวรรษที  

 

 ผลการศกึษาวิจยัและทศันะของนกัวิชาการหลายทา่นทีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่าง 

ด้านวิสัยทัศน์กับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที  ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารถือเป็นผู้ นําหลกัของโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาที
ส่งผลให้ประสบความสําเร็จ   ผู้บริหารต้องรู้จกัวิธีดงึผู้ ร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน  

องค์ประกอบ 

ด้านวิสยัทศัน์ 

X4 

องค์ประกอบ 

ด้านการปฏิรูปการศกึษา 

ในทศวรรษที  (Y) 



 
 

ผู้ นําต้องมีลักษณะดังนีคือ จะต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ สามารถกําหนดหรือสร้างภาพ
ความสําเร็จขององค์กรในอนาคต  สามารถสือความหมายของวิสยัทศัน์ ให้ผู้ ร่วมงานในองค์กร
เข้าใจตรงกัน (Communication)  โดยต้องโน้มน้าวให้ทุกคนในองค์กรหรือสถานศึกษายอมรับ
วิสยัทศัน์ หรือภาพความสําเร็จนนั ต้องไม่ย่อท้อตอ่อปุสรรคทีจะขดัขวางตอ่ความพยายามหรือตอ่
การดําเนินงานเพือให้บรรลผุลสําเร็จตามวิสยัทศัน์ทีกําหนด    สอดคล้องกบังานวิจยัของเคนเนธ 
ลีธวูด เฟมเก  เกจเซล  ปีเตอร์ สลีเกอร์ส และดอรีส แจนท์ซี (Kenneth Leithwood, Femke 

Geijsel and Peter Sleegers and Doris Jantzi)  พบว่ามิติด้านผู้ นําในการสร้างวิสยัทศัน์ และ
การกระตุ้นทางปัญญา มีผลตอ่ความมุง่มนัและความพยายามพิเศษของครูในการปฏิรูปการศกึษา 
 สรุปจากข้อสนบัสนนุทีกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
วิสัยทัศน์กับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที   ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์
ระหวา่งด้านภาวะผู้ นํากบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที  ในการศกึษาครังนี 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของของการบริหารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ทีมีอิทธิพลตอ่กนั แสดงเป็นแผนภมูิได้ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                

 

 

 

แผนภมูิที    แสดงรูปแบบตงัต้นความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลง 
                     กบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์    
                     สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ทีสอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎี 

                     และงานวิจยัทีเกียวข้อง 
 

 จากแผนภูมิแสดงความสมัพนัธ์องค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูป
การศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   สงักดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน ทีสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง ผลจากการศึกษา
พบว่า องค์ประกอบบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์มีความสมัพนัธ์
เชิงตรรกะทงั  องค์ประกอบ   โดยองค์ประกอบแตล่ะตวัมีความสมัพนัธ์โดยตรงตอ่กนั และพบว่า
องค์ประกอบแต่ละตัวของการบริหารการเปลียนแปลงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการปฏิรูป
การศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์    

คณุลกัษณะ 

X1 

แรงบนัดาลใจ 

X2 

วิสยัทศัน์ 

X4 

ภาวะผู้ นํา 

X3 
ปฏิรูปรอบสอง 

Y 



 
 

 นอกจากนีเพือให้ได้รูปแบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลง
กบัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สงักัดสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตอุงค์ประกอบการ
บริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาความสอดคล้องของโมเดล ดงันี 

1. คา่ Chi-Square: ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 

2. คา่ Root  Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
3. คา่ Goodness-of-fit indices: GFI  และ AGFI 

4. คา่ Root Mean  Squared Residual: คา่ดชันีรากของคา่เฉลียกําลงัสองของส่วน
เหลือ (RMR) 

5. คา่ Comparative fit: ดชันีเปรียบเทียบโมเดลพืนฐานกบัโมเดลตามทฤษฎี/ตาม 

สมมตฐิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที   แสดงคา่สถิตวิดัความสอดคล้องกบัความกลมกลืนระหว่างโมเดลและข้อมลู 

                  เชิงประจกัษ์ 

 

ค่าสถติิ ค่า เกณฑ์ความสอดคล้องความกลมกลืน 

ระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ไค-สแควร์ ( 2 ) 24.76 

(P=0.36286) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ยอมรับสมมติฐานหลักว่าโมเดลตาม
ทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ 

ดชันีความกลมกลืน 

Goodness-of-fit : GFI   

1.00 มีค่าเข้าใกล้  โมเดลมีความสอดคล้อง
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Adjusted Goodness-of-fit : 
AGFI   

1.00 มีค่าเข้าใกล้  โมเดลมีความสอดคล้อง
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Relative Fit Index (RFI) 1.00 มีค่าเข้าใกล้  โมเดลมีความสอดคล้อง
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Root Mean Squared Residual: 

RMR 

0.0024 มี ค่ า ร ะห ว่ า ง  -  หมาย ถึ ง โม เ ดล
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Standardized Root Mean 

Square Residual (Standardized 

RMR) 

0.0024 มีค่าไม่เกิน .  โมเดลสอดคล้องกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Root Mean Squared Error of 

Approximation (RMSEA) 
0.000 มีค่าระหว่าง - .   หมายถึง โมเดลมี

ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 

 จากตารางที   พบว่าค่าไค-สแควร์  (Chi-Square : 2 )  มีค่าเท่ากับ .   
(P=0.36286)   แสดงให้เ ห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทา งสถิติ  หมายถึง รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานมีความ
สอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจกัษ์   นอกจากนียงัสามารถพิจารณาคา่ดชันีวดัความสอดคล้องอืน ๆ 
ได้อีก เช่น Goodness-of-fit : GFI   และ Adjusted Goodness-of-fit : AGFI  มีคา่เข้าใกล้  หรือ



 
 

เท่ากบั  คือคา่ GFI  = .   และคา่ AGFI=1.00  คา่ Root Mean  Squared Residual : RMR มี
คา่เท่ากบั0.00    และคา่ StandardiZed Root Mean Square Residual (Standardized RMR) 
มีค่าเข้าใกล้   และไม่เกิน .     ซึงในทีนีมีค่าเท่ากบั .   แสดงให้เห็นว่า รูปแบบโมเดลมี
ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  คา่ดชันี Root Mean Squared Error of Approximation 

(RMSEA)  มีค่าเท่ากับ 0.0     ซึงมีค่าระหว่าง .- .   แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์อยูใ่นระดบัดี 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สงักัดสํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพืนฐาน ทีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มีรูปแบบ ดงันี 
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           9.60 

              .06 

                      1.00   1.00           0.00 

 

                                                               0.38 

               0.00 

               -1.29 

           -13.27 

 

                 0.14 

 
Chi-Square = 24.76, df = 23, P-value = 0.36286, RMSEA = 0.0 

 

แผนภมูิที    แสดงรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูป 

                     การศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ สงักดัสํานกังาน 

                     คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐานทีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
 

ซงึสามารถเขียนเป็นสมการโครงสร้างได้ดงันี 

 

Admin 

Vision 

Lead 

Inspire 

Reform 



 
 

 

 

 

 

 

  
 

Chi-Square = 24.76, df = 23, P-value = 0.36286, RMSEA = 0.0 

 

แผนภมูิที    แสดงผลการตรวจสอบของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหาร 
                     การเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภท 

                     ศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน โดยเขียน 

                     ในรูปของโมเดลสมการโครงสร้าง 
 

การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน    โดยทําการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสงัเกตได้ที
ใช้ในการสร้างรูปแบบและตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบตามสมมติฐานกบัข้อมลูทีได้จาก
ความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง โดยดําเนินการดงันี 

  )   วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทีใช้ในการสร้าง รูปแบบ
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ซึงผล
การวิเคราะห์ปรากฏในตารางที  

  จากแผนภูมิที   และ   สามารถอธิบายได้ว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการ
บริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐานสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มี
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทงั   องค์ประกอบ   โดยมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม  ดงัตารางที  
ดงัตอ่ไปนี 

X1 

X3 

X4 
Y 

9.60 

.38* 

1.00* 

.06 

-1.29 

-13.27 

X2 



 
 

ตารางที    คา่ขนาดอิทธิพลของตวัแปรองค์ประกอบทีสง่ผลตอ่การปฏิรูปการศกึษา 

 

ตวัแปร
ผล    
ตวัแปร
สาเหต ุ

 

Lreform Lvision Lead Inspire 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

Admin - 0.92* 

(0.05) 

0.92 

(0.05) 

0.38* 

(.19) 

0.62* 

(0.20) 

1.00* 

(0.06) 

1.00* 

(.06) 

- 1.00* 

(.06) 

9.60 

(7.23) 

- 9.60 

(7.23) 

Inspire -1.29 

(1.13) 

- -1.29 

(1.13) 

0.06 

(0.05) 

- 0.06 

(0.05) 

- - - - - - 

Lead 13.27 

(20.04) 

- 13.27 

(20.04) 

- - - - - - - - - 

Lvision - - - - - - - - - - - - 

คา่สถิต ิ     

ไค-สแควร์ = 25.91, p = 0.31, df =23 , GFI = 0.98, AGFI = 0.95, RMR = 0.0089  

* p < .05, ** p <.01, DE = direct effect, IE = indirect effect, TE = Total Effect 

   

  จากตารางที   พบว่าผลการวิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพลของตวัแปรองค์ประกอบทีส่งผล
ต่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (LReform) พบว่า ตัวแปรคุณลักษณะของผู้ บริหาร 
(Admin)  มีอิทธิพลทางตรงต่อคณุลกัษณะด้านวิสยัทัศน์ (Lvision) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .   โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .    และมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้ นํา (Lead)  อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .   เมือพิจารณาอิทธิพลระหว่างตวั
แปรภายใน พบวา่ ไมมี่อิทธิพลทางตรงระหวา่งตวัแปรภายใน   

 เมือพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม พบว่า ตวัแปรคณุลกัษณะของผู้บริหาร (Admin) มีอิทธิพล
ทางอ้อมตอ่คณุลกัษณะด้านวิสยัทศัน์ (Lvision) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีขนาด
อิทธิพล เท่ากับ .    สําหรับตวัแปรองค์ประกอบด้านอืน ๆ  พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูป
การศึกษา ตวัแปรองค์ประกอบทกุตวั  สามารถทํานายตวัแปรการปฏิรูปการศกึษา (LReform) ได้
ร้อยละ  (R-Square=.84) 
 เมือพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการ
เปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดั
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ทีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์กับรูปแบบตงัต้น



 
 

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ที
สอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้องพบวา่มีความสอดคล้องกนั 

 

ตอนที    การตรวจสอบยืนยันรูปความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการ
เปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์  สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 

 ขนัตอนนีเป็นการนําผลทีได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติซึงประกอบด้วยองค์ประกอบและ
รูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภท
ศกึษาสงเคราะห์   สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน   ทีสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญ
เพือตรวจสอบยืนยนัในด้านความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ ความถูกต้องเชิงทฤษฎี และการใช้
ประโยชน์ได้จริง  โดยวิธีการชาตพินัธ์วรรณา (Ethnographic  future research: EFR) 
 การวิเคราะห์ความถี  ค่าร้อยละและความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ  เพือยืนยันความ
เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที     แสดงความถีและร้อยละของข้อมลูความคิดเห็นจากผู้ เชียวชาญทีมีตอ่ความ 

                    เหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความถกูต้อง  และการใช้ประโยชน์ได้จริง ของ 
                    องค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสอง 
                    ของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา 

                    ขนัพืนฐาน   
 

องค์ประกอบ 

การบริหาร 
การเปลียนแปลง 
โรงเรียนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์ 

ความคดิเห็นของผู้เชียวชาญ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง การใช้ประโยชน์ 

ได้จริง 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

คณุลกัษณะ  .00  .00  .00  .00 

การสร้าง 
แรงบนัดาลใจ 

 

 

 

.00 

 

 

 

.00 

 

 

 

.00 

 

 

 

.00 

ภาวะผู้ นํา  .00  .00  .00  .00 

วิสยัทศัน์  .   .   .   .  

รวม  .00  .00  .00  .00 

 

 จากตารางที    พบว่า ผู้ เชียวชาญจํานวน  คน  มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการ
บริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์   สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  ว่าองค์ประกอบทีได้จากการวิจยั
มีความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความถกูต้อง และการใช้ประโยชน์ได้จริง  จํานวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .00 

 และจากการสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญทงั  ท่าน  มีประเด็นน่าสนใจทีผู้ เชียวชาญได้เสนอ
ความคดิเห็นประกอบไว้  ดงันี 

   ด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูป
การศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   สงักดัสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพืนฐาน ทงั  องค์ประกอบ นนั ผู้ทรงคณุวฒุิมีความเห็นเพิมเติมว่าองค์ประกอบที
สําคญัทีสดุและเหมาะสมทีสดุคือ ภาวะผู้ นําและวิสยัทศัน์ของผู้บริหาร เพราะว่าเป็นองค์ประกอบ
ในการบริหารในยคุปัจจบุนั  อีกทงัโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์เป็นโรงเรียนประจํา การปฏิรูป



 
 

โครงสร้างองค์กรโดยให้มีลักษณะการประสานงานได้ทันที  การสร้างแรงบันดาลใจ มีความ
เหมาะสมมาก  เพราะแรงบนัดาลใจเป็นปัจจัยสําคญัทีจะผลกัดนัให้เกิดการเปลียนแปลงในทุก
องค์กร หากผู้ อํานวยการเป็นตวัเร่งในการสร้างแรงบนัดาลใจอย่างตอ่เนือง องค์กรจะพฒันา  ด้าน
ภาวะผู้ นํา มีความเหมาะสมระดบัมาก เพราะผู้ อํานวยการ ครู และบุคลากรทีมีภาวะผู้ นําสูงจะ
สามารถผลกัดนัให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในองค์กร  โดยเฉพาะภาวะผู้ นําของผู้บริหาร
เป็นองค์ประกอบสําคญัทีทําให้องค์กรสําเร็จ และด้านวิสยัทศัน์มีความเหมาะสมมาก เพราะการมี
วิสยัทศัน์ของผู้ อํานวยการหรือวิสยัทศัน์ร่วมของผู้ เกียวข้องจะสง่ผลให้องค์ก้าวหน้าอยา่งไมห่ยดุยงั 

ด้านความเป็นไปได้ขององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูป
การศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   สงักดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพืนฐาน ทงั  องค์ประกอบ นนั ผู้ทรงคณุวุฒิมีความเห็นเพิมเติมว่าคณุลกัษณะมี
ความเป็นไปได้มากเพราะเป็นโรงเรียนประจําพร้อมรับการเปลียนแปลง   ครูทํางานตลอดเวลา  
นกัเรียนพร้อมรับกิจกรรมภายในโรงเรียน  คณุลกัษณะของผู้ อํานวยการเป็นบคุคลทีทํางาน รู้เข้าใจ
การทํางานของโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์  ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจมีความเป็นไปได้มาก เพราะ
หากครูบุคลากรมีแรงบันดาลใจจะส่งให้การปฏิรูปประสบผลสําเร็จ (ทีมแข็ง)  แต่สิงสําคัญ
ผู้ อํานวยการต้องให้กําลังใจแก่ทุกคน  ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านได้แสดงทัศนะว่าองค์ประกอบด้าน
คณุลกัษณะมีความเป็นไปได้น้อยทีสดุเพราะองค์ประกอบด้านนีจะเปลียนผา่นประสบการณ์ตา่ง ๆ 
ได้ยากกวา่กวา่องค์ประกอบอืน 
   ด้านความถกูต้องขององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศกึษา
ในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขนัพืนฐาน ทงั  องค์ประกอบ นนั  ผู้ทรงคณุวุฒิมีความเห็นเพิมเติมว่าความถูกต้องในด้าน
คณุลกัษณะน้อย เพราะควรกล่าวถึงคณุลกัษณะของโครงสร้างองค์กรของชุมชน ไม่ควรกล่าวถึง
คณุลักษณะของผู้บริหารมากเกินไป  และควรกล่าวถึงภาวะผู้ นํา  วิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ
สถานศกึษา  และครูด้วย 
               ด้านการใช้ประโยชน์ได้จริง ขององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูป
การศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   สงักดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน ทงั  องค์ประกอบ นนั  ผู้ทรงคณุวุฒิมีความเห็นเพิมเติมว่า การนําไปใช้
ประโยชน์อยู่ในระดบัมากทงั  องค์ประกอบ  แต่ควรกล่าวถึงคณุลกัษณะของโครงสร้างองค์กร 
ลกัษณะครู นกัเรียน ชมุชนด้วย และองค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําและวิสยัทศัน์นา่จะมาใช้ประโยชน์



 
 

ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ได้อย่างเป็นประโยชน์มากทีสุด  และด้านทีน้อยทีสุดคือ ด้าน
คณุลกัษณะ  
 

ตารางที   แสดงการตรวจสอบยืนยนัความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกบั 

                  การปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   สงักดั 

                  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 

 

 

ความสมัพนัธ์ 

ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง การใช้ประโยชน์ได้
จริง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ความสมัพนัธ์เชิง
สาเหตขุองการบริหาร
การเปลียนแปลงกบั
การปฏิรูปการศกึษา 

ในทศวรรษทสีอง 
ของโรงเรียนประเภท
ศกึษาสงเคราะห์   
สงักดัสํานกังาน
คณะกรรมการ

การศกึษาขนัพนืฐาน 

 .00  .00  .00  .  

 

 จากการยืนยันความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูป
การศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   สงักดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน พบว่าผู้ เชียวชาญทัง  ท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบ
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สงักัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  มี
ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความถกูต้อง  และการใช้ประโยชน์ได้จริง จํานวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .00 

 ทงันีผู้ทรงคณุวุฒิได้เสนอข้อคิดเห็นไว้ดงันีคือ เห็นด้วยกับองค์ประกอบคณุลักษณะที
สง่ผลตอ่แรงบนัดาลใจและภาวะผู้ นํา    ส่วนองค์ประกอบด้านวิสยัทศัน์ไม่เห็นด้วย  ทีไม่มีอิทธิพล
ใด ๆ   ตอ่การบริหารการเปลียนแปลงใด ๆ  เลย   และควรทดลองปรับองค์ประกอบย่อย ๆ  ทีมีคา่



 
 

ติดลบแล้วหาองค์ประกอบย่อย ๆ   ใดบ้างทีมีอิทธิพลทังทางตรงทางอ้อมต่อการบริหารการ
เปลียนแปลงของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  เพือจะได้ทราบว่าองค์ประกอบใดทีจําเป็นจริง ๆ มี
อะไร บ้าง ควรแยกองค์ประกอบยอ่ยด้านคณุลกัษณะออกจากผู้ อํานวยการและเพิมเติมผู้ เกียวข้อง
ทีประกอบด้วยครู กรรมการสถานศกึษาในแตล่ะองค์ประกอบ 
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บทท ี5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครังนีศึกษาเรือง  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการ
เปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน    โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
methodology) มีวตัถุประสงค์เพือ  )  เพือทราบองค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลง
ของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ) เพือ
ทราบองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  
สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  และ 3)  เพือทราบรูปแบบความสมัพนัธ์เชิง
สาเหตุขององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกับองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนั
พืนฐาน ผู้วิจยัได้กําหนดแนวทางและรายละเอียดตา่ง ๆ   ของการวิจยัโดยมีวิธีดําเนินการวิจยั
แบง่เป็น 3 ขนั ดงันี 
 ขนัตอนที  การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี จากเอกสาร งานวิจัยทีเกียวข้อง และ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้างโดยสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน   คน เพือกําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัและนํามากําหนดเป็นตวั
แปรทีเป็นองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สงักัด
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  จํานวน   ตวัแปร 
 ขันตอนที   การเก็บรวบรวมข้อมูลในขันตอนของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และ
พฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศกึษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน โดยการนําเอาตวัแปรทีได้จากขนัตอนที   มาสร้างเป็นแบบสอบถามเพือสอบถามความ
คิดเห็นมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ  ระดับ   ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 
(Likert’s rating scale)   และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึกษา แล้วนําแบบสอบถาม
ไปให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน   พิจารณาตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (content 
validity)     นําผลทีได้มาวิเคราะห์หาคา่ดชันีความสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์   (Index of Item – 
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Objective Congruence: IOC) เลือกข้อคําถามทีมีคา่ IOC ทีมากกว่า 0.50 ขนึไป และปรับปรุง
แบบสอบถาม ได้คําถามทีมีความเหมาะสม 190 ข้อ หลงัจากนนันําแบบทดสอบไปทดลองใช้ (try 

out) กับประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย 
ผู้ อํานวยการ  รองผู้ อํานวยการ  และครู รวม 30 คน  นําผลทีได้แล้วนํามาหาคา่ความเชือมนัของ
แบบสอบถามทงัฉบบั โดยใช้ค่าสมัประสิทธิสหสัมพันธ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบราค (Alpha 

Cronbach Coeffcient)   ซึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าความเชือมัน (Reliabillity)  ของ
แบบสอบถามทังฉบับมีค่าเท่ากับ .   และได้แบบสอบถามเพือใช้เก็บรวบรวมเพือใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  จํานวน  44 โรงเรียน   โรงเรียนละ  6 คน  ประกอบด้วย 
ผู้ อํานวยการ  รองผู้ อํานวยการ  และครู รวม 264 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 43 โรง 
จํานวน  258 ฉบับ   เป็นแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์ทังหมดคิดเป็นร้อยละ  100  นํา
แบบสอบถามมาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภท
ศกึษาสงเคราะห์ เพือสํารวจหาหรือค้นหาตวัแปรแฝงทีซ่อนอยู่ภายใต้ตวัแปรทีสงัเกตได้ หรือวดัได้ 
เรียกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor  analysis)  และองค์ประกอบ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  โดยยืนยนัตวัแปรแฝงทีซ่อนอยู่ภายใต้ตวัแปรทีสงัเกตได้หรือ
วดัได้ เรียกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis) แปลผลจาก
การวิเคราะห์ข้อมลู หลงัจากนนัทําการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(path analysis)  

 ขนัตอนที 3 การตรวจสอบรูปแบบทีเหมาะสม โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ  ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง และการนําไปใช้ประโยชน์
ของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐานโดยวิธีการชาตพินัธุ์วรรณา (ethnographic futures research: EFR) โดยใช้ผู้บริหารระดบั
นโยบาย นักวิชาการ และผู้ อํานวยการสถานศึกษาทีมีความเชียวชาญเกียวกับการบริหารงาน
โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ซึงกลุ่มตวัอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (purposive  

sampling) รวม 7 คน  โดยแบง่เป็นผู้บริหารระดบันโยบาย จํานวน  1 คน  นกัวิชาการ จํานวน  1 
คน  และผู้ อํานวยการทีปฏิบัติงานในโรงเรียน จํานวน 5 คน ผลการพิจารณาพบว่ารูปแบบ
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานมีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง และการนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
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 ขนัตอนที 4 การวิเคราะห์ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ ในขันตอนนีผู้ วิจัยได้สรุป
ข้อคดิเห็น ข้อวิจารณ์ และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิทีได้มาปรับปรุงองค์ประกอบของรูปแบบ
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน เพือให้ได้
รูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง และ การนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การหาความถี ( frequency) ค่าร้อยละ 
(percentage)  คา่เฉลีย (arithmetic mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั (Confirmatory factor analysis) การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(path analysis)  
และการวิเคราะห์เนือหา (content analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจยัเรือง รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพืนฐาน  ได้ข้อค้นพบ ดงันี 

.  องค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลงของ   โรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์  สงักัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  มีจํานวน 4 องค์ประกอบ โดย
เรียงตามนําหนกัองค์ประกอบทีได้จากมากไปหาน้อย คือ ) คณุลกัษณะ ) การสร้างแรงบนัดาล
ใจ  ) ภาวะผู้ นํา  ) วิสยัทศัน์  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 

        .    องค์ประกอบที 1  “คณุลกัษณะ”  มีจํานวนตวัแปรทีอธิบายองค์ประกอบ 58 
ตวัแปร  มีคา่นําหนกัองค์ประกอบ (Factor loading)  อยู่ระหว่าง .505-.738  มีคา่ไอเกน 123.921  
ซงึสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสม  ได้ร้อยละ 65.22 และหลงัจากหมนุแกนองค์ประกอบได้
คา่ไอเกน  40.253  สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 21.186 เป็นองค์ประกอบทีมี
ความสําคญัเป็นอนัดบัที 1 และจัดเรียงลําดบัตวัแปรตามค่านําหนักองค์ประกอบ  (Factor 

loading )  ได้ดงันี  1)  โครงสร้างองค์กรทีเข้มแข็ง  2)  บริหารให้เท่าทนักบัการเปิดประตสูู่สงัคม
อาเซียน   3) องค์ประกอบภายนอก  ประกอบด้วยรัฐและองค์กรอืน ๆ   4)  การกํากบันิเทศ
ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ  5) คุณภาพและการปฏิบัติได้   6) เครือข่ายทางการศึกษาเพือ
ช่วยเหลือสถานศึกษา 7) ระเบียบกฎหมายทีเอือต่อการบริหารงาน  8) เครือข่ายภายนอก 9) 
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คณุลกัษณะของท้องถิน ประกอบด้วย เขตพืนทีการศกึษา ชมุชน ผู้บริหารและครู  10) นโยบายรัฐ
ทีชัดเจน 11) ผู้ บริหารเป็นผู้ ทํางานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  12) ผู้ บริหารดําเนินการ
เปลียนแปลงอย่างต่อเนือง 13) โครงสร้างขององค์กรทีเอือต่อการบริหาร 14) ผู้บริหารปลูกฝัง
คา่นิยมและวฒันธรรมขององค์กร 15) ผู้บริหารสร้างคณุธรรมให้กบับคุลากรในสถานศกึษา 16) 
ผู้บริหารจดัการฝึกอบรมทีมีประสิทธิภาพ  17) ผู้บริหารเป็นผู้ ทีมีความชดัเจน  18) ผู้บริหารเป็นผู้
มีความสามารถรอบด้าน (Well rounder) 19) ผู้บริหารสือสารกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 20) 
เทคโนโลยีทีเหมาะสม 21) สมรรถนะทีดีของบคุลากร 22) ผู้บริหารพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (HRD)  
23) ความสลบัซบัซ้อนขององค์กร  24) ผู้บริหารมีระบบการตอบแทน/การให้รางวัล 25) ผู้บริหาร
สร้างความสมัพนัธ์อย่างชดัเจน   26) ผู้บริหารเป็นผู้ ทีมีความเข้าใจในบริบทของสถานศกึษา 27)  
ผู้บริหารมีศีลธรรมและจริยธรรม   28) ผู้บริหารพฒันาจิตวิญญาณบคุลากร   29) ผู้บริหารมอบ
งานให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้ ใต้บงัคบับญัชา   30) ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารความ
เสียง    31) ผู้บริหารมีความสามารถในการจดัระบบสือสารให้ได้ผลเพือเชือมโยงข้อมลูข่าวสาร
ตา่ง ๆ  ได้ทวัถึงทกุระดบัขององค์กร  32) ผู้บริหารสร้างความมุ่งมนัให้แก่บคุลากร  33) ผู้บริหาร
สามารถปรับเปลียนพฤติกรรมและวิธีการทํางานตามข้อมูลใหม่ (เปลียนแปลงตามสถานการณ์) 
34) ผู้บริหารเป็นนกัจดัการปัญหา  35) ผู้บริหารสร้างจิตวิญญาณของทีม  36) ผู้บริหารเป็น
นกัวิจยัและพฒันาอย่างต่อเนือง  37) ผู้บริหารจดัการศึกษาตามความต้องการของนกัเรียนเป็น
รายบคุคล 38) ผลกระทบภายนอก  ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้มทางสงัคม  ภายในและ
ภายนอกชาติทีมีตอ่องค์กร  39) ความร่วมมือของบคุลากร  40) ผู้บริหารขบัเคลือนกระบวนการ
บริหารเป็นแบบล่างขนึบน  41) ผู้บริหารสร้างความรู้สึกเร่งดว่นในการเปลียนแปลง 42) ผู้บริหาร
คิดแบบบูรณาการและองค์รวม  43) การทําโครงสร้างทางเทคโนโลยีให้เข้มแข็งเพือสนบัสนุน
วิธีการสอนแบบนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง  44) ผู้บริหารเป็นผู้ ไวตอ่การเปลียนแปลง  45) ผู้บริหาร
ระดมสมองอย่างสร้างสรรค์   6) ผู้บริหารมีความยตุิธรรม   47) ผู้บริหารเน้นคณุคา่ทรัพยากร
มนษุย์  48) ผู้บริหารเชือวา่องค์กรเป็นแหลง่เรียนรู้ทีสําคญั (องค์กรแห่งการเรียนรู้)  49) ผู้บริหารมี
ความมุง่มนัในการปฏิบตัิงานให้บรรลุเป้าหมาย   50) ผู้บริหารเป็นนกัประสานทีดี  51) ผู้บริหารมี
บคุลิกภาพทีส่งเสริมตนเอง  เช่น  ความเชือมนัในตนเอง  52) ผู้บริหารตระหนกัถึงความสําคญั
เร่งดว่น 53) ผู้บริหารแสดงออกถึงทกัษะสือสารการเล่าเรือง 54) ผู้บริหารปลกูฝังแนวทางใหม่ ๆ  
ของความสําเร็จ เข้าสู่ระบบการทํางานขององค์กร  55) ผู้บริหารมีโครงการทีดีและมีความ
เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนชมุชนและวฒันธรรม  56) ผู้บริหารพฒันาและรักษาภาวะผู้ นํา
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อย่างเหมาะสม   57) ผู้บริหารสละเวลาทํางานให้กบัหน่วยงานอย่างสมําเสมอไม่เว้นวนัเสาร์
อาทิตย์    58) ผู้บริหารปฏิบตังิานให้เกิดความก้าวหน้าอยา่งตอ่เนือง 

       1.2    องค์ประกอบที 2   “แรงบนัดาลใจ”  มีจํานวนตวัแปรทีอธิบายองค์ประกอบ 51 
ตวัแปร   มีคา่นําหนกัองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง . -.  มีคา่ไอเกน 3.893 ซึง
สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสม  ได้ร้อยละ 67.270 และหลงัจากหมนุแกนองค์ประกอบได้
คา่ไอเกน 36.028 สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 18.962 เป็นองค์ประกอบทีมี
ความสําคัญเป็นอันดับที 2 และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามค่านําหนักองค์ประกอบ  (Factor 

loading)  ได้ดงันี  1)  ผู้ บริหารสามารถกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานสามารถจัดการกับปัญหาทีตนเอง
เผชิญได้ 2) ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สึกมีคุณค่า 3) ผู้บริหารใจกว้าง ส่งเสริมให้บุคลากรมี
เสรีภาพในการคิด 4) ผู้บริหารมีทศันคติ เจตคติทีดีในแง่บวก  5) ผู้บริหารตอบสนองตอ่สิงทีรับฟัง
ได้  6) ผู้บริหารรับฟังผู้ ร่วมงาน  7) ผู้บริหารดแูลเอาใจใส่ผู้ ร่วมงานเป็นรายบุคคลทําให้รู้สึกว่ามี
คุณค่าและมีความสําคัญ  8) ผู้ บริหารส่งเสริมทางวิชาการโดยวิธี e-learning  9) ผู้ บริหาร
เสริมสร้างความคิดริเริมสร้างสรรค์แก่ผู้ ร่วมงาน 10) ผู้บริหารมีความเอืออาทร ให้ความอบอุ่นแก่
ผู้ อืน   11) ผู้บริหารมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ตามความเชือและค่านิยม  12) ผู้บริหารเข้า
ใจความแตกตา่งระหว่างบุคคล  13)  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้ใช้ความสามารถพิเศษ
ตา่ง ๆ  อยา่งเตม็ที  14)  ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานแสดงความคิดเห็นและเหตผุล  15) ผู้บริหาร
มีความสามารถปรับบทบาทเป็นผู้ นําและผู้ตามได้ 16) ผู้บริหารสนบัสนุนให้บุคลากรทํางาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  17) ผู้บริหารใจกว้าง เปิดกว้างให้ครูมีเสรีภาพในการคิด 18)  
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบคุคล 19)  ผู้บริหารสร้างขวญัและกําลงัใจแก่
บุคลากร 20) ผู้บริหารคํานึงและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจําเป็นและ
ความต้องการ  21) ผู้บริหารสร้างศรัทธาและความเชือมนัให้เกิดกบับคุลากร  22) ผู้บริหารมีความ
ยืดหยุ่นและพร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์  23) ผู้บริหารปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน   

24)  ผู้บริหารให้เกียรติผลงานทีผู้ ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิ  25)  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้
เรียนรู้สิงใหม่ ๆ  ทีท้าทายความสามารถ  26) ผู้บริหารสามารถทํางานกบัคนหลากหลายรูปแบบ     
27) ผู้บริหารแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  28)  ผู้บริหารสร้างความเชือมนัว่าปัญหา
ทกุอย่างสามารถแก้ไขได้  29) ผู้บริหารดแูล ให้คําแนะนํา ให้การสนบัสนนุและช่วยให้ผู้ ร่วมงาน
ก้าวหน้าในการทํางานทีรับผิดชอบ  30)  ผู้บริหารสร้างและสือความหวงัอย่างชดัเจน   31)  
ผู้บริหารพฒันาทกัษะภาวะผู้ นําและผู้ตามได้  32)  ผู้บริหารแสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผย เช่น 
เป็นผู้ ทีเข้าใจง่าย  เอืออารีและตดิตอ่สมาชิกอยู่อย่างสมําเสมอ  33)  ผู้บริหารปรับปรุงบรรยากาศ
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ในการทํางานและสร้างความประทับใจในการปฏิบตัิงาน  34)   ผู้บริหารมีการคิดและการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ   35) ผู้บริหารมอบหมายงานเพือเป็นเครืองมือในการพฒันาผู้ ร่วมงาน     

36) ผู้บริหารแสดงการอทุิศตวัหรือผกูพนัตอ่เป้าหมายและวิสยัทศัน์ร่วม   37) ผู้บริหารแสดงการ
อทุิศตวัหรือผกูพนัตอ่เป้าหมายและวิสยัทศัน์ร่วม  38)  ผู้บริหารสือสารให้บคุลากรในระดบัตา่ง ๆ 
พร้อมทีจะทํางานได้  39) ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สึกว่าปัญหาทีเกิดขนึเป็นสิงทีท้าทายและเป็น
โอกาสทีดีทีจะแก้ปัญหา  40) ผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าการเอาชนะอปุสรรคทกุอย่างได้ จากความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ปัญหาของผู้ ร่วมงานทุกคน   41) ผู้บริหารให้กําลังใจผู้ ร่วมงานให้
พยายามหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ   42) ผู้บริหารเป็นผู้ ไวต่อความรู้สึกของ
ผู้ ร่วมงาน  43)  ผู้บริหารไมว่ิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคดิเห็นของผู้ ร่วมงาน  44) ผู้บริหารเพิม
อํานาจในการตดัสินใจให้กบัผู้ อืน  45) ผู้บริหารรู้คา่นิยมและวฒันธรรมขององค์กรทีมีผลตอ่การ
ทํางาน   46)  ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น  47) ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานมีความภูมิใจในงาน
ของตนเอง  48)  ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานตระหนกัถึงปัญหา 49) ผู้บริหารพฒันาศกัยภาพของ
ผู้ ร่วมงานให้สูงขึน  50) ผู้บริหารสนบัสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมและร่วมกันเสนอปัญหาของ
องค์กร 51)ผู้บริหารให้การสนบัสนนุช่วยเหลือผู้ ใต้บังคบับญัชา ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจทาง
การศกึษา 

       1.3  องค์ประกอบที 3  “ภาวะผู้ นํา”       มีจํานวนตวัแปรทีอธิบายองค์ประกอบ 13 
ตวัแปร มีคา่นําหนกัองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง . -.   มีคา่ไอเกน .   ซึง
สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 68.547 และหลังจากหมุนแกนองค์ประกอบได้
คา่ไอเกน 19.895  สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 10.471  เป็นองค์ประกอบทีมี
ความสําคัญเป็นอันดับที 3 และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามค่านําหนักองค์ประกอบ  (Factor 

loading ) ได้ดงันี  1) ผู้บริหารสง่เสริมด้านการติดตอ่สือสาร  2) ผู้บริหารมีภาวะผู้ นํา/การเป็นผู้ นํา 

3) ผู้บริหารสนบัสนนุการดําเนินงาน 4) ผู้บริหารส่งเสริมและพฒันาวิสยัทศัน์ของสถานศกึษา 5) 
ผู้บริหารอํานวยความสะดวกในทีประชุม 6) ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ทีเท่าทนัการเปลียนแปลง 7) 
ผู้บริหารส่งเสริมการเปลียนแปลงของสถานศกึษา  8) ผู้บริหารมีการตดัสินใจ  9) ผู้บริหารมีการ
ปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียน 10) ผู้บริหารมีทกัษะการบริหาร 11) ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย    

12) ผู้บริหารโน้มน้าวผู้ ร่วมงานให้ปฏิบตัติามในสิงทีต้องการได้ 13) ผู้บริหารกําหนดเป้าหมายและ
การปฏิบตังิานทีชดัเจน    
                   1.4   องค์ประกอบที 4  “วิสยัทศัน์”  มีจํานวนตวัแปรทีอธิบายองค์ประกอบ 5 ตวัแปร    
มีค่านําหนักองค์ประกอบ  (Factor loading)  อยู่ระหว่าง . -.  มีค่าไอเกน 2.156 ซึง 
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สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสม  ได้ร้อยละ 69.682  และหลงัจากหมนุแกนองค์ประกอบได้
ค่าไอเกน 14.214  สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 7.481  เป็นองค์ประกอบทีมี
ความสําคญัเป็นอันดบัที 3   และจัดเรียงลําดบัตวัแปรตามค่านําหนักองค์ประกอบ  (Factor 

loading)  ได้ดงันี 1) ผู้บริหารมีทกัษะการคดิวิเคราะห์ปัญหาสําคญั จดุแข็ง จดุอ่อนของหน่วยงาน
ได้  2) ผู้บริหารมีสญัชาติญาณในการสร้างวิสยัทศัน์  3) ผู้บริหารมีเป้าหมายการทํางานที
เหมาะสมกบัการเปลียนแปลงทีเกิดขนึได้   4) ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างวิสยัทศัน์ร่วม 

5)  ผู้บริหารสามารถวางแผนกลยทุธ์ได้ดีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ขององค์กร    
 

2. วิเคราะห์องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียน 
ประเภทศึกษาสงเคราะห์  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน   ตวัแปรทงั 

 ตวัแปร  มีค่าเฉลียอยู่ระหว่าง . - .  มีค่าเบียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง  . - .     
ได้แก่ การพฒันาหลกัสตูรและการจดักระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ (โดยเฉพาะ
หลกัสตูรสถานศึกษายึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง)   การบริหารการจดัการศกึษาในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์   กระบวนการรับนกัเรียนด้อยโอกาสทีมีประสิทธิภาพ   การดําเนินตามโครงสร้าง
บริหารสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ    การปฏิรูปแหล่งเรียนรู้ คณุภาพห้องเรียน ภูมิปัญญา
ท้องถิน   การสร้างเครือข่ายทางการศกึษาและการแลกเปลียนเรียนรู้ พฒันาทกัษะชีวิต วิชาการ 
อาชีพ   การพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึน  การประกันคณุภาพ
และมาตรฐานการศกึษา  การพฒันาครูสําหรับโรงเรียนประจํา  การกระจายอํานาจสู่สถานศกึษา 
การสร้างเครือข่ายองค์กรชมุชน องค์กรท้องถิน เพือให้มีส่วนร่วมการจดัการศกึษา (เครือข่ายด้าน
การสร้างพัฒนาและนักเรียน)  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์การรับ
นกัเรียน  ระบบ  การระดมทรัพยากรเพือใช้ในการศกึษาจากชมุชนและท้องถิน   จดัแหล่งเรียนรู้
เทคโนโลยีทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เรือง e-learning) ทุกวิชา/ทุกกลุ่มสาระ  พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศทงัระบบ   กระบวนการนิเทศภายในทีได้มาตรฐาน ชดัเจน   ผลการวิเคราะห์โมเดลการ
วดัตวัแปรการปฏิรูปการศกึษา พบว่า คา่สถิติทีทดสอบ ได้แก่คา่ไค-สแควร์   มีคา่เท่ากบั .   มี
คา่องศาอิสระเท่ากับ    สดัส่วนของค่าไค-สแควร์กับองศาอิสระ  มีค่าเข้าใกล้หนึง ค่า p มีค่า
เท่ากบั .05  (p=0.50000)  RMSEA มีคา่เข้าใกล้ 0    ดชันีวดัความสอดคล้อง GFI = 1.00, AGFI 

= 1.00, RMR = 0.0024  แสดงว่า  โมเดลการวดัมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดย
พบวา่ นําหนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตได้แตล่ะตวัมีคา่สงู (loading>.90)  
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 3. การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการ
เปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์   สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 
        ผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยทีเกียวข้อง พบว่ามีตัวแปรต้น มี  
องค์ประกอบ คือ  คณุลกัษณะ การสร้างแรงบนัดาลใจ  ภาวะผู้ นํา และ วิสยัทศัน์ ส่วนตวัแปรตาม
คือ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเ รียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  เมือพิจารณารายละเอียดพบว่า องค์ประกอบด้าน
คุณลักษณะ  มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์  และมีอิทธิพลทางตรงต่อ
องค์ประกอบภาวะผู้ นํา เมือพิจารณาอิทธิพลระหว่างตวัแปรภายใน พบว่า ไม่มีอิทธิพลทางตรง
ระหว่างตวัแปรภายใน  เมือพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม พบว่า องค์ประกอบคณุลกัษณะ มีอิทธิพล
ทางอ้อมตอ่องค์ประกอบวิสยัทศัน์  โดยผ่านองค์ประกอบด้านแรงบนัดาลใจ สําหรับองค์ประกอบ
ด้านอืน ๆ  พบวา่ ไมมี่อิทธิพลตอ่การปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษา
สงเคราะห์ ตวัแปรองค์ประกอบทกุตวั  สามารถทํานายตวัแปรการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที  
(LReform) ได้ร้อยละ  (R-Square=.84) 
         นอกจากนนัวิเคราะห์ความสอดคล้องความกลมกลืนระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิง
ประจกัษ์พบว่าคา่ไค-สแควร์  (Chi-Square : 2 )  มีคา่เท่ากบั .   (P=0.36286)   แสดงให้
เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  หมายถึงรูปแบบความสัมพันธ์การบริหารการ
เปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
นอกจากนียงัสามารถพิจารณาคา่ดชันีวดัความสอดคล้องอืน ๆ ได้อีก เช่น Goodness-of-fit: GFI   
และ Adjusted Goodness-of-fit : AGFI  มีคา่เข้าใกล้  หรือเท่ากบั  คือคา่ GFI  = .   และคา่ 

AGFI=1.00 ค่าRoot Mean  Squared Residual: RMR มีค่าเท่ากับ 0.00  และค่า 

Standardized Root Mean Square Residual (Standardized RMR) มีคา่เข้าใกล้   และไม่เกิน 
.     ซงึในทีนีมีคา่เทา่กบั .   แสดงให้เห็นวา่ รูปแบบโมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิง
ประจกัษ์  คา่ดชันี Root Mean  Squared Error of Approximation (RMSEA)  มีคา่เท่ากบั 0.017    
ซงึมีคา่ระหวา่ง .- .   แสดงวา่โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์อยูใ่นระดบัดี 
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 4.  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 

         จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   สํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพืนฐาน  ประกอบด้วย  องค์ประกอบ คือ ) คณุลกัษณะ  ) การสร้างแรงบนัดาล
ใจ  ) ภาวะผู้ นํา   )  วิสยัทศัน์  และองค์ประกอบทีเป็นตวัแปรตามคือ  ) การปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พืนฐาน  ซงึแสดงเป็นสมการโครงสร้างได้ดงันี 

 
 

 

 

 

 

  
Chi-Square = 24.76, df = 23, P-value = 0.36286, RMSEA = 0.0 

 

 
การอภปิรายผล 

 

 ผลการวิจยัครังนี มีประเดน็ทีค้นพบจากรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหาร
การเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน   และสามารถนํามาอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์
ของการวิจยั ได้ดงันี 
 1.  องค์ประกอบของการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  ประกอบด้วย  องค์ประกอบดังนี ) 
คณุลกัษณะ   ) การสร้างแรงบนัดาลใจ   ) ภาวะผู้ นํา  )  วิสยัทศัน์   ซึงองค์ประกอบดงักล่าว
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สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย  ทงันีการบริหารการเปลียนแปลงเป็นการทําให้องค์การมี
ลกัษณะเปลียนไป เพือสนองตอบตอ่ปัจจยัทีมีอิทธิพลตอ่การเปลียนแปลง โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ นํา
การเปลียนแปลง ทีมุ่งการเปลียนแปลงทงัระบบทีเป็นโครงสร้าง เทคโนโลยี ทรัพยากรบคุคล และ
วฒันธรรมองค์การ และจะต้องเปลียนแปลงเป็นกระบวนการเพือทําให้การเปลียนแปลงนนัประสบ
ผลสําเร็จตามเป้าหมาย ดงัทีฟูลแลน (Fullan)  กล่าวว่า กระบวนการเปลียนแปลงทางการศกึษา 
หมายถึง  การมีวัสดุอุปกรณ์ใหม่  การมีพฤติกรรมใหม่  การปฏิบตัิใหม่ และมีความเชือใหม ่  
ความเข้าใจใหม่และกระบวนการเปลียนแปลงนนัจะเกิดขนึได้จากแรงผลกัดนั  8 อย่าง คือ  1)  
การสร้างเป้าหมายทางคณุธรรม คือการพฒันาสงัคมด้วยการปรับปรุงระบบการศึกษาและการ
เรียนรู้   2)  การสร้างศกัยภาพของบคุคลและองค์กร ศกัยภาพของบคุคลคือ ความรู้ความสามารถ
สว่นศกัยภาพขององค์การเกียวข้องกบัระบบพืนฐานของหนว่ยงานในท้องถิน เขตและประเทศ  ซึง
ทังบุคคล  โรงเรียน  เขต  และประเทศต้องพัฒนาให้มีศักยภาพใหม่ ๆ ด้วยการอบรม ให้
คําปรึกษา  3) ความเข้าใจกระบวนการเปลียนแปลง โดยต้องมีผู้ นําคอยชีแนะและอธิบายขนัตอน
ในการเปลียนแปลงอย่างชดัเจน  4) การพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ คือ การสร้างสภาพแวดล้อม
ในการดําเนินการเปลียนแปลงให้ประสบความสําเร็จ โดยต้องมีกลยทุธ์ร่วมกนัเพือให้บุคลากรได้
เรียนรู้ซึงกนัและกนั  (มิติทางความรู้)  และทกุคนมีความรู้สึกร่วมกนัทีจะเปลียนแปลง (มิติทาง
จิตใจ)  5)  การพฒันานวัตกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย การเข้าถึงและรวบรวมข้อมูล
เกียวกบัการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครืองมือในการประเมินผล เนืองจากความถกู
ต้องน่าเชือถือและแก้ไขได้ง่ายทีสดุ  6) การเน้นความเป็นผู้ นําการเปลียนแปลง ความสําคญัของ
ภาวะผู้ นําว่า   ควรจะสร้างความยิงใหญ่ให้กบัองค์กรได้อย่างยาวนานมากกว่าการหวงัผลระยะ
สนั การจดัการทีประสบความสําเร็จไม่ใช่เพียงแค่ความสําเร็จระดบับุคคลเท่านนั    แต่หมายถึง
การพฒันาความสําเร็จให้กบัผู้ อืนด้วย   7)  การสร้างความชดัเจน เป็นการพฒันารูปแบบทีชดัเจน
ใหม ่ๆ    เพือชว่ยให้บคุลากรได้มองภาพความสมัพนัธ์ของแตล่ะหนว่ยงานได้อย่างชดัเจน  8) การ
เสริมสร้างการพฒันาการเปลียนแปลง 3 ระดบั คือ การเปลียนแปลงทีเน้นความสมัพนัธ์ทงั 3 

ระดบั คือ การเปลียนแปลงในระดบัโรงเรียนและชมุชน การเปลียนแปลงในระดบัจงัหวดั และการ
เปลียนแปลงในระดับประเทศ  รวมถึงสุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์  ได้ศึกษางานวิจัยเกียวกับผู้ นําการ
เปลียนแปลงทางการศึกษา  จะมีคุณลักษณะสําคญั  ประการ ดงันี ) ต้องเป็นผู้ มีวิสัยทัศน์ 
(Having vision) มีความเชือว่า “โรงเรียนมีไว้เพือเป็นสถานทีเรียนรู้ (Believing that the schools 

are for learning)  )  ต้องให้คณุค่าและความสําคญัของทรัพยากรมนุษย์ (Valuing human 

resources)   )  ต้องมีทกัษะทีดีของการเป็น “นกัสือสารและนกัฟัง”  ทีมีประสิทธิภาพ (Being a 
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skill communicators and listener)  )  ต้องแสดงพฤติกรรมเชิงรุก (Acting proactively)  )  
ต้องกล้าทีจะเสียง (Taking risks)  รวมถึง อดุม  ฟุ้ งเกียรติไพบลูย์ ได้ประมวลสรุปองค์ประกอบ
ของผู้ นําการเปลียนแปลงวา่มี    องค์ประกอบ ได้แก่  )  ภาวะผู้ นําบารมีในการสร้างแรงบันดาล
ใจ (Charismatic inspirational leadership) รับรู้ในพฤติกรรมของผู้ นํา  ทําให้เกิดการ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมผู้ นําขึน  นอกจากนีผู้ นําการเปลียนแปลงยังมีพฤติกรรมปฏิบัติทีมี
มาตรฐานทางศีลธรรม  และศีลธรรมสูงจนเกิดการยอมรับว่าเป็นสิงทีถูกต้องดีงาม  ทําให้ได้รับ
ความศรัทธา ความไว้วางใจ  การยอมรับ นับถือย่างลึกซึงจากผู้ตามพร้อมได้รับความไว้วางใจ
อย่างสงูอีกด้วย  แตย่งัไม่สามารถก่อให้เกิดการเปลียนแปลงได้    แม้ว่าผู้ตามจะเกิดความชืนชม
และศรัทธาแล้วก็ตาม เพราะยงัไม่เกิดแรงจูงใจทีสูงพอทีจะเปลียนความยึดติดผลประโยชน์ของ
ตนไปเป็นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  ซึงค่อนข้างจะมีลักษณะเป็นนามธรรม  ดังนนั ผู้ นํา
จะต้องแสดงออกด้วยการสือสารให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวงัทีผู้ นํามีต่อผู้ตามด้วยการสร้าง
แรงบนัดาลใจ ให้ยดึมนัและร่วมสานฝันตอ่วิสยัทศัน์ขององค์กร  เพือนําไปสู่เป้าหมายแทน การทํา
เพือประโยชน์เฉพาะตน     ผู้ นําการเปลียนแปลงจึงเป็นผู้ ทีส่งเสริมนําใจแห่งการทํางานเป็นทีม   
ผู้ นําจะพยายามจงูใจผู้ตามให้ทํางานบรรลเุกินเป้าหมายทีกําหนดไว้  โดยการสร้างจิตสํานึกของผู้
ตามให้เห็นความสําคัญว่าเป้าหมายและผลงานนัน   จําเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลียนแปลง
ตลอดเวลา  จึงทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จได้    ) ภาวะในการกระตุ้นทาง
ปัญญา  (intellectual stimulation)  เป็นพฤติกรรมของผู้ นําการเปลียนแปลงทีแสดงออกด้วยการ
กระตุ้นให้เกิดการริเริมสร้างสรรค์สิงใหม่ ๆ  โดยใช้วิธีการคิดทวนกระแสความเชือและคา่นิยมเดิม
ของตนหรือผู้ นําหรือองค์กร  ผู้ นําการเปลียนแปลงจะสร้างความรู้สึกท้าทายให้เกิดขึนแก่ผู้ตาม  
มองปัญหาเป็นโอกาสและจะให้การสนบัสนนุ  หากต้องการทดลองวิธีการใหม่ ๆ ของตน หรือการ
ริเริมสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ  ให้กบัองค์กร  ส่งเสริมให้ผู้ตามแสวงหาทางออกและวิธีการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ  ด้วยตนเองเปิดโอกาสให้ผู้ ตามได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที  กระตุ้นให้ทุกคนได้
ทํางานอย่างอิสระในขอบเขตของงานทีตนมีความรู้ความชํานาญ  ) ภาวะในการคํานึงถึงความ
เป็นปัจเจกบคุคล  (Individualized consideration) เป็นพฤตกิรรมของผู้ นําการเปลียนแปลง  ทีให้
ความสําคัญในการใส่ใจถึงความต้องการความสําเร็จ  และโอกาสก้าวหน้าของผู้ ตามเป็น
รายบคุคล   ยอมรับความแตกตา่งระหว่างบคุคล   บางคนอาจต้องดแูลใกล้ชิด  ในขณะทีบางคน
มีความรับผิดชอบสงูอยูแ่ล้ว  จะให้อิสระในการทํางาน เป็นต้น   โดยทีผู้ นําแสดงบทบาทเป็นครู พี
เลียง  และทีปรึกษาให้คําแนะนําในการช่วยเหลือผู้ตามให้พัฒนาระดบัความต้องการของตนสู่
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ระดบัทีสูงขึน  สร้างบรรยากาศการทํางานทีดี  ส่งเสริมการเรียนรู้และความมันใจให้แก่ผู้ ตาม
เพือให้ทํางานได้ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนีงานวิจยัทีเกียวข้องทีมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบของการบริหารการ
เปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พืนฐาน มีดังนี สุริยน  ชาธรรมา  ได้ทําการวิจัยเรือง ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนในศนูย์เครือขา่ยกณุโฑ  อําเภอทา่คนัโท สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศกึษากาฬสินธุ์ เขต 

   โดยศึกษาภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงว่าเป็นกระบวนการทีผู้บริหารแสดงให้เห็นการบริหาร
จัดการในโรงเรียนทีเป็นกระบวนการเปลียนแปลงความพยามยามของบุคลากรให้สูงขึน โดย
ยกระดบัแรงจงูใจของบคุลากรให้เกิดความต้องการมากกว่าทีเป็นอยู่  และตระหนกัถึงคณุค่าของ
จดุมุ่งหมายเป็นผลให้เกิดการปฏิบตัิงานเกินความคาดหวงั มีศกัยภาพในการปฏิบตัิงานและเป็น
นกัพฒันา โดยภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารมี  องค์ประกอบ ดงันี ) การมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ ( idealized influence)  คือการทีผู้ นําประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดล   
สําหรับผู้ ตาม ผู้ นําเป็นทียกย่อง เคารพนับถือศรัทธา ไว้วางใจ และทําให้ผู้ ตามเกิดความ
ภาคภูมิใจเมือได้ร่วมงานกัน  ผู้ ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้ นําและต้องการ
เลียนแบบผู้ นําของเขา สิงทีผู้ นําต้องปฏิบตัิเพือบรรลุถึงคณุลกัษณะนี  คือ ผู้ นําจะต้องมีวิสยัทศัน์   

2)  การสร้างแรงบนัดาลใจ  (inspirational motivation)    คือ การทีผู้ นําจะประพฤติในทางทีจงูใจ
ให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผู้ตามโดยการสร้างแรงบนัดาลใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายใน
เรืองงานของผู้ตาม ผู้ นําจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มี ชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึงความ
กระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติทีดีและการคิดในแง่บวก ผู้ นําจะทําให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพที
งดงามของอนาคต  ผู้ นําจะสร้างและสือความหวงัทีผู้ นําต้องการอย่างชดัเจน ผู้ นําจะแสดงการ
อุทิศตวัหรือผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกัน   )  การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual 

stimulation)  คือ การทีผู้ นํามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนกัถึงปัญหาตา่ง ๆ ทีเกิดขนึในหน่วยงาน 
ทําให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพือหาข้อสรุปใหม่ทีดีกว่า
เดิม เพือให้เกิดสิงใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้ นํามีการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มี
ความคิดริเริมสร้างสรรค์  มีการตงัสมมติฐาน การเปลียนกรอบการมองปัญหาการเผชิญกับ
สถานการณ์เก่า ๆ  ด้วยวิถีทางใหม ่มีการจงูใจและสนบัสนนุความคิดริเริมใหม่ๆ  ในการพิจารณา
ปัญหา และการหาคําตอบของปัญหามีการให้กําลงัใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธี
ใหม่ ๆ  ) การคํานึงความเป็นเอกัตถะบุคคล  ( individualized consideration)  ผู้ นําจะมี
ความสมัพนัธ์เกียวข้องกบับคุคลในฐานะผู้ นําในการดแูลเอาใจใสผู่้ตามเป็นรายบคุคล และทําให้ผู้
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ตามรู้สึกมีคณุค่าและมีความสําคญั  ผู้ นําจะเป็นผู้ ฝึกสอนและเป็นทีปรึกษาของผู้ตามแต่ละคน
เพือการพฒันาผู้ตาม  ผู้ นําจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล  เพือความ
สัมฤทธิและเติบโตแต่ละคน  ผู้ นําพัฒนาศักยภาพของผู้ ตามและเพือนร่วมงานให้สูงขึน  
นอกจากนีผู้ นํามีการปฏิบตัิต่อผู้ตามโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิงใหม่ สร้างบรรยากาศของ
การให้การสนบัสนนุ คํานึงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคลในด้านความจําเป็นและความต้องการ    
การประพฤติของผู้ นํา แสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกตา่งระหว่างบคุคล  และสําหรับ
งานวิจยัในตา่งประเทศนนั  คริสซอฟ บาร์บารา (Kristoff Barbara)  ได้ทําการศึกษาเรือง ภาวะ
ผู้ นําการเปลียนแปลงวฒันธรรมโรงเรียนทีสง่ผลตอ่ความชํานาญและประสิทธิภาพการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนด้อยโอกาส    ผลการวิจยัพบวา่  รูปแบบภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงทีพบว่าใช้กนั
มาก ในผู้บริหารโรงเรียนด้อยโอกาสคือ การมีวิสัยทัศน์    การเอาใจใส่ผู้ ร่วมงานและกล้าเสียง   
วฒันธรรมองค์กรทีส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของผู้บริหารคือ ความร่วมมือของทีมงาน  การ
ได้รับการสนบัสนนุจากชมุชน  และลกัษณะของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงวฒันธรรมโรงเรียนทีมี
ดงักล่าว    จะมีอิทธิพลตอ่การพฒันาและสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ ความดีเดน่ของ
ผู้บริหารโรงเรียนด้อยโอกาส 
 เมือพิจารณารายองค์ประกอบพบวา่ 

.  องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ  เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคัญเป็นอันดบั   ซึง
ประกอบด้วย    องค์ประกอบย่อย คือ องค์ประกอบ  “คุณลกัษณะส่วนตน”  ทงันีคณุลักษณะ
ของผู้บริหารเป็นสิงสําคัญ โดยเฉพาะโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ซึงเป็นโรงเรียนทีนกัเรียน
พกัอยูป่ระจําตลอด  ชวัโมง ผู้บริหารต้องมีคณุลกัษณะทีเสียสละ ทุ่มเททงักําลงัแรงกาย แรงใจ 
และเวลา ผู้บริหารครู ถือเป็นพ่อแม่คนทีสอง  ต้องมีคณุลกัษณะทีดีทีนกัเรียนถือเป็นแบบอย่าง 
ต้นแบบให้กับนักเรียน  ซึงสอดคล้องกับสกุลรัตน์  กมุทมาศ  ได้แสดงทัศนะไว้ว่า ผู้ บริหาร
สถานศึกษาเป็นบุคคลสําคัญ ทีจะชีวัดความสําเร็จขององค์กรในการปฏิรูปการศึกษาไทย  
นอกจากนีความอยู่รอดของโรงเรียนในโลกยคุปัจจบุนัทีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วผู้บริหารยุค
ใหม่ต้องเตรียมตนเองให้มีคณุลักษณะและขีดความสามารถทีเหมาะสม  สอดคล้องกับสมัมนา  
รธนิธย์  กล่าวว่า ผู้บริหารย่อมมีบทบาททีเป็นผลตอ่ความสําเร็จหรือประสิทธิภาพงานเป็นอย่าง
ยิง หากผู้ บริหารมีลักษณะทีดี  แต่ถ้าคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้ บริหารไม่ดี แม้จัดการ
องค์กรถูกต้อง หรือดีเพียงใดก็ตามผลงานทีเกิดขึนของหน่วยงานนัน ๆ ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก  
ดงันนัผู้ บริหารต้องมีคุณสมบัติทีเหมาะสม  มีพฤติกรรมในการนําทีถูกต้อง เหมาะสม เพราะ
ความสําเร็จของงานทุกด้านขององค์กร   ซึงจะขึนอยู่กับผู้บริหารทีจะวินิจฉัยสังการหรือตดัสิน
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แก้ปัญหาตา่ง ๆ  เพือให้เกิดประสิทธิภาพ  ซึงลกัษณะของผู้บริหารทีพึงประสงค์ของผู้ นํานนั ควร
ประกอบด้วยเรืองทีสําคญั ได้แก่ ด้านคณุลกัษณะส่วนบคุคลด้านคณุลกัษณะทีเกียวข้องกบัการ
บริหารงานและด้านคุณลักษณะทางสังคม    สอดคล้องกับวีระ  ประเสริฐศิลป์   ได้กําหนด
คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษามืออาชีพไว้ 6  ประการ ดงันี  1) เป็นผู้ นําการเปลียนแปลง  
2) มีจิตวิญญาณนกับริหาร อทุิศตนเพือหน้าที มีความเป็นปัญญาชน   ผู้บริหารเป็นแบบอย่างทีดี  
3) เป็นผู้ นําทางการศกึษา  4) มีความรู้ความสามารถในการบริการ  5) มีผลงานทีแสดงถึงความ
ชํานาญในการบริหารการศึกษา  6)  นํานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร  
สําหรับ ศกัดิไทย  สรุกิจบวร  ได้กล่าวถึงผลงานวิจยับางชินทีสรุปและจําแนกถึงคณุลกัษณะของ
ผู้บริหารทีจะส่งผลต่อการบริหารจดัการศกึษาอย่างมืออาชีพ  สามารถจําแนกได้ 10 ประการคือ     
1)  มีความพร้อมทางด้านข้อมูลสารสนเทศ 2) มีความรู้ทางวิชาชีพ  3)  มีความรู้เท่าทันใน
สถานการณ์ 4) มีทักษะในการเข้าสังคม  5) มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาและ
ตดัสินใจ  6) การควบคมุอารมณ์  7) มีพฤติกรรมกล้าเสียง  8) มีความคิดริเริมสร้างสรรค์   9)  มี
ความรู้สึกไวต่อบุคคลอืน  และ 10)  มีความใฝ่รู้และฝึกฝนการเรียนรู้   สอดคล้องกับวิจัยของ
นนัทนา  บรีุจนัทร์   ได้ศกึษาภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงว่าเป็นการรับรู้และความคิดเห็นเกียวกับ
พฤติกรรมการใช้อิทธิพลของผู้บริหาร   โดยการมุ่งให้มีการเปลียนแปลงจากสภาพเดิมทีเป็นอยู ่ 
โดยกระตุ้นให้ผู้ตามได้ตระหนกัถึงโอกาสหรือปัญหาและการร่วมกําหนดวิสยัทศัน์ให้เกิดสิงใหม่ ๆ   
ในองค์กร   ทังนีผู้ นํามีการจูงใจให้บุคคลปฏิบัติงานเกินกว่าความคาดหวังปกติ ซึงได้แก่ 
ความสามารถของผู้ นําในด้านคณุธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร  ซงึเป็นคณุลกัษณะหรือพฤติกรรมที
ดีงามเป็นทียอมรับถกูต้องดีงามตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศกึษาของตนเอง  ผู้ อืน และสงัคม  
สอดคล้องกับงานวิจยัของธีระ  รุญเจริญ  ได้ศกึษาวิจยัเกียวกบัความเป็นมืออาชีพในการจดัการ
และบริหารการศกึษายุคปฏิรูปการศกึษาพบว่า องค์ประกอบของผู้บริหารมืออาชีพประกอบด้วย  

)  การปรับเปลียนเสริมสร้างวฒันธรรมการบริหารทีสอดคล้องกับยุคโลกาภิวตัน์  ) การสร้าง
เครือข่ายในการบริหารจดัการ  และพึงพาอาศยัแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกันและกัน       สําหรับจกัรี  
นิลวิสุทธิ ได้ทําการศึกษา คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้ อํานวยการสถาบนัอาชีวศึกษาตาม
ความคาดหวังของผู้ บริหาร  และครู อาจารย์ ในกลุ่มภาคกลาง  ผลการศึกษาพบว่า ) ด้าน
บคุลิกภาพ คณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้ อํานวยการสถาบนัอาชีวศกึษาตามความคาดหวงัของ
ผู้บริหารและครู-อาจารย์  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  พบว่า ความซือสตัย์ มีเกียรติเชือถือได้  
อยูใ่นระดบัมากทีสดุ สําหรับวฒุิชยั  วรชิน ได้ทําการศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะผู้ นํา
กบัประสิทธิผลภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศึกษา   สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนั
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พืนฐาน  ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  คุณลักษณะของผู้ นํา ได้แก่ คุณลักษณะทาง
บคุลิกภาพ  คณุลกัษณะทางแรงจงูใจ  และคณุลกัษณะทางทกัษะ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผล
ภาวะผู้ นํา  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .    และสําหรับเฮย์ กรุ๊ป (Hay Group)  ได้ร่วมมือ
กบันิตยสาร Fortune ในการสํารวจเพือหาบริษัททีได้รับการยอมรับของอเมริกาและของโลก  เพือ
เปิดเผยบริษัททีมีการดําเนินการยอดเยียมเป็นทียอมรับ   และประสบความสําเร็จมากทีสดุ ซึงใน
การวิจยัครังนี มีหวัข้อในการศกึษาวิจยัเกียวกบัปัจจยัทีเป็นคณุลกัษณะ ความสามารถขององค์กร
ในการพฒันาปฏิบตั ิ และวิธีหานวตักรรมทีมีความท้าทาย  ซึงนวตักรรมเป็นคณุลกัษณะหนึงของ
องค์กรทีได้รับการยอมรับด้วยปัจจยัทีเกียวข้องคือ   ภาวะผู้ นําและการชีแนวทาง  ลกัษณะภาวะ
ผู้ นําทีจะประสบความสําเร็จในการสร้างนวตักรรมในองค์กร  (Prevalent  Leadership) จะต้องมี
ลักษณะเป็นผู้ นําทีมีอํานาจ    ซึงจะเป็นผู้ ที ให้ทิศทางและวิสัยทัศน์ทีชัดเจน   ผู้ นําทีมุ่ง
ความสมัพนัธ์ทีช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามคัคีภายในทีมงาน  ผู้ นํามุ่งการมีส่วนร่วม ซึงจะเป็น
ผู้สร้างความผกูพนัและสร้างความคิด   ผู้ นําทีมีลกัษณะเป็นผู้ ฝึกสนาม (Coaching)  โดยเป็นการ
พฒันาบคุคลในระยะยาว  การส่งเสริมนวตักรรมให้ประสบความสําเร็จ  จะเพิมระดบัการชีแนะ 
(Direction)  มีการมอบอํานาจ (Empowerment)   การมีส่วนร่วม (Participation) ทีมงาน (Team)  
ให้สูงขึน    สําหรับนภวรรณ  คณานุรักษ์  ได้ทําการศึกษาเรือง ภาวะผู้ นําเพือองค์กรทีมี
ประสิทธิภาพ    โดยมีข้อสรุปว่า องค์กรยุคใหม่เป็นองค์กรทีจะต้องปรับเปลียนให้พร้อมทีจะ
ยืดหยุ่นและพร้อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึน องค์กรยุคใหม่จึงควรมีผู้ นําทีมี )  
ภาวะผู้ นําทีเปรียบเสมือนความสามารถทีสําคญัขององค์กรซึงความสามารถของผู้ นําควรจะมี คือ 
คณุภาพและคุณลกัษณะส่วนบุคคล  ช่วงเวลาสําหรับการตดัสินใจอย่างรอบคอบ  การจดัการ
สถานการณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  การพัฒนาบุคลากรจากศักยภาพทีแท้จริง   
ความสามารถในการกระตุ้นและสร้างแรงบนัดาลใจ การให้ความสนใจต่อรายละเอียด และการ
จดัการความสามารถหลกั     

และ ) คณุลกัษณะท้องถิน ไม่ว่าจะเป็นในเรืองของเครือข่ายทางการศกึษาทงัภายใน
ภายนอก  การบริการให้เท่าทันกับการเปิดประตูอาเซียน   ปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นนโยบาย  
ความชัดเจนของรัฐบาลและองค์กรอืน ๆ  รวมถึง ระเบียบกฎหมายทีเอือต่อการบริหารงาน  
การเมืองเศรษฐกิจ แนวโน้มทางสงัคมทงัภายในชาติและภายนอกชาติทีมีตอ่องค์กร  คณุลกัษณะ
ของท้องถิน ประกอบด้วย เขตพืนทีการศึกษา ชุมชน ผู้บริหารและครู  โครงสร้างทีเอือต่อการ
บริหารสถานศกึษา  ความเข้าใจใบริบทของสถานศกึษา ความเป็นระบบและมีคณุภาพการกํากบั
นิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ  ดงัทีบญัชร  จนัทร์ดา ได้กล่าวว่า  ผลการดําเนินงานด้านการ
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จดัการศึกษาสงเคราะห์ทีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั รูปแบบการจดัการศึกษาได้พฒันาปรับเปลียน
เพือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ สงัคมและนโยบายของรัฐบาลของแต่ละยุคสมยัมาโดย
ตลอด    ทําให้เกิดความไม่ชดัเจนสําหรับผู้ นํานโยบายไปปฏิบตัิ รวมทงัขาดความเข้มแข็งด้าน
หลกัการ แนวคิด และปรัชญาของการจดัการศึกษาสงเคราะห์ของประเทศไทยมาโดยตลอดด้วย
เชน่กนั    จนทําให้สงัคมทวัไปมองการจดัการศกึษาสงเคราะห์ไม่แตกตา่งกบัการจดัการศกึษาของ
โรงเรียนทัวไป จึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของหน่วยงานระดับนโยบายทีจะกําหนด
ยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษาสําหรับเดก็ด้อยโอกาสหรือการสนบัสนนุทรัพยากรทางการศกึษา
ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการจัดการศึกษาสงเคราะห์ตลอดมา ซึงแตกต่างจากการจัด
การศกึษาในรูปแบบอืน เชน่ การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัการอาชีวศกึษา การ
ประถมศกึษา  การมธัยมศกึษา  หรือการจดัการศกึษาเพือคนพิการซึงมีรูปแบบทีชดัเจน สาเหตุ
หนงึคือ การมีกฎหมายเฉพาะเป็นเครืองมือในการพฒันาองค์ความรู้ของการศกึษาแตล่ะประเภท 
จึงมีความก้าวหน้าอย่างตอ่เนือง     สอดคล้องกบัเนาวรัตน์  แย้มแสงสงัข์   ปัจจยัทีทําให้เกิดการ
เปลียนแปลงภายในองค์กร  มีปัจจยัทีเกียวข้อง  ปัจจัย คือ สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพ
ภายในองค์กร โดยมีรายละเอียด  ดงันี  )  ปัจจยัภายนอกองค์กร ทีทําให้เกิดการเปลียนแปลง 
ได้แก่  สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  สภาพการบริหารราชการแผ่นดิน  กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั 
สภาพสงัคม  สภาพเศรษฐกิจ  สภาพการขนส่ง  สภาพการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี สภาพการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจ  สภาพวัตถุดิบทางธรรมชาติและการเปลียนแปลงทางธรรมชาติ  การรักษา
สิงแวดล้อม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม และทรัพยากรมนุษย์   2) ปัจจยัภายใน
องค์กร ทีทําให้เกิดการเปลียนแปลง ได้แก่ นโยบายของบริษัทหรือองค์กร   ระบบการบริหารงาน
ของบริษัทหรือองค์กร  ผู้บริหาร  ระบบบริหารบุคคล ระเบียบ กฏเกณฑ์  กติกาของบริษัทหรือ
องค์กร  สถานทีทํางาน  บคุลากรหรือพนกังานการตอบแทนและสวสัดิการ  บรรยากาศการทํางาน   
สิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน    ความมันคงหรือผลประกอบการขององค์กรหรือบริษัท   
ส่วนวีระวฒัน์  อทุยัรัตน์  ได้ให้ทศันะเกียวกบัการเปลียนแปลงในโรงเรียน  เกิดจากปัจจยัใหญ่ ๆ  

 ปัจจัยคือ    ปัจจัยทีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  และปัจจัยทีเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน  ซึงมีรายละเอียดดงันี  ปัจจยัทีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเกิดจาก ปัจจยัใหญ่  ๆ  
ปัจจยัคือ ) อิทธิพลทางเศรษฐกิจ   )  อิทธิพลทางสงัคม  )  อิทธิพลทางการเมือง   )  อิทธิพล
ทางสิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ ) อิทธิพลทางเทคโนโลยีและวิทยาการสมยัใหม่   ซึงอาจกล่าวได้
วา่  สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลสงูตอ่โรงเรียน  เนืองจากการเปลียนแปลงทีเกิด
จากปัจจยัเหล่านนั มีผลต่อการตดัสินใจในการดําเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างยิง เช่น 
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โครงการต่าง ๆ  ทีกําลังดําเนินการ  ได้แก่  การสร้างอาคารเรียน  การจ้าง สพฐ.  อาจารย์หรือ
บคุลากรทางการศึกษาเพิมขึน   การศึกษานอกสถานทีหรือการจดัซืออุปกรณ์การเรียนการสอน
ตา่ง ๆ   ก็อาจจะต้องชะลอไว้หรือระงบัไป  หรือการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ ๆ  ที
เกิดขนึอยูต่ลอดเวลา     ก็เป็นปัจจยัหนงึทีมีผลตอ่การเปลียนแปลงในโรงเรียนมาก  ทงันีเนืองจาก
โรงเรียนในปัจจุบนัได้นําเทคโนโลยีและวิทยากรสมยัใหม่มาใช้ เช่น การประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์  
การศึกษาโดยผ่านอินเตอร์เน็ต  การใช้เทคโนโลยีและสือการสอนต่าง ๆ   การสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม  การสอนแบบประชมุผ่านดาวเทียม เป็นต้น  สภาพแวดล้อมภายในคือ ปัจจยัทีองค์กร
สามารถกําหนด และควบคมุได้เอง เชน่ ความต้องการเปลียนแปลงวฒันธรรมองค์กรให้เหมาะสม
ตอ่ระบบการทํางานใหม่ ทีจะนํามาใช้การเปลียนแปลงวิธีการทํางานเพือให้มีประสิทธิภาพสงูสุด  
สามารถแบง่ได้  ประเภทคือ )  Formal Subsystem  ประกอบด้วย การบริหาร  การจดัการผลิต  
เป้าหมายขององค์กร  กลยทุธ์การบริหาร  โครงสร้างขององค์กร และเทคโนโลยีทีใช้ในองค์กร  ) 
Informal Subsystem ประกอบด้วย วฒันธรรมองค์กร การแลกเปลียนเรียนรู้  รวมถึงภาวะความ
เป็นผู้ นํา  ตวัอย่างปัจจยัภายในองค์กรทีกระทบต่อการเปลียนแปลงอืน ๆ  ในองค์กร ได้แก่ การ
เปลียนแปลงโครงสร้างองค์กร  การปรับเปลียนผู้บริหาร  การจัดซืออปุกรณ์  อีกทงัสภาพแวดล้อม
ภายในทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงอาจเกิดจากอิทธิพลของการเปลียนแปลงจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกได้  แต่ก็มีการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในองค์กร หรือโรงเรียนทีเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในเองโดยตรง  เชน่ ความรู้สึกนึกคิดของบคุลากรในองค์กรหรือโรงเรียน แตบ่คุคลทีก่อให้เกิด
ความเปลียนแปลงในองค์กรหรือโรงเรียนมากทีสดุ คือ  ผู้บริหารโรงเรียนนนัเอง (Change Agent) 
นอกจากผู้ บริหารแล้ว บุคลากรอืน ๆ  ก็เป็นปัจจัยในการเปลียนแปลงด้วย เช่น เมือนโยบาย
เปลียนแปลงจะมีผลตอ่การทํางานหรือระบบงานการปฏิบตัิงาน    จึงต้องเปลียนแปลงให้สอดรับ
กบันโยบายทีเปลียนแปลงใหม่ และวิธีการบริหารก็ต้องเปลียนแปลงให้เกิดความสอดคล้องหรือ
สมดลุกันให้มากทีสุด  และลูอิส (Louis) สรุปปัจจัยสําคญัทีมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลง
องค์กรทางการศึกษาประกอบด้วย  )  คุณลักษณะของการเปลียนแปลงและนวัตกรรม 
คุณลักษณะหลายประการของนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการเปลียนแปลง
องค์กร เช่น  การรวมศนูย์ ขอบเขต  ) บริบทภายใน  (internal context)  ของสถานศกึษา บริบท
ภายในของสถานศกึษามีผลกระทบตอ่การเปลียนแปลง เช่น แรงกดดนัขององค์กร วฒันธรรมของ
องค์กร  โครงสร้างขององค์กร   ) บริบทภายนอก (external context)  ของสถานศกึษา ลกัษณะ
บางประการของบริบทภายนอกของสถานศึกษามีผลกระทบต่อการเปลียนแปลง เช่น  การ
สนับสนุนของสังคมและชุมชน  โครงสร้างพืนฐานของชุมชน (community infrastructures) 
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ค่านิยมของสังคม (social values) กระบวนการเปลียนแปลงทงัหลายย่อมได้รับอิทธิพลจาก
คา่นิยมของสงัคม ความสําเร็จของการเปลียนแปลงเป็นผลมาจากคา่นิยมของสงัคมด้วย  และ ) 
กระบวนการเปลียนแปลง (change process)  กระบวนการเปลียนแปลงทีมีผลกระทบต่อ
ความสําเร็จของการเปลียนแปลงมีหลายประการ เช่น การวางแผน  (planning)  การมีส่วนร่วม 
(participation)   ภาวะผู้ นํา (leadership)     

. องค์ประกอบ  “ด้านแรงบนัดาลใจ”   องค์ประกอบทีมีความสําคญัเป็นอนัดบั   ซงึ 
ประกอบด้วย    องค์ประกอบย่อย  คือ    องค์ประกอบ “การกระตุ้นทางปัญญา”   ผู้ นําจะเป็น
แรงกระตุ้นและแรงบนัดาลใจแก่ผู้ตามให้ไปถึงทงัผลสําเร็จ     จุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบตั ิ 
การพฒันา โดยช่วยให้ผู้ตามก้าวหน้าและพฒันา  โดยตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ตามแต่
ละบคุคล   และต้องการทีจะใช้อํานาจแก่พวกเขา  และทําให้ผู้ตามแตล่ะบุคคลมีแนวทางปฏิบตัิ
และจดุมุ่งหมายเดียวกัน  รวมถึงการสร้างแรงบนัดาลใจ โดยส่งเสริมการกระตุ้นทางปัญญาและ
ความเป็นเอกตัถบคุคลเป็นองค์ประกอบทีสําคญั    ทงันีผู้ นําจะเป็นแรงกระตุ้นและแรงบนัดาลใจ
ให้แก่ผู้ตาม ให้ไปถึงทงัผลสําเร็จ จุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบตัิ การพฒันา  โดยช่วยให้ผู้ตาม
ก้าวหน้าและพฒันาโดยตอบสนองความต้องการของแตล่ะบคุคล ซึงสอดคล้องกบัสภาพจริงของ
โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ทีผู้บริหารและครูต้องอยู่ดแูลเอาใจนกัเรียนตลอดเวลา  ซึงถ้า
เปรียบเทียบกับโรงเรียนประเภทอืนๆ  เมือหมดเวลาทําการแล้วครูจะมีเวลาเป็นส่วนตัว แต่
โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ เมือหมดเวลาทําการเรียนการสอนแล้วครูยงัต้องมาปฏิบตัิการ
ดแูลนกัเรียนให้อยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสขุและปลอดภยั     การได้แรงเสริม แรงบนัดาลใจ
และการให้กําลงัใจจากผู้บริหารและบคุคลทีเกียวข้อง จะทําให้ครูมีกําลงัใจพร้อมทีจะเสียสละใน
การทํางานให้บรรลผุลสําเร็จตอ่ไปได้  ดงัที ชาร์ลี  แกบเบริด  (Charles Gabbert)   ได้อธิบายถึง
องค์ประกอบของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงใน   องค์ประกอบ  ได้แก่ ) การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ (Idealized influence) เป็นบทบาทหน้าทีของผู้ นําทีต้องเป็นแบบอย่าง และแสดง
อิทธิพลให้ผู้ตามเห็นพลงัในการสร้างวิสยัทศัน์  มีความกล้าหาญ   และนําความเชือมนัในคณุค่า
มาเป็นส่วนหนึงในการแรงผลักดันและขับเคลือนการเปลียนแปลง  เป็นผู้ ทีกล้าเสียง  กล้า
เปลียนแปลง นอกจากนีผู้ นําต้องปฏิบัติตนให้มีมาตรฐานทางศีลธรรมเป็นอย่างสูง  ) การ
คํานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized consideration)   ผู้ นําทีให้ความสําคญัแก่ผู้
ตามในการพฒันาศกัยภาพได้อยา่งเตม็ความสามารถ และเป็นผู้ นําทีมีความมุ่งมนัตอ่ความสําเร็จ
ในการพฒันาเพือนร่วมงานและผู้ตาม        ) การสร้างแรงบนัดาลใจ  (inspirational motivation)    
ผู้ นําทีสามารถกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดแรงบนัดาลใจในทางซึงทําให้เพิมการมองโลกในแง่ดีและความ
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ภมูิใจ มีการวางเป้าหมายเพือสร้างอนาคตผา่นวิสยัทศัน์เพือนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กรร่วมกนั  
) การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual  stimulation)   ผู้ นําทีสามารถกระตุ้นให้ผู้ตามรู้จกัคิด
วิเคราะห์ปัญหาตา่ง ๆ  มองปัญหาว่าเป็นสิงท้าทาย  และค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ ๆ  อีกทังโรเจอร์  จิลล์ (Roger Gill)  ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของภาวะผู้ นําการ
เปลียนแปลงและแบ่งองค์ประกอบไว้ดัง นี  )  การคํานึง ถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล  
(Individualized consideration)    ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงแสดงถึงการพิจารณาแตล่ะบคุคล  
โดยใช้กระบวนการรับฟังและเปลียนแปลงแตล่ะบคุคลตามความจําเป็นและความสามารถ  ผู้ นํา
ควรจดัหาโอกาสทีจะเรียนรู้ ฝึกฝน ให้การสนบัสนุนทงัด้านสิงแวดล้อมและด้านการพัฒนางาน    

) การกระตุ้นทางปัญญา  (intellectual  stimulation)  ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงใช้การกระตุ้น
ทางปัญญา  ผู้ นําเสนอข้อคิดให้ผู้ตามและโอกาสให้คิด โดยผู้ตามตอบรับการสนบัสนุนจากผู้ นํา
ด้วยการคิดเชิงจินตนาการอยา่งสร้างสรรค์กบัสิงทีเป็นไปได้และจําเป็น  โดยผู้ นําสามารถเพิมเติม
ความรู้ทักษะตามความสามารถให้แก่ผู้ ตามในการปฏิบัติงาน  และผู้ นําต้องคํานึงถึงความรู้
พืนฐานขององค์กรทีสามารถนํามาสร้างสรรค์ปรับปรุงให้พัฒนายิงขึนในทิศทางเดียวกัน ) การ
สร้างแรงบันดาลใจ ( inspirational motivation)   ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงจะต้องสือสาร
วิสยัทศัน์ทีชดัเจนของอนาคต วางเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายส่วนบคุคลด้วยการจงูใจและ
แนะนําให้ผู้ตาม เกิดความเชือและยอมรับวิสัยทัศน์  เป้าหมายและผลงานนัน และสร้างแรง
บนัดาลใจและให้โอกาสแก่ผู้ตามในการแก้ไขปัญหา เรียนรู้และมอบโอกาสในการทํางานแก่ผู้ตาม 
) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ (Idealized influence)  ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงทีเกียวข้อง
กบับารมี  ผู้ นําต้องแสดงความเชือมนัในวิสยัทศัน์  ความรับผิดชอบ การนําองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
การตดัสินใจ และแสดงความจริงใจกบัผู้ อืน และให้ความสําคญักบัความสําเร็จมากกว่าความผิด
พลาด และถ้าผู้ นําให้ความจําเป็นกับผู้ อืนก่อน        สอดคล้องกับงานวิจยัของสําหรับรัตติกรณ์  
จงวิศาล  ไ ด้ ทําการศึกษาผลการ ฝึกอบรมภาวะผู้ นํ าการ เปลียนแปลงของผู้ นํา นิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  พบวา่องค์ประกอบของผู้ นําการเปลียนแปลงไว้  ประการคือ ) การ
สร้างบารมี ) การสร้างแรงบันดาลใจ ) การกระตุ้นเชาว์ปัญญา  ) การคํานึงถึงเอกบุคคล   
สําหรับสภุาพร  รอดถนอม ได้ทําการศกึษาเรือง ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง
และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ อํานวยการวิทยาลยัพยาบาลกบัประสิทธิผลขององค์กร ตาม
การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผลการวิจัยพบว่า 
กลุม่ตวัแปรทีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลขององค์กรได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
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.   คือ การกระตุ้นทางปัญญา  การกระจายอํานาจ การให้อํานาจในการตัดสินใจ การสร้าง
วิสยัทศัน์ การถ่ายทอดวิสยัทศัน์  การปลกูฝังคา่นิยม 

 และองค์ประกอบย่อยที  คือ “ความเป็นเอกตัถบคุคล”  ซึงโควี (Covey)  ได้อธิบายถึง
องค์ประกอบของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง ได้แก่  1 )  การสร้างบารมีหรือการมีอิทธิพลอย่างมี
อดุมการณ์ (Charisma or idealized)  คือ ผู้ นําควรมีการชืนชมจากผู้ตาม โดยผู้ นําทีมีบารมีต้อง
สร้างความชดัเจนตา่ง ๆ แสดงให้เห็นคณุคา่ของตนเองในทกุอิริยาบถ มีการกําหนดบทลงโทษหรือ
การอทุธรณ์ให้กบัผู้ตามและยดึหลกับทความเป็นจริง  ความถกูต้องทางศีลธรรมและจริยธรรม  2)  
การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) คือ ผู้ นําควรมองวิสยัทศัน์ร่วมของผู้ตาม  ผู้ นํา
กับการสร้างแรงบนัดาลใจให้กับผู้ตามให้มีมาตรฐานสูงขึน สือสารถึงเป้าหมายในอนาคตและ
จดัหางานในแตล่ะส่วน  ผู้ตามจําเป็นต้องใช้เป้าหมาย  ถ้าใช้แรงจงูใจในการแสดงออก  มนัเป็น
ส่วนสําคัญในวิสัยทัศน์ของผู้ นําทีสนับสนุนความสามารถในการสือสาร โดยอนุญาตให้ผู้ นํา
กล่าวถึงวิสยัทศัน์ในการยอมรับและแรงผลกัดนัในการชกัชวน บงัคบั  3) การกระตุ้นทางปัญญา 
(Intellectual stimulation)  คือ ผู้ นําควรให้โอกาสให้กระตุ้นทางปัญญา  ให้ผู้ตามเกิดความคิด
สร้างสรรค์ของงานและองค์กร  มีการเชือมโยงโครงสร้าง วิสยัทศัน์  เป้าหมายขององค์กร และผู้ นํา
กับผู้ตาม  เพือทีจะสร้างสรรค์และปรับเปลียนอุปสรรคทิศทางใหม่ ๆ ร่วมกัน   4) การคํานึงถึง
ความเป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized consideration)  ผู้ นําต้องพิจารณาใส่ใจหรือสนใจผู้
ตามรายบุคคล   โดยผู้ นําต้องรับฟังในส่วนทีเกียวข้องกับผู้ตาม  รวมสิงต้องการต่าง ๆ  เข้าไว้
ด้วยกันและสามารถสร้างทีม  ผู้ นําสอนให้ผู้ ตามเกิดความกระตือรือร้น   ช่วยเหลือตนเองได้    
ยอมรับในสิงทีผิดพลาดและนําวิธีการใหม ่ๆ  มาปรับปรุงเพือให้ก้าวหน้ามากยิงขนึ  สอดคล้องกบั
ทศันะของ อเดโจก, นาตาช่า และเฟรด (Adegoke, Natasha and Fred) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงไว้ว่า 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ (Idealized  influence)   
ผู้ นําควรแสดงบทบาทเป็นตวัอย่างทีน่าเคารพยกย่องและสร้างความเชือถือ โดยพิจารณาความ
ต้องการของผู้ อืนมากกว่าตนเอง มันคงในความประพฤติ  กล้าทียอมรับความผิดพลาดร่วมกัน 
และชกันําตนเองเกียวกับหลกัจริยธรรม 2)  การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation)  
ผู้ นําจะต้องกระตุ้นและสร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้ อืนเกิดความเข้าใจกับสิงทีท้าทายองค์กร  โดย
จะต้องทําให้กลุม่ผู้ตามเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นและคาดหวงัทีดี และทําการเชือมระหว่างความ
คาดหวังกับความรับผิดชอบวิสัยทัศน์ ร่วมกัน   3)  การกระตุ้ นทางปัญญา  ( Intellectual 

stimulation) ผู้ นําต้องสง่เสริมให้มีการสร้างนวตักรรมและเกิดความสามารถในการสร้างสรรค์เพือ
ตอบสมมติฐานคําถาม และปรับเปลียนมุมมองในเรืองทียุ่งยาก  และหลีกเลียงการวิจารณ์ต่อ
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สาธารณะ  4) การคํานึงถึงความเป็นเอกัตถบุคคล (Individualized consideration)  ผู้ นําให้
ความสนใจกับความต้องการของแต่ละคน  เพือสนบัสนุนให้บรรลุผลสําเร็จและเกิดการพฒันา   
โดยผู้ นําจะเปรียบเสมือนผู้ ฝึกสอนหรือผู้ ให้คําปรึกษาทีสร้างสรรค์โอกาสทีดีในการสร้างสรรค์ใน
การเรียนรู้ใหม่ ๆ  เห็นถึงคุณค่าความหลากหลาย และหลีกเลียงการควบคุม   สอดคล้องกับ
งานวิจัยของขนิษฐา  อุ่นวิเศษ ได้ศึกษาภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงว่าเป็นพฤติกรรมของผู้
บริหารงานโรงเรียน  ทีแสดงให้เห็นวิธีการในการบริหารโรงเรียน   โดยองค์ประกอบหนึงคือ การ
คํานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (individualized consideration)  ซึงเป็นพฤติกรรมทีผู้บริหาร
โรงเรียนแสดงให้เห็นการบริหารงานในโรงเรียน  ทีเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ของผู้บริหารทีมีต่อ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาอยา่งเป็นกนัเอง  มีการตดิตอ่กบัผู้ ร่วมงานเป็นรายบคุคล   มีการสือสารแบบสอง
ทางให้เกียรต ิ มีความจริงใจและรับฟังเหตผุลด้วยดี   

.  องค์ประกอบ “ด้านภาวะผู้ นํา”  องค์ประกอบทีมีความสําคัญเป็นอันดับ  ซึง
ผู้บริหารจึงต้องมีภาวะผู้ นําเป็นองค์ประกอบสําคัญในการชีแนวทางและทําให้องค์กรประสบ
ความสําเร็จได้ โดยจะต้องมีภาวะผู้ นําทีจะนําบคุลากรในโรงเรียน เข้าใจ เข้าถึง และดําเนินการ
ตามนโยบายหรือหลกัการจดัการศึกษาสงเคราะห์ ได้ หรือทําให้บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าทีใน
โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ซงึเป็นโรงเรียนประจํา  ทีผู้บริหารต้องเป็นผู้ นําในทกุ ๆ เรือง เชน่ 
การตดิตามดแูลตลอดเวลา เสียสละ ทุม่เท โดยสร้างให้ครูตระหนกั  ปฏิบตัิ ถึงความรับผิดชอบตอ่
นกัเรียนตลอด  ชวัโมง  หรือการนํานโยบายและพระราชดําริเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาให้
นกัเรียนได้เรียนรู้และปฏิบตัิจริง เป็นต้น  ทีสอดคล้องกบังานวิจยัของพระมหาเสาร์คํา จนัทร์ธิยะ  
ได้ทําการศึกษาคณุลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม   ผลการวิจยัพบว่า  คณุลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
พระปริยตัิรรม  ตามความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญให้ระดบัความคิดเห็นมากทีสุด  ในส่วนประเด็น
คุณลักษณะด้านการบริหาร ซึงได้แก่ มีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์  กลยุทธ์  และ
แผนงานการบริหาร  ยตุธิรรม โปร่งใส มีวิจารณญาณ  ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์  สามารถสรรหา
บุคลากร  กํากับดูแล และสร้างขวัญและกําลังใจ  ทํางานเป็นทีม   โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม  
ยืดหยุ่นเป็นกันเอง  มีจิตวิทยาความคิดสร้างสรรค์  และภาวะผู้ นําสูง  สําหรับเฮย์ กรุ๊ป (Hay 

Group)  ได้ร่วมมือกบันิตยสาร Fortune ในการสํารวจเพือหาบริษัททีได้รับการยอมรับของอเมริกา
และของโลก   เพือเปิดเผยบริษัททีมีการดําเนินการยอดเยียมเป็นทียอมรับ   และประสบ
ความสําเร็จมากทีสุด    ซึงในการวิจัยครังนี มีหัวข้อในการศึกษาวิจัยเกียวกับปัจจัยทีเป็น
คณุลกัษณะ ความสามารถขององค์กรในการพฒันาปฏิบตัิ  และวิธีหานวตักรรมทีมีความท้าทาย  
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ซึงนวตักรรมเป็นคณุลกัษณะหนึงขององค์กรทีได้รับการยอมรับด้วยปัจจยัทีเกียวข้องคือ   ภาวะ
ผู้ นําและการชีแนวทาง  ลักษณะภาวะผู้ นําทีจะประสบความสําเร็จในการสร้างนวัตกรรมใน
องค์กร  (Prevalent  Leadership)  จะต้องมีลกัษณะเป็นผู้ นําทีมีอํานาจ   ซึงจะเป็นผู้ ทีให้ทิศทาง
และวิสยัทศัน์ทีชดัเจน    

.  องค์ประกอบ “ด้านวิสยัทศัน์”   องค์ประกอบทีมีความสําคญัเป็นอนัดบั   ผู้บริหาร
จึงต้องมีภาวะผู้ นําเป็นองค์ประกอบสําคญัในการชีแนวทางและทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ
ได้ โดยจะต้องมีวิสัยทัศน์ทีชัดเจน เข้าใจเข้าถึงการดําเนินการตามนโยบายหรือหลักการจัด
การศกึษาสงเคราะห์ ซึงสอดคล้องกบัการหลกัเกณฑ์การสอบขึนสู่ ตําแหน่งผู้ อํานวยการหรือรอง
ผู้ อํานวยการของโรงเรียนประเภทนีจะกําหนดคุณสมบัติไว้ว่า  ต้องมีประสบการณ์ทํางานใน
โรงเรียนประเภทนีไมตํ่ากวา่   ปี  เป็นต้น สอดคล้องกบังานวิจยัของเทพ  พงษ์ศรีวฒัน์   ได้ศกึษา
งานวิจยัเกียวกบัผู้ นําการเปลียนแปลงทางการศกึษา   จะมีคุณลกัษณะสําคญั  ประการ ดงันี ) 
ต้องเป็นผู้ มีวิสัยทัศน์ (Having vision)  ) มีความเชือว่า “โรงเรียนมีไว้เพือเป็นสถานทีเรียนรู้ 
(Believing that the schools are for learning)  )  ต้องให้คณุคา่และความสําคญัของทรัพยากร
มนษุย์ (Valuing human resources)  )  ต้องมีทกัษะทีดีของการเป็น  “นกัสือสารและนกัฟัง” ทีมี
ประสิทธิภาพ (Being a skill communicators and listener) ) ต้องแสดงพฤติกรรมเชิงรุก  
(Acting proactively)   ) ต้องกล้าทีจะเสียง (Taking risks)   สําหรับธีระ รุญเจริญ  กล่าวถึง
ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงในการจดัและบริหารการศกึษา มีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่าง
ยิงในยคุนี    ทงันียอ่มต้องอาศยัลกัษณะความเป็นผู้ นําการเปลียนแปลง ดงันี 1) เป็นผู้ ไม่ยึดกรอบ
และมีความคดิสร้างสรรค์  2) มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มุ่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั 3) มีความ
ตระหนักและความรู้  ความเข้าใจในเนือหาสาระการเปลียนแปลง  4) กล้าได้กล้าเสียและยอม
เสียงด้วยเหตุและผล  5) สามารถสร้างความตระหนักในปัญหา  และความจําเป็นในการ
เปลียนแปลง  ได้แก่ บุคลากรในองค์กร  6) มีความอดทน อดกลนั ต่อการต่อต้าน โดยใช้ความ
สุขุมรอบคอบ  7) มีความมุ่งมันในความสําเร็จ  8) มีความสามารถในการกระตุ้น ให้รางวัลที
เหมาะสมแก่บุคลากรร่วมงาน  และทุกคนประสบความสําเร็จ  9) ยอมรับความแตกตา่ง ๆ  และ
ตดัสินใจด้วยเหตแุละผล 10)  ยอมให้บคุลากรร่วมงานมีสว่นร่วม  ตลอดกระบวนการและมีโอกาส
เป็นผู้ นําในบางโอกาส  สําหรับงานวิจัยของสุภาพร   รอดถนอม   ได้ทําการศึกษาเ รือง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงและการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ อํานวยการ
วิทยาลยัพยาบาลกบัประสิทธิผลขององค์กร ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลยัพยาบาล
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัแปรทีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผล
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ขององค์กรได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .   คือ การกระตุ้นทางปัญญา  การกระจาย
อํานาจ  การให้อํานาจในการตดัสินใจ การสร้างวิสัยทัศน์ การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ การปลูกฝัง
ค่านิยม   สําหรับขนิษฐา  อุ่นวิเศษ  ได้ศึกษาภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงว่าเป็นพฤติกรรมของผู้
บริหารงานโรงเรียน  ทีแสดงให้เห็นวิธีการในการบริหารโรงเรียน  จําแนกเป็น  ด้านคือ ) การ
สร้างวิสยัทศัน์ (vision) คือ พฤติกรรมทีผู้บริหารโรงเรียน แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานโรงเรียน มี
การเตรียมการในปัจจบุนั  เพือให้สอดคล้องกบัการมองภาพความต้องการของโรงเรียนทีจะเกิดขนึ
ในอนาคตข้างหน้า  ซึงเป็นไปตามข้อเท็จจริงและตรงตามความจําเป็นและความต้องการของ
สงัคมโดยรวม   สําหรับธวชัชยั  กลินดี  ได้ศึกษาคณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของผู้บริหารโรงเรียนของ
หวัหน้าสายมธัยมศกึษา และครูอาจารย์ เกียวกบัคณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
ขยายโอกาส สงักดักรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมากทงั    ด้านคือ ด้านคณุธรรม  ด้านวิสยัทศัน์  
ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร  ด้านการสือสาร ตามลําดับ       
สําหรับวฒุิพงษ์  ภกัดีเหลา    ได้ทําการศกึษาเรือง  คณุลกัษณะขอองค์กรนวตักรรม   กรณีศกึษา 
องค์กรทีได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม  ผลการศึกษาพบว่า  คุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรม 
ประกอบด้วย  วิสยัทศัน์  กลยทุธ์  และเป้าหมาย ในการสร้างองค์กรการบริหารจดัการทรัพยากร
มนษุย์   การให้รางวลั และการยอมรับการสือสาร การจดัการความรู้และข้อมลูข่าวสาร  ทรัพยากร 
การประเมินและการลําเลียงความคิด ผู้ นํา บุคลากร  เครือข่าย วัฒนธรรมและค่านิยมร่วม  
รวมถึงคริสซอฟ  บาร์บารา (Kristoff Barbara)  ได้ทําการศกึษาเรือง ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง
วฒันธรรมโรงเรียนทีสง่ผลตอ่ความชํานาญและประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้อย
โอกาส    ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงทีพบว่าใช้กันมาก ในผู้บริหาร
โรงเรียนด้อยโอกาสคือ   การมีวิสยัทศัน์    การเอาใจใสผู่้ ร่วมงานและกล้าเสียง   วฒันธรรมองค์กร
ทีสง่ผลตอ่ความมีประสิทธิภาพของผู้บริหารคือ ความร่วมมือของทีมงาน  การได้รับการสนบัสนนุ
จากชุมชน  และลกัษณะของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงวัฒนธรรมโรงเรียนทีมีดงักล่าว    จะมี
อิทธิพลตอ่การพฒันาและสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ ความดีเดน่ของผู้บริหารโรงเรียน
ด้อยโอกาส และวิลเลียม  (Williams) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้ นําเชิงวิสัยทัศน์ โดยเน้น
พฤติกรรมเป็นหลกัสําคญั คือ ความเป็นผู้ นําในการทํางานทีท้าทาย  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่  ๆ  และส่งเสริมสมาชิกให้มีความคิดริเริมสร้างสรรค์  มีแรงบันดาลใจและ
กระตือรือร้น โดยทําให้เกิดวิสยัทศัน์ร่วมกนักบัสมาชิก 
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. องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน   ตัวแปรทัง  ตัวแปร มี   
องค์ประกอบยอ่ย  ได้แก่  คณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและเรียนรู้ของคนไทย  โอกาสทางการ
ศึกษาและเรียนรู้  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสงัคมส่งผลให้คนไทยยุคใหม่    
ผลการวิเคราะห์โมเดลการวดัตวัแปรการปฏิรูปการศกึษา พบว่าโมเดลการวดัมีความสอดคล้อง
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  ทงันีเป็นเพราะการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภท
ศกึษาสงเคราะห์   สงักัดสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  ได้ยึดกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  และได้
นํามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ กับบริบทของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ โดยจะพบได้จากการ
จดัเวทีเสวนาโต๊ะกลม  จดัประชมุประชาพิจารณ์การร่างกรอบ เป้าหมาย แนวทางตา่ง ๆ  โดยผู้ มี
ส่วนร่วมคือ  ผู้ กําหนดนโยบาย  ซึงหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ อํานวยการสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  ผู้บริหารโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ อีกทงัคณะครูทีได้ปฏิบตัิ
หน้าทีในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์  รวมถึงมีการวางแผนเตรียมการรองรับการปฏิรูปการศกึษาใน
ทศวรรษทีสองเป็นอย่างดี  สอดคล้องกับงานวิจยัของเสริม  กัลยารัตน์  ได้ศึกษาการบริหารการ
เปลียนแปลง กรณีศึกษา การเตรียมออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์พบว่า 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีความเป็นไปได้ตอ่การเปลียนแปลงองค์การเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบั
ของรัฐ  อย่างไรก็ตาม  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ต้องมีการวางแผนและดําเนินการตอ่การบริหาร
การเปลียนแปลงอย่างเป็นระบบขนัตอนเพือเพิมแรงผลกั และลดแรงต้านตา่ง ๆ  ทีมีอยู่    ได้แก่ 

) กําหนดทิศทางการเปลียนแปลงทีชดัเจน  ) หาแนวร่วมการเปลียนแปลง  ) เตรียมการด้าน
กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ  เกียวกบัการออกนอกระบบราชการ  ) กําหนดระบบการ
ตรวจสอบติดตามผลกิจกรรมทุกครังเพือเป็นการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
เปลียนแปลงต่าง ๆ ว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่   มีอปุสรรคอย่างไรและมีการนําข้อมูลตอบ
กลับ  (Feedblack)  จากการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขหรือเพิมเติมแผนการเปลียนแปลงต่อไป    
และ ) ปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กรทีเข้มแข็ง 
 . รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบวา่ 

        .    องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะมีอิทธิพลทางตรงตอ่องค์ประกอบด้านวิสยัทศัน์ 

สอดคล้องกบังานวิจยัของธวชัชยั  กลินดี  ได้ศกึษาคณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
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ขยายโอกาส สงักัดกรุงเทพมหานคร   ผลการวิจยัพบว่า ความต้องการของผู้บริหารโรงเรียนของ
หวัหน้าสายมธัยมศกึษา และครูอาจารย์ เกียวกบัคณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
ขยายโอกาส  สงักัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมากทงั  ด้าน คือ ด้านคณุธรรม ด้านวิสยัทศัน์  
ด้านมนษุยสมัพนัธ์  ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร  ด้านการสือสาร ตามลําดบั  และเมือ
เปรียบเทียบความต้องการของผู้ บริหารโรงเรียนของหัวหน้าสายมัธยมศึกษา และครูอาจารย์ 
เกียวกับคณุลกัษณะทีพึงประสงค์ทงั  ด้าน  พบว่า  ความต้องการด้านคณุธรรม ด้านวิสยัทศัน์  
ด้านความรู้ความสามารถในการบริหารและด้านการสือสาร  มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดับ .   สําหรับด้านความต้องการด้านมนุษยสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .    สําหรับกิตติภัช  กนกธาราสกุล ได้ทําการศึกษาลักษณะของ
ผู้บริหารมืออาชีพ  ตามทศันะของผู้บริหารและครูในเครือข่ายโรงเรียนการใช้หลกัสูตรการศึกษา
ขนัพืนฐาน  สงักัดสํานักงานการประถมศึกษา จงัหวดันครราชสีมา  ผลการวิจัยพบว่า ลกัษณะ
ของผู้บริหารมืออาชีพและการบริหารการจัดการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่คือ  เป็นผู้ นําการเปลียนแปลง  มีวิสยัทศัน์กว้างไกล  มี
ความยตุธิรรม วางแผนงาน  ตดิตามตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ มีลกัษณะความเป็นผู้ นําสงู บริหาร
โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  เป็นประชาธิปไตย รู้ข้อมูลข่าวสารทีทันกับการเปลียนแปลง และมี
บุคลิกภาพทีเหมาะสม สําหรับสมาน พงษ์จํานง ได้ทําการศึกษาคุณลักษณะของผู้ บริหาร
สถานศกึษามืออาชีพ ตามทศันะของผู้บริหาร สถานศกึษาขนัพืนฐาน  จงัหวดัชยัภูมิ  ผลการวิจยั
พบว่า คณุลกัษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  ตามทศันะของผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐาน จงัหวดั
ชัยภูมิ มีความสําคัญอยู่ในระดับมากทีสุด  ด้าน  โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี คือ ด้าน
คณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   ด้านบุคลิกภาพ  ด้านความรู้  ด้านความสามารถ  
ด้านทักษะการบริหาร และด้านวิสัยทัศน์   โดยในด้านของวิสัยทัศน์นนั แสดงออกเรืองของมี
ความคิดริเริมสร้างสรรค์  สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดนับุคลากรและแสวงหาวิธีใหม่ ๆ  เพือการ
ปฏิบตัิงานให้บรรลุตามวิสยัทศัน์ และกําหนดเป้าหมาย และสร้างภาพลกัษณ์ของหน่วยงานใน
อนาคต ได้อย่างชัดเจน  และมีความเป็นไปได้เมือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้ บริหาร
สถานศกึษามืออาชีพ   ตามทศันะของผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐาน จงัหวดัชยัภูมิ  จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการดํารงตําแหนง่และวฒุิการศกึษาพบว่า ไม่แตกตา่งกนัทงัโดยรวมและรายด้าน  
สําหรับอดิศร เนาวนนท์ ได้ทําการวิจยั เรือง  สถานะปัจจุบนัทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลยั
และคุณลักษณะของอธิการบดีทีพึงประสงค์ ตามทัศนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า  ด้านคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของอธิการบดี บุคลากรใน
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มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา มีความคดิเห็นอยา่งยิงกบัคณุลกัษณะของอธิการบดี คือ  การมี
ความกระตือรือร้น ร้อยละ .  การมีวิสยัทศัน์กว้างไกล ร้อยละ .    การบริหารงานตาม
แนวทางประชาธิปไตย และมีแนวคดิทีทนัสมยัตอ่สภาพการเปลียนแปลงของสงัคมและเทคโนโลยี
ร้อยละ  .   สําหรับประพิศ   เกษรางกูล   ได้ทําการศึกษาเรือง  คุณลักษณะผู้ นําการ
เปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษา ชลบรีุ เขต    
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน   
สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษา ชลบรีุ เขต  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เรียงลําดบัคา่เฉลียจาก
มากไปหาน้อยคือ   การมีความเชือว่าองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ทีสําคัญ การเน้นคุณค่าของ
ทรัพยากรมนุษย์   การมีวิสัยทัศน์  การใช้หลกับริหารความเสียง  การสือสารและเป็นนกัฟังทีดี   
และปฏิบตังิานให้เกิดความก้าวหน้าตอ่เนือง สําหรับพระมหาเสาร์คํา  จนัทร์ธิยะ ได้ทําการศกึษา
คณุลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยตัิรรม  ผลการวิจยั
พบว่า  คณุลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยตัิรรม ตาม
ความคดิเห็นของผู้ เชียวชาญให้ระดบัความคิดเห็นมากทีสดุ  ในส่วนประเด็นคณุลกัษณะด้านการ
บริหาร ซึงได้แก่ มีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์  กลยุทธ์  และแผนงานการบริหาร  
ยตุธิรรม โปร่งใส มีวิจารณญาณ  ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์  สามารถสรรหาบคุลากร  กํากบัดแูล 
และสร้างขวัญและกําลังใจ  ทํางานเป็นทีม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม ยืดหยุ่นเป็นกันเอง  มี
จิตวิทยาความคิดสร้างสรรค์  และภาวะผู้ นําสงู สําหรับวฒุิพงษ์  ภกัดีเหลา  ได้ทําการศกึษาเรือง 
คณุลกัษณะขององค์กรนวตักรรม  กรณีศึกษา องค์กรทีได้รับรางวลัด้านนวตักรรม ผลการศกึษา
พบว่า  คณุลกัษณะขององค์กรนวตักรรม ประกอบด้วย วิสยัทศัน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย ในการ
สร้างองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  การให้รางวัลและการยอมรับการสือสาร การ
จดัการความรู้และข้อมลูขา่วสาร  ทรัพยากร การประเมินและการลําเลียงความคิด  ผู้ นํา บคุลากร 
เครือข่าย วฒันธรรมและค่านิยมร่วม สําหรับสถาบนั Southwest Education Development 

Laboratory   เสนอลกัษณะของผู้ นําการเปลียนแปลงควรมีลกัษณะ 6 ประการ โดยลกัษณะที
สําคญัลําดบัแรกคือ การมีวิสัยทศัน์ ผู้ นําสามารถกําหนดวิสยัทัศน์ได้อย่างชดัเจน และกระจาย
วิสัยทัศน์ให้บุคลากรทงัภายในและภายนอกองค์กรได้เรียนรู้ และสามารถนําไปปฏิบตัิได้อย่าง
ชดัเจนถกูต้อง   
  4.2 องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะ มีอิทธิพลทางตรงตอ่องค์ประกอบภาวะผู้ นํา 
ซึงคณุลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ต้องเป็นแบบอย่างทีดีแก่ครูและนกัเรียนอีก
ด้วยเพราะนกัเรียนอยู่ประจํา ผู้บริหารและครูจึงเป็นต้นแบบสําคญัมากกว่าพ่อแม่      ดงัทีจกัรี  
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นิลวิสุทธิ  ได้ทําการศึกษา คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้ อํานวยการสถาบนัอาชีวศึกษาตาม
ความคาดหวังของผู้ บริหาร  และครู อาจารย์ ในกลุ่มภาคกลาง  ผลการศึกษาพบว่า ) ด้าน
บคุลิกภาพ คณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้ อํานวยการสถาบนัอาชีวศกึษาตามความคาดหวงัของ
ผู้บริหารและครู-อาจารย์  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  พบว่า ความซือสตัย์ มีเกียรติเชือถือได้ 
อยู่ในระดบัมากทีสุด  ) ด้านภาวะผู้ นํา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ด้านคณุธรรมและ
จริยธรรมทีดี และเป็นแบบอย่างสําหรับผู้ ใต้บังคบับญัชาอยู่ในระดบัมากทีสดุ  )  ด้านทกัษะการ
บริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และพบว่า ด้านความสามารถในการบริหารงานภายใต้ทรัพยากร
ทีมีอยู่อย่างจํากัด อยู่ในระดบัมากทีสุด  และด้านวิชาชีพ  โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และ
พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารสถาบันอาชีวศึกษา อยู่ในระดับมากทีสุด        
สําหรับ วุฒิชัย วรชิน   ได้ทําการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้ นํากับประสิทธิผล
ภาวะผู้ นําของผู้ บริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  ใน
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้ นําได้แก่  คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ  
คณุลกัษณะทางแรงจูงใจ  และคณุลกัษณะทางทกัษะ  มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลภาวะผู้ นํา  
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .      สําหรับชยัพร  พนัธ์น้อย ได้ทําการศึกษาคณุลกัษณะที
พงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในสงักดัสํานกับริหารงานการศกึษาพิเศษ  ตามความคิดเห็นของ
ครู   ผลการวิจยัพบว่า คณุลกัษณะในสภาพปัจจุบนัและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนในสงักัดสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  ตามความคิดเห็นของครูอยู่ในระดบัมากทุก
ด้าน  ดงันี  ด้านส่วนตวัและครอบครัว  ด้านวิชาการ ด้านปฏิบตัิงานการศกึษาพิเศษ  ด้านความรู้
ความสามารถในการบริหาร  ด้านบุคลิกภาพ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านภาวะผู้ นําและด้าน
มนุษยสัมพันธ์  สําหรับประวิช  ยะรินทร์  ได้ทําการศึกษาเรือง คุณลักษณะของผู้ อํานวยการ
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาชัยภูมิ  เขต -  ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพืนที
การศึกษา  ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงลําดบัคา่เฉลีย
สงูสดุ  ดงันีคือ  ด้านคณุธรรมจริยธรรม   ด้านบคุลิกภาพ  ด้านภาวะผู้ นํา  ด้านวิชาชีพ  และทกัษะ
การบริหาร  สําหรับวิชยั  ยองใย ได้ทําการศกึษาคณุลกัษณะของผู้ บริหารโรงเรียนตามทศันะของ
ครูผู้ สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานและผู้ นําชุมชน  สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศกึษานครศรีธรรมราช เขต   ผลการวิจยัพบว่า  คณุลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามทศันะ
ของครูผู้ สอนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานและผู้ นําชุมชน  สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษานครศรีธรรมราช เขต   ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน คือ ความรู้ ความสามารถ
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ทางการบริหาร  ด้านภาวะผู้ นํา (การเป็นผู้ นํา)   ด้านความถนดั   ด้านทศันคติและด้านจงูใจอยู่ใน
ระดบัมาก   รวมถึงสุดาวรรณ เต็มเปียม  ได้ทําการศึกษาคณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาระยอง  เขต   จังหวัดระยอง  ผลการวิจัยพบว่า 
คณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาระยอง  เขต   
จงัหวดัระยอง  โดยรวมและทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก  และพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดบัคา่เฉลีย
จากมากไปน้อยได้แก่  บคุลิกภาพ  ด้านคณุธรรมจริยธรรม   ด้านความรู้ความสามารถ  และด้าน
ความเป็นผู้ นํา 

 4.3  เมือพิจารณาอิทธิพลระหว่างตวัแปรภายในพบว่า  ไม่มีอิทธิพลทางตรง
ระหว่างตวัแปรภายใน  เมือพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมพบว่า องค์ประกอบคณุลกัษณะ มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อองค์ประกอบวิสัยทัศน์   โดยผ่านองค์ประกอบด้านแรงบนัดาลใจสอดคล้องกับ
งานวิจยัของลีมบาช (Leimbach)   ได้อธิบายถึงลกัษณะของภาวะผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์ ดงันีคือ การ
สร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ การเป็นนักสือสารและแนวปฏิบตัิในกลยุทธ์ขององค์กร การนําการ
เปลียนแปลงขององค์กร โดยการสร้างแรงบนัดาลใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย       สําหรับวีรวฒัน์ 
ปันนิตามยั  ได้ทําการศกึษาเปรียบเทียบสมรรถนะของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง  แรงจงูใจทีจะ
นําและการต่อต้านการเปลียนแปลงของนกัศกึษา หลกัสตูรภาคพิเศษ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาหลกัสูตร MPA มีคณุลกัษณะ
ผู้ นํามุ่งปรับเปลียนโดยเฉพาะด้านความสามารถสร้างแรงบนัดาลใจ   และคํานึงถึงความเป็น
ปัจเจกชนของผู้ตามได้เหนือกวา่ MPPM อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ   และเศรษฐพงษ์  นวะมะรัตน  
ได้ทําการศกึษาเรือง กลยทุธ์การพฒันาองค์ความรู้ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกสู่ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สรุปสาระสําคญัไว้ว่า การสร้างและการสาน
วิสยัทศัน์  โดยทีองค์กรจะอยู่ได้ต้องมีการกําหนดจดุมุ่งหมายขององค์กร  ซึงบางคนยงัไม่รู้จกัมุ่ง
หมายในชีวิตของตนเอง  และยงัไม่สนใจทีจะรับรู้เป้าหมายขององค์กร   ดงันนัองค์กรจึงมีการรับ
ฟังความรู้สึกจากผู้ อืน  เพือพฒันามุมมองของตนเองให้กว้างขึน  ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ร่วม  โดย
หลกัการสําคญัคือ ทุกคนต้องพูดคยุจากความรู้สึกจริง ๆ  การเปิดใจพดูหรือเปิดใจรับฟัง    โดย
องค์ประกอบทีจะส่งให้คนแสดงวิสยัทัศน์ออกมา คือ การสนับสนุนให้แต่ละคนมีวิสัยทัศน์ส่วน
บคุคล  และการสร้างแรงบนัดาลใจ   ซงึจะเป็นจดุร่วมของการมีวิสยัทศัน์และพฒันาไปสู่การสร้าง
วิสยัทศัน์ร่วม    สถาบนัเพิมผลผลผลิตแหง่ชาต ิได้อธิบายองค์ประกอบของภาวะผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์
พบว่ามี  องค์ประกอบคือ ) การสร้างวิสยัทศัน์ เมือผู้ นําเป็นผู้สร้างแรงบนัดาลใจและทําให้เกิด
การปฏิบตัิ ผู้ นําต้องมีภาพอนาคตทีเรียกกันว่า “วิสยัทัศน์”    ) สร้างฝันให้เป็นจริง   ) สร้าง
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โอกาสและให้อํานาจแก่ผู้ปฏิบตัิ   ) การสร้างพลงั    ) การสร้างจริยธรรม      สําหรับไทกีและ
เดอแวนนาดา (Tichy and Devanna)  ได้กล่าวถึงรูปแบบการบริหารการเปลียนแปลง
ประกอบด้วย    ระยะ ตามลําดบั ได้แก่ ระยะเริม คือ การยอมรับการเปลียนแปลง ระยะทีสองที
ตามมาคือ การสร้างวิสยัทศัน์ใหม่  (Creating a new vision) ซึงในระยะนี ผู้ นําต้องหาทางสร้าง
แรงดลใจแก่ผู้ตามด้วยการการบง่บอกถึงอนาคตทีดีกว่า และสามารถดงึดดูใจผู้ ตามให้เห็นว่าคุ้ม
ค่า ทีจะเปลียนแปลง  และระยะทีสามคือ  การดํา เ นินการเปลียนแปลงภายในองค์กร      
สําหรับฮอคเกอร์ และโทรฟิโน  (Hooker and Trofino)  ได้อธิบายถึงองค์ประกอบ  ประการของ
ผู้ นําทีสามารถสร้างการเปลียนแปลงภายในองค์กรได้ตามเป้าหมาย  ซึงการสร้างแรงบนัดาลใจ
เป็นองค์ประกอบหนึงทีจะทําให้ผู้ ร่วมงานสร้างและสานวิสยัทศัน์ร่วม (Inspiring a share vision) 
รวมถึงแฟร์ฮอม (Fairholm)  ได้กลา่ววา่ผู้ นําจะต้องมีกระบวนการในการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบั
บคุลากรในองค์กรมีความรู้สึกร่วม เต็มใจ และจิตวิญญาณทีจะทํางานร่วมกนัเต็มประสิทธิภาพ
เพือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ร่วมกัน   โดยทีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานทีชัดเจน  และ
วัตถุประสงค์นันยังมีอิทธิพลต่อบุคลากรในองค์กรให้ยอมรับและปฏิบัติงานให้ลุล่วงตาม
วตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้หรือวิสยัทศัน์นนัเอง  โดยปกติองค์กรมกัจะเข้าใจว่าภาวะผู้ นําเกิดขนึโดย
ธรรมชาติหรือเป็นสิงทีติดตวับคุคลนัน ๆ มา  ซึงแท้ทีจริงแล้วผู้ นําทีมีความคิดโดดเดน่แตกตา่ง 

หรือวิสยัทศัน์ทีดีนนัมกัจะไม่ได้เกิดขึนโดยธรรมชาติ  แต่เกิดขึนกบัผู้ นําทีมีการฝึกฝนจากการ
กระทําการปฏิบตัิงานหรือสงัสมประสบการณ์จนกลายเป็นบุคคลทีมีภาวะผู้ นําทีดีนนัเอง   ภาวะ
ผู้ นํามกัจะเกิดขึนกับผู้ นําทีมีวตัถุประสงค์ในการดําเนินงานทีชดัเจน และวตัถุประสงค์นนัยงัมี
อิทธิพลตอ่บคุลากรในองค์กรให้ยอมรับและปฏิบตังิานให้ลลุว่งตามวตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้  

          .   สําหรับองค์ประกอบด้านอืน ๆ  พบว่า ไม่มีอิทธิพลตอ่การปฏิรูปการศกึษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  ทงันีเป็นเพราะปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที
สองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ยงัไม่มีผู้ ใดทําการศกึษาวิจยั   ซึงจะพบว่าไม่มีแนวทาง
ใดทีจะทําให้เกิดแนวทางการพัฒนาได้  อย่างไรก็ตามรูปแบบทีได้นันผู้บริหารโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางหรือนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละพืนที แต่ละ
โรงเรียน   โดยเฉพาะองค์ประกอบทีส่งผลตอ่การบริหารการเปลียนแปลง  ซึงการเปลียนแปลงทีมี
คุณภาพจะนําไปสู่การปฏิรูปการศึกษาทีสัมฤทธิผลได้อีกทางหนึง  ดงัทีสกุลรัตน์  กมุทมาศได้
แสดงทศันะไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสําคญั ทีจะชีวดัความสําเร็จขององค์กรในการ
ปฏิรูปการศึกษาไทย  นอกจากนีความอยู่รอดของโรงเรียนในโลกยุคปัจจุบนัทีมีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วผู้บริหารยคุใหม่ต้องเตรียมตนเองให้มีคณุลกัษณะและขีดความสามารถทีเหมาะสม  
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อีกทงัคลอทซ์ และแดเนียล (Klotz and Daniel)  ได้ทําการศกึษาการเตรียมการสําหรับสร้างสรรค์
หลกัสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา ทีสอดคล้องกบัความเคลือนไหวในการปฏิรูประดบัชาติ พบว่า  
ควรต้องหลีกเลียงการบริหารงานทีมีบุคคลเป็นศนูย์กลาง แต่เน้นการเรียนรู้ด้วยการกระทําและ
ทบทวนทิศทางคณุลกัษณะความเป็นมืออาชีพสําหรับผู้บริหาร เน้นความคิดสร้างสรรค์ ริเริมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สอดคล้องกับแนวคิดของไอวานา  ไซมิค ( Ivana Simic) ทีได้เน้นชัดว่า 
คุณลักษณะทีจําเป็นสําหรับการบริหารจัดการการเปลียนแปลงองค์การแบบเปลียนสภาพ 
สามารถนําไปสูจ่ดุหมายปลายทางของวงจรการเปลียนแปลง  ซงึผู้ นําการเปลียนแปลงต้องพฒันา
ทกัษะและคณุลกัษณะทีเหมาะสม ซึงเป็นไปตามข้อเสนอของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที
สอง ( - )   ทีกําหนดไว้ชดัเจนว่าการปฏิรูปการศกึษาจะต้องจดัให้มีกลไกขบัเคลือนการ
กระจายอํานาจสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามศกัยภาพและความพร้อมโดยการสร้างผู้ นําการ
เปลียนแปลงหรือพี กรอน (P. Gronn) กล่าวว่า การเปลียนแปลงจะต้องเริมจากตวัผู้ นําก่อน  
ผู้บริหารทีมีการสร้างแรงบันดาลใจ  การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  การกระตุ้นการใช้
ปัญญา  และการใช้อิทธิพลอยา่งมีอดุมการณ์  จะตอบสนองความต้องการในการปฏิรูปการศกึษา
เพือบรรลผุลลพัธ์การเรียนรู้ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล   อีกทงัลิน แอทคินสนั (Lyn Atkinson) 
ได้ทําการศกึษาเกียวกบัวิธีการทีผู้บริหารต้นแบบบริหารและทําให้การเปลียนแปลงยงัยืน เพือเพิม
ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน  ผู้บริหารต้องแสดงภาวะผู้ นําทางการศึกษา (School leadership) โดย
การแนะนํา และการทําให้เกิดความยังยืนในการเรียนรู้  และแบบวิถีภาวะผู้ นําทีนํามาใช้ใน
ระหว่างกระบวนการ และในการปฏิรูปการศึกษาทียังยืนนัน  ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงยิงมี
ความสําคญั ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ นําในวฒันธรรม  การเปลียนแปลงทีมีคณุคา่ และ
ทําให้ปัญหาแคบลง การทําให้ปฏิรูปสําเร็จ จําเป็นต้องเปลียนแปลงสภาพพืนฐานในวฒันธรรม
การเรียนรู้ของสถานศึกษา และอาชีพการสอน  และแนวคิดของลีธวูด ( Leidwood)  ทีให้
ความสําคัญกับภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงในฐานะกุญแจดอกสําคัญในการปฏิ รูปการศึกษา
โดยเฉพาะในระดับสถานศึกษา สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาต ิ   
กล่าวไว้ว่า ผู้ บริหารถือเป็นผู้ นําหลักของโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาทีส่งผลให้ประสบ
ความสําเร็จ ผู้บริหารต้องรู้จักวิธีดึงผู้ ร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ผู้ นําต้องมี
ลกัษณะดงันีคือ จะต้องมีวิสยัทศัน์ (Vision)  คือ สามารถกําหนดหรือสร้างภาพความสําเร็จของ
องค์กรในอนาคต  สามารถสือความหมายของวิสัยทัศน์ ให้ผู้ ร่วมงานในองค์กรเข้าใจตรงกัน  
(Communication)   โดยต้องโน้มน้าวให้ทุกคนในองค์กรหรือสถานศึกษายอมรับวิสัยทัศน์หรือ
ภาพความสําเร็จนัน ต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทีจะขัดขวางต่อความพยายามหรือต่อการ
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ดําเนินงานเพือให้บรรลผุลสําเร็จตามวิสยัทศัน์ทีกําหนด   สอดคล้องกบังานวิจยัของเคนเนธ ลีธวดู 
เฟมเก เกจเซล ปีเตอร์ สลีเกอร์ส และดอรีส แจนท์ซี (Kenneth Leithwood, Femke Geijsel, 

Peter Sleegers and Doris Jantzi)  พบว่ามิติด้านผู้ นําในการสร้างวิสยัทศัน์ และการกระตุ้นทาง
ปัญญา มีผลตอ่ความมุง่มนัและความพยายามพิเศษของครูในการปฏิรูปการศกึษา 

 
 . ผลการยืนยันของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการ
เปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์   สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน   

           การยืนยนัและตรวจสอบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกบั
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยวิธีการชาติพันธ์ุวรรณา (ethnographic futures 

research: EFR)   โดยผู้ ทรงคุณวุฒิจํานวน  ท่าน   ได้พิจารณาประเด็นความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และการใช้ประโยชน์ได้จริง  ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ทรงคณุวุฒิทุก
ทา่นมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั วา่รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหาร
การเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน   ตวัแปรต้นประกอบด้วย  องค์ประกอบ คือ 
คณุลกัษณะ  แรงบนัดาลใจ ภาวะผู้ นํา และ วิสยัทศัน์  และตวัแปรตามคือ การปฏิรูปการศกึษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน   และมีความเห็นวา่รูปแบบมีความชดัเจน เพราะมีตวัแปรต้นทีส่งผลตอ่กนั  เข้าใจได้ง่าย 
และง่ายตอ่การปฏิบตั ิ เป็นรูปแบบทีเหมาะสม เป็นไปได้ มีความถกูต้อง และนําไปใช้ประโยชน์ได้
จริง  ผู้ทรงคณุวฒุิได้เสนอความคดิเห็นเพิมเตมิวา่องค์ประกอบคณุลกัษณะทีส่งผลตอ่แรงบนัดาล
ใจและภาวะผู้ นํา    สว่นองค์ประกอบด้านวิสยัทศัน์ไม่เห็นด้วย  ทีไม่มีอิทธิพลใด ๆ  ตอ่การบริหาร
การเปลียนแปลงใด ๆ เลย  และควรทดลองปรับองค์ประกอบย่อย ๆ  ทีมีค่าติดลบแล้วหา
องค์ประกอบย่อย ๆ  ใดบ้างทีมีอิทธิพลทงัทางตรงทางอ้อมต่อการบริหารการเปลียนแปลงของ
โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์  เพือจะได้ทราบว่าองค์ประกอบใดทีจําเป็นจริง ๆ มีอะไร บ้าง ควรแยก
องค์ประกอบยอ่ยด้านคณุลกัษณะออกจากผู้ อํานวยการและเพิมเติมผู้ เกียวข้องทีประกอบด้วยครู 
กรรมการสถานศกึษา ในแตล่ะองค์ประกอบ   ซึงสอดคล้องกบัแนวคิดของไอวานา  ไซมิค (Ivana 

Simic)  ทีได้เน้นชดัวา่ คณุลกัษณะทีจําเป็นสําหรับการบริหารจดัการการเปลียนแปลงองค์กรแบบ
เปลียนสภาพ สามารถนําไปสู่จุดหมายปลายทางของวงจรการเปลียนแปลง ซึงผู้ นําการ
เปลียนแปลงต้องพฒันาทกัษะและคณุลกัษณะทีเหมาะสม ซึงเป็นไปตามข้อเสนอของการปฏิรูป
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การศกึษาในทศวรรษทีสอง ( - )   ทีกําหนดไว้ชดัเจนว่าการปฏิรูปการศกึษาจะต้องจดัให้
มีกลไกขบัเคลือน  และ พี กรอน (P. Gron)   กลา่ววา่ การเปลียนแปลงจะต้องเริมจากตวัผู้ นําก่อน   
ผู้บริหารทีมีการสร้างแรงบันดาลใจ  การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  การกระตุ้นการใช้
ปัญญา  และการใช้อิทธิพลอยา่งมีอดุมการณ์  จะตอบสนองความต้องการในการปฏิรูปการศกึษา
เพือบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  สอดคล้องกับชวลิต  เกิดทิพย์ ได้
ทําการศึกษาเรือง ภาวะผู้ นําทางเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผู้บริหารเพือการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที  ( - )   มีผลการวิจยัดงันีว่า  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง ( -

)  มีวิสัยทัศน์ทีมุ่งเน้นการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  แนวทางหนึงทีจะนําไป สู่
ความสําเร็จได้คือ  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ICT)  มาจดัการศกึษาทงัแบบใน
ระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั อย่างเต็มศกัยภาพ  บคุคลทีเป็นกญุแจสําคญัคือ ผู้บริหารมี
ภาวะผู้ นําทางเทคโนโลยีการศึกษา องค์ประกอบของภาวะผู้ นําทางเทคโนโลยีการศึกษา
ประกอบด้วย   องค์ประกอบ ได้แก่ การใจกฎระเบียบและจริยธรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา  
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการศึกษา  การจัดการด้านโครงสร้างพืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ค่านิยมและจิตสํานึกต่อองค์กรและสังคม ความรู้
ความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี  บคุลิกภาพ  การบรูณาการ ICT เพือการจดัการศกึษา ภูมิหลงั
ทางสงัคม  การประเมินและการนิเทศ ได้แก่ สํานกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาติ กล่าว
ไว้ว่า ผู้บริหารถือเป็นผู้ นําหลกัของโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาทีส่งผลให้ประสบความสําเร็จ   
ผู้บริหารต้องรู้จกัวิธีดึงผู้ ร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน  ผู้ นําต้องมีลกัษณะดงันีคือ 
จะต้องมีวิสยัทศัน์ (Vision)    สอดคล้องกับงานวิจยัของเคนเนธ  ลีธวูด  เฟมเก เกจเซล  ปีเตอร์ 
สลีเกอร์ส และดอรีส แจนท์ซี (Kenneth Leithwood, Femke Geijsel, Peter Sleegers and Doris 

Jantzi)  พบวา่มิตด้ิานผู้ นําในการสร้างวิสยัทศัน์ และการกระตุ้นทางปัญญา  มีผลตอ่ความมุ่งมนั
และความพยายามพิเศษของครูในการปฏิรูปการศกึษา 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
จากผลการวิจยัเรืองรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกบั

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  มีความสอดคล้องกบัแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั  รวมถึงความ
คิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิ เพือให้งานวิจัยดังกล่าวได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดงันี 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   .  ผู้ ทีมีส่วนเกียวข้องในระดับสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ควรนํารูปแบบ

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  โดยเฉพาะ
องค์ประกอบการบริหารเปลียนแปลงทีต้องเร่งพัฒนาในองค์ประกอบใดบ้าง ซึงการวิจัยครังนี 
ประกอบด้วย  องค์ประกอบคือ ) คุณลักษณะ  ) แรงบันดาลใจ ) ภาวะผู้ นํา และ ) 
วิสยัทศัน์ ซงึจําเป็นต้องหาวิธีการพฒันาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ่ไป 

.  ผู้ อํานวยการสถานศกึษาของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  ควรนํารูปแบบการ
บริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์   สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  ซงึเป็นผลทีได้จากการวิจยัในครังนี ไป
เป็นนวัตกรรมหรือแนวทางในการบริหารการเปลียนแปลงในสถานศึกษาโดยให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนเพือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารซงึจะสง่ผลตอ่การปฏิรูปการศกึษาตอ่ไป 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับวิจัยครังต่อไป 
 .  ควรมีการศึกษาต่อยอดว่าองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงใดทีส่งผลต่อ
การปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   ทงันีเพราะการวิจยั
ครังนีพบว่า ไม่มีองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงใดทีส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   
 .   ควรศึกษาองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลง ทีมีประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผลในยคุการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสอง ของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ 

 .  ควรศึกษาเปรียบเทียบเกียวกับรูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพืนฐานกบัประเทศในกลุม่อาเซียน 
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พระมหาเสาร์คํา  จนัทร์ธิยะ.  “การศกึษาคณุลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศกึษา 

            ของโรงเรียนพระปริยตัริรม.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาบริหารการศกึษา  
            บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, . 
พิชาภพ  พนัธ์แพ.  ผู้นํากับการจัดการการเปลียนแปลง. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์ 

           มหาวิทยาลยั, . 
พิบลูย์  ทีปะปาล. พฤตกิรรมองค์กรสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์, . 
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ภกัดี  เมฆจําเริญ.  การบริหารการเปลียนแปลง. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, . 
ภิรมย์  ถินถาวร. “การศกึษาภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาตามการรับรู้ของ 

            ข้าราชการครู โรงเรียนในอําเภอบ้านโพธิ สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาฉะเชิงเทรา  
            เขต .”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิต  
            วิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา, .  
มลัลิกา  ต้นสอน.  กลยุทธ์ธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: ธีระป้องสวุรรณกรรม, .  

________.  พฤตกิรรมองค์การ. พิมพ์ครังที . กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546. 
มลูนิธิวิถีทรรศน์.  ปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิถีทรรศน์, . 
รัตติกรณ์  จงวิศาล. “ผลการฝึกอบรมภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้ นํานิสิตมหาวิทยาลยั  
            เกษตรศาสตร์.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

            บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, . 
รัศมี  เจริญรัตน์.  “ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารการเปลียนแปลงกบัประสิทธิผล 

            การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนําร่องผู้ นําการเปลียนแปลง สงักดัสํานกังานเขตพืนที 

            การศกึษาในจงัหวดัสกลนคร.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
            การศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร, . 
วรภทัร ภู่เจริญ และอศัวิน จกัษุวรรณ. Change Management: การบริหารเชิงท้าทาย.  
            กรุงเทพฯ: อริยชน, . 
วนัชยั  พิมพา. “ปัญหาการดําเนินงานการปฏิรูปการศกึษา ในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ ภาค 

            ตะวนัออก.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิต 

            วิทยาลยั สถาบนัราชภฏัรําไพพรรณี, 2547. 
วนัชยั  มีชาต.ิ พฤตกิรรมการบริหารองค์กรสาธารณะ. กรุงเทพฯ: โครงการผลิตตํารา 

            และเอกสารการสอน คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, . 
_______. พฤตกิรรมการบริหารองค์การสาธารณะ. กรุงเทพฯ: แอคทีฟพริน, 2548. 
วิชยั  ใยยอง.  “คณุลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามทศันะของครูผู้สอน  คณะกรรมการ 
            สถานศกึษาขนัพืนฐานและผู้ นําชมุชน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษา 

            นครศรีธรรมราช เขต .”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั  
            มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช, . 
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วิชยั  รูปขําดี และคนอืนๆ.  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและ 

          ประชาคมจังหวัด พ.ศ. . กรุงเทพฯ: มลูนิธิบรูณะชนบทแหง่ประเทศไทย 

            ในพระบรมราชปูถมัภ์, . 
วิเชียร  วิทยอดุม. ทฤษฎีองค์กร. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเทกซ์, 2548.  
_______.  การพัฒนาองค์กร. กรุงเทพฯ: ซีเอด็, . 

วิเชียร  วิทยอดุม.  ภาวะผู้นํา. กรุงเทพฯ: ธีระฟิลม์และไซเท็กซ์, . 
วิทยา  จนัทร์ศลิา.  เอกสารคาํสอนการพัฒนาองค์กร. พิษณโุลก: ภาควิชาบริหารและ 

            พฒันาการ คณะศกึษาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543. 
วิทยากร  เชียงกลู.  รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2551-2552 บทบาทของการศึกษา 
          ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.  เข้าถึงเมือ 25 มิถนุายน 2553. เข้าถึงได้จาก 

            www. http://advisor.anamai.moph.go.th/download/Mchange.pdf.  
วิรัช  สงวนวงศ์วาน.  การจัดการและพฤตกิรรมองค์กร. พิมพ์ครังที 4.  กรุงเทพฯ: เพียร์สนั  
            เอ็ดดเูคชนั อินโดไชนา่, . 

วิโรจน์  สารรัตนะ.  การบริหารสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้.  พิมพ์ครังที .    
            กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสทุธิ, . 
_______.  โรงเรียน: องค์กรแห่งการเรียนรู้ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทางการบริหาร 
          การศึกษา.  กรุงเทพฯ: ทิพยวิสทุธิ, . 
วีรวฒัน์  ปันนิตามยั.  “การศกึษาเปรียบเทียบสมรรถนะของภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง แรงจงูใจ 

           ทีจะนําและการตอ่ต้านการเปลียนแปลงของนกัศกึษาหลกัสตูรภาคพิเศษ คณะรัฐ 

           ประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.”  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  
            ,  (มีนาคม ): . 
วีระ  ประเสริฐศลิป์. ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ. กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการ 
            การอดุมศกึษา, . 
วีระวฒัน์   อทุยัรัตน์. การบริหารการเปลียนแปลงในสถานศึกษา บทบาทหน้าทแีละ 

          ความรับผิดชอบและอาํนาจหน้าทีของผู้บังคับบัญชา  เข้าถึงเมือ 12 มีนาคม 2543.  

            เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th.wijai/job/20%20adminstrators: htm. 
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วฒุิชยั  วรชิน.  “ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุลกัษณะผู้ นํากบัประสิทธิผลภาวะผู้ นําของผู้บริหาร 
            สถานศกึษา สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐานในกรุงเทพมหานคร.”  
            วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั 

            จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, . 
วฒุิพงษ์  ภกัดีเหลา.  “คณุลกัษณะขององค์กรนวตักรรม กรณีศกึษา องค์กรทีได้รับรางวลัด้าน 

            นวตักรรม.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั  
            สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, . 
ศกัดไิทย  สรุกิจบวร.  ภาวะผู้นําของผู้บริหารมืออาชีพ.  กรุงเทพฯ: สวีุริยาสาสน์, 2549. 
ศภุชยั  ยาวะประภาษ.  การบริหารการเปลียนแปลง.  เข้าถึงเมือ 20 มิถนุายน 2553.  

            เข้าถึงได้จาก www.http://advisor.anamai.moph.go.th/download/Mchange.pdf 

เศรษฐพงษ์  นวะมะรัตน.  “กลยทุธ์การพฒันาองค์ความรู้ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกสู่ 
            ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิทยาลยัเสนาธิการทหาร.”  หลกัสตูรศลิปศาสตร์ 
            มหาบณัฑิตการทหารสว่นบณัฑิตศกึษา  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  สถาบนัวิชาการ 
            ทหารบกชนัสงู, . 
สกลุรัตน์  กมทุมาศ. หลักการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ: พิฆเณศ, . 
สมบรูณ์  นนท์สกลุ.  “รูปแบบการบริหาหรการเปลียนแปลงอยา่งมีแผนของผู้บริหารใน 

            สถานศกึษาขนัพืนฐาน.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
            การศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยันเรศวร, . 
สมหวงั  พิธิยานวุฒัน์.  “แนวคดิการประกนัคณุภาพการศกึษา: ประสบการณ์จากนานาชาติ.”    
            วารสารเพอืเพมิผลผลิต ,  (มีนาคม ): 1-2. 

สมาน  พงษ์จํานง.  “คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษามืออาชีพ ตามทศันะของผู้บริหาร  
            สถานศกึษาขนัพืนฐาน จงัหวดัชยัภมูิ.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา 

            การบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา, .  
สราญรัตน์  จนัทะมล.  “ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา อําเภอ 

            วงัสะพงุ สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาเลย เขต .”  วิทยานิพนธ์ปริญญา 

            มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 
            . 
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สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน. แนวทางการกระจายอาํนาจการบริหารและ 

           การจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ สาํนักงานเขตพนืทีการศึกษาและสถานศึกษา 

           ตามกฎกระทรวง กาํหนดเกณฑ์และวิธีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจัด 

           การศึกษา พ.ศ. .  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย,  
              2550. 
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ.  คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการ 
           สมัยใหม่ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี การบริหาร 

           การเปลียนแปลง.  (กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.),  
              . 
________.  คู่มือการบริหารการเปลียนแปลงเพือเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติ 
            ราชการของหน่วยงานภาครัฐ. กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ 

               ราชการ (ก.พ.ร.), . 
________.  คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการ 
           บ้านเมืองทีดี การบริหารการเปลียนแปลง.  เข้าถึงเมือ 15 พฤษภาคม 2551.  

               เข้าถึงได้จาก http://www.cad.go.th. 

สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ.  ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน 

           ทศวรรษทีสอง (พ.ศ. - ). กรุงเทพฯ: สกศ, . 
สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา.  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง(พ.ศ.2552-2561). 

              กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, . 

สํานกับริการข้อมลูขา่วสารและสารสนเทศ.  กลยุทธ์ในการบริหารการเปลียนแปลง.   
               เข้าถึงเมือ 15 เมษายน 2553. เข้าถึงได้จาก www.idis.ru.ac.th/report. 

สํานกับริหารงานการศกึษาพิเศษ.  การสรุปเป้าหมาย/กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา 
            รอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์.  กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ, . 
________.  “เอกสารประกอบการประชมุเสวนาพิจารณ์แผนยทุธศาสตร์การศกึษาขนัพืนฐาน 

              ของเดก็ด้อยโอกาส ระยะ  ปี (พ.ศ. - ).”  กรกฎาคม . 

สชุาดา  ธรรมนิยม.  “การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร 
               โรงเรียนกบัความพงึพอใจตอ่การบริหารกิจการนกัศกึษาของครูในโรงเรียนอาชีวศกึษา 
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เปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน” 
 ในการนีภาควิชาบริหารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ขอความ
อนุเคราะห์ให้นางสาวจิรวรรณ  สุรเสียง  สัมภาษณ์เกียวกับการพัฒนาเครืองมือการบริหารการ
เปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน   เพือนําไปประกอบการพฒันางานวิจยัตอ่ไป 
 จงึเรียนมาเพือโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์  จกัเป็นพระคณุยิง 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อินทรรักษ์) 
หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา 

โทร/โทรสาร - 21-9136 
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒิทีให้สัมภาษณ์ 
 
รศ. ดร. ภาณวุฒัน์  ภกัดีวงศ์ ภาควิชาบริหารและพฒันาการศกึษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผศ. ดร. อมรรัตน์  วฒันาธร ภาควิชาการศกึษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
ดร.สวุพชัร์   ชา่งพินิจ ประธานสาขาวิชาการศกึษาพิเศษ 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎั 
พิบลูสงคราม   จงัหวดัพิษณโุลก 

ดร.พะโยม   ชินวงค์ ผู้ อํานวยการสํานกับริหารงานการศกึษาพิเศษ  
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 

ดร.สมพร  หวานเสร็จ ผู้ อํานวยการโรงเรียน   
โรงเรียนพิบลูประชาสรรค์ กรุงเทพฯ 

ดร.บญัชร  จนัทร์ดา ผู้ อํานวยการโรงเรียน   
โรงเรียนราชประชานเุคราะห์  จงัหวดัพิษณโุลก 

ดร.อนงค์  พืชสิงห์ ผู้ อํานวยการโรงเรียน  
โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ธวชับรีุ  

ดร. อภิชา  ถีรพนัธ์ ผู้ อํานวยการโรงเรียน   
โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ขอนแก่น  
จงัหวดัขอนแก่น 

นายวิศษิฐ์    วิทยวรการ ผู้ อํานวยการโรงเรียน  วิทยฐานะ  เชียวชาญ 
โรงเรียนราชประชานเุคราะห์   
จงัหวดัศรีสะเกษ 

นายวฒุิศกัด ิ  เหล็กคํา ผู้ อํานวยการโรงเรียน   
วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์  
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
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กรอบคาํถามในการสัมภาษณ์ 
เรืองรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหาร 

การเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์    

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 
 
วัตถุประสงค์   เพือรวบรวมข้อมูลเบืองต้นสําหรับสําหรับการสร้างเครืองมือเพือการวิจัย เรือง 
รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษ
ทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 
 
กรอบคาํถามในการสัมภาษณ์ 

1. ทา่นคดิวา่องค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษา 
สงเคราะห์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

2. ทา่นคดิวา่โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ดําเนินการตามนโยบายการปฏิรูป 
การศกึษาในทศวรรษทีสองอยา่งไร 

3. ทา่นคดิวา่โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ควรมีตวับง่ชีใดทีเป็นอตัลกัษณ์ 
ในการดําเนินการตามนโยบายการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสอง 

4. รูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสอง 
ของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ ควรเป็นอยา่งไร 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครืองมือ 
และรายชือผู้ทรงคุณวุฒติรวจเครืองมือวิจัย 
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ที ศธ . /            ภาควิชาบริหารการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

                                พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม  
 

4  กนัยายน   
 

เรือง  ขอความอนเุคราะห์ตรวจเครืองมือวิจยั 
 
เรียน  รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช  สิทธิสมบรูณ์ 
 
สิงทีสง่มาด้วย  แบบสอบถาม จํานวน  ชดุ 
 
             ด้วย  นางสาวจิรวรรณ  สรุเสียง  รหสันกัศกึษา  นกัศึกษาระดบัปริญญาดษุฎี
บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ไดรับอนุมตัิให้ทําดษุฎีนิพนธ์ เรือง “รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการ
เปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน” 
 ในการนีภาควิชาบริหารการศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบ
ความตรงของเครืองมือซงึได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันีแล้ว 
 
 จงึเรียนมาเพือโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์  จกัเป็นพระคณุยิง 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อินทรรักษ์) 
หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา 

ธุรการ 
โทร/โทรสาร - 21-9136 
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒติรวจเครืองมือวิจัย 

 
.  รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช  สิทธิสมบรูณ์ 

     รองศาสตราจารย์ระดบั   ภาควิชาการศกึษา 
     คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
.  ดร. ชนม์ชกรณ์  วรอินทร์ 

     อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
    ประธานสาขาวิชาวดัผลและประเมินผลการศกึษา 
    มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบลูสงคราม  จงัหวดัพิษณโุลก 
.  ดร.สมเกียรต ิ บญุรอด 

     ผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืนทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต   
.  ดร. เกรียงศกัด ิ สวุรรณวจัน์ 

     ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
     ผู้ อํานวยการกลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 
     สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาพิษณุโลก เขต  
. ดร. ชว่ยชาติ  ตนัตระกลู 

    ผู้ อํานวยการ วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ  
    โรงเรียนจา่นกร้อง  อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือทดลองเครืองมือและรายชือโรงเรียนทดลองเครืองมือ 
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ที ศธ . /            ภาควิชาบริหารการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

                                พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม  
 

30 กนัยายน   
เรือง  ขอทดลองเครืองมือ 
 
เรียน  ผู้ อํานวยการโรงเรียนราชประชานเุคราะห์  
 
สิงทีสง่มาด้วย  แบบสอบถาม จํานวน  ชดุ 
 
             ด้วย  นางสาวจิรวรรณ  สรุเสียง  รหสันกัศกึษา  นกัศึกษาระดบัปริญญาดษุฎี
บัณฑิต สาขาบนิหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ไดรับอนุมตัิให้ทําดษุฎีนิพนธ์ เรือง “รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการ
เปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน” 
 ในการนีภาควิชาบริหารการศึกษา ใคร่ขอความอนเุคราะห์ให้นางสาวจิรวรรณ  สรุเสียง   
ทําการทดสอบความเชือมันของเครืองมือในสถานศึกษาของท่าน เพือนําไปปรับปรุงแก้ไขก่อน
นําไปใช้ในการวิจยักบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
 
 จงึเรียนมาเพือโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์  จกัเป็นพระคณุยิง 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อินทรรักษ์) 
หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา 

งานธุรการ 
โทร/โทรสาร - 21-9136 
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รายชือโรงเรียนทีทดลองเครืองมือ 
 
.  โรงเรียนราชประชานเุคราะห์        จงัหวดัพิษณโุลก 
.  โรงเรียนราชประชานนุเุคราะห์      จงัหวดัแพร่ 
.  โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เพชรบรูณ์  จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
.  โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ตาก          จงัหวดัตาก 
.  โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ชยันาท       จงัหวดัชยันาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
การวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวจิัย 
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Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.993 206 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Correcte
d Item-
Total 

Correlati
on 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

VAR00001 852.8667 8055.982 .780 .993 

VAR00002 852.6000 8064.662 .787 .993 

VAR00003 852.6000 8038.386 .580 .993 

VAR00004 852.8667 8029.775 .570 .993 

VAR00005 852.5667 8050.875 .369 .993 

VAR00006 852.6667 8025.885 .559 .993 

VAR00007 852.8333 8009.040 .675 .993 

VAR00008 852.9667 8014.378 .505 .993 

VAR00009 852.7000 8036.010 .365 .993 

VAR00010 853.2000 8005.269 .605 .993 

VAR00011 852.8000 8015.752 .570 .993 

VAR00012 852.7000 8030.700 .463 .993 

VAR00013 852.8333 8004.626 .666 .993 

VAR00014 852.8333 8015.454 .673 .993 
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VAR00015 852.7000 8049.528 .448 .993 

VAR00016 852.8333 8024.489 .650 .993 

VAR00017 852.7000 8039.390 .497 .993 

VAR00018 852.7667 8019.633 .713 .993 

VAR00019 852.5333 8004.051 .754 .993 

VAR00020 852.5333 8013.499 .676 .993 

VAR00021 852.9667 8038.654 .513 .993 

VAR00022 853.1667 8029.454 .540 .993 

VAR00023 852.9667 8018.999 .766 .993 

VAR00024 852.8667 8033.430 .538 .993 

VAR00025 852.7333 8033.099 .630 .993 

VAR00026 852.7667 8005.082 .777 .993 

VAR00027 853.0000 8027.034 .458 .993 

VAR00028 852.9000 8010.231 .556 .993 

VAR00029 852.9000 8006.714 .739 .993 

VAR00030 852.8000 8012.579 .631 .993 

VAR00031 852.9667 8017.620 .780 .993 

VAR00032 852.7667 8015.978 .683 .993 

VAR00033 852.8333 8019.868 .635 .993 

VAR00034 852.7000 8010.286 .698 .993 

VAR00035 852.6000 8024.593 .650 .993 

VAR00036 852.7000 8019.183 .625 .993 

VAR00037 852.5667 8029.564 .547 .993 

VAR00038 852.6667 8027.126 .512 .993 

VAR00039 852.7667 8032.737 .538 .993 

VAR00040 852.7000 8001.872 .673 .993 

VAR00041 852.6000 8030.041 .550 .993 

VAR00042 852.6667 8033.540 .590 .993 

VAR00043 852.6000 8015.007 .739 .993 

VAR00044 852.5000 8034.810 .538 .993 

VAR00045 852.8000 8005.062 .739 .993 

VAR00046 852.8667 8008.947 .612 .993 

VAR00047 852.7667 8026.875 .644 .993 
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VAR00048 852.7000 7995.114 .683 .993 

VAR00049 852.6333 8024.240 .608 .993 

VAR00050 852.5333 8012.120 .640 .993 

VAR00051 852.6333 8008.309 .646 .993 

VAR00052 852.9000 8000.300 .654 .993 

VAR00053 852.6667 8010.437 .684 .993 

VAR00054 852.8333 8005.523 .757 .993 

VAR00055 852.9667 8015.895 .797 .993 

VAR00056 852.7333 8048.754 .471 .993 

VAR00057 852.6333 8022.654 .680 .993 

VAR00058 852.7667 8019.013 .656 .993 

VAR00059 852.7667 8013.151 .655 .993 

VAR00060 852.7333 8013.720 .746 .993 

VAR00061 852.8000 8028.924 .730 .993 

VAR00062 852.8667 8022.395 .635 .993 

VAR00063 852.8000 8006.579 .787 .993 

VAR00064 852.8000 8006.855 .785 .993 

VAR00065 852.7333 8020.478 .758 .993 

VAR00066 852.7333 8006.064 .749 .993 

VAR00067 852.8000 8000.579 .776 .993 

VAR00068 852.6667 7998.161 .784 .993 

VAR00069 852.6000 8023.490 .605 .993 

VAR00070 852.8667 8007.913 .705 .993 

VAR00071 852.9333 8015.926 .688 .993 

VAR00072 852.8000 8036.579 .646 .993 

VAR00073 852.6667 8006.299 .718 .993 

VAR00074 852.7333 8029.651 .599 .993 

VAR00075 852.7667 8015.013 .757 .993 

VAR00076 852.6333 8010.723 .724 .993 

VAR00077 852.6667 8007.402 .709 .993 

VAR00078 852.6667 8016.368 .755 .993 

VAR00079 852.8333 7990.902 .818 .993 

VAR00080 852.6667 8000.299 .716 .993 
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VAR00081 852.6667 8018.437 .670 .993 

VAR00082 852.9667 8016.240 .794 .993 

VAR00083 852.8000 8011.545 .743 .993 

VAR00084 852.6000 7983.145 .780 .993 

VAR00085 852.7667 8021.220 .637 .993 

VAR00086 852.8333 7982.557 .783 .993 

VAR00087 852.9667 8030.516 .738 .993 

VAR00088 852.8000 7995.683 .816 .993 

VAR00089 852.8000 8020.234 .733 .993 

VAR00090 852.9000 8031.541 .639 .993 

VAR00091 852.7000 8018.907 .627 .993 

VAR00092 852.7000 8031.321 .569 .993 

VAR00093 852.9000 8030.369 .651 .993 

VAR00094 852.8667 8004.189 .686 .993 

VAR00095 852.9333 8040.340 .475 .993 

VAR00096 852.8667 8045.223 .536 .993 

VAR00097 852.6000 8030.455 .596 .993 

VAR00098 852.7667 8035.357 .630 .993 

VAR00099 852.7000 7976.838 .736 .993 

VAR00100 852.7333 7993.030 .749 .993 

VAR00101 852.7333 7995.099 .734 .993 

VAR00102 852.9333 7990.823 .739 .993 

VAR00103 852.9333 8046.202 .424 .993 

VAR00104 852.7000 8025.734 .619 .993 

VAR00105 853.0667 8058.133 .328 .993 

VAR00106 852.8333 8007.454 .740 .993 

VAR00107 852.6667 8004.989 .728 .993 

VAR00108 852.6667 7994.230 .762 .993 

VAR00109 852.6333 8007.895 .749 .993 

VAR00110 852.6333 8003.413 .787 .993 

VAR00111 852.7000 8028.838 .591 .993 

VAR00112 852.6333 8004.516 .721 .993 

VAR00113 852.6333 8021.620 .690 .993 
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VAR00114 852.7000 8011.803 .744 .993 

VAR00115 852.6000 8051.490 .446 .993 

VAR00116 852.8333 8048.971 .538 .993 

VAR00117 852.7000 8042.424 .433 .993 

VAR00118 852.7667 8035.220 .565 .993 

VAR00119 852.6667 8065.471 .284 .993 

VAR00120 852.5333 8023.568 .711 .993 

VAR00121 852.8000 8018.993 .745 .993 

VAR00122 852.9667 8059.620 .357 .993 

VAR00123 852.8333 8040.557 .557 .993 

VAR00124 852.7667 8039.082 .529 .993 

VAR00125 852.7667 8023.013 .681 .993 

VAR00126 852.8667 8001.292 .708 .993 

VAR00127 852.8667 8034.809 .578 .993 

VAR00128 852.5333 8049.568 .409 .993 

VAR00129 852.8333 8033.316 .568 .993 

VAR00130 852.6333 8018.171 .722 .993 

VAR00131 852.6000 8021.421 .679 .993 

VAR00132 852.7333 8048.754 .471 .993 

VAR00133 852.9333 8007.513 .658 .993 

VAR00134 852.9667 8030.930 .536 .993 

VAR00135 852.8000 8032.924 .609 .993 

VAR00136 852.8667 7979.292 .825 .993 

VAR00137 852.7667 7998.047 .838 .993 

VAR00138 852.7667 7999.220 .828 .993 

VAR00139 852.7667 7997.357 .782 .993 

VAR00140 852.5333 7994.051 .780 .993 

VAR00141 852.5667 8040.392 .497 .993 

VAR00142 852.7000 7999.597 .733 .993 

VAR00143 852.7333 8019.789 .633 .993 

VAR00144 852.7667 8019.633 .651 .993 

VAR00145 852.8000 8040.028 .420 .993 
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VAR00146 852.7000 7986.907 .831 .993  VAR00179 853.1000 8007.817 .653 .993 
  
VAR00147 

852.8000 8044.166 .562 .993 
 VAR00180 

853.0000 8021.793 .640 .993 

VAR00148 852.7333 8027.030 .691 .993  VAR00181 852.9667 7996.033 .829 .993 
VAR00149 852.8000 8003.959 .620 .993  VAR00182 852.7667 8030.254 .518 .993 
VAR00150 852.7333 7988.202 .785 .993  VAR00183 852.6333 7993.206 .811 .993 
VAR00151 852.7667 8009.151 .742 .993  VAR00184 852.6667 8014.713 .702 .993 
VAR00152 852.8333 7991.937 .810 .993  VAR00185 852.7000 8008.700 .711 .993 
VAR00153 852.8333 7988.489 .785 .993  VAR00186 852.6667 8017.954 .674 .993 

VAR00154 852.7667 7990.875 .780 .993  VAR00187 853.1667 8049.868 .371 .993 
VAR00155 852.9000 8031.472 .640 .993  VAR00188 852.8333 8013.316 .601 .993 
VAR00156 852.7667 7987.978 .756 .993  VAR00189 852.7000 8004.010 .699 .993 

VAR00157 852.8000 7991.683 .849 .993  VAR00190 852.7667 7995.978 .742 .993 
VAR00158 852.6000 8024.869 .647 .993  VAR00191 852.7667 8046.875 .416 .993 
VAR00159 852.8333 7986.764 .851 .993  VAR00192 852.8000 8047.407 .526 .993 

VAR00160 852.7667 7987.357 .807 .993  VAR00193 852.6667 8021.885 .552 .993 
VAR00161 853.0333 8016.240 .726 .993  VAR00194 852.6000 8043.145 .407 .993 
VAR00162 852.7333 8021.444 .675 .993  VAR00195 852.6667 8028.092 .541 .993 
VAR00163 852.9333 8001.375 .664 .993  VAR00196 852.7000 8046.217 .402 .993 
VAR00164 852.8000 8028.097 .595 .993  VAR00197 852.7000 8027.872 .553 .993 
VAR00165 852.8333 7991.247 .722 .993  VAR00198 853.0000 7977.172 .648 .993 
VAR00166 852.6667 7996.920 .742 .993  VAR00199 852.7000 8008.286 .563 .993 
VAR00167 852.7000 8014.700 .718 .993  VAR00200 852.7667 8005.702 .669 .993 
VAR00168 852.7667 7993.702 .679 .993  VAR00201 852.9667 8008.447 .674 .993 

VAR00169 852.9333 7992.409 .773 .993  VAR00202 852.7667 8036.185 .556 .993 
VAR00170 853.0000 8003.517 .801 .993  VAR00203 852.7667 8045.357 .429 .993 
VAR00171 852.8667 7986.051 .824 .993  VAR00204 852.9333 8013.789 .575 .993 
VAR00172 852.8333 8018.833 .702 .993  VAR00205 852.8667 8027.913 .506 .993 
VAR00173 852.7667 8003.151 .735 .993  VAR00206 852.6000 8013.352 .642 .993 
VAR00174 852.7333 7996.685 .770 .993       
VAR00175 853.0000 8009.931 .817 .993       
VAR00176 852.7333 8022.409 .738 .993       
VAR00177 852.7333 8017.237 .571 .993       
VAR00178 853.0333 7998.171 .640 .993       
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรือง 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 
………………………………………………… 

คาํชีแจง 
 .  แบบสอบถามฉบบันีใช้สําหรับถามผู้ อํานวยการโรงเรียน จํานวน  ทา่น  

รองผู้ อํานวยการโรงเรียน  จํานวน  ทา่น  และครู จํานวน  ทา่น  รวมทงัสนิ  ทา่น 
 .  แบบสอบถามฉบบันีจดัทําขนึโดยมีวตัถปุระสงค์เพือ ) เพือทราบองค์ประกอบของ
การบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน   ) เพือทราบองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน    3) เพือ
ทราบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกับ
องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์   สงักัด
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน   โดยจะนําผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันาโรงเรียน 
ข้อมลูทีได้จากแบบสอบถามฉบบันี จะนําไปใช้เพือการวิจยัเท่านนั และไม่มีผลต่อการปฏิบตัิงาน
ของทา่นแตอ่ยา่งใด จงึใคร่ขอความกรุณาจากทา่นได้โปรดให้ข้อมลูตามสภาพทีเป็นจริง 
 .  แบบสอบถามฉบบันี มี  ตอนดงันีคือ 
      ตอนที  เป็นคําถามเกียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที  เป็นคําถามเกียวกบัองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียน
ประเภทศกึษาสงเคราะห์ สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน    
      ตอนที  เป็นคําถามเกียวกบัองค์ประกอบการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน    
 ขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูทีทา่นให้ความอนเุคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครังนี 
   

นางสาวจิรวรรณ  สรุเสียง 
นกัศกึษาปริญญาเอก 

ภาควิชาบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ตอนที  เป็นคาํถามเกียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชีแจง  โปรดทําเครืองหมาย / ลงในช่อง () หน้าข้อความทีบอกถึงสถานภาพในปัจจุบนัของ
ทา่น  

1. เพศ 
(  )   ชาย    (  ) หญิง 

2. อาย ุ
      (  )   ไมเ่กิน  ปี   (  )   -   ปี 
      (  )   -   ปี   (  )    ปีขนึไป 
3. วฒุิการศกึษา 
      (  )   ปริญญาตรี  (  )   ปริญญาโท  (  )   ปริญญาเอก 
4. ตําแหนง่ปัจจบุนั 
      (  )   ผู้ อํานวยการโรงเรียน (  )  รองผู้ อํานวยการโรงเรียน   (  )  ครู 
5. ประสบการณ์การทํางานในตําแหนง่ปัจจบุนั 
      (  )  ไมเ่กิน   ปี (  )  -   ปี   (  )  -   ปี (  )   ปีขนึไป 

 
ตอนที  เป็นคําถามเกียวกับองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียน
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน     
 
คาํชีแจง  แบบสอบถามตอนที  เป็นคําถามเกียวกบัการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียน
ประเภทศกึษาสงเคราะห์ สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ขอให้ท่านพิจารณา
วา่การบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ของทา่นในแตล่ะข้อคําถาม มี
ระดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัใด แล้วทําเครืองหมาย / ลงในชอ่งระดบัความคิดเห็นทีเป็นจริงทีสดุ 
ตามทศันะของทา่น โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงันีคือ 
 ระดบั   หมายถึง  มีการปฏิบตักิารบริหารการเปลียนแปลงอยูใ่นระดบัน้อยทีสดุ 
                                        ให้มีนําหนกัคะแนนเท่ากบั  คะแนน 
 ระดบั   หมายถึง  มีการปฏิบตักิารบริหารการเปลียนแปลงอยูใ่นระดบัน้อย 
                                        ให้มีนําหนกัคะแนนเท่ากบั  คะแนน 
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           ระดบั   หมายถึง มีการปฏิบตักิารบริหารการเปลียนแปลงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
                                       ให้มีนําหนกัคะแนนเท่ากบั  คะแนน 

ระดบั   หมายถึง  มีการปฏิบตักิารบริหารการเปลียนแปลงอยูใ่นระดบัมาก 
                                        ให้มีนําหนกัคะแนนเท่ากบั  คะแนน 
 ระดบั   หมายถึง มีการปฏิบตักิารบริหารการเปลียนแปลงอยูใ่นระดบัมากทีสดุ 
                                        ให้มีนําหนกัคะแนนเท่ากบั   คะแนน 
 
ลําดบั รายการ ระดบัการปฏิบตัิ 

     
 ผู้บริหารสง่เสริมการเปลียนแปลงของสถานศกึษา      
 ผู้บริหารสง่เสริมและพฒันาวิสยัทศัน์ของสถานศกึษา      
 ผู้บริหารสนบัสนนุการดําเนินงาน      
 ผู้บริหารสง่เสริมด้านการติดตอ่สือสาร      
 ผู้บริหารมีภาวะผู้ นํา/การเป็นผู้ นํา      
 ผู้บริหารอํานวยความสะดวกในทีประชมุ      
 ผู้บริหารมีการปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียน      
 ผู้บริหารมีปฏิสมัพนัธ์กบัรัฐ      
 ผู้บริหารมีปฏิสมัพนัธ์กบัชมุชน      
 ผู้บริหารสง่เสริมให้พอ่แมผู่้ปกครองมีสว่นร่วม 

ในการจดัการศกึษา 
     

 ผู้บริหารมีทกัษะการบริหาร      
 ผู้บริหารโน้มน้าวผู้ ร่วมงานให้ปฏิบตัติาม 

ในสิงทีต้องการได้ 
     

 ผู้บริหารมีการตดัสินใจ      
 ผู้บริหารกําหนดเป้าหมายและการปฏิบตังิานทีชดัเจน      
 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ทีเทา่ทนัการเปลียนแปลง      
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ลําดบั รายการ ระดบัการปฏิบตัิ 
     

 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย      
 ผู้บริหารใจกว้าง เปิดกว้างให้ครูมีเสรีภาพในการคิด      
 ผู้บริหารสง่บคุลากรในสถานศกึษาไปอบรม 

มีความเหมาะสมกบัภาระงานทีรับผิดชอบ 
     

9 ผู้บริหารใช้ระบบคณุธรรม จริยธรรมมาใช้ในระบบ 
การบริหารสถานศกึษา 

     

 ผู้บริหารสร้างขวญัและกําลงัใจแก่บคุลากร      
 ผู้บริหารสือสารให้บคุลากรในระดบัตา่ง ๆ พร้อม 

ทีจะทํางานได้ 
     

 ผู้บริหารเข้าใจความแตกตา่งระหวา่งบคุคล      
 ผู้ บริหารทําให้บุคลากรรู้สึกว่าเขาสามารถทํางาน

บรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมายได้ 
     

 ผู้บริหารมีความเอืออาทร ให้ความอบอุน่แก่ผู้ อืน       
 ผู้บริหารแสดงความรู้สกึอยา่งเปิดเผย เช่น เป็นผู้ ทีเข้าใจ

ง่าย  เอืออารี  และตดิตอ่สมาชิกอยูอ่ยา่งสมําเสมอ 
     

 ผู้บริหารเป็นผู้ใช้กลยทุธ์ใหมที่มีลกัษณะโดดเดน่      
 ผู้บริหารเลือกใช้วิธีการรูปแบบทีเป็นเอกลกัษณ์      
 ผู้บริหารมีเป้าหมายการทํางานทีเหมาะสม 

กบัการเปลียนแปลงทีเกิดขนึได้ 
     

 ผู้บริหารมีความขดัแย้งภายในน้อยทีสดุ  
หรือทําให้สมาชิกในกลุม่เกิดความขดัแย้งน้อยทีสดุ 

     

 ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดหรือกระจายวิสัยทัศน์ไปยัง
บคุคลตา่ง ๆ ได้ 

     

 ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้นวตักรรม      
 ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมลูในการวิเคราะห์ 

และตดัสินใจ 
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ลําดบั รายการ ระดบัการปฏิบตัิ 
     

 ผู้บริหารให้การสนบัสนนุชว่ยเหลือผู้ใต้บงัคบับญัชา      
 ผู้บริหารเป็นผู้ นําการเปลียนแปลง      
 ผู้บริหารสร้างกระบวนทศัน์ใหม ่      
 ผู้บริหารมีความเตม็ใจทีจะเปลียนแปลง      
 ผู้ บริหารมีความพร้อมใจในการนําเทคโนโลยีมาใช้

ประโยชน์ตอ่การศกึษา 
     

 ผู้บริหารถ่ายโอนเปลียนแปลงโดยยึดรูปแบบประเพณี
วฒันธรรมแนวใหมที่เหมาะสมกบัองค์กร 

     

 ผู้บริหารให้ความสําคญัตอ่การเรียนรู้      
 ผู้บริหารมุง่มนัพฒันาตนเอง องค์กร และบคุลากร 

ในโรงเรียน 
     

 ผู้บริหารให้การฝึกอบรม การศกึษาบคุลากรทกุระดบั      
 ผู้บริหารสนบัสนนุบรรยากาศในชนัเรียนและโรงเรียน 

อยา่งตอ่เนือง 
     

 ผู้บริหารให้ความชว่ยเหลือและความร่วมมือแก่บคุลากร      
 ผู้บริหารให้ความเสมอภาคทางการศกึษา       
 ผู้บริหารสร้างความเป็นเลิศทางการศกึษา       
 ผู้บริหารไมว่ิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคดิเห็น 

ของผู้ ร่วมงาน 
     

 ความปลอดภยัในโรงเรียน       
 ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพ       
 ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจทางการศกึษา      
 ผู้บริหารให้มีการประกนัคณุภาพการศกึษา      
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ลําดบั รายการ ระดบัการปฏิบตัิ 
     

 ผู้บริหารสง่เสริมให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม      
 ผู้บริหารสนบัสนนุ แสวงหางบประมาณอยา่งเพียงพอ      
 ผู้บริหารพฒันาระบบการประเมินและให้รางวลั      
 ผู้บริหารสร้างทศันภาพขององค์กรในอนาคต      
 บุคลากรขององค์กรเข้าใจยอมรับภารกิจหรือทัศนภาพ

ใหมแ่ละกระทําให้เกิดขนึ 
     

 องค์กรได้รับการปรับปรุงรูปแบบให้มีพฤตกิรรมใหม่      
 ผู้บริหารทําทศันภาพให้เป็นจริง      
 ผู้บริหารสง่เสริมการมีสว่นร่วมทงัองค์กร      
 ผู้บริหารทําให้ผู้ตามตระหนกัถึงความสําคญัของคณุคา่ 

ของผลงานทีสําเร็จ 
     

 ผู้บริหารทําให้ผู้ตามลดการมุง่ประโยชน์สว่นตนและเพิม 
การทํางานเพือประโยชน์ของหมูค่ณะขององค์กร 
และสว่นรวม 

     

 ผู้บริหารเป็นผู้ไวตอ่ความรู้สกึของผู้ ร่วมงาน      
 ผู้บริหารรู้คา่นิยมและวฒันธรรมขององค์กรทีมีผล 

ตอ่การทํางาน 
     

 ผู้บริหารมีความยืดหยุน่และพร้อมเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 

     

 ผู้บริหารมีทกัษะการคิด วิเคราะห์ปัญหาสําคญั จุดแข็ง 
จดุออ่นของหนว่ยงานได้ 

     

 ผู้บริหารมีสญัชาตญิาณในการสร้างวิสยัทศัน์      
 ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างวิสยัทศัน์ร่วม      
 ผู้บริหารสามารถวางแผนกลยทุธ์ได้ดีสอดคล้อง 

กบัวิสยัทศัน์ขององค์กร 
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 ผู้บริหารสร้างและพฒันาทีมงาน      
 ผู้บริหารสามารถในการประเมินและวินิจฉยัสถานการณ์

ได้ถกูต้องแมน่ยํา 
     

 ผู้บริหารมีความสามารถในการสอนงานและฝึกงานแก่
สมาชิก 

     

 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารตนเอง      
 ผู้บริหารมีความสามารถในการเรียนรู้      
 ผู้บริหารมีความสามารถปรับบทบาทเป็นผู้ นํา 

และผู้ตามได้ 
     

 ผู้บริหารพฒันาทกัษะภาวะผู้ นําและผู้ตามได้      
 ผู้บริหารใจกว้าง สง่เสริมให้บคุลากรมีเสรีภาพในการคิด      
 ผู้บริหารประพฤติตนเพือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อืน 

และเพือประโยชน์ของกลุม่ได้ 
     

 ผู้บริหารแสดงออกถึงความเฉลียวฉลาด      
 ผู้บริหารให้กําลงัใจผู้ ร่วมงานให้พยายามหาแนวทาง 

ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม ่ๆ 
     

 ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น      
 ผู้บริหารมีทศันคต ิเจตคตทีิดีในแง่บวก      
 ผู้บริหารสร้างและสือความหวงัอยา่งชดัเจน      
 ผู้บริหารแสดงการอทุิศตวัหรือผกูพนัตอ่เป้าหมาย 

และวิสยัทศัน์ร่วม 
     

 ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สกึมีคณุคา่      
 ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานสามารถจดัการ 

กบัปัญหาทีตนเองเผชิญได้ 
     

 ผู้บริหารเสริมสร้างความคดิริเริมสร้างสรรค์ 
แก่ผู้ ร่วมงาน 
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ลําดบั รายการ ระดบัการปฏิบตัิ 
     

 ผู้บริหารให้เกียรตผิลงานทีผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิ      
 ผู้บริหารมีการคดิและการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ      
 ผู้บริหารมีความคดิริเริมสร้างสรรค์      
 ผู้บริหารเปลียนกรอบการมองปัญหา      
 ผู้บริหารเผชิญกบัสถานการณ์ใหม ่ๆ  ด้วยวิถีทางใหม ่ๆ      
 ผู้บริหารสนบัสนุนความคิดริเริมใหม่ ๆ ในการพิจารณา

ปัญหาและการหาคําตอบของปัญหา 
     

 ผู้บริหารมีความแน่วแนใ่นอดุมการณ์ตามความเชือ 
และคา่นิยม 

     

 ผู้บริหารตอบสนองตอ่สิงทีรับฟังได้      
 ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรทํางานโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ 
     

 ผู้บริหารทําให้ผู้ ร่วมงานรู้สึกว่าปัญหาทีเกิดขึนเป็นสิงที
ท้าทายและเป็นโอกาสทีดีทีจะแก้ปัญหา 

     

 ผู้บริหารสร้างความเชือมันว่าปัญหาทุกอย่างสามารถ
แก้ไขได้ 

     

 ผู้บริหารแสดงให้เห็นวา่การเอาชนะอปุสรรคทกุอย่างได้  
จากความร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ปัญหาของผู้ ร่วมงาน
ทกุคน 

     

 ผู้บริหารดแูลเอาใจใสผู่้ ร่วมงานเป็นรายบคุคล        
ทําให้รู้สกึวา่มีคณุคา่และมีความสําคญั 

     

 ผู้บริหารพฒันาศกัยภาพของผู้ ร่วมงานให้สงูขนึ      
 ผู้บริหารให้โอกาสผู้ ร่วมงานเรียนรู้สิงใหม ่ๆ      
 ผู้บริหารคํานงึและยอมรับความแตกตา่งระหว่างบคุคล 

ในด้านความจําเป็นและความต้องการ 
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 ผู้บริหารมีการสือสารสองทาง      
 ผู้บริหารรับฟังผู้ ร่วมงาน      
 ผู้บริหารมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ร่วมงานเป็นการสว่นตวั      
 ผู้บริหารมอบหมายงานเพือเป็นเครืองมือในการพฒันา

ผู้ ร่วมงาน 
     

 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้ใช้ความสามารถพิเศษ
ตา่ง ๆ อยา่งเตม็ที 

     

 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้เรียนรู้สิงใหม ่ๆ  
ทีท้าทายความสามารถ 

     

 ผู้บริหารดูแล ให้คําแนะนํา ให้การสนบัสนุนและช่วยให้
ผู้ ร่วมงานก้าวหน้าในการทํางานทีรับผิดชอบ 

     

 ผู้บริหารมอบงานให้เหมาะสมกบัความสามารถ 
ของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

     

 ผลกระทบภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้ม 
ทางสงัคม  ภายในและภายนอกชาติทีมีตอ่องค์กร 

     

 ผู้บริหารมีความกล้าหาญทงักายและใจ       
 ผู้บริหารสง่เสริมทางวิชาการโดยวิธี e-learning      
 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานมีความภมูิใจในงาน 

ของตนเอง 
     

 ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานตระหนกัถึงปัญหา      
 ผู้บริหารมีความสามารถในการจดัระบบสือสารให้ได้ผล 

 เพือเชือมโยงข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ ได้ทวัถึงทกุระดบั 
ขององค์กร 

     

 ผู้ บ ริหารมีความรู้ความเ ข้าใจเ กียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอยา่งดี 
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 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบคุคล      
 ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรมีส่วนร่วมและร่วมกนัเสนอ

ปัญหาขององค์กร 
     

 ผู้บริหารพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนืองให้มีความก้าวหน้า 
ในอาชีพ 

     

 ผู้บริหารสร้างความรู้สกึเร่งดว่นในการเปลียนแปลง      
 ผู้บริหารเพิมอํานาจในการตดัสินใจให้กบัผู้ อืน      
 ผู้บริหารมีการวางแผนทีดีและเป็นระบบ      
 ผู้บริหารรวบรวมผลสําเร็จจากการปรับปรุงงาน  

ทําให้เกิดการเปลียนแปลงมากขนึ 
     

 ผู้บริหารปลกูฝังแนวทางใหม ่ๆ  ของความสําเร็จ  
เข้าสูร่ะบบการทํางานขององค์กร 

     

 ผู้บริหารจดัการฝึกอบรมทีมีประสิทธิภาพ      
 ผู้บริหารมีระบบการตอบแทน/การให้รางวลั      
 ผู้บริหารสามารถทํางานกบัคนหลากหลายรูปแบบ      
 ผู้ บริหารกระตุ้ นให้ผู้ ร่วมงานแสดงความคิดเห็นและ

เหตผุล 
     

 ผู้บริหารมีทกัษะในการเสนอความคิดเห็น      
 ผู้บริหารมุง่เน้นการเปลียนแปลง      
 ผู้บริหารสนใจทีจะเปลียนแปลงให้ดีขนึ      
 ความร่วมมือของบคุลากร      
 ผู้บริหารมีความยตุธิรรม      
 ผู้บริหารมีโครงการทีดีและมีความเหมาะสมกบับริบท 

ของโรงเรียนชมุชนและวฒันธรรม 
     

 ผู้บริหารสร้างศรัทธาและความเชือมนัให้เกิด 
กบับคุลากร 

     
 
 



 360 

ลําดบั รายการ ระดบัการปฏิบตัิ 
     

 สมรรถนะทีดีของบคุลากร      
 ผู้บริหารมีบุคลิกภาพทีส่งเสริมตนเอง เช่น ความเชือมนั

ในตนเอง 
     

 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์งานหลกัทีสําคญัและ 
ความจําเป็นของสถานศกึษา 

     

 ผู้บริหารสละเวลาทํางานให้กบัหนว่ยงานอยา่งสมําเสมอ 
ไมเ่ว้นวนัเสาร์อาทิตย์ 

     

 ผู้บริหารมีความมุง่มนัในการปฏิบตังิานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

     

 ผู้บริหารขบัเคลือนกระบวนการบริหารเป็นแบบลา่ง 
ขนึบน 

     

 ผู้บริหารมีศีลธรรมและจริยธรรม      
 ผู้บริหารเน้นคณุคา่ทรัพยากรมนษุย์      
 ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารความเสียง      
 ผู้บริหารเชือวา่องค์กรเป็นแหลง่เรียนรู้ทีสําคญั 

(องค์กรแหง่การเรียนรู้) 
     

 ผู้บริหารสร้างความสมัพนัธ์อยา่งชดัเจน      
 ผู้บริหารเป็นนกัวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เนือง      
 ผู้บริหารสร้างความมุง่มนัให้แก่บคุลากร      
 ผู้บริหารตระหนกัถึงความสําคญัเร่งดว่น      
 ผู้บริหารพฒันาจิตวิญญาณบคุลากร      
 ผู้บริหารปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน      
 ผู้บริหารปรับปรุงบรรยากาศในการทํางาน 

และสร้างความประทบัใจในการปฏิบตังิาน 
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 ผู้บริหารเป็นผู้ มีความสามารถรอบด้าน (Well rounder)      
 ผู้บริหารสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมและวิธีการทํางาน

ตามข้อมลูใหม ่(เปลียนแปลงตามสถานการณ์) 
     

 ผู้บริหารมีจิตสํานกึในความมุง่มนัให้งานบรรลผุลสําเร็จ      
 ผู้บริหารใช้กลยทุธ์ในการจดัการความรู้      
 ผู้บริหารปฏิบตังิานให้เกิดความก้าวหน้าอยา่งตอ่เนือง      
 ผู้บริหารพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (HRD)      
 ผู้บริหารพฒันาและรักษาภาวะผู้ นําอยา่งเหมาะสม      
 ผู้บริหารเป็นนกัประสานทีดี      
 ผู้บริหารสร้างจิตวิญญาณของทีม      
 ผู้บริหารสือสารกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย      
 ผู้บริหารแสดงออกถึงทกัษะสือสารการเล่าเรือง      
 ผู้บริหารระดมสมองอยา่งสร้างสรรค์      
 ผู้บริหารคดิแบบบรูณาการและองค์รวม      
 การสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบับน      
 การทําโครงสร้างทางเทคโนโลยีให้เข้มแข็งเพือสนบัสนุน

วิธีการสอนแบบนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 
     

 เครือขา่ยภายนอก      
 ผู้บริหารปลกูฝังคา่นิยมและวฒันธรรมขององค์กร      
 ผู้บริหารเป็นผู้ ทํางานอยา่งเป็นระบบและมีคณุภาพ      
 ผู้บริหารดําเนินการเปลียนแปลงอยา่งตอ่เนือง      
 ผู้บริหารเป็นผู้ไวตอ่การเปลียนแปลง      
 ผู้บริหารจดัการศกึษาตามความต้องการของนกัเรียน 

เป็นรายบคุคล 
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ลําดบั รายการ ระดบัการปฏิบตัิ 
     

 ผู้บริหารเป็นนกัจดัการปัญหา      
 โครงสร้างขององค์กรทีเอือตอ่การบริหาร      
 ผู้บริหารเป็นผู้ ทีมีความชดัเจน      
 เทคโนโลยีทีเหมาะสม      
 เครือขา่ยทางการศกึษาเพือชว่ยเหลือสถานศกึษา      
 การกํากบั  นิเทศตดิตามอยา่งมีประสิทธิภาพ      
 โครงสร้างองค์กรทีเข้มแข็ง      
 นโยบายรัฐทีชดัเจน      
 ผู้บริหารสร้างคณุธรรมให้กบับคุลากรในสถานศกึษา      
 ผู้บริหารเป็นผู้ ทีมีความเข้าใจในบริบทของสถานศกึษา      
 บริหารให้เทา่ทนักบัการเปิดประตสููส่งัคมอาเซียน      
 ระเบียบกฏหมายทีเอือตอ่การบริหารงาน      
 ความสลบัซบัซ้อนขององค์กร      
 คณุภาพและการปฏิบตัไิด้      
 คณุลกัษณะของท้องถิน ประกอบด้วย เขตพืนที

การศกึษา ชมุชน  ผู้บริหาร และครู 
     

 องค์ประกอบภายนอก  ประกอบด้วยรัฐและองค์กรอืน ๆ      
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ตอนที  เป็นคําถามเกียวกับองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน    
 
คาํชีแจง  แบบสอบถามตอนที  นี เป็นคําถามเกียวกบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์ สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน   ขอให้ท่าน
พิจารณาวา่การบริหารตามกรอบการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศกึษา
สงเคราะห์ สงักัดสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  ของท่านในแตล่ะข้อคําถามมี
ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัใด แล้วทําเครืองหมาย / ลงในช่องระดบัความคิดเห็นทีเป็นจริงทีสดุ ตาม
ทศันของทา่น โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดงันีคือ 

ระดบั   หมายถึง มีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัน้อยทีสดุ ให้มีนําหนกัคะแนนเทา่กบั  คะแนน 
 ระดบั   หมายถึง มีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัน้อย ให้มีนําหนกัคะแนนเทา่กบั  คะแนน 
 ระดบั   หมายถึง มีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัปานกลาง ให้มีนําหนกัคะแนนเทา่กบั  
คะแนน 

ระดบั   หมายถึง มีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก ให้มีนําหนกัคะแนนเทา่กบั  คะแนน 
 ระดบั   หมายถึง มีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมากทีสดุ ให้มีนําหนกัคะแนนเท่ากบั  คะแนน 
 
ลําดบั รายการ ระดบัการปฏิบตัิ 

     
 การประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา        
 การปฏิรูปแหลง่เรียนรู้ คณุภาพห้องเรียน ภมูิปัญญา

ท้องถิน  
     

 การพฒันาหลกัสตูรและการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ (โดยเฉพาะหลกัสตูร
สถานศกึษายดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง)  

     

 การพฒันาครูสําหรับโรงเรียนประจํา        
 การพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพ

มากขนึ   
     

 กระบวนการรับนกัเรียนด้อยโอกาสทีมีประสิทธิภาพ        
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ลําดบั รายการ ระดบัการปฏิบตัิ 
     

 การพฒันาระบบการเรียนรู้ในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์
การรับนกัเรียน  ระบบ  

     

 จดัแหลง่เรียนรู้เทคโนโลยีทางการศกึษา (แหลง่เรียนรู้
เรือง e-learning) ทกุวิชา/ทกุกลุม่สาระ  

     

 การบริหารการจดัการศกึษาในโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์      
 การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและการแลกเปลียน

เรียนรู้ พฒันาทกัษะชีวิต วิชาการ อาชีพ 
     

 การระดมทรัพยากรเพือใช้ในการศกึษาจากชมุชน 
และท้องถิน   

     

 การกระจายอํานาจสูส่ถานศกึษา       
 การสร้างเครือขา่ยองค์กรชมุชน องค์กรท้องถิน  

เพือให้มีสว่นร่วมการจดัการศกึษา (เครือข่ายด้าน 
การสร้างพฒันาและนกัเรียน)   

     

 กระบวนการนิเทศภายในทีได้มาตรฐาน ชดัเจน      
 พฒันาข้อมลูสารสนเทศทงัระบบ       
 การดําเนินตามโครงสร้างบริหารสํานกับริหารงาน

การศกึษาพิเศษ 
     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมลู 
และรายช่ือโรงเรียนในการเก็บข้อมูล 
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ท่ี ศธ 0520.203/1317           ภาควิชาบริหารการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 
 

24 มกราคม 2555 
 

เร่ือง  ขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์นา่น 
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย  แบบสอบถาม จ านวน 6 ชุด 
             ด้วย  นางสาวจิรวรรณ  สรุเสยีง  รหสันกัศกึษา 51252703 นกัศกึษาระดบัปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาบนิหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ไดรับอนุมัติให้ท าดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน” 
 ในการนีภ้าควิชาบริหารการศกึษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้นางสาวจิรวรรณ  สรุเสียง   
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานศึกษาของท่าน  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดแจ้ง รอง
ผู้อ านวยการ ครู ทราบ เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาตามความ
เหมาะสม สามารถติดตอ่โดยตรงท่ีเบอร์ 089 -6442903 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์  จกัเป็นพระคณุยิ่ง 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทรรักษ์) 
หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา 

งานธุรการ 
โทร/โทรสาร 0-3421-9136 
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รายช่ือโรงเรียนที่ขอเก็บข้อมลู 
 

1 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 

2 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์บางกรวย 

3 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์พนมทวน 

4 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณีเขต 

5 ศกึษาสงเคราะห์เพชรบุรี 
6 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์จนัทบุรี 
7 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ตราด 
8 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 33 
9 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์พทัลงุ 
10 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์สรุาษฎร์ธานี 
11 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 19 
12 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 20 
13 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 35 
14 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 36 

15 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 38 

16 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 39 

17 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 40 

18 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 41 

19 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 42 

20 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 43 
21 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เลย 
22 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์สกลนคร 
23 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์อ านาจเจริญ 
24 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ธวชับุรี 
25 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์นางรอง 
26 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 27 
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27 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 28 
28 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 32 
29 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 29 
30 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 
31 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงดาว 
32 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
33 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์แม่จนั 
34 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์นา่น 
35 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 
36 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
37 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ตาก 
38 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 30 
39 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 31 
40 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 21 
41 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 22 
42 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 34 
43 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 24 
44 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 26 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ช 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้อง 
และยืนยันรูปแบบการวิจัย รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิและแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ท่ี ศธ 0520.203.2/872                      ภาควชิาบริหารการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 
 

12 กรกฎาคม  2556 
 

เร่ือง  ขอความอนเุคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญยืนยนัรูปแบบงานวิจยั 
เรียน  ดร.สมพร  หวานเสร็จ 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย  แบบสอบถาม จ านวน 6 ชุด 
             ด้วย  นางสาวจิรวรรณ  สรุเสยีง  รหสันกัศกึษา 51252703 นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ภาควิชาบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  ไดรับอนมุติัให้ท าดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน” 
 ในการนีภ้าควิชาบริหารการศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้ เช่ียวชาญ
ยืนยนัรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน   เพื่อประโยชน์ในการวิจยัตอ่ไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์  จกัเป็นพระคณุยิ่ง 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อินทรรักษ์) 
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แบบสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประกอบการตรวจสอบ 
“รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองการบริหารการเปลีย่นแปลง 

กบัการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง ของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน” 

The Model of causal Relationship between change management and education Reform 

in the 2 nd Decade of welfare School under the Jurisdiction Basic Education Commission 

ตอนที่ 1  ข้อมลูพืน้ฐาน  
ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์...................................................................................................................... 
ต าแหนง่.................................................................................................................................. 
สถานท่ีท างาน.......................................................................................................................... 
ค าชีแ้จง 
 เม่ือท่านได้พิจารณาองค์ประกอบและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานฉบับร่างท่ีท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้  ในฐานะท่ีท่านเป็น
ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองดงักลา่ว  ทา่นมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปในทศวรรษท่ีสอง ของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์
อยา่งไรบ้าง 
ตอนที่ 2    แบบแสดงความคิดเห็นด้านความเหมาะสม   ความเป็นไปได้  ความถูกต้อง  และการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 โปรดพิจารณาองค์ประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนประเภทศึกษา
สงเคราะห์  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นพบ จ านวน  4  
องค์ประกอบ คือ  
 องค์ประกอบท่ี 1  คณุลกัษณะ  (X1) 

องค์ประกอบท่ี 2  การสร้างแรงบนัดาลใจ  (X2) 
องค์ประกอบท่ี 3  ภาวะผู้น า  (X3) 
องค์ประกอบท่ี 4  วิสยัทศัน์  (X4) 
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โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องท่ีทา่นเห็นตอ่องค์ประกอบของรูปแบบ ตอ่ไปนี ้
 
องค์ประกอบการ

บริหารการ
เปล่ียนแปลง

โรงเรียนประเภท
ศกึษาสงเคราะห์ 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน์ 

เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

เป็นไปได้ เป็นไป
ไม่ได้ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง เป็น
ประโยชน์ 

ไม่เป็น
ประโยชน์ 

คุณลักษณะ         
การสร้าง 
แรงบันดาลใจ 

        

ภาวะผู้น า         
วสัิยทัศน์         

รวม         

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 1.  องค์ประกอบการบริหารการเปลีย่นแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ทา่นมีความคิดเห็นวา่องค์ประกอบท่ีน าเสนอนัน้ 
มีความเหมาะสม  (propriety standards)  มากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด 
 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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 2.  จากองค์ประกอบการบริหารการเปลีย่นแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   ทา่นมีความคิดเห็นวา่องค์ประกอบท่ีน าเสนอนัน้ 
มีความเป็นไปได้  (feasibility standards)  มากน้อยเพียงใด  เพราะเหตใุด 
 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 3.  จากองค์ประกอบการบริหารการเปลีย่นแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ทา่นมีความคิดเห็นวา่องค์ประกอบท่ีน าเสนอนัน้มี
ความถกูต้องครอบคลมุ  (accuracy standards)  มากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด 
 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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 4.  จากองค์ประกอบการบริหารการเปลีย่นแปลงของโรงเรียนประเภทศกึษาสงเคราะห์  
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ทา่นมีความคิดเห็นวา่องค์ประกอบท่ีน าเสนอนัน้ 
มีความเป็นประโยชน์  (utility standards)  มากน้อยเพียงใด  เพราะเหตใุด 
 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
ตอนท่ี 3   แบบแสดงความคิดเห็นด้านความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความถกูต้องครอบคลมุ 
และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
สมการโครงสร้างรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 

 
 
 

                                              
X1   คณุลกัษณะ  

                                                                                                                                   X2   การสร้างแรงบนัดาลใจ  
                                                                                                                                   X3   ภาวะผู้น า   
                                                                                                                                   X4   วิสยัทศัน์   

Y  การปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สอง 
Chi-Square = 24.76, df = 23, P-value = 0.36286, RMSEA = 0.0 
 
 

X1 

 
X3 

 

X4 
 

Y 

9.60 

.38* 

1.00* 

.06 

-1.29 

-13.27 

X2 
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โปรดท าเคร่ืองหมาย /   ลงในช่องท่ีทา่นมีความคิดเห็นตอ่องค์ประกอบรูปแบบตอ่ไปนี ้
 

 
 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็น 

ไปได้ 
ความถูกต้อง การใช้ประโยชน์ 

ได้จริง 
เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 
เป็นไป
ได้ 

เป็นไป
ไม่ได้ 

ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

เป็น
ประโยชน์ 

ไม่เป็น
ประโยชน์ 

ความสมัพนัธ์เชิง
สาเหตขุองการบริหาร
การเปล่ียนแปลงกบั
การปฏิรูปการศกึษาใน
ทศวรรษที่สองของ

โรงเรียนประเภทศกึษา
สงเคราะห์   สงักดั

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

        

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 
1.  จากรูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื น้ฐานท่ีได้น าเสนอ    ท่านมีความคิดเห็นว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบแตล่ะองค์ประกอบ  มีความเหมาะสมกนัหรือไม่ เพียงใด เพราะเหตใุด 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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2.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีได้น าเสนอ   

 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 
ผู้วิจยัขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒุิทกุทา่นเป็นอยา่งสงูท่ีได้เสยีสละเวลาอนัมีคา่ 

ในการแสดงความคิดเห็นตอ่รูปแบบการวิจยัในครัง้นี ้
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