
ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา

โดย

นายชัยวัฒน  ตุมทอง

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2548

ISBN 974-11-6181-6
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ADMINISTRATOR’S LEADERSHIP AFFECTING THE LEARNING
ORGANIZATION IN SCHOOL

By

Chaiwat Toomthong

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
MASTER OF EDUCATION

Department of Educational Administration
Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY
2005

ISBN 974-11-6181-6

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  อนุมัติใหวิทยานิพนธเร่ือง “ภาวะผูนําของผู
บริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา” เสนอโดย  นายชัยวัฒน  ตุมทอง     เปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา
                                                                       ....................................................................
                                                                              (รองศาสตราจารย ดร. วิสาข  จัติวัตร)

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ  รักษาราชการแทน
               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                                                                       วันที่ ....... เดือน ................. พ.ศ. .................

ผูควบคุมวิทยานิพนธ
1.   รองศาสตราจารย ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร
2.   รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย
3.   ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ

.......................................... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)
       ……/………………./………

.......................................... กรรมการ      .......................................... กรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร)   (ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร)
         ……/………………./………                           ……/………………./………

.......................................... กรรมการ       .......................................... กรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย)  (รองศาสตราจารย กาญจนา คุณารักษ)
         ……/………………./………                   ……/………………./………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



K 44252203 :   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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ชัยวัฒน ตุมทอง : ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา (ADMINISTRATOR’S
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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม  2) ความแตกตางระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาค
รัฐกับภาคเอกชน  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  3) องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  ในสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษานครปฐม  4) ความแตกตางระหวางองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่จัด
การศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม และ  5) ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา  กลุมตัวอยางในการวิจัย  คือ  สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษา
โดยภาครัฐกับภาคเอกชน  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม จํานวน 181 แหง  ผูตอบแบบสอบถาม คือ  ผูบริหารสถาน
ศึกษาและครู  จํานวน  724 คน   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงสราง
จากแบบสอบถามภาวะผูนําพหุองคประกอบ (Multifactor Leadership Questionnaire Form Rater : MLQ 5X) ของ บาสและ   
อโวลิโอ (Bass and Avolio) และเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  ซ่ึงสรางเครื่องมือตามแนวความคิดของเซ็นกี 
(Senge)  สถิติที่ใชในการวิจัย  ไดแก  คาความถี่ (frequency), คารอยละ (%), คาเฉลี่ย ( x ), คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), 
การทดสอบคาที (t – test), และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)   

ผลการวิจัยพบวา
1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาที่แบบภาวะผูนํา  พบวา  มีภาวะ

ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพอยูในระดับมาก, มีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง, และมีภาวะผูนําแบบตามสบายอยูใน
ระดับนอย

2. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐแตกตางจากภาคเอกชนอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐไมแตกตางจาก
ภาคเอกชน

3. องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาที่หลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ  
ขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน

4. องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาค
เอกชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   โดยที่
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลผกผันตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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CHAIWAT TOOMTHONG : ADMINISTRATOR’S LEADERSHIP AFFECTING THE LEARNING
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The purposes of this research were to determine 1) the school administrator’s leadership under the Office of 
Nakornpathom Educational Service Area, 2) the difference of the school administrator’s leadership for primary and 
secondary education between the government sector and the private sector, 3) the learning organization under the 
office of Nakornpathom Educational Service Area  4) the difference of the learning organization in school for primary 
and secondary education between the government sector and the private sector, and 5) the school administrator’s 
leadership affecting the learning organization in school. The samples were 181 primary and secondary schools by  
the government and private sector under the Office of Nakornpathom Educational Service Area. The respondents  
were the school administrators and the teachers, totally 724 respondents. The research instruments was a 
questionnaire. about the school administrator’s leadership based on Multifactor Leadership Questionnaire Form Rater 
: MLQ 5X by Bass and Avolio. And the learning organization in school based on the viewpoints of Senge.                
The statistics used in the analysis were frequency (f), percentage (%), mean ( x ), standard deviation (S.D.), t – test  
and stepwise multiple regression analysis.

The research findings were as follows :
1. The school administrator’s leadership was at a moderate level in overall. When considering type of 

leadership, it was found that the transformational leadership was at a high level, transactional leadership was at a 
moderate level and laissez-faire leadership was at a low level.

2. The school administrator’s leadership for primary education by the government sector was different from 
that by the private sector at  .05 level of significance.

3. The learning organization in school was at a high level in overall. When considering in each discipline, it 
was found that five disciplines of learning organization in school were at a high level.

4. The learning organization in school for primary and secondary education by the government sector was 
different from that by the private sector at  .05 level of significance.

5. The transformational leadership and the transactional leadership affected the learning organization in 
school, the transactional leadership inverted the learning organization in school under the Office of Nakornpathom 
Educational Service Area at  .05 level of significance.
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Student’s signature   …………………………
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บทที่ 1

บทนํา

สังคมโลกปจจุบันมีการติดตอส่ือสารและมีการทํางานเชื่อมโยงเปนเครือขายกันเปน
หนึ่งเดียวโดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดวยเหตุนี้ ขอมูลขาวสารและความรูวิทยาการใหม ๆ  
สามารถสงถึงกันไดรวดเร็วจากซีกโลกหนึ่งสูอีกซีกโลกหนึ่ง   ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู
ซึ่งกันและกันอยางทั่วถึง   สภาพสังคมดังกลาวนี้เปนสภาพของสังคมที่กําลังเคลื่อนตัวไปสูสังคม
แหงการเรียนรู (learning society) กลาวคือ สังคมที่มีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดย
อาศัยสื่อที่มีความหลากหลายและหลายชองทางของการเขาถึงแหลงความรู   ส่ิงสําคัญคือ ส่ือที่ใช
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู เปนตน

เมื่อกลาวถึงระบบเศรษฐกิจของสังคมแหงการเรียนรูนั้นจะเนนที่การวิจัยและพัฒนา  
เพื่อสรางนวัตกรรมและการบริการใหม ๆ  โดยใชแรงงานหรือทรัพยากรมนุษยที่มีความรูและทักษะ
ในการทํางานขั้นสูง  ประกอบกับใชความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนกําลังสําคัญในการ
ดําเนินกิจกรรมการผลิตและใหบริการ  ระบบเศรษฐกิจที่วานี้เปนระบบเศรษฐกิจใหมซึ่งถูกเรียกวา  
เศรษฐกิจฐานความรู (knowledge – based economy)  และเปนเศรษฐกิจที่มีการแขงขันที่รุนแรง
มากขึ้นในยุคปจจุบัน   การสรางความสามารถในการแขงขันหรือความไดเปรียบนั้นจึงเนนไปที่การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย (human resource development)  ใหเปนบุคคลที่มีการเรียนรู   และมี
การพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง  เพื่อสรางสรรคผลงานใหม ๆ ที่มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น

ในองคการที่มีแรงงานหรือทรัพยากรมนุษยที่มีความรูและความสามารถสูงจะสงผลตอ
การพัฒนาองคการ (organizational development)  ใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น
ไปดวย ทั้งนี้จากสภาพของสังคม   เศรษฐกิจ   การเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  และ
มีการแขงขันกันสูงนั้น องคการทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองมีการพัฒนาอยูเสมอ เพื่อสรางความ
สามารถในการแขงขันและความอยูรอดอยางยั่งยืน  ดวยเหตุนี้เองจึงเปนแรงผลักดันใหองคการ
ตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศจําเปนตองพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู (learning
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organization)1  องคการที่เปนองคการแหงการเรียนรู เปนองคการที่มีทรัพยากรมนุษยที่มีการ
เรียนรูและการเพิ่มขีดความสามารถอยางตอเนื่อง   เปนองคการที่มีการสรางนวัตกรรมใหม ๆ     
อยูเสมอ   เปนองคการที่ไวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกและมีการปรับตัวให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ  จึงอาจจะกลาวไดวา  แนวคิดขององคการแหงการเรียนรูเปน
แนวคิดที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันเปนอยางมาก เพราะเปนแนวคิดที่ครอบคลุม
ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาองคการไปพรอม ๆ กันทั้งระบบ

ในวงการศึกษาตางประเทศตางก็สนใจและนําแนวคิดในการสรางองคการแหงการ
เรียนรู (learning organization)  ไปใชมานานแลว   อีกทั้งมีรายงานการวิจัยของนักวิชาการและ
นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและเอกที่ทําการศึกษาสถานศึกษาที่เปนองคการแหงการเรียนรูอยู
หลายฉบับ   แตถึงกระนั้น  ฟูลแลน (Fullan) ก็ไดยืนยันอยางเปดเผยวา  ปจจุบันนี้สถานศึกษาไม
ไดเปนองคการแหงการเรียนรูและการสอนก็ไมมีการเรียนรูแบบมืออาชีพ2  ในขณะที่การศึกษาวิจัย
ของวิโรจน  สารรัตนะ และอัญชลี  สารรัตนะ  พบวา  สถานศึกษาประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 9 มีระดับการพัฒนาความเปนองคการ
แหงการเรียนรูสูงกวาเกณฑข้ันต่ําของระดับมากไมมากนัก3 และยังพบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร
นั้นเปนปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูที่มีความสําคัญเปน     
ส่ิงแรก   เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญในการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาจึงขึ้นอยูกับภาวะ
ผูนําของผูบริหารในการที่จะสรางองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรูอยางแทจริง

                                                
1สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กับคนไทยยุคใหมในเศรษฐกิจฐานความรู (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2544), 3.
2Michael Fullan, “The school as a learning organization : distant dreams,” 

Theory into Practice, 34, 4 : 230 – 235, quoted in Nick Foskett and Jacky Lumby, 
Leading and Managing Education : International Dimensions (London : Athenaeum 
Press, 2003), 168.

3วิโรจน สารัตนะ และอัญชลี สารัตนะ, ปจจัยทางการบริหารกับความเปนองคการแหง
การเรียนรู : ขอเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาและการวิพากษ (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด       
ทิพยวิสุทธิ์, 2545), บทคัดยอ.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ระบบเศรษฐกิจสมัยใหมเปนเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge – based economy)     

ที่ตองอาศัยทักษะในการเรียนรู  การผลิต  การถายโอน  และการใชความรูของแรงงานหรือ
ทรัพยากรบุคคลเปนหลักในการผลิตนวัตกรรมและการบริการใหม ๆ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของแตละประเทศ    ในปจจุบันเศรษฐกิจฐานความรูเปนเศรษฐกิจที่มีการแขงขันกัน
อยางรุนแรง   ดังนั้นประเทศที่มีแรงงานหรือทรัพยากรบุคคลที่มีความรูและความสามารถมากยอม
จะมีความไดเปรียบในการแขงขันระดับนานาชาติมากกวาชาติอ่ืนๆ  และการที่จะพัฒนาแรงงาน
หรือทรัพยากรบุคคลใหมีทกัษะในการเรียนรูดวยตนเอง ในหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย   
จึงมุงไปที่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแกคนในประเทศเปนสําคัญ

ความสําคัญของการเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศจะเปน
การแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนิน
งานเพื่อตอบสนองความทาทายจากระบบเศรษฐกิจฐานความรู4  จากการรายงานศักยภาพของ
คนไทยกับขีดความสามารถในการแขงขัน ป พ.ศ. 2547  ไดนําผลการสํารวจของสถาบันระหวาง
ประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการ (International Institute for Management Development : IMD)  
มาวิเคราะหและสรุปวา  แมวาความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติของไทย  ป พ.ศ. 2547  
ในภาพรวมจะดีข้ึน   แตยังมีจุดออนที่ฉุดรั้งไวคือ  ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานทั้งทางเทคโนโลยี   
ทางวิทยาศาสตรและทางการศึกษา  ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพของคนไทยเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศไทย ปจจัยสําคัญจะอยูที่การศึกษา แตประเทศยังพบกับปญหา
ทางดานการศึกษาอยู คือ อันดับขีดความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศไทยกับ
นานาชาติ ในป พ.ศ. 2547  อยูในอันดับที่ 48  จาก 60 ประเทศ   ในขณะที่ประเทศสิงคโปรอยูใน
อันดับที่  14   มาเลเซียอยูในอันดับที่  24  ญี่ปุนอยูในอันดับที่  25  เกาหลีใตอยูในอันดับที่  44   
อยางไรก็ตามอันดับขีดความสามารถดานการศึกษาของไทยยังดีกวาประเทศจีน ฟลิปปนส อินเดีย 
และอินโดนีเซีย  ซึ่งอยูในอันดับที่ 53, 57, 59, และ 60 ตามลําดับ5  สาเหตุสําคัญมาจากอัตราการ
                                                

4สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ความสามารถใน
การแขงขันดานการศึกษาของประเทศไทย ป 2544 (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, 
2545), 1.

5สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานศักยภาพของคนไทยกับขีดความ
สามารถในการแขงขัน ป 2547, พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 
2548), 27.
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เขาเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยต่ํากวา  56  ประเทศ  คือ  มีอัตรารอยละ  55.4  ในขณะที่
ประเทศอื่น ๆ  สวนใหญมีอัตราการเขาเรียนอยูที่รอยละ 70  ข้ึนไป  นอกจากนี้ระบบการศึกษาของ
ไทยยังตอบสนองตอความสามารถในการแขงขันไดนอย   ประชาชนโดยทั่วไปมีความรูความเขาใจ
ดานเศรษฐกิจนอย   และการถายโอนความรูระหวางบริษัทธุรกิจกับมหาวิทยาลัยยังมีไมมากนัก6   
จากผลดังกลาวทําใหขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยอยูในระดับตํ่า  สงผลให
ประเทศไทยอาจจะเสียเปรียบประเทศตาง ๆ  ในการแขงขันดานเศรษฐกิจได

เมื่อพิจารณาที่คุณภาพของการศึกษาดานคุณภาพของผูเรียน  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ, และคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั่วประเทศ ในป  
พ.ศ. 2543 – 2546  อยูในระดับตํ่ากวาระดับพอใช (รอยละ 50)  มาโดยตลอด   แมวาการแขงขัน
โอลิมปกวิชาการใน  5  วิชา  คือ  คณิตศาสตร เคมี ฟสิกส ชีววิทยา และคอมพิวเตอร  ในภาพรวม
มีแนวโนมที่ดีข้ึน  แตก็แสดงใหเห็นถึงชองวางระหวางคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยดวย     
เชนกัน7

จากที่กลาวมา  คือ   ความสามารถในการแขงขันทั้งในภาพรวมและทางการศึกษาของ
ประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาอารยะประเทศ ไดชี้ใหเห็นวาระบบการศึกษาของ      
ประเทศไทยยังออนแอและลาหลัง    กาวไมทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลกใน
ปจจุบัน   อีกทั้งยังไมสามารถผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพสนองตอบตอความตองการของตลาด   
แรงงานของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ8  นับวาเปนวิกฤติการทางการศึกษาของประเทศไทย   
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาระบบการศึกษาของไทยใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นไป   เพื่อให
แรงงานหรือทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยไดมีความรูและความสามารถในการแขงขันกับ   
นานาอารยะประเทศไดตอไป

ปญหา
ประเทศไทยกําลังประสบกับปญหาในการแขงขันกับนานาอารยะประเทศ  ทั้งนี้        

สืบเนื่องมาจากความออนแอของระบบการศึกษาไทย  จึงเปนความเรงดวนอยางยิ่งในการพัฒนา
คุณภาพระบบการศึกษา และเปนมูลเหตุสําคัญอันนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาใหมีคุณภาพ

                                                
6เร่ืองเดียวกัน, 58.
7เร่ืองเดียวกัน, 60.
8ประยูร ศรีประสาธน และคณะ, เสนทางปฏิรูปการศึกษา (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), 6.
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จากคุณภาพการศึกษาในภาพรวมทั้งประเทศตามที่ไดกลาวมานี้ เมื่อมองมาที่       
คุณภาพการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแลว พบวา จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(General Achievement Test : GAT) และการประเมินความถนัดทางการเรียน (Scholastic 
Aptitude Test : SAT) ของผูเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม ที่จัดโดยภาครัฐและเอกชนพบวา   
มีเกณฑอยูในระดับที่ต่ํา ดังแสดงในตารางที่ 1  จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลความถนัดทาง
การเรียน ชี้ใหเห็นถึงปญหาในภาพรวมของคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  
กลาวคือ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนในระดับที่ตองปรับปรุงรวมกับที่พอใชแลวมีปริมาณที่    
มากกวาระดับที่ดีในปริมาณที่มาก  แสดงวาสวนใหญแลวคุณภาพของผูเรียนที่ดีนั้นยังมีจํานวนที่
นอยมาก

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของผูเรียนที่กําลังศึกษาในสถานศึกษาที่จัดโดย
ภาครัฐเปรียบเทียบกับภาคเอกชน   พบวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐในระดับประถม
ศึกษาปที่ 3 และ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 นั้น  มีรอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(GAT)  ในระดับที่ปรับปรุงรวมกับระดับที่พอใชมากกวาระดับที่ดีมาก  สวนทางภาคเอกชน   แมวา
ในระดับประถมศึกษาปที่ 3 และ 6   จะมีผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่ดีมากกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ตองปรับปรุงรวมกับระดับที่พอใช   แตในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 
ปริมาณของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีกลับมีจํานวนที่นอย   และมีปริมาณของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีลดลง  ดังแสดงในตารางที่ 2

การประเมินความถนัดทางการเรียน (SAT)  จะเปนตัวบงชี้ใหเห็นถึงความสามารถของ
คนที่ไดรับการพัฒนาแลวและเปนตัวพยากรณที่ศึกษาความสําเร็จทางการศึกษาในอนาคต9         
โดยประเมินความสามารถทางภาษา ความสามารถทางการคิดคํานวณ และความสามารถเชิง
วิเคราะห    จากผลการประเมินในภาพรวมในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  พบวา  คะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับที่ต่ํา และการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนก็มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ต่ําเชนกัน     
ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4 ผลที่ปรากฏชี้ใหเห็นวา ผูเรียนมีความสามารถทางการใชภาษา   
อยางมีเหตุและผล การอานอยางมีวิจารณญาณ ความสามารถในการคิดคํานวณ การวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูล การแกปญหา ความสามารถในเชิงวิเคราะหดานความสัมพันธ และการ
ประเมิน ฯลฯ  อยูในระดับที่ต่ํา  เมื่อเปนเชนนี้  ยอมจะสงผลตอคุณภาพของแรงงานหรือทรัพยากร

                                                
9ฟาฏินา วงศเลขา, “National Test : การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ,”     

วารสารการศึกษา  26, 12 (กันยายน 2546) : 13.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 1   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ระดับจังหวัด  รวมทุกสังกัด  ทุกระดับชั้นป

ปการศึกษา
2543 2544 2545

คะแนน รอยละของนักเรียน คะแนน รอยละของนักเรียน คะแนน รอยละของนักเรียนระดับ
ชั้น

วิชา
เต็ม เฉลี่ย % พอใช +

ปรับปรุง
ดี เต็ม เฉลี่ย % พอใช +

ปรับปรุง
ดี เต็ม เฉลี่ย % พอใช +

ปรับปรุง
ดี

ภาษาไทย - - - - - 30 16.5 55.2 69.0 31.0 30 15.7 52.3 63.0 37.0ประถม
ปที่ 3 คณิตศาสตร - - - - - 30 16.9 54.9 76.5 23.5 30 16.5 55 66.0 34.0

ภาษาไทย - - - - - 40 23.2 57.9 66.3 33.7 40 20.8 52 80.9 19.1

คณิตศาสตร - - - - - 40 20.6 51.2 80.4 19.6 40 21.1 52.9 68.4 31.6

ประถม
ปที่ 6

ภาษาอังกฤษ - - - - - 40 21.4 53.9 73.8 46.2 40 19.6 49 80.8 19.2

ภาษาไทย 40 22.4 56.1 66.7 33.3 40 19.0 47.5 79.8 20.2 40 19.7 49.2 79.3 20.7

คณิตศาสตร 40 14.5 36.2 92.2 7.8 40 13.9 34.8 93.0 7.0 40 16.6 41.5 88.1 11.9

มัธยม
ปที่ 3

ภาษาอังกฤษ 50 21.9 43.9 88.5 11.5 40 16.7 41.8 93.0 7.0 40 19.3 48.2 83.2 16.8

ภาษาไทย - - - - - - - - - - - - - - -

คณิตศาสตร - - - - - - - - - - - - - - -

มัธยม
ปที่ 6

ภาษาอังกฤษ - - - - - - - - - - - - - - -

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) [CD-ROM], accessed 13 November 2003. 6

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 2   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ระดับจังหวัด  เปรียบเทียบระหวางรัฐกับเอกชน

ปการศึกษา
2544 2545

รัฐ เอกชน รัฐ เอกชน

รอยละของนักเรียน รอยละของนักเรียน รอยละของนักเรียน รอยละของนักเรียน

ระดับ
ชั้น

วิชา

เต็ม ปรับปรุง +
พอใช

ดี เต็ม ปรับปรุง +
พอใช

ดี เต็ม ปรับปรุง +
พอใช

ดี เต็ม ปรับปรุง +
พอใช

ดี

ภาษาไทย 30 72.0 28.0 30 40.7 59.3 30 64.2 35.8 30 33.9 66.1ประถม
ปที่ 3 คณิตศาสตร 30 79.1 20.9 30 52.4 47.6 30 69.5 30.5 30 37.9 62.1

ภาษาไทย 40 69.3 30.7 40 38.6 61.4 - - - - - -

คณิตศาสตร 40 82.7 17.3 40 59.0 41.0 - - - - - -

ประถม
ปที่ 6

ภาษาอังกฤษ 40 76.5 23.5 40 49.1 50.9 - - - - - -

ภาษาไทย 40 82.0 18.0 40 62.9 37.1 40 87.4 12.6 40 60.4 39.6

คณิตศาสตร 40 95.0 5.0 40 77.8 22.2 40 93.8 6.2 40 63.2 36.8

มัธยม
ปที่ 3

ภาษาอังกฤษ 40 95.3 4.7 40 75.0 25.0 40 89.0 11.0 40 57.1 42.9

ภาษาไทย - - - - - - - - - - - -

คณิตศาสตร - - - - - - - - - - - -

มัธยม
ปที่ 6

ภาษาอังกฤษ - - - - - - - - - - - -

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) [CD-ROM], accessed 13 November 2003. 7
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บุคคลในอนาคตที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมได  รวมทั้งการสราง
องคความรูใหม ๆ  ก็จะนอยลงไปดวย และผลที่จะตามมา  คือ  ศักยภาพในการแขงขันและพัฒนา
ประเทศโดยรวมก็จะต่ําไปดวย  นั่นก็หมายถึง  ประเทศไทยจะตองพึ่งพาองคความรูใหม ๆ ของ
ตางประเทศ  การนําเขาสินคาเทคโนโลยีที่ทันสมัยตาง ๆ  ซึ่งเปนสินคาเราที่ไมสามารถผลิตไดเอง
อีกทั้งมีราคาที่แพง และเปนสินคาที่มีลิขสิทธิ์ทางปญญา ผลกระทบที่ตามมาก็คือ ประเทศไทย
ตองเสียดุลยทางการคา  ความเสียเปรียบทางการคาและการเจรจาตอรอง  ทั้งนี้เปนผลมาจาก
ความสามารถในการใชความคิดวิเคราะห การคิดเปรียบเทียบ การคิดอยางมีวิจารณญาณนั้นไม
ดีพอ   เพราะฉะนั้นสภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) และความถนัดทางการเรียน (SAT) 
ของนักเรียนจึงเปนเรื่องที่สําคัญ   และมีความเรงดวนอยางยิ่งในการที่จะตองแกไขปรับปรุงใหดี  
ยิ่งขึ้น  เพราะในระยะยาว  แรงงานหรือทรัพยากรบุคคลที่มีความรู   ความสามารถและมีศักยภาพ
ที่ต่ําจะไมสามารถเปนกําลังหรือทรัพยากรที่สําคัญของการพัฒนา  และแขงขันในระดับภูมิภาค
และระดับนานาอารยะประเทศได

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐมเมื่อนํามาเทียบกับเกณฑประสิทธิผลของสถานศึกษาดานผลลัพธตามแนวคิดของฮอย
และมิสเกล (Hoy and Miskel)   ซึ่งประกอบไปดวย  1) ความสําเร็จของงาน (achievement)      
2) การเรียนรูของนักเรียน (student learning)  3) ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction)         
4) ระดับการขาดงาน (absentee level) 5) อัตราการลาออก (dropout rate) และ 6) คุณภาพ  
การปฏิบัติงาน (performance quality)10   พบวา   ตรงกับความสําเร็จของงานและการเรียนรูของ
นักเรียน  ซึ่งก็หมายความวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
ถนัดของนักเรียนอยูในระดับที่ต่ํา   จึงตองไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไปอีก   เพราะถาหากสภาพ
ดังกลาวมานี้   ยังไมไดรับการแกไขโดยเรงดวน จะทําใหคุณภาพของผูเรียนต่ําจนทําใหการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเปนไปไดชา  และอาจสงผลตอสภาพการพัฒนาและความ
สามารถในการแขงขันในภาพรวมทั้งประเทศไดในที่สุด

                                                
10Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration, 6th ed. 

(Singapore : McGraw – Hill, 2001), 297.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 3   แสดงผลการประเมินความถนัดทางการเรียน (SAT) ชั้น ม.6  รวมทุกหลักสูตร จังหวัดนครปฐม  ทุกสังกัด

ปการศึกษา
2543 2544 2545

คะแนน คะแนน คะแนนความสามารถ

เต็ม เฉลี่ย เต็ม เฉลี่ย เต็ม เฉลี่ย
ความสามารถทั้งหมด 100 40.456 100 42.050 100 42.033
ความสามารถทางภาษา 35 13.693 35 14.038 35 14.361
ความสามารถทางการคิดคํานวณ 35 13.943 35 15.134 35 13.858

ความสามารถเชิงวิเคราะห 30 13.927 30 12.879 30 13.811

ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความถนัดทางการเรียน (SAT) ชั้น ม.6 รวมทุกหลักสูตร  ทุกเพศ ระหวางภาครัฐกับเอกชน
ปการศึกษา

2543 2544 2545
รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชนความสามารถ

เต็ม เฉลี่ย เต็ม เฉลี่ย เต็ม เฉลี่ย เต็ม เฉลี่ย เต็ม เฉลี่ย เต็ม เฉลี่ย
ความสามารถทั้งหมด 100 40.019 100 47.878 100 40.040 100 45.889 100 40.570 100 45.242
ความสามารถทางภาษา 35 13.481 35 15.636 35 13.396 35 15.410 35 14.037 35 13.356
ความสามารถทางการคิดคํานวณ 35 9.570 35 14.821 35 14.405 35 16.229 35 13.232 35 15.034
ความสามารถเชิงวิเคราะห 30 13.668 30 16.504 30 12.238 30 14.250 30 13.297 30 14.861

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) [CD-ROM], accessed 13 November 2003. 9
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จากที่กลาวมา  ชี้ใหเห็นถึงปญหาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   
ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชน    ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม   คือ   ระดับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาดานความสําเร็จของงานและการเรียนรูของนักเรียนอยูในระดับตํ่า  
เพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญจึงอยูที่การพัฒนาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาดานความสําเร็จ
ของงานและการเรียนรูของนักเรียนใหมีระดับสูงขึ้น

จากงานวิจัยของ แซมมอนส ฮิลลแมน และมอรติมอร (Sammons, Hillman and 
Mortimore) ไดพบลักษณะที่สําคัญของสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล (key characteristics of 
effective schools) 11 ลักษณะคือ 1) ความเปนผูนํามืออาชีพ (professional leadership)        
2) การมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน (shared vision and goals)  3) สภาพแวดลอมของการ
เรียนรู (a learning environment) 4) ใหความสําคัญที่การสอนและการเรียนรู (concentration on 
teaching and learning)  5) การสอนอยางมีจุดมุงหมาย (purposeful teaching)  6) ตั้งความ
คาดหวังไวสูง (high expectations)  7) การเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement) 8) การ
ติดตามความกาวหนา (monitoring progress) 9) นักเรียนมีสิทธิและรูจักความรับผิดชอบ (pupil 
rights and responsibilities) 10) ภาวะความเปนหุนสวนระหวางบานและสถานศึกษา (home - 
school partnership)  และ11) เปนองคการแหงการเรียนรู (a learning organization)11

จากองคประกอบดังกลาวมา  ผูวิจัยมีความสนใจและเห็นวานาจะนํามาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผล  หรือพัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษาระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
ใหดียิ่งขึ้นไป  ทั้งนี้ผูวิจัยสนใจลักษณะ 2 ประการที่สําคัญ อันไดแก  ภาวะผูนํามืออาชีพและความ
เปนองคการแหงการเรียนรู  เนื่องจากองคการแหงการเรียนรูเปนแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนา
สถานศึกษาทั้งระบบใหเกิดประสิทธิผล และเปนที่ยอมรับในระดับสากล  และภาวะผูนําเปนปจจัย
สําคัญในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดองคการแหงการเรียนรูและมีประสิทธิผลได   ดังที่เห็น
ไดจากงานวิจัยของ อภิวรรณา  แกวเล็ก  ไดวิจัยถึง  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  ผลการวิจัยพบวา   ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอ   
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                                                

11Pam Sammons, Josh Hillman and Peter Mortimore, Key Characteristics of
Effective Schools : A Review of School Effectiveness Research [Online], accessed 28
August 2003. Available form http://wwwhighreliabilityschools.co.uk/Downloads/Files/
PSJHPM1995.pdf
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สูง12   แตการที่สถานศึกษาจะเปนองคการแหงการเรียนรูได   จะตองอาศัยปจจัยหลายอยาง      
แตอยางไรก็ตาม   คุณลักษณะของคนไทยโดยรวมก็เปนอุปสรรค   หรืออยูในสภาพที่ไมเอื้อตอการ
เปนองคการแหงการเรียนรู   ตามที่ มาลี  ธรรมศิริ   ไดศึกษาวิจัยถึงสภาพปจจุบันขององคการไทย   
ผลการศึกษาพบวา   องคการไทยมีความเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับปานกลางเทานั้น   
นอกจากนี้ยังพบวา  คุณลักษณะของคนไทยที่ไมเอื้อตอการเปนองคการแหงการเรียนรู  คือ 1) การ
นิยมการรวมอํานาจ  2) การปราศจากการริเร่ิม 3) ทําตามคําสั่งและหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
และ 4) ความออมคอมและไมแสดงออกอยางชัดเจน

จากคุณลักษณะทั้ง 4 ประการนี้  เปนสภาพปญหาที่ฝงลึกมานานแลวในสังคมไทย
และเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการเปนองคการแหงการเรียนรู   โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการบริหาร
ราชการแบบดั้งเดิม  กอนที่จะมีการปฏิรูประบบราชการไทย  ซึ่งนิยมการรวมอํานาจ  การสั่งการ
จากสวนกลาง  ทําใหหนวยงานยอยนั้นขาดความคิดริเร่ิม  คอยแตคําสั่งเทานั้น13

คุณลักษณะที่ไมเอื้อตอการเปนองคการแหงการเรียนรู (learning organization) นี้เปน
ส่ิงสําคัญอยางยิ่งที่ตองไดรับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง   และการที่เปลี่ยนแปลงสถานศึกษา
ใหเปนองคการแหงการเรียนรู   การใชภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญมากและ
ยังสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญอีกดวย

จากการศึกษาและประเมินพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา  ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติทุกจังหวัด   พบวา   จํานวนของผูบริหารสถานศึกษาที่ไม
ผานเกณฑในดานภาวะผูนํานั้นมีจํานวนมาก (6,339 คน, 71%)  แสดงไวตามตารางที่ 5  เมื่อ
พิจารณาที่ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบวา อยูในระดับที่ต่ํากวา
เกณฑดวยเชนกัน  ดังแสดงไวในตารางที่   6

                                                
12อภิวรรณา แกวเล็ก, “ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลของ    

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), บทคัดยอ.

13มาลี ธรรมศิริ, “การพัฒนารูปแบบองคการแหงการเรียนรูโดยผานหนวยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในฐานะสวนขยายของการอุดมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), บทคัดยอ.
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ ดานตาง ๆ เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐาน

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑพฤติกรรมดาน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ความเปนนักบริหาร 1,293 14.6 7,588 85.4
ความสามารถในการสื่อสาร 678 7.6 8,203 92.4
ความเช่ือมั่นในตัวเอง 6,638 74.7 2,243 25.3
ความมีมนุษยสัมพันธ 2,654 29.9 6,227 70.1
นิสัยในการทํางาน 2,444 27.5 6,437 72.5
ความสามารถในการจัดการ 948 10.7 7,933 89.3
ความยืดหยุน 3,689 41.5 5,192 58.5
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 8,500 95.7 381 4.3
ความเปนผูนําหรือภาวะผูนํา 6,339 71.4 2,542 28.6
ความสามารถในการบริหาร 3,092 34.8 5,789 65.2
แบบของนักบริหาร 378 4.3 8,503* 95.7*

หมายเหตุ : ในกลุมนี้มีกลุมที่มีแบบของนักบริหารที่ “เปนประชาธิปไตยมากเกินไป” จํานวน 2,040 
คน (รอยละ 23.0) รวมอยูดวย

ที่มา : สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ศูนยสงเสริม
เครือขายการวิจัยการศึกษาแหงชาติ, รายงานการประเมินพฤติกรรมดานการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2542), 84.

ตารางที่ 6  คะแนนเฉลี่ยความเปนนักบริหารดาน “ความเปนผูนําหรือภาวะผูนํา” ของผูบริหาร
สถานศึกษาในแตละจังหวัด เรียงลําดับจากคะแนนมากไปนอย

อันดับที่ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย อันดับที่ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 ชัยภูมิ 19.285 34 ฉะเชิงเทรา 17.704
2 นครนายก 18.822 35 สระแกว 17.690
3 ลําปาง 18.582 36 นครราชสีมา 17.669
4 อุตรดิตถ 18.541 37 สมุทรสาคร 17.650
5 หนองบัวลําภู 18.515 38 อยุธยา 17.636
6 สตูล 18.510 39 บุรีรัมย 17.635
7 มหาสารคาม 18.481 40 เชียงใหม 17.617
8 รอยเอ็ด 18.462 41 แมฮองสอน 17.575
9. ระยอง 18,307 42 นราธิวาส 17,538
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ตารางที่ 6   (ตอ)

อันดับที่ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย อันดับที่ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
10 ตาก 18.282 43 นครพนม 17.532
11 ชัยนาท 18.163 44 สุโขทัย 17.519
12 กาฬสินธุ 18.159 45 เพชรบุรี 17.514
13 ชุมพร 18.150 46 ยะลา 17.509
14 กระบี่ 18.100 47 กําแพงเพชร 17.500
15 แพร 18.080 48 สงขลา 17.496
16 สิงหบุรี 18.066 49 นครสวรรค 17.468
17 อํานาจเจริญ 18.063 50 ประจวบคีรีขันธ 17.453
18 นครศรีธรรมราช 18.062 51 จันทบุรี 17.434
19 พิจิตร 18.046 52 ปตตานี 17.427
20 ลําพูน 18.000 53 สุราษฎรธานี 17.401
21 สระบุรี 17.972 54 ปราจีนบุรี 17.391
22 สุพรรณบุรี 17.954 55 พะเยา 17.366
23 หนองคาย 17.950 56 สมุทรสงคราม 17.361
24 เพชรบูรณ 17.933 57 ลพบุรี 17.292
25 สกลนคร 17.924 58 ชลบุรี 17.233
26 อุดรธานี 17.918 59 อางทอง 17.232
27 กาญจนบุรี 17.916 60 พิษณุโลก 17.188
28 เลย 17.891 61 อุทัยธานี 17.182
29 นครปฐม 17.790 62 ตรัง 17.070
30 ขอนแกน 17.783 63 ภูเก็ต 16.976
31 นาน 17.780 64 พังงา 16.641
32 มุกดาหาร 17.750 65 ตราด 16.060
33 เชียงราย 17.706

ที่มา : สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ศูนยสงเสริม
เครือขายการวิจัยการศึกษาแหงชาติ, รายงานการประเมินพฤติกรรมดานการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2542), 92.
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ดานสถานภาพของผูบริหารสถานศึกษา  เมื่อพิจารณาแตละดาน คือ  ระดับการศึกษา 
พบวา รอยละ 95.0 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี   ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท  มีเพียง
รอยละ 4.7   สวนปริญญาเอกมีเพียง รอยละ 0.1 เทานั้น  สวนสาขาวิชาที่จบ พบวา มีเพียงรอยละ 
34.8  เทานั้นที่จบสาขาวิชาบริหารการศึกษา ซึ่งมีจํานวนนอยกวาการศึกษาดานอื่นซึ่งมีถึงรอยละ 
47.2 เมื่อพิจารณาถึงประสบการณที่เคยไดรับการอบรมดานการบริหารพบวา  ผูที่เขารับการอบรม
ไมเกิน 5  คร้ัง  มีจํานวนมากที่สุด คือ รอยละ 79.6   รองลงมาคือ  เขารับการอบรมมา 6 – 10 คร้ัง   
จํานวนรอยละ 10  ที่ไดรับการอบรมเกิน 10 คร้ัง   รวมกันแลวจํานวน รอยละ 5.2  และผูที่ไมระบุ
เร่ืองนี้นั้นมีมากถึงรอยละ 5.214    

ระดับการศึกษาที่เรียนมาทางดานการบริหารการศึกษาโดยตรงมีจํานวนที่นอยเปน   
ส่ิงที่บอกไดวา   ผูบริหารสถานศึกษาจะมีความรูและความเขาใจในภาวะผูนําที่นอย   อีกทั้งยังการ
ไดรับการฝกอบรมที่นอย    ก็แสดงถึงโอกาสในการเรียนรูหรือการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยาง  
ตอเนื่องก็มีอยูในระดับที่ต่ํา  จากงานวิจัยตามที่ไดกลาวมา พบวา ภาวะผูนําเปนกุญแจสําคัญของ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาและตอการเปนองคการแหงการเรียนรู  ดังนั้น การที่จะพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของสถานศึกษาใหเปนผลสําเร็จ จะตองกระทําโดยผานกระบวนการของภาวะ
ผูนําของสถานศึกษา และสรางความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาใหเกิดขึ้น

กลาวโดยสรุปคือ ปญหาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม คือ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่ต่ํา  และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในระดับประถม
ศึกษาของภาครัฐอยูในระดับที่ต่ํากวาเกณฑ  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิผลมากขึ้น  รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล  และ
มีขีดความสามารถในการใหบริการมากขึ้น โดยการสรางความเปนองคการแหงการเรียนรูให     
เกิดขึ้นในภาพรวมทั้งหมด   จนสงผลตอคุณภาพทางการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดและประเทศ
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระดับนานาอารยประเทศตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยม

ศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐและเอกชน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

                                                
14สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ศูนย     

สงเสริมเครือขายการวิจัยการศึกษาแหงชาติ, รายงานการประเมินพฤติกรรมดานการบริหารของ   
ผูบริหารโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2542), 10, 13.
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2. เพื่อทราบความแตกตางระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถม
ศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชนและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

3. เพื่อทราบองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชน    ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

4. เพื่อทราบความแตกตางระหวางองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชนและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการ
ศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

5. เพื่อทราบภาวะผูนําที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   ในสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

ขอคําถามของการวิจัย
1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่จัด

การศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม อยูในระดับใด
2. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐ

กับภาคเอกชน  และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับ
ภาคเอกชน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม แตกตางกันหรือไม

3. องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม อยูในระดับใด

4. องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาค
รัฐกับภาคเอกชน   และระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน  ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม แตกตางกันหรือไม

5. ภาวะผูนําของผูบ ริหารสถานศึกษาสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ          
สถานศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมหรือไม

สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อเปนการตรวจสอบขอคําถามการวิจัยวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม ผูวิจัยจึงตั้ง

สมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่จัด

การศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมอยูในระดับ        
ปานกลาง
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2. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐ
กับภาคเอกชน    และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดย  
ภาครัฐกับภาคเอกชน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม   มีความแตกตางกัน

3. องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา     
ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน    ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม   อยูในระดับ
ปานกลาง

4. องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดย
ภาครัฐกับภาคเอกชน   และองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการ
ศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม มีความแตกตางกัน

5. ภาวะผูนําของผูบ ริหารสถานศึกษาสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ          
สถานศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย
ขอบขายทางทฤษฎีในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดอาศัยแนวความคิดของนักวิชาการและ

งานวิจัยที่เกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ  ที่มีผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  และนํามาสราง
เปนขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้

ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel)  กลาววา  ถาสถานศึกษาตองการจะเปนองคการ
แหงการเรียนรู   จะตองหาทางที่จะสรางโครงสรางที่มีการสนับสนุนการสอนและการเรียนรูของครู
ใหเกิดความตอเนื่อง และชวยใหสถานศึกษาสามารถปรับตัวได พัฒนาวัฒนธรรมและบรรยากาศ
สถานศึกษาที่มีลักษณะของการเปดกวาง มีความรวมมือ และมีการควบคุมดวยตนเอง (self – 
regulating) การตอบสนองตอความตองการที่จะมีความมั่นคง ปลอดภัย ความตองการที่จะ
ประสบผลสําเร็จ  และเปดใจรับตอความเปลี่ยนแปลง ปองกันกิจกรรมการเรียนรูและการสอนให
พนจากพฤติกรรมและการเมืองที่ไมถูกตอง ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารสถานศึกษา  
กลาวคือ  มีพฤติกรรมการสื่อสารภายในสถานศึกษาเปนแบบเปดและอยางตอเนื่อง  และการ     
ตัดสินใจรวมกันระหวางผูบริหารและครู  เปนตน จากที่กลาวมาจะเปนกลไกที่จะทําใหเกิดการ
เรียนรูของสถานศึกษา   ดังนั้น ส่ิงทาทายก็จะไมเปนเพียงแตการสรางสถานศึกษาที่มีความ
สามารถในการตอบสนองตอปญหาไดอยางมีประสิทธิผลเทานั้น  แตจะตองสรางประเด็นตาง ๆ  
ของความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาใหปรากฏออกมาดวย15

                                                
15 Hoy and Miskel, Educational Administration, 32.
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วิโรจน สารัตนะ และอัญชลี สารัตนะ  ไดทําการวิจัยถึงปจจัยทางการบริหารที่มีผลตอ
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  โดยผลการวิจัยพบวา  ปจจัยดานภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพเปนปจจัยแรกที่กอใหเกิดการพัฒนาปจจัยทางการบริหารดานอื่นสวนปจจัยที่มีอิทธิพลทาง
ตรงและทางออมตอความเปนองคการแหงการเรียนรู  คือ  ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
การสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศองคการเชิงสรางสรรค การตัดสินใจรวมและมีวิสัยทัศน       
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการบริหารหลักสูตรและการสอน16

จากผลการวิจัยของบาทหลวงลือชัย   จันทรโป  พบวา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเปน
องคการแหงการเรียนรู เรียงลําดับจากปจจัยที่มีอิทธิพลมากไปหานอย คือ พันธกิจและยุทธศาสตร 
วัฒนธรรมองคการ ภาวะผูนํา บรรยากาศในการทํางาน โครงสรางองคการ การดําเนินงานดานการ
จัดการ การจูงใจ และระบบองคการ17

จากผลการวิจัยของวิโรจน สารัตนะ และอัญชลี สารัตนะ  และบาทหลวงลือชัย     
จันทรโปะ  ชี้ใหเห็นวา   ภาวะผูนําเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา นอกจากนี้ บาส (Bass) ยังไดกลาวถึง ภาวะผูนําแบบที่มีพิสัยเต็ม (the full 
range of leadership) โดยเฉพาะภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนวา   
มีสวนในการพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู   และยังชวยในการธํารงรักษาความเปน
องคการแหงการเรียนรูไวอีกดวย18

ในขณะที่งานวิจัยของอับดูลลาห  เอบู – ทิเนห (Abdullah  Abu – Tineh) ก็ได
สนับสนุนแนวความคิดของ บาส (Bass)  ดวยเชนกัน   โดยงานวิจัยพบวา  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพมีความสัมพันธทางบวกกับหลักการฝกปฏิบัติของครูทั้ง 5 ประการของสถานศึกษาแหงการ
เรียนรูอยางมีนัยสําคัญในระดับคอนขางสูง  และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธกับการ
ฝกปฏิบัติของครูทั้ง 5 ประการของสถานศึกษาแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ   แตภาวะผูนําแบบ
                                                

16วิโรจน สารัตนะ และอัญชลี สารัตนะ, ปจจัยทางการบริหารกับความเปนองคการ
แหงการเรียนรู : ขอเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาและการวิพากษ, 65.

17บาทหลวงลือชัย จันทรโป, “รูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีว
คาทอลิกในประเทศไทย” (วิทยานิพนธคุรุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
อาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546), บทคัดยอ.

18Bernard M. Bass, The Future of Leadership in Learning Organizations
[Online],  accessed 8 February 2006. Available form http://www.questia.com/PM/qst?
a=o&d=  5001800428
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ตามสบาย  พบวา  มีความสัมพันธทางลบกับหลักการฝกปฏิบัติของครูทั้ง 5 ประการของสถาน
ศึกษาแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญในระดับปานกลาง19  

จากแนวคิดและงานวิจัยที่ไดกลาวมา  แสดงใหเห็นถึงปจจัยทางดานการบริหารที่มี
อิทธิพลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู   และสามารถบูรณาการเปนขอบขายทางทฤษฎีใน
การวิจัยในครั้งนี้  ดังนี้  1) ภาวะผูนํา  2) วัฒนธรรมและบรรยากาศองคการ  3) พันธกิจและ     
ยุทธศาสตร  4) การดําเนินการดานการจัดการ   5) โครงสรางองคการ   6) ระบบองคการ            
7) การจูงใจเชิงสรางสรรค  8) ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา  9) การตัดสินใจและวิสัยทัศน
รวม 10) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และ 11) การบริหารหลักสูตรและการสอน   ดังแสดงใน   
แผนภูมิที่  1 หนา 19

ขอบเขตของการวิจัย
จากขอบขายทางทฤษฏีของการวิจัยตามที่ไดกลาวมา พบวา  มีปจจัยหลายตัวที่มี

อิทธิพลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู  แตผูวิจัยเห็นวา ภาวะผูนําของผูบริหารเปนปจจัยแรก
ที่มีสําคัญตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  จึงเลือกปจจัยดานภาวะผูนําเพียง
ปจจัยเดียวมาศึกษาเปนตัวแปรตน   โดยใชแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio)  ซึ่ง
ไดกลาวถึงภาวะผูนําแบบที่มีพิสัยเต็ม (the full range of leadership) วาเปนชวงของการใชภาวะ
ผูนําทั้งสามแบบที่มีความตอเนื่องกันระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (transformational 
leadership) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership) และภาวะผูนําแบบตาม
สบาย (laissez – faire leadership)  สําหรับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพประกอบไปดวย 1) การมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ (idealized influence)  2) การจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ (inspirational 
motivation)   3) การกระตุนการใชปญญา (intellectual stimulation)   และ 4) การคํานึงถึงความ
เปนปจเจกบุคคล (individualized consideration), ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional 
leadership)  ประกอบไปดวย   1) การใหรางวัลตามสถานการณ (contingent reward)      2) การ

                                                
19Abdullah  Abu – Tineh, “Exploring the Relationship Between the Perceived 

Leadership Style of Principles and Their Teachers’ Practice of the Five Disciplines of 
Learning Schools” (A Dissertation submitted to the Educational Leadership and Policy 
Studies in Partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy, 
The Florida State University College of Education, 2003), abstract.
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แผนภูมิที่ 1   ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย
ที่มา  : บูรณาการจาก  Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel,    Educational Administration,   
6th ed. (Singapore : McGraw – Hill, 2001), 32.
         : Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness
Through Transformational Leadership (Newbery Park, CA : SAGE Publication, Inc., 
1994), 3 – 4.
         : วิโรจน สารัตนะ และอัญชลี สารัตนะ, ปจจัยทางการบริหารกับความเปนองคการแหงการ
เรียนรู : ขอเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาและการวิพากษ (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ทิพยวิสุทธิ์, 
2545), 15.

: บาทหลวงลือชัย จันทรโป,     “รูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีว
คาทอลิกในประเทศไทย” (วิทยานิพนธคุรุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
อาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546), 9.
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บริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (active management by exception)  และ 3) การบริหารแบบวางเฉย
เชิงรับ (passive management by exception)

ตัวแปรตาม  คือ  องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   ผูวิจัยเห็นวานักวิชาการ
หลายทานไดศึกษาและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูไวหลากหลายแนวทาง  แต     
ผูวิจัยเห็นวา   แนวความคิดของ เซ็นกี (Senge)  เปนแนวคิดที่เนนในหลักการสําคัญที่เกี่ยวกับ
แนวฝกปฏิบัติ  อีกทั้งเปนหัวใจหลักของการสรางองคการแหงการเรียนรูที่สถานศึกษาในทุกระดับ
สามารถฝกฝนได   นอกจากนี้ยังเปนแนวคิดที่แพรหลายและไดรับการยอมรับทั่วโลก  ดวยเหตุนี้   
ผูวิจัยจึงใชแนวคิดของ เซ็นกี (Senge) มาศึกษา  โดยหลักฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการขององคการแหง
การเรียนรู   ซึ่งประกอบไปดวย  1) ความเชี่ยวชาญของบุคคล (personal mastery)  2) แบบแผน
ทางความคิด (mental models)  3) วิสัยทัศนรวม (shared vision)  4) การเรียนรูของทีม (team 
learning)  และ 5)  การคิดเชิงระบบ (systems thinking)  ดังแสดงในแผนภูมิที่  2

แผนภูมิที่ 2   ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา : Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness
Through Transformational Leadership (Newbery Park, CA : SAGE Publication, Inc., 
1994), 3 – 4.
         : Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning      
Organization (New York : Doubleday,1990), 5 – 12.

1. ความเช่ียวชาญของบุคคล
2. แบบแผนทางความคิด
3. วิสัยทัศนรวม   
4. การเรียนรูของทีม
5. การคิดเชิงระบบ

องคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา

ภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา

1.  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
1.1   การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
1.2   การจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ
1.3   การกระตุนการใชปญญา
1.4   การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

2.  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
2.1  การใหรางวัลตามสถานการณ
2.2  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก
2.3  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ

3.  ภาวะผูนําแบบตามสบาย
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นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ  ดังนี้

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชน  ที่มีอิทธิพลตอ   
ผูตามในการกระตุนและจูงใจผูตามเพื่อใหผูตามปฏิบัติงานขององคการใหบรรลุเปาหมายดวย
ความเต็มใจ   ซึ่งในครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาภาวะผูนําตามแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass and 
Avolio)   ซึ่งประกอบดวย ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (transformational leadership) ภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership) และภาวะผูนําแบบตามสบาย (laissez – faire 
leadership) สําหรับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพประกอบไปดวย 1) การมีอิทธิพลอยางมี        
อุดมการณ (idealized influence)  2) การจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ (inspirational motivation)    
3) การกระตุนการใชปญญา (intellectual stimulation) และ 4) การคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล (individualized consideration)   ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership)  
ประกอบไปดวย  1) การใหรางวัลตามสถานการณ (contingent reward)  2) การบริหารแบบวาง
เฉยเชิงรุก (active management by exception)  และ 3) การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (passive 
management by exception)

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีการเอื้ออํานวย
ความสะดวกและสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูใหกับบุคลากรทั้งสถานศึกษา  เพื่อใหเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง  และขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะทําให
เกิดผลงานที่สรางสรรคในเรื่องขององคความรูและผลงานใหม ๆ  และจะสงผลตอการพัฒนาและ
การปฏิรูปสถานศึกษา เพื่อใหสามารถปรับตัวและเทาทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลงของ    
สภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา   ตามแนวความคิดของ เซ็นกี (Senge)  ซึ่งประกอบไปดวย
หลักการฝกปฏิบัติทั้ง  5  ประการ  ดังนี้ 1) ความเชี่ยวชาญของบุคคล (personal mastery)        
2) แบบแผนทางความคิด (mental models)  3) วิสัยทัศนรวม (shared vision)  4) การเรียนรูของ
ทีม (team learning)  และ 5)  การคิดเชิงระบบ (systems thinking)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การศึกษาและการรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้แบงเนื้อหา    
ออกเปนสามสวนคือ  สวนที่หนึ่ง  การศึกษาขั้นพื้นฐาน (basic education) เปนการจัดการศึกษา
กอนระดับอุดมศึกษาคือ  ในชวงชั้นที่ 1 – 4 หรือระดับช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา  สวนที่สอง 
ภาวะผูนํา (leadership) ในสวนนี้จะเปนการรวบรวมความหมาย  ทฤษฎีภาวะผูนําตาง ๆ และใน
สวนที่สาม คือ องคการแหงการเรียนรู (learning organization)  ในเนื้อหาสวนนี้จะเปนการรวบ
รวมความหมาย  แนวคิดของคนที่ไดรับการยอมรับในเรื่ององคการแหงการเรียนรู  และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับภาวะผูนําและองคการแหงการเรียนรูทั้งในประเทศและตางประเทศ  ทั้งนี้รูปแบบการ
นําเสนอนั้นเปนลักษณะของงานคนควาทางวิชาการ  จากวิทยานิพนธ  เอกสาร   หนังสือ และ    
อินเทอรเน็ต  ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อประกอบการศึกษาและทําความเขาใจ โดยเนื้อหา
ตามที่ไดกลาวมานั้นมีดังนี้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นับต้ังแตไดมีการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา ระบบการศึกษาก็ไดมี
การพัฒนาและเจริญกาวหนาไปมาก  ประเทศไทยไดนําระบบการศึกษาของตางประเทศมาเปน
แนวทางปฏิบัติเสียโดยมาก   แตก็ยังไมถึงกับเปนการทิ้งจากความเชื่อพื้นฐานของสังคมไทยไปเสีย
เลยทีเดียว   ตอมาประเทศไทยไดมีการปฏิรูปการศึกษาอีก ซึ่งในป พ.ศ. 2542  นับวาเปนอีกครั้ง  
ที่มีการปฏิรูประบบการศึกษาในทุกระดับ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสําคัญตอคนทุกคนในประเทศ  เพราะวา  เปนการพัฒนา
คนในสังคมในเรื่องสําคัญทั้งในระดับข้ันพื้นฐานในการดํารงชีวิต  การพัฒนาตนเอง  และการอยู
รวมกันในสังคม   ถาขาดการศึกษาในระดับนี้ไปแลวก็อาจจะเปนไปไดวา  สังคมนั้นอาจจะไม
สามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน  ทามกลางยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกวันนี้
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ความหมายของการศึกษาพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ตามมาตรา 4 กลาวถึงความหมาย

ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (basic education) วาหมายถึง  การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา
กมล สุดประเสริฐและสุนทร สุนันทชัย  ไดอางถึง คารทไวท (Cartwright) วาไดให

ความหมายของการศึกษาพื้นฐานวา หมายถึง  การสอนใหมีทักษะในการสื่อสาร  คิดคํานวณ  
และเขาสังคม  เพื่อใหบุคคลสามารถอานออกเขียนได  คิดคํานวณเปน  สามารถคนควาหาความรู
ตอไปได  รูจักโลกแหงการงาน  หนวยสวัสดิการสังคม  ทํางานกับนายจางได  รูจักการบริโภคที่
เหมาะสม  รูจักการปรับปรุงสุขภาพ

นอกจากนี้แลว  กมล สุดประเสริฐ และสุนทร สุนันทชัย ยังไดกลาวตออีกวา องคการ    
ยูเนสโก  ไดใหคํานิยามการศึกษาพื้นฐานไววา  การศึกษาสําหรับคนทุกเพศทุกวัย  ใหมีโอกาสได
เรียนความรูทั่วไปที่เปนประโยชนแกชีวิต  ปลูกฝงใหเกิดความอยากเรียนอยากรู  มีทักษะในการ
เรียนดวยตนเอง รูจักถาม สังเกต วิเคราะห ตระหนักวาตนเปนสวนหนึ่งของชุมชน มีความ          
รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน

ในที่ประชุมโลกวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน (World Conference on Education for 
All : WCEFA) ไดใหความหมายของการศึกษาพื้นฐานวา  หมายถึง  การศึกษาที่มุงใหตอบสนอง
ความตองการทางการเรียนรูข้ันพื้นฐาน   ซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนในระดับตน  ซึ่งเปนพื้นฐาน
ใหแกการเรียนรูข้ันตอไป1

กลาวโดยสรุป  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  การศึกษาที่จัดขึ้นในระดับกอนขั้น   
อุดมศึกษา  เพื่อเตรียมความพรอมข้ันพื้นฐานของคนทุกคน  ทุกเพศ  ทุกวัย  ในเรื่องการปลูกฝงให
เกิดความอยากเรียนรู   ทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง  ทักษะในการสื่อสาร  
การอาน การคํานวณ การทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน การตระหนัก
วาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งสิ่งตาง ๆ  เหลานี้ตางก็เปนสิ่งที่เปนความจําเปนขั้นพื้นฐานตอการ
ใชชีวิตในสังคมตอไป

                                         
1กมล สุดประเสริฐ และสุนทร สุนันทชัย, การศึกษาข้ันพื้นฐาน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 

19 มิถุนายน  2546. เขาถึงไดจาก http://www.onec.go.th/pubication/4007001/toc.htm
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ลักษณะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สิทธิในการรับการศึกษาพื้นฐาน

ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ไดระบุไวในมาตรา 
43 วา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตอง
จัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ตามมาตราที่ 10 ระบุวา  “การจัด
การศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
สิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”  และยังไดกลาวรวมถึงการ
จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  สังคม  วา
ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ

2. การบังคับเขาเรียน และการจัดแบบใหเปลา
2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติไวในมาตรา 

69 วา “บุคคลมีหนาที่รับการศึกษาอบรม  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  และในมาตรา 43 วา การ
เขารับการศึกษาพื้นฐาน รัฐจะไมเก็บคาใชจาย”

2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกลาวในมาตราที่ 17 วา 
“ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวน 9 ป   โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่ 7  เขาเรียนในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่ 16  เวนแตสอบไดชั้นปที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับ  หลักเกณฑ
และวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”

2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545   ไดกําหนดไวใน มาตรา 4 
การศึกษาภาคบังคับ หมายความวา “การศึกษาชั้นปที่หนึ่งถึงชั้นปที่เกาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ”  ซึ่งก็หมายความวา  เด็กที่อยูภายใตการดูแลของบิดา  
มารดา หรือผูปกครองนั้นจะตองสงบุตร  หลาน  หรือเด็กที่อยูในภายใตการปกครองเขารับการ
ศึกษาอยางนอย 9 ป   กลาวคือ   ไดรับการศึกษาจนถึงระดับ มัธยมศึกษาปที่ 3

นอกจากนี้  มาตรา 12 “ใหกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา   อารมณ  สังคม   การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการ   
หรือทุพพลภาพหรือเด็กซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได  หรือไมมีผูดูแล  หรือดอยโอกาส  หรือเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษใหไดรับการศึกษาภาคบังคับดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม   รวมทั้งการ
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ไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความชวยเหลืออ่ืนใดตามความจําเปน  เพื่อประกัน
โอกาสและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษาภาคบังคับ”2

3. แนวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน โดยในหมวดที่ 4  เร่ิมต้ังแตมาตรา 22 ถึง มาตรา 30  โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
3.1 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยยึดแนวคิดวา  

ผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองได  เพราะฉะนั้นจึงตองจัดสภาวะ       
แวดลอมและบรรยากาศในชั้นเรียน รวมทั้งแหลงเรียนรูตาง ๆ ใหมีความหลากหลายเพื่อเอื้อตอ
การเรียนรูของแตละบุคคล   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองจัดใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู
จากประสบการณจริง  ไดฝกปฏิบัติ  ฝกการคิด  การแกปญหา  สรางเสริมใหมีนิสัยรักการเรียนรู      
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต

3.2 การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งในสวนความรูและคุณธรรม     
บูรณาการความรูในเรื่องตาง ๆ  ไดแก  ความรูเร่ืองเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับ
สังคม ทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณเร่ือง
การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง      
สมดุลยั่งยืน   ความรูเกี่ยวกับศาสนา   ศิลปะ   วัฒนธรรม การกีฬา  ภูมิปญญาไทย  และการรูจัก
ประยุกตใชภูมิปญญา   ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา  ความรูและทักษะใน
การประกอบอาชีพ  และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข

3.3 กระบวนการเรียนรู  จะตองจัดกระบวนการเรียนรูโดยมีเนื้อหาสาระและ        
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  และความถนัดของผูเรียน  คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล มีการผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  ใหการปลูกฝงคุณธรรม 
คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา  การจัดการเรียนรูจะไมจํากัดแตใน
หองเรียน  แตสามารถจัดใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ซึ่งอาจจะมีการประสานความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน  เพื่อรวมกันจัดกระบวนการเรียนรู

3.4 ดานการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู    จะไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐในการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  เชน  หองสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร

                                         
2 เร่ืองเดียวกัน.
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และเทคโนโลยี  ฯลฯ  เปนตน   นอกจากนี้  สถานศึกษายังรวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เอกชน องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา       
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น   โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรูและการจัดการศึกษา
อบรมใหเกิดขึ้นภายในชุมชน  เพื่อชุมชนไดรับการพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งตอไป

3.5 ดานการประเมินผลการเรียนรู   การประเมินผลผูเรียนจะพิจารณาจาก
พัฒนาการของผูเรียน  ดานความประพฤติ  โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การเขารวม       
กิจกรรมของผูเรียน  และมีการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม
ของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา3

กลาวโดยสรุป การศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคปฏิรูปการศึกษา มีความมุงหมายที่จะ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศใหมีศักยภาพสูงในการพัฒนาประเทศตอไป การปฏิรูปการ
ศึกษาในครั้งนี้ยังไดครอบคลุมถึง กระบวนการเรียนรู  เนื้อหาสาระการเรียนรู  การสงเสริม
กระบวนการเรียนรู  และการประเมินผล   ดวยเหตุที่การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนเสมือนกับการสราง
รากฐานของสังคม   ดังนั้น  คุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง        
แตในที่นี้   ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะภาวะผูนําและองคการแหงการเรียนรู   ภายใตความเชื่อวา  ปจจัย
ทั้งสองนั้นตางก็ มีความสําคัญตอคุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังจะไดเสนอตอไป

ภาวะผูนํา

การทําความเขาใจเกี่ยวกับภาวะผูนําในปจจุบันไดมีนักวิชาการหลายทานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ   อีกทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผูนํานั้นก็มีจํานวนมาก  เพราะเหตุที่     
นักวิชาการเหลานั้นเห็นความสําคัญของภาวะผูนําในองคการ   ภาวะผูนําเปนพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาในรูปแบบตาง ๆ กัน  ผานทางรางกาย  และวาจา  ในความเปนจริงผูนําอาจจะไมใชบุคคล
ที่ไดรับการแตงตั้งในองคการก็ได แตอาจหมายถึงบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลตอผูอ่ืน ดังนั้น  ความหมาย
ของภาวะผูนําจึงไดครอบคลุมถึงผูนําในระดับตาง ๆ  ขององคการ  ทั้งแบบเปนทางการและไมเปน
ทางการ

                                         
3สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวการจัดการศึกษาตามพระราช-

บัญญัติการศึกษาแหงชาติ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ  23 มิถุนายน 2546. เขาถึงไดจาก 
http://www.onec. go.th/publication/4210010/teach3.html
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ความหมายของภาวะผูนํา
ปจจุบันความหมายของภาวะผูนําไดถูกกลาวถึงไวเปนจํานวนมาก  และจากการ     

รวบรวมของ  ฮิวกส กิเนทท และเคอรฟร (Hughes, Ginett and Curphy)4 พวกเขาไดทําการ     
รวบรวมความหมายของภาวะผูนําตามที่นักทฤษฎีไดกลาวเอาไว  ดังนี้คือ  ในป 1921 มูนสัน 
(Munson)  กลาววา ภาวะผูนํา คือ  พลังแหงการสรางสรรคและการควบคุมของขวัญในการทํางาน  
แตเบนนิส (Bennis)  ไดมองในมุมมองที่กวางกวาคือดังในป 1959  เขาไดกลาววา  เปนระบบของ
องคการ ซึ่งรวมถึงการรองรับพฤติกรรมในการสนองความตองการ ตอมาในป 1969 ฮอลแลนเดอร 
และจูเลี่ยน (Hollander and Julian) ไดกลาวถึงภาวะผูนําวา  อิทธิพลที่มีผลตอความสัมพันธ
ระหวางบุคคลสองคนหรือมากกวา  ซึ่งจากความหมายนี้ไดแสดงถึงความสัมพันธระหวางผูนําและ
ผูตามวาเกิดขึ้นในลักษณะใดนั่นเอง  หลังจากนั้น ในป 1967 ฟลดเลอร (Fiedler)  ไดกลาววา   
การสั่งการและการประสานงานของสมาชิกในกลุม   ซึ่งในความหมายนี้เปนการย้ําถึงพฤติกรรม
ของผูนําที่มีตอผูตามไดชัดขึ้นแตก็เปนแนวคิด  ในป 1967 แตเมอรตัน (Merton) กลาววา         
เปนความสัมพันธระหวางกับคนอ่ืนที่ยอมทําในสิ่งที่เขาตองการไมใชเพราะพวกเขาตองทํา    จาก
ความหมายดังกลาว  เห็นไดวามีพฤติกรรมที่แตกตางจากที่ ฟลดเลอร (Fiedler)  ไดใหไว  ซึ่งการ
ส่ังการอาจมองไดวาไมไดเกิดขึ้นจากความเต็มใจของผูตามก็ไดถาความเห็นของผูตามนั้นตรงกัน
ขามกับผูนํา   แตทั้งนี้ก็ตองทําไปตามหนาที่   โรช และเบหล่ิงค (Roach and Behling)  กลาวในป  
1984  วา เปนกระบวนการของการใชอิทธิพลในการจัดระเบียบของกลุม  เพื่อไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายของกลุม   จากความหมายของ โรช และเบหล่ิงค (Roach and Behling)  ชี้ใหเห็นถึง  
พฤติกรรมของภาวะผูนําที่เปลี่ยนไปจากการสั่งการมาสูการใชอิทธิพลเพื่อความสําเร็จของกลุม    
แตความหมายของภาวะผูนําไดเปลี่ยนไปเมื่อ บาส (Bass) ไดกลาววา  เปนการเปลี่ยนแปลง       
ผูตาม เปนการสรางวิสัยทัศนของเปาหมายซึ่งจะไดมา และการแสดงออกอยางชัดแจง เพื่อที่จะให
ผูทําตามไดเห็นวิธีการที่จะทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย จากที่ บาส (Bass) ไดกลาวถึงมาแสดง
ใหเห็นสิ่งหนึ่งที่ผูนํานั้นมีคือ  วิสัยทัศนและเปาหมายขององคการและทําการสื่อสารซึ่งวิสัยทัศนนั้น
แกผูตาม รวมทั้งแนวปฏิบัติในการไปสูเปาหมายนั้น ๆ ขององคการ ตอมา แคมพเบลล 
(Campbell) ไดใหความหมายไวในป 1991 วา เปนการปฏิบัติที่ไดมุงความสนใจใหแกแหลง

                                         
4Richard L. Hughes, Robert C. Ginnett  and Gordon J. Curphy, Leadership :

Enhancing the Lessons of Experience, 3rd ed. (Singapore : McGRAW – HILL Book 
Company,1999), 8.
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ทรัพยากรตาง ๆ   ในการที่จะสรางโอกาสที่ตนปรารถนาหรือวาของที่องคการตองการ  แคมพเบลล 
(Campbell) ไดชี้ใหเห็นถึงแหลงทรัพยากร  ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งขององคการ   ในฐานะที่   
องคการนั้นเปนระบบ  แหลงทรัพยากรนั้นจัดวาเปนปจจัยนําเขาที่ทําใหระบบการทํางานของ    
องคการนั้นดําเนินตอไปได   ซึ่งถาหากขาดซึ่งทรัพยากรแลวระบบขององคการนั้นก็จะไมสามารถ
ดําเนินตอไปได

กินเน็ทท (Ginnett) นั้นกลาวไว ในป 1996  วา  งานของผูนําในการที่จะสรางเงื่อนไข
สําหรับทีมใหเกิดประสิทธิผล  ซึ่งสภาพตามที่ กินเน็ทท (Ginnett)  ไดกลาวมานั้นก็อาจจะตีความ
หมายไปไดวา   เปนการทํางานของระบบในองคการนั่นเอง  ทั้งนี้ในชวงนี้นั้นเปนชวงที่องคการนั้น
ตองเผชิญกับสภาวะของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทําใหยากตอการคาดการณ ในป 
1999  คอทเตอร (Kotter)   ไดกลาวถึง   ภาวะผูนําวาหมายถึง  ความสามารถในการเผชิญกับ 
ภาวการณเปลี่ยนแปลงได    โดยมีผูนําเปนผูสรางวิสัยทัศนใหเปนตัวกํากับทิศทางขององคการใน
อนาคต    จากนั้นจึงจัดวางคนพรอมทั้งสื่อความหมายใหเขาใจวิสัยทัศนและสรางแรงดลใจแกคน
เหลานั้นใหสามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสูวิสัยทัศนดังกลาว5  จากความหมายที่ คอทเตอร 
(Kotter) กลาวมา ทําใหเห็นวาพฤติกรรมของผูนําที่มีตอสภาวการณในชวงที่องคการนั้นตองเผชิญ
กับความเปลี่ยนแปลงนั้นวิสัยทัศนจะเปนสิ่งที่สําคัญในการกํากับทิศทางขององคการในอนาคต   
อีกทั้งการสรางความคิดที่เปนแรงดลใจแกผูตามนั้นยังชี้ใหเห็นถึงลักษณะของภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ  (transformational  leadership)   ซึ่งจะกลาวถึงในชวงตอไป   ทั้งนี้ในการเอาชนะ
อุปสรรคตาง ๆ  กําลังใจของคนในองคการนั้นเปนสิ่งสําคัญยิ่ง   ในการดําเนินไปสูเปาหมายและ
ในชวงนี้องคการก็ไดมีการปฏิรูประบบการทํางาน   มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางขององคการให
เหมาะสมกับการทํางานในสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงดวย

กลาวโดยสรุป  ภาวะผูนํา  หมายถึง   กระบวนการของผูนําที่แสดงออกโดยการปฏิบัติ 
การมีปฏิสัมพันธ การเปลี่ยนแปลงผูตามโดยการมีอิทธิพลและการสรางแรงดลใจตอผูตาม  เพื่อให
ผูตามสามารถเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ อันจะนําไปองคการไปสูวิสัยทัศนตามที่ตองการได

                                         
5John P. Kotter, On what leaders, really do Harvard Business Review Book

(Boston : Harvard Business School, 1999), อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน, ภาวะผูนํา
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2547. เขาถึงไดจาก http://suthep.ricr.ac.th/chapter8. 
doc.  
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ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา   
ในชวงป  1930  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผูนํามุงเนนไปที่คุณลักษณะสวนตัวของผูที่เปน

ผูนําในดานบุคลิกภาพ ดานสังคม และดานสติปญญา ทั้งนี้คนเพื่อหาลักษณะของผูที่เปนผูนําและ
ไมเปนผูนํา  ความเชื่อเดิมมีวา  ผูนําเปนมาโดยกําเนิด  ไมสามารถสรางได  แตจากการศึกษาจาก
ผูที่เปนผูนําและไมใชผูนํา  และนํามาเปรียบเทียบคุณลักษณะจากบุคคลที่ประสบความสําเร็จใน
การทํางาน   ศึกษาตัวบงชี้คุณลักษณะของผูนําที่ประสบความสําเร็จ  และศึกษาวิธีการที่บุคคล 
ไดรับการคัดเลือกไปสูการเปนผูนํา  และจากผลการศึกษาทําใหไดคุณลักษณะสองกลุม  คือ

กลุมแรก : ดานบุคลิกภาพทั่ว ๆ ไป (general personality traits)  ซึ่งประกอบไปดวย  
ความเชื่อมั่นในตนเอง การสรางความไววางใจได ลักษณะที่เดนของผูนําที่มีตอผูอ่ืน อยางเห็น     
ไดชัด เปนคนกลาแสดงออก การเปนคนที่มีการแสดงออกที่เหมาะสม ความมั่นคงทางอารมณ 
ความกระตือรือรน มีอารมณขัน ความเปนคนดูอบอุนหรือความเอื้ออารี มีความอดทนสูงตอความ
ตึงเครียด การรูจักตนเองและมีวัตถุประสงคในการทํางาน6

กลุมที่สอง : ดานคุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่สัมพันธกับงาน (task – related 
personality traits) เปนคุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่แนนอนของผูนําที่มีประสิทธิผลและกอให
เกิดความสําเร็จในการทํางาน   ซึ่งประกอบดวย  ความคิดริเร่ิม ความเขาใจอารมณและความ  
เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ความสามารถในการยืดหยุนไดและความสามารถในการปรับตัว สภาพการ
ควบคุมภายในตนเอง  ความกลาหาญ  และความสามารถกลับคืนสูสภาพเดิม7

จากผลการศึกษาคุณลักษณะของผูนําดังแสดงขางตนชี้ใหเห็นวาผูนําที่มีประสิทธิผล
นั้นมีคุณลักษณะอยางไร  ซึ่งคุณลักษณะดังกลาว  เปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญไมวาจะเปน
คุณลักษณะทั่ว ๆ ไป และคุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่สัมพันธกับงาน   ซึ่งตางก็มีผลตอบุคคลอื่น
และตองานในองคการ  แตอยางไรก็ตามยังไมพบวามีคุณลักษณะใดของผูนําที่มีความสอดคลอง
กับผูนําที่มีประสิทธิผลในทุกสถานการณ   อีกทั้งคุณลักษณะของผูนํามักใชไดดีในสถานการณที่มี
ไมมีความชัดเจน

                                         
6Andrew J. Dubrin, Leadership Research Findings, Practice and Skills (n.p. : 

Houghton Mifflin Company, 1998), 26, อางถึงใน รังสรรค ประเสริฐศรี, ภาวะผูนํา (กรุงเทพฯ : 
บริษัทธนธัชการพิมพ, 2544), 35 – 44.

7เร่ืองเดียวกัน, 39.
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ในปจจุบัน สภาพแวดลอมขององคการมีความซับซอน เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  
สังคมกําลังกาวสูสังคมแหงการเรียนรู ผูนําตองเผชิญกับส่ิงทาทายหลายอยาง ในการเปลี่ยนแปลง
สภาพองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู  เมื่อเปนเชนนี้ผูนําจึงจําเปนตองมีทักษะใหม ๆ  โดยการ
ฝกฝนและเรียนรูอยางตอเนื่อง เชน  ทักษะการคิดเชิงระบบ (systems thinking) การสราง         
วิสัยทัศนรวม (building shared vision) และความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง  เปนตน

ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม
ชวงปลาย 1940 นักวิจัยไดศึกษาถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผูนําในเชิง       

กระบวนการและกิจกรรมของผูนํา   โดยพิจารณาพฤติกรรมของผูนําที่ประสบความสําเร็จและผูนํา
ทีไมประสบความสําเร็จวามีพฤติกรรมที่แตกตางกันอยางไร  ทั้งนี้จะไดเสนอผลการศึกษาภาวะ    
ผูนําที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท (Ohio state studies)  การศึกษาภาวะผูนําที่มหาวิทยาลัย        
มิชิแกน (University of Michigan studies) และทฤษฎีตาขายภาวะผูนํา (leadership grid)       
ดังรายละเอียดตอไปนี้8

1. การศึกษาภาวะผูนําที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท  (The Ohio state  studies)
จากผลการวิจัยของคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท ไดสรุปผลการวิจัย

ออกมาโดยจําแนกพฤติกรรมของผูนําออกเปน 2 มิติ คือ
1.1 พฤติกรรมของผูนําที่มุงดานกิจสัมพันธ (initiating structure) เปน      

พฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกตอผูตามโดยมุงที่ความสําเร็จขององคการ    ในเรื่องเกี่ยวกับการจัด
โครงสรางของงานและองคการ   การกําหนดคุณลักษณะของงานที่ตองการ   การกําหนดบทบาท
ของผูนําและผูตาม  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ   การกําหนดวิธีส่ือสาร  การกําหนด
กระบวนการและวิธีการทํางาน  เปนตน ซึ่งเปนพฤติกรรมของผูนําที่มุงความสําเร็จของงานนี้ผูตาม
มีโอกาสไดเรียกรองหรือเสนอเงื่อนไขการทํางานไดนอยมาก

1.2 พฤติกรรมของผูนําที่มุงมิตรสัมพันธ (consideration) เปนพฤติกรรมของ 
ผูนําที่แสดงถึงความรูสึกไวตอการรับรูตอผูตาม  ในแงใหการยอมรับถึงความรูสึก  ความคิด การให
ความไววางใจ การแสดงความชื่นชม และรับฟงปญหาของผูตามอยางตั้งใจ การรับฟงขอ       
เสนอแนะของผูตามเพื่อประกอบการตัดสินใจ   การแสดงความเอื้ออาทรหวงใยตอปญหาและ
ความตองการของลูกนอง เปนตน

                                         
8สุเทพ  พงศศรีวัฒน,  ภาวะผูนํา [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2547. เขาถึงได

จาก http://suthep.ricr.ac.th/chapter8.doc.
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2. การศึกษาภาวะผูนําที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน (The University of Michigan 
studies)

คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกนไดทําการวิจัย  โดยจําแนกพฤติกรรมของ    
ผูนําออกเปน 2 แบบ   ไดแก  พฤติกรรมของผูนําที่มุงผลผลิต  (production – centered  leaders)  
กับพฤติกรรมของผูนําที่มุงคนงาน (employee – centered leaders)  ดังรายละเอียดตอไปนี้

2.1 ผูนําที่มุงผลผลิต (production – centered  leaders)  เปนผูนําที่แสดง    
พฤติกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการที่นําไปสูการผลิต  โดยการกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติ
งาน การจัดแบงงาน การอธิบายข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  และการใหนิเทศพนักงาน

2.2 ผูนําที่มุงคนงาน (employee-centered leaders) เปนผูนําที่แสดงพฤติกรรม
ตอพนักงานดวยการกระตุนใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางาน  ใหโอกาสใน
การตัดสินใจรวมเกี่ยวกับปฏิบัติงาน   ทั้งนี้พฤติกรรมของผูนําจะแสดงออกถึงการไววางใจ        
การเคารพซึ่งกันและกัน  และใชการจูงใจผูตามเพื่อใหไดผลผลิตออกมาสูง

3. ทฤษฎีตาขายภาวะผูนํา (leadership grid)
เบลค และมูตัน (Blake and Mouton)  แหงมหาวิทยาลัยเท็กซัส  ไดทําการพัฒนา

แนวคิดจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท   โดยนําเสนอพฤติกรรมของผูนําทั้งสองดาน  
และแตละดานแบงเปน 5 ระดับ คือ

3.1 ผูนําแบบเอาแตงาน (authority – compliance)  ผูนําแบบนี้จะใหความ
สําคัญของงานมากกวาที่จะใหความสําคัญของผูปฏิบัติงาน  อีกทั้งยังมองคนวาเปนเพียงเครื่องมือ
อยางหนึ่งในการทํางานใหงานสําเร็จ การสื่อสารกับบุคลากรจะเปนออกคําสั่งใหปฏิบัตงิานเทานั้น  
เปนผูนําที่ผลักดันทุกอยางใหเกิดผล คนอื่นจึงเปนเพียงเครื่องมือไปสูจุดหมายปลายทางพฤติกรรม
ของผูนําแบบนี้ เนนที่การควบคุม การใชอํานาจ และบีบบังคับกดดันใหคนทํางานเพื่อไปสู        
เปาหมายที่ตนตองการ

3.2 ผูนําแบบที่เอาแตน้ําใจคน (country  club) เปนผูนําที่ไมใหความสําคัญ   
ตองาน (low concern for task)   แตจะใหความสําคัญตอความสัมพันธระหวางบุคคลสูง (high 
concern for people)  ผูนําจะพยายามทําใหลูกนองเกิดความพึงพอใจและมีความรูสึกที่ดี  โดย
การเอาใจใสดูแลใหความตองการดานสวนตัวและดานสังคมของลูกนองบรรลุผล  พยายามสราง
บรรยากาศเชิงบวกขึ้นในที่ทํางาน  ดวยวิธีตกลงรอมชอม  อยูกันแบบสบาย ๆ  พยายามหลีกเลี่ยง
ความขัดแยง และเต็มใจใหความชวยเหลือเอื้อประโยชนแกบุคลากรในองคการอยางเต็มที่
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3.3 ผูนําแบบย่ําแย (impoverished)  เปนผูนําที่ไมใหความสําคัญทั้งดานงาน
และคน  เปนผูนําที่ขาดความรับผิดชอบ ละทิ้งงาน เลี่ยงปญหาและการพบปะคน ไมยอมผูกพัน
หรือรับปากใด ๆ ถอนตัวจากกิจกรรมตาง ๆ หรือกลาวไดวา เปนผูนําที่ไรประสิทธิผลนั่นเอง

3.4 ผูนําแบบพบกันครึ่งทาง (middle of  the road)  จะมีลักษณะ
ประนีประนอม ตั้งเปาหมายของงานในระดับปานกลาง   ผูนําจะพยายามหาจุดสมดุลระหวาง      
ผูปฏิบัติงานกับการทําใหงานสําเร็จ   กลาวคือ   ตองการใหเกิดความพอดีทั้งสองดาน  พฤติกรรม
ของผูนําแบบนี้จะชอบการประนีประนอมในการแกปญหาความขัดแยง   เพื่อใหงานสามารถ
ดําเนินไดตอไป

3.5 ผูนําแบบทํางานเปนทีม (team management) ถือวาเปนผูนําที่มี           
ประสิทธิผลสูงสุด  พฤติกรรมผูนําจะมุงเนนความสําคัญทั้งดานผลงานและความสัมพันธระหวาง
ตนเองกับบุคลากร  จะใหการสงเสริมและสนับสนุนผูปฏิบัติงานใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานเปนทีม  นอกจากนี้ยังใสใจการเปนอยูของบุคลากร  และตอบสนองตอ
ความตองการของผูปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความรักผูกพันตองาน

จากการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท  (Ohio state studies)   
มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan studies) และเบลคและมูตัน (Blake and 
Mouton)  แหงมหาวิทยาลัยเท็กซัส   สรุปไดวาพฤติกรรมภาวะผูนํานั้นมีสองแบบคือ แบบที่มุงเนน
งานและแบบที่มุงเนนที่ความสัมพันธกับคนในองคการ  ซึ่งการศึกษาของเบลคและมูตัน (Blake 
and Mouton)  ทําใหสามารถแบงภาวะผูนําออกเปน 5 แบบ  โดยที่มีภาวะผูนําแบบที่เนนทั้งผล
งานและมุงเนนทั้งคนเปนภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลมากที่สุด  แตอยางไรก็ตามทฤษฎีทั้งสามไมได
ความสําคัญกับสถานการณที่เปนบริบทของผูนํา   ซึ่งตางก็มีความสําคัญตอความสําเร็จของผูนํา
ในการมีอิทธิผลตอผูตาม   โดยการศึกษาภาวะผูนําในชวงตอไปจะใหความสําคัญกับสถานการณ
ตาง ๆ  ที่ผูนําจะตองเรียนรูที่จะนําไดอยางมีประสิทธิผลตอไป

ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ
ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่มีความสลับซับซอนที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธทางสังคม 

โดยมีผลกระทบมาจากปจจัยแวดลอมตาง ๆ ซึ่งรวมเรียกวา สถานการณ (situation) ที่ประกอบ
ดวย ลักษณะของผูใตบังคับบัญชา  ลักษณะของงานที่ตองปฏิบัติและธรรมชาติขององคการ  ทั้งนี้
จะไดนําเสนอทฤษฎีภาวะผูนําตามของสถานการณของฟดเลอร เฮอรเซย และแบลนชารด            
ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของฟดเลอร (Fiedler  Contingency Theory)
ทฤษฎีสถานการณของฟดเลอร (Fiedler) เปนที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดทฤษฎีหนึ่ง

ทั้งในวงการการศึกษา  วงการธุรกิจอุตสาหกรรมและในกองทัพของสหรัฐอเมริกา  ประกอบดวย
หลักการสําคัญ  ดังนี้

1. แบบภาวะผูนํา (leadership style)  ผูนําจะมีบทบาทเปนแบบใดแบบหนึ่ง คือ 
แบบภาวะผูนําที่มุงงาน (task-oriented leadership) หรือแบบภาวะผูนําที่มุงความสัมพันธ 
(relationship-oriented leadership) โดยวัดไดจากบุคลิกภาพและแรงจูงใจของผูนั้น   ทั้งนี้      
ฟดเลอร (Fiedler)  ไดพัฒนาแบบทดสอบบุคลิกภาพฉบับยอข้ึน ซึ่งเรียกวา “แบบวัดเพื่อนรวมงาน
ที่พึงประสงคนอยที่สุด”  (Least Preferred co - Worker scale) หรือแบบวัดแอลพีซี  (LPC)  จาก
แบบสอบถามนี้ถาผูตอบไดคะแนนแอลพีซีต่ํา  หมายความวา  ผูนั้นเปนบุคคลที่มีแรงจูงใจมุงงาน   
แตถาไดคะแนนแอลพีซีสูง  ก็หมายความวา   ผูตอบมีแรงจูงใจมุงความสัมพันธ สูง

2. การควบคุมสถานการณ (situation control) ประกอบดวยความสัมพันธระหวาง
ผูนํากับสมาชิก  ไดแก  ระดับของการใหความนับถือ  ความเชื่อมั่น  และความไววางใจที่ผูตามมี
ตอผูนํา   ซึ่งจะสะทอนถึงการยอมรับในตัวผูนํา โครงสรางของงาน งานที่มีโครงสรางชัดเจน      
ตองระบุภารกิจใหมีความชัดเจน   มีวิธีปฏิบัติงานเพียงวิธีเดียว  มีวิธีแกปญหาที่ชัดเจน  สามารถ
ดําเนินการตรวจสอบไดทุกขั้นตอนโดยแตละคนรูบทบาทหนาที่แนนอนวาตองทําอะไร  ทําดวย   
วิธีใด และอํานาจในตําแหนง  ซึ่งหมายถึง  อํานาจที่มากับตําแหนงที่ของผูนําอยางเปนทางการ

3. ความสอดคลองระหวางแบบภาวะผูนํากับสถานการณ ภาวะผูนําแบบใดจะมี
ประสิทธิผลในสถานการณใด  ฟดเลอร (Fiedler) ไดรวบรวมขอมูลจากการศึกษามาไมนอยกวา 
800 กลุม   ชวงเวลากวา 10 ป   โดยแตละกลุมจะหาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํากับ    
ประสิทธิผลของกลุม  และแสดงใหเห็นวาถึงความเหมาะสมของแบบภาวะผูนําที่ทําใหกลุมนั้นมี
ประสิทธิผลสูงสุดโดยขึ้นอยูกับสถานการณที่เอื้อตอผูนํา   กลาวคือ   ในสถานการณที่ตองควบคุม
มาก ผูนําแบบมุงงาน (มีแอลพีซีต่ํา) จะมีประสิทธิผลสูงกวาผูนําแบบมุงความสัมพันธใน       
สถานการณที่ตองควบคุมปานกลาง ผูนําแบบมุงสัมพันธ (หรือมีแอลพีซีสูง) จะมีประสิทธิผลสูง
กวาผูนําแบบมุงงาน และในสถานการณที่ควบคุมนอย  ผูนําแบบมุงงาน  (มีแอลพีซีต่ํา) จะมี    
ประสิทธิผลสูงกวาผูนําแบบมุงความสัมพันธ
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ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของเฮอรเซย และแบลนชารด (Hersey and 
Blanchard)

เฮอรเซย และแบลนชารด (Hersey and Blanchard) ไดนําแนวคิดพฤติกรรมภาวะ      
ผูนําของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอและทฤษฎีสามมิติ (3 – D Model) ของ เรดดิน (Reddin)            
มาพัฒนาข้ึนใหม   โดยแบงพฤติกรรมของผูนําเปน 2 แบบ คือ 1) พฤติกรรมแบบมุงงาน (task 
behavior) และ 2) พฤติกรรมแบบมุงสัมพันธ (relationship behavior) และจากพฤติกรรมทั้ง               
2 แบบนี้เองไดนํามาสรางเปนแบบของภาวะผูนําในแบบตาง ๆ  คือ

1. แบบบอกกลาวหรือสั่งการ (telling : S1) เปนพฤติกรรมของผูนําที่มุงงานสูง    
แตมุงความสัมพันธกับผูตามหรือผูอยูใตบังคับบัญชาต่ํา กลาวคือ ผูนําจะออกคําสั่งกับผูตาม   
โดยมาก และจะเปนการบอกถึงความตองการที่จะใหทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไหร อยางไร  และกับใคร       
การสนับสนุนจะมีเพียงเล็กนอย  แตจะควบคุมการทํางานหรือนิเทศงานอยางใกลชิดมากกวา ทั้งนี้
การสื่อสารกันระหวางผูนํากับผูตามจะมีชองทางนอยและมักเปนการสื่อสารแบบทางเดียว

2. แบบขายความคิด (selling : S2) เปนพฤติกรรมของผูนําที่มุงงานและมุงความ
สัมพันธสูง   กลาวคือ   ผูนําแบบนี้นอกจากจะใหคําแนะนําและชี้นําแลวยังใหการสนับสนุนผูตาม
ใหเกิดความมั่งใจในตนเอง   ผูนําจะมีการสื่อสารกับผูตามมากขึ้นรวมทั้งการแสดงออกทางดาน
ความสัมพันธตาง ๆ  เชน การใหคําชม การกระตุนความคิดโดยการแนะนํา เปนตน

3. ผูนําแบบใหมีสวนรวม (participation : S3) เปนพฤติกรรมของผูนําที่มุงงานต่ํา 
แตมุงความสัมพันธสูง   กลาวคือ   ผูนํานั้นจะลดบทบาทในการชี้นําและควบคุมลง  แตจะใหการ
สนับสนุน สงเสริมความคิดของผูตาม รวมถึงการใหผูตามมีสวนรวมในการตัดสินใจในการปฏิบัติ
งาน

4. แบบมอบหมายงานหรือมอบอํานาจ (delegating : S4) เปนพฤติกรรมของ     
ผูนําที่มุงงานและมุงความสัมพันธต่ํา  กลาวคือ  ผูนําจะไมมีการสั่งการและลดการสนับสนุนไป  
ทั้งนี้ผูนําจะมอบอํานาจในการทํางานหรือมอบหมายงานแกผูตาม   โดยผูตามจะมีอํานาจในการ
ตัดสินใจและอิสระในการทํางานเต็มที่ทุกอยาง

นอกจากแบบของภาวะผูนําในลักษณะตาง ๆ ตามที่กลาวมาแลว  ทฤษฎีนี้ยังคํานึงถึง
สถานการณตาง ๆ   โดยที่สถานการณเหลานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของวุฒิภาวะหรือ
ความพรอมของผูตาม ซึ่งแบงได  2  อยาง   คือ

1. วุฒิภาวะในเรื่องงาน หมายถึง ผูตามจะมีความสามารถมีทักษะในการทํางานและ
ไดรับการฝกอบรม
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2. วุฒิภาวะในเรื่องจิตวิทยาของผูตาม   หมายถึง  ผูตามจะแสดงออกถึงความเต็มใจ   
มีแรงจูงใจในการทํางานสูง   มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ยอมรับในคุณสมบัติของตนเอง  และความ
สามารถที่จะรับผิดชอบในการทํางาน   รวมทั้งประสบการณของผูตามหรือของกลุมคนในองคการ

ความสอดคลองกันระหวางแบบภาวะผูนํากับสถานการณ
จากแบบของภาวะผูนําทั้ง 4 แบบ   และวุฒิภาวะของผูตามตามที่ไดกลาวมา  ไมมี

แบบของภาวะผูนําใดที่ดีที่สุด  ทั้งนี้ประสิทธิผลของภาวะผูนําจะขึ้นอยูกับความเหมาะสมของ  
พฤติกรรมของผูนําในสถานการณตาง ๆ กัน  ซึ่งความเหมาะสมหรือความสอดคลองกันระหวาง
แบบของภาวะผูนํากับสถานการณหรือวุฒิภาวะ  คือ

1. สถานการณที่ผูตามมีวุฒิภาวะอยูในระดับตํ่า (M1)  ในสถานการณนี้  ผูตามจะมี
ความสามารถในการทํางานนอย ขาดประสบการณในการทํางาน  อีกทั้งไดรับการฝกอบรมในเรื่อง
นั้น ๆ มานอย  ผูตามจึงขาดความมั่นใจในการทํางาน  รวมทั้งความตั้งใจและเต็มใจที่จะทํางานนั้น
ก็อยูในระดับตํ่าดวย   เพราะฉะนั้นแบบภาวะผูนําที่เหมาะสมกับผูตามแบบนี้ คือ การใชภาวะผูนํา
แบบสั่งการ (telling : S1)  กลาวคือ ผูนําจะตองควบคุมและสั่งงานแกผูตามมาก เพื่อผลสําเร็จของ
งานผูนําจะตองควบคุม  และชี้นําในเรื่องการวางแผนการปฏิบัติงาน   การดําเนินงานตามขั้นตอน
ตาง ๆ   รวมทั้งคอยติดตามหรือนิเทศงานอยางใกลชิดทุกข้ันตอน

2. สถานการณที่ผูตามมีวุฒิภาวะอยูในระดับ M2  คือ  พอมีความสามารถในการ
ทํางานบาง  แตยังขาดความชํานาญ หรือ ในเร่ืองความรับผิดชอบ   แตมีความตั้งใจและแรงจูงใจ
ในการทํางานใหสําเร็จจะมีระดับที่มากขึ้นกวาระดับ M1  เพราะฉะนั้น  การใชแบบภาวะผูนําที่    
เหมาะสม  คือ  ภาวะผูนําแบบขายความคิด (selling : S2) ประสิทธิผลของภาวะผูนําจึงจะเกิดขึ้น   
รวมทั้งประสิทธิผลองคการดวยเชนกัน

3. สถานการณที่ผูตามมีวุฒิภาวะอยูในระดับ M3  กลาวคือ  ผูตามมีความสามารถ
และประสบการณในการทํางานมากขึ้น  หรือมีความพรอมที่จะรับผิดชอบในการทํางาน   อีกทั้งมี
ความผูกพันในภาระหนาที่และงานที่ไดรับสูง  เมื่อเปนเชนนี้ผูตามยอมตองการใหผูนําสนับสนุน
มากขึ้น  รวมทั้งมีอิสระในการทํางาน   ความตองการที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจและการไดมี
สวนเสนอความคิดเห็นตาง ๆ  ก็จะมีมากขึ้น  เพราะฉะนั้นเพื่อประสิทธิผลของภาวะผูนําแลว  ผูนํา
ตองเปนไปในแบบการใหมีสวนรวม (participating : S3) กลาวคือ  การเปดโอกาสแกผูตามในการ
เสนอความคิดเห็น  การมีสวนรวมในการบริหารงาน  เชน  การตัดสินใจ  การรวมสรางวิสัยทัศน   
การรวมกําหนดวัตถุประสงค ฯลฯ ซึ่งแบบของภาวะผูนําแบบนี้จะมีความสอดคลองกับ         
สถานการณเชนนี้สูงกวาแบบอื่น
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4. สถานการณที่ผูตามมีวุฒิภาวะอยูในระดับ M4  คือ ผูตามเปนผูที่มีระดับของ
พัฒนาการทั้งความรู  ความสามารถและประสบการณในการทํางานที่สูงมาก หรือมีความเปนมือ
อาชีพนั่นเอง   ผูตามแบบนี้จะมีความพรอมในการทํางาน  มีความรับผิดชอบ  มีความรูสึกที่ผูกพัน
ตอหนาที่การงาน  และมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่สูงมาก  เมื่อเปนเชนนี้ผูตามยอมตองการความอิสระ
และความคลองตัวในการทํางานอยางเต็มที่ พฤติกรรมผูนําที่เหมาะสมจึงเปนแบบ มอบหมายงาน
หรือมอบอํานาจ (delegating : S4)  กลาวคือ  มอบอํานาจใหผูตามอยางเต็มที่ตามความสามารถ  
และความรับผิดชอบของผูตาม   เปดโอกาสใหไดทํางานตามลําพังโดยปราศจากคําชี้แนะและ 
ควบคุม ผูตามจะรูสึกพึงพอใจมากกวาที่ผูนําจะแสดงการชี้นําและควบคุม ดวยเหตุที่ผูตามมีความ
มั่นใจในตนเองที่สูงนั่นเอง

ทฤษฎีภาวะผูนําโดยเสนหา
ภาวะผูนําโดยเสนหา (charismatic leadership) หรือภาวะผูนําที่มีความสามารถ

พิเศษ  เปนผลที่เกิดจากกระบวนการปรุงแตงของผูนําและรวมไปถึงเงื่อนไขดานสถานการณ  ทั้งนี้
ผูนําที่มีความสามารถพิเศษนั้นจะมีลักษณะบางอยาง คือ ความสามารถในการจูงใจ กระตุน        
ผูตาม   และการมีอิทธิพลตอบุคคลอื่น ๆ   เปนบุคคลที่มีความสามารถ  มีวิสัยทัศนที่ดี  สามารถ
ถายทอดวิสัยทัศนนั้น ๆ ได  โดยที่วิสัยทัศนนั้นมีความสอดคลองกับคานิยมสวนตัวของผูตามใน
องคการ  และสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก   สามารถสรางคุณคาใหเกิดขึ้นในภารกิจของ
องคการ  ผูนําแบบนี้จะเปนผูนําในการเปนแบบอยางที่ดีในดานคุณธรรม  จริยธรรม  มีความ
ประพฤติที่ดี   มีความกลายอมรับที่จะเสี่ยง  และกระทําดวยความมั่นใจ   ซึ่งจะสงผลใหผูตามเกิด
ความไววางใจ  เชื่อถือ  และปฏิบัติตามอยางผูนํา  และเกิดความรูสึกวาตนเองมีประสิทธิภาพ  
กระตือรือรนที่จะทํางานใหไดผลงานที่มากขึ้น  นอกจากนี้ยังเกิดความรูสึกพึงพอใจ  มีความผูกพัน
ตองานและองคการ

จากลักษณะของภาวะผูนําโดยเสนหานี้  ไดมีขอบงชี้ที่แสดงถึงความเปนผูนําโดย
เสนหาของผูนําโดยสามารถสังเกตไดจาก

1. ผูตามแสดงความมั่นใจวา ความคิดหรือความเชื่อของผูนําคือส่ิงที่ถูกตอง
2. ผูตามมีความเชื่อที่คลายกับผูนํา
3. ผูตามแสดงการยอมรับตอผูนําโดยปราศจากขอสงสัยใด ๆ
4. ผูตามแสดงการใหความรักและพึงพอใจตอผูนํา
5. ผูตามเต็มใจที่จะเคารพเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูนํา
6. ผูตามพยายามลอกเลียนแบบและเอาอยางผูนํา
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7. มีความรูสึกรวมกับผูนําในการปฏิบัติภารกิจ
8. ผูตามพยายามยกระดับเปาหมายของกลุมหรือองคการใหสูงขึ้น
9. ผูตามรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุมและใหความรวมมือชวยใหงานหรือองคการบรรลุ

เปาหมาย9

ทฤษฎีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
ภาวะผูนําทั้งสองแบบนี้ บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio) ไดนําแนวคิดภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพ (transformational leadership) กับภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional 
leadership)  มารวมเขาไวดวยกัน โดยเรียกวา  ตัวแบบของภาวะผูนําที่มีพิสัยเต็ม  (the model of 
full range of leadership) ดังแผนภูมิที่ 3 ซึ่งเปนการแสดงถึงระดับของภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล
ตางกัน   โดยเริ่มจากภาวะผูนําแบบตามสบาย (laissez – faire leadership : LF) ซึ่งเปนผูนําที่นับ
ไดวามีประสิทธิผลตํ่าที่สุดหรือไรประสิทธิผลหรือเปนบุคคลที่ขาดภาวะผูนํา (non – leadership)  
และในขั้นที่สูงขึ้นของผูนําที่มีประสิทธิผล  ผูนําจะมีบทบาทมากขึ้นตามลําดับจากผูนําที่มีการ
บริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (passive management by exception : MBE – P) มาสูการบริหาร
แบบวางเฉยเชิงรุก (active management by exception : MBE – A)  เมื่อผูนําเปนฝายที่รุก   
มากขึ้นในเรื่องการตอบสนองตอความตองการขั้นพื้นฐานของผูตามโดยการแลกเปลี่ยนผล
ประโยชนซึ่งกันและกันระหวางผูนํากับผูตาม   โดยที่ผลงานที่ไดตามขอตกลงระหวางกัน   ผูนําจะ
ใหรางวัลแกผูตาม  ซึ่งอาจจะเปนการเลื่อนขั้น  ตําแหนง โบนัส เปนตน  ซึ่งเรียกวา การใหรางวัล
ตามสถานการณ (contingent reward : CR) และจากระดับข้ันทั้ง 3 ข้ันนี้  เปนองคประกอบของ   
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership) สวนระดับที่ผูนําจะมีประสิทธิผลมากที่สุด
ก็คือ ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (transformational leadership) ภาวะผูนําแบบนี้จะมีพฤติกรรม
ทั้ง 4 อยาง (4I’s)  ที่มีประสิทธิผลมากกวาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  ผูนําสามารถกระตุน  ดลใจ  
แกผูตามในเรื่องระดับความตองการใหสูงยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการทํางานที่เกินความคาดหมายได

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพนี้   ผูนําจะพัฒนาบุคลากรโดยการสรางภาวะผูนําใหเกิด
ข้ึนแกผูตามโดยผานการมอบหมายงาน  หรือการเสริมสรางพลังอํานาจ (empowerment) การ
กระจายอํานาจจะเกิดขึ้นในองคการ  นวัตกรรมใหม ๆ จะถูกสรางขึ้นโดยผูตาม  ทั้งนี้ผูนํานั้นจะ

                                         
9สุเทพ  พงศศรีวัฒน, ภาวะผูนํา : ทฤษฎีและปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2545), 304 

– 305.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



38

กระตุนใหผูตามคิดริเร่ิมส่ิงใหม ๆ  การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  ซึ่งโดยรวมแลวผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพนี้จะสงผลตอการพัฒนาองคการอีกดวย

แผนภูมิที่ 3   ตัวแบบของภาวะผูนําที่มีพิสัยเต็ม (The model of full range of leadership)
ที่มา : Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness
Through Transformational Leadership (Newbery Park, CA : SAGE Publications, Inc.,
1994), 5.

มีประสิทธิผล
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ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะมีความแตกตางจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยาง

เห็นไดชัด  กลาวคือ   ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะมีอิทธิพลตอผูนําในเรื่องของภายในจิตใจ คือ   
แรงจูงใจ   คุณธรรม   จริยธรรม   ซึ่งก็เปนการมุงที่จะยกระดับความตองการภายในของผูตามให
สูงขึ้น   นอกจากนี้แลวผูนําจะสงเสริมหรือเปลี่ยนสภาพของผูตามใหเปนผูนํา  โดยที่ผูนําก็จะไดรับ
อิทธิพลของผูตามดวย  กลาวคือ ผูนําเองก็จะเปลี่ยนสภาพของตนเองใหเปนผูที่สงเสริมคุณธรรม10

หรือทั้งผูนําและผูตามตางก็มีอิทธิพลตอกันและกันในการที่จะเปลี่ยนสภาพไปสูทิศทางที่ดียิ่งขึ้น   
ทั้งนี้องคประกอบของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะประกอบไปดวย

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (idealized influence : II) เปนคุณลักษณะ
ของผูนําในการที่จะชักจูง  เกลี้ยกลอม  กระตุนความสนใจผูตามใหเกิดขึ้น ผูนําจะตองมีพฤติกรรม
ในการทํางานรวมกันกับผูตาม  มีการยอมรับ  เคารพและเชื่อถือในผูตาม  จะมีการตัดสินใจรวมกัน
ระหวางผูนํากับผูตาม  แสดงบทบาทตอผูตามโดยเปนเสมือนดั่งครู  ผูฝกสอน  และเปนพี่เลี้ยง   
นอกจากนี้แลวผูนําจะมีอิทธิพลตอผูตามในเรื่องความเปนแบบอยางที่ดีในดานคุณธรรม จริยธรรม
และหลักเลี่ยงในการใชอํานาจที่แสดงความเปนเจาของ

2. การจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ (inspirational motivation : IM)  ผูนําจะตอง   
ผลักดันและสรางแรงบันดาลใจใหเกิดขึ้นกับผูตาม  ทั้งนี้จะตองคนหาเพื่อทราบวาผูตามมีความ
สามารถอยางไรและกระตุน   โนมนาว   และดลใจใหเกิดความพยายามในการทํางานใหมากขึ้น  
ทั้งนี้พฤติกรรมของผูนําจะตองทําดวยความกระตือรือรนและแสดงออกถึงการมองโลกในแงดี    
นอกจากนี้จะตองสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นแกผูตาม   เกิดความเชื่อวาสามารถทําไดและสราง
ความคาดหวังในความสําเร็จ   อีกทั้งยังทําใหผูตามนั้นเห็นคุณคาของงานและสามารถที่จะบรรลุ
ตามเปาหมายได

3. การกระตุนการใชปญญา (intellectual stimulation : IS)  ผูนําจะตองกระตุน
ความคิดสรางสรรคของผูตามเพื่อสรางนวัตกรรมใหมๆ   เมื่อเกิดปญหานั้นผูนําจะกระตุนความคิด
ของผูตามใหมองปญหาและคิดอยางเปนระบบ โดยการตั้งสมมติฐาน  กําหนดขอบเขตของปญหา   

                                         
10James M. Burns, Leadership (New York : Harper, 1987), 4, อางถึงใน         

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, ประมวลสาระชุดวิชา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
หนวยที่ 5 – 8, พิมพคร้ังที่ 2 (นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 57.
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และตรวจสอบสถานภาพเดิมที่เปนอยูภายใตมุมมองใหม ๆ  เพื่อใหเกิดแนวทางใหมในการแกไข
ปญหา  อีกทั้งผูตามจะไดรับโอกาสในการที่จะคิดทดลองและหาทางแกไขปญหาดวยตนเอง

4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (individualized consideration : IC) ผูนํา
จะใหความสําคัญกับความตองการของแตละบุคคล   โดยคํานึงถึงความตองการที่แตกตางของ  
แตละบุคคล   เพื่อความเขาใจที่มากขึ้น   ความเจริญเติบโตและความสําเร็จ  ผูนําจะแสดงบทบาท
ตอผูตามจะในฐานะผูฝกสอนหรือเปนพี่เลี้ยง  ใหสนับสนุนและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
งานใหม ๆ  สรางปฏิสัมพันธที่ดีตอผูตาม  ใหความเปนกันเอง  รับรูและพิจารณาปญหาที่เกิดขึ้น
ของแตละบุคคล   ซึ่งผลของการคํานึงถึงและใหความสําคัญของแตละบุคคลนี้   ผูตามและเพื่อน
รวมงานจะไดรับการพัฒนาใหกาวหนาจนประสบความสําเร็จในที่สุด11

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership) ถูกกลาวโดยอาศัยพื้นฐาน

ของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (social exchange theory) กลาวคือ เปนอิทธิผลที่สงผล    
ตอกันระหวางผูนํากับผูตาม   โดยผานการแลกเปลี่ยนประโยชนระหวางกันและกัน   รวมถึงการ  
พึ่งพากันอีกดวย ทั้งนี้ผูนําที่มีพฤติกรรมภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนจะสรางแรงจูงใจตอผูตาม     
โดยใชรางวัล เชน  คาตอบแทน  เงินรางวัล  โบนัส  คําชม ฯลฯ  จัดวาเปนการใหแรงเสริมแกผูตาม   
เพื่อใหผูตามนั้นเกิดแรงจูงใจในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมายขององคการ  และแรงจูงใจอัน
เกิดขึ้นแกผูตามนี้  จัดเปนแรงจูงใจที่สนองความตองการในขั้นพื้นฐานตามทฤษฎีของมาสโลว 
(Maslow) อีกทั้งยังเปนแรงจูงใจแคภายนอกเทานั้น ซึ่งองคประกอบของภาวะผูนําแบบ           
แลกเปลี่ยน  คือ

1. การใหรางวัลตามสถานการณ (contingent rewards : CR) ผูนําจะเสริมแรง
หรือสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัลแกผูตาม    เมื่อผูตามสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามความ
ตองการของผูนํา   หรือในกรณีที่ผูนํามีความประสงคอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นโดยที่ตองการให     
ผูตามปฏิบัติ   ผูนําอาจสรางพันธะสัญญากับผูตามในเรื่องการใหรางวัลเมื่อผลงานนั้นเปนไปตาม
ที่ผูนํานั้นตั้งเปาไว

                                         
11Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational

Effectiveness Through Transformational Leadership (Newbery Park, CA : SAGE 
Publication, Inc., 1994), 3 – 4.
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2. การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (active management by exception : MBE-A) 
เปนพฤติกรรมการบริหารงานของผูนําโดยจะปลอยใหระบบการทํางานเปนไปตามปกติ  กลาวคือ  
จะไมมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน   แตเมื่อผูตามทํางานบกพรองหรือผิดพลาด
หรือผลงานนั้นต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด   ผูนําจะเขามาคอยควบคุมสถานการณหรือแทรกแซง
โดยการแนะนํา  ชี้แนะ  ตรวจสอบการทํางานตาง ๆ  และหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตาง
จากการใหรางวัลตามสถานการณ  กลาวคือ   การใหรางวัลตามสถานการณจะไมรอใหเกิดปญหา
ในการทํางานขึ้นกอนแลวจึงคอยเขาไปแทรกแซงหรือควบคุมสถานการณ

3. การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (passive management by exception : MBE-
P) เปนพฤติกรรมการบริหารของผูนําโดยจะเฉยตอสถานการณการทํางานที่ปกติเหมือนกับการ
บริหารแบบวางเฉยเชิงรุก และก็เขาควบคุมหรือแทรกแซงเมื่อผลการปฏิบัติงานนั้นผิดพลาด     
เชนกัน   แตจะตางตรงที่จะมีพฤติกรรมที่เปนการลงโทษผูตาม  หรือสงผลตอผูตามในทางลบ  เชน   
การจับผิด  การตําหนิ  การลงโทษ  ฯลฯ  เปนตน

ภาวะผูนําแบบตามสบาย (laissez – faire leadership : LF) เปนพฤติกรรมของผูนํา
ที่แสดงออกแบบไมใสใจตอการทํางานตาง ๆ  ในองคการ   ไมวาสถานการณการทํางานจะเปน 
เชนไร  ก็จะไมสนใจ  ไมตัดสินใจสั่งการ ไมกระตุนผูตามใหเกิดแรงจูงใจและไมรับผิดชอบตอความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น   ดังนั้น  ผูนําแบบนี้จึงเปรียบเสมือนกับวาขาดภาวะผูนํา (non – leadership) 
ตนเอง12

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพกับภาวะผูนําแบบ           
แลกเปลี่ยน  ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและผูนําแบบแลกเปลี่ยนตางก็มีเปาหมายเดียวกัน  คือ  
ทํางานเพื่อบรรลุเปาหมาย แตจะตางก็ตรงที่วา ผูนําแบบแลกเปลี่ยนจะตอบสนองตอความ
ตองการของผูตามในระดับที่ต่ํา  โดยการใชรางวัล  ตําแหนง  โบนัส  เพื่อเปนการตอบสนองความ
ตองการขั้นพื้นฐานของผูตามเทานั้น แตผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะยกระดับความตองการของ        
ผูตามใหสูงขึ้น  โดยการกระตุน  การจูงใจ  การดลใจ  ผูตามใหเห็นในคุณคาของผลงานที่มากขึ้น
กวาเดิม  การโนมนาวจิตใจของผูตามใหเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน   โดยพฤติกรรม
ที่แตกตางกันระหวางผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะใหผลที่แตกตางกัน  คือ  
ผลของพฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปลี่ยน   ผูตามจะไดผลงานตามที่คาดหมายเทานั้น  สวนผูนํา

                                         
12lbid.
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แบบเปลี่ยนสภาพจะทําใหผูตามทํางานไดเกินความคาดหมายที่ตั้งใจไว  แตถึงอยางไรก็ตามผูนํา
ในองคการจะมีพฤติกรรมทั้งแบบแลกเปลี่ยนและเปลี่ยนสภาพอยูในคน ๆ เดียวกัน  ทั้งนี้จะขึ้นอยู
กับสถานการณและผูตาม  พฤติกรรมภาวะผูนําทั้งสองแบบนี้ตางก็มีสวนเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให
ผูตามสามารถทํางานไดตามที่คาดหมายและในที่สุดก็คือ ทํางานไดเกินตามที่คาดหมายไว         
ดังแสดงในแผนภูมิที่  4

แผนภูมิที่ 4  การสงเสรมิกันระหวางภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
ที่มา : Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Manual for the Multifactor Leadership
Questionnaire (California : Consulting Psychologists Press, 1990), 12, อางถึงใน เสริมศักดิ์ 
วิศาลาภรณ, ประมวลสาระชุดวิชา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หนวยที่ 5,  
พิมพคร้ังที่ 2  (นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 69.

จากพฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนจะเห็นไดวา  
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะใชการนํามากกวา  กลาวคือ  มีการจูงใจ  สรางแรงดลใจตอผูตาม  
การสรางวิสัยทัศนรวมกัน และการเปนแบบอยางของผูนําในอุดนคติ  สวนภาวะผูนําแบบแลก
เปลี่ยนนั้น   มีพฤติกรรมของการจัดการ  และพยายามรักษาสภาพการดําเนินงานแบบเดิม ๆ  ให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ไมมุงเนนที่การเปลี่ยนแปลงแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ     
แตอยางไรก็ตามภาวะผูนําทั้งสองแบบยังจําเปนตองมีในผูนําคนเดียวกัน  ไมสามารถแยกออก

ความเสนหา

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ

การดลใจ
กระตุนการใช
ปญญา

การมุงความสัมพันธ
เปนรายคน

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน

การบริหารแบบวางเฉย

การใหรางวัลตามสถาน
การณ

ความพยายามที่
คาดหวัง

การปฏิบัติงานที่
คาดหวัง

แรงจูงใจใหเพิ่มขึ้นเพื่อทํางาน
(ความพยายามสวนเกิน)

การปฏิบัติงานมาก
กวาที่คาดหวัง
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จากกันไดอยางเด็ดขาด  ทั้งนี้ตัวแปรที่อาจทําใหมีการใชระดับของภาวะผูนําทั้งสองแบบตางกัน
อาจขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง คือ

ปจจัยดานผูบริหาร  อันไดแก   เพศ,อายุ, ระดับการศึกษา, ระยะเวลาในการทํางาน
หรือประสบการณการทํางานในตําแหนงผูบริหาร  จากงานวิจัยของ  ประคอง รัศมีแกว ไดชี้ชัดวา
การศึกษาอบรมไมไดเปนสิ่งที่ใหอิทธิพลตอแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและไมมีอิทธิผลทาง
ตรงและออมกับแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเลย   แตวุฒิทางการศึกษาและประสบการณใน
ตําแหนงนั้นกลับชี้ใหเห็นวามีความสําคัญกับแบบภาวะผูนําทั้งสองแบบมากกวา13

ปจจัยดานบริบท   คอตเตอร (Kotter)  มีความเห็นวาความสําเร็จขององคการจําเปน
ที่ผูนําตองเลือกใชภาวะผูนําทั้งสองแบบควบคูกันไปคือ   ใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะ
ผูนําแบบแลกเปลี่ยนในบริบทที่ตางกัน  ดังแสดงในตารางที่ 7  ซึ่งบริบทดังกลาวนี้   คือ

1. ระดับความซับซอนขององคการ   โครงสรางขององคการมีมีขนาดใหญ  มีสาย
บังคับบัญชาที่ยาวยอมมีความซับซอนในเชิงโครงสรางที่สูงกวาองคการที่มีขนาดเล็ก  แตมีสวน
บังคับบัญชานอยและมีลักษณะที่แบนราบ  คอตเตอร (Kotter)  กลาววา   ในสถานการณเชนนี้   
จําเปนที่ผูนําตองใชหลักการบริหารจัดการหรือวาใชภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนที่มากขึ้น

2. ระดับความจําเปนที่ตองการเปลี่ยนแปลง  ในสภาพแวดลอมขององคการที่มีความ
สลับซับซอนและเปนพลวัตร   มีความตองการเปลี่ยนแปลงที่สูง  ดังนั้น  ผูนําจําเปนตองใชภาวะ    
ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพใหมากขึ้น

ปจจัยดานองคการ   งานวิจัยของ  วันชัย นพรัตน  พบวา  ขนาดขององคการที่     
แตกตางกันจะมีการใชภาวะผูนําของผูบริหารแตกตางกัน   โดยที่องคการที่มีขนาดใหญกวาจะมี
ภาวะผูนําของผูบริหารมากกวาองคการที่มีขนาดเล็กกวา14

                                         
13ประคอง รัศมีแกว, “การศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของคุณสมบัติของผูบริหาร

และแบบภาวะผูนําที่มีตอคุณภาพการบริหารของผูบริหารโรงเรียน” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545), บทคัดยอ.

14วันชัย นพรัตน, “ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ในเขตการศึกษา 12” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2539), บทคัดยอ.
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• ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสูง
(Hi  Transformational)

• ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนต่ํา
(Low  Transactional)

• ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสูง
(Hi  Transformational)

• ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสูง
(Hi  Transactional)

• ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพต่ํา
(Low  Transformational)

• ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนต่ํา
(Low Transactional)

• ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพต่ํา
(Low  Transformational)

• ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสูง
(Hi  Transactional)

สูง

ต่ํา สูงความซับซอนขององคการ

คว
าม
จํา
เปน

ที่ต
อง
เปล

ี่ยน
แป
ลง

ตารางที่  7   แสดงความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงกับความซับซอนและภาวะผูนํา

ที่มา : John P. Kotter, A force for change : How leadership differs from management
(New York : Free Press, 1990), อางถึงใน สุเทพ  พงศศรีวัฒน, บริบทกับการเลือกใชภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2547. เขาถึงไดจาก
http://suthep.ricr.ac.th/leader20.doc.

ปจจัยดานอื่น  มีการคนพบวา   มาตรฐานคุณภาพผูเรียนที่แตกตางกัน  ระดับของ
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพแตกตางกัน  ทั้งนี้สถานศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนที่สูงกวา  
ระดับภาวะผูนําของสถานศึกษาจะสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ15  งานวิจัยของ  วิชัย  อุดมกุศลศรี       
ไดศึกษาสถานศึกษาที่มีคุณภาพตางกันโดยอาศัยเกณฑทางดานสถานศึกษาที่ไดรับปายทองเปน
เกณฑ   ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําที่มีคุณภาพสถานศึกษาที่ไดปายทองและไมไดปายทอง  

                                         
15 ประสิทธิ์ สืบพันธโกย, “พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีมาตรฐาน

คุณภาพนักเรียนแตกตางกัน” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), บทคัดยอ.
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คุณลักษณะของภาวะผูนําดานความจําเปนพื้นฐานและความยืนหยัดแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยภาวะผูนําที่มีคุณภาพของสถานศึกษาที่ไดปายทองสูงกวา16

กลาวโดยสรุป  ระดับการใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลก
เปลี่ยนไมมีสูตรสําเร็จที่ตายตัว  ความเหมาะสมหรือความสมดุลระหวางการใชภาวะผูนําทั้งสอง
แบบจึงขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางตามที่กลาวมา   ดังนั้น  การจะเปนผูนําที่มีประสิทธิผลสูง มีการ
ใชแบบภาวะผูนําไดอยางเหมาะสมจึงจําเปนตองศึกษาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
องคการ   เรียนรูที่จะนําโดยผานการฝกฝนอยางตอเนื่อง  จนเกิดทักษะและความชํานาญดวย
ความอดทนอยางแทจริง

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับองคการแหงการเรียนรู17

บทความของ  บาส (Bass)  ไดกลาวถึง  พฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและ
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนในทางที่สนับสนุนการสรางและธํารงรักษาไวซึ่งองคการแหงการเรียนรู    
องคการแหงการเรียนรูตองการภาวะผูนําในทุกระดับช้ันขององคการ   และพฤติกรรมภาวะผูนําทั้ง
สองแบบซึ่งเปนองคประกอบของภาวะผูนําแบบที่มีพิสัยเต็ม (the full range of leadership)       
มีสวนในการสรางและธํารงรักษาองคการแหงการเรียนรู ดังนี้

การมีภาวะผูนําที่สรางแรงบันดาลใจ (inspirational leadership) มีพฤติกรรม
ภาวะผูนําตั้งแตระดับบนจนถึงระดับลางโดยเปนผูชวยในการใหคําปรึกษาและการสอนงาน  ผูนํา
จะตองบอกอยางชัดเจนถึงขอผิดพลาด   และการเปลี่ยนแปลงที่ตองการจะพาองคการไปสูความ
เปนองคการแหงการเรียนรู   จะเปนสวนหนึ่งของการสรางวิสัยทัศนรวมกัน  ส่ิงสําคัญของการ      
ส่ือสาร  คือ  การรับขอมูลยอนกลับ การสื่อสารแบบเปด การรับฟงอยางเอาใจใส และความเชื่อ     
ผูนําจะตองเปนแบบอยางของภาวะผูนําในทุกระดับชั้นขององคการ  และเปนดั่งสัญลักษณของ
วัฒนธรรมใหมขององคการดวย

                                         
16วิชัย อุดมกุศลศรี, “ภาวะผูนําที่มีคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนที่จําแนกโรงเรียน

ประถมศึกษาที่ไดปายทองและไมไดปายทอง สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545), บทคัดยอ.

17Bernard M. Bass, The Future of Leadership in Learning Organizations
[Online],  accessed 8 February 2006. Available form http://www.questia.com/PM/qst?
a=o&d=  5001800428
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การกระตุนการใชปญญา (intellectual stimulation) ผูนําจะดึงเอาความรูและความ
เชี่ยวชาญของสมาชิกในองคการออกมา   การคิดจะเปนการกระตุนสมาชิกในทุกระดับช้ันเกี่ยวกับ
เปาหมายขององคการและมุงหมาย  การพัฒนากลไกสําหรับการสื่อสารไปสูระดับสูง  ความ    
สรางสรรค   การสรางนวัตกรรมใหม ๆ  จะไดรับการสงเสริม

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (individualized consideration)  ผูนําจะ
พัฒนา ผูตามโดยคํานึงถึงความตองการที่แตกตางกันไป   เขาจะรับและใหขอมูลยอนกลับใหเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ทําการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก  ทําการติดตามความ
กาวหนา  และสอนงานแกผูตาม

การใหรางวัลตามสถานการณ (contingent reward) ผูนําจะสงเสริมใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของการเรียนรูขององคการ   โดยใหเกิดการฝกปฏิบัติ  การศึกษา  และการอบรมเปน
กิจวัตร  ผูนําจะใหรางวัลโดยการยกยอง  ชมเชย  สนับสนุน  และใหคาตอบแทนสําหรับความ
พยายามและความสําเร็จในกระบวนการเรียนรูในทุกๆ กิจกรรม   แตอยางไรก็ตาม  การใหรางวัลก็
ไมไดประสบผลสําเร็จเสมอไป

การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (active management by exception)  โดยทั่วไป   
ผูนําจะใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและการใหรางวัลตามสถานการณ   ตอเมื่อเกิดขอผิดพลาด
ข้ึน   การเขาแทรกแซงจากผูนําจึงจะเกิดขึ้น  โดยการตักเตือน  และใหขอแนะนําในสิ่งที่ถูกตอง
และส่ิงที่ผูนําตองการใหเกิดขึ้น

ภาวะผูนําแบบวางเฉยและภาวะผูนําแบบตามสบาย (passive leadership and 
laissez – faire) สําหรับการเรียนรูในองคการภาวะผูนําทั้งสองแบบนี้ไมเอื้อใหเกิดการเรียนรูของ
องคการ   ดวยเหตุที่ตั้งรับตอสถานการณตาง ๆ  จนเกิดปญหาตามมา  ดังนั้น องคการแหงการ
เรียนรูจึงตองการภาวะผูนําในเชิงรุกมากกวาภาวะผูนําทั้งสองแบบนี้

ภาวะผูนํากับองคการแหงการเรียนรู
การสรางองคการแหงการเรียนรูในยุคปจจุบัน นับเปนงานใหมที่ทาทายผูนําในองคการ   

ดวยเหตุที่องคการแหงการเรียนรูเปนองคการที่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน  และได
รับการยอมรับกันวาองคการที่มีประสิทธิผลสูง

ดังนั้น  การสรางองคการแหงการเรียนรูจึงตองการภาวะผูนําที่มีบทบาทและทักษะใหม  
ดังที่  เซ็นกี (Senge) กลาววา   ในองคการแหงการเรียนรู  บทบาทของผูนําจะแตกตางจากผูนํา
แบบเดิมที่เปนผูที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวและเปนผูควบคุม  บทบาทดังกลาว  ผูนําจะเปน
นักออกแบบ  เปนครู  และเปนผูรับใช  ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ผูนําในฐานะที่เปนนักออกแบบ  เซ็นกี (Senge)  กลาววา  งานแรกในการออกแบบ
องคการจะเกี่ยวของกับความมุงหมาย (purpose)  วิสัยทัศน (vision) และคุณคาหลัก (core 
value)  ที่จะอยูรวมกัน  งานชิ้นที่ 2  ของผูนําจะเกี่ยวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร  และโครงสรางที่นํา
ไปสูการตัดสินใจทางธุรกิจ    กระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิผลจะสนับสนุนใหเกิดนโยบาย      
ยุทธศาสตร   และโครงสรางที่เหมาะสมได   และงานชิ้นที่สามของผูนําในการออกแบบองคการ
แหงการเรียนรู  ไดแก  ความคิดสรางสรรค

ผูนําในฐานะที่เปนครู หมายถึง  การชวยคนในองคการ  รวมถึงตัวเขาเองใหเขาใจ
อยางลึกซึ้งถึงความเปนจริงในปจจุบันไดมากขึ้น   บทบาทนี้เร่ิมที่แบบแผนทางความคิด (mental 
models) โดยผิวเผินของบุคคลที่มีตอประเด็นปญหาสําคัญตาง ๆ   ภาพรวมทางความคิด (mental 
pictures)  ที่เกี่ยวกับความเปนไปตาง ๆ  สะทอนถึงตนเหตุของปญหา  ที่มาของโอกาส  ทิศทาง
การดําเนินงาน  และการเลือก

ผูนําในฐานะที่เปนผูรับใช ผูนําแบบบริกร  คือ ผูที่ใหบริการผูอ่ืนกอน  เร่ิมตนที่ความ
รูสึกอยากบริการผูอ่ืนกอน   จนนําไปสูแรงบันดาลใจที่เปนผูนํา  คนแบบนี้จะแตกตางจากคนที่
อยากเปนผูนํากอน  ซึ่งบางครั้งอาจเพื่อลดแรงกดดันที่มากเกินไป  หรือเพื่อการครอบครองทาง
วัตถุ   ผูนําแบบนี้มี  2  ระดับ  คือ  1) เปนผูใหบริการคนที่อยูใตการบังคับบัญชาของพวกเขา   
และ  2) ผูทําตามเจตนารมณหรือภารกิจที่กวางไกล  ซึ่งเปนรากฐานขององคการ

โดยธรรมชาติแลว   ผูนําที่เกี่ยวของในการสรางองคการแหงการเรียนรูจะเปนผูทําตาม 
เจตนารมยที่กวางไกล  ซึ่งเลยจากวิสัยทัศนขององคการไปอีก  พวกเขาเปนสวนหนึ่งในการเปลี่ยน
ทิศทางธุรกิจ  ไมใชเพราะพวกเขาอยากเสนอตัวชวยแบบงานการกุศล แตเปนเพราะพวกเขาเชื่อวา  
ความพยายามของพวกเขาจะสงผลใหองคการมีศักยภาพ  ประสบความสําเร็จและสรางความ    
พึงพอใจสวนตัว  ไมใชเพื่อสรางองคการแบบดั้งเดิมอีก18

องคการแหงการเรียนรู

เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยความหมายขององคการแหงการเรียนรู ลักษณะของ
สถานศึกษาที่เปนองคการแหงการเรียนรู, งานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคการแหงการเรียนรูที่ไดนําไป
ใชในการพัฒนาองคการ  และสถานศึกษาในฐานะที่เปนองคการแหงการเรียนรูทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
                                         

18William O’Brien, The Leader’s New Work : Building Learning Organization
[Online], accessed 25 September 2003. Available from http://home.nycap.rr.com/ 
klarsen/senge2.html
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ความหมายขององคการแหงการเรียนรู
เซ็นกี (Senge)  ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา  เปนองคการที่

บุคลากรเรียนรูที่จะขยายขีดความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง  ในการที่จะสรางสรรคผลงาน
ตามความปรารถนาของพวกเขา   เปนองคการที่มีส่ิงใหม ๆ  และมีการขยายขอบเขตของแบบแผน
ของการคิดที่จะใหความรู  เปนองคการที่มีการสรางความใฝฝนรวมกันไดอยางอิสระ  และเปน  
องคการที่มีบุคลากรเรียนรูวิธีที่จะเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง"19

เพดเลอร เบอรโกน และบอยเดล (Pedler,  Burgoyne และ Boydell)  ไดใชคําวา  
บริษัทแหงการเรียนรู (learning company) แทนคําวา องคการแหงการเรียนรู โดยมีความหมายวา      
บริษัทแหงการเรียนรู คือ  องคการที่เอ้ืออํานวยความสะดวกตอการเรียนรูแกบุคลากรทุกคน      
โดยบุคลากรและองคการนั้น   จะมีการเปลี่ยนสภาพ (transforms) อยางตอเนื่อง20

มารควอดท และเรยโนลดส (Marquardt and Reynolds)  กลาววา  องคการแหงการ
เรียนรู   เปนองคการที่มีบรรยากาศที่กระตุนการเรียนรูของบุคคล  และกลุมใหเกิดอยางรวดเร็ว 
และสอนใหพนักงานมีกระบวนการคิดวิพากษวิจารณ   เพื่อความเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้น  ซึ่งสิ่งตาง ๆ
เหลานี้  ที่มีในแตละบุคคล  ชวยใหองคการเรียนรูในสิ่งที่ผิดพลาด  เชนเดียวกับเรียนรูในความ
สําเร็จ21

มารควอดท  (Marquardt)  สรุปความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา  เปนบริษัท
ที่เปลี่ยนสภาพของตัวเองอยางตอเนื่องไปสูการจัดการความรูที่ดี ใชเทคโนโลยี เสริมพลังอํานาจ

                                         
19Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning

Organization (New York : Doubleday,1990), 1.
20Mike Pedler, John Burgoyne and Tom Boydell, The Learning Company : A

Strategy for Sustainable Development (Maidenhead : McGraw-Hill Book Company, 
1991), 1.

21Michael J. Marquardt and Angus Reynolds, The Global Learning
Organization (New York : Irwin Professional Publishing, 1994), 2,  อางถึงใน เจริญสุข    
ภาวศิริพงษ, “การพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู” (ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันพัฒนบริหารศาสตร, 2541), 11.
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แกบุคลากร และขยายการเรียนรูเพื่อการปรับตัวที่ดีและความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงสภาพ
แวดลอม22

วิศิษฐ ชูวงษ    ไดสรุปความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา  เปนองคการที่มีความ
โดดเดนทางดานการเรียนรูในระดับที่สูง   เปนการเรียนรูอยางเปนระบบตอเนื่องและการเรียนรู
เปนไปโดยพรอมเพรียงกันทั้งองคการ23

กาญจนา  เกียรติธนาพันธ    ไดสรุปความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา  เปน
องคการที่มีการปฏิรูปอยางตอเนื่อง  อํานวยความสะดวกและสรางบรรยากาศของการเรียนรูให
เกิดกับคนทุกระดับรวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของกับองคการ  ใหอิสระในการคิดสิ่งใหม ๆ  สรางสรรค
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  โดยมุงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในความคิด  ภูมิปญญา 
(ความรู  ความเขาใจ  การหยั่งรู)  การเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดขึ้นไดในอนาคต...24

พิณสวัน  ปญญามาก   ไดสรุปความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา  เปนองคการ
ที่มีบรรยากาศเอื้อใหบุคลากร กลุม/ทีมในองคการ  ไดพัฒนาการเรียนรูอยางเปนระบบและ        
ตอเนื่อง   สนับสนุนความคิดสรางสรรค   มีการแลกเปลี่ยนแบงปนความรูทั้งภายในและภายนอก
องคการ  มีพลังรวมในการทํางานและการแกไขปญหาขององคการ   สามารถสรางองคความรูใหม   
มีระบบจัดการความรู รวมทั้งประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและการทํางานไดอยาง      
เหมาะสม   ทั้งนี้  บุคลากรและองคการจะมีศักยภาพในการปรับตัวใหพรอมและเทาทันตอกระแส
ความเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งสามารถอยูรอดและเจริญเติบโตตอไป25

                                         
22Michael J. Marquardt, Building the Learning Organization : A Systems

Approach to Quantum Improvement and Global Success (New York : McGraw–Hill, 
1996), 2.

23วิศิษฐ  ชูวงษ, สูบานใหม (กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน จํากัด, 2540), 40.
24กาญจนา  เกียรติธนาพันธุ, “บรรยากาศองคการที่เอื้อตอการพัฒนาไปสูองคการ

แหงการเรียนรู : กรณีศึกษา กองสาธารณสุขภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”      
(ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 
2541), 64.

25พิณสวัน ปญญามาก, “การรับรูศักยภาพในการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหง   
การเรียนรู : กรณีศึกษาหนวยธุรกิจและหนวยปฏิบัติการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย” 
(ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 
2543), 14 – 15.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



50

กลาวโดยสรุป  องคการแหงการเรียนรู  หมายถึง  องคการที่มีการเอื้ออํานวยความ
สะดวก   และสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูใหกับบุคลากรทั้งองคการ  เพื่อใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง  และเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน   ซึ่งจะทําใหเกิดผลงานที่
สรางสรรคทั้งองคความรูและผลงานใหมๆ อันจะสงผลตอการพัฒนาและการปฏิรูปองคการ   เพื่อ
ใหสามารถปรับตัวและเทาทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลง   รวมทั้งความสามารถในการอยูรอด
ตอไป

จากความหมายขององคการแหงการเรียนรูที่กลาวมาขางตน  ใจความสําคัญคือ  การ
เอื้ออํานวยและการสรางบรรยากาศในการเรียนรูภายในองคการ   ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิด
ในการปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษา   แตส่ิงสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษาคือ   
การเรียนรูของนักเรียน   ดังนั้น   เมื่อนําความหมายขององคการแหงการเรียนรูมาผนวกเขากับการ
ปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษาก็จะไดความหมายของสถานศึกษาแหงการเรียนรู   ดังนี้   สถาน
ศึกษาแหงการเรียนรู   หมายถึง   สถานศึกษาที่มีการเอื้ออํานวยความสะดวกและสราง
บรรยากาศแหงการเรียนรูอยางทั่วถึงแกบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนในสถานศึกษาทุกคน    
รวมทั้งเปนสถานศึกษาที่ทุกคนจะเรียนรูรวมกัน   เพื่อขยายขีดความสามารถของตนเองและสราง
องคความรูใหม ๆ  อยางตอเนื่อง  อันจะนํามาซึ่งศักยภาพแหงตนเองในที่สุด

ลักษณะของสถานศึกษาที่เปนองคการแหงการเรียนรู
แบรนด (Brand)  กลาววา   สถานศึกษาก็เหมือนกับองคการอื่นๆ  ซึ่งตองมีความยืด

หยุนมีการตอบโต   และมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับโอกาสที่เปลี่ยนแปลง
ไป26  ดวยเหตุนี้   สถานศึกษาที่ตองการพัฒนาหรือเปลี่ยนสภาพเปนองคการแหงการเรียนรูจําเปน
อยางยิ่งที่ศึกษาถึงลักษณะที่สําคัญตาง ๆ  ดังที่  แบรนด (Brand)  ไดกลาวเอาไว   ดังนี้

1. มีโครงสรางที่ เราใจในการสนับสนุนและสงเสริมการดัดแปลงพฤติกรรมให    
เหมาะสม  ทั้งนี้ส่ิงเราใจที่จะกระตุนใหบุคคลเรียนรูอาจจะเปนวัสดุอุปกรณหรือถูกกระตุนใหเกิด
ความเราใจและแรงจูงใจจากภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล

                                         
26Ron Brand, “Is this school a learning organization? : 10 ways to tell,” Journal

of Staff Development 24,1 (Winter 2003) : 10 [Online], accessed 13 January 2004. 
Available from : H.W. Wilson Web WN : 0334902131002.
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2. มีเปาหมายรวมกันที่ทาทาย   สามารถทําใหสําเร็จได  เปาหมายของสถานศึกษาที่
เปนองคการแหงการเรียนรูจะไดรับการแบงปน  หรือใหทุกคนในสถานศึกษามีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมายที่ตองการจริง ๆ  ซึ่งเปาหมายที่สําคัญก็คือ  การเรียนรูของนักเรียน

3. มีสมาชิกที่สามารถจําแนกขั้นตอนของการพัฒนาขององคการไดอยางถูกตอง  
เนื่องจากองคการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา   ในองคการแหงการเรียนรู   ผูคนสามารถติดตอ
เชื่อมโยงเขากับการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขากําลังพยายามอยางมีสติที่จะทําและสามารถจําแนกวา
พวกเขาอยูที่ไหนของกระบวนการ

4. รวบรวมกระบวนการและกระทําการบนขอมูลในทางที่เหมาะสมดีที่สุดกับวัตถุ
ประสงคของพวกเขา   องคการก็เหมือนกับบุคคล  กลาวคือ  มีความแตกตางกันระหวางบุคคล   
และอาจมีความจําเปนที่จะเรียนรูแตกตางกันไป  นอกจานี้พวกเขาจําเปนที่ตองมองไปไกลกวา
การใชขอมูล  เพื่อใหเห็นวาองคการแหงการเรียนรูใชกระบวนการที่ดีที่สุดที่ทําใหเหมาะสมตอวัตถุ
ประสงคขององคการอยางไร

5. มีฐานความรูของสถาบันและกระบวนการสําหรับสรางสรรคความคิดใหม ๆ  
กระบวนการชนิดที่องคการอาจจะใชเพื่อทําใหฐานความรูขององคการแนนขึ้น  และสงเสริมการ
สรางสรรคความคิดใหม

6. แลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงขอมูลที่เกี่ยวของภายนอกบอยมาก  และเรียนรูจาก
องคการอื่น

7. รับผลสะทอนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการใหบริการ  ผลประโยชนที่สําคัญจาก
การกระทําโตตอบกันกับผูอ่ืนก็   คือ  ผลตอบกลับหรือผลสะทอน

8. สถานศึกษาที่มีบุคลิกลักษณะใกลเคียงกับสถานศึกษาที่เปนองคการแหงการ
เรียนรู  จะมีความเอาใจใสตอกระบวนการของพวกเขา, บทอยางที่ตองทํากับการสื่อสารกับผูที่มา 
มีการรวบรวมและใชขอมูล  การใหผลสะทอนและลักษณะอื่น ๆ  ที่พรอมจะถกเถียง

9. มีการสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององคการ   ใหมีความเปนมนุษยและมี
ความรูสึกสบายทางจิตใจกับความสัมพันธที่อบอุน  และไดรับการสนับสนุนอยางมืออาชีพ   เปน
สถานที่ซึ่งผูคนมีเครื่องมือหรืออุปกรณ   และการฝกงานที่จําเปน  รวมทั้งมีโอกาสที่จะรวมกัน
ทํางานและเรียนรูจากผูอ่ืน
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                10. เปนระบบเปดที่รับความรูสึกไดไวตอสภาพแวดลอมภายนอก ทั้งดานสังคม      
การเมือง  และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ27

แนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู
เนื้อหาสวนนี้จะเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู  จากนักวิชาการตาง ๆ  ที่

ไดวิจัยและสรุปเปนแนวทางในการสรางองคการแหงการเรียนรู   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. หลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการขององคการแหงการเรียนรู (five disciplines of 

the learning organization)   ตามแนวคิดของเซ็นกี (Senge)
2. บริษัทแหงการเรียนรู (The Learning Company)  ตามแนวคิดของเพดเลอร    

เบอรกายน และบอยเดลล (Pedler, Burguyne and Boydell)
3. องคการแหงการเรียนรูสากล (The Global Learning Organization) ตามแนวคิด

ของมารควอดท และเรยโนลดส (Marquardt and Reynolds)
4. ตัวแบบที่มีการเชื่อมโยงกันของระบบยอยตาง ๆ ขององคการแหงการเรียนรู  (The 

Systems – Linked Organization Model)  ตามแนวคิดของมารควอดท (Marquardt)
 แนวคิดทั้ง 4 ประการตามนี้ตางเปนที่ยอมรับในระดับสากลและตางก็มีแนวคิดที่
สามารถนําไปใชไดในการสรางสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู หรือเปนแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา   ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความพรอมของแตละสถานศึกษาในการนําแนว
ความคิดตาง ๆ  เหลานี้ไปใช   ซึ่งแนวคิดทั้ง 4 ประการเหลานี้มีรายละเอียดดังนี้

หลักการฝกปฏิบัติทั้ง  5  ประการ  ขององคการแหงการเรียนรู
หลักการฝกปฏิบัติทั้ง  5  ประการ   ขององคการแหงการเรียนรู (five disciplines of 

the learning organization)  เปนแนวทางในการสําหรับฝกปฏิบัติเพื่อขยายขีดความสามารถของ
บุคคลและองคการ   ที่ตองอาศัยการฝกฝนอยางตอเนื่องจนเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญขึ้น   
เซ็นกี (Senge)  ไดเสนอหลักการฝกปฏิบัติทั้ง  5  ประการ   ดังนี้

1. ความเชี่ยวชาญของบุคคล (personal mastery)  เปนหลักปฏิบัติที่ตองทําอยาง
ตอเนื่อง   เพื่อใหเกิดความกระจางและลึกซึ้งในวิสัยทัศนของตนเอง (personal vision)  หลักการ
ฝกปฏิบัตินี้จะมุงไปที่พลังงานในตัวบุคคล   การพัฒนาความอุตสาหะและหลักปฏิบัติในการมอง
สภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น   ความเชี่ยวชาญของบุคคลนี้   นับวาเปนใจกลางขององคการแหง

                                         
27Ibid., 10 – 16.
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การเรียนรู   เปนดังจิตวิญญาณที่เปนรากฐานขององคการแหงการเรียนรู   เปนความผูกพันของ
องคการที่มี   และความสามารถเพื่อการเรียนรูที่จะเปนในสิ่งที่ปรารถนา28

โดยความหมายแลว   ความเชี่ยวชาญของบุคคลมีความหมายที่มากไปกวาความ
สามารถและทักษะ   มันหมายถึง   กระบวนการแหงชีวิตของบุคคลในการสรางสรรคงาน   และ
การมีชีวิตที่ดํารงอยูดวยความสรางสรรค    ซึ่งจะแตกตางจากมุมมองในแงที่เปนผูที่รอใหทุกอยาง
เปนไปตามยถากรรม29

ส่ิงสําคัญของหลักการฝกปฏิบัติในความเชี่ยวชาญของบุคคลตามที่กลาวมา   คือ  
การสรางความชัดเจนและการเรียนรูอยางตอเนื่อง   ซึ่งการสรางความชัดเจนนี้  หมายถึง  การรูวา
ส่ิงใดสําคัญสําหรับเรา   และการเรียนรูอยางตอเนื่องในที่นี้ก็หมายถึง  การเรียนรูวาจะมองสภาพ
ความเปนจริงในปจจุบันใหชัดเจนมากขึ้นไดอยางไร  และหมายถึง  การเรียนรูที่จะขยายขีดความ
สามารถในการสรางผลงานที่เราตองการในชีวิตของเรา30

หลักการฝกปฏิบัติเพื่อสรางความเชี่ยวชาญของบุคคล
หนทางในการเริ่มตนพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคคล   ดังที่จะกลาวตอไป   เปน

หลักการที่องคการสามารถนําไปปรับใชในการฝกฝนได   ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในการ
สรางพลังภายในใจของตนเอง   ผูที่นําแนวคิดนี้ไปใชควรฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง   โดยมีหลักการที่
สําคัญ   ดังนี้

1.1 การสรางวิสัยทัศนสวนบุคคล (personal vision)  จะเปนจุดหมายปลายทางที่
มีความเฉพาะเจาะจง  และแนนอนตายตัว   เปนความปรารถนาที่เกิดขึ้นในใจเกี่ยวกับชีวิตสวนตน   
เปนจุดหมายที่ครอบคลุมเร่ืองราวหลายดาน   ไมวาจะเปนความตองการในการดํารงชีวิต  เงินฝาก
ในธนาคารที่ตองการ  อิสรภาพ  สุขภาพของรางกาย   เปนตน

1.2 การยึดมั่นในพลังแหงความตึงเครียดเชิงสรางสรรค (holding creative 
tension)  เพื่อเปนแรงผลักดันในการมุงไปสูวิสัยทัศนของตนเอง   ความตึงเครียดเชิงสรางสรรค
เปนพลังที่เกิดขึ้นจากภายในของบุคคล   อันเกิดจากการที่บุคคลนั้นมองเห็นชองวางระหวางความ
เปนจริงที่เกิดขึ้นในปจจุบันกับวิสัยทัศนของตนเอง   ซึ่งพลังแหงความตึงเครียดเชิงสรางสรรคที่  

                                         
28Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning

Organization, 7.
29lbid., 141.
30lbid., 142.
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เกิดขึ้นนี้จะเปนแรงผลักดันใหเกิดการกระทําบางอยางเพื่อใหวิสัยทัศนประสบความสําเร็จ   ความ   
ตึงเครียดเชิงสรางสรรคเปนศูนยกลางของความเชี่ยวชาญของบุคคลที่บูรณาการองคประกอบของ
หลักในการฝกปฏิบัติทั้งหมดเขาไวดวยกัน31  ซึ่งจะตางจากอารมณที่ตึงเครียดตรงที่อารมณที่ตึง
เครียดจะเปนความรูสึกในแงลบมากกวา  และยังเปนแรงกดดันอันสงผลใหบุคคลนั้นตั้งวิสัยทัศน
ไวต่ําเกินควร

1.3 การสรางความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง  การสรางพลังแหง         
เจตจํานง(willpower), และการละความขัดแยงเชิงโครงสราง (structural conflict)  หลักการฝก
ปฏิบัติขอนี้จะเปนการสรางพลังแหงความเชื่อในความสามารถของตนเองวาจะทําไดสําเร็จ  โดย
ปกติแลวบุคคลทั่วไปอาจจะเกิดความรูสึกทอถอย  หรือความคิดที่วา   เราไมคูควรกับวิสัยทัศนที่
ไดสรางไว   หรือขาดความเชื่อในความสามารถของตนเอง   ซึ่งจะสงผลใหบุคคลนั้นละทิ้งหรือ
ถอยหางจากวิสัยทัศนของตนเองออกไป   ขณะเดียวกัน   ถาบุคคลมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเองก็จะเกิดพลังในการมุงไปสูวิสัยทัศนของตนเอง ซึ่งสภาพดังกลาวนี้เรียกวา ความขัดแยง
เชิงโครงสราง   ดังนั้น  เพื่อความสําเร็จในวิสัยทัศน   บุคคลควรฝกฝนในการรับมือกับความขัดแยง
อยางมีโครงสรางที่เกิดขึ้นในใจตนเอง   โดยการสรางความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง  
และสรางพลังแหงเจตจํานงในความสําเร็จ

1.4 การผูกพันตอความจริง (commitment to the truth)  เปนการเขาถึงความจริง
ที่เกิดขึ้น   ดังนั้น  เพื่อใหเราเขาถึงความจริงที่ตองการ   หลักฝกปฏิบัติขอนี้จะเปนการฝกใหตัวเรา   
ไมผอนปรน   มีความเต็มใจที่จะทําลายหนทางจํากัดการรับรูในความจริงของตัวเรา   หรือส่ิงที่
หลอกลวงเราไมใหเห็นในส่ิงที่มันเปน  เปนการฝกทาทายตนเองอยางตอเนื่องในทฤษฎีที่เราเชื่อวา   
ทําไมหนทางเหลานี้จึงเปนหนทางที่จะทําใหเราเปน  เปนการขยายความตระหนักรูของเราตอ
ความเปนจริงอยางตอเนื่อง  และเปนการทําความเขาใจใหลึกซึ้งในโครงสรางของเหตุการณ
ปจจุบัน32

1.5 การใชจิตใตสํานึก (using the subconscious)  ในการปฏิบัติงาน   ในที่นี้
หมายถึง  การรูจักใชพลังจากจิตใตสํานึกในการทํางานเพื่อมุงสูความสําเร็จ   โดยการฝกฝนปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดความชํานาญในสิ่งตาง ๆ  ผลจากการฝกฝนบอย ๆ  จิตใจของเราจะซึมซับการฝกฝนใน
เร่ืองนั้น ๆ ลงสูจิตใตสํานึก   และจะสะสมจนกลายเปนทักษะที่เปนไปโดยอัตโนมัติ  ปราศจาก

                                         
31 lbid., 151.
32lbid., 159.
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ความพยายาม  นอกจากนี้ยังรวมถึงการสรางความกลมกลืนระหวางจิตสํานึกกับจิตใตสํานึก   
การมีจิตใจที่มุงมั่นตอเปาหมาย

2. แบบแผนทางความคิด (mental models)  ไดแก  ขอตกลงเบื้องตน ความเชื่อ
พื้นฐาน  ขอสรุปหรือภาพลักษณที่ตกผลึกในความคิดอานของคนที่มีอิทธิพลตอความรูความเขาใจ
ตอสรรพสิ่งในโลก   อันจะมีผลตอการประพฤติปฏิบัติตอคานิยม   เจตคติที่มีตอบุคคล  และ  
สถานการณทั้งหลาย33  อยางไรก็ตาม  ทาทีของแตละบุคคลที่มีตอเหตุการณเดียวกันอาจไม
เหมือนกัน   ทั้งนี้เปนผลจากความแตกตางของแบบแผนทางความคิดของแตละบุคคล   ดังนั้น
งานหลักของหลักการฝกปฏิบัติของแบบแผนทางความคิดคือ  การแสดงสมมติฐานและเจตคติของ
ตนเองออกมาใหเห็น   เพื่อที่บุคคลอื่นจะสามารถรวมกันคนหาและพูดคุยแสดงความคิดเห็นที่แตก
ตางกัน  และแสดงความเขาใจที่อาจจะผิด  โดยที่แตละคนตางก็เปดใจและไมปกปองความเห็น
ของตนเองจนมากเกินไป   ทั้งนี้ก็เพื่อใหเขาถึงความจริงใหมากที่สุด

หลักการฝกปฏิบัติของแบบแผนทางความคิด34

2.1 การวางแผน  คือ  การเรียนรู  และใชคณะกรรมการบริหารจัดการแบบแผน
ทางความคิด (planning as learning and internal board : managing mental models)  การ
วางแผนควรทําเปนกระบวนการ   เพื่อกระตุนการเรียนรูขององคการ  สวนการใชคณะกรรมการ
บริหารจัดการแบบจําลองความคิด  คือ  การทําใหการบริหารจัดการแบบจําลองความคิดเปน     
กิจกรรมประจําของบริษัท  โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารภายในเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการแบบ
จําลองความคิด  และจัดกลไกเพื่อขยายโลกทัศนของผูจัดการ แตไมมีอํานาจในการควบคุมส่ังการ
ใด ๆ

2.2 ทักษะการคิดไตรตรองและทักษะการตั้งคําถาม (reflection and inquiry 
skills)  ทักษะการคิดไตรตรองเปนกระบวนการใชความคิดตรวจสอบ  ใครครวญในความคิด  
ความเชื่อและสมมติฐานตางๆ  ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติของบุคคล  สวนทักษะการตั้งคําถามหรือ
วาการสืบคนในสิ่งที่ตนเองนั้นสงสัยหรือต้ังสมมติฐานเอาไว  หรือความเขาใจและเชื่ออยู   ทั้งนี้     

                                         
33วีระวัฒน  ปนนิตามัย, การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization

Development), พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : ธีระปอมวรรณกรรม, 2544), 46.
34วิจารณ พานิช, องคการแหงการเรียนรูและการจัดการความรู [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ

20 ธันวาคม 2547. เขาถึงไดจาก  http://www.fridaycollege.org/index.php?appl=&obj=forum
.view(cat_id=at-gen,id=220)
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ส่ิงที่บุคคลยึดถือเปนความเชื่ออยูนั้นอาจเปนเพียงสมมติฐาน   ซึ่งอาจจะไมใชความเปนจริง     
ดวยเหตุนี้การไตรตรองและการตั้งคําถามในสมมติฐานจะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองให   
ใกลเคียงกับความเปนจริงในปจจุบันใหมากที่สุด

บันไดของขอวินิจฉัย (ladder of inference) เปนแนวทางฝกปฏิบัติเพื่อนําไปสู
ขอสรุปที่จะใชประกอบการตัดสินใจและการกระทําใด ๆ  ในการบริหารจัดการ  ซึ่งประกอบดวย

1)  การบันทึกขอมูลและประสบการณ (Observable “data” and experiences)
2)  การจัดระบบขอมูล (I select “data” from what I observe)
3)  การตีความขอมูล (I add Meanings Cultural and Personal)
4)  การตั้งขอสันนิษฐาน (I make assumptions based on the meaning I

added)
5)  การสรุปผล (I draw Conclusions)
6)  เกิดความเชื่อ (I adopt Beliefs about the world)
7)  การปฏิบัติตามความเชื่อ (I take Actions base on my beliefs)35

บันไดของขอวินิจฉัยนี้  เปนกระบวนการที่สามารถนํามาพัฒนาบุคลากรในองค
การใหเกิดทักษะในการคิดอยางมีแบบแผนได   ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวจะตองมีการทบทวนและ
ตรวจสอบสิ่งที่ไดปฏิบัติตามความเชื่ออยูเสมอ  เพื่อใหเกิดกระบวนทัศนที่ใกลกับความเปนจริง
มากที่สุด

3. วิสัยทัศนรวม (shared vision) เปนภาพในอนาคตขององคการที่ทุกคนตางก็  
รวมกันสรางขึ้น   และยังแสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนที่เหลาบุคลกรมีความผูกพันกันอยางแทจริง  
เพราะมันไดสะทอนซึ่งวิสัยทัศนของพวกเขาเขาไว  วิสัยทัศนรวม  เปนสิ่งสําคัญตอองคการแหง
การเรียนรู  เพราะวา  มันจะเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและพลังงานสําหรับการเรียนรู36

การมีวิสัยทัศนรวมเร่ิมจากมองสิ่งตาง ๆ  ใหเปนกระบวนการ  มองตอไปขางหนา
วาจะเกิดอะไรขึ้น  มองภาพรวมขององคการทั้งหมด  เปนการสรางทัศนะของความรวมมือกัน

                                         
35พจน  สะเพียรชัย, ผูบริหารสถานศึกษากับการวิจัยเพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู

(กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวาน, 2546), 7.
36Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning

Organization, 206.
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อยางยึดมั่นของสมาชิกในองคการเพื่อพัฒนาภาพในอนาคต  และความตองการที่จะมุงไปสูความ
ปรารถนารวมกันของสมาชิกทั่วองคการ

หลักการฝกปฏิบัติของวิสัยทัศนรวม
หลักการฝกปฏิบัติของวิสัยทัศนรวมเปนชุดของเครื่องมือ  เปนเทคนิคที่นําความ

ปรารถนาอยางแรงกลาที่แตกตางกันไปสูการจัดแนวความคิดของบุคลากร  ในการสรางวิสัยทัศน
รวมขององคการ   จะเปนการสรางความรูสึกผูกพันในภาพอนาคตที่ตองการจะสรางรวมกัน37  
และที่ส่ิงสําคัญของการมุงไปสูวิสัยทัศนคือ   คานิยม  และเปาหมาย

3.1 การสงเสริมบุคลากรใหสรางวิสัยทัศนสวนบุคคล (encouraging personal 
vision)  องคการแหงการเรียนรูจะตองเปนองคการที่สมาชิกทุกคนไดรับการพัฒนาวิสัยทัศนของ
ตนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนรวมขององคการ   ซึ่งจะสนับสนุนใหเกิดการรวมพลังของสมาชิกที่มี
ความคาดหวังตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาตอไป  ภายใตจุดมุงหมายเดียวกันของคน  
ทั้งองคการ   วิสัยทัศนสวนบุคคลมีมิติของเรื่องราวหลายอยาง   ไดแก  ครอบครัว องคการ ชุมชน 
หรือแมแตโลกของตนเอง  เปนตน   อยางไรก็ตาม  องคการที่มุงหมายในการสรางวิสัยทัศนรวมกัน
จะสงเสริมใหสมาชิกพัฒนาวิสัยทัศนสวนบุคคล   ซึ่งจะตองระวังไมใหลวงเกินอิสรภาพสวนบุคคล     
ดวยเชนกัน

3.2 การพัฒนาวิสัยทัศนสวนบุคคลไปสูวิสัยทัศนรวม (from personal vision to 
shared vision)  เซ็นกี (senge)  เสนอวา  วิสัยทัศนที่ไดรับการแลกเปลี่ยนตองการการสนทนา
อยางตอเนื่อง   การใหสมาชิกมีอิสระในการแสดงความฝนของพวกเขาออกมา   แตจะตองเรียนรูที่
จะรับฟงความฝนของกันและกันดวย38  และเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ   องคการจะตองยอมรับ
ในวิสัยทัศนสวนบุคคลที่หลากหลายอยางจริงใจ อยางไรก็ตามการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
ที่มีตอกระบวนการสรางวิสัยทัศนรวม  จะทําใหความรูสึกตอความมุงหมายมีความชัดเจนมากขึ้น  

                                         
37Peter M. Senge, Nelda Cambron – McCabe, Timothy Lucas, Bryan Smith, 

Janis Dutton, and Art Kleiner, Schools That Learn : A Fifth Discipline Fieldbook for
Educators, Parents, and Everyone Who Care About Education (New York : Doubleday, 
2000), 72.

38Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning
Organization, 217.
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นอกจากนี้บทบาทสําคัญของภาวะผูนําที่มีวิสัยทัศน  คือ  กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน
ออกมา  รวมทั้งรูวิธีสรางวิสัยทัศนรวมที่เกิดจากวิสัยทัศนสวนบุคคล

3.3 การเผยแพรวิสัยทัศนรวมขององคการ (spreading vision)  จะกระทําโดย
ผานการติดตอระหวางบุคคลดวยกัน   ใชการเชื่อมโยงที่มีความหลากหลายระหวางองคการกับ  
ชุมชน   สวนระบบของสถานศึกษาจะตองพึ่งพาเครือขายที่ไมมีแบบแผนระหวางสถานศึกษากับ   
ผูปกครอง   ครูกับผูปกครองอาจจะพบปะพูดคุยกันเปนการสวนตัวอยางเปนกันเอง  หรือแมแต
การใชเทคโนโลยีเขาชวย   เชน   การติดตอกันทางอีเมล (e – mail)  และทางคอมพิวเตอร       
คอนเฟอรเร็นจ  (computer conference)  ก็จะชวยสนับสนุนการสื่อสารของเครือขายในวิสัยทัศน
ได

3.4 การทําใหวิสัยทัศนเปนสวนหนึ่งของชุดของความคิดที่ใชในการปกครอง  
(anchoring vision in a set of governing ideas)  แทจริงแลววิสัยทัศนเปนสวนหนึ่งของความคิด
ที่ใชในการปกครอง  ซึ่งประกอบไปดวย  วิสัยทัศน, ความมุงหมายหรือพันธกิจ, และคุณคาหลัก   
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการจะอาศัยความคิดที่ใชในการปกครองเหลานี้เปนแนว
ทางในการตัดสินใจ  และดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ซึ่งสามารถตอบคําถามที่มีความสําคัญอยางยิ่งใน
เร่ืองตอไปนี้

3.4.1 วิสัยทัศนขององคการคือ  อะไร ?  ภาพในอนาคตที่เราคนหาเพื่อที่จะ
สรางใหเกิดขึ้นคืออะไร

3.4.2 ความมุงหมาย  หรือพันธกิจ   ทําไมจึงเปนเชนนั้น   ทําไมองคการจึง
ดํารงอยู

3.4.3 คุณคาหลัก  จะตอบคําถามที่วา  เราตองการจะทําอยางไร  เราจะยังคง
ปฏิบัติงานของเราตามแนวทางที่จะกาวไปสูความสําเร็จในวิสัยทัศนหรือไม

3.5 การสรางวิสัยทัศนเชิงบวก  โดยอาศัยพลังของความปรารถนาเปนที่ตั้ง  เปน
แหลงของการเรียนรูและเติบโตอยางตอเนื่อง   

3.6 การยึดมั่นในความตึงเครียดเชิงสรางสรรคและการผูกพันที่มีตอความจริง  
(creative tension and commitment to the truth)  หลักสําคัญในขอนี้  คือ  ความตึงเครียดเชิง
สรางสรรค  เปนพลังที่เกิดจากชองวางระหวางวิสัยทัศนกับความจริงในปจจุบัน   คนที่มีประสิทธิ
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ผลสวนมากเปนบุคคลที่ยึดมั่นในวิสัยทัศนของพวกเขา  ในขณะที่ยังคงไวซึ่งการมองความจริงใน
ปจจุบันไดอยางชัดเจน39   ไปพรอม ๆ กัน

4. การเรียนรูของทีม (team  learning)  หลักการฝกปฏิบัติของการเรียนรูของทีม
เปนกระบวนการของการหาแนวทางและการพัฒนาความสามารถของทีมเพื่อใหบังเกิดผลตามที่
สมาชิกปรารถนาไดอยางแทจริง   อีกทั้งยังชวยพัฒนาวิสัยทัศนรวมและทําใหเกิดความเชี่ยวชาญ
ของบุคคลอีกดวย40 การเรียนรูของทีมเปนการเรียนรูรวมกันของสมาชิกโดยอาศัยความรู  และ
ความคิดของสมาชิกในกลุมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู   และความสามารถของ
ทีมใหเกิดขึ้น   แตการเรียนรูของทีมจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการรวมพลังของสมาชิกในทีมเพื่อใหได
มีโอกาสเรียนรูส่ิงตางๆ รวมกัน  โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล  ความคิดเห็นและประสบ
การณซึ่งกันและกันอยางสม่ําเสมอ  และตอเนื่องจนเกิดเปนความคิดรวมกันของกลุม   และกลุม
ควรลดสิ่งที่กอใหเกิดอิทธิพลครอบงําแนวความคิดของสมาชิกคนอื่น ๆ  พรอมทั้งกระตุนใหกลุมมี
การสนทนา (dialogue)  และการอภิปราย (discussion)  กันอยางกวางขวางภายในองคการ

หลักการฝกปฏิบัติของการเรียนรูของทีม
หลักการฝกปฏิบัติที่สําคัญ  2 ประการ   คือ    
4.1 การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสมมติฐานหรือแบบแผนทางความคิด   

โดยการตั้งสมมติสัจจะรวมกันและนํามาสูกระบวนการเรียนรูรวมกัน41

4.2 การอภิปราย   จะเปนการนําวิสัยทัศนของแตละคนมาแลกเปลี่ยนกันและ    
หาขอสรุปเพื่อออกมาเปนกิจกรรมรวมกันทําใหองคการบรรลุเปาหมายได

การที่จะเกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ จะตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญในการ
สนทนาและการอภิปราย   ในการสนทนาระหวางกันจะมีการตรวจสอบอยางสรางสรรคและอิสระ
ในเรื่องที่มีความแนบเนียนและซับซอน   การรับฟงอีกคนอยางลึกซึ้งและเขาไปอยูในความคิดของ
คน ๆ นั้น   ในทางตรงกันขาม   มุมมองที่แตกตางในการอภิปรายจะมีการเสนอและการแกตาง   

                                         
39lbid., 236.
40lbid., 236.
41วิจารณ พานิช, โรงเรียนแหงคุณภาพและการสรางสรรค (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดี 

จํากัด, 2547), 21.
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และมีการคนหาความคิดที่ดีที่สุดเพื่อชวยในการตัดสินใจที่นาพอใจ  แตทีมสวนใหญขาดความ
สามารถในการแยกแยะทั้งสองอยางนี้   และมีการใชสลับไปมาดวย42

อยางไรก็ตาม   ระหวางการสนทนาและการอภิปรายระหวางสมาชิกในทีมจะเกิด
พลังในการตอตาน   และการปกปองตนเองที่เกิดเปนประจํา (defensive routine) ได  ซึ่งการ    
ปกปองตนเองที่เกิดเปนประจํา   เปนความเคยชินในการปกปองความคิดจากการถูกคุกคามของ   
ผูอ่ืนในระหวางการมีปฏิสัมพันธกันจนกลายเปนอุปสรรคตอการเรียนรูได   ดวยเหตุนี้การเรียนรู
ของทีมจึงเกี่ยวของกับการเรียนรูที่จะจัดการกับพลังตอตานอยางไดผลระหวางการสนทนากับการ
อภิปรายในการทํางานของทีม   แตขณะเดียวกันเราก็สามารถเรียนรูถึงสิ่งเหลานี้  โดยการใชทักษะ
การซักถามและทักษะในการคิดไตรตรอง (inquiry and reflection skills)  เพื่อปลดปลอยพลัง
ตอตานออกมา   เพื่อใหทีมเกิดการเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิผล

การรักษาสมดุลระหวางการสนทนาและการอภิปราย   ในการเรียนรูของทีมการ
อภิปรายเปนสิ่งจําเปนควบคูกับการสนทนา   การอภิปรายหรือการมีความเห็นที่แตกตางกันออก
ไปมีการเสนอความเห็นและแกตาง  และเปนการอธิบายอยางงาย ๆ  ซึ่งจําเปนจะตองมีการ
วิเคราะหสถานการณโดยรวมที่เปนประโยชน   สวนการสนทนา  การแสดงความเห็นที่แตกตางเปน
การเสนอความหมายตาง ๆ  เพื่อจะไดคนพบความเห็นใหมๆ  การอภิปรายจะมีการตัดสินใจ   
สวนการสนทนาประเด็นที่ซับซอนจะไดรับการตรวจสอบเมื่อทีมมีการตกลงกันและจะตองมีการ  
ตัดสินใจเกิดขึ้นดวย  ในหลักเกณฑของการวิเคราะหที่มีการตกลงกันโดยทั่วไป ความเห็นที่เปน
แนวทางเลือกจําเปนตองมีการชั่งน้ําหนักและเลือกความเปนที่ดีกวา (ซึ่งอาจจะเปนความเห็นที่
เปนตัวเลือกเดิมหรือมีความเห็นใหมที่เกิดจากการอภิปรายกัน)  เมื่อพวกเขาไดผลที่ดีมากการ
อภิปรายนําไปสูขอสรุปหรือวิธีการปฏิบัติ   ในอีกแงหนึ่งการสนทนาจะเปลี่ยนแปลงไป  พวกเขาจะ
ไมคนหาขอตกลงแตจะไดความเขาใจที่เขมกวาเกี่ยวกับประเด็นที่ซับซอนทั้งการสนทนาและการ
อภิปรายสามารถนําไปสูวิธีการปฏิบัติใหม แตการปฏิบัติมักจะเปนการเนนการอภิปราย  ขณะที่
การปฏิบัติใหมเปนผลมาจากการสนทนา43  

                                         
42Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning

Organization, 237.
43lbid., 247.
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ความเปลี่ยนแปลง
ในสวนแรกของระบบ

ความเปลี่ยนแปลง
ในสวนที่สองของระบบ

เปนสาเหตุ เปนสาเหตุ

5. การคิดเชิงระบบ (systems thinking)   เปนหลักการฝกปฏิบัติสําหรับการมองใน
ภาพรวมทั้งหมด   เปนกรอบในการมองความสัมพันธภายในมากกวาที่จะมองเฉพาะเจาะจงลงไป
ในจุดใดจุดหนึ่ง   และชวยใหมองเห็นสิ่งที่เปนมูลเหตุภายใตโครงสรางของสถานการณที่ซับซอน44

การคิดเชิงระบบเปนกระบวนการคิดที่ผานการกลั่นกรอง   การขบคิด   ขอมูลที่เรา
ไดรับเขามาจะเขาสูกระบวนการแปรสภาพจนเกิดความเขาใจ  และความรูสึกที่เกิดขึ้นซึ่งเรียกวา   
ผลผลิตของกระบวนการคิด   และผลที่ไดจากกระบวนการคิดก็จะเปนผลยอนกลับไปเปนขอมูล
ปอนเขาสูกระบวนการคิดในรอบที่สองตอไปอีกครั้งตอกันเนื่องไป   จนกวาจะบรรลุเปาหมาย    
หรือความตองการในคําตอบบางอยาง    ลักษณะของการคิดเชิงระบบจะมีลักษณะเปนวง (loop) 
มากกวาที่จะเปนเสนตรง  ทุกสวนตางมีการเชื่อมตอทั้งโดยทางตรงและโดยออม45

แผนภูมิที่ 5   วงจรการปอนกลับ (feedback loop)
ที่มา : Joseph O’Cornor and Ian McDermott, หัวใจนักคิด : Systems Thinking,  แปลและ
เรียบเรียงโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท และณัฐพงศ เกศมาริษ, พิมพคร้ังที่ 4  (กรุงเทพ : บริษัท     
ดานสุทาธาการพิมพ, 2546), 51.

                                         
44lbid., 68 – 69.
45Joseph O’Cornor and Ian McDermott, หัวใจนักคิด : Systems Thinking, แปล

และเรียบเรียงโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท และณัฐพงศ เกศมาริษ, พิมพคร้ังที่ 4  (กรุงเทพ : บริษัท 
ดานสุทาธาการพิมพ, 2546), 50.
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จากแผนภูมิที่ 5   แสดงถึงวงจรของเหตุและผลในความเปลี่ยนแปลงในสวนแรก
ของระบบที่สงผลหรือเปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนที่สองของระบบ  และผลของการ
เปลี่ยนแปลงในสวนที่สองของระบบก็จะยอนกลับกลายเปนสาเหตุของสวนที่หนึ่งของระบบอีกครั้ง
ตอเนื่องกันไปเปนวงจร

ในระบบองคการ วงจรการปอนกลับเปนสิ่งสําคัญของระบบ เพราะขอมูลที่ยอน    
กลับมาจะทําใหองคการทราบถึงผลการปฏิบัติงานวาบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวเพียงใด  มีชวงหาง  
หรือความแตกตางระหวางผลการดําเนินงานกับเปาหมายเทาใดจะไดทําการปรับเปลี่ยน          
ยุทธศาสตรขององคการใหม   เพื่อใหบรรลุเปาหมายตอไป

การคิดเชิงระบบเปนกระบวนการคิดที่มีเหตุและผลอยางเปนแบบแผนและเปน
การรวมกลุมของปจจัยตาง ๆ  ที่มีความสัมพันธกันอยางมีโครงสรางเปนวงจร  เพราะอาศัยวงจร
การปอนกลับจึงเกิดกระบวนการคิดเชิงระบบขึ้น   ดังนั้นวงจรการปอนกลับจึงความสําคัญที่ทําให
เกิดกลุมของปจจัยตาง ๆ  ข้ึนอยางเปนแบบแผนหรือที่เรียกวา “แมแบบ” ทั้งนี้การสรางกลุมของ
การคิดเชิงระบบจะอาศัยวงจรการปอนกลับ  2  ประเภท   และอาศัยความหนวงโดยวงจรการปอน
กลับทั้ง    2  ประเภทนี้  คือ  การปอนกลับแบบเสริมแรง (reinforcing feedback)  และการปอน
กลับแบบ สมดุล (balancing feedback) ดังรายละเอียดตอไปนี้

5.1 การปอนกลับแบบเสริมแรง (reinforcing feedback)  เปนการเติบโตอยาง
ตอเนื่องที่จากการปอนกลับของกระบวนการ   ในทุกรอบของวงจรการปอนกลับจะสงผลใหผลผลิต
ที่ไดเพิ่มมากขึ้น หรือขยายผลมากขึ้นกวาเดิม   และเปนไปในทางเดียวกันหรือถดถอยลงดังแสดง
ในแผนภูมิที่  6   แสดงถึงสภาพการทํางาน   ในสถานการณที่เวลาเหลือนอยลงจนกลายเปนความ
กดดันดานเวลาก็สงผลใหการทํางานหนักมากขึ้นกวาเดิม   จนสงผลใหความตั้งใจในการทํางาน
นอยลงไป   หรือการทํางานดวยความเรงรีบจนใหความตั้งใจลดนอยลง   เมื่อความตั้งใจลดนอย
ลงก็จะสงผลใหการทํางานไมเปนไปตามที่คาดไว  หรือการความผิดพลาดจนทําใหงานไมเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนดไว

5.2 การปอนกลับแบบสมดุล (balancing feedback)  เปนการปอนกลับที่ตรง
กันขามกับการปอนกลับเสริมแรง  กลาวคือ  ผลผลิตที่ยอนกลับมาเขาสูระบบจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนอยมากหรือไมเกิดผลเทาไรนัก   ซึ่งทําใหภาพรวมของระบบคงที่  ไมเกิด
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ  หรือเรียกวา  สภาวะสมดุล  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 7  เมื่อเราตั้งใจที่จะเรียนรู
ในเรื่องใด  ก็เทากับวาเราจะมีเปาหมายอยางหนึ่งอยูในใจ  ผลก็คือ  เรากระทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
ที่เรียนรูในสิ่งนั้น ๆ  และผลที่ไดจากการกระทํานั้นจะเปนขอมูลยอนกลับมาใหเรารับรูถึง  ความ
แตกตางระหวางเปาหมายในการเรียนรูกับผลการทํากิจกรรมการเรียนรู   ทําใหเกิดการตัดสินใจวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



63

จะเปลี่ยนแปลงการกระทําเพื่อใหชวงหางของเปาหมายกับส่ิงที่เปนอยูแคบเขา  จนกวาจะบรรลุ
เปาหมายการเรียนรูที่กําหนดเอาไว

แผนภูมิที่ 6   ความกดดันดานเวลาในวงจรปอนกลับของวงเสริมแรง
ที่มา : Joseph O’Cornor and Ian McDermott, หัวใจนักคิด : Systems Thinking, แปลและ
เรียบเรียงโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท และณัฐพงศ เกศมาริษ, พิมพคร้ังที่ 4  (กรุงเทพ : บริษัท      
ดานสุทาธาการพิมพ, 2546), 64.

ทํางานมากเกินไป
โดยถูกกดดัน
ดานเวลา

งาน
ไมแลวเสร็จ

มีปญหาอื่นๆ ตาม
มาอีก

ความตั้งใจทํางาน
ลดนอยลง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64

แผนภูมิที่ 7   วงจรการเรียนรูแบบวงจรเดี่ยว (single loop learning)
ที่มา : Joseph O’Cornor and Ian McDermott, หัวใจนักคิด : Systems Thinking, แปลและ
เรียบเรียงโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท และณัฐพงศ เกศมาริษ, พิมพคร้ังที่ 4  (กรุงเทพ : บริษัท    
ดานสุทาธาการพิมพ, 2546), 157.

การกระทําใด ๆ

ความแตกตาง
ระหวางสิ่งที่คุณ
เปนอยู และที่คุณ
ตองการจะเปน

การตัดสินใจ
การปอนกลับของ

ประสบการณและผล
จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ

เปาหมายหรือวัตถุ
ประสงค

ของการเรียนรู
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5.3 ความหนวง (delay) ระบบใด ๆ ตางก็มีกระบวนการแปรสภาพเปนของ      
ตัวเอง ซึ่งกวาจะเห็นผลก็ตองอาศัยเวลา ดังแสดงในแผนภูมิที่ 8 ซึ่งไดแสดงใหเห็นถึงความหนวง 
หรือความลาชาของระบบทําน้ําอุน คือ เมื่อเรามีความตองการอุณหภูมิของน้ํา (เปาหมาย) เพิ่ม  
มากขึ้นจากเดิม เราจะทําการปรับกอกเพื่อเพิ่มความรอนใหมากขึ้น ซึ่งกวานี้จะไดอุณหภูมิตามที่
ตองการ ระบบทําน้ําอุนจะตองผานกระบวนการตาง ๆ ภายในระยะเวลาหนึ่ง จนไดอุณหภูมิที่    
ตองการ (ก็จะกลายเปนอุณหภูมิ  ณ ปจจุบัน) และชวงเวลาที่ระบบทําน้ําอุนใชก็คือ ความหนวง   
นั่นเอง

แผนภูมิที่ 8   กระบวนการสมดุลกับความหนวง : น้ําที่ไหลชา (Balancing Process with a Delay 
: A Sluggish Shower)

ที่มา : Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning
Organization (New York : Doubleday, 1990), 90.

อุณหภูมิของน้ํา
ณ ปจจุบัน

ทําการปรับอุณหภูมิ
ของน้ําที่กอก

ความแตกตาง
ระหวางอุณหภูมิ

อุณหภูมิน้ําที่
ตองการความหนวง

(delay)
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บริษัทแหงการเรียนรู
เพดเลอร เบอรกายน และบอยเดลล (Pedler, Burguyne and Boydell) กลาวถึง     

คุณลักษณะของบริษัทแหงการเรียนรู (The Learning Company) หรือองคการแหงการเรียนรู 
(learning organization) วา ประกอบดวย

1. แนวนําเสนอของการเรียนรูไปสูยุทธศาสตร (the learning approach to 
strategy) หมายถึง   การนํานโยบายของบริษัทและขอมูลเชิงยุทธศาสตรไปใชปฏิบัติ   และการ
ประเมินผลและการปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึน    กระบวนการแหงการเรียนรูจะทําใหการวางแผน
ธุรกิจ   และการจัดทําสูตรไดรับการพิจารณาไปพรอม ๆ กัน    การปฏิบัติการการจัดการจะถูกมอง
วาเปนการทดลองอยางมีสติมากกวาเปนชุดของการแกปญหา    ความตั้งใจของการทําการทดลอง
ขนาดเล็ก และวงจรการสงผลกลับไดถูกสรางขึ้นในกระบวนการวางแผนเพื่อทําใหสามารถ        
ปรับปรุงใหดีข้ึนอยางตอเนื่องในทางประสบการณ

2. การมีสวนรวมในการจัดทํานโยบาย (participative policy – making)      
หมายถึง  การแบงปนของการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร โดยสมาชิก
ทั้งหมดของบริษัทมีโอกาสที่จะมีสวนรวมในการถกปญหา   และนําเสนอตอการตัดสินใจใน
นโยบายหลัก       มีความตั้งใจในการสงเสริมและสนับสนุนของการนําเสนอ  และการรับรูถึงความ
สําเร็จของการโตวาที รวมถึงการทํางานที่มีความตึงเครียดหรือความขัดแยงระวางคานิยม 
ตําแหนงและมุมมองที่แตกตางกัน  มีพันธะสัญญาที่จะทิ้งความแตกตางนั้นและทํางานแบบไม      
สนใจความขัดแยงที่มีอยู  กับทางเพื่อกาวไปสูการตัดสินใจในทางธุรกิจซ่ึงสมาชิกทั้งหมดจะไดรับ
การสนับสนุน

3. ขอมูลสารสนเทศ (information) นี้อธิบายถึง   ภารกิจซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดถูกใชเมื่อแจงหรือรายงานและเพิ่มพลังอํานาจ (empower) แกบุคลากร   ซึ่งสิ่งเหลานี้รวมถึง
การเปลี่ยนทัศนคติหลัก 3 ประการ  อันเกี่ยวกับ   1) ขอมูลมีเอาไวเพื่อใคร   2)  การนําขอมูลที่ได
ไปใชใหเหมาะสม   และ 3)  เขาใจธรรมชาติของขอมูล

4. การกอรูปการบัญชีและการควบคุม (formative accounting and control)      
นี้อยูในสวนของกรณีเฉพาะหรือการเอาขอมูลไปใช   เราใหลักษณะพิเศษแยกออกมาเพราะวา  
กุญแจกํากับไดถูกใหกับระบบบัญชีและงบประมาณในบริษัทสวนใหญ  การกอรูปการบัญชีจึง   
ทําใหแนใจวาระบบการบัญชี, งบประมาณและการรายงานไดถูกทําโครงสรางเพื่อชวยการเรียนรู
และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาของบริษัท  นี้เปนทางซึ่งระบบดังกลาวไดเพิ่มคุณคาใหแก
บริษัท
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5. การแลกเปลี่ยนภายใน  (internal exchange) รวมถึงหนวยภายในทั้งหมดและ
กรมที่ดูแลหนวยงานไดมองหนวยงานวา   เปนดั่งลูกคาและตัวผูสงสินคาแกบริษัท   จุดประสงค
ของกรมก็คือ   การสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาภายของในองคการ   ในการทําเชนนั้น แตละ
บุคคล กลุม กรม และหนวยงานยอยมีสวนรวมในการสนทนาอยางสม่ําเสมอ  มีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลตามที่กําหนด การตอรอง การทําสัญญาและใหผลสะทอนกลับตอผลิตภัณฑหรือบริการที่
ไดรับ    องคประกอบที่สําคัญอีกอันหนึ่ง   ก็คือ  การรวมมือกันโดยรวมแทนที่จะแขงขันกัน  ดังนั้น 
กรมแตละกรมไมเพียงแตคนหาการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา  แตรวมทั้งทุก ๆ คนยังควรรับรู
ถึงความตองการของบริษัทโดยทั้งหมดอีกดวย

6. ความยืดหยุนของการใหรางวัล  (reward flexibility) ความคิดเกี่ยวกับการเพิ่ม
ระดับของระดับการมีสวนรวม    องคการจําเปนที่จะตองเริ่มการคนควาหนทางเลือกใหม ๆ ของ
การใหรางวัลผูคนในบริษัทแหงการเรียนรู   องคการจําเปนตองรูวาเงินไมจําเปนตองเปนการให
รางวัลเพียงอยางเดียวเทานั้น    แมวาเงินรางวัลสําหรับคนสวนมากสิ่งทั้งหมดอาจจะถูกพิจารณา
วาเปน “รางวัล” ก็ตาม

7. ความสามารถของโครงสราง (enabling structures) โครงสรางที่กลาวมาได
สรางโอกาสใหแกบุคคลและการพัฒนาธุรกิจ  บทบาทถูกทําโครงสรางอยางหลวม ๆ   ในทางซึ่ง
การติดตามของลูกคาภายในและผูจัดสงสินคาแกบริษัทไดถูกสรางขึ้นในทางซึ่งอนุญาตใหมีการ
เติบโตของบุคคลและมีการทดลองขึ้น   ดังนั้น  กรมและขอบเขตอื่น ๆ  จะถูกมองวาเปนโครงสราง
ชั่วคราวที่สามารถยืดหยุนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได  ทั้งนี้จุดมุงหมายก็เพื่อสรางสรรค
สถาปตยกรรมขององคการใหชองวางสําหรับการบรรลุสูความตองการในปจจุบันและตอการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต

8. ขอบเขตของผูทํางานที่เปนการพิจารณาสภาพแวดลอม (boundary 
workers as environmental scanners) เพียงแคมีการเกิดขึ้นของขอมูลภายในบริษัท   ขอมูลได
ถูกรวบรวมจากภายนอก   แมวาอาจจะมีคนหรือกรม  ผูซึ่งมีความชํานาญในดานนี้ในบริษัทแหง
การเรียนรู   ดังนั้นการพิจารณาจะถูกทําโดยสมาชิกทั้งหมด   โดยการติดตอกับลูกคาภายนอก      
ผูจัดสงสินคาแกบริษัท เพื่อนบานและอื่น ๆ  ขอบเขตของผูทํางานเหลานี้ไดสงมอบสินคาและ
บริการ การรับสินคา/บริการ  และทําการสงสินคาและรวบรวมอยางเปนระบบและการสงกลับ     
ขอมูลที่ไดรวบรวมและไดเผยแพรออกไป

9. การเรียนรูของบริษัทกับบริษัทอื่น ๆ (inter – company learning)  เมื่อบริษัท
แหงการเรียนรูพยายามสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาของบริษัทเอง   บริษัทก็จะมีสวนรวมใน  
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กิจกรรมการเรียนที่มีผลประโยชนอยางเต็มที่   โดยการรวมกันในการฝกฝน แบงปนในการลงทุน 
ในการทําวิจัยและพัฒนา และการแลกเปลี่ยนงาน

10. บรรยากาศแหงการเรียนรู (learning climate) ในบริษัทแหงการเรียนรู    ผูจัด
การจะเห็นวา    งานที่สําคัญของพวกเขานั้นเปนการเอื้ออํานวยใหสมาชิกของบริษัทไดทดลองและ
เรียนรูจากประสบการณ    พวกเขาจะใชเวลาเพื่อหาขอมูลยอนกลับเพื่อมาชวยในการทําความ  
เขาใจใหมากขึ้น  ความผิดพลาดตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นนั้นทําใหเกิดการเรียนรู อันจะนําไปสูการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่อง

11. การพัฒนาตนเองสําหรับทุกๆ คน (self – development for all) ทรัพยากร
และส่ิงเอื้ออํานวยตางๆ สําหรับการพัฒนาตนเองจะมีไวสําหรับทุก ๆ คนขององคการ   ดวยการ   
นําทางอยางเหมาะสม   รวมทั้งระบบสําหรับการสะทอนกลับของขอมูล   นอกจากนี้ผูคนจะไดรับ
การสนับสนุนใหมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูและพัฒนาของตนเองอีกดวย46

องคการแหงการเรียนรูสากล
 มารควอดและเรยโนลดส (Marquardt and Reynolds) ไดสํารวจองคการระดับโลก

มากกวา 50 องคการที่ถูกเชื่อวาเปนองคการแหงการเรียนรูโดยนักการศึกษา และโดยผูนําทาง
ดานนี้  การนําการสํารวจอยูบนพื้นฐานของการสํารวจคนหาอยางตอเนื่อง  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 9   
วงแหวนทั้ง 3 มีองคประกอบถึง 19 องคประกอบ   ไดแสดงใหเห็นถึงความซับซอนมากขึ้นในแบบ
แสดงองคการแหงการเรียนรูสากล  (Global Learning Organization) ดังรายละเอียดตอไปนี้

การเรียนรู (learning)
ในวงแหวนในสุด  การเรียนรูจะรวมถึงการเรียนรูสวนบุคคลและของกลุมทั้งสองสวนนี้

เปนองคประกอบที่จําเปนในการสรางการเรียนรูขององคการขึ้นในวงแหวนกลาง
การเรียนรูสวนบุคคล  การเรียนรูสวนบุคคล   เปนการเรียนรูอะไรก็ตามที่ไดรับมา

โดยบุคคลนั้นผานระบบทรัพยากรบุคคลขององคการ  หรือโดยทางอื่น ๆ ตัวอยางรวมถึงการเรียนรู
ดวยตัวเอง  เรียนรูผานบทเรียนทางคอมพิวเตอร   เรียนรูจากการสังเกต   หรือแมแตความสามารถ
ที่จะเขาใจสิ่งตาง ๆ   ไดอยางลึกซึ้ง

                                         
46Pedler, Burguyne and Boydell, The Learning Company : A strategy for

sustainable development, 18 – 23.
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การเรียนรู
ของปจเจกบุคคล

การเรียนรู
ของกลุม

วิสัยทัศน

โครงสรางที้เหมาะสม

   วัฒนธรรมการ
        เรียนรูของ

องคกร

  การเพิ่ม
   อํานาจ

       การวิเคราะห
สภาพแวดลอม

เทคโนโลยี
การเรียนรูคุณภาพ

กลยุทธ

 บรรยากาศที่
สนับสนุน

    การทํางาน
เปนทีม

       และเครือขาย

ขอบเขต

อิทธิพลของวัฒนธรรม

 โลกาภิวัตน

ภาษา

   ภาวะผูนํา

        ความแตกตาง
กันของแรงงาน

ขอบเขตความรู
ช้ันในการเรียนรู
ของบุคคล

ขอบเขตความรู
ช้ันกลางการเรียนรู
ขององคกร

ขอบเขตความรู
ช้ันนอกการเรียนรู
ระดับสากล

แผนภูมิที่ 9   ตัวแบบองคการแหงการเรียนรูระดับสากล (Global Learning Organization Model)
ที่มา : Michael J. Marquardt and Angus Reynolds, The Global Learning Organization
(New York  : Irwin Professional Publishing, 1994), 29.

การเรียนรูของกลุม  การเรียนรูของกลุม เปนการเรียนรูอะไรก็ตามโดยกลุม ทีม 
หนวย หรือ หนวยงานยอยขององคการ การเรียนรูของกลุม จะเติมเต็มไดอยางยอยมากผานการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ
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องคการ (organization)
ในวงแหวนกลาง  คือ  การเรียนรูขององคการมี 11 องคประกอบ ที่จําเปนตอองคการ   

ในการใหการสนับสนุนการเรียนรูอยางสูงสุด  มารควอดท และเรยโนลดส (Marquardt and 
Reynolds)   พบวา   องคการการเรียนรูสากลที่ประสบความสําเร็จไมอาจจะลอกเลียนแบบกันได   
ความแตกตางจะสามารถเห็นไดเปนพิเศษในที่ที่เนนในสวนขององคประกอบตาง ๆ  ขององคการ

1. โครงสรางที่เหมาะสม (appropriate structures) องคประกอบนี้ รวมทั้ง      
โครงสรางในแนวราบ ที่เปนกระแสธรรมชาติ โครงสรางแบบนี้มีการเผชิญหนามาก การไหลบาของ
ขอมูล ความรับผิดชอบในงานที่ทํา การรวมงานกันภายในและภายนอกองคกร นอกจากนี้         
องคประกอบ โครงสรางที่เหมาะสมยังชวยปรับแตงโครงสรางองคการใหสอดคลองกับเงื่อนไขของ
ทองถิ่นที่มีอยูในสภาพจริงทางธุรกิจ

2. วัฒนธรรมการเรียนรูขององคการ (corporate learning culture) องคประกอบ
นี้แสดงวัฒนธรรมขององคการที่ซึ่งการเรียนรูถูกทําใหมีคุณคาอยางสูง ที่ซึ่งความเสี่ยงถูกทําใหมี
กําลังใจและถูกใหรางวัล และทุกคนก็ตางมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน และการเรียนรู
ของผูอ่ืนดวย นี่คือความพยายามที่สมบูรณตามกฎหมายขององคการที่อยูในวงแหวนในสุดของ
องคการแหงการเรียนรูสากล

3. การเพิ่มอํานาจ (empowerment) องคประกอบนี้รวมถึงความสามารถและ
อํานาจ การกระจายอํานาจไดถูกใหอยางใกลชิดเทาที่เปนไปไดแกจุดของการมีปฏิสัมพันธกับ    
ลูกคา อํานาจที่อนุญาตใหมีการเรียนรูเกิดขึ้นไดผานความรับผิดชอบตองานที่ทํา

4. การวิเคราะหสิ่งแวดลอม (environmental scanning) เปนการบรรยายความ
เขาใจและการวิเคราะหส่ิงแวดลอม  การวิเคราะหส่ิงแวดลอมถูกทําทั้งภายในและภายนอก     
องคการ ความเกี่ยวโยงทางอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การเมือง และขอมูลทางสังคม ซึ่งเปนผล
ประโยชนขององคการตางก็เปนผลจากความพยายามทั้งนั้น

5. การสรางความรูและการถายโอนความรู (knowledge creation and transfer)
องคประกอบนี้ รวมถึงความตอเนื่องในการสรางความรูและความตอเนื่องของกระบวนการที่   
หมุนเวียนในองคการที่มีการถายโอนขอมูลไดดีเยี่ยม ความรูไดถูกรวบรวม ถอดความ ถูกเก็บและ
มีการเผยแพรที่รวดเร็ว และใหมีการกาวกายหนาที่ ระดับขอบเขตและวัฒนธรรมนอยที่สุด

6. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู (learning technology) รวมถึงขอมูลเทคโนโลยี      
ทั้งหมด รวมขอมูลสารสนเทศซึ่งเพิ่มการสะสมของขอมูล การวิเคราะห การแจกและการพัฒนา
ความรูและทักษะ
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7. คุณภาพ (quality) นี้เปนพันธะสัญญาที่จะพัฒนาอยางตอเนื่อง มันรวมถึงการ
เรียนรูอยางตอเนื่องที่จําเปนที่จะใหไดมาซึ่งคุณภาพทั้งหมด ในอีกมุมมองของคุณภาพในองคการ
แหงการเรียนรูสากลที่ประสบความสําเร็จ ก็คือ พันธะสัญญาของลูกจางทุกคนเพื่อใหมีบุคลิกที่
เชี่ยวชาญในสาขาที่จะใหผลประโยชนแกองคการ

8. กลยุทธ (strategy) ประกอบดวยการมีสติ และการตรึกตรองการวางแผน       
จากความเปนผูนําและโครงสรางหลักภายในองคการในการจัดทําการเรียนรูอยางกวาง ๆ คือ 
“หลักทางธุรกิจ” ขององคการ ซึ่งในการเรียนรูถูกมองวาเปนหลักการขับเคลื่อน

9. บรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู (supportive atmosphere) องคการแหงการ
เรียนรูแหงโลกที่ประสบความสําเร็จจะไมละเลยการพิจารณา การเติบโต ความจําเปน และการ
เกี่ยวของกับความฝนของลูกจางแตละคนของพวกเขาดวย ลูกจางถูกมองวาเปนองคประกอบที่
สําคัญของกลยุทธองคการและการดําเนินการ พวกเขาถูกทําใหมีคาและถูกทําใหมีการศึกษา
           10. ทีมงานและเครือขาย (teamwork and networking) องคการแหงการเรียนรูมี
พันธะสัญญาตอทีมงานและการเรียนรูของทีม ลูกจางหาทางที่จะรวมกันทํางานกับหนวยตาง ๆ 
ขององคการ และสรางเครือขายเมื่อไรก็ตามที่เปนไปไดกับแหลงทรัพยากรนอกองคการผาน    
พันธบัตรทั่วโลก ความสัมพันธไมเปนทางการและอื่นๆ
           11. วิสัยทัศน (vision) คือ ความสอดคลองขององคการในลักษณะขยายและการ
สนับสนุนทิศทางในอนาคต รวมถึงภารกิจ คุณคา และความเชื่อขององคการ การพยายามรวมจะ
ตองมีการแบงปน และทาทายโดยทุกคนในองคการ

ความเปนสากล (global)
วงแหนวนอกสุด   เปนสิ่งแวดลอมของการเรียนรูสากล  ซึ่งมีองคประกอบ 6 อยาง  คือ
1. การแพรกระจายของวัฒนธรรม (acculturation) แสดงถึงความสามารถของ

องคการแหงโลกในการรวมมือกันของวัฒนธรรมอีกหลากหลาย    ทั้งภายในและภายนอกองคการ 
และในการทํางานรวมกับคนที่มีคุณคาในเชิงปฏิบัติ   วัฒนธรรมสําหรับองคการแหงการเรียนรูแหง
โลก  อาจมีการปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรมหรือมากกวา องคการแหงการเรียนรูสากลจะตองรับรู
ถึงความแตกตางของวัฒนธรรม   ตองแนใจวานโยบาย   โปรแกรมและโอกาสไดถูกเปดแกคนที่มา
จากทุกวัฒนธรรม   ในความหมายในทางคอมพิวเตอรก็คือ  องคการแหงการเรียนรูสากลจะตอง
เปนมิตรแกผูใชในทุกวัฒนธรรม

2. ขอบเขต (borders) สวนประกอบนี้แสดงถึงความเปนสากลที่เปนจุดตัดดานการ
เมืองและภูมิศาสตร   ที่แยกคนใหไกลหางเศรษฐกิจ   การโนมนาวทางการเมือง  การจัดการดาน
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ระยะทาง   เศรษฐกิจ และการเมืองอยูในองคประกอบนี้  ซึ่งเปนขึ้นวิกฤตในการกลายเปนองคการ
สากล

3. โลกาภิวัตน (globalization) องคประกอบของความเปนโลกาภิวัตนของวงแหวน
รอบนอก  แสดงถึงการการรวมตัวของเศรษฐกิจและสังคมที่ผลักดันใหเผชิญในสภาพแวดลอมแหง
โลก  เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมมีแนวโนมเพิ่มข้ึนของความจําเปนในการแบงปนและยินยอม
ตามคานิยมสภาพทองถิ่นและวิธีการปฏิบัติ   ความเปนโลกาภิวัตนทําใหองคการมีใจที่เปนแบบ
สากล   และดําเนินการทั่วเหมือนตัวตนเดียวกัน

4. ภาษา (language) หมายถึง  คําพูดและที่ไมใชคําพูดทางการสื่อสารของคน      
มันเปนทั้งตัวนําและเงื่อนไขของวัฒนธรรม  การที่ไมสามารถพูดภาษาของลูกคา ลูกจาง หรือ        
ผูขายได  จึงจํากัดความสามารถขององคการที่จะเขาใจ   จูงใจและมีประสิทธิภาพกับผูคนเหลานั้น  
พนักงานที่มีทักษะที่จะเขาใจ  2  ภาษา   เปนสิ่งจําเปนสําหรับองคการแหงการเรียนรูสากล

5. ภาวะผูนํา (leadership) บทบาทและทักษะที่จะตองมีของผูในองคการแหงการ
เรียนรูสากล    รวมองคประกอบทุกอยางในสถานการณภายในประเทศ   ในมุมมองแบบสากลได
รวมเอาความซับซอน  ไดแก  ส่ิงที่เอื้ออํานวยความสะดวกสบายที่เปนสากล  ผูสอน  ผูใหบริการ 
ความสามารถในการเรียนรูภาษา   ทักษะตรงกันขามกับวัฒนธรรม  เหลานี้ไดรวมโดยองค
ประกอบอื่น ๆ  ในวงแหวนวงนอก

6. ความแตกตางของสภาพการทํางาน (workforce diversity) สหภาพแรงงาน
สากลประกอบดวยผูคนที่ไมไดมีความเกี่ยวของในสิ่งพื้นฐานเดียวกัน  ดังเชนกับภายในประเทศ  
แตเกี่ยวกับชนชาติ  ศีลธรรมจรรยา  ศาสนา  การศึกษา  สังคม  และประเทศเกิดที่แตกตางกัน47

ตัวแบบองคการที่มีการเชื่อมโยงของระบบ
มารควอดท  (Marquardt)  ไดเสนอแบบจําลององคการที่มีการเชื่อมโยงของระบบ

ตาง ๆ (The Systems – Linked Organization Model) และแบงออกเปนระบบยอย 5 ของ      
องคการแหงการเรียนรู   โดยมีระบบยอยดานการเรียนรูเปนระบบยอยหลักที่เชื่อมโยงระบบยอย
ดานอื่น ๆ  ดังแผนภูมิที่  10   โดยระบบยอยทั้ง  5  ระบบ  คือ

1. ระบบยอยดานการเรียนรู  (learning subsystem) หมายถึง  การเรียนรูของ
องคการ   ซึ่งมีอยู 3  ระดับ  คือ  1) การเรียนรูของบุคคล  2) การเรียนรูของกลุมหรือทีม  และ      

                                         
47Michael J. Marquardt and Angus Reynolds, The Global Learning

Organization (New York  : Irwin Professional Publishing, 1994), 26 - 34.
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3)  การเรียนรูขององคการ   และการเรียนรูในแตละระดับจะมีหลายประเภท  คือ  การเรียนรูเพื่อ
การปรับตัว (adaptive learning) การเรียนรูเพื่อการคาดการณ (anticipatory  learning)         
การเรียนรูเพื่อเรียนรู  (deutero  learning)  และการเรียนรูจากการปฏิบัติ (action  learning)  ทั้งนี้
การเรียนรูจะอาศัยทักษะสําคัญตาง ๆ  เพื่อใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  โดยทักษะดังกลาวคือ 
การคิดเชิงระบบ (systems  thinking) ความเชี่ยวชาญของบุคคล (personal  mastery) แบบแผน
ทางความคิด (mental  models) การเรียนรูของทีม (team  learning) วิสัยทัศนรวม (shared  
vision)  และการสนทนา (dialogue)

แผนภูมิที่ 10  ตัวแบบเชิงระบบขององคการแหงการเรียนรู (Systems learning organization
 model)

ที่มา : Michael J. Marquardt, Building the Learning Organization : A Systems Approach
to Quantum Improvement and Global Success (New York : McGraw–Hill, 1996), 21.

2. ระบบยอยดานองคการ (organization subsystem) ซึ่งก็คือ ตัวขององคการเอง  
ซึ่งประกอบไปดวย 1) วัฒนธรรม วัฒนธรรมองคการองคการแหงการเรียนรูจะมีการยอมรับรวมกัน
วา  การเรียนรูมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการ   ซึ่งการเรียนรูนี้จะกลายเปนนิสัยและ
บูรณาการไวในสวนของหนาที่ตางๆ ขององคการ  นอกจากนี้ยังหมายถึงวัฒนธรรมในการดัดแปลง
ความรูตาง ๆ  การผสมผสานกันและการเพิ่มพูนความรูดวยคานิยมในการสงเสริมกัน 2) วิสัยทัศน  

การเรียนรู
(learning)

เทคโนโลยี
(technology)

ความรู
(knowledge)

องคการ
(organization)

สมาชิก
(people)
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หมายถึง  ส่ิงที่เปนที่ยึดเหนี่ยวความหวัง, เปาหมาย, และทิศทางขององคการเพื่ออนาคตขางหนา
ซึ่งภาพในอนาคตขององคการนั้น จะมีการสงถายกันระหวางภายในและภายนอกองคการ        
วิสัยทัศนขององคการจึงเปนเสมือนภาพฝนหรือส่ิงที่ปรารถนาอยากที่จะเปนไปในอนาคตของ  
องคการถึงการเรียนรูและผูเรียนรูไดสรางสรรคผลิตภัณฑ  และการบริการใหม ๆ อยางตอเนื่อง      
3) ยทุธศาสตร   ที่มีความสัมพันธกับแผนปฏิบัติการ วิธีการ ยุทธวิธี และข้ันตอนตาง ๆ  ในการไป
สูวิสัยทัศนและเปาหมายขององคการ   ในองคการแหงการเรียนรู  ยุทธศาสตรจะทําใหไดมาซึ่งการ
เรียนรู, การถายโอน, และนําไปใชประโยชนไดอยางดีในการปฏิบัติงานขององคการ  4) โครงสราง
ขององคการ  ประกอบไปดวยแผนกตาง ๆ ระดับช้ัน และรูปรางภายนอกขององคการ   โครงสราง
ขององคการแหงการเรียนรูจะเพรียวหรือมีความกระฉับกระแฉง, แบนราบ เปนโครงสรางที่ไร
ขอบเขต   ซึ่งจะทําใหการติดตอส่ือสารภายในองคการ, การไหลเวียนของขอมูลสารสนเทศ ความ
รับผิดชอบที่มีตอชุมชน และการรวมมือระหวางกันภายในและภายนอกองคการนั้นเปนไปอยางดี  
ที่สุด

3. ระบบยอยดานบุคลากรขององคการ (people subsystem) บุคลากรของ   
องคการแหงการเรียนรูนั้นจะประกอบไปดวย 1) พนักงาน  2) ผูจัดการ/ผูนํา 3) ลูกคา  4) หุนสวน
ทางธุรกิจ  และ  5) ชุมชน   ซึ่งสวนประกอบที่กลาวมานี้จะมีคุณคาตอองคการแหงการเรียนรู     
แตทั้งนี้องคประกอบดังกลาวจะตองไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจ (empowerment) และทําให
เกิดความสามารถในการเรียนรูดวย (enabled to learn)

4. ระบบยอยดานความรู (knowledge subsystem)  จะเปนการจัดการกับความรู
ที่ไดจากการคนควาและสรางขึ้นมาขององคการ   ซึ่งประกอบไปดวย  1) การสะสมความรู  ซึ่ง
หมายถึง    การสะสมขอมูลและสารสนเทศจากภายในและภายนอกขององคการ  2) การสราง
ความรูใหม ๆ  จากในองคการ   โดยผานการแกปญหาและความเขาใจอยางลึกซึ้ง  3) การจัดเก็บ
ความรูโดยลงรหัสและรักษาความรูที่มีคาขององคการ   เพื่อใหบุคลากรขององคการนั้นงายตอการ
เขาถึงและสืบคนไดสะดวกรวดเร็ว   ตลอดเวลาและทุกสถานที่ และ  4) การถายโอนความรูและ
การนําความรูมาใชประโยชน   ซึ่งอาจจะเกิดโดยกลไก การใชอิเล็กทรอนิคส เพื่อใหการเคลื่อนไหว
ของสารสนเทศและความรูระหวางบุคคล  ทั้งนี้การถายโอนและการนําความรูไปใชนั้นเปนไปอยาง
ตั้งใจและไมตั้งใจ   ซึ่งจะเกิดผลดีโดยสมาชิกขององคการนําไปเพื่อใหเกิดประโยชน

5. ระบบยอยดานเทคโนโลยี (technology subsystem) ระบบยอยดานเทคโนโลยี
จะเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนและบูรณาการเครือขายทางเทคโนโลยี  และเครื่องมือสารสนเทศ       
ซึ่งยอมใหมีการเขาถึงและแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศและการเรียนรู  โดยมีสวนประกอบดังนี้  
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คือ  กระบวนการทางเทคนิค ระบบตาง ๆ และโครงสราง  ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความรวมมือ การฝกสอน
การประสานงาน และทักษะทางความรูดานอื่น ๆ ใหเกิดขึ้น  สวนองคประกอบที่สําคัญของระบบ
ยอยดานเทคโนโลยี  คือ  1) เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการนําเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร
เพื่อการรวบรวม การลงรหัส สะสม และถายโอนขอมูลสารสนเทศขามองคการและขามไปยัง    
เครือขายทั่วโลก  2)  การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือพื้นฐาน  หมายถึง  การเรียนรูโดย
อาศัยสื่อทางคอมพิวเตอรที่มีความหลากหลาย  ไมวาจะเปนวีดีโอเทป เทปเสียง และการฝกอบรม
จากสื่อมัลติมีเดีย   นอกจากการเรียนรูแลว  ความรูและทักษะตาง ๆ จะไดรับการสงมอบและ   
แบงปนรวมกันอีกดวย  3) ระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  (Electronic  
Performance  Support  Systems : EPSS) หมายถึง   การใชขอมูลที่อยูในรูปขอความ รูปภาพ 
หรือเทปบันทึกเสียง) และกระบวนการดักความรูภายในองคการมาเก็บสะสมไว และทําการ       
เผยแพรขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  อยางทั่วถึง   เพื่อเปนการชวยบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานได
ในระดับสูงและอยางรวดเร็วเทาที่จะเปนไปไดตามเวลา48

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

งานวิจัยในประเทศ
ประเสริฐ สมพงษธรรม   ไดวิจัยเรื่อง   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

ของศึกษาธิการจังหวัดที่สัมพันธกับประสิทธิผลองคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด   ผลการวิจัย
พบวา   ศึกษาธิการจังหวัดมีภาวะผูนําแบบที่มีพิสัยเต็ม โดยมีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพอยูและ
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง และมีภาวะผูนําแบบตามสบายอยูในระดับนอย   
อีกทั้งยังพบวาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสามารถชวยเสริมประสิทธิผลขององคการสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะ
ผูนําแบบแลกเปลี่ยนดานการใหรางวัลตามสถานการณสงผลทางบวกที่ดีตอประสิทธิผลขององค
การสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด49

                                         
48Marquardt, Building the Learning Organization : A Systems Approach to

Quantum Improvement and Global Success, 21 - 28.
49ประเสริฐ สมพงษธรรม, “การวิเคราะหภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัดที่สัมพันธกับ

ประสิทธิผลองคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), บทคัดยอ.
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วันชัย นพรัตน  ไดวิจัยเรื่อง  ภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   ในเขต
การศึกษา 12  ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําของผูบริหารในสถานศึกษาขนาดใหญกวา  จะมีระดับ
ภาวะผูนําตามการรับรูของหัวหนากลุมประสบการณอยูในระดับที่มากกวาผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดกลางและเล็ก  แตเมื่อจําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานของหัวหนากลุม       
ประสบการณที่มีประสบการณทั้งมากและนอย  จะอยูในระดับปานกลาง   นอกจากนี้หัวหนากลุม
ประสบการณที่อยูในสถานศึกษาขนาดตางกัน  ยังรับรูภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตหัวหนากลุมประสบการณที่มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานตางกันรับรูภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
และยังพบวา  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในเขตการศึกษา 12  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05   เมื่อ
จําแนกตามขนาดสถานศึกษา  และประสบการณในการปฏิบัติงานของหัวหนากลุมประสบการณ   
และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา   ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ   ดานการใหรางวัล
ตามสถานการณ   ดานการกระตุนการใชปญญาและดานการจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ   เปนตัว
พยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษาประถมศึกษาในเขตการศึกษา 12  โดยมีอํานาจการ
พยากรณเทากับรอยละ 29.5950

สุนทรี กุลนานันท  ไดทําวิจัยเรื่องศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูใน
ประเทศไทย   ซึ่งเปนการวิจัยเอกสารและกรณีศึกษา  บริษัทเชลลแหงประเทศไทย และมูลนิธิศูนย
พิทักษสิทธิเด็ก  งานวิจัยไดวิเคราะหในสองระดับ คือ  ระดับมหภาค ไดแกภาพรวมขององคการ
ทั่วไปในบริบทของสังคมและระดับจุลภาค ไดแก ศักยภาพขององคการแตละแหงที่เปนกรณีศึกษา   
และไดเปรียบเทียบกับเกณฑในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูและเทียบเคียงกันระหวาง
องคการทั้งสอง   ซึ่งเปนองคการธุรกิจและองคการไมแสวงหากําไร   ผลการวิจัยพบวา ในระดับ  
มหภาค  กลุมคนเกษตรกรรมและกลุมคนสารสนเทศมีศักยภาพที่สูง  แตกลุมคนอุตสาหกรรมนั้น
มีศักยภาพที่ต่ําและยังเปนกลุมคนสวนใหญในสังคมปจจุบัน  ดานสภาพแวดลอมภายในองคการ

                                         
50วันชัย นพรัตน, “ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ในเขตการศึกษา 12,” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2539), บทคัดยอ.
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ที่เปนจุดเดน   ไดแก   แนวคิดดานการบริหารจัดการและการเรียนรูที่อิงวัฒนธรรมตะวันออกซึ่ง
เปนพื้นฐานขององคการแหงการเรียนรู  สวนจุดดอยไดแก วัฒนธรรมองคการที่มีการแบงชนชั้น
ยึดติดกับความเปนอาวุโส การเลือกที่จะอุปถัมภและรูปแบบการบริหารแบบเก็งกําไรในระยะสั้น
โดยไมมีการสรางนวัตกรรมใหม ๆ  ตลอดจนความไมผูกพันและการไมถายทอดเทคโนโลยี   ดาน
สภาพแวดลอมภายนอก อันไดแก เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี  รวมถึงแนวคิดในการ
พัฒนา   พบวามีทั้งปจจัยที่อาจเปนทั้งโอกาสและอุปสรรคตอการพัฒนาในระดับจุลภาค  พบวา  
บริษัทเชลแหงประเทศไทย จํากัด และมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็กนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาใน
ระดับที่สูง  สวนที่แตกตาง คือ บริษัทเชลมีระบบการถายทอดเทคโนโลยีและการบริหารดี   แตการ
กระจายอํานาจและการมีสวนรวมในเรื่องตางๆ  ที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูจะจํากัดเฉพาะผูบริหาร
ระดับกลางและสูง  อีกทั้งมีการยึดระบบอาวุโส  ทางศูนยพิทักษสิทธิเด็กนั้นมีบรรยากาศการเรียนรู   
การทํางานเปนทีมและเครือขาย   มีกระบวนการทํางานที่สงเสริมการคิดเชิงระบบ  จุดดอยที่สอง
องคการมีความเหมือนกัน  คือ  ชองวางทางความคิดของผูบริหารระดับสูงกับการปฏิบัติจริงใน
องคการ   องคประกอบหลายดานที่จําเปนตอการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู51

วนนาถ ฉัตรอุทัย  ไดศึกษาแนวคิดและวิธีสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยทําการศึกษาธนาคารไทยพานิชย จํากัด (มหาชน) โดยใชแนวคิด
องคการแหงการเรียนรู  ผลการศึกษาพบวา  การเรียนรูดวยตนเองเปนวิธีการที่เหมาะสมกับผูเรียน
ที่มีวุฒิภาวะ  มีความรับรับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเอง  ชี้นําตนเองมากกวาที่จะใหผูอ่ืนชี้นํา    
ซึ่งไดสอดคลองกับการเรียนรูของผูใหญ แตการเรียนรูแบบนี้ไมเปนที่คุนเคยกับอุปนิสัยของคนไทย   
จึงจําเปนตองแนะนํา  เอื้ออํานวยความสะดวก  องคการตองเปดโอกาสใหพนักงานไดมีการเรียนรู
ดวยตนเองอยางกวางขวางและมีแหลงคนควา  นอกจากนี้ธนาคารไทยพานิชยไดใหความสําคัญ
กับการเรียนรูคอนขางมาก   โดยที่ระยะแรกจะใหความสําคัญกับพนักงานระดับผูบริหาร   โดยให
ความรูแนวคิดองคการแหงการเรียนรู และคอยขยายวงกวางออกไปสูพนักงานทุกระดับ เปด
โอกาสใหพนักงานไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ   จัดแหลงการเรียนรูโดยการนําเทคโนโลยี
มาใช   คือ  ระบบอินทราเน็ต (intranet)  มีการกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องโดยอาศัยส่ือ

                                         
51สุนทรี กุลนานันท, “ศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูใน       

ประเทศไทย”    (ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร, 2539), บทคัดยอ.
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ตาง ๆ ขององคการ  ซึ่งปฏิบัติแลว   พบวา  การใชส่ือตองใชเวลานานกอนที่จะกระตุนใหพนักงาน
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง52

นันทพร โชตินุชิต พบวา กระบวนการทํางานในองคการแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
จะขึ้นอยูกับรูปแบบการทํางานเปนทีมแบบขามสายงาน  ซึ่งรูปแบบนี้  จะสงเสริมใหคนในองคการ
ไดเรียนรูอยางทั่วถึงและตอเนื่อง มีโอกาสไดสรางวิสัยทัศนรวมกัน รวมกันคิดและวางแผน เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดและขอมูลตอกัน อันจะสงผลใหเกิดวิสัยทัศนรวมระหวางพนักงานกับองคการ   
เกิดความรูสึกวาตนเองเปนเจาขององคการ  ซึ่งจะทําใหพนักงานนั้นมุงสรางสรรคองคการใหเกิด
ความเจริญกาวหนา53

อภันตรี รอดสุทธิ   ไดวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธระหวางการรับรูความสัมพันธกับความ
เปนไปไดในการปฏิบัติของแนวคิดองคการแหงการเรียนรู   โดยศึกษาโครงการจตุสัมพันธธนาคาร
ไทยพานิชย   จํากัด  การรับรูความสําคัญและความเปนไปไดในการปฏิบัติใชแนวคิดของ  เซ็นกี 
(Senge)  ผลการวิจัยพบวา  การรับรูความสําคัญกับความเปนไปไดในทางปฏิบัติของแนวคิด   
องคการแหงการเรียนรูมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในระดับปานกลาง  
แตการรับรูความสําคัญกับความเปนไปไดในทางปฏิบัติในเรื่องความเชี่ยวชาญของบุคคล  พบวา  
มีความสัมพันธกันในระดับที่ต่ํา54

กัลยาณี คําแดง  ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยจิตลักษณะและวินัยในการ
สรางองคการแหงการเรียนรู   ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  ผลการวิจัยนั้นพบวา  ปจจัย

                                         
52วนนาถ ฉัตรอุทัย, “แนวคิดและวิธีสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในองคกร” (ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2539), บทคัดยอ.

53นันทพร  โชตินุชิต, “การพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรูในรูปแบบทีมขาม
สายงาน” (ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิต           
พัฒนบริหารศาสตร, 2539), บทคัดยอ.

54อภันตรี รอดสุทธิ, “ความสัมพันธระหวางการรับรูความสัมพันธกับความเปนไปได    
ในการปฏิบัติของแนวคิดองคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษาโครงการจตุสัมพันธธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)” (ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2540), บทคัดยอ.
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จิตลักษณะในดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และดานทัศนะคติตองานและองคการมีความสัมพันธกับ
วินัยทั้ง 5 ประการขององคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิต5ิ5

กาญจนา  เกียรติธนาพันธุ  ไดวิจัยเรื่อง บรรยากาศขององคการกับองคการแหงการ
เรียนรู ศึกษากองสาธารณสุขภูมิภาค  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ผลการวิจัยพบวา  
บรรยากาศองคการมีความสัมพันธทางบวกกับการพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู  
นอกจากนี้ยังพบวา  ผูบริหารมีสวนสําคัญตอการกําหนดทิศทางในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
บรรยากาศองคการ  กลาวคือ  การพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรูนั้นตองอาศัย  ความ
ตั้งใจจริง ความรวมมือรวมใจกัน การสรางความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนที่เกิดจาก
การเรียนรู  ความพึงพอใจในการเรียนรูดวยตนเองของสมาชิกในองคการภายใตบรรยากาศที่เอื้อ
อํานวยตอการพัฒนา56

กิ่งกาญจน เพชรศรี  ไดวิจัยเรื่องศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู 
ของโรงพยาบาลกรุงเทพ  ผลการวิจัยพบวา  ลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามระดับตําแหนง สาย
การทํางาน  ระดับการศึกษาและประสบการณการทํางานที่แตกตางกันนั้นมีความเห็นเกี่ยวกับ
ศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูในแตละองคประกอบไมแตกตางกัน  ยกเวน
ลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามรายการทํางานที่แตกตางกันที่ความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการ
พัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูในองคประกอบดานการใชเทคโนโลยีแตกตางกันและความ
สัมพันธระหวางองคประกอบของการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูนั้นมีอยูในระดับที่สูง57

                                         
55กัลยาณี คําแดง, “ความสัมพันธระหวางปจจัยจิตลักษณะและวินัยในการสราง    

องคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษา องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ภาคนิพนธโครงการ
บัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541), บทคัดยอ.

56กาญจนา เกียรติธนาพันธุ, “บรรยากาศองคการที่เอื้อตอการพัฒนาไปสูองคการแหง
การเรียนรู : กรณีศึกษา กองสาธารณสุขภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” (ภาคนิพนธ
โครงการบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันพัฒนบริหารศาสตร, 2541),        
บทคัดยอ.

57กิ่งกาญจน เพชรศรี, “ศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู : กรณี
ศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ” (ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541), บทคัดยอ.
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สุพัตรา จันทร  ที่ไดวิจัยเรื่อง  การรับรูบรรยากาศองคการและศักยภาพการพัฒนาไปสู
องคการแหงการเรียนรู   ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย  
พบวา   บรรยากาศองคการกับองคประกอบของศักยภาพการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูมี
ความสัมพันธทางบวกระหวางกันในระดับปานกลางและปานกลางคอนขางสูง  ยกเวนมิติดาน
โครงสรางของการปฏิบัติงานนั้นมีความสัมพันธระหวางกันอยูในระดับตํ่า58

อภิวรรณา  แกวเล็ก   ไดวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ       
ประสิทธิผลของสถานศึกษามัธยมศึกษา  สังกัด  กรมสามัญศึกษา   เขตการศึกษา 1  ผลการวิจัย
พบวา   ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวมมากกวา      
ผูบริหารสถานศึกษาที่ใชภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  กลาวคือ  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะสง
ผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาในดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศคติทางบวก, ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาสถานศึกษาใหเขากับส่ิงแวดลอมไดอยางดีและความสามารถในการแกปญหาภายใน
สถานศึกษา59  และยังพบวา  การใชคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพดานการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคลที่มากเกินไป   อาจทําใหผูใตบังคับบัญชาขาดความไววางใจซึ่งกันและกัน  
มีการแบงพรรคแบงพวก มุงความสําเร็จสวนตัวมากกวาสวนรวม  ดังนั้น ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ
จึงควรเนนการทํางานเปนทีมมากกวาการที่จะมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล  สวนคุณลักษณะ
ของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณการจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ 
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และการกระตุนการใชปญญา  สงผลตอประสิทธิผลของสถาน
ศึกษาในดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา  ในการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน  และมีลักษณะบรรยากาศแหงการเรียนรูหรือองคการแหงการ

                                         
58รอยตํารวจ (หญิง) สุพัตรา จันทรเทียน, “การรับรูบรรยากาศองคการและศักยภาพ

การพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ภาคนิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2542), บทคัดยอ.

59อภิวรรณา แกวเล็ก, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), บทคัดยอ.
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เรียนรู60  แต ภิญโญ  คชศิลา  ไดขอที่คนพบที่แตกตางไปจากนั้นคือ  พฤติกรรมของภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลสงผลตอประสิทธิผลของสํานักงาน     
ศึกษาธิการอําเภอโดยภาพรวม61  อาจเปนเพราะ งานวิจัยของ  อภิวรรณา  ศึกษาสถานศึกษาใน
ระดับมัธยม  แตภิญโญศึกษาสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  ซึ่งตรงจุดนี้ถึงแมวาจะเปนระบบ     
ราชการเหมือนกัน  แตลักษณะรายละเอียดของงานอาจตางกัน  จึงเปนไปไดวาในสํานักงาน   
ศึกษาธิการอําเภอจะมีการใชภาวะผูนําจําเปนตองมุงความสัมพันธไปที่รายบุคคลมากกวา  เพื่อให
งานบรรลุผล

ดวงใจ  นิลพันธุ   ไดวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร  ความ    
พึงพอใจในการทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงาน : ศึกษากรณีบริษัทในกลุมธุรกิจ
ส่ือสารโทรคมนาคม ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
ของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01   ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารมีความ
สัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   นอกจากนี้    
ยังพบวาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน       ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ และอายุรวมกันทํานายความ
พึงพอใจในการทํางานของพนักงานไดรอยละ 39.7  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและอายุสามารถ
รวมกันทํานายความผูกพันตอองคการของพนักงานไดรอยละ 12.362

ยุพา  เลิศวิริยะพงศ  ไดวิจัยเรื่อง  ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตองานวิชาการของ
สถานศึกษา  เขตการศึกษา 5   ผลการวิจัยพบวา   ภาวะผูนําของผูบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก   
และภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตองานวิชาการของสถานศึกษา  คือ   คุณลักษณะของภาวะผูนํา

                                         
60 เร่ืองเดียวกัน, 93.
61ภิญโญ คชศิลา ,  “ภาวะผูนําของศึกษาธิการอําเภอที่สงผลตอประสิทธิผลของ     

สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), บทคัดยอ.

62ดวงใจ นิลพันธุ, “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร ความพึงพอใจในการ
ทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงาน : ศึกษากรณีบริษัทในกลุมธุรกิจส่ือสารโทร
คมนาคม” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543), บทคัดยอ.
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แบบเปลี่ยนสภาพดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การกระตุนการใชปญญา และการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล  และคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนดานการใหรางวัลตาม
สถานการณ   และดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก63

มาลี  ธรรมศิริ   ไดวิจัยและพัฒนารูปแบบองคการแหงการเรียนรู  โดยผานหนวยงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการของไทย   ผลการวิจัยพบวา   องคการไทยมีระดับขององคการ
แหงการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง  และมีความเปนไปไดสูงในระบบยอยดานวิสัยทัศนและ   
ยุทธศาสตร   นอกจากนี้ยังพบวา  ลักษณะไทยที่เอื้อตอการเปนองคการแหงการเรียนรู   คือ        
1) การปรับตัวตามกาลเทศะและโอกาส  2) การเรียนรูวาจะทําอะไร  อยางไร  เพื่อบรรลุจุด
ประสงคของการศึกษา  3) ไวตอความรูสึกของผูอ่ืน   ลักษณะที่ไมเอื้อตอการเปนองคการแหงการ
เรียนรู  คือ 1) การนิยมการวมอํานาจ  2) การปราศจากการริเร่ิม 3) ทําตามคําสั่งและหลีกเลี่ยง
ความรับผิดชอบ  4) ความออมคอมและไมแสดงออกอยางชัดเจน  สวนภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพมีผลกระทบทางบวกอยางตอเนื่องสูความเปนองคการแหงการเรียนรู64

ประสิทธิ์   สืบพันธโกย  ไดวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน   โดยวิจัยสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอเมืองนครปฐม  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนสูง  และที่มีคุณภาพมาตรฐานนักเรียนต่ําแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .0565  ทั้งนี้พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพ
นักเรียนสูงมีคาเฉลี่ยสูงกวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียน

                                         
63ยุพา เลิศวิริยะพงศ, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตองานวิชาการของโรงเรียน

สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5 “ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร         
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), บทคัดยอ.

64มาลี ธรรมศิริ, “การพัฒนารูปแบบองคการแหงการเรียนรูโดยผานหนวยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในฐานะสวนขยายของการอุดมศึกษา” (วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดม
ศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), บทคัดยอ.

65ประสิทธิ์ สืบพันธโกย, “พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มี      
มาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), บทคัดยอ.
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ต่ํา   เมื่อพิจารณาที่คุณลักษณะของพฤติกรรมผูนํา  พบวา  คุณลักษณะดานการสรางวิสัยทัศน
และการถายทอดวิสัยทัศน ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ, ดานการจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ
การกระตุนการใชปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลของพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนสูงมีคาเฉลี่ยสูงกวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถาน
ศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนต่ํา66

วิโรจน สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ  ไดวิจัยเรื่องปจจัยทางการบริหารกับความเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ   เขตการศึกษา 9   ผลการวิจัยพบวา   สถานศึกษามีการพัฒนาความเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยูในระดับมาก   และเมื่อเปรียบเทียบระหวางสถานศึกษาขนาดเล็ก  กลาง และ
ใหญ   พบวา   สถานศึกษาขนาดเล็กมีการพัฒนาตํ่ากวาสถานศึกษาขนาดกลางและใหญอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  และยังพบอีกวา  ปจจัยการบริหารที่มีผลในการพัฒนาความเปนองคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา  ไดแก  1) การพัฒนาความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา  2) การ
พัฒนาความเปนองคการวิชาชีพ  3) การตัดสินใจรวมและมีวิสัยทัศนรวม  4) การพัฒนากลุม
บริหารตนเองและการติดตอส่ือสาร 5) การจูงใจเชิงสรางสรรค 6) การเปนผูนําแหงการ         
เปลี่ยนแปลง   7) การสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศองคการเชิงสรางสรรค  8) การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  9) การบริหารหลักสูตรและการสอน 10) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   
ซึ่งความสัมพันธระหวางปจจัยทั้งหมดเปนไปในทางบวกทุกตัวและความสัมพันธระหวางปจจัย
ทางการบริหารกับความเปนองคการแหงการเรียนรูนั้นอยูในระดับปานกลาง  ปจจัยตาง ๆ รวมกัน
อธิบายความเปนองคการแหงการเรียนรูไดรอยละ 43  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเปนปจจัยแรก
ที่มีอิทธิพลตอปจจัยดานอื่น67  แมวาจะไมมีอิทธิพลทางตรงก็ตาม

ประคอง  รัศมีแกว ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของคุณสมบัติ      
พื้นฐานของผูบริหารและแบบภาวะผูนําที่มีตอคุณภาพการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ผลการ
วิจัยพบวา วุฒิทางการศึกษาของผูบริหารตางก็มีอิทธิพลทางตรงกับภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
และแบบเปลี่ยนสภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตการศึกษาอบรมมีอิทธิพลทางตรง

                                         
66เร่ืองเดียวกัน, 99.
67วิโรจน สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ, ปจจัยทางการบริหารกับความเปนองคการ

แหงการเรียนรู : ขอเสนอผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาและการวิพากษ, บทคัดยอ.
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ตอภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและเปลี่ยนสภาพอยางไมมีนัยสําคัญ  สวนประสบการณในตําแหนง
มีอิทธิพลทางตรงตอแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพอยางมีนัย    
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เหมือนกัน   นอกจากนี้แลววุฒิทางการศึกษายังมีอิทธิพลทางตรงตอ
คุณภาพการบริหาร  และตอแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และมีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพการบริหารผานแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  แตเปนที่นาสังเกตวาการศึกษาอบรมกลับไมมีอิทธิพลทางตรงและทางออม
ตอคุณภาพการบริหารและตอแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน สวนประสบการณในตําแหนงมี
อิทธิพลทางตรงจะมีผลตอคุณภาพการบริหาร   และยังมีอิทธิพลทางตรงตอแบบภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตไมมีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพการบริหาร   
วุฒิทางการศึกษามีอิทธิพลทางตรงตอแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ แตมีอิทธิพลทางออม     
ตอคุณภาพการบริหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนการศึกษาอบรมไมมีอิทธิพลทาง
ตรงตอคุณภาพการบริหารและตอแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  แตมีอิทธิพลทางตรงและ     
ทางออมตอคุณภาพการบริหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ประสบการณในตําแหนงมี
อิทธิพลทางตรงแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  แตไมมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอคุณภาพ
การบริหาร68

บาทหลวงลือชัย  จันทรโป  ที่ไดวิจัยเรื่องรูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย  ไดพบวา  ปจจัยดานภาวะผูนํา วัฒนธรรม     
องคการ พันธกิจและยุทธศาสตร การดําเนินงานดานการจัดการ โครงสรางองคการ ระบบองคการ
บรรยากาศการทํางาน   และการจูงใจนั้นมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย69

                                         
68ประคอง รัศมีแกว, “การศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของคุณสมบัติของผูบริหาร

และแบบภาวะผูนําที่มีตอคุณภาพการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545), บทคัดยอ.

69บาทหลวงลือชัย จันทรโป, “รูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีว
คาทอลคิกในประเทศไทย” (วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
อาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546), บทคัดยอ.
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งานวิจัยตางประเทศ
แอนดริว  เมอรเรย  สกอต (Andrew  Murray  Scott) ไดวิจัยเรื่อง  การเรียนรูรวมกัน

ของทีมบริหารสถานศึกษา มัธยมศึกษา 3 ทีม ภายใตกรอบแนวคิดหลักการฝกปฏิบัติทั้ง               
5  ประการ  ขององคการแหงการเรียนรู   ตามแนวคิดของ  เซ็นกี (Senge)  ผลการวิจัยพบวา     
การขาดซึ่งขอมูลที่เหมาะสมไดยับยั้งการคิดเชิงระบบ การขัดขวางบทสนทนาใหส้ันลง การขาด
หายของการอภิปรายถูกทําใหการพัฒนาของการมีวิสัยทัศนรวมเสียหาย  ข้ันตอนของการ          
ตัดสินอาชีพที่ความเชี่ยวชาญของบุคคลและภาวะผูนําที่ไมมีประสิทธิผลสงผลกระทบตอมิติ       
ทั้งหมด70

บุษญา บูรณาสินทร (Busaya Buranasin) ไดวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธระหวางการใช
อินเทอรเน็ตและลักษณะขององคการแหงการเรียนรูในมหาวิทยาลัยอเมริกันและมหาวิทยาลัยไทย   
ผลของการวิจัยพบวา   มีความสัมพันธระหวางการใชอินเทอรเน็ตของคณะสถานศึกษาสอนธุรกิจ
และลักษณะขององคการแหงการเรียนรูในสหรัฐอเมริกา   และมหาวิทยาลัยของไทย  ในสวนของ
ภาวะผูนํา วัฒนธรรม โครงสราง และกระบวนการ มีความแตกตางอยางเดนชัดมากในความหมาย
ของลักษณะองคการแหงการเรียนรูในภาวะผูนําและโครงสราง  และมิติกระบวนการในสวนของ
คณะสถานศึกษาสอนธุรกิจในอเมริกาที่ต่ํากวาสถานศึกษาสอนธุรกิจของไทยสิ่งหนึ่งที่ไดมอบไว
ในการวิจัยในครั้งนี้คือ  การเพิ่มเติมสวนของลักษณะของบุคลากรและองคการ  ที่เปนปจจัยที่มีผล
กระทบตอการใชอินเทอรเน็ต  ปจจัยสวนใหญที่กระทบตอการใชอินเทอรเน็ตเปนระดับของความรู
ดานคอมพิวเตอรทัศนคติที่เปนบวกตอความสําคัญของการใชอินเทอรเน็ต   ปจจัยเหลานี้มีความ
สัมพันธอันเดนชัดในทางบวกตอจํานวนชั่วโมง การใชเครื่องมือของอินเทอรเน็ต และ application  
สําหรับการทํางานในสวนของการสอน วิจัย  และการใหคําปรึกษา71

                                         
70Andrew Murray Scott, “Towards a theory of school administrative team 

learning” (Ed.D. Thesis, University of Toronto (Canada), 1996), Abstract, [Online],
accessed 4 February 2004. Available from http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/ 
AATNN11921.

71Busaya Buranasin, “Relationship between Internet usage and learning 
organization characteristics in American and Thai universities” (ScD. Thesis, University 
of New Haven, 2001), Abstract, [Online], accessed 4 February 2004. Available from 
http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/AAT3058248.
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โทบี  มารแชลล  อีแกน (Toby Marshall Egan) ไดสรุปวา   มิติขององคการแหงการ
เรียนรูมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการถายโอนการเรียนรูเพียงเล็กนอยเทานั้น  แสดงวามิติของ
องคการแหงการเรียนรู  กลาวคือ 1) สรางโอกาสของการเรียนรูอยางตอเนื่อง  2) สงเสริมใหมีการ
สอบถามและการสนทนา  3) สงเสริมการรวมมือกันและการเรียนรูรวมกันเปนทีม 4) เพิ่มอํานาจ
แกผูคนใหกาวไปสูการสะสมวิสัยทัศน  5) สรางระบบดักจับและเรียนรูรวมกัน  6) เชื่อมตอองคการ
กับส่ิงแวดลอม  7) จัดเตรียมกลยุทธความเปนผูนําสําหรับการเรียนรู72  นั้นยังไมเพียงพอในการที่
ทําใหเกิดแรงจูงใจในการถายโอนการเรียนรูใหมากขึ้น  และอาจจะมีตัวแปรอื่น ๆ   อีกที่ อีแกน 
(Egan) ยังไมไดนํามาศึกษาดวย

ไมเคิล  โดแนล  เทบบาโน (Michael  Donald  Tebbano)  ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธ
ระหวางความชื่นชอบแบบฉบับภาวะผูนําของผูควบคุมสถานศึกษาแหงตําบล  และความสามารถ
ของสถานศึกษาแหงตําบลในการกลายเปนองคการแหงการเรียนรูที่เปนมืออาชีพ   ผลการวิจัย   
พบวา   ภาวะผูนําของผูควบคุมสถานศึกษาแหงตําบลมีความสัมพันธกับความสามารถของสถาน
ศึกษาแหงตําบลในการกลายเปนองคการแหงการเรียนรูที่เปนมืออาชีพ73

สตีเฟน  วารด  คิงส (Stephen  Ward  King)  ไดวิจัยเรื่อง  ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล
สําหรับความสําเร็จที่มีคุณภาพและการเรียนรูขององคการ  ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพมีความสัมพันธทางบวกกับการทํางานเปนทีม การเนนที่ลูกคาเปนสําคัญและ
พันธะสัญญาที่จะปรับปรุงอยางตอเนื่อง  และหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดาน
วิสัยทัศนรวม รูปแบบการจัดการแบบแผนทางความคิด  สวนภาวะผูนําแบบตามสบายมีความ
สัมพันธทางลบกับการเนนที่ลูกคาเปนสําคัญ  และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกมีความเกี่ยวของ

                                         
72Toby Marshall Egan, “Learning Organization dimensions and motivation to 

transfer learning in large firm information technology employees” (Ph.D. Dissertation, 
University of Minnesota, 2002), Abstract, [Online], accessed 4 February 2004. Available 
from http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3062543.

73Michael  Donald  Tebbano, “A Study of the Relationship Between the 
Preferred Leadership Styles of School District Superintendents and the Capability of 
Become Professional Learning Organizations” (Ed.D. Thesis, Seton Hall University, 
College of Education and Human Services, 2002), Abstract, [Online], accessed              
4 February 2004. Available from http://wwwlib.umi.com/dissertations/AAT3039316.
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เชิงบวกกับวิธีการควบคุมกระบวนการ  การใชวิธีการควบคุมกระบวนการไดสะทอนกลับมาเพิ่ม
กระบวนการยอนกลับตอสมาชิกของทีม   ซึ่งไดสงเสริมหรือใหกําลังใจแกหลักการฝกปฏิบัติของ
การเรียนรูขององคการแหงการเรียนรูทั้ง 2  ดาน  คือ  ดานการเรียนรูของทีม (team learning)  
และดานความรูสึกสวนบุคคลของความเชี่ยวชาญของบุคคล (individual’s sense of personal 
mastery)  หลักการฝกปฏิบัติของการคิดเชิงระบบและหลักการฝกปฏิบัติของการเรียนรูของทีมมี
ความสัมพันธทางบวกกับระดับซ่ึงผูนํากลุมทํางาน74

แคททาลีน  แอน  นาโพลซ (Kathleen Anne Napholz)  ไดวิจัยเรื่องหนาที่ของสถาน
ศึกษาระดับมัธยมชนบทแหงรัฐอิลลินอยสตอรูปแบบองคการแหงการเรียนรูตามแนวคิดของ เซ็นกี 
(Senge) โดยเนนเฉพาะดานวิสัยทัศนรวม  ซึ่งวัฒนธรรมรวมอันหลากหลายของการศึกษาเปน   
ส่ิงที่ดี  และจําเปนในสถานศึกษาที่รวมเอาชาติอเมริกันและยุโรปมาอยูดวยกัน นาโพลซ 
(Napholz) ไดตรวจสอบหนวยที่มีวัฒนธรรมญี่ปุน  พบวา  ครูและนักเรียนมีความแตกตางกันใน
การรับรูอยางกวาง ๆ  เกี่ยวกับความเปนวัฒนธรรมที่มีคาของพวกเขา  ความเคลือบแคลงสงสัย
ของความมีประสิทธิผลของมันในสถานศึกษาที่มีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย จํานวนครูหลาย
คนที่มีวัฒนธรรมที่มีคา  นักเรียนไดแบงปนความสงสัยของครู  และเชื่อเพิ่มข้ึนวา  การศึกษาที่
ตอตานการแบงชนชาติเปนองคประกอบที่รวมในการศึกษาของวัฒนธรรมรวม  นอกจากนี้การ
ศึกษาวิจัยแนะวา  บทเรียนแบบวันเดียวจบเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนไมไดกระทบตอความเปน
ญี่ปุนที่ฝงแนนของนักเรียน, ขณะที่บทเรียนใชเวลาในการเรียนเปนเดือนกลับมีผล  การวิเคราะห
เพิ่มเติมแนะนําวา แมแตบทเรียนระยะสั้น, บทเรียนแบบวันเดียวจบที่ไดแนะนําวัฒนธรรมญี่ปุนตอ
นักเรียน   ปรากฏวาสงผลกระทบตอความปรารถนาของพวกเขาในการมีสวนรวมในบทเรียนเกี่ยว
กับวัฒนธรรมตอไป75

                                         
74Stephen Ward King, “Effective Leadership for Quality Achievement and 

Organizational learning” (Ph.D. Dissertation, Portland State University, 2002), Abstract 
[Online], accessed 4 February 2004. Available from http://wwwlib.umi.com/dissertations/ 
fullcit/3058143

75Kathleen Anne Napholz, “Valuing multicultural education : A rural lllinois 
high school as a learning organization” (Ph.D. Dissertation, Walden University, 2002), 
Abstract, [Online], accessed 4 February 2004. Available from http://wwwlib.umi.com/ 
dissertations/fullcit/3049901.
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พาทริเซีย  แคททาลีน  คอรกลิน (Patricia  Kathleen  Coughlin)  ไดวิจัยเรื่อง  ผล
กระทบของเงินตอบแทนครูตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน
ของแขวงการปกครองแหงตําบล   ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของครูใหญไดตัดสินความกาวหนา
ของสถานศึกษาระดับประถมตนแหงตําบลในการกลายเปนองคการแหงการเรียนรูชั้นนําของโลก
และการดําเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียน76

อับดูลลาห  เอบู – ทิเนห (Abdullah  Abu – Tineh)  ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวาง
รูปแบบภาวะผูนําที่สังเกตไดของครูใหญและการปฏิบัติของครูในเรื่องหลักการฝกปฏิบัติทั้ง          
5 ประการ   ของสถานศึกษาแหงการเรียนรู   ผลการวิจัยพบวา   รูปแบบภาวะผูนําของครูใหญ 
เพศของครูใหญ เพศของครู ปประสงการณการสอนของครู และจํานวนปการสอนรวมกับครูใหญ
คนเดียวกัน   สามารถทํานายการฝกปฏิบัติของครูในเรื่องหลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5  ประการ  ของ
สถานศึกษาแหงการเรียนรูไดรอยละ 34  เมื่อพิจารณาที่รูปแบบภาวะผูนํา  พบวา  ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพมีความสัมพันธทางบวกกับการฝกปฏิบัติของครูในเรื่องหลักการฝกปฏิบัติทั้ง           
5  ประการ   ของสถานศึกษาแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญในระดับคอนขางสูง  ภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนมีความสัมพนัธกับการฝกปฏิบัติของครูในเรื่องหลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5  ประการ  ของ
สถานศึกษาแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ  แตภาวะผูนําแบบตามสบายกลับมีความสัมพันธทาง
ลบกับการฝกปฏิบัติของครูในเรื่องหลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5  ประการ  ของสถานศึกษาแหงการ  
เรียนรูอยางมีนัยสําคัญในระดับปานกลาง77

เจม  หลุยส  คอนเพนนิ่ง (James Louis Conpening) ไดวิจัยเรื่อง  การตรวจ          
ปฏิสัมพันธของตัวแปรของการเรียนรูของทีมภายในระบบมุงเนนการเรียนรูขององคการแหงการ
เรียนรู : กรณีศึกษาทีมนางพยาบาลที่สถานการสอนโรงพยาบาลแหงภาคตะวันออกเฉียงใต  

                                         
76Patricia  Kathleen  Coughlin, “The Impact of Teacher Turnover on The 

Learning Organization of Parish Elementary School” (Ed.D. Thesis, Immaculata College, 
2003), Abstract, [Online], accessed 4 February 2004. Available from http://wwwlib.umi. 
com/dissertations/fullcit/AAT3093022.

77Tineh, “Exploring the Relationship Between the Perceived Leadership Style 
of Principles and Their Teachers’ Practice of the Five Disciplines of Learning Schools” 
2003, abstract.
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ขนาดใหญ  โดยตัวแปรของการเรียนรูของทีมที่ศึกษาประกอบดวย  1) กระบวนการเรียนรูของทีม  
2) เงื่อนไขการเรียนรูของทีม  3) ผลลัพธของการเรียนรูของทีม 4) เงื่อนไขการเรียนรูขององคการ  
และ 5) การมีสวนสนับสนุนการเรียนรูขององคการ   ผลการวิจัยพบวา  ถาตัวแปรการเรียนรูของ
ทีมแตกตางกันโดยชนชาติ เพศ สถานภาพการทํางาน แบบเต็มเวลา – ชั่วคราว อายุและเงินเดือน  
ความมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 คนเอเชียมีคะแนนที่สูงกวาคนผิวขาวในดานเงื่อนไขการเรียนรูของ
ทีม และคนแอฟริกันมีคะแนนสูงกวาคนผิวขาวดานการมีสวนสนับสนุนการเรียนรูขององคการ  
และถามีความสัมพันธเกิดขึ้นทามกลางตัวแปรของการเรียนรูของทีม และตัวแปรสํามะโน    
ประชากร (อายุการทํางานดานการพยาบาล, เงินเดือนและอายุ)  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05    
ตัวแปรการเรียนรูของทีมแสดงวาไมมีความสัมพันธกับตัวแปรดานสํามะโนประชากร  
(demographic variables)78

สรุป

แนวคิดในเรื่ององคการแหงการเรียนรูเปนอีกแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการ     
สถานศึกษา  ที่สามารถนําไปใชในการปฏิรูปสถานศึกษาทั้งระบบ  องคการแหงการเรียนรูเปน    
องคการที่เอ้ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู  และพัฒนาขีดความสามารถแกบุคลากรอยาง   
ตอเนื่อง ทั้งยังเนนไปที่การสรางบรรยากาศในการเรียนรูรวมกันทั้งองคการ  แนวคิดของเซ็นกี 
(Senge)  เปนแนวคิดที่แสดงใหเห็นถึงหลักหรือแกนแทที่สําคัญ  ที่สามารถนํามาประยุกตใชไดกับ
สถานศึกษาทุกระดับ  ไมวาสถานศึกษาจะมีขนาดใหญหรือเล็กก็ตาม ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเลือกใช
แนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูของ  เซ็นกี (Senge)  มาทําการวิจัยในครั้งนี้

สถานศึกษาจะเปนองคการแหงการเรียนรูไมได  ถาผูบริหารสถานศึกษาขาดภาวะผูนํา
อยางแทจริง   หรือมีภาวะผูนําที่ไรประสิทธิผล  เพราะการจะสรางสถานศึกษาใหเปนองคการแหง
การเรียนรูไดตองอาศัยทั้งความรู  ความตั้งใจจริง  การสรางแรงดลใจ  การกระตุนความคิด      
การเปนแบบอยางแกผูตามโดยการปฏิบัตินําแกผูตาม  ซึ่งจากผลการศึกษางานวิจัยพบวา มีความ
สอดคลองกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  และไดรับการยืนยัน
แลววา   เปนภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลและสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูส่ิงเหลานี้      
                                         

78James Louis Conpening, Jr.  “Examination of the Interaction of Team 
Learning Vaiables within a Systems Focus on Organizational Learning and Learning 
Organization : A Study of a Nursing of Team at a Large Southeastern Teaching Hospital” 
(Ph.D. Dissertation, North Carolina State University, 2003), Abstract.
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ผูบริหารสถานศึกษาจะตองปฏิบัติดวยความพากเพียรเปนอยางมากจึงจะสําเร็จลุลวงไปได  ซึ่งผล
ที่จะไดรับก็คือ  สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลอยางแทจริง  และสิ่งที่สําคัญก็คือ  คุณภาพของผูเรียน
ที่พรอมจะออกไปสูสังคมภายนอกตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3

การดําเนินการวิจัย

การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  โดยใชระเบียบการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research) ซึ่งใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  ผูให
ขอมูลคือ ผูบริหารและครูในสถานศึกษา  ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวยขั้นตอน      
ดังนี้  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสราง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห การวิเคราะหขอมูล และการบริหารงาน
วิจัย รายละเอียดตาง   มีดังนี้

ขั้นตอนดําเนินการวิจัย

เพื่อใหการดําเนินการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี  ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด        
ข้ันตอนดําเนินการวิจัยไว  3   ข้ันตอน   ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1   การจัดเตรียมโครงการ
ข้ันตอนนี้เปนการจัดเตรียมโครงการ   เปนการศึกษาเอกสาร  ตํารา  ขอมูลสถิติตาง ๆ 

กฎระเบียบ  ปญหาในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
จัดทําโครงการและเสนอโครงการ

ขั้นตอนที่ 2   การดําเนินการวิจัย
เปนการสรางเครื่องมือและนําไปสํารวจกับตัวอยางที่กําหนดไว  โดยใชแบบสอบถาม

กับผูใหขอมูลจากสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  แปลผลจากการ
วิเคราะห  ประมวลผลและเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ 3   รายงานผลการวิจัย
เปนขั้นตอนนําเสนอรายงานผลการวิจัย   รางผลการวิเคราะหแปลผล และอภิปรายผล 

เขียนรายงานผลการวิจัยเสนอเพื่อใหผูควบคุมตรวจสอบแกไข  จัดพิมพเปนฉบับเพื่อดําเนินการ  
ขอสอบวิทยานิพนธ  ตลอดจนแกไขรายงานผลตามที่คณะกรรมการชี้แนะและจัดสงรายงานฉบับ
สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย

เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคการ
วิจัย    ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ   เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย   ซึ่งประกอบดวย  แผน
แบบการวิจัย   ประชากรและตัวอยาง   ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือและการสราง   การเก็บรวบรวม
ขอมูล   การวิเคราะหขอมูล  สถิติที่ใชในการวิจัยและการนําเสนอ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนแบบการวิจัย
แผนแบบการวิจัยที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาแบบกลุมเดียว  ตรวจสอบ     

สภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental case studies)  ซึ่งสามารถเขียน
เปนแผนผัง (diagram)  ไดดังนี้

R    หมายถึง   กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม
X    หมายถึง   ตัวแปรที่ศึกษา
O    หมายถึง   ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยม

ศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชน  ในสํานักงานเขตพื้นฐานที่การศึกษานครปฐม  
ประกอบไปดวย  สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นฐานที่การศึกษานครปฐมเขต 1  จํานวน 158 
แหง  และสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 จํานวน  164 แหง  รวมทั้ง
หมด  333  แหง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐจํานวน  256 แหง  แบงเปน  
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1  จํานวน 129 แหง  และสถานศึกษาในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต  2  จํานวน  127  แหง

        O

R       X
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สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐ 30 แหง แบงเปนสถานศึกษา  
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 จํานวน 13 แหง   และสถานศึกษาในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐมเขต  2  จํานวน  17  แหง

สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชน 29 แหง แบงเปน   
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 จํานวน 14 แหง  และสถานศึกษาในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต  2  จํานวน 15  แหง

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชน 7 แหง แบงเปน      
สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต  1  จํานวน  2  แหง  และสถานศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต  2  จํานวน  5  แหง

กลุมตัวอยาง
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่

จัดการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชน   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  จํานวน 181 
แหง  (รายชื่อสถานศึกษาดังแสดงในภาคผนวก  ข)  กําหนดโดยใชตารางเครจซี่ และมอรแกน
(Krejcie and Morgan)1  การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท (stratified random 
sampling)  โดยมีข้ันตอนดังนี้

1. จัดแบงสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมออกเปนกลุมตามอําเภอ   ใน
แตละอําเภอแบงกลุมออกตามระดับที่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชน    
เปดสอน  โดยกลุมประถมศึกษา หมายถึง  สถานศึกษาที่มีการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่   
1 – 6  และกลุมมัธยมศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชนที่มี
การสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6

2. สุมสถานศึกษาตามกลุมที่มีการสอนในระดับประถมศึกษาและกลุมมัธยมศึกษา
ในแตละอําเภอ  ตามสัดสวนของจํานวนตัวอยางตอจํานวนประชากรทั้งหมด   

3. กําหนดผูใหขอมูลสถานศึกษาแหงละ 4  คน  ไดแก  ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 
คน  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  1  คน  และครูผูสอน 2 คน  รวม 4 คน  รวมจํานวนผูใหขอมูล
ทั้งสิ้น 724 คน   ดังแสดงในตารางที่ 8

                                                          
1พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับปรับปรุง

ใหมลาสุด), พิมพคร้ังที่ 8 (กรุงเทพมหานคร : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543), 303.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 8   แสดงประชากร, ตัวอยางและผูใหขอมูล

ประชากร ตัวอยาง ผูใหขอมูล
ประถม มัธยม ประถม มัธยม ประถม มัธยมเข

ต อําเภอ
รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน

รวม
รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน

รวม
รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน

รวม

เมืองนครปฐม 51 14 8 3 76 28 8 4 1 41 116 24 20 4 164
กําแพงแสน 53 2 3 0 58 29 1 2 0 32 116 4 8 0 1281
ดอนตูม 25 2 2 0 29 14 1 1 0 16 56 4 4 0 64
นครชัยศรี 35 8 6 0 49 19 5 3 0 27 80 12 16 0 108
บางเลน 49 2 4 0 55 27 1 2 0 30 108 4 8 0 120
สามพราน 36 10 4 4 54 20 5 2 2 29 84 12 8 12 116

2

พุทธมณฑล 8 2 2 0 12 4 1 1 0 6 16 4 4 0 24
รวม 257 40 29 7 333 141 22 15 3 181 576 64 68 16 724
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย  ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และ     

ตัวแปรตาม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูลประกอบ      
ไปดวย  เพศ อายุ ระดับการศึกษาขนสูงสุด ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา และประสบการณ
ทํางานในสถานศึกษา

2. ตัวแปรตน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  ตามแนวคิดของ บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio)  ซึ่งก็คือ 
ภาวะผูนําที่มีพิสัยเต็ม (the full range of leadership)  ประกอบไปดวยภาวะผูนําทั้ง 3 แบบ  คือ

2.1 ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (transformational leadership) ประกอบไปดวย
2.1.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence : II) หมายถึง 

เปนคุณลักษณะของผูนําในการที่จะชักจูง  เกลี้ยกลอม  กระตุนความสนใจผูตามใหเกิดขึ้น  ผูนํา
จะตองมีพฤติกรรมในการทํางานรวมกันกับผูตาม  มีการยอมรับ  เคารพและเชื่อถือในผูตาม        
มีการตัดสินใจรวมกันระหวางผูนํากับผูตาม  แสดงบทบาทตอผูตามโดยเปนครู เปนผูฝกสอน  และ
เปนพี่เลี้ยง  นอกจากนี้ผูนํายังมีอิทธิพลตอผูตามในเรื่องการเปนแบบอยางที่ดีในดานคุณธรรม 
จริยธรรมและหลีกเลี่ยงในการใชอํานาจที่แสดงความเปนเจาของ

2.1.2  การจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ (Inspirational  Motivation : IM) หมายถึง 
การที่ผูนําผลักดันและสรางแรงดลใจใหเกิดขึ้นกับผูตาม  ทั้งนี้จะตองคนหาเพื่อทราบวาผูตามนั้น
มีความสามารถอยางไรและทําการกระตุน   โนมนาวและสรางแรงดลใจใหเกิดความพยายามใน
การทํางานใหมากขึ้น   ทั้งนี้พฤติกรรมของผูนําจะตองทําดวยความกระตือรือรนและแสดงออกถึง
การมองโลกในแงดี  นอกจากนี้จะตองสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นแกผูตามเกิดความเชื่อวาสามารถ
ทําไดและสรางความคาดหวังในความสําเร็จ   อีกทั้งยังทําใหผูตามนั้นเห็นคุณคาของงานและ
สามารถที่จะบรรลุตามเปาหมายได

2.1.3 การกระตุนการใชปญญา (Intellectual  Stimulation : IS) หมายถึง 
การที่ผูนํากระตุนความคิดสรางสรรคของผูตามเพื่อสรางนวัตกรรมใหมๆ  เมื่อผูตามเกิดปญหาใน
การปฏิบัติงานผูนําจะกระตุนความคิดของผูตามใหมองปญหาและเกิดคิดอยางเปนระบบ  โดย
การตั้งสมมติฐาน  กําหนดขอบเขตของปญหาและตรวจสอบสถานภาพเดิมที่เปนอยูภายใตมุม
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มองใหม ๆ  เพื่อใหเกิดแนวทางใหมในการแกไขปญหา   อีกทั้งผูตามจะไดรับโอกาสในการที่จะคิด
ทดลองและหาทางแกไขปญหาดวยตนเอง

2.1.4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized  Consideration : 
IC) หมายถึง การที่ผูนําใหความสําคัญกับความตองการของแตละบุคคลที่มีความแตกตางกัน 
เพื่อความเขาใจซึ่งกันและกันที่มากขึ้นและความเจริญเติบโตและความสําเร็จของผูตาม  ผูนําจะ
แสดงบทบาทตอผูตามจะในฐานะผูฝกสอนหรือพี่เลี้ยง   ใหการสนับสนุนและสรางบรรยากาศที่
เอื้อตอการการเรียนรูงานใหม ๆ สรางปฏิสัมพันธที่ดีตอผูตาม  ใหความเปนกันเอง  รับรูและ
พิจารณาปญหาที่เกิดขึ้นของแตละบุคคล   ซึ่งผลของการคํานึงถึงและใหความสําคัญของแตละ
บุคคลนี้ผูตามและเพื่อนรวมงานจะไดรับการพัฒนาใหกาวหนาจนประสบความสําเร็จในที่สุด2

2.2 ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership)  ประกอบไปดวย
2.2.1 การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent  Rewards : CR)  หมายถึง   

พฤติกรรมของผูนําที่มีตอผูตามโดยการเสริมแรงหรือสรางแรงจูงใจทางบวก   โดยการใหรางวัลแก
ผูตามเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนซึ่งผลการปฏิบัติงานตามที่คาดหวังไว  หรือเมื่อไดผลงานตามที่ได
ตกลงระหวางกัน   การใหรางวัลถือเปนการตอบสนองตอความตองการขั้นพื้นฐานของผูตาม    
นอกจากนี้ผูนํายังมีพฤติกรรมในการบอกวาจะไดรับสิ่งไดตอบแทนเมื่อปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ    
ใหความชวยเหลือเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนระหวางกัน  สรางความเชื่อมั่นตอผูตามวาจะไดรับ
รางวัลตอบแทน   รวมทั้งใหการยอมรับในตัวผูตามถาไดรับผลงานตามที่คาดหวังไว  เปนตน

2.2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active  Management  By Exception : 
MBE – A) หมายถึง   พฤติกรรมของผูนําในการบริหารงานในองคการ   โดยที่ไมเขาไปเกี่ยวของกับ
ผูตามตราบใดที่การปฏิบัติงานนั้นยังเปนไปตามปกติ  ตอเมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ของผูตาม   ผูนําจะเขาไปแทรกแซงและควบคุมสถานการณโดยการแนะนํา  ชี้แนะ  ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ   และหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น   เมื่อเปนเชนนี้พฤติกรรมของผูนําจะคอย
ตรวจสอบผลงานที่ผิดปกติจากมาตรฐานที่กําหนด  ติดตามผลงานอยางใกลชิด   รวมทั้งใชกฎ
เกณฑตาง ๆ  เพื่อปองกันไมใหเกิดขอผิด  เปนตน

2.2.3 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive  Management  By Exception 
: MBE – P) หมายถึง  พฤติกรรมของผูนําในการบริหารงานในองคการ  โดยจะไมเขาไปเกี่ยวของ

                                                          
2Bass and Avolio, Improving Organizational Effectiveness Through

Transformational Leadership, 3 – 4.
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หรือแทรกแซงการปฏิบัติงานของผูตามตราบใดที่ยังไมเกิดปญหา  จนกวาปญหานั้นไดเร้ือรัง   
หรือวาผลงานต่ํากวามาตรฐานจนถึงที่สุดหรือวาลมเหลวกอนผูนําถึงไดดําเนินการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น

2.3 ภาวะผูนําแบบตามสบาย (Laissez – Faire leadership : LF) หมายถึง  
พฤติกรรมของผูนําในการบริหารงานแบบไมสนใจที่จะกระตุนหรือจูงใจผูตาม  ไมตัดสินใจแก
ปญหาตาง ๆ   ไมเขาไปเกี่ยวของกับสถานการณสําคัญ ๆ  ไมสนใจในความตองการของผูตาม   
แมวาจะไดรับการรองขอจากผูตามก็ตาม   รวมทั้งไมรับผิดชอบตอปญหาที่เกิดขึ้นใด ๆ

3. ตัวแปรตาม  ไดแก   องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาตามแนวคิดของ   
เซ็นกี  (Senge) ประกอบไปดวยหลักการฝกปฏิบัติทั้ง  5  ประการ  ดังนี้

3.1 ความเชี่ยวชาญของบุคคล (Personal  Mastery : PM) หมายถึง  บุคคลที่มี
การเรียนรูที่จะสรางความเปลี่ยนแปลงของตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  เพื่อขยายขีดความ
สามารถในการสรางสรรคผลงานไปสูวิสัยทัศนของตนเองและองคการ  ใหเปนผูที่รูจักแยกแยะ
เร่ืองราวที่สําคัญออกจากเรื่องราวที่เล็ก ๆ รูจักจัดลําดับความสําคัญในการปฏิบัติงานและรวบรวม
สมาธิพุงไปที่เร่ืองใหญที่มีความสําคัญนั้นๆ  เปนบุคคลที่สรางวิสัยทัศนของตนเองและรวมแบงปน
ระหวางเพื่อนในองคการ  และยังเปนผูที่มีทักษะและเชี่ยวชาญในการสรางพลังใหเกิดขึ้นในตนเอง
เพื่อไปสูวิสัยทัศนของตนเอง   ซึ่งพลังดังกลาวนี้มีหลักในการฝกปฏิบัติ  คือ การสรางพลังอันเกิด
จากความตึงเครียดเชิงสรางสรรค (creative tension) การสรางพลังอันเกิดจากการเปนบุคคลมี
ความเชี่ยวชาญในการละความเชื่อวาตนเองไมสามารถประสบความสําเร็จหรือไมคูควร หรือการ
ละความขัดแยงเชิงโครงสราง (structural conflict) การสรางพลังอันเกิดจากการเปนบุคคลที่สราง
ความรูสึกผูกพันในอันที่จะมุงไปสูความเปนจริง (commitment to the truth)  และการสรางพลัง
อันเกิดจากการเปนผูที่มีความทุมเทพลังใจ   และรูจักใชพลังจากจิตใตสํานึกในการทํางานเพื่อมุงสู
ความสําเร็จหรือจิตใจที่ทํางานไปโดยอัตโนมัติ

 3.2 แบบแผนทางความคิด (Mental  Models : MM) หมายถึง  ความเชื่อ คานิยม   
เจตคติ   ขอสรุปหรือภาพลักษณที่มีอิทธิพลตอรูปแบบและวิธีคิดและความรูความเขาใจ  รวมทั้ง
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่มีตอส่ิงตาง ๆ รอบตัว   ทั้งนี้เครื่องมือในการฝกฝนหรือหลักการฝก
ปฏิบัติและพัฒนาแบบแผนทางความคิดของบุคคลนั้นกระทําโดยผานทักษะการคิดไตรตรอง 
(reflection skill) กลาวคือ  เปนกระบวนการใชความคิดตรวจสอบ  ใครครวญในความคิด  ความ
เชื่อและสมมติฐานตาง ๆ  ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติของบุคคล  นอกจากการคิดไตรตรองแลวยัง
ตองฝกฝนทักษะการตั้งคําถาม (inquiry skill) หรือวาการสืบคนในสิ่งที่ตนเองนั้นสงสัยหรือตั้ง
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สมมติฐานเอาไว   หรือความเขาใจและเชื่ออยู   ทั้งนี้ส่ิงที่บุคคลยึดถือเปนความเชื่ออยูนั้นอาจเปน
เพียงสมมติฐาน  ซึ่งอาจจะไมใชความเปนจริง   ดวยเหตุนี้การไตรตรองและการตั้งคําถามใน
สมมติฐานนั้น   จะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองใหใกลเคียงกับความเปนจริงในปจจุบันใหมาก
ที่สุด

3.3 วิสัยทัศนรวม (Shared  Vision : SV) หมายถึง  ภาพอนาคตรวมกันของคนใน
องคการในการที่จะรวมแรงรวมใจกันที่สรางใหเปนจริง   โดยมีหลักการฝกปฏิบัติ  คือ  การไดมาซึ่ง
วิสัยทัศนรวมขององคการนั้น   จะตองมาจากวิสัยทัศนสวนบุคคลของคนในองคการ  ไมใชการ
กําหนดจากผูบริหารสูงสุดเพียงฝายเดียว   ผูบริหารจะตองสรางวิสัยทัศนรวมโดยการเปดโอกาส
และสงเสริมใหบุคลากรนั้นสรางวิสัยทัศนสวนตนขึ้นอยางตอเนื่อง  ผูบริหารจะตองสราง
บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนระหวางกัน   ซึ่งกระบวนการสรางวิสัยทัศนนี้  คือ  การฟง 
การสรางความชัดเจน การตั้งคําถาม และการยกระดับความเขาใจตอวิสัยทัศนไปสูคุณคา       
นอกจากนี้   วิสัยทัศนรวมยังเปนสวนหนึ่งของความคิดหลักในการปกครอง (governing ideas) 
ขององคการ   ประกอบไปดวยวิสัยทัศน, พันธกิจ, และคุณคาหลัก

3.4 การเรียนรูของทีม (Team  Learning : TL) หมายถึง  กระบวนการเรียนรูและ
ทํางานรวมกันของทีมในองคการ   เพื่อนําไปสูแนวคิดใหมในการแกปญหาและการสรางสรรค     
ผลงานใหม ๆ  ทั้งนี้การเรียนรูของทีมมีหลักในการฝกปฏิบัติ   โดยการสนทนา  กลาวคือ  เปนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันในทีม   การเสนอความคิดหรือต้ังเปนสมมติฐานแลวกลาว
ออกไปเพื่อใหทีมงานนั้นรวมกันตรวจสอบ   และคนหาความจริงในสมมติฐานนั้น ๆ  เพื่อใหไดมา
ซึ่งแนวความคิดใหมหรือกระบวนทัศนใหม   หลักการฝกปฏิบัติในขอตอไป  คือ  การอภิปราย  โดย
เปนกระบวนการของทีมในการนําเสนอความคิด  แนวทางที่เปนหลักการตาง ๆ  พรอมทั้งการ
วิเคราะหแยกแยะประเด็นที่สนใจรวมกัน   เพื่อใหเปนที่ยอมรับของทีม   อีกทั้งยังตองอภิปราย   
เพื่อปกปองและยืนยันในแนวความคิดของตนเอง   ทั้งนี้ในการอภิปรายในทีมงานนั้นจะนําไปสูการ    
ตัดสินใจเลือกและขอสรุปของแนวทางในการปฏิบัติรวมกันเพียงหนึ่งเดียว

3.5 การคิดเชิงระบบ (Systems  Thinking : ST) หมายถึง  การคิดหรือวิธีคิดของ
บุคคลที่เปนกระบวนการ   เปนการทําความเขาใจและการมองสิ่งตาง ๆ  ที่เปนเหตุและผลใน
ลักษณะที่สัมพันธหรือสงผลตอกันเปนวงจร   เปนการมององคประกอบตางๆ   ในภาพรวมทั้งหมด
ของสิ่งตาง ๆ   ทั้งภายในและภายนอกของบุคคล ทีมงาน และองคการ ในฐานะที่ส่ิงตาง ๆ     
เหลานั้นเปนระบบ   ดังนั้นหลักในการฝกปฏิบัติของการคิดเชิงระบบจึงเปนการคิดที่มีลักษณะเปน
วงกลมหรือหรือนําขอมูลปอนกลับมาประกอบในการคิด   ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจในภาพรวม
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ทั้งหมด   ทําใหเห็นที่มาที่ไปของเหตุการณ    การนําขอมูลยอนกลับนั้นเปนไปในสองลักษณะคือ   
การปอนกลับแบบเสริมแรง (reinforcing feedback)  และการปอนกลับแบบสมดุล (balancing 
feedback)3

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน     

3 ตอน   มีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใน
เร่ือง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และอายุการดํารงตําแหนงในสถานศึกษาแหงนี้ โดยมี
ลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (forced choice)

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามภาวะผูนําพหุองคประกอบฉบับ 5X ฉบับผูประเมิน 
(Multifactor Leadership Questionnaire Form 5X Rater : MLQ 5X)  เกี่ยวกับภาวะผูนําของ     
ผูบริหารสถานศึกษา   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมจํานวน 78 ขอ  สรางโดย บาส
และอโวลิโอ (Bass and Avolio)  ถูกแปลและพัฒนาโดยประเสริฐ สมพงษธรรม4  ซึ่งผูวิจัยนํามา
พัฒนาเปนแบบสอบถามในเรื่องภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (transformational leadership)  
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership) และภาวะผูนําแบบตามสบาย (laissez – 
faire leadership)  โดยมีจํานวนขอในแตละแบบภาวะผูนํา    ดังนี้

1. ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  มีทั้งหมด  47 ขอ  แยกออกเปนคุณลักษณะ 4  ดาน
คือ

1.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  มี  18  ขอ ประกอบดวยขอ  1, 3, 11, 13, 
21, 23, 31, 33, 41, 43, 51, 53, 60, 62, 66, 67, 69, 73

1.2 การจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ  มี  10  ขอ  ประกอบดวยขอ  5, 15, 25, 35, 45, 
55, 63, 70, 74

                                                          
3Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning      

Organization, 5 – 12.
4ประเสริฐ สมพงษธรรม, “การวิเคราะหภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัดที่สัมพันธกับ

ประสิทธิผลองคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), ภาคผนวก.
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1.3 การกระตุนการใชปญญา  มี  10  ขอ  ประกอบดวยขอ  7, 17, 27, 37, 47, 
57, 64, 71, 75, 78

1.4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  มี  9  ขอ  ประกอบดวยขอ  9, 19, 29, 
39, 49, 59, 65, 72, 76

2. ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  มีทั้งหมด  23  ขอ  แยกออกเปนคุณลักษณะ 3 ดาน   
คือ

2.1 การใหรางวัลตามสถานการณ  มี  9  ขอ ประกอบดวยขอ  8, 16, 24, 32, 40, 
48, 56, 61, 77

2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก  มี  7  ขอ ประกอบดวยขอ  6, 14, 22, 30, 38, 
46, 54

2.3 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ  มี  7  ขอ ประกอบดวยขอ  4, 12, 20, 28, 36, 
44, 52

3. ภาวะผูนําแบบตามสบาย  มีทั้งหมด  8  ขอประกอบดวยขอ  2, 10, 18, 26, 34, 
42, 50, 585

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาตาม
แนวคิดของ เซ็นกี (Senge) ซึ่งผูวิจัยพัฒนาจากเครื่องมือในงานวิจัยของบาทหลวงลือชัย      
จันทรโป6  โดยมีจํานวนขอในแตละหลักการฝกปฏิบัติ  5 ประการ  ขององคการแหงการเรียนรู ดังนี้

1. ความเชี่ยวชาญของบุคคล  มี  9  ขอ ประกอบดวยขอ  1 – 9, ขอที่ 4 ใหคะแนนใน
ลักษณะตรงกันขาม

2. แบบแผนทางความคิด  มี  9  ขอ ประกอบดวยขอ  10 – 18, ขอที่ 12, 17  ให
คะแนนในลักษณะตรงกันขาม

3. วิสัยทัศนรวม  มี  9  ขอ ประกอบดวยขอ  19 – 27, ขอที่ 24  ใหคะแนนในลักษณะ
ตรงกันขาม

                                                          
5เร่ืองเดียวกัน, 176.
6บาทหลวงลือชัย จันทรโป, “รูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีว 

คาทอลิกในประเทศไทย” (วิทยานิพนธคุรุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร  
อาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546), ภาคผนวก.
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4. การเรียนรูของทีม  มี  9  ขอ  ประกอบดวยขอ  28 – 36
5. การคิดเชิงระบบ  มี  9  ขอ  ประกอบดวยขอ  37 – 45, ขอที่ 39  ใหคะแนนใน

ลักษณะตรงกันขาม

เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3   มีความหมายดังนี้
ระดับ 0  หมายถึง   ภาวะผูนําของผูบริหาร / สภาพของความเปนองคการแหงการ

เรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับไมเคยปฏิบัติหรือนอยที่สุด  ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ  0   
คะแนน

ระดับ 1  หมายถึง   ภาวะผูนําของผูบริหาร / สภาพของความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับนอย    ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ   1   คะแนน

ระดับ 2  หมายถึง   ภาวะผูนําของผูบริหาร / สภาพของความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง    ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ   2   คะแนน

ระดับ 3  หมายถึง   ภาวะผูนําของผูบริหาร / สภาพของความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับมาก    ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ   3   คะแนน

ระดับ 4  หมายถึง   ภาวะผูนําของผูบริหาร / สภาพของความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด    ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ   4   คะแนน

แบบสอบถามในตอนที่ 3   แบบสอบถามที่มีลักษณะเปนเชิงลบ  มีความหมายดังนี้
ระดับ 4  หมายถึง   สภาพของความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูใน

ระดับไมเคยปฏิบัติหรือนอยที่สุด    ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ   0   คะแนน
ระดับ 3  หมายถึง   สภาพของความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูใน

ระดับนอย    ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ   1   คะแนน
ระดับ 2  หมายถึง   สภาพของความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูใน

ระดับปานกลาง    ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ   2   คะแนน
ระดับ 1  หมายถึง   สภาพของความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูใน

ระดับมาก    ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ   3   คะแนน
ระดับ  0  หมายถึง  สภาพของความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูใน

ระดับมากที่สุด    ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ   4   คะแนน
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การสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและปรับปรุงเครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยมีข้ันตอน  ดังนี้
ข้ันที่  1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของแลวนําผลการศึกษามาพัฒนาเครื่องมือภายใต

คําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ข้ันที่  2 ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา

แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาปรับแกตามรายละเอียดของตัวแปรที่
นิยามไวแลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง

ข้ันที่  3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับผูใหขอมูล
ในสถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ฉบับ  ไดแก โรงเรียนอนุบาลจันทรสวางกูล โรงเรียน
บํารุงวิทยา โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม โรงเรียนวัดศีรษะทอง โรงเรียนวัดลานคา โรงเรียน    
นาคประสิทธิ์  โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย และโรงเรียนฟาใสวิทยา   ดังแสดงในภาคผนวก  ข

ข้ันที่  4 หาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาโดยใชวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)7  โดยมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient)  ของตอนที่ 2  ซึ่ง
เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารเทากับ 0.88   ตอนที่ 3   ซึ่งเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษามีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  เทากับ  0.96  และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับเทากับ  
0.96  ดังแสดงในภาคผนวก  ค

การเก็บรวบรวมขอมูล

ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทําหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อทําหนังสือขอ

ความอนุเคราะหไปยังผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  ขอความรวมมือจากผูบริหาร
สถานศึกษาและครูที่เปนกลุมตัวอยางใหชวยตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้

2. ผูวิจัยรับหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยพรอมกับนําแบบสอบถามไปยังสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม   เพื่อประสานงานขอความรวมมือสงแบบสอบถามไปยังสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐมและสถานศึกษากลุมตัวอยาง

3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามคืนจากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐมดวยตนเอง

                                                          
7Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. (New York:

Harper & Row Publisher, 1974), 161.
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การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับขอมูลคืนมาแลวจึงพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด  เพื่อคัดเลือก

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณครบถวน  ซึ่งกรณีที่มีผูใหขอมูลมากวา 3 ใน 4  ถือวามีความ
ครบถวนสมบูรณ   หลังจากนั้นรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส  และ
นําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences)   

สถิติที่ใชในการวิจัย
1. การวิ เคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ใชคาความถี่  

(frequency) และคารอยละ (%)
2. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาใช

คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ทั้งนี้ผูวิจัยนําคาคะแนนเฉลี่ยไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)8  ดังรายละเอียดตอไปนี้

ตอนที่  2  การวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหาร  และตอนที่ 3  การวิเคราะหระดับ
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย  0.00 – 0.49  หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร / องคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับไมเคยปฏิบัติหรือนอยที่สุด

น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย  0.50 – 1.49  หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร / องคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับนอย

น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร / องคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง

น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร / องคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับมาก

น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.00  หมายถึง  ภาวะผูนําของผูบริหาร / องคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด

                                                          
8John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice-Hall Inc., 1970), 190.
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3. การเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถาน
ศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน   ใชการ
ทดสอบคาที (t – test)

4. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถาน
ศึกษา  ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบมีข้ันตอน (stepwise multiple regression 
analysis)

สรุป

งานวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  โดยมีวัตถุ
ประสงคดังตอไปนี้ 1) เพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม    
2) เพื่อทราบความแตกตางระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม  3) เพื่อทราบองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับ  
มัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชน   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  
4) เพื่อทราบความแตกตางระหวางองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชน  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม  5) เพื่อทราบภาวะผูนําที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ  สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษานครปฐม  จํานวน  181 แหง   ผูใหขอมูลคือ   ผูบริหารสถานศึกษาและครู  จํานวน 724 คน  
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําพหุองคประกอบฉบับ 5X  สําหรับ    
ผูประเมิน (Multifactor Leadership Questionnaire Form Rater : MLQ 5X) สรางโดย  บาส
และอโวลิโอ (Bass and Avolio) สวนแบบสอบถามเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูของสถาน
ศึกษาตามแนวความคิดของ เซ็นกี (Senge) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ 
(frequency) คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที  (t – test) และการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบมีข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4

การวิเคราะหขอมูล

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง  ภาวะผูนํา
ของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม   โดยใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห จํานวน 181 แหง   ผูใหขอมูล  ไดแก  ผูบริหาร
สถานศึกษา 2 คน  และครูผูสอน 2 คน  รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 724 คน

แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดรับคืนกลับมาและเปนฉบับที่สมบูรณ จํานวน 170 แหง       
คิดเปนรอยละ 93.93  ขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบตาราง      
แผนภูมิและการพรรณนาความ  โดยจําแนกผลการวิเคราะหออกเปน 6 ตอน  ดังนี้

ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาที่จัดโดยภาครัฐและภาคเอกชน  ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม

ตอนที่ 4 องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม

ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาที่จัดโดยภาครัฐและภาคเอกชน  ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม

ตอนที่ 6 ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   
  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
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ตอนที่ 1 : สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในตอนนี้   ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอใน
ภาพรวมและแยกตามประเภทของสถานศึกษา  โดยมีรายละเอียดตอไปนี้

ในภาพรวม   ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากที่สุด  จํานวน 383 คน  คิดเปน
รอยละ 61  เปนเพศชาย  จํานวน 245 คน  คิดเปนรอยละ 39   มีอายุ 46 ป ข้ึนไป  มากที่สุด  
จํานวน 363 คน   คิดเปนรอยละ 57.8  และมีอายุนอยกวา 25 ป  นอยที่สุด จํานวน 15 คน        
คิดเปนรอยละ 2.4   จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 525 คน  คิดเปนรอยละ 83.6   
และต่ํากวาปริญญาตรีนอยที่สุด  จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 1.8   มีตําแหนงเปนครูผูสอน  
มากที่สุด   จํานวน 425 คน   คิดเปนรอยละ 67.7   และเปนผูจัดการและครูใหญและเปนทั้งผูรับ
ใบอนุญาตและผูจัดการนอยที่สุด  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.2  มีประสบการณการทํางานใน
สถานศึกษา 16 ป ข้ึนไป  มากที่สุด   จํานวน 429 คน   คิดเปนรอยละ 68.3  และมีประสบการณ
การทํางานในสถานศึกษานอยกวา 5 ป  นอยที่สุด จํานวน 45 คน   คิดเปนรอยละ 7.2

เมื่อพิจารณาที่ประเภทของสถานศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามของสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐเปนเพศหญิงมากที่สุด  จํานวน  280 คน   คิดเปน
รอยละ  57.7  เปนเพศชาย  จํานวน 205  คน  คิดเปนรอยละ 42.3   มีอายุ 46 ป ข้ึนไป  มากที่สุด  
จํานวน 306 คน  คิดเปนรอยละ  63.1  และมีอายุนอยกวา 25 ป นอยที่สุด  จํานวน  6 คน  คิดเปน
รอยละ 1.2   จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด  จํานวน  418 คน  คิดเปนรอยละ 86.2   
และจบต่ํากวาปริญญาตรีนอยที่สุดจํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 0.8  มีตําแหนงหนาที่ใน     
สถานศึกษาเปนครูมากที่สุด   จํานวน  338 คน   คิดเปนรอยละ  69.7 และเปนรองผูอํานวยการ
สถานศึกษานอยที่สุด  จํานวน  38 คน  คิดเปนรอยละ 7.8  และมีประสบการณการทํางานใน
สถานศึกษา 16 ป ข้ึนไป  มากที่สุด  จํานวน 355 คน  คิดเปนรอยละ 73.2  และนอยกวา 5 ป   
นอยที่สุด  จํานวน 26 คน   คิดเปนรอยละ 5.4

ผูตอบแบบสอบถามของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชน
เปนเพศหญิงมากที่สุด  จํานวน 65 คน   คิดเปนรอยละ 87.8  และเปนเพศชาย  จํานวน 9 คน   
คิดเปนรอยละ 12.2   มีอายุ 36 – 45 ป  มากที่สุด  จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 35.1  และมีอายุ
นอยกวา 25 ป  นอยที่สุด  จํานวน 7 คน   คิดเปนรอยละ 9.5   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   
มากที่สุด  จํานวน 65 คน   คิดเปนรอยละ 87.8  และจบปริญญาโทนอยที่สุด  จํานวน 4 คน      
คิดเปนรอยละ 5.4   มีตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษาเปนครูมากที่สุด  จํานวน  49  คน   คิดเปน
รอยละ 49   และเปนผูไดรับใบอนุญาตนอยที่สุด  จํานวน 1 คน   คิดเปนรอยละ 1.4  และมี  
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ประสบการณการทํางานในสถานศึกษา 16 ป ข้ึนไป  มากที่สุด  จํานวน 30  คน คิดเปนรอยละ 
40.5   และ 11 – 15 ป นอยที่สุด  จํานวน 14 คน  คิดเปนรอยละ 18.9

ผูตอบแบบสอบถามของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐเปน
เพศชายมากที่สุด  จํานวน 30 คน   คิดเปนรอยละ 55.6  และมีเพศหญิง  จํานวน 24 คน   คิดเปน
รอยละ 44.4  มีอายุ 46 ป ขึ้นไป  มากที่สุด   จํานวน 34 คน  คิดเปนรอยละ 63  และมีอายุ     
นอยกวา 25 ป  นอยที่สุด  จํานวน 2 คน   คิดเปนรอยละ 13.3  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
มากที่สุด  จํานวน 32 คน  คิดเปนรอยละ 59.3  และจบปริญญาโทนอยที่สุด  จํานวน 22 คน     
คิดเปนรอยละ 40.7  มีตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษาเปนครูมากที่สุด  จํานวน 30 คน   คิดเปน   
รอยละ 55.6  และเปนผูอํานวยการสถานศึกษา นอยที่สุด จํานวน 10 คน  คิดเปนรอยละ 18.5  
และมีประสบการณการทํางานในสถานศึกษา 16 ป ข้ึนไป   มากที่สุด  จํานวน 40 คน   คิดเปน
รอยละ 74.1  และนอยกวา 5 ป  นอยที่สุด  จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 1.9

ผูตอบแบบสอบถามของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชน
เปนเพศหญิงมากที่สุด  จํานวน 14 คน  คิดเปนรอยละ 93.3  และเปนเพศชาย  จํานวน 1 คน    
คิดเปนรอยละ 6.7  มีอายุ 36 – 45 ป  มากที่สุด   จํานวน 7 คน   คิดเปนรอยละ 46.7  และอายุ
นอยกวา 25 ป  นอยที่สุด  จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 13.3   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
มากที่สุด  จํานวน 10 คน   คิดเปนรอยละ 66.7  และจบต่ํากวาปริญญาตรีจํานวนนอยที่สุด  
จํานวน    2 คน   คิดเปนรอยละ 13.3  มีตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษาเปนครูมากที่สุด  จํานวน    
8 คน   คิดเปนรอยละ 53.3  และเปนผูจัดการ เปนผูรับใบอนุญาต และเปนผูรับใบอนุญาต          
ผูจัดการและครูใหญนอยที่สุด  จํานวน 1 คน   คิดเปนรอยละ 6.7 และมีประสบการณการทํางาน
ในสถานศึกษา 6 – 10 ป  มากที่สุด  จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 33.3   และนอยกวา 5 ป และ
11 – 15 ป  นอยที่สุด  จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 20   ดังแสดงในตารางที่  9

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 9   แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

ประเภทของสถานศึกษา
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประถมของรัฐ ประถมของเอกชน มัธยมของรัฐ มัธยมของเอกชน รวม

จํานวน (%) จํานวน (%) จํานวน (%) จํานวน (%) จํานวน (%)
ชาย 205 (42.3) 9 (12.2) 30 (55.6) 1 (6.7) 245 (39)
ผูหญิง 280 (57.7) 65 (87.8) 24 (44.4) 14 (93.3) 383 (61)

1. เพศของผูตอบ

รวม 485 (100) 74 (100) 54 (100) 15 (100) 628 (100)
นอยกวา 25 ป 6 (1.2) 7 (9.5) 0 (0.0) 2 (13.3) 15 (2.4)
26 - 35 ป 26 (5.4) 21 (28.4) 3 (5.6) 3 (20) 53 (8.4)
36 - 45 ป 147 (30.3) 26 (35.1) 17 (31.5) 7 (46.7) 197 (31.4)
46 ป ขึ้นไป 306 (63.1) 20 (27) 34 (63) 3 (20) 363 (57.8)

2. อายุ

รวม 485 (100) 74 (100) 54 (100) 15 (100) 628 (100)
ตํ่ากวาปริญญาตรี 4 (0.8) 5 (6.8) 0 (0.0) 2 (13.3) 11 (1.8)
ปริญญาตรี 418 (86.2) 65 (87.8) 32 (59.3) 10 (66.7) 525 (83.6)
ปริญญาโท 63 (13) 4 (5.4) 22 (40.7) 3 (20) 92 (14.6)
ปริญญาเอก 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

3. ระดับการศึกษา
ขั้นสูงสุด

รวม 485 (100) 74 (100) 54 (100) 15 (100) 628 (100)
ครูผูสอน 338 (69.7) 49 (66.2) 30 (55.6) 8 (53.3) 425 (67.7)4. ตําแหนงหนาที่ใน

สถานศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา 109 (22.5) 0 (0.0) 10 (18.5) 0 (0.0) 119 (18.9) 108

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 9 (ตอ)

ประเภทของสถานศึกษา
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประถมของรัฐ ประถมของเอกชน มัธยมของรัฐ มัธยมของเอกชน รวม

จํานวน (%) จํานวน (%) จํานวน (%) จํานวน (%) จํานวน (%)
รองผูอํานวยการ 38 (7.8) 0 (0.0) 14 (25.9) 0 (0.0) 52 (8.3)
ครูใหญ (เอกชน) 0 (0.0) 13 (17.6) 0 (0.0) 2 (13.3) 15 (2.4)
ผูชวยครูใหญ (เอกชน) 0 (0.0) 4 (5.4) 0 (0.0) 2 (13.3) 6 (1)
ผูจัดการ 0 (0.0) 2 (2.7) 0 (0.0) 1 (6.7) 3 (0.5)
ผูรับใบอนุญาต 0 (0.0) 1 (1.4) 0 (0.0) 1 (6.7) 2 (0.3)
ผูจัดการและครูใหญ 0 (0.0) 4 (5.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (0.6)
ผูรับใบอนุญาต,ผูจัดการและครูใหญ 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (6.7) 1 (0.2)
ผูรับใบอนุญาตและครูใหญ 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ 0 (0.0) 1 (1.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.2)

4. ตําแหนงหนาที่ใน
สถานศึกษา

รวม 485 (100) 74 (100) 54 (100) 15 (100) 628 (100)
นอยกวา 5 ป 26 (5.4) 15 (20.3) 1 (1.9) 3 (20) 45 (7.2)
6 - 10 ป 48 (9.9) 15 (20.3) 4 (7.4) 5 (33.3) 72 (11.5)
11 - 15 ป 56 (11.5) 14 (18.9) 9 (16.7) 3 (20) 82 (13.1)
16 ป ขึ้นไป 355 (73.2) 30 (40.5) 40 (74.1) 4 (26.7) 429 (68.3)

5. ประสบการณการ
ทําง านในสถาน
ศึกษา

รวม 485 (100) 74 (100) 54 (100) 15 (100) 628 (100) 109
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ตอนที่ 2 : ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 กลาวคือ เพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชน   ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม   โดยการหาคาเฉลี่ย ( X )   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
นําคาเฉลี่ย ( X )  ไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)  กําหนดไว  เพื่อหาคาระดับ
ของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  ดังแสดงในตารางที่  10   ผลการวิเคราะห   พบวา  ภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม (xtot) อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.34, S.D.  = .26)   
เมื่อพิจารณาที่แบบภาวะผูนํา  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1) อยู
ในระดับมาก ( X = 2.80, S.D. = .40)  มีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2) อยูในระดับปานกลาง  
( X = 1.93, S.D. = .25) และมีภาวะผูนําแบบตามสบาย (x3)   อยูในระดับนอย ( X = .84, S.D. = 
.53)   เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1) พบวา  อยูในระดับมากทุก
ดาน   โดยมีคุณลักษณะดานการจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ (x1.2)  มากที่สุด ( X = 2.91, S.D. = .44)  
และมีคุณลักษณะดานการกระตุนการใชปญญา (x1.3) นอยที่สุด ( X = 2.64, S.D. = .39)    เมื่อ
พิจารณาคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2) พบวา  มีคุณลักษณะดานการใหรางวัล
ตามสถานการณ (x2.1) มากที่สุด  ( X = 2.56, S.D. = .45)  และมีคุณลักษณะดานการบริหารแบบ
วางเฉยเชิงรับ (x2.3) นอยที่สุด ( X = .84, S.D. = .48)

การพิจาณาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม  โดยแยกตามประเภทของสถานศึกษา  พบวา   ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐมีภาวะผูนําโดยภาพรวม (xtot) อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.32 , S.D. 
= .25)  เมื่อพิจารณาที่แบบภาวะผูนํา   พบวา   มีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1) อยูในระดับ
มาก ( X = 2.77, S.D. = .40)  มีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2) อยูในระดับปานกลาง ( X = 1.91, 
S.D. = .24)  และมีภาวะผูนําแบบตามสบาย (x3)  อยูในระดับนอย ( X = .84, S.D. = .55)       
เมื่อพิจารณาที่คุณลักษณะของภาวะผูนําแตละแบบ   พบวา  คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ (x1) อยูในระดับมากทุกดาน   โดยมีคุณลักษณะดานการจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ 
(x1.2) มากที่สุด ( X = 2.87, S.D. = .45)  และมีคุณลักษณะดานการกระตุนการใชปญญา (x1.3)
นอยที่สุด ( X = 2.60, S.D. = .38)  เมื่อพิจารณาที่คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  
พบวา   มีคุณลักษณะดานการใหรางวัลตามสถานการณ (x2.1) มากที่สุด ( X = 2.54, S.D. = .44)  
และมีคุณลักษณะดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (x2.3) นอยที่สุด  ( X = .83, S.D. = .49)
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ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชน   มีภาวะผูนํา
โดยภาพรวม (xtot) อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.44 , S.D. = .32)  เมื่อพิจารณาที่แบบภาวะผูนํา  
พบวา   มีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1) อยูในระดับมาก ( X = 2.95, S.D. = .45) มีภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน (x2) อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.00, S.D. = .30)  และมีภาวะผูนําแบบตาม
สบาย (x3) อยูในระดับนอย ( X = .68, S.D. = .50)    เมื่อพิจารณาที่คุณลักษณะของภาวะผูนํา   
แตละแบบ   พบวา   คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1) อยูในระดับมากทุกดาน   
โดยมีคุณลักษณะดานการจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ (x1.2) มากที่สุด ( X = 3.09, S.D. = .48) และ  
มีคุณลักษณะดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (X1.4)  นอยที่สุด  ( X = 2.74, S.D. = .45)   
เมื่อพิจารณาที่คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  พบวา  มีคุณลักษณะดานการให
รางวัลตามสถานการณ (x2.1) มากที่สุด ( X = 2.67, S.D. = .52)  และมีคุณลักษณะดานการ
บริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (x2.3)  นอยที่สุด ( X = .73, S.D. = .42)   

ผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐ  มีภาวะผูนําโดย
ภาพรวม (xtot) อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.40 , S.D. = .24) เมื่อพิจารณาที่แบบภาวะผูนํา    
พบวา  มีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1) อยูในระดับมาก ( X = 2.79, S.D. = .33) มีภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน (x2) อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.07, S.D. = .22) และมีภาวะผูนําแบบตาม
สบาย (x3) อยูในระดับนอย ( X = 1.08, S.D. = .50)  เมื่อพิจารณาที่คุณลักษณะของภาวะผูนํา  
แตละแบบ   พบวา   มีคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1) อยูในระดับมากทุกดาน   
โดยมีคุณลักษณะดานการจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ (x1.2) มากที่สุด ( X = 2.90, S.D. = .32) และ   
มีคุณลักษณะดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (x1.4) นอยที่สุด ( X = 2.65, S.D. = .35)   
เมื่อพิจารณาที่คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  พบวา  มีคุณลักษณะดานการให
รางวัลตามสถานการณ (x2.1) มากที่สุด ( X = 2.61, S.D. = .35) และมีคุณลักษณะดานการบริหาร
แบบวางเฉยเชิงรับ (x2.3) นอยที่สุด ( X = 1.09, S.D. = .54)

ผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชน  มีภาวะผูนําโดย
ภาพรวม (xtot) อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.41 , S.D. = .22)  เมื่อพิจารณาที่แบบภาวะผูนํา    
พบวา   มีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1) อยูในระดับมาก ( X = 3.01, S.D. = .33)  มีภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน (x2) อยูในระดับปานกลาง ( X = 1.81, S.D. = .41) และมีภาวะผูนําแบบตาม
สบาย (x3) อยูในระดับนอย ( X = .53, S.D. = .41)  เมื่อพิจารณาที่คุณลักษณะของภาวะผูนํา     
แตละแบบ   พบวา   มีคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1) อยูในระดับมากทุกดาน   
โดยมีคุณลักษณะดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (x1.1) และการจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ (x1.2) 
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มากที่สุด ( X = 3.15, S.D. = .35 และ X = 3.15, S.D. = .23)  และคุณลักษณะดานการกระตุน
การใชปญญา (x1.3) นอยที่สุด ( X = 2.80, S.D. = .45)  เมื่อพิจารณาที่คุณลักษณะของภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน (x2)  พบวา  มีคุณลักษณะดานการใหรางวัลตามสถานการณ (x2.1) มากที่สุด       
( X = 2.48, S.D.  = .60) และมีคุณลักษณะดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (x2.3) นอยที่สุด 
( X = 60, S.D. = .52)  

ตอนที่ 3 : การเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน ในสํานักงาน

  เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา  ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

เอกชน รัฐภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา X S.D. X S.D.

t sig.

1. ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ (x1) 2.95 .45 2.77 .40 1.876 .063
  1.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (x1.1) 3.06 .48 2.85 .44 1.988 .049*

   1.2  การจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ  (x1.2) 3.09 .48 2.87 .45 2.067 .040*
   1.3  การกระตุนการใชปญญา (x1.3) 2.82 .45 2.60 .38 2.370 .019*
   1.4  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (x1.4) 2.74 .45 2.66 .38 .792 .429
2. ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2) 2.00 .30 1.91 .24 1.577 .117
  2.1  การใหรางวัลตามสถานการณ (x2.1) 2.67 .52 2.54 .44 1.139 .256
  2.2  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (x2.2) 2.43 .39 2.18 .35 3.002 .003*
  2.3  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (x2.3) .73 .42 .83 .49 -.904 .368

3. ภาวะผูนําแบบตามสบาย (x3) .68 .50 .84 .55 -1.296 .197
รวม (xtot) 2.44 .32 2.32 .25 2.009 .046*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.1 การเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา   ที่จัด
การศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
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จากตารางที่ 11  พบวา   ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่
จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชนโดยภาพรวม (xtot)  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  โดยผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนมีคาเฉลี่ย
ของภาวะผูนําสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐ

เมื่อพิจารณาที่แบบภาวะผูนํา  พบวา  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1) ภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน (x2), และภาวะผูนําแบบตามสบาย (x3) ไมแตกตางกัน  แตเมื่อพิจารณาที่      
คุณลักษณะของแบบภาวะผูนํา   พบวา   คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1)  ดาน
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (x1.1), ดานการจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ (x1.2), และดานการกระตุน
การใชปญญา (x1.3)  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยผูบริหารสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชน   มีคาเฉลี่ยของคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ (x1)  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (x1.1), ดานการจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ 
(x1.2)  และดานการกระตุนการใชปญญา (x1.3)  สูงกวาผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่
จัดการศึกษาโดยภาครัฐ   สวนคุณลักษณะดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (x1.4)  พบวา   
ไมแตกตางกัน

เมื่อพิจารณาที่คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2) พบวา คุณลักษณะ
ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (x2.2) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05              
โดยผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชน มีคาเฉลี่ยของ         
คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (x2.2)  สูงกวา
ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐ   สวนคุณลักษณะดานการให
รางวัลตามสถานการณ (x2.1)  และคุณลักษณะดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (x2.3)  พบวา   
ไมแตกตางกัน

3.2 การเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการ
ศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน    ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

ผลการวิเคราะหพบวา   ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัด
การศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชนโดยภาพรวม (xtot) ไมแตกตางกัน   เมื่อพิจารณาที่แบบภาวะ
ผูนํา    พบวา   ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1), ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2), และภาวะผูนํา
แบบตามสบาย (x3) ไมแตกตางกัน   และเมื่อพิจารณาที่คุณลักษณะของแบบภาวะผูนํา พบวา   
คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1) ทุกดาน   และคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน (x2) ทุกดานไมแตกตางกัน   ดังแสดงในตารางที่ 12
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ตารางที่ 12   คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน

           ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

เอกชน รัฐภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา X S.D. X S.D.

t sig.

1. ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ (x1) 3.01 .33 2.79 .33 1.194 .250
  1.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (x1.1) 3.15 .35 2.87 .38 1.334 .201

   1.2  การจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ  (x1.2) 3.15 .23 2.90 .32 1.408 .178
   1.3  การกระตุนการใชปญญา (x1.3) 2.80 .45 2.65 .30 .799 .436
   1.4  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (x1.4) 2.84 .49 2.65 .35 .846 .410
2. ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2) 1.81 .41 2.07 .22 -1.202 .305
 2.1 การใหรางวัลตามสถานการณ (x2.1) 2.48 .60 2.61 .35 -.539 .597
 2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (x2.2) 2.16 .64 2.36 .34 -.605 .583
 2.3 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (x2.3) .60 .52 1.09 .54 -1.602 .129

3. ภาวะผูนําแบบตามสบาย (x3) .53 .41 1.08 .50 -2.224 .069
รวม (xtot) 2.41 .22 2.40 .24 .034 .974

ตอนที่ 4 : องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม

เพื่อตอบคําถามขอที่ 3   กลาวคือ   เพื่อทราบองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน   ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม   โดยการหาคาเฉลี่ย ( X )   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ   
นําคาเฉลี่ย ( X ) ที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสต (Best) ที่กําหนดไว  เพื่อหา
คาระดับขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   ดังแสดงในตารางที่ 13

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 13   คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   ในสํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

ประเภทของสถานศึกษา
ประถมรัฐ ประถมเอกชน มัธยมรัฐ มัธยมเอกชน รวมองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา
X S.D. คาระดับ X S.D. คาระดับ X S.D. คาระดับ X S.D. คาระดับ X S.D. คาระดับ

1. ความเชี่ยวชาญของบุคคล (y1) 2.81 .33 มาก 2.94 .34 มาก 2.87 .27 มาก 2.91 .20 มาก 2.83 .32 มาก
2. แบบแผนทางความคิด (y2) 2.81 .26 มาก 2.89 .31 มาก 2.79 .18 มาก 3.09 .08 มาก 2.82 .26 มาก
3. วิสัยทัศนรวม (y3) 2.89 .39 มาก 3.12 .48 มาก 2.86 .23 มาก 3.13 .18 มาก 2.92 .39 มาก
4. การเรียนรูของทีม (y4) 2.82 .38 มาก 3.03 .47 มาก 2.83 .27 มาก 3.13 .29 มาก 2.85 .38 มาก
5. การคิดเชิงระบบ (y5) 2.92 .29 มาก 3.02 .34 มาก 2.95 .20 มาก 3.21 .16 มาก 2.93 .29 มาก

รวม (ytot) 2.85 .29 มาก 3.00 .35 มาก 2.86 .14 มาก 2.91 .20 มาก 2.87 .29 มาก
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จากตารางที่  13   พบวา   องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
(ytot) อยูในระดับมาก ( X = 2.87, S.D.= .29)  เมื่อพิจารณาที่หลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ  
พบวา    อยูในระดับมากทุกดาน   โดยมีหลักการฝกปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบ (y5) มากที่สุด 
( X = 2.93, S.D.= .29)  และมีหลักการฝกปฏิบัติดานแบบแผนทางความคิด (y2) นอยที่สุด ( X = 
2.82, S.D.= .26)

เมื่อพิจารณาที่ประเภทของสถานศึกษา   พบวา   องคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐโดยภาพรวม (ytot) อยูในระดับมาก ( X = 
2.85, S.D.= .29)  เมื่อพิจารณาที่หลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ  พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน 
โดยมีหลักการฝกปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบ (y5) มากที่สุด ( X = 2.92, S.D.= .29)  และมี      
หลักการฝกปฏิบัติดานความเชี่ยวชาญของบุคคล (y1) และหลักการฝกปฏิบัติดานแบบแผนทาง
ความคิด (y2)  นอยที่สุด ( X = 2.81, S.D.= .33 และ X = 2.81, S.D.= .26)

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาค
เอกชนโดยภาพรวม (ytot)  อยูในระดับมาก ( X = 3.00, S.D.= .35)  เมื่อพิจารณาที่หลักการฝก
ปฏิบัติทั้ง 5 ประการ   พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน   โดยมีหลักการฝกปฏิบัติดานวิสัยทัศนรวม 
(y3) มากที่สุด ( X = 3.12, S.D.= .48) และมีหลักการฝกปฏิบัติดานแบบแผนทางความคิด (y3)
นอยที่สุด ( X = 2.89, S.D.= .31)

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาค
รัฐโดยภาพรวม (ytot)  อยูในระดับมาก ( X = 2.86, S.D.= .14)  เมื่อพิจารณาที่หลักการฝกปฏิบัติ
ทั้ง      5  ประการ   พบวา   อยูในระดับมากทุกดาน   โดยมีหลักการฝกปฏิบัติดานการคิดเชิง
ระบบ (y5) มากที่สุด ( X = 2.95, S.D.= .20)  และหลักการฝกปฏิบัติดานแบบแผนทางความคิด 
(y2)  นอยที่สุด ( X = 2.79, S.D.= .18)

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาค
เอกชนโดยภาพรวม (ytot)  อยูในระดับมาก ( X = 2.91, S.D.= .20)   เมื่อพิจารณาที่หลักการฝก
ปฏิบัติทั้ง 5 ประการ   พบวา   อยูในระดับมากทุกดาน   โดยมีหลักการฝกปฏิบัติดานการคิดเชิง
ระบบ (y5) มากที่สุด ( X = 3.21, S.D.= .16)  และมีหลักการฝกปฏิบัติดานความเชี่ยวชาญของ
บุคคล (y5) นอยที่สุด ( X = 2.91, S.D.= .20)
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ตอนที่ 5 : การเปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา  ที่จัดโดยภาครัฐกับภาคเอกชน  ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม

เพื่อตอบคําถามขอที่ 4   กลาวคือ   เพื่อทราบความแตกตางขององคการแหงการเรียน
รูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาค
เอกชน  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยการใชการทดสอบคาที (t – test) ดังรายละเอียด    
ตอไปนี้

5.1 การเปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  ที่จัด
การศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน

ตารางที่ 14   คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา   ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน

    ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

เอกชน รัฐองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา X S.D. X S.D.

t sig.

1.  ความเชี่ยวชาญของบุคคล (y1) 2.94 .34 2.81 .33 1.658 .099
2.  แบบแผนทางความคิด (y2) 2.89 .31 2.81 .26 1.348 .180
3.  วิสัยทัศนรวม (y3) 3.12 .48 2.89 .39 2.344 .020*
4.  การเรียนรูของทีม (y4) 3.03 .47 2.82 .38 2.171 .032*
5.  การคิดเชิงระบบ (y5) 3.02 .34 2.92 .29 1.453 .148

รวม (ytot) 3.00 .35 2.85 .29 2.121 .036*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่  14  พบวา   องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชนโดยภาพรวม (ytot)  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05   โดยสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนมีคาเฉลี่ยของ
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวม (ytot)  สูงกวาสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐ   เมื่อพิจารณาที่หลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ  พบวา  หลักการฝก
ปฏิบัติดานวิสัยทัศนรวม (y3) และหลักการฝกปฏิบัติดานการเรียนรูของทีม (y4) แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชน
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มีคาเฉลี่ยของหลักการฝกปฏิบัติดานวิสัยทัศนรวม (y3) และหลักการฝกปฏิบัติดานการเรียนรูของ
ทีม (y4) สูงกวาสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐ   สวนหลักการฝกปฏิบัติ
ดานความเชี่ยวชาญของบุคคล (y1),หลักการฝกปฏิบัติดานแบบแผนทางความคิด (y2), และหลัก
การฝกปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบ (y5)   พบวา   ไมแตกตางกัน

5.2 การเปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการ
ศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน

ตารางที่ 15   คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา   ที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชน  ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

เอกชน รัฐองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา X S.D. X S.D.

t sig.

1.  ความเชี่ยวชาญของบุคคล (y1) 2.91 .20 2.87 .27 .269 .791
2.  แบบแผนทางความคิด (y2) 3.09 .08 2.79 .18 3.132 .006*
3.  วิสัยทัศนรวม (y3) 3.13 .18 2.86 .23 2.166 .046*
4.  การเรียนรูของทีม (y4) 3.13 .29 2.83 .27 1.928 .072
5.  การคิดเชิงระบบ (y5) 3.21 .16 2.95 .20 2.311 .034*

รวม (ytot) 2.91 .20 2.86 .14 3.110 .007*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 15  พบวา   องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่
จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชนโดยภาพรวม (ytot)  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   โดยสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนมีคาเฉลี่ยของ      
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวม (ytot)  สูงกวาสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐ

เมื่อพิจารณาที่หลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ  พบวา   หลักการฝกปฏิบัติดานแบบ
แผนทางความคิด (y2),หลักการฝกปฏิบัติดานวิสัยทัศนรวม (y3) และหลักการฝกปฏิบัติดานการคิด
เชิงระบบ (y5)  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยสถานศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนมีคาเฉลี่ยของหลักการฝกปฏิบัติดานแบบแผนทางความคิด 
(y2)หลักการฝกปฏิบัติดานวิสัยทัศนรวม (y3) และหลักการฝกปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบ (y5)    
สูงกวาสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐ  สวนหลักการฝกปฏิบัติดานความ
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เชี่ยวชาญของบุคคล (y1),หลักการฝกปฏิบัติดานแบบแผนทางความคิด (y2), และหลักการฝก
ปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบ (y5)  พบวา   ไมแตกตางกัน

ตอนที่ 6 : ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

เพื่อตอบคําถามขอที่ 5  กลาวคือ  ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาหรือไม   ข้ันแรกผูวิจัยไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของ        
ผูบริหารสถานศึกษากับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐมกอนโดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient)  ดังแสดงในตารางที่ 16  หลังจากนั้นจึงไดวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบมีข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis)  ในตอนตอไป

ตารางที่ 16  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารกับองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา  ขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   (จํานวนสถาน
ศึกษา = 170)

ภาวะผูนําของผูบริหาร องคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา

x1 x2 x3 xtot ytot

x1 1
x2 .412** 1
x3 -.642** .187* 1
xtot .921** .714** -.336** 1
ytot .708** .119 -.542** .585** 1

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่  16   พบวา   ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1)  มีความสัมพันธเชิงเสนใน
ทิศทางบวกกับภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   (r = .412)  
แตมีความสัมพันธเชิงเสนในทิศทางลบกับภาวะผูนําแบบตามสบาย (x3)  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (r = -.642) สวนภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  พบวา  มี ความสัมพันธเชิงเสน
ในทิศทางบวกกับภาวะผูนําแบบตามสบาย (x3)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (r = 187)
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6.1 การวิเคราะหแบบภาวะผูนําที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดย 
ภาพรวม (ytot)

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1)  มีความสัมพันธเชิงเสนในทิศทางบวกกับ     
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวม (ytot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
(r = .708)   ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)   ไมมีความสัมพันธในรูปแบบเชิงเสนกับองคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวม (ytot)  และภาวะผูนําแบบตามสบาย (x3)  มีความสัมพันธ
เชิงเสนในทิศทางลบกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวม (ytot)  อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.542)

ตารางที่ 17 การวิเคราะหแบบภาวะผูนําที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
โดยภาพรวม (ytot)

แหลงความแปรปรวน Sum of
Squares df.

Mean   Square
F Sig.

Regression
Residual

8.371
5.451

2
165

4.185
.033

126.684 .000*

Total 13.822 167

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) .778

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) .606
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) .601
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .18176

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
Standardize
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

β Std. Error Beta
t Sig.

คาคงที่ (constant)
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1)
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)

1.488
.623
-.189

.132

.040

.061
.820
-.162

11.299
15.710
- 3.101

.000*

.000*

.002*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 17  พบวา  ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ  ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ (x1)  และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
(R)  เทากับ .778   มีประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .606  หมายความวา  ภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพ (x1)  และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  สามารถทํานายองคการแหงการเรียน
รูของสถานศึกษาโดยภาพรวม (ytot) ไดรอยละ 60.6    คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว
(Adjusted R2) เทากับรอยละ 60.1   ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard 
Error) เทากับ .18176   ในลักษณะนี้แสดงวา   ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1)  และภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน (x2) สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยรวม (ytot) อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยที่ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  สงผลผกผัน   และสามารถเขียน
สมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

 = 1.488 + .623x1 - .189x2

6.2 การวิเคราะหแบบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติดานความ
เชี่ยวชาญของบุคคล (y1)

ตารางที่ 18 การวิเคราะหแบบภาวะผูนําที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติดานความเชี่ยวชาญ
ของบุคคล (y1)

แหลงความแปรปรวน
Sum of

Squares df.
Mean   Square

F Sig.
Regression
Residual

6.086
10.534

1
167

6.086
.063

96.490 .000*

Total 16.620 168

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) .605

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) .366
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) .362
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .25115

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
Standardize
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

β Std. Error Beta
t Sig.

คาคงที่ (constant)
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (X1)

1.512
.473

.136

.048 .605
11.111
9.823

.000*

.000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

∧
Y tot
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จากตารางที่  18   พบวา   ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ   ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ (x1)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R)  เทากับ .605   มีประสิทธิภาพใน
การทํานาย (R2) เทากับ  .366   หมายความวา  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1)  สามารถทํานาย
หลักการฝกปฏิบัติดานความเชี่ยวชาญของบุคคล (y1)   ไดรอยละ 36.6  คาประสิทธิภาพในการ
ทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)  เทากับรอยละ 36.2   มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ทํานาย (Standard Error) เทากับ .25115   ในลักษณะนี้แสดงวา  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
(x1)  สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติดานความเชี่ยวชาญของบุคคล (y1)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทางที่ระดับ .05  สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

 = 1.512 + .473x1

6.3 การวิเคราะหแบบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติดานแบบ
แผนทางความคิด (y2)

ตารางที่ 19 การวิเคราะหแบบภาวะผูนําที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติดานแบบแผนทางความคิด
(y2)

แหลงความแปรปรวน Sum of
Squares df.

Mean   Square
F Sig.

Regression
Residual

3.373
8.393

2
167

1.687
.050

33.560 .000*

Total 11.766 169

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) .535

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) .287
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) .278
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .22418

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
Standardize
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

β Std. Error Beta
t Sig.

คาคงที่ (constant)
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1)
ภาวะผูนําแบบตามสบาย (x3)

2.297
.224
-.121

.182

.056

.041
.341
-.249

12.638
3.996
-2.919

.000*

.000*

.004*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่  19  พบวา   ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ  ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ (x1)  และภาวะผูนําแบบตามสบาย (x3)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R)
เทากับ .535  มีประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .287  หมายความวา  ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ (x1)  สามารถทํานายหลักการฝกปฏิบัติดานแบบแผนทางความคิด (y2)  ไดรอยละ
28.7  มีคาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)  เทากับรอยละ 27.8  มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ  .22418   ในลักษณะนี้
แสดงวา   ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1)  และภาวะผูนําแบบตามสบาย (x3)  สงผลตอหลักการ
ฝกปฏิบัติดานแบบแผนทางความคิด (y2)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทางที่ระดับ .05  โดยที่ภาวะ  
ผูนําแบบตามสบาย (x3)  สงผลผกผัน   และสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

 = 2.297 + .224x1 - .121x3   

6.4 การวิเคราะหแบบภาวะผูนําที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติดานวิสัยทัศนรวม (y3)    

ตารางที่ 20   การวิเคราะหแบบภาวะผูนําที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติดานวิสัยทัศนรวม (y3)

แหลงความแปรปรวน Sum of
Squares df.

Mean
Square F Sig.

Regression
Residual

17.522
8.418

2
165

8.761
.051

171.719 .000*

Total 25.940 167

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) .822

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) .675
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) .672
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .22587

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
Standardize
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

β Std. Error Beta
t Sig.

คาคงที่ (constant)
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1)
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)

1.162
.883
-.366

.154

.048

.075
.888
-.237

7.547
18.338
- 4.903

.000*

.000*

.000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 20  พบวา  ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ  ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ (x1) และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)   โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
(R) เทากับ .822   มีประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .675  หมายความวา  ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ (x1)  และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  สามารถทํานายหลักการฝกปฏิบัติดาน
วิสัยทัศนรวม (y3) ไดรอยละ 67.5   มีคาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)  
เทากับรอยละ 67.2  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 
.22587   ในลักษณะนี้แสดงวา  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1)  และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
(x2)  สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติดานวิสัยทัศนรวม (y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05   โดย
ที่ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  สงผลผกผัน   และสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย    
ไดดังนี้

 = 1.162 + .883x1 - .366x2

6.5 การวิเคราะหแบบภาวะผูนําที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติการเรียนรูของทีม (y4)   

ตารางที่ 21   การวิเคราะหแบบภาวะผูนําที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติดานการเรียนรูของทีม (y4)

แหลงความแปรปรวน Sum of
Squares df.

Mean
Square F Sig.

Regression
Residual

11.534
13.076

2
165

5.767
.079

72.769 .000*

Total 24.610 167

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) .685

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) .469
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) .462
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .28151

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
Standardize
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

β Std. Error Beta
t Sig.

คาคงที่ (constant)
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1)
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)

1.180
.728

- .194

.204

.061

.094
.718

- .124

5.785
11.855
- 2.053

.000*

.000*

.042*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 21  พบวา  ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ  ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ (x1)   และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
(R) เทากับ .685   มีประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .469  หมายความวา  ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ (x1)  และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  สามารถทํานายหลักการฝกปฏิบัติดาน
การเรียนรูของทีม (y4)  ไดรอยละ 46.9  มีคาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)
เทากับรอยละ 46.2  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 
.28151   ในลักษณะนี้แสดงวา  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1)  และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
(x2) สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติดานการเรียนรูของทีม (y4)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
โดยที่ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2) สงผลผกผัน  และสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถด
ถอยไดดังนี้

 = 1.180 + .728x1 - .194x2

6.6 การวิเคราะหแบบภาวะผูนําที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบ (y5)   

ตารางที่ 22   การวิเคราะหแบบภาวะผูนําที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบ (y5)

แหลงความแปรปรวน Sum of
Squares

df. Mean
Square

F Sig.

Regression
Residual

4.751
9.223

1
167

2.607
.053

49.393 .000*

Total 13.974 168
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) .611

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) .373
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) .366
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) .22972

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
Standardize
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

β Std. Error Beta
t Sig.

คาคงที่ (constant)
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1)
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)

2.016
.483

- .225

.156

.049

.076
.663

- .199

12.886
9.878

- 2.961

.000*

.000*

.004*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 22  พบวา  ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ  ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ (x1)  และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R)
เทากับ .611  มีประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .373  หมายความวา  ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ (x1) และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  สามารถทํานายหลักการฝกปฏิบัติดานการ
คิดเชิงระบบ (y5) ไดรอยละ 37.3   มีคาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)   
เทากับรอยละ 36.6  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 
.22972   ในลักษณะนี้แสดงวา   ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1)  และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
(x2)  สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบ (y5)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
โดยที่ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2) สงผลผกผัน  และสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถด
ถอยไดดังนี้

 = 2.016 + .483x1 - .225x2

จากการวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ     
สถานศึกษา  สรุปไดวา  แบบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถาน
ศึกษาโดยภาพรวม (ytot)  คือ  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1) และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
(x2)  โดยที่ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  สงผลผกผันตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

แบบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาดานความเชี่ยวชาญของบุคคล (y1) คือ  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1)

แบบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาดานแบบแผนทางความคิด (y2)  คือ  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1) และภาวะ
ผูนําแบบตามสบาย (x3)  โดยที่ภาวะผูนําแบบตามสบาย (x3)  สงผลผกผันตอหลักการฝกปฏิบัติ
ขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานแบบแผนทางความคิด (y2)

แบบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาดานวิสัยทัศนรวม (y3)  คือ  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1) และภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน (x2)  โดยที่ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  สงผลผกผันตอหลักการฝกปฏิบัติของ  
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานวิสัยทัศนรวม (y3)

แบบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาดานการเรียนรูของทีม (y4)  คือ  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1) และภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน (x2)  โดยที่ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  สงผลผกผันตอหลักการฝกปฏิบัติของ
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานการเรียนรูของทีม (y4)
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แบบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาดานการคิดเชิงระบบ (y5)  คือ  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (x1) และภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน (x2)  โดยที่ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (x2)  สงผลผกผันตอหลักการฝกปฏิบัติของ
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานการคิดเชิงระบบ (y5)  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 11

แผนภูมิที่ 11 ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาและ
หลักการฝกปฏิบัติทั้ง  5 ประการ   ขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

         ตัวแปรที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาและหลักการฝกปฏิบัติทั้ง           
5 ประการ   ขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

β สัมประสิทธิ์การถดถอย

องคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา (ytot)
x1, x2                 ytot

ความเชี่ยวชาญของบุคคล (y1)
x 1                       y1

แบบแผนทางความคิด (y2)
x1, x3                       y2

การเรียนรูของทีม (y4)
x1, x2                        y4

การคิดเชิงระบบ (y5)
x1, x2                          y5

วิสัยทัศนรวม (y3)
x1, x2                       y3

ภาวะผูนําแบบ
เปล่ียนสภาพ (x1)

ytot   β = .623
y1   β = .473
y2   β = .224
y3   β = .883
y4   β = .728
y5   β = .483

ภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน (x2)
ytot   β = -.189
y3   β = -.366
y4   β = -.194
y4   β = -.225

ภาวะผูนําแบบ
ตามสบาย (x3)
y2   β = -.121

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ

งานวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  โดยมีวัตถุ
ประสงคดังตอไปนี้  1) เพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม    
2) เพื่อทราบความแตกตางระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการ
ศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชนและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการ
ศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  3) เพื่อทราบองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดย    
ภาครัฐกับภาคเอกชน  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  4) เพื่อทราบความแตกตาง
ระหวางองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐ     
กับภาคเอกชนและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน         
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม และ 5) เพื่อทราบภาวะผูนําที่สงผลตอองคการแหง    
การเรียนรูของสถานศึกษา  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ 
สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  จํานวน 170 แหง  ผูใหขอมูล  คือ  ผูบริหาร
สถานศึกษาและครู   จํานวน 628 คน  เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะ    
ผูนําพหุองคประกอบฉบับ 5X  สําหรับผูประเมิน (Multifactor Leadership Questionnaire Form 
Rater : MLQ 5X) สรางโดยบาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio)  สวนแบบสอบถามเกี่ยวกับ   
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาตามแนวความคิดของ  เซ็นกี (Senge)  ผูวิจัยเก็บขอมูล   
ตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 2548  ถึงวันที่ 6  กันยายน  2548  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดย
การหาคาความถี่ (frequency) คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที 
(t – test) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบมีข้ันตอน (stepwise multiple regression 
analysis)
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สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูลและการทดสอบทางสถิติ  ผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้  
ดังตอไปนี้

1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม    
พบวา   ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง    เมื่อพิจารณาที่
ภาวะผูนําแตละแบบ   พบวา   มีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพอยูในระดับมาก   มีภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง  และมีภาวะผูนําแบบตามสบายอยูในระดับนอย   เมื่อพิจารณา
ที่คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน   โดยมีคาเฉลี่ย
ของคุณลักษณะดานการจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจมากที่สุด  และมีคาเฉลี่ยของคุณลักษณะการ
กระตุนการใชปญญานอยที่สุด  สวนคุณลักษณะของภาวะแบบแลกเปลี่ยน   พบวา มีคุณลักษณะ
ดานการใหรางวัลตามสถานการณอยูในระดับมาก  มีคุณลักษณะดานการบริหารแบบวางเฉย   
เชิงรุกอยูในระดับปานกลาง   และมีคุณลักษณะดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับอยูในระดับนอย    

เมื่อแยกตามประเภทของสถานศึกษา   พบวา  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาที่
ภาวะผูนําแตละแบบ   พบวา   มีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพอยูในระดับมาก   มีภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง  และมีภาวะผูนําแบบตามสบายอยูในระดับนอย    เมื่อพิจารณา
ที่คุณลักษณะของภาวะผูนําแตละแบบ   พบวา   คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ   
ทุกดานอยูในระดับมาก   โดยมีคาเฉลี่ยของคุณลักษณะดานการจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจมากที่สุด   
และมีคาเฉลี่ยของคุณลักษณะดานการกระตุนการใชปญญานอยที่สุด   สวนคุณลักษณะของ
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน   พบวา   มีคุณลักษณะดานการใหรางวัลตามสถานการณอยูในระดับ
มาก    มีคุณลักษณะดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกอยูในระดับปานกลาง  และมีคุณลักษณะ
ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับอยูในระดับนอย

ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนมีภาวะผูนํา
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาที่ภาวะผูนําแตละแบบ  พบวา  มีภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพอยูในระดับมาก  มีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง  และมีภาวะผูนํา
แบบตามสบายอยูในระดับนอย   เมื่อพิจารณาที่คุณลักษณะของภาวะผูนําแตละแบบ  พบวา   
คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยของ           
คุณลักษณะดานการจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจมากที่สุด   และมีคาเฉลี่ยของคุณลักษณะดานการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



131

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลนอยที่สุด  สวนคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  พบวา   
มีคุณลักษณะดานการใหรางวัลตามสถานการณอยูในระดับมาก  มีคุณลักษณะดานการบริหาร
แบบวางเฉยเชิงรุกอยูในระดับปานกลาง  และมีคุณลักษณะดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับอยู
ในระดับนอย

ผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐมีภาวะผูนําโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาที่ภาวะผูนําแตละแบบ   พบวา   มีภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพอยูในระดับมาก  มีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง  และมีภาวะผูนํา
แบบตามสบายอยูในระดับนอย    เมื่อพิจารณาที่คุณลักษณะของภาวะผูนําแตละแบบ   พบวา   
คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพทุกดานอยูในระดับมาก   โดยมีคาเฉลี่ยของ         
คุณลักษณะดานการจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจมากที่สุด   และมีคาเฉลี่ยของคุณลักษณะดานการ
กระตุนการใชปญญาและการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลนอยที่สุด    สวนคุณลักษณะของ
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน   พบวา   มีคุณลักษณะดานการใหรางวัลตามสถานการณอยูในระดับ
มาก    มีคุณลักษณะดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกอยูในระดับปานกลาง  และมีคุณลักษณะ
ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับอยูในระดับนอย

ผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนมีภาวะผูนํา
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาที่ภาวะผูนําแตละแบบ   พบวา   มีภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพอยูในระดับมาก   มีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง  และมี
ภาวะผูนําแบบตามสบายอยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณาที่คุณลักษณะของภาวะผูนําแตละแบบ  
พบวา   คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพทุกดานอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยของ
คุณลักษณะดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณและดานการจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจมากที่สุด   
และมีคาเฉลี่ยของคุณลักษณะดานการกระตุนการใชปญญานอยที่สุด   สวนคุณลักษณะของ
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  พบวา  มีคุณลักษณะดานการใหรางวัลตามสถานการณอยูในระดับ
มาก   มีคุณลักษณะดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกอยูในระดับปานกลาง  และมีคุณลักษณะ
ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับอยูในระดับนอย

2. ความแตกตางของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
พบวา

2.1 ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาค
เอกชนมีภาวะผูนําโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่ผูบริหาร
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สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนมีคาเฉลี่ยของภาวะผูนําโดยภาพ
รวมสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐ   เมื่อพิจารณาที่
ภาวะผูนําแตละแบบ   พบวา  ไมแตกตางกัน  แตเมื่อพิจารณาที่คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ   พบวา   คุณลักษณะดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ, การจูงใจเพื่อสรางแรง
ดลใจ และการกระตุนการใชปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่          
ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนมีคาเฉลี่ยของคุณลักษณะ
ของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การจูงใจเพื่อ สรางแรงดลใจ 
และการกระตุนการใชปญญาสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดย
ภาครัฐ   และคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยที่ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนมีคาเฉลี่ยของคุณลักษณะของคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบแลก
เปลี่ยนดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการ
ศึกษาโดยภาครัฐ

2.2 ผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาค    
เอกชนมีภาวะผูนําโดยภาพรวมไมแตกตางกัน   เมื่อพิจารณาที่ภาวะผูนําแตละแบบ   พบวา        
ผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชนมีภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ, ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน, และภาวะผูนําแบบตามสบายไมแตกตางกัน   และเมื่อ
พิจารณาที่คุณลักษณะของภาวะผูนําแตละแบบ   พบวา   ผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชนมีคุณลักษณะของภาวะผูนําแตละแบบไมแตกตางกัน

3. องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาที่หลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5  ประการ  ขององคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา   พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน  โดยมีคาเฉลี่ยของหลักการฝกปฏิบัติ
ดานการคิดเชิงระบบมากที่สุด   และมีคาเฉลี่ยของหลักการฝกปฏิบัติดานแบบแผนทางความคิด
นอยที่สุด

เมื่อแยกตามประเภทของสถานศึกษา  พบวา องคการแหงการเรียนรูของ       
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาที่หลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ  ขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  พบวา  
อยูในระดับมากทุกดาน   โดยมีคาเฉลี่ยของหลักการฝกปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบมากที่สุด  และ
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มีคาเฉลี่ยของหลักการฝกปฏิบัติดานความเชี่ยวชาญของบุคคลและหลักการฝกปฏิบัติดานแบบ
แผนทางความคิดนอยที่สุด

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาค
เอกชนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาที่หลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ ขององคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา  พบวา   อยูในระดับมากทุกดาน   โดยมีคาเฉลี่ยของหลักการฝก
ปฏิบตัิดานวิสัยทัศนรวมมากที่สุด และมีคาเฉลี่ยของหลักการฝกปฏิบัติดานแบบแผนทางความคิด
นอยที่สุด

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาค
รัฐโดยภาพรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาที่หลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ  ขององคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา   พบวา   อยูในระดับมากทุกดาน   โดยมีคาเฉลี่ยของหลักการฝก
ปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบมากที่สุด   และมีคาเฉลี่ยของหลักการฝกปฏิบัติดานแบบแผนทาง
ความคิดนอยที่สุด

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาค
เอกชนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาที่หลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ  ขององคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา  พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน   โดยมีคาเฉลี่ยของหลักการฝก
ปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบมากที่สุด  และมีคาเฉลี่ยของหลักการฝกปฏิบัติดานความเชี่ยวชาญ
ของบุคคลนอยที่สุด

4. ความแตกตางขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม   
พบวา   

4.1 องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดย
ภาครัฐกับภาคเอกชนโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่คาเฉลี่ย
ขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชน     
สูงกวาคาเฉลี่ยขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดย
ภาครัฐ    เมื่อพิจารณาที่หลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ  ขององคการแหงการเรียนรูของ      
สถานศึกษา   พบวา   หลักการฝกปฏิบัติดานวิสัยทัศนรวมและหลักการฝกปฏิบัติดานการเรียนรู
ของทีมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยที่คาเฉลี่ยของหลักการฝกปฏิบัติ
ดานวิสัยทัศนรวมและหลักการฝกปฏิบัติดานการเรียนรูของทีมขององคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนสูงกวาคาเฉลี่ยของหลักการฝก
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ปฏิบัติดานวิสัยทัศนรวมและหลักการฝกปฏิบัติดานการเรียนรูของทีมขององคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐ

4.2 องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดย
ภาครัฐกับภาคเอกชนโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยที่คา
เฉลี่ยขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชน
สูงกวาคาเฉลี่ยขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดย
ภาครัฐ เมื่อพิจารณาที่หลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ ขององคการแหงการเรียนรูของ          
สถานศึกษา   พบวา  หลักการฝกปฏิบัติดานแบบแผนทางความคิด, หลักการฝกปฏิบัติดาน      
วิสัยทัศนรวม, และหลักการฝกปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  โดยที่คาเฉลี่ยของหลักการฝกปฏิบัติดานแบบแผนทางความคิด หลักการฝกปฏิบัติ
ดานวิสัยทัศนรวม และหลักการฝกปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบขององคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนสูงกวาคาเฉลี่ยของหลักการฝกปฏิบัติ
ดานแบบแผนทางความคิด หลักการฝกปฏิบัติดานวิสัยทัศนรวม, และหลักการฝกปฏิบัติดานการ
คิดเชิงระบบขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดย  
ภาครัฐ

5. ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   พบวา
5.1 ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสงผลทางบวกตอองคการแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษาโดยภาพรวม  และสงผลตอหลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ  ขององคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

5.2 ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลผกผันตอองคการแหงการเรียนรูของสถาน
ศึกษาโดยภาพรวม   และสงผลผกผันตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดาน       
วิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูของทีม และดานการคิดเชิงระบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05

5.3 ภาวะผูนําแบบตามสบายผกผันตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการ
เรียนรูดานแบบแผนทางความคิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การอภิปรายผล

จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  ผูวิจัยไดนํามาอภิปรายเพื่อ
ขยายผลการวิจัยใหเกิดความชัดเจน  อีกทั้งสามารถนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอไปดังนี้

1. จากการวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชน   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม       
ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง          
เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด   เมื่อพิจารณาที่ภาวะผูนําแตละแบบ  พบวา  มีภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพอยูในระดับมาก, มีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง, และมีภาวะผูนํา
แบบตามสบายอยูในระดับนอย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะบริบทของสถานศึกษาที่ผานมา  สถานศึกษา
มีความจําเปนที่ตองเปลี่ยนแปลง และปฏิรูปใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ทั้งนี้นับต้ังแตไดมีการปฏิรูป
การศึกษาในป พ.ศ. 2542 ประกอบกับไดมีการใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 
2542 เปนตนมา  สถานศึกษาทั่วประเทศตางก็ไดรับการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา  ดวยเหตุนี้สถานศึกษาจะตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อการ
ประเมินภายในและรับการประเมินจากหนวยงานของ สมศ. จึงทําใหเปนแรงผลักดันภายในตอ     
ผูบริหารใหพัฒนาภาวะผูนําของตนเอง  เพื่อนําสถานศึกษาไปสูการเปลี่ยนสภาพองคการจากเดิม
ที่เปนระบบราชการที่มีหนวยงานที่คอยกํากับดูแลอยูมาก  และตองคอยรับนโยบายและคําสั่งจาก
สวนกลางกอน   จึงจะสามารถดําเนินการบางอยางไดมาสูการแปรสภาพเปนสถานศึกษานิติ
บุคคล  และการบริหารโดยยึดสถานศึกษาเปนฐาน (school based – management : SBM)  เมื่อ
เปนเชนนี้   จึงทําใหผูบริหารตองมีการใชภาวะผูนําที่มีลักษณะของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพอยู
ในระดับมากโดยปริยาย  สอดคลองกับงานวิจัยของ ภิญโญ  คชศิลา  ประสิทธิ์ สืบพันธโกย  และ
ยุพา  เลิศวิริยะพงศ  ที่พบวา  มีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพอยูในระดับมาก   ซึ่งจากระดับภาวะ  
ผูนําดังกลาวนี้  คอตเตอร (Kotter)  ใหความเห็นวา  เมื่อผูนําตองพบกับบริบทที่มีความจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลง   ดังนั้นจึงตองมีการใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมากขึ้น   ทั้งนี้งานวิจัยไดเปนไป
ตามที่  บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio)  เสนอตัวแบบของภาวะผูนําแบบที่มีพิสัยเต็ม (the 
model of the full range of leadership)  กลาวคือ  มีภาวะผูนําสามแบบ   คือ   ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ, ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผูนําแบบตามสบาย   เรียงลําดับตอเนื่องกัน  
บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio)  ยังไดเสนอตัวแบบที่ใชไดผลดีวา  จะมีภาวะผูนําแบบ
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เปลี่ยนสภาพอยูในระดับมากที่สุด   มีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง   และมี
ภาวะผูนําแบบตาสบายอยูในระดับนอยที่สุด และจากผลการวิจัย   พบวา   มีลักษณะตามที่  บาส
และอโวลิโอ (Bass and Avolio)  เสนอไว  แตเมื่อเปรียบเทียบระดับที่  บาส และอโวลิโอ (Bass 
and Avolio)  ไว   พบวา   ยังมีระดับนอยกวาที่ บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio)  กลาวไวพอ
สมควร  แตอยางไรก็ตาม  พบวา  แตกตางจากงานวิจัยของ ประเสริฐ   สมพงษธรรม   ที่ศึกษา
ภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัด  ซึ่งพบวา  มีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  และภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน  อยูในระดับปานกลาง  แตสอดคลองกันที่ภาวะแบบตามสบายอยูในระดับนอย   และ
แตกตางจากงานวิจัยของอภิวรรณา  แกวเล็ก  ที่ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามัธยม
ศึกษา  สังกัดสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1 ที่พบวา   ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง   ทั้งนี้อาจเปนเพราะงานวิจัยของ  ประเสริฐ  สมพงษธรรม  
ศึกษาภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัดและยังไมไดอยูในชวงของการปฏิรูประบบราชการเหมือน
ดังเชนปจจุบัน  สวนงานวิจัยของ อภิวรรณา  แกวเล็ก ไดศึกษาในชวงกอนที่จะมีการปฏิรูปการ
ศึกษา  จึงอาจทําใหผูบริหารสถานศึกษายังไมมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา
เหมือนดังสภาพปจจุบัน  สวนสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชน
นั้นอาจเปนไปในลักษณะเดียวกันกับสถานศึกษาระดับระดับประถมและมัธยมที่จัดการศึกษาโดย
ภาครัฐ  สวนคุณลักษณะของภาวะผูนําแตละแบบ  พบวา  มีคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพอยูในระดับมากทุกดาน  โดยมีคาเฉลี่ยของคุณลักษณะดานการจูงใจเพื่อสรางแรง
ดลใจมากที่สุด   ทั้งนี้อาจะเปนเพราะ  การเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปการศึกษามีอิทธิพลตอ  
วิสัยทัศนทางการศึกษาเปนอยางมาก  ผูบริหารจําเปนตองสนองตอวิสัยทัศนทางการศึกษาระดับ
ชาติใหไดมากที่สุดและเร็วที่สุด  ดวยเหตุนี้อาจทําใหวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษานั้นไดรับ
การปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนระดับชาติ   จนในที่สุด  วิสัยทัศนของผูบริหารก็ไดรับการ
ถายทอดไปสูครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตอไป  และการที่จะใหวิสัยทัศนของ
สถานศึกษานั้นเกิดเปนรูปธรรมไดนั้น  ผูบริหารจะตองมีพฤติกรรมในการสื่อสารภาพอนาคตของ
สถานศึกษาที่ตองการอยากจะเปน  ตองชี้ใหเห็นความสําคัญ   ทั้งนี้ก็เพื่อสรางแรงดลใจตอครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหเกิดขึ้น   จนกลายเปนแรงจูงใจภายในที่จะปฏิบัติงานให
เกิดผลสําเร็จในที่สุด  แตเปนที่นาสังเกตวา   ผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการ
ศึกษาโดยภาคเอกชนนั้นมีคาเฉลี่ยของคุณลักษณะดานนี้เทากับคุณลักษณะดานการมีอิทธิพล  
อยางมีอุดมการณ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ   คุณลักษณะดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ   มีสวน
สําคัญตอความมีประสิทธิผลของภาวะผูนําอยู   สถานศึกษาระดับมัธยมที่จัดการศึกษาโดยภาค
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เอกชนยังตองอยูในสภาพที่ตองแขงขันในเรื่องคุณภาพ  เพื่อความอยูรอดและการเติบโต  เพราะ
ฉะนั้นผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนจึงตองมีคุณลักษณะ
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยูในระดับที่มากควบคูกันไปกับคุณลักษณะดานการจูงใจ
เพื่อสรางแรงดลใจ   นอกจากนี้ยังพบวา  คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนดานการให
รางวัลตามสถานการณอยูในระดับมากดวยเชนกัน   ทั้งนี้อาจะเปนเพราะ  ผูบริหารสถานศึกษา
นั้นมีความพยายามในการที่จะสรางแรงจูงใจภายนอก   เพื่อที่จะตอบสนองตอความตองการขั้น
พื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมาก   ทั้งนี้อาจเปนผลมากจากความตองการที่จะ
รักษากําลังใจ  และใหกําลังใจในผลงานที่เปนไปตามที่คาดหวังไว  แตเปนที่นาสังเกตวา  ผูบริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนกลับมีคุณลักษณะดานนี้อยูในระดับ
ปานกลาง   ซึ่งตางจากผูบริหารสถานศึกษาประเภทอื่น   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  สภาพบริบทภายใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนแตกตางจากสถานศึกษาประเภทอื่น  
เชน  ระบบการบริหารจัดการ  หรือเปนไปไดวา  บุคลากรในสถานศึกษามีระดับของความตองการ
รางวัลเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลงานอยูในระดับไมมากนัก  ทั้งนี้จะสังเกตไดวา   คาเฉลี่ยของภาวะ     
ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชน
นั้นสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาประเภทอื่น  จึงทําใหครูมีระดับข้ันของความตองการที่สูงอยูแลว  
ไมตองอาศัยแรงจูงใจจากรางวัลหรือแรงจูงใจภายนอกมาชวย  ดวยเหตุนี้จึงอาจทําใหมี            
คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนดานแรงจูงใจอันเนื่องมาจากแรงบันดาลใจอยูในระดับ
ปานกลาง

นอกจากนี้  มาตรฐานการศึกษาแหงชาติยังระบุวา  ปจจัยทางการบริหารของ
สถานศึกษาดานภาวะผูนํานั้น  ผูนําของสถานศึกษาจะตองมี  อีกทั้งความจําเปนที่ตองทําให        
ผูบริหารสถานศึกษาตองเขารับการศึกษาเพิ่มเติมใหอยูระดับปริญญาตรี  บางทานก็มีวุฒิการ
ศึกษาอยูระดับปริญญาโท  และยังตองไดรับการศึกษาอบรมทางดานการบริหารการศึกษาอีกดวย  
ประกอบกับผูบริหารสวนใหญมีประสบการณการทํางานในสถานศึกษาที่มากกวา 16 ป             
จึงเปนไปไดวา  ผูบริหารสถานศึกษาจะมีระดับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพอยูในระดับที่ดี         
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ประคอง  รัศมีแกว  ที่ไดพบวา  วุฒิการศึกษาและประสบการณใน
ตําแหนงมีอิทธิทางตรงตอภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  อันจะสงผล
ตอระดับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนโดยตรง
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2. จากการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา   ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม   
พบวา

2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่
จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม   พบวา   ภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชนโดยภาพ
รวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว   ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ  สถานการณที่ตางกันของภาคเอกชนที่ตองแขงขันสูงระหวางสถานศึกษาเอกชน
ดวยกันและยังตองแขงขันกับภาครัฐดวย   ความอยูรอดของภาคเอกชนจะตองมาจากผล   
ประกอบการที่ดี  และในความเปนจริงของธุรกิจการศึกษานั้นไมสามารถหลีกเลี่ยงสภาพการ     
แขงขันนี้ได   ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงกดดันอยางหนึ่งที่ทําใหสถานศึกษาภาคเอกชนนั้นตองมีคุณ
ภาพที่สูง   ภาระตาง ๆ  จึงตกอยูกับผูบริหารสถานศึกษาเปนอยางมากที่จะตองมีภาวะผูนําที่มี
ประสิทธิผลและเปนมืออาชีพ   อีกทั้งตองสรางวิสัยทัศนของสถานศึกษาใหเปนจริง  ตองสราง
มาตรฐานดานผูเรียนใหสูง   ทั้งนี้จะเห็นไดวา  นักเรียนของภาคเอกชนบางแหงนั้นไดรับรางวัล
ตางๆ มากมาย   จนเปนที่ยอมรับของผูปกครอง   และจากงานวิจัยของประสิทธิ์  สืบพันธโกย  ไดชี้
ใหเห็นวา  มาตรฐานคุณภาพผูเรียนที่แตกตางกัน  จะมีภาวะผูนําแตกตางกัน  โดยที่สถานศึกษาที่
มีมาตรฐานคุณภาพผูเรียนสูงกวา   จะมีภาวะผูนําที่สูงกวาทั้งในภาพรวมและคุณลักษณะของ
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ   จึงนับวามีความสอดคลองกันระหวางงานวิจัยที่ผูวิจัยคนพบกับงาน
วิจัยของประสิทธิ์  สืบพันธโกย   แตเมื่อพิจารณาที่แบบภาวะผูนํานั้นพบวา   ไมแตกตางกัน  แตจะ
แตกตางกันที่คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
การจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ และการกระตุนการใชปญญา  และคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสภาพการแขงขันตามที่ไดกลาว
มากแลว   จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองสรางสถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานดาน     
ผูเรียนที่สูง   เพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืนและผลกําไรในระยะยาว  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึง
ตองมีพฤติกรรมดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ และการกระตุน
การใชปญญามากเปนพิเศษ  นอกจากนี้จะเห็นไดวา  ผูบริหารสถานศึกษาภาคเอกชนใชการ
บริหารแบบเชิงรุกมากกวาภาครัฐ  หมายความวา  มีพฤติกรรมในการติดตามและตรวจสอบ  
มาตรฐานคุณภาพดานตาง ๆ  ของสถานศึกษาที่มากกวา  เมื่อเห็นวา   ผิดไปจากมาตรฐานที่ตั้ง
เอาไวผูบริหารจะเขาไปแทรกแซงทันที  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาเอกชนสวนใหญนั้นมี
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รอยละของอายุครูที่มีอายุต่ํากวา 25 ป  มากกวา  ทั้งนี้อาจเปนไปไดวา   เนื่องจากครูของเอกชนที่
อายุยังนอย   ยอมหมายความวา  เพิ่งสําเร็จการศึกษามาประกอบกับเมื่อพิจารณาที่ประสบการณ
ในการทํางานในสถานศึกษาก็พบวา ภาคเอกชนมีรอยละของประสบการณในการทํางานที่      
นอยกวา 5 ป  มากกวาของภาครัฐ  จึงนาจะทําใหความเชี่ยวชาญในการสอนหรือเกิดขอผิดพลาด
ไดมากกวาของภาครัฐ  หรืออาจเปนเพราะ สภาพที่ตองแขงขันเพื่อความอยูรอดและผลกําไร     
อีกทั้งเงินอุดหนุนที่ไดรับจากรัฐบาลนั้นนอยกวา  จึงทําใหผูบริหารตองเขมงวดกับมาตรฐาน     
คุณภาพผูเรียนมากกวา  หรือตองติดตามและประเมินผลงานอยางใกลชิด   เพื่อใหผลงานเปนไป
ตามที่ตองการ

2.2 จากการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่
จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  พบวา  ภาวะ  
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชนนั้นไม
แตกตางกันทั้งโดยภาพรวม การใชแบบภาวะผูนํา และคุณลักษณะของแบบภาวะผูนํา  ซึ่งไม   
เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  สถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนมีขนาด
ที่ใกลเคียงกันหรือขนาดเดียวกัน  กลาวคือ  เปนขนาดใหญจนถึงใหญพิเศษ  จากงานวิจัยของ    
วันชัย  นพรัตน   พบวา   ขนาดของสถานศึกษาที่ตางกัน  ระดับภาวะผูนําจะแตกตางกัน  จึงนาจะ
เปนสาเหตุที่ทําใหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนไมแตกตางกัน         
ถึงแมวาภาคเอกชนจะตองมีการแขงขันเหมือนกับระดับประถมศึกษาก็ตาม  ทั้งนี้ผูวิจัยไมพบงาน
วิจัยที่แสดงใหเห็นวา  สถานศึกษาของรัฐกับเอกชนมีความแตกตางกัน  นอกจากนี้จากความเห็น
ของ  คอตเตอร (Kotter) ที่วา  บริบทในเรื่องความซับซอนขององคการและความจําเปนที่ตอง
เปลี่ยนแปลงทําใหผูนําตองมีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนที่      
สอดคลองกันกับบริบทดังกลาว   จากการที่ขนาดของสถานศึกษาที่ไมตางกันก็นาจะทําใหความ
ซับซอนขององคการไมนาจะตางกันดวย  เพราะวาขนาดของสถานศึกษาที่เหมือนกันยอมมีการจัด
โครงสรางองคการที่ใกลเคียงกัน  และความจําเปนที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของสถานศึกษา  
จําเปนตองมีมาตรฐานเดียวกันประกอบกับตองผานการประเมินคุณภาพการศึกษาเหมือนกันก็นา
จะเปนปจจัยที่ทําใหมีบริบทที่คลาย ๆ กัน  จนสงผลใหมีภาวะผูนําที่ไมแตกตางกัน   แตอยางไร    
ก็ตามผูบริหารระดับประถมศึกษาก็อยูภายใตบริบทเดียวกันกับผูบริหารระดับมัธยมศึกษา  เพราะ
ฉะนั้น  ปจจัยดานขนาดสถานศึกษาอาจเปนสาเหตุที่อธิบายไดดีกวาปจจัยดานบริบท   เมื่อ
พิจารณาที่อายุของผูตอบ  พบวา  ระดับอายุที่ต่ํากวา 25 ป  สถานศึกษาของภาคเอกชนกลับมี
เปอรเซ็นตที่มากกวา  ก็นาจะหมายความวาครูที่มีอายุต่ํากวา 25 ป ของสถานศึกษาระดับมัธยม
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ศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนมีจํานวนที่มากกวาของภาครัฐ        แตผลการวิจัยกลับพบวา  
มีการใชภาวะผูนําของผูบริหารไมแตกตางกัน   ซึ่งแตกตางจากผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําของ  
ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  ดวยเหตุนี้จึงอาจตองมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปจจัยดาน
อ่ืนเพิ่มเติมในสวนนี้ตอไป

3. องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ที่จัด
การศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชน   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พบวา  องคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาทั้งในภาพรวมและหลักการฝกปฏิบัติทั้ง  5  ประการ   ขององคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับมาก   โดยมีหลักการฝกปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบมากที่สุด   
และมีหลักการฝกปฏิบัติดานแบบแผนทางความคิดอยูในลําดับสุดทาย และสังเกตไดวา  คาเฉลี่ย
ของหลักการฝกปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบกับหลักการฝกปฏิบัติดานวิสัยทัศนรวมใกลเคียงกัน
มาก   ทั้งนี้ผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด  อาจเปนเพราะ ในชวงแหงการปฏิรูปการ
ศึกษา  สถานศึกษาตางก็พยายามที่จะพัฒนาสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน
ทางการศึกษาแหงชาติใหได  นอกจากนี้แลว  การเรียนรูรวมกันระหวางครู  และผูบริหารสถาน
ศึกษาก็เปนไปในลักษณะที่บุคลากรตางก็รวมสนทนาแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกัน  
ตางก็รวมกันอภิปรายถึงประเด็นตาง ๆ  ทางดานการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  ผูบริหาร
และครูตางก็มีหลักการฝกปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบ  กลาวคือ  มองความสัมพันธระหวางหนวย
งานตาง ๆ ในภาพรวม  เซ็นกี (Sege) กลาววา การคิดเชิงระบบเปนหลักการฝกปฏิบัติขององคการ
แหงการเรียนรูที่มีความสําคัญมากที่สุด   เพราะการคิดเชิงระบบนั้นจะบูรณาการวินัยดานอื่น   
เขาไวดวยกัน   ประกอบกับทําใหครูและผูบริหารสถานศึกษาสามารถที่จะมององคการอยางเปน
ภาพรวมทั้งหมด  สามารถที่จะเขาใจถึงสาเหตุและปจจัยตางๆ ที่ทําใหเกิดเหตุการณตาง ๆ ข้ึน  
อันจะทําใหสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางทันทวงทีหรือสามารถปรับปรุงการเรียนการสอนให
เหมาะสมกับยุคสมัยที่มีความซับซอนและเปนพลวัตรไดเปนอยางดี  มีการคํานึงถึงผลกระทบที่จะ
ตามมากอนที่จะลงมือกระทําการใด ๆ  ลงไปและนําผลการปฏิบัติงานดานการสอนและขอมูลยอม
กลับที่ไดจากผูบังคับบัญชา ผูปกครอง  หรือผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิผลมากขึ้น ระดับขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษานั้นสอดคลองกับงาน
วิจัยของ วิโรจน สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ  ที่พบวา  สถานศึกษาระดับประถมศึกษา   สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เขตการศึกษา 9  อยูในระดับมากเชนกัน     
แตก็ผานเขาเกณฑระดับมากเพียงเล็กนอยเทานั้น  และที่ระดับขององคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาอยูในระดับมาก   อาจเปนเพราะระดับการศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษานั้นไดรับ
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การพัฒนาจนอยูในระดับปริญญาตรีโดยสวนใหญ หรือระดับการศึกษาสวนใหญนั้นไมแตกตาง
กัน  จากงานวิจัยของ เสนิส หงษทอง  ซึ่งไดศึกษา  การรับรูศักยภาพของการพัฒนาไปสูองคการ
แหงการเรียนรู : ศึกษาเฉพาะกรณี  พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สังกัด        
สํานักงานใหญ  พบวา  การรับรูของพนักงานมีความแตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบตามเพศ  ระดับ
การศึกษา และประเภทหนวยงานที่สังกัด   ซึ่งหมายความวา  เพศระดับการศึกษา และหนวยงาน
ที่สังกัดแตกตางกัน   จะรับรูศักยภาพของการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูแตกตางกัน  
แสดงวา  ระดับการศึกษามีสวนตอการรับรูดวยเชนกัน  แต เสนิส หงษทอง พบวา เมื่อเปรียบเทียบ
ตามอายุ ตําแหนงงาน และอายุงานไมมีความแตกตางกัน  อยางไรก็ตาม  แอน  เมอรคาเดอร     
ไดวิจัยเรื่อง  การพัฒนาวิธีการทดสอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของธนาคารออมสิน  ผลการ
วิจัย  พบวา  อายุและระดับการศึกษามีความสัมพันธกับระดับความรูเกี่ยวกับองคการแหงการ
เรียนรูและงานวิจัยของ อภันตรี  รอดสุทธิ  ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสําคัญ
กับความเปนไปไดในทางปฏิบัติของแนวคิดองคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษาโครงการ            
จตุสัมพันธธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวา  ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีการ
รับรูความสําคัญนอยกวากลุมที่จบปริญญาตรี  นั่นก็แสดงวา  การศึกษามีสวนสําคัญตอการเห็น
ความสําคัญในองคการแหงการเรียนรูดวยเชนกัน  กลาวโดยสรุปคือ  จากงานวิจัยของ  เสนิส   
หงษทอง, แอน เมอรคาเดอร และอภันตรี รอดสุทธิ นาจะมีความสอดคลองกันในเรื่องระดับของ
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมดวยเชนกัน  
กลาวคือ  นาจะเปนเพราะเหตุที่สวนใหญอายุและระดับการศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษา   
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมนั้นอยูในระดับที่ดีในเปอรเซ็นตที่พอ ๆ กัน  คือ  
ระดับปริญญาตรี   รองลงมาคือ  ระดับปริญญาโท   สวนต่ํากวาปริญญาตรีมีนอยมาก   จึงมีสวน
ใหระดับขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับมากดวยเชนกัน

4. จากการเปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา   ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม   พบวา

4.1 องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาโดยภาครัฐกับภาค
เอกชนโดยภาพรวมและหลักการฝกปฏิบัติดานวิสัยทัศนรวมและหลักการฝกปฏิบัติดานการเรียนรู
ของทีมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคาเฉลี่ยองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนสูงกวาคาเฉลี่ยขององคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวมและหลักการฝกปฏิบัติดานวิสัยทัศนรวมและหลักการฝก
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ปฏิบัติดานการเรียนรูของทีมของภาครัฐ    เปนตามสมมติฐานที่กําหนด   ทั้งนี้อาจะเปนเพราะ  
ภาคเอกชนจําเปนตองเรียนรูที่ขยายขีดความสามารถในการแขงขันระหวางสถานศึกษาเอกชน
ดวยกันเองและแขงขันกับภาครัฐดวย   ซึ่งตางจากสถานศึกษาของรัฐที่ไมจําเปนตองแขงขันกับ
สถานศึกษาอื่น   สภาพการแขงขันของสถานศึกษาเอกชนจะเปนแรงผลักดันโดยธรรมชาติที่ทําให
สถานศึกษาตองชัดเจนในวิสัยทัศน  และการที่สถานศึกษาเอกชนตางก็รวมกันสรางวิสัยทัศนใน
ระดับที่มากกวายอมหมายถึง ความอยูรอดของทั้งหมด ไมใชเพื่อเจาของสถานศึกษาแตเพียง       
ผูเดียว   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ   ทั้งผูบริหารกับครูนั้นตางก็ตกอยูสภาพที่คลาย ๆ กันคือ   เปนผูที่
ตองเรียนรูที่จะอยูรอดเหมือน ๆ กัน  จึงอาจเกิดความรวมมือไดมากกวาภาครัฐ   ซึ่งไมไดตกอยูใน
สภาพเชนนี้   ดังนั้น การผลักดันสภาพความเปนจริงในปจจุบันของสถานศึกษาใหใกลกับวิสัยทัศน
ของสถานศึกษามากเพียงใดก็จะทําใหคุณภาพของสถานศึกษานั้นสูงตามดวยเชนกัน   สงผลใหมี
ความไดเปรียบในการแขงขันมากขึ้นดวย   นอกจากนี้หลักการฝกปฏิบัติดานการเรียนรูของเปนทีม
ของภาคเอกชนยังมากกวาภาครัฐ   ยอมแสดงใหเห็นถึงสภาพที่เอื้อตอการเรียนรูรวมกันที่มากกวา   
ทั้งนี้ภาวะผูนําของผูบริหารอาจมีผลดวย   เพราะวาระดับภาวะผูนําของผูบริหารภาคเอกชนนั้น  
สูงกวา   จากงานวิจัยของ  สกอต (Scott)  พบวา   ภาวะผูนําที่ไมมีประสิทธิผลนั้นสงผลกระทบตอ
หลักการฝกปฏิบัติดานการเรียนรูของทีม   ทั้งนี้ก็หมายความวา   ในทางตรงกันขามภาวะผูนําที่มี
ประสิทธิผลยอมสงผลกระทบในทางบวกตอหลักการฝกปฏิบัติดานการเรียนรูของทีมดวยเชนกัน   
และหมายความวา   ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลสูงกวา   ยอมจะทําใหมีแนวโนมวา   ระดับวินัยของ
การเรียนรูของทีมจะสูงกวาดวยเชนกัน   ดวยเหตุนี้จึงทําใหหลักการฝกปฏิบัติดานการเรียนรูของ
ทีมในสถานศึกษาภาคเอกชนนั้นสูงกวาภาครัฐ

4.2 จากการเปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม พบวา องคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวมและหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดาน
แบบแผนทางความคิด, ดานวิสัยทัศนรวม, และดานการคิดเชิงระบบของสถานศึกษาระดับมัธยม
ศึกษา   ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยคาเฉลี่ยขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวมและหลักการฝกปฏิบัติของ
องคการแหงการเรียนรูดานแบบแผนทางความคิด, ดานวิสัยทัศนรวม  และดานการคิดเชิงระบบ
ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนสูงกวาคาเฉลี่ยขององคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวมและหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดาน
แบบแผนทางความคิด ดานวิสัยทัศนรวม และดานการคิดเชิงระบบของสถานศึกษาระดับมัธยม
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ศึกษา   ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐ    งานวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ   
สภาพของสถานศึกษาเอกชนนั้นเอื้ออํานวยตอการเรียนรูเพื่อขยายขีดความสามารถในการสราง
สรรคผลงานมากกวาสถานศึกษาของรัฐ  และพบวา  ผลการศึกษาไดสอดคลองกับสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา    ทั้งนี้เปนที่นาสังเกตวา   หลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดาน
ความเชี่ยวชาญของบุคคลและดานการเรียนรูของทีมไมแตกตางกัน    ที่นาสนใจกวาคือ   หลักการ
ฝกปฏิบัติดานการเรียนรูของทีม  เพราะวามีความสอดคลองกับงานวิจัยของ  สกอต (Scott)  ดังที่
ไดอภิปรายไปแลวในสวนของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา   ทั้งนี้ จากการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ระดับของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (เปนภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล)  ของผูบริหารระดับมัธยม
ศึกษาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน  พบวาไมแตกตางกัน   ยอมหมายความวา   มีประสิทธิผลที่
ไมแตกตางกัน  เมื่อภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลไมแตกตางกันก็อาจจะเปนไปตามที่คนพบวา   ระดับ
ของหลักการฝกปฏิบัติดานการเรียนรูของทีมยอมไมแตกตางกัน    แตอยางไรก็ตามผลการ
วิเคราะหไมสอดคลองกับงานวิจัยของวิโรจน  สารรัตนะ และ อัญชลี สารรัตนะ  ที่บอกวา  ขนาด
ของสถานศึกษาที่ตางกัน  ระดับขององคการแหงการเรียนรูจะแตกตางกัน   โดยมากสถานศึกษา
เอกชนที่สามารถเปดสอนระดับมัธยมไดยอมหมายความวามีจํานวนนักเรียนมากดวยเชนกัน   แต
ทั้งนี้งานวิจัยของวิโรจน  สารรัตนะ และ อัญชลี  สารรัตนะ   ไมไดครอบคลุมสถานศึกษาเอกชน   
ประกอบกับสถานศึกษาเอกชนที่สามารถเปดสอนระดับมัธยมไดยอมหมายถึง การไดรับการ    
ยอมรับในเรื่องคุณภาพของสถานศึกษาหรือวาชื่อเสียงดวยเชนกัน   นอกจากนี้งานวิจัยของ      
แซมมอนส, ฮิลลแมน และมอรติมอร (Sammons, Hillman and Mortimore) พบวา  องคการแหง
การเรยีนรูเปนลักษณะที่สําคัญของสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล   ก็หมายความวา  สถานศึกษาของ
เอกชนอาจมีประสิทธิผลมากกวาของรัฐ   และความที่มีประสิทธิผลมากกวาก็ยอมจะเปนสิ่งที่บอก
ไดวา  มีคุณภาพมากกวาดวยเชนกัน   แตอยางไรก็ตาม   ไมอาจสรุปไดชัดเจน   ทั้งนี้เพราะวา  
งานวิจัยของ  วันชัย  นพรัตน  พบวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดใหญและกลางอยูในระดับ
มาก   สวนประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดเล็กอยูในระดับปานกลาง   ทั้งนี้งานวจิัยไมระบุวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญแตอยางใด  นอกจากนี้ยังพบวา   หัวหนากลุมประสบการณที่อยูใน
สถานศึกษาขนาดตางกันและมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีการรับรูประสิทธิผลแตก
ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   ก็หมายความวา   ประเด็นในเรื่องขนาดไมไดมีสวนสําคัญ
อะไรในสถานศึกษาของภาครัฐ  แตเปนในระดับประถมศึกษา   ไมใชระดับมัธยมศึกษา   แมวา
ขนาดของสถานศึกษาของรัฐจะมีขนาดใหญก็ตาม   ก็ไมนาจะเปนสาเหตุที่ทําใหประสิทธิผลของ
สถานศึกษานั้นสูงตามขนาดที่เพิ่มข้ึนได   และเปนที่นาสังเกตวางานวิจัยของ อภิวรรณา  แกวเล็ก  
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พบวา  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  
แตอยางไรก็ตามอํานาจในการพยากรณนั้นอยูที่ 54.7 %  สวนที่เหลืออาจชี้ใหเห็นวายังมีปจจัยอื่น
อีกที่สงผลตอประสิทธิของสถานศึกษา   ทั้งนี้งานวิจัยของ  อภิวรรณา  แกวเล็ก  ไมครอบคลุม
ปจจัยดานอื่นดวย   แมวาระดับของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาของรัฐกับเอกชนจะไมแตกตางกัน  แตปจจัยดานภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพกลับมี
อิทธิพลนอยกวาขนาดของสถานศึกษา   จึงทําใหประสิทธิผลของสถานศึกษานั้นนาจะขึ้นอยูกับ
ขนาดมากกวาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  แตอยางไรก็ตาม   งานวิจัยของ  วิโรจน สารรัตนะ 
และอัญชลี สารรัตนะ และบาทหลวงลือชัย  จันทรโป   ชี้ใหเห็นวา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาไมไดมีเพียงแคภาวะผูนํา   แตยังมีปจจัยดานอื่นอีก  เชน  
พันธกิจและยุทธศาสตร, วัฒนธรรมองคการ   บรรยากาศในองคการ  และปจจัยอื่น ๆ  ภาวะผูนํา
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาที่มีผลกระทบ
ตอปจจัยดานอื่น   ดังนั้น จึงตองอาศัยงานวิจัยคนควาตอไป

5. จากการวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม   พบวา

5.1 ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสงผลทางบวกตอองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  
สงผลผกผันตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว    ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  คุณลักษณะของภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพ  กลาวคือ   ผูบริหารปฏิบัติตนในทางที่เสียสละ  มีการปฏิบัติอยูในกรอบของคา
นิยมของสถานศึกษา   มีการตัดสินใจที่คํานึงถึงจริยธรรมอันดี   อีกทั้งยังควบคุมอารมณของตนได
แมในยามวิกฤต   จึงทําใหครูนั้นทําใหครูนั้นเกิดความเลื่อมใสและยอมรับในตัวผูบริหาร   ผูบริหาร
จะกลายเปนแบบอยางที่ดี  ที่ครูนั้นจะเอาอยางและปฏิบัติตามผูบริหาร   ทั้งในเรื่องการเรียนรูอยู
เสมอ   การเปนผูที่มองการณไกลในเชิงบวก   มีวิสัยทัศนของตนเอง   เกิดความกระตือรือรนและมี
แรงจูงใจภายในตนเองที่จะสรางวิสัยทัศนของตนเองและสถานศึกษาใหสําเร็จ    ดวยคานิยมของผู
บริหารที่เปนผูใฝเรียนรู   จึงทําใหเกิดการกระตุนใหครูนั้นเกิดการใชปญญาในการพิจารณาปญหา
ตาง ๆ  เกิดการเรียนรูปญหารวมกันเปนทีม   โดยผานการสนทนาแลกเปลี่ยนกันอยางเปดเผย  
และอิสระ   เพราะผูบริหารเปนผูที่จะกระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ   เปนผูที่สามารถ
จับประเด็นสําคัญไดดี   และรูจักตั้งสมมติฐานขึ้น  เพื่อใหเกิดการคนหาสาเหตุของปญหารวมกัน   
นอกจากนี้การปฏิบัติในเรื่องการระบุความสําคัญของการมีเปาหมายและวัตถุประสงคไดอยาง  
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ชัดเจน   การเปนผูที่มีวิสัยทัศน การเปนผูที่มีความเชื่อมั่นในตัวครูยังสงผลดีใหครูรูวาสิ่งที่ผูบริหาร
ตองการนั้นคืออะไร  และการที่ผูบริหารกระตุนใหครูใชปญญานั้นจะทําใหครูนั้นรูวาจะบรรลุ     
เปาหมายและวัตถุประสงคอยางไร   จะทําใหครูตระหนักรูในตนเองถึง   ชองวางระหวางเปาหมาย
และความเปนจริงในปจจุบัน   ซึ่งชองวางนี้จะเปนแรงตรึงเครียดที่สรางสรรค (creative tension) 
อยูภายในใจของครู   สงผลใหครูนั้นเกิดความพยายามที่จะทําใหเปาหมายเปนความจริงมากขึ้น   
โดยการเรียนรูใหมากขึ้น   ปรึกษาหารือกับเพื่อครูมากขึ้น   และแลกเปลี่ยนประสบการณมากขึ้น   
จึงสงผลใหเกิดความเชี่ยวชาญของตนเองมากขึ้น    และการที่ผูบริหารกระตุนการใชปญญาตอครู
ยอมทําใหครูมีมุมมองในภาพรวมทั้งหมด   และเห็นความสัมพันธของเหตุการณตาง ๆ  อยางเปน
ระบบมากขึ้น    แตอยางไรก็ตามพบวาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนไมเปนผลดีตอองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา   กลาวคือ  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนเพิ่มข้ึน   ก็จะ
สงผลใหองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาลดลงเชนกัน   ทั้งนี้อาจเปนเพราะกระบวนการของ
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนจะทําใหครูมีความพยายามและปฏิบัติงานไดตามที่คาดหวังไวเทานั้น   
จึงทําใหครูนั้นไมเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรูส่ิงใหม ๆ  ทําใหขีดความสามารถของครูอยูในระดับเดิม   
อีกทั้งยังมุงเนนที่การรักษาสภาพการปฏิบัติงานแบบเดิมเอาไวทําใหครูมีโอกาสในการสรางสรรค
ส่ิงใหม ๆ  ไดยาก   อีกทั้งระบบการใหรางวัลกับครูที่มีการเรียนรูเพื่อขยายขีดความสามารถของ
ตนเองยังมีนอย  หรืออาจเปนเพราะ  วัฒนธรรมของสถานศึกษาเอง  กลาวคือ   มีการชื่นชมและ
สงเสริมใหครูนั้นเรียนรูส่ิงใหมๆ นอย   จึงทําใหครูขาดกําลังใจในการเรียนรูที่จะขยายขีดความ
สามารถของตนเองในการสรางสรรคผลงาน  บาส (Bass)  ไดกลาวถึงเรื่องการใหรางวัลตาม  
สถานการณวา  ผูนําจะสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูขององคการ   ซึ่งจะนํามาซึ่งการ
ฝกปฏิบัติในแตละวัน  และตามมาดวยการศึกษาและความพยายามที่จะฝกอบรม   ผูนําจะยกยอง
ชมเชย  ใหการสนับสนุนรวมถึงการตอบแทนเงินมากขึ้นสําหรับบุคลากรที่พยายามและประสบ
ความสําเร็จในการนํากระบวนการเรียนรูไปสูกิกรรมประจําวัน   แตอยางไรก็ตาม  บาส (Bass)   
ยังกลาววา บางเวลาอาจจะลมเหลวไดหลังจากที่ความพยายามคือ รางวัล นอกจากนี้ผูวิจัยยังเห็น
วาอาจเปนเพราะการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกและเชิงรับนั้นอาจเปนผลเสียตอการเรียนรูของครู  
กลาวคือ   การปฏิบัติของผูบริหารจะลงโทษกับครูที่มีผลการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐานหรือผิดไป
จากความคาดหวังของผูบริหาร   เพราะการลงโทษไมวาจะเปนการตําหนิ  หรือดวยวิธีการใด ๆ    
ก็ตามยอมทําใหเกิดความระแวงและความเครียดกับครูได   สงผลใหสภาพจิตใจของครูไม    
เหมาะสมกับการเรียนรู   และการกลัวการลงโทษก็อาจทําใหครูขาดกําลังใจในการปฏิบัติงานได   
อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวา  พฤติกรรมการปฏิบัติของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพยังมีความ    
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สอดคลองกับบทบาทของผูนําตามความคิดของเซ็นกี (Senge)  กลาวคือ  เปนผูที่ใหการปรึกษา
และเปนผูที่สอนงานแกครูเมื่อครูนั้นเกิดปญหา  ไมวาจะเปนการสอนในชั้นเรียน  รวมถึงเรื่องที่เปน
เฉพาะบุคคล   ทั้งนี้ไดสอดคลองกับบทบาทของผูนําที่เซ็นกี (Senge)  กลาวไวคือ  ผูนําในองคการ
แหงการเรียนรูจะมีบทบาทในการเปนครู   ที่จะชวยเหลือดานการใชความคิดพิจารณาปญหาที่เกิด
ข้ึนอยางเปนระบบ   แตอยางไรก็ตามในบทบาทการเปนครูที่กลาวนี้   ไมไดหมายถึงการสอนใหครู
ปฏิบัติงานไดถูกตอง  แตหมายถึงการชวยเหลือครูใหมองอยางลึกซึ้งถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน  นอกจากนี้ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพยังไดกระตุนการใชปญญาของครูในการที่จะ       
พิจาณาถึงเหตุการณอยางถี่ถวน    มองเขาไปถึงแกนแทของความจริงมากกวาใชความรูสึกของตน   
อีกทั้งกระตุนครูใหใชความคิดริเร่ิมเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ  บาส  (Bass)  กลาววา   การ
กระตุนการใชปญญาของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะนําความรูและความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรในองคการออกมาอยางทั่วทุกระดับ   และยังพัฒนากลไกในการสื่อสารจากระดับลางสู
ระดับบนอีกดวย  นอกจากนี้การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลไดสงเสริมการพัฒนาตามความ
ตองการที่แตกตางของแตบุคคล   อีกทั้งยังใหและรับขอมูลยอนกลับเขามาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู   และยังจัดเตรียมสิ่งตางๆ  ที่จะใหการชวยเหลือเปนที่ปรึกษาและสอนงานแก
บุคลากร   ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคลองกับ มาลี  ธรรมศิริ   ที่พบวา   ภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพกอใหเกิดผลกระทบทางบวกอยางตอเนื่องสูความเปนองคการแหงการเรียนรู   และยังสอด
คลองกับงานวิจัยของ  เทบบาโน (Tebbano) ที่พบวา  ภาวะผูนําของผูควบคุมดูแลนั้นชวยใหเกิด
ผลสําหรับการพัฒนาความสามารถของสถานศึกษาแหงตําบลในการกลายเปนองคการแหงการ
เรียนรูที่เปนมืออาชีพ    สอดคลองกับงานวิจัยของ  คอรกลิน (Coughlin) ที่ไดสรุปวา  ภาวะผูนํา
ของครูใหญไดเปนตัวตัดสินความกาวหนาของโรงเรียนประถมตนแหงตําบลในการเกลายเปนองค
การแหงการเรียนรูชั้นนําของโลก  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน สารรัตนะ และอัญชลี 
สารรัตนะ  ที่พบวา   ภาวะผูนําเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ     
สถานศึกษา   โดยภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเปนปจจัยแรกสุดที่กอใหเกิดการพัฒนาในปจจัย
ทางการบริหารปจจัยอื่น ๆ ตามมา   นอกจากนี้ยังสอดคลองกับความคิดของ แบรนด (Brand)       
ที่วา  สถานศึกษาที่มีลักษณะขององคการแหงการเรียนรูจะตองมีโครงสรางที่เราใจ   และจากการ
วิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารนั้นพบวาอยูในระดับมาก  ก็หมายความวา  เปนผูนําที่มี  
ประสิทธิผลซ่ึง แบรนด (Brand) ยังกลาวอีกวา   สถานศึกษาที่มีภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลจะไดรับ
การกระตุนและถูกสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นได    ซึ่งจะทําใหบุคลากรเกิดความเราใจไดมากกวาเงิน  
สอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยาณี  คําแดง  ที่พบวา  ปจจัยจิตลักษณะในดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
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และดานทัศนะคติตองานและองคการมีความสัมพันธกับหลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ   ของ
องคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ดวยเหตุนี้จึงเปนเหตุที่ทําใหภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพนสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

5.2 จากการวิเคราะหภาวะผูของผูบริหารที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติขององค
การแหงการเรียนรูดานความเชี่ยวชาญของบุคคล   พบวา   ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสงผลทาง
บวกตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดานความเชี่ยวชาญของบุคคล  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารในลักษณะที่เปนผูที่มีความสามารถ  มีความเชื่อมั่นใน   
ตนเอง  เปนผูที่มีความสามารถในการจูงใจ  โนมนาวใหคลอยตาม  มีความประพฤติที่ดีมีคุณธรรม   
เปนแบบอยางที่ดีในการเรียนรูแกบุคลากรในสถานศึกษา   จนสงผลใหผูตามเลียนแบบผูนํา      
เกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรูตามผูนํา   นอกจากนี้พฤติกรรมที่ดลใจผูตาม    จนทําใหเกิดแรงจูงใจ
ในการที่สรางสิ่งที่ดีข้ึนกวาเดิม เกิดความพยายามและทุมเทพลังใจที่จะสรางวิสัยทัศนของตนเอง
ใหเปนจริงหรือใกลความจริง    เกิดแรงจูงใจในการเรียนรูและขยายขีดความสามารถของตนเองให
สูงขึ้น   การที่ผูบริหารเปนผูที่ไววางใจและเชื่อมั่นในตัวครูและบุคลากรจะทําใหเขาเหลานั้นรูสึกตอ
ตนเองในทางบวก     และเพราะเหตุที่   ผูบริหารสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูตามวา   สามารถ
ที่จะบรรลุเปาหมายได    อีกทั้งผูบริหารยังกระตุนใหครูและบุคลากรนั้นรูจักวิเคราะหจุดแข็งของ
ตนเอง   รูจักที่จะขยายขีดความสามารถของตนเองใหมากขึ้นตามสายงานของตน   ประกอบกับ
การคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของครูและบุคลากรก็จะสงผลใหเขาเหลานั้นไดเกิดพลังใจที่จะกาวไป
สูเสนทางการทํางานที่กาวหนามากขึ้น  เพราะวาผูบริหารใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหาตาง ๆ  
เปนรายบุคคล   จึงทําใหความเชี่ยวชาญของบุคคลในการที่จะสรางพลังใจนั้นมากขึ้นไปตามระดับ
ของภาวะผูนําของผูบริหาร

5.3 จากการวิเคราะหภาวะผูของผูบริหารที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติของ      
องคการแหงการเรียนรูดานแบบแผนทางความคิด   พบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสงทางบวก
ตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดานแบบแผนทางความคิด   สวนภาวะผูนําแบบ
ตามสบายสงผลผกผันตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดานแบบแผนทางความคิด     
ทั้งนี้อาจเปนเพราะการปฏิบัติของภาวะผูนําของผูบริหารที่เปนแบบอยางในวิธีการคิด มีคานิยม   
และความเชื่อสวนตัวของผูบริหารที่มีคุณธรรมและอยูในกรอบของจริยธรรม   อันมีอิทธิพลตอ  
หลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดานแบบแผนในการคิดของครูและบุคลากรใน   
สถานศึกษา   ประกอบกับผูบริหารสรางความกระจางในวิธีคิดเพื่อเขาใจในสถานการณตาง ๆ ที่
เกิดขึ้น  สงผลใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเอาอยางผูบริหารในวิธีการคิด  การที่ผูบริหาร
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กระตุนใหผูตามไตรตรองสถานการณตาง ๆ  อยางถี่ถวน   ไมดวนสรุปสถานการณตามที่เห็น   
การที่ผูบริหารเสนอแนะใหครูไดคิดคนหาเหตุและปจจัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางรอบคอบก็สงผลให
หลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดานแบบแผนทางความคิดของครูไดรับการพัฒนา   
และเปนระบบมากยิ่งขึ้น  สอดคลองกับงานวิจัยของ คิง  (King) ที่พบวา  พฤติกรรมภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพมีความสัมพันธในทางบวกกับองคการแหงการเรียนรูดานการจัดการแบบแผน
ทางความคิด  แตอยางไรก็ตาม  ภาวะผูนําแบบตามสบายสงผลผกผันตอหลักการฝกปฏิบัติของ
องคการแหงการเรียนรูดานแบบแผนทางความคิด   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  ผูบริหารละเลยตอการ
บริหารงาน   ขาดการติดตอส่ือสาร   ขาดการเขารวมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุม
ตาง ๆ  โดยคิดวาความคิดเห็นใดก็ตามจากครูก็ลวนแตดีทุกอยาง   ขาดการกระตุนสงเสริมใหเกิด
การใชความคิด  การตั้งสมมติฐานในปญหาที่เกิดขึ้น  เพราะความที่ภาวะผูนําแบบตามสบายนี้จะ
ปลอยใหครูแกปญหากันตามลําพังโดยไมเขาไปเกี่ยวของ  สงผลใหครูขาดขวัญและกําลังใจในการ
คิดและแลกเปลี่ยนรวมกัน  หรือสงผลใหครูทํางานไปตามยถากรรม  ไมคิดหาสาเหตุของปญหา   
หรือขาดการตั้งสมมติฐานที่สมเหตุสมผลได

5.4 จากการวิเคราะหภาวะผูของผูบริหารที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติของ      
องคการแหงการเรียนรูดานวิสัยทัศนรวม   พบวา   ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสงผลทางบวกตอ
หลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดานวิสัยทัศนรวม  สวนภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
สงผลผกผันตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดานวิสัยทัศนรวม  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะพฤติกรรมการปฏิบัติของภาวะผูนําของผูบริหารที่เปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล  เปนผูที่มอง
โลกในแงดี  มองความเปนไปไดใหม ๆ  ในอนาคตของสถานศึกษา  เปนผูที่สรางบรรยากาศในการ
ที่จะรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   รวมกันสรางวิสัยทัศนของสถานศึกษา  ประกอบกับผูบริหาร
เปนผูที่ยกระดับความตองการของครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสูงขึ้น  ไมใหพอใจในสภาพ
ปจจุบัน   ชี้ใหเห็นชองวางระหวางวิสัยทัศนของตนเองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน  เปนผูที่
เสริมพลังอํานาจแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา   เปนผูสรางความมั่นใจใหกับครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาวามีความสามารถและคูควรแกวิสัยทัศนของตนเอง   สงผลใหครูและบุคลากรเกิด
แรงบันดาลใจ   มีแรงจูงใจที่มาจากตนเองและเกิดพลังแหงตนเองที่จะสรางวิสัยทัศนของตนเองให
สําเร็จ   นอกจากนี้ผูบริหารยังทําใหครูและบุคลากรเสียสละผลประโยชนสวนตน   โดยการเปน
แบบอยางในการเสียสละ  และเปนผูที่ยึดมั่นในอุดมการณจะสงผลใหครูและบุคลากรใน       
สถานศึกษาเกิดแรงบันดาลใจและเอาเยี่ยงอยางผูบริหาร  และรวมแรงรวมใจกันที่จะสราง        
วิสัยทัศนของสถานศึกษาใหเปนจริง   แตอยางไรก็ตาม การที่ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผล   
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ผกผันตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดานวิสัยทัศนรวมนั้น   อาจเปนเพราะ   
สถานศึกษาขาดระบบการใหรางวัลแกครูที่ยึดมั่นตอการปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จในวิสัยทัศน   
หรือมีนอยมากสงผลใหครูขาดกําลังใจที่จะสรางวิสัยทัศนใหเกิดผล   หรืออาจเปนเพราะผูบริหาร
เพงเล็งขอบกพรองและลงโทษครูมากเกินไป   สงผลใหครูไมกลาที่จะทดลองการสอนใหม ๆ  หรือ
สงผลใหครูอยูในกรอบการคิดและการปฏิบัติที่ผูบริหารวางไวมากเกินไป   ทําใหครูขาดการริเร่ิม  
ส่ิงใหมที่จะสรางนวัตกรรมทางการศึกษาขึ้น   หรือเปนเพราะผูบริหารวางเฉยตอเหตุการณตาง ๆ  
มากจนทําใหเกิดปญหา  หรือปญหาที่เล็ก ๆ ขยายตัวขึ้น  จนทําใหครูขาดการนับถือและไมเชื่อมั่น
ในตัวผูบริหารได   จึงทําใหการสื่อถึงวิสัยทัศนของผูบริหารไมมีอิทธิพลตอหลักการฝกปฏิบัติของ
องคการแหงการเรียนรูดานวิสัยทัศนรวมของสถานศึกษาได

5.5 จากการวิเคราะหภาวะผูของผูบริหารที่สงผลตอการเรียนรูของทีม   พบวา   
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสงผลทางบวกตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดาน
การเรียนรูของทีม   สวนภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลผกผันตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการ
แหงการเรียนรูดานการเรียนรูของทีม   ทั้งนี้อาจเปนเพราะการปฏิบัติของภาวะผูนําของผูบริหารที่
กระตุนสงเสริมการเรียนรูรวมกัน   โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายกันอยางเปดเผย   
เพราะผูบริหารเปนผูที่เปนเสมือนครูตามที่  เซ็นกี (Senge)  ไดกลาวเอาไววา  งานใหมของผูนําคือ   
บทบาทของผูนําในฐานที่เปนครู   เปนผูที่สามารถทําใหผูตามเขาใจในแรงขับเคลื่อนเชิงระบบใน
การเปลี่ยนแปลงของรูปรางของสถานการณตาง ๆ   นอกจากนี้ผูบริหารยังมีพฤติกรรมในการตั้ง
ประเด็นปญหา  ตั้งสมมติฐาน   และตั้งคําถามใหครูและบุคลากรนั้นรวมกันวิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหา   และคนหาความจริงรวมกัน   สงผลใหเกิดการเรียนรูและการถายโอนความรูข้ึน   อีก
ทั้งการที่ผูบริหารสงเสริมใหมีการรวมกันเรียนรูและคิดคนวิธีการใหม ๆ   ในการแกไขปญหาเดิม ๆ  
การที่ผูบริหารรวมกับครูในการคิดคนสิ่งที่เปนนวัตกรรมใหม ๆ  การที่ผูบริหารเปนผูที่เรียนรูอยู
ตลอดก็จะสงผลดีตอการเรียนรูของทีมในสถานศึกษาดวยเชนกัน   ดวยเหตุนี้ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพจึงสงผลตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดานการเรียนรูของทีม     
แตอยางไรก็ตามการที่ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลผกผันตอการเรียนรูของทีม  อาจเปนเพราะ
คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกและการบริหารแบบ
วางเฉยเชิงรับของผูบริหารมีระดับการปฏิบัติมากเกินจนสงผลเสียตอการเรียนรูรวมกัน   กลาวคือ   
การติดตามผลงานครูนั้นอาจทําใหครูเกิดการระแวงและกลัวการลงโทษเมื่อไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผูบริหารสงผลเสียตอบรรยากาศในการเรียนรูรวมกันหรืออาจเปนเพราะ  ผูบริหารขาดการ   
เอาใจใสตอการเรียนรูของครู    อีกทั้งใชการเสริมแรงทางลบมากกวาที่จะใชการเสริมแรงทางบวก
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ตอการปฏิบัติงาน  เปนการทําลายบรรยากาศในการเรียนรูของสถานศึกษาไป  หรืออาจเปนเพราะ   
ผูบริหารวางเฉยตอปญหาในสถานศึกษามากเกินจนทําใหการเรียนรูระหวางครูดวยกันนั้นเกิดนอย   
ทั้งนี้การเรียนรูรวมกันนั้น   สวนหนึ่งเกิดจากการประสานสัมพันธดวยผูบริหารเอง   การที่ผูบริหาร
ร้ังรอใหปญหาเกิดกอนจะทําใหครูไมไดรับการกระตุนใหเกิดการตระหนักในปญหานั้น ๆ   สงผลให
ครูขาดความรับผิดชอบรวมกันที่จะเรียนรูปญหา  หรืออาจเปนเพราะตัวแปรอื่นที่ไมไดศึกษา  เชน  
บรรยากาศในการเรียนรูและวัฒนธรรมการเรียนรูของสถานศึกษาเอง   ที่อาจจะมีอิทธิพลตอการ
เรียนรูของทีม   ทั้งนี้จะสังเกตไดวา   ความแปรปรวนอันเกิดจากการถดถอยนอยกวาสวนที่เหลือ 
(residual)  จึงเปนไปไดวา  ยังมีตัวแปรอื่นอีกที่มีอิทธิพลตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหง
การเรียนรูดานการเรียนรูของทีม  ซึ่งไมนํามาศึกษาดวย

5.6 จากการวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอหลักการฝกปฏิบัติของ  
องคการแหงการเรียนรูดานการคิดเชิงระบบ   พบวา   ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสงผลทางบวก
ตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดานการคิดเชิงระบบ   สวนภาวะผูนําแบบแลก
เปลี่ยนสงผลผกผันตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดานการคิดเชิงระบบ    ทั้งนี้
อาจเปนเพราะการปฏิบัติของภาวะผูนําของผูบริหารที่เปนแบบอยางในการคิดเชิงระบบใหครู   
และบุคลากรในสถานศึกษาไดทําตามอยาง   อีกทั้งยังสอนใหมองในภาพรวม   มองความสัมพันธ
ระหวางเหตุการณตางๆ  และสรางเปนโครงสรางทางความคิดในเชิงระบบ   อีกทั้งผูบริหารยังเปน
ผูที่มีความฉลาด  มั่นใจในการคิด และคุณลักษณะดานการกระตุนการใชปญหาของผูบริหารที่
เปนผูที่ตั้งคําถามแกผูตาม  ใหคิดไตรตรองอยางรอบคอบอยางมีเหตุผล      ใหผูตามคิดถึงสาเหตุ
และปจจัยตาง ๆ อันเปนที่มาของปญหา ใหผูตามคํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมวิเคราะห
และตรวจสอบขอสันนิษฐานของปญหาวามีความเหมาะสมเพียงใดผูตาม   อันเปนผลดีตอการใช
ปญญาของครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหทบทวนไตรตรอง คนหาความจริงและมอง         
สถานการณในภาพรวม  นอกจากนี้ยังสงเสริมบุคลากรใหใชขอมูลยอนกลับมาวางแผนพัฒนา   
ตนเอง  และปรับปรุงการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น  เซ็นกี (Senge)  ยังกลาวดวยวา   ผูนําในฐานที่
เปนนักออกแบบในเรื่องนโยบาย, กลยุทธ, และระบบขององคการ   ซึ่งจะสอดคลองกับลักษณะ
ของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพในดานที่มีบทบาทในการผูนําเชิงรุก  คุณลักษณะดานการมี   
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ   และการกระตุนการใชปญญาจะสอดรับกับบทบาทในการเปนนัก   
ออกแบบ  กลาวคือ  ผูบริหารจะเปนผูที่ออกนโยบาย  วางกลยุทธ  ออกแบบระบบการปฏิบัติงาน
ของฝายงานตาง ๆ  ในสถานศึกษา   สงผลใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  
แตอยางไรก็ตามการที่ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลผกผันตอหลักการฝกปฏิบัติขององคการ
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แหงการเรียนรูดานการคิดเชิงระบบ  อาจเปนเพราะการไมไดรับการเอใจใสตอปญหาของผูบริหาร  
หรือการเพิกเฉยและไมตอบสนองตอปญหา   ทําใหครูหรือแมกระทั่งผูบริหารเองไมใสใจตอขอมูล
ยอนกลับที่ไดรับ  หรือขาดการวิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้น  ทําใหไมทราบถึงความเปนมาตาง ๆ  
หรือขาดการติดตามความเคลื่อนไหวในสถานศึกษา   สงผลใหไมสามารถมองสถานการณใน   
ภาพรวมไดอยางครบถวน   ทั้งนี้การที่ผูบริหารอาจจะขาดการสื่อสารกับครูถึงเร่ืองเหตุการณที่
ดําเนินอยูประจําวัน   อาจทําใหทั้งผูบริหารและครูขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน   สงผลให
ไมสามารถรวบรวมภาพสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกของสถานศึกษาได   หรือ
อาจเปนเพราะผูบริหารปลอยใหครูคิดอยูในกรอบเดิมๆ  ซึ่งอาจเปนการคิดแบบเสนตรง   กลาวคือ  
คิดแบบแยกสวน  ทําใหไมสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดได

ขอเสนอแนะ

จากการศึกษาภาวะผูนําของผูบ ริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ           
สถานศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะแกสถานศึกษา       
ผูบริหารสถานศึกษา ผูที่เกี่ยวของดานการศึกษา นักวิชาการ และผูที่สนใจทั่วไป  ทั้งนี้ก็เพื่อ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหเกิดประโยชนแกสถานศึกษาและวงการศึกษาตอไป   
ดังนี้

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
เพื่อใหเปนแนวทางในการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยผาน    

อิทธิพลของภาวะผูนําของสถานศึกษา   ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. จากการวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารที่พบวา   ภาวะผูนําของผูบริหาร      

สถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนอยูในระดับมาก   ภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลางและภาวะผูนําแบบตามสบายอยูในระดับนอย   ดังนั้น        
ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรไดรับการพัฒนาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพใหมากยิ่งขึ้นไปอีก                  
โดยการศึกษาหรืออบรมความรูเกี่ยวกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพใหมากขึ้น  อีกทั้งหมั่นฝกฝน
เพื่อใหเกิดทักษะในขั้นที่สูงขึ้นไปจนเกิดความเชี่ยวชาญตอไป   ในสถานศึกษาระดับมัธยมทั้งของ
ภาครัฐและเอกชนควรที่จะพัฒนาทั้งภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยนใหมากข้ึน
ในระดับที่มากที่สุดทั้งคู  เพราะวา  ขนาดของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนมี
ขนาดใหญและมีความซับซอนที่มาก   ประกอบกับมีความจําเปนที่ตองเปลี่ยนแปลงที่สูงเหมือน ๆ 
กัน   สวนภาวะผูนําระดับประถมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนควรไดรับการพัฒนาภาวะผูนําแบบ
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เปลี่ยนสภาพใหมีระดับที่มากที่สุดเชนเดียวกัน   แตสถานศึกษาที่มีความซับซอนนอยหรือวามี
ขนาดเล็กอาจไมจําเปนตองเพิ่มระดับของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน   แตภาวะผูนําแบบตาม
สบายควรที่จะตองลดระดับใหเหลือนอยที่สุด  กลาวคือ  ผูบริหารจะตองไมละเลยตอปญหาตาง ๆ 
ภายในสถานศึกษา   ใหเวลาแกบุคลากรและงานในสถานศึกษาอยางเต็มที่  เปนผูที่คิดในเชิง    
กลยุทธใหมากขึ้นและสื่อสารวิสัยทัศน   รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน      
ไมรอใหปญหารุกลามหรือวาเกิดมาแลวคอยแกไข   แตเปนผูที่ติดตามความเคลื่อนไหวตาง ๆ      
ใชความคิดเชิงระบบใหมากขึ้นเพื่อใหเขาใจในสถานการณตาง ๆ ไดชัดเจน   ตลอดจนใสใจตอ
ปญหาที่ครูและบุคลากรรองขอความชวยเหลือดวยความกระตือรือรนและจริงใจ  เปนตน

2. จากการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน   ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

2.1 ผลการวิจัยพบวา   ภาวะผูนําระดับประถมศึกษาของรัฐและเอกชนโดย    
ภาพรวมแตกตางกัน   และคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ การจูงใจเพื่อสรางแรงดลใจ และการกระตุนการใชปญญาแตกตางกัน  ทั้งนี้ผูบริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนมีคาเฉลี่ยที่สูงกวา   ดังนั้น  ผูบริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐควรไดรับการพัฒนาภาวะผูนําของ     
ตนเองใหมากขึ้น   โดยการหาความรู, เรียนรูที่จะนําผูอ่ืน, และฝกฝนทักษะภาวะผูนําใหมากขึ้น   
มีการประเมินผลดวยตนเองและใหผูอ่ืนรวมประเมินผลภาวะผูนําของตนเองประกอบกันไป  ทั้งนี้   
ผูบริหารจะตองกลาที่จะยอมรับความเปนจริงและเปดใจใหกวาง  รวมทั้งอาจใหมีการชุมนุม    
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูบริหารดวยกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   เพื่อใหเกิดการ
กระตุนกันและกันในการพัฒนาระดับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพใหมากขึ้น

2.2 ผลการวิจัยพบวา   ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของ
รัฐและเอกชนไมแตกตางกันทั้งในโดยภาพรวม แบบภาวะผูนํา และคุณลักษณะของแบบภาวะ     
ผูนํา  แตอยางไรก็ตามก็ควรพัฒนาระดับภาวะผูนําใหมากขึ้นทั้งของภาครัฐและเอกชน  เพราะวา  
ระดับของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาเกณฑระดับมากเพียงเล็กนอยเทานั้น  
ประกอบกับบริบทดานความซับซอนขององคการและดานความจําเปนที่ตองเปลี่ยนแปลงมีมาก   
ดังนั้น    จึงตองพัฒนาระดับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนใหมาก
ดวยกันทั้งคู   โดยมีระดับที่พอๆ กัน   จึงจะเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา
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3. จากการวิเคราะหองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  ส่ิงที่ควรไดรับการ
พัฒนามากขึ้น   คือ   องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวมและหลักการฝกปฏิบัติ
ทั้ง 5 ประการ   ขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   ทั้งนี้หลักการฝกปฏิบัติที่มีความ
สําคัญเปนอยางที่ควรพัฒนามากที่สุดคือ   หลักการฝกปฏิบัติดานการคิดเชิงระบบ  เพราะวาการ
คิดเชิงระบบเปนหลักการฝกปฏิบัติที่สําคัญมากที่สุด  นอกจากนี้สถานศึกษาควรขยายขีดความ
สามารถของบุคลากรใหมีศักยภาพในการใหบริการความรูแกชุมชนใหมากขึ้น  ผูบริหารควรจัดสรร
ทรัพยากรแหลงเรียนรูในสถานศึกษา   จัดใหมีชุมนุมเหลานักวิชาการ  ผูรู  ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ  
ประสานงานกับสถานประกอบการในการชวยเหลือสนับสนุน  หรือเขามาเปนวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให
สถานศึกษานั้นเปนองคการแหงการเรียนรู  หรือเปนชุมชนแหงการเรียนรู (community learning) 
มากขึ้น   ทั้งนี้ผูบริหารควรขยายขอบเขตของอิทธิพลที่มีตอครูและใหครูนั้นมีอิทธิพลตอนักเรียน   
ใหครูเปนแบบอยางที่ดีตอนักเรียนในการที่เปนบุคคลแหงการเรียนรู   เปนผูที่มีวิสัยทัศน    ใหคิด
เชิงระบบ  ควรมีการจัดหลักสูตรที่ใหนักเรียนไดฝกเขียนอธิบายเหตุการณในแบบแผนภูมิความคิด
ในเชิงระบบ   ฝกสรางรวบรวม  สังเกต  บันทึกเรื่องราวตาง ๆ  อยางเปนแบบแผน จัดโครงสราง
ของแบบแผนอยางเปนระบบ   ผูบริหารควรทําใหเปนแบบอยางแกครูและบุคลากร นํามาถายทอด
หรือสอนครูและบุคลากรในสถานศึกษาเสียกอน  แลวคอยขยายผลออกไปสูนักเรียน   และควร   
สงเสริมใหครูนั้นเรียนรูดวยตนเองใหมากข้ึน  โดยจัดสรรทรัพยากรหรือสรางสถานศึกษาใหเปน
แหลงเรียนรูอยางแทจริง   จัดบรรยากาศใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูของครูและบุคลากร   
จัดใหมีมุมสนทนาแลกเปลี่ยนเล็ก ๆ  จัดใหมีมุมหนังสือ  มีคอมพิวเตอรที่สามารถเขาถึงฐานขอมูล
ความรูของสถานศึกษาหรือสามารถเรียนรูไดทางอินเทอรเน็ต  หรือมีอีเรอนนิ่ง (e – learning)     
อีกทั้งควรจัดซีดีรอมที่ครูหรือบุคลากรสนใจที่จะฝกฝนและเรียนรูดวยตนเอง    หรือวาสถานศึกษา
ควรสรางเครือขายระหวางสถานศึกษาอื่นๆ  ทั้งในและตางประเทศ    ควรจัดใหมีการประชุม    
รวมกันทางอินเทอรเน็ตระหวางสถานศึกษาอื่น  หรือวารวมกันคนควาวิจัยหลักสูตร  หรือวิธีการ
สอนใหม ๆ  เปนตน

4. จากการเปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน  ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม

4.1 ผลการเปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน   พบวา   สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการศึกษา
โดยภาครัฐกับภาคเอกชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยสถานศึกษาระดับ
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ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาคเอกชนมีคาเฉลี่ยสูงกวาสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัด
การศึกษาโดยภาครัฐ   อยางไรก็ตาม  ก็ควรที่จะพัฒนาระดับขององคการแหงการเรียนรูใหมากขึ้น
จนอยูในระดับมากที่สุดดวยกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  สถานศึกษาของรัฐควรกระตุนตนเองให
กระตือรือรนที่จะเรียนรูใหมาก  เลียนแบบภาคเอกชน  กลาวคือ   แขงขันกับตนเอง  มุงสูวิสัยทัศน
ของสถานศึกษาใหไดมากที่สุด   สงเสริมใหมีการเรียนรูรวมกันมากขึ้น  เปรียบเทียบมาตรฐานของ
ตนเองกับสถานศึกษาของเอกชนใหมากขึ้น  แลวนํามากําหนดเปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการพัฒนา
ใหไดตามมาตรฐานของตัวชี้วัด  ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาของภาครัฐควรมีบทบาทมากขึ้นอีก   
ดวยเชนกัน

4.2 ผลการเปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชน   พบวา   องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชนโดยภาพรวม, หลักการฝกปฏิบัติขององคการ
แหงการเรียนรูดานแบบแผนทางความคิด ดานวิสัยทัศนรวม และดานการคิดเชิงระบบแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยที่คาเฉลี่ยของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการ
ศึกษาโดยภาคเอกชนสูงกวาสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐ   ทั้งนี้        
ผูวิจัยเสนอใหสถานศึกษาภาครัฐเปรียบเทียบมาตรฐานแลวนํามาสรางเปนตัวชี้วัดเชนเดียวกับ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา   เนื่องจากโครงสรางของสถานศึกษาที่ซับซอนขึ้นและบุคลากร
ของสถานศึกษาก็มีมากขึ้น  อีกทั้งอาจเปนเพราะระบบราชการอาจจะทําใหวัฒนธรรมของ     
สถานศึกษาของภาครัฐยังไมเอ้ือตอการพัฒนาไปสูความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถาน
ศึกษามากนัก   ดังนั้น   ผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐควรมีบทบาทในการสราง
วัฒนธรรมของสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูรวมกันมากขึ้น  มีความกลาเสี่ยงมากขึ้นที่จะเรียนรู
จากขอผิดพลาด   มีความกลาคิด   กลาทดลองใชวิธีการสอนใหม ๆ  นอกจากนี้โครงสรางและ
จํานวนครูที่มากอาจทําใหเกิดชองวางระหวางการสรางวิสัยทัศนรวมกัน  ดังนั้น จึงควรลดชองวาง
นี้โดยการสรางภาวะผูนํารวม (shared leadership) ระหวางผูบริหารกับครูพรอม ๆ กับการเสริม
สรางพลังอํานาจ (empowerment) ไปพรอมๆ กัน  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐควรฝก
ปฏิบัติดานแบบแผนทางความคิดและดานการคิดเชิงระบบใหมากขึ้น  โดยจัดใหมีการรวมกัน    
อบรมเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน  ในการฝกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ   
โดยการฝกเขียนแผนภูมิความคิด   ฝกหาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ  เขียนออกมาเปน
แผนภูมิ   ฝกวาดออกมาใหไดโครงสรางที่ใกลกับสภาพความเปนจริงใหมากที่สุด  จนไดเปนแบบ
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แผนทางความคิดเชิงระบบ  ทั้งนี้ผูบริหารควรไดรับการฝกฝนทักษะดานนี้กอน  หลังจากนั้น     
คอยนํามาถายทอดกับครูตอไป

5. จากการวิเคราะหภาวะผูของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ   
สถานศึกษา   พบวา  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสงผลในทิศทางบวกตอองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาโดยภาพรวมและหลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ  ขององคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา   แตวาระดับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพยังควรไดรับการพัฒนาใหสูงขึ้นไปอีกจนถึง
ระดับมากที่สุด   ในขณะเดียวกันก็ใชแบบภาวะผูนําทั้งสองแบบ  คือ  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนใหถูกกับสถานการณดังที่ไดกลาวมาแลวในขอ 4  ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรูมากยิ่งขึ้นไปอีก  นอกจากนี้ควรลดระดับของภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนลง  เพราะวาหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดานวิสัยทัศนรวมจะ  
ไดรับอิทธิพลจากภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมากที่สุด  และไดรับอิทธิพลจากภาวะผูนําแบบ   
แลกเปลี่ยนมากที่สุดเชนกัน   ดังนั้น  ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรสรางแรงจูงใจตอครูใหมากขึ้น   
สงเสริมการสรางวิสัยทัศนรวมใหมากขึ้น ชี้ใหเห็นความสําคัญของวิสัยทัศนใหมากขึ้น ประกอบกับ
เปนแบบอยางที่ดีในการลงมือทําตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา  กระตุนใหครูใชปญญาไตรตรอง
อยางมีเหตุผลมากขึ้น  ใหคิดเชิงระบบมากขึ้น  นอกจากนี้ผูบริหารควรสรางความเชื่อมั่นแกครูวา   
สามารถบรรลุวิสัยทัศนของตนเองและพัฒนาวิสัยทัศนของครูใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ    
สถานศึกษามากขึ้น  สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของครูโดยการจัดสรรทรัพยากรในการเรียนรู   
สรางสรรคบรรยากาศใหเหมาะสมแกการเรียนรูรวมกัน  และอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือ   การ
สรางความเปนองคการแหงการเรียนรูควรไดรับการกําหนดใหเปนวิสัยทัศนของสถานศึกษาดวย
เชนกัน ทั้งนี้ก็เพื่อใหครูนั้นรับรูวา ภาพอนาคตของสถานศึกษาที่ตองการจะเปนนั้นคือ เปนองคการ
แหงการเรียนรู  นอกจากนี้  ผูบริหารควรใหการยกยองและชมเชยครูที่พัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเอง  หรือครูที่นาํเอากระบวนการเรียนรูมาสูการสรางสรรคผลงานใหมากขึ้น   โดยการประกาศ
ใหเพื่อนครูรับรู  หรือนํามายกเปนตัวอยางใหครูในสถานศึกษาไดเปนแบบอยาง   อีกทั้งการ   
เชื่อมโยงระบบการใหรางวัลกับการเรียนรูของครูใหเกิดขึ้นอยางชัดเจนแบบเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา   
การวัดผลงานครูดวยความสามารถในการสรางสรรคผลงานที่เกิดจากความพยายามในการเรียนรู
และฝกฝน   การเสริมแรงทางบวกมากกวาที่จะใชการเสริมแรงทางลบตอการเรียนรูของครูจะทําให
ครูกลาที่จะทดลองสิ่งใหม ๆ  ผูบริหารควรตอบสนองตอปญหาอยางรวดเร็วและไมควรปลอยให
ปญหาเกิดขึ้นแลวจึงแกไข   ซึ่งจะทําใหเกิดการรับรูขอมูลยอนกลับอยูเสมอ   ก็จะเปนการสราง
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บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเปนประจํา  สงผลใหเกิดการคิดและเรียนรูรวมกันขึ้น
ไดในที่สุด

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยไปแลว   ก็เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา

ของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษานั้นไดแพรหลาย  และไดมีการศึกษา
เพื่อตอยอดองคความรูใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น   และเปนประโยชนในการศึกษาคนควาของผูบริหาร         
นักศึกษา นักวิชาการ นักการศึกษาและผูที่สนใจทั่วไป   จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป  
ดังนี้

1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนในบริบทดานความซับซอนขององคการและความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด
ของ  คอตเตอร (Kotter)  และศึกษาระดับการใชแบบภาวะผูนําที่เหมาะสมในแตละบริบท        
และหรือเปรียบเทียบระหวางบริบทที่แตกตางกันวาเปนปจจัยเชิงสาเหตุที่ทําใหตองใชแบบภาวะ     
ผูนําแตกตางกันหรือไมอยางไร

2. ควรมีการเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษาที่มีขนาด
แตกตางกันในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมหรือวาเขตพื้นที่อ่ืน

3. ควรมีการเปรียบเทียบระหวางสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน  ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอื่น

4. ควรมีการศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับอ่ืน            
เชน   มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล สถานศึกษาอาชีวะศึกษาหรือ
สถานศึกษาสาธิตของมหาวิทยาลัยตาง ๆ  เปนตน

5. ควรมีการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ  
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น

6. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําในแบบอื่นที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาดูบาง  เพื่อเปนการเปรียบเทียบกับภาวะผูนําแบบพิสัยเต็ม  เชน  ภาวะผูนําที่เอื้อ
อํานวยความสะดวก (facilitative leadership)  ภาวะผูนําที่เปนผูรับใช (servant leadership) 
เปนตน

7. ควรมีการนําทฤษฏีอ่ืนที่เกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูมาศึกษา  เชน มารควอดท 
(Marquardt) การวิน (Garvin) เพดเลอร, เบอรโกน และบอยเดล (Pedler, Burgoyne and 
Boydell) หรือมารซิก และวอดคินส (Marsick and Watkins) เปนตน  ทั้งนี้อาจจะนําความคิดของ
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นักทฤษฏีทั้งหลายมาบูรณาการเพื่อใหไดตัวแบบขององคการแหงการเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับ
สถานศึกษาใหมากที่สุด   เพื่อเปนการสรางแนวคิดของสถานศึกษาแหงการเรียนรูอยางแทจริงใน
บริบทของสังคมไทย

8. ควรมีการศึกษาสถานศึกษาที่มีความบกพรองในการเรียนรู (learning disability) 
หรือสภาพที่เปนอุปสรรคตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาควบคูไปกับพัฒนา       
ยุทธศาสตรในการสรางองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

9. ควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่นที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา     
เชน   วัฒนธรรมองคการ พันธกิจและยุทธศาสตร การดําเนินงานดานการจัดการ บรรยากาศของ
องคการ การจูงใจ หรือจะนํามาศึกษารวมกันระหวางตัวแปรสองตัว  เชน  ภาวะผูนําของผูบริหาร
และวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   เปนตน
              10. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
เพื่อใหไดองคความรูในเชิงลึกมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในเชิงปริมาณหรือเปนการสนับสนุนหรือ
หักลางสิ่งที่ไดคนพบไปแลว
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R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 

 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X1           185.6000       439.4207        .3438           .8806 
X2           188.4000       444.4552        .0707           .8832 
X3           186.5333       430.7402        .5208           .8785 
X4           188.8667       461.2230       -.5421           .8869 
X5           186.5333       438.2575        .1915           .8821 
X6           187.2000       434.5793        .2624           .8812 
X7           186.5667       445.7713        .0688           .8826 
X8           186.9667       450.2402       -.0726           .8863 
X9           187.2333       460.9437       -.2553           .8901 
X10          188.7333       452.2713       -.1431           .8851 
X11          186.2667       443.3747        .0803           .8835 
X12          188.2667       450.2023       -.0719           .8862 
X13          186.5667       435.9092        .4096           .8798 
X14          186.1667       445.7989        .0337           .8837 
X15          186.0667       434.3402        .3756           .8799 
X16          187.0667       425.7195        .4317           .8788 
X17          186.4000       435.5586        .3219           .8804 
X18          188.6333       456.2402       -.2550           .8862 
X19          185.8667       430.6713        .5124           .8786 
X20          188.2667       458.5471       -.2683           .8876 
X21          186.1333       430.2575        .4284           .8791 
X22          187.9667       444.5851        .0768           .8830 
X23          185.9667       430.0333        .5616           .8782 
X24          186.1667       432.3506        .5059           .8789 
X25          186.0000       428.4138        .5037           .8783 
X26          188.6000       454.7310       -.1854           .8864 
X27          187.0667       452.8230       -.1359           .8861 
X28          187.4667       439.2920        .1848           .8821 
X29          185.8667       423.2920        .7048           .8764 
X30          186.3667       434.2402        .3458           .8801 
X31          185.7333       437.6506        .2684           .8810 
X32          187.0333       428.3782        .5139           .8782 
X33          185.7667       425.4954        .6204           .8772 
X34          188.2000       453.4069       -.1494           .8862 
X35          186.3000       427.9414        .4870           .8784 
X36          188.0000       467.2414       -.4653           .8900 
X37          187.4000       445.1448        .0568           .8833 
X38          186.9667       444.9299        .0726           .8829 
X39          186.0333       431.8954        .4626           .8790 
X40          186.5333       429.0161        .4903           .8785 
X41          186.1000       431.8172        .4156           .8793 
X42          188.7000       452.8379       -.1656           .8851 
X43          186.2333       429.3575        .3976           .8794 
X44          188.7000       458.2172       -.2542           .8877 
X45          185.7333       429.0299        .5754           .8780 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X46          186.0667       432.5471        .5200           .8788 
X47          186.0667       426.0644        .5632           .8776 
X48          186.7667       425.5644        .5631           .8775 
X49          186.2667       438.8920        .2796           .8809 
X50          188.4333       465.3575       -.4450           .8892 
X51          186.3000       430.1483        .4955           .8786 
X52          188.6000       455.4897       -.2246           .8862 
X53          186.3000       429.5276        .5138           .8784 
X54          186.5667       429.8402        .5157           .8784 
X55          186.2000       425.3379        .7242           .8767 
X56          186.5333       427.1540        .5686           .8777 
X57          186.4000       429.4207        .4718           .8787 
X58          188.7333       450.9609       -.1054           .8847 
X59          186.0667       432.2713        .5297           .8787 
X60          185.8667       431.1540        .6180           .8782 
X61          186.0333       423.8954        .7089           .8765 
X62          185.8667       429.0161        .6454           .8777 
X63          185.8333       435.3161        .4950           .8794 
X64          185.8000       435.6138        .4325           .8797 
X65          186.4667       430.1195        .4447           .8790 
X66          186.2667       430.8920        .5461           .8784 
X67          186.1667       422.2126        .7168           .8761 
X68          186.1667       425.8678        .6429           .8771 
X69          185.8333       431.3851        .5978           .8783 
X70          186.0000       429.5172        .5239           .8783 
X71          186.0667       427.9954        .7397           .8772 
X72          185.6000       433.0759        .5544           .8788 
X73          185.7000       431.3207        .6256           .8782 
X74          185.6667       430.2989        .6627           .8779 
X75          186.0333       431.6195        .5791           .8785 
X76          187.2000       428.2345        .4824           .8785 
X77          185.9000       430.4379        .5277           .8785 
X78          186.2667       431.2368        .5008           .8787 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases  = 30.0                     
N of Items  = 78 
Alpha  = .8822 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y1           129.0000       493.7241        .7093           .9623 
Y2           129.1333       500.2575        .5505           .9630 
Y3           128.9667       503.1368        .5724           .9630 
Y4           129.5667       493.2195        .5683           .9631 
Y5           129.5333       497.2920        .6313           .9627 
Y6           129.2000       496.3724        .7756           .9622 
Y7           129.3667       498.7230        .4969           .9633 
Y8           129.0333       500.1713        .6153           .9628 
Y9           129.2667       496.5471        .6037           .9628 
Y10          129.0000       500.8276        .6217           .9628 
Y11          129.4000       490.4552        .7001           .9623 
Y12          129.0333       496.9299        .5191           .9632 
Y13          129.1333       502.8782        .5955           .9629 
Y14          129.1667       500.7644        .5957           .9629 
Y15          129.1333       497.3609        .6370           .9627 
Y16          129.1667       492.6264        .5996           .9629 
Y17          129.3333       512.8506        .1567           .9648 
Y18          129.4667       494.1195        .6927           .9624 
Y19          129.1000       514.7138        .1559           .9644 
Y20          129.1000       502.5069        .6392           .9628 
Y21          129.2667       486.8920        .7315           .9622 
Y22          128.9333       491.7885        .6996           .9624 
Y23          129.1333       488.0506        .7505           .9621 
Y24          128.6000       504.5241        .4452           .9634 
Y25          128.9333       504.4782        .5583           .9630 
Y26          129.0333       488.5161        .6970           .9624 
Y27          128.6667       505.4713        .4908           .9633 
Y28          129.1333       493.9816        .7386           .9623 
Y29          129.2667       486.2023        .8484           .9617 
Y30          129.3000       499.4586        .6173           .9628 
Y31          129.1000       497.6793        .7521           .9624 
Y32          129.1333       490.1195        .6454           .9626 
Y33          129.2333       488.9437        .7883           .9620 
Y34          129.1333       496.3954        .6660           .9626 
Y35          129.3667       493.2747        .6650           .9625 
Y36          129.6000       485.8345        .6899           .9624 
Y37          128.9333       493.8575        .7613           .9622 
Y38          129.1000       494.5069        .6629           .9625 
Y39          129.6667       511.8161        .1280           .9658 
Y40          129.3000       501.8724        .5404           .9631 
Y41          129.2000       500.0276        .4195           .9638 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 

 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y42          129.2333       491.3575        .7613           .9621 
Y43          129.1667       493.8678        .7222           .9623 
Y44          128.9000       501.1276        .6089           .9628 
Y45          128.9667       500.7230        .5637           .9630 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases  = 30.0                     
N of Items  = 45 
Alpha  = .9636 
 
 
 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X1           317.7000      1699.9414        .2822           .9563 
X2           320.5000      1715.8448       -.0413           .9571 
X3           318.6333      1680.3092        .5173           .9559 
X4           320.9667      1741.2057       -.5748           .9576 
X5           318.6333      1700.3782        .1365           .9568 
X6           319.3000      1686.7000        .2806           .9565 
X7           318.6667      1711.8161        .0262           .9567 
X8           319.0667      1723.3057       -.1118           .9577 
X9           319.3333      1745.6092       -.3006           .9586 
X10          320.8333      1730.8333       -.2648           .9575 
X11          318.3667      1702.5851        .1151           .9569 
X12          320.3667      1725.3437       -.1330           .9578 
X13          318.6667      1699.4713        .2435           .9564 
X14          318.2667      1709.0989        .0470           .9569 
X15          318.1667      1690.9713        .3218           .9563 
X16          319.1667      1668.9713        .4511           .9560 
X17          318.5000      1681.9138        .4338           .9560 
X18          320.7333      1738.5471       -.3752           .9577 
X19          317.9667      1675.9644        .5755           .9558 
X20          320.3667      1743.9644       -.3732           .9581 
X21          318.2333      1671.9092        .5264           .9558 
X22          320.0667      1714.5471       -.0243           .9570 
X23          318.0667      1679.3747        .5496           .9559 
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R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X24          318.2667      1684.7540        .4798           .9560 
X25          318.1000      1676.2310        .4959           .9559 
X26          320.7000      1736.0793       -.2893           .9578 
X27          319.1667      1722.0057       -.1125           .9574 
X28          319.5667      1697.2195        .1875           .9567 
X29          317.9667      1660.3782        .7783           .9553 
X30          318.4667      1685.2920        .3727           .9562 
X31          317.8333      1686.6264        .3732           .9562 
X32          319.1333      1673.1540        .5475           .9558 
X33          317.8667      1667.3609        .6550           .9556 
X34          320.3000      1737.1828       -.2914           .9579 
X35          318.4000      1665.1448        .6129           .9556 
X36          320.1000      1759.2655       -.5525           .9585 
X37          319.5000      1711.5690        .0173           .9570 
X38          319.0667      1711.2368        .0260           .9569 
X39          318.1333      1675.6368        .5671           .9558 
X40          318.6333      1677.0678        .4873           .9559 
X41          318.2000      1668.9241        .6031           .9557 
X42          320.8000      1732.0966       -.2970           .9575 
X43          318.3333      1670.1609        .4871           .9559 
X44          320.8000      1739.0621       -.3064           .9580 
X45          317.8333      1670.6954        .6715           .9556 
X46          318.1667      1679.2471        .5971           .9558 
X47          318.1667      1666.5575        .6235           .9556 
X48          318.8667      1674.8782        .4981           .9559 
X49          318.3667      1687.6885        .4224           .9561 
X50          320.5333      1757.5678       -.5624           .9584 
X51          318.4000      1673.7655        .5731           .9558 
X52          320.7000      1737.5966       -.3454           .9577 
X53          318.4000      1678.3862        .5047           .9559 
X54          318.6667      1678.5747        .5126           .9559 
X55          318.3000      1676.4241        .6041           .9558 
X56          318.6333      1670.5161        .6055           .9557 
X57          318.5000      1671.1552        .5607           .9558 
X58          320.8333      1722.9713       -.1491           .9572 
X59          318.1667      1682.9713        .5308           .9559 
X60          317.9667      1684.9989        .5361           .9559 
X61          318.1333      1673.2920        .6032           .9557 
X62          317.9667      1682.5851        .5377           .9559 
X63          317.9333      1692.6851        .4185           .9561 
X64          317.9000      1687.7483        .4674           .9560 
X65          318.5667      1671.2885        .5494           .9558 
X66          318.3667      1680.3092        .5465           .9559 
X67          318.2667      1665.5126        .6820           .9555 
X68          318.2667      1672.1333        .6165           .9557 
X69          317.9333      1683.5126        .5544           .9559 
X70          318.1000      1672.3000        .6058           .9557 
X71          318.1667      1673.7299        .7532           .9556 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X72          317.7000      1681.3897        .6163           .9558 
X73          317.8000      1676.7172        .7110           .9557 
X74          317.7667      1674.7368        .7467           .9556 
X75          318.1333      1677.7057        .6534           .9557 
X76          319.3000      1674.0103        .5003           .9559 
X77          318.0000      1676.0000        .5834           .9558 
X78          318.3667      1669.2747        .6889           .9556 
Y1           318.1333      1667.0161        .7000           .9555 
Y2           318.2667      1677.8575        .5605           .9558 
Y3           318.1000      1681.7483        .6092           .9558 
Y4           318.7000      1676.6310        .4351           .9560 
Y5           318.6667      1674.5747        .6062           .9557 
Y6           318.3333      1670.7126        .7840           .9555 
Y7           318.5000      1670.4655        .5701           .9557 
Y8           318.1667      1678.6954        .6069           .9558 
Y9           318.4000      1669.8345        .6314           .9556 
Y10          318.1333      1681.8437        .5763           .9559 
Y11          318.5333      1660.8782        .6949           .9554 
Y12          318.1667      1684.0747        .3689           .9562 
Y13          318.2667      1685.8575        .5412           .9559 
Y14          318.3000      1677.5966        .6265           .9557 
Y15          318.2667      1677.0299        .5738           .9558 
Y16          318.3000      1667.8034        .5595           .9557 
Y17          318.4667      1704.8092        .1131           .9567 
Y18          318.6000      1669.2828        .6602           .9556 
Y19          318.2333      1704.8747        .1558           .9565 
Y20          318.2333      1682.0471        .6472           .9558 
Y21          318.4000      1658.3172        .6762           .9554 
Y22          318.0667      1668.1333        .6254           .9556 
Y23          318.2667      1660.8230        .6860           .9554 
Y24          317.7333      1694.8230        .3025           .9563 
Y25          318.0667      1687.9954        .5183           .9560 
Y26          318.1667      1657.2471        .6936           .9554 
Y27          317.8000      1687.9586        .4901           .9560 
Y28          318.2667      1669.9264        .6887           .9556 
Y29          318.4000      1655.9034        .7996           .9552 
Y30          318.4333      1676.3230        .6279           .9557 
Y31          318.2333      1675.0816        .7230           .9556 
Y32          318.2667      1665.9264        .5717           .9557 
Y33          318.3667      1665.3437        .6762           .9555 
Y34          318.2667      1675.1678        .6039           .9557 
Y35          318.5000      1668.8103        .6202           .9556 
Y36          318.7333      1659.4437        .6049           .9556 
Y37          318.0667      1669.1678        .7186           .9555 
Y38          318.2333      1667.9092        .6629           .9556 
Y39          318.8000      1691.5448        .2220           .9567 
Y40          318.4333      1679.7713        .5684           .9558 
Y41          318.3333      1673.5402        .4796           .9559 
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R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y42          318.3667      1662.8609        .7488           .9554 
Y43          318.3000      1664.0103        .7642           .9554 
Y44          318.0333      1679.8954        .6101           .9558 
Y45          318.1000      1675.6103        .6259           .9557 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases  = 30.0                    
N of Items  = 123 
Alpha  = .9565 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ง

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล
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รายชื่อกลุมตัวอยาง

ช่ือ เขต อําเภอ ระดับ ภาค
1. บานคอวัง 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
2. บานบอพลับ 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
3. วัดดอนขนาก 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
4. วัดดอนเสาเกียด 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
5. วัดวังเย็น 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
6. บานลําพยา 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
7. บานหนองขาหยั่ง 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
8. วัดใหมหวยลึก 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
9. วัดมวงตารศ 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
10. บานลําทาโพ 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
11. หลวงพอแชมวัดตากองอนุสรณ 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
12. วัดพระประโทนเจดีย 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
13. วัดสระกะเทียม 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
14. วัดหนองเสือ 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
15. วัดสามควายเผือก 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
16. วัดหนองดินแดง 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
17. วัดรางปลาหมอ 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
18. วัดลาดหญาแพรก 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
19. วัดทัพยายทาว 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
20. บานหนองหิน 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
21. วัดพะเนียงแตก 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
22. บานหนองงูเหลือม 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
23. วัดโพรงมะเดื่อ 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
24. บานคลองยาง 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
25. วัดลาดปลาเคา 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
26. วัดธรรมศาลา 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
27. วัดไผลอม 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
28. อนุบาลนครปฐม 1 เมืองนครปฐม ประถม รัฐ
29. พระปฐมวิทยาลัย 2

(หลวงพอเงินอนุสรณ)
1 เมืองนครปฐม มัธยม รัฐ
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รายชื่อกลุมตัวอยาง (ตอ)

ช่ือ เขต อําเภอ ระดับ ภาค
30. โพรงมะเดื่อวิทยาคม 1 เมืองนครปฐม มัธยม รัฐ
31. พระปฐมวิทยาลัย 1 เมืองนครปฐม มัธยม รัฐ
32. ราชินีบูรณะ 1 เมืองนครปฐม มัธยม รัฐ
33. อนุบาลเพ็ญศิริ 1 เมืองนครปฐม ประถม เอกชน
34. อนุบาลหอเอกวิทยา 1 เมืองนครปฐม ประถม เอกชน
35. ธรรมาภิสมัย 1 เมืองนครปฐม ประถม เอกชน
36. อนุบาลเสริมปญญา 1 เมืองนครปฐม ประถม เอกชน
37. อํานวยวิทยนคร 1 เมืองนครปฐม ประถม เอกชน
38. อนุบาลไผทวิทยา 1 เมืองนครปฐม ประถม เอกชน
39. อนุบาลสุธีธร 1 เมืองนครปฐม ประถม เอกชน
40. สัมมาสิกขาปฐมอโศก 1 เมืองนครปฐม มัธยม เอกชน
41. บอสโกพิทักษ 1 เมืองนครปฐม มัธยม เอกชน
42. บานไผโนม 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
43. บานคลองตัน 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
44. วัดหวยผักชี 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
45. บานหวยขวาง 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
46. วัดหนองจิก 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
47. บานออกระทิง 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
48. บานหนองพงเล็ก 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
49. บานดอนซาก 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
50. วัดโพธิ์งาม 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
51. วัดทะเลบก 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
52. วัดหนองโพธิ์ 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
53. วัดนิยมธรรมวราราม 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
54. บานหนองไมงาม 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
55. วัดสองหอง 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
56. บานหนองเขมร 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
57. บานสามัคคี 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
58. วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
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รายชื่อกลุมตัวอยาง (ตอ)

ช่ือ เขต อําเภอ ระดับ ภาค
59. อินทรศักดิ์ศึกษาลัย 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
60. วัดปลักไมลาย 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
61. วัดดอนเตาอิฐ 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
62. วัดสระพัง 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
63. บานบัวแดง 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
64. วัดสระสี่มุม 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
65. วัดประชาราษฎรบํารุง 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
66. วัดราษฎรวราราม 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
67. วัดหนองศาลา 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
68. วัดหวยมวง 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
69. กําแพงแสน 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
70. ประถมฐานบินกําแพงแสน 1 กําแพงแสน ประถม รัฐ
71. ศาลาตึกวิทยา 1 กําแพงแสน มัธยม รัฐ
72. มัธยมฐานบินกําแพงแสน 1 กําแพงแสน มัธยม รัฐ
73. อนุบาลวัยสะอาด 1 กําแพงแสน ประถม เอกชน
74. บานใหม 1 ดอนตูม ประถม รัฐ
75. บานปากหวา 1 ดอนตูม ประถม รัฐ
76. บานรากมูก 1 ดอนตูม ประถม รัฐ
77. บานสามแกว 1 ดอนตูม ประถม รัฐ
78. บานหนองบอน 1 ดอนตูม ประถม รัฐ
79. วัดเลาเตา 1 ดอนตูม ประถม รัฐ
80. วัดสระสี่เหลี่ยม 1 ดอนตูม ประถม รัฐ
81. วัดสุขวราราม 1 ดอนตูม ประถม รัฐ
82. วัดทุงพิชัย 1 ดอนตูม ประถม รัฐ
83. วัดลําลูกบัว 1 ดอนตูม ประถม รัฐ
84. วัดกงลาด 1 ดอนตูม ประถม รัฐ
85. วัดตะโกสูง 1 ดอนตูม ประถม รัฐ
86. วัดแหลมมะเกลือ 1 ดอนตูม ประถม รัฐ
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รายชื่อกลุมตัวอยาง (ตอ)

ช่ือ เขต อําเภอ ระดับ ภาค
87. วัดสามงาม 1 ดอนตูม ประถม รัฐ
88. คงทองวิทยา 1 ดอนตูม มัธยม รัฐ
89. สหบํารุงวิทยา 1 ดอนตูม ประถม เอกชน
90. วัดพุทธรรมรังษี 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
91. วัดเสถียรรัตนาราม 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
92. วัดละมุด 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
93. วัดกลางบางแกว 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
94. วัดงิ้วราย 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
95. วัดใหมสุคนธาราม 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
96. วัดบอตะกั่ว 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
97. วัดไทร 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
98. วัดสัมปทวน 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
99. วัดกกตาล 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
100. วัดทาตําหนัก 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
101. วัดลานตากฟา 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
102. วัดบางพระ 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
103. บานหวยกรด 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
104. วัดกลาง 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
105. วัดตุกตา 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
106. วัดประชานาถ 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
107. คลองทางหลวง 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
108. วัดโคกพระเจดีย 2 นครชัยศรี ประถม รัฐ
109. เพิ่มวิทยา 2 นครชัยศรี มัธยม รัฐ
110. แหลมบัววิทยา 2 นครชัยศรี มัธยม รัฐ
111. ภัทรญาณวิทยา 2 นครชัยศรี มัธยม รัฐ
112. เจริญสุข 2 นครชัยศรี ประถม เอกชน
113. อนุบาลศิริวิทย 2 นครชัยศรี ประถม เอกชน
114. เดชอนุสรณ 2 นครชัยศรี ประถม เอกชน
115. จารุวรรณวิทยา 2 นครชัยศรี ประถม เอกชน
116. เมงฮั้วกงฮัก 2 นครชัยศรี ประถม เอกชน
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รายชื่อกลุมตัวอยาง (ตอ)

ช่ือ เขต อําเภอ ระดับ ภาค
117. บานรางกระทุม 2 บางเลน ประถม รัฐ
118. วัดไผจระเข 2 บางเลน ประถม รัฐ
119. บานไผลอม 2 บางเลน ประถม รัฐ
120. บานคลองพระมอพิสัย 2 บางเลน ประถม รัฐ
121. บานคลองนกกระทุง 2 บางเลน ประถม รัฐ
122. วัดไผสามตําลึง 2 บางเลน ประถม รัฐ
123. บานนราภิรมย 2 บางเลน ประถม รัฐ
124. วัดลัฎฐิวนาราม 2 บางเลน ประถม รัฐ
125. วัดลาดสะแก 2 บางเลน ประถม รัฐ
126. บานหนองปรง 2 บางเลน ประถม รัฐ
127. บานประตูน้ําพระพิมล 2 บางเลน ประถม รัฐ
128. วัดนราภิรมย 2 บางเลน ประถม รัฐ
129. บานหนองปรงกาญจนา 2 บางเลน ประถม รัฐ
130. วัดผาสุการาม 2 บางเลน ประถม รัฐ
131. วัดราษฎรสามัคคี 2 บางเลน ประถม รัฐ
132. วัดเกษตราราม 2 บางเลน ประถม รัฐ
133. ตลาดเจริญสุข 2 บางเลน ประถม รัฐ
134. วัดรางกําหยาด 2 บางเลน ประถม รัฐ
135. ตลาดรางกระทุม 2 บางเลน ประถม รัฐ
136. วัดสวางอารมณ 2 บางเลน ประถม รัฐ
137. วัดเกาะแรต 2 บางเลน ประถม รัฐ
138. วัดดอนยอ 2 บางเลน ประถม รัฐ
139. วัดบัวหวั่น 2 บางเลน ประถม รัฐ
140. วัดบางปลา 2 บางเลน ประถม รัฐ
141. วัดศิลามูล 2 บางเลน ประถม รัฐ
142. ตลาดเกาะแรต 2 บางเลน ประถม รัฐ
143. บานบางเลน 2 บางเลน ประถม รัฐ
144. บางหลวงวิทยา 2 บางเลน มัธยม รัฐ
145. บางเลนวิทยา 2 บางเลน มัธยม รัฐ
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รายชื่อกลุมตัวอยาง (ตอ)

ช่ือ เขต อําเภอ ระดับ ภาค
146. เจี้ยนหัว 2 บางเลน ประถม เอกชน
147. บานคลองจินดา 2 สามพราน ประถม รัฐ
148. วัดบางชางเหนือ 2 สามพราน ประถม รัฐ
149. บานทาตลาด 2 สามพราน ประถม รัฐ
150. บานบางฉาง 2 สามพราน ประถม รัฐ
151. วัดทาขาม 2 สามพราน ประถม รัฐ
152. บานคลองลัดออมใหญ 2 สามพราน ประถม รัฐ
153. บานคลองใหม 2 สามพราน ประถม รัฐ
154. วัดออมใหญ 2 สามพราน ประถม รัฐ
155. วัดบางชางใต 2 สามพราน ประถม รัฐ
156. วัดสรรเพชญ 2 สามพราน ประถม รัฐ
157. วัดเดชานุสรณ 2 สามพราน ประถม รัฐ
158. บานหัวอาว 2 สามพราน ประถม รัฐ
159. วัดเชิงเลน 2 สามพราน ประถม รัฐ
160. บานดอนทอง 2 สามพราน ประถม รัฐ
161. วัดราษฎรศรัทธาราม 2 สามพราน ประถม รัฐ
162. วัดเทียนดัด 2 สามพราน ประถม รัฐ
163. วัดหอมเกร็ด 2 สามพราน ประถม รัฐ
164. บานกระทุมลม 2 สามพราน ประถม รัฐ
165. วัดดอนหวาย 2 สามพราน ประถม รัฐ
166. วัดไรขิง 2 สามพราน ประถม รัฐ
167. ปรีดารามวิทยาคม 2 สามพราน มัธยม รัฐ
168. วัดไรขิงวิทยา 2 สามพราน มัธยม รัฐ
169. เสริมสิทธิ์วิทยา 2 สามพราน ประถม เอกชน
170. อนุบาลเอกปฐม 2 สามพราน ประถม เอกชน
171. สกลวิทยา 2 สามพราน ประถม เอกชน
172. เอกดรุณ 2 สามพราน ประถม เอกชน
173. นักบุญเปโตร 2 สามพราน ประถม เอกชน
174. ภัทรนุสรณ 2 สามพราน มัธยม เอกชน
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รายชื่อกลุมตัวอยาง (ตอ)

ช่ือ เขต อําเภอ ระดับ ภาค
175. มารียอุปถัมภ 2 สามพราน มัธยม เอกชน
176. บานคลองมหาสวัสดิ์ 2 พุทธมณฑล ประถม รัฐ
177. บานคลองสวางอารมณ 2 พุทธมณฑล ประถม รัฐ
178. วัดมะเกลือ 2 พุทธมณฑล ประถม รัฐ
179. พระตําหนักสวนกุหลาบ 2 พุทธมณฑล ประถม รัฐ
180. รัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ 2 พุทธมณฑล มัธยม รัฐ
181. อนุบาลพรละมัย 2 พุทธมณฑล ประถม เอกชน

รวมทั้งหมด 181 โรง
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง

ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองค

การแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
2. แบบสอบถามมี 3 ตอน  จํานวน 128  ขอ  ดังนี้

ตอนที่ 1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหาร จํานวน 78 ขอ
ตอนที่ 3 องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา จํานวน 45 ขอ

3. คําตอบที่ไดจะไมมีผลตอทานแตประการใด  แตผูวิจัยจะนําไปวิเคราะหในภาพรวม  
เพื่อใชพัฒนาการบริหารการศึกษา  จึงใครขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามให
ครบทุกขอตามความเปนจริง

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี  จึงขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี้

(นายชัยวัฒน  ตุมทอง)
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบสอบถามสําหรับครู
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คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง    หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย

1. เพศ  1

  ชาย   หญิง

2. อายุ  2

 นอยกวา 25  ป  26 – 35 ป  36 – 45 ป  46 ปขึ้นไป

3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด  3

 ตํ่ากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก

4. ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา  4

 ครูผูสอน  ผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการ

 ครูใหญ  ผูจัดการ  ผูรับใบอนุญาต

 ผูจัดการและครูใหญ  ผูรับใบอนุญาต, ผูจัดการ
และครูใหญ

 ผูรับใบอนุญาต
      และครูใหญ

   ผูรับใบอนุญาตและ  ผูจัดการ  ผูชวยครูใหญ

5. ประสบการณการทํางานในสถานศึกษา  5
   นอยกวา 5 ป    6 – 10 ป    11 – 15 ป    16 ป ขึ้นไป

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 ภาวะผูนําของผูบริหาร

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองเพียงชองเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของทานตาม
ความเปนจริง  ดังตัวอยางตอไปนี้

ระดับการปฏิบัติ

ผูบริหารปฏิบัติตอ
เรื่องตอไปนี้อยางไร

ไมเคย
หรือ

นอยที่สุด

นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
สําหรับ
ผูวิจัย

0.  ผูบริหารสามารถสราง
ความมั่นใจแกผูรวมงาน
ได

การแปลความหมาย : ผูบริหารสามารถสรางความมั่นใจแกผูรวมงานไดในระดับบางครั้ง

ระดับการปฏิบัติ

ผูบริหารปฏิบัติตอ
เรื่องตอไปนี้อยางไร

ไมเคย
หรือ

นอยที่สุด

นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
สําหรับ
ผูวิจัย

1. ผูบริหารปฏิบัติตนให
เกิดประโยชนแกบุคลากร
ในสถานศึกษา

 6

2. ผูบริหารหลีกเลี่ยงใน
การเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
เ มื่ อ เ กิ ด เ ห ตุ ก า ร ณ  
สําคัญ ๆ ขึ้น

 7

3 .  ผู บ ริ หา รพู ดคุ ยกั บ
บุคลากรถึงคานิยมและ
ความเชื่อที่สําคัญ

 8

4. ตองใหงานลมเหลวจน
ไมสามารถบรรลุตามวัตถุ
ประสงคไดกอน  ผูบริหาร
จึงจะเริ่มดําเนินการ

 9
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ระดับการปฏิบัติ

ผูบริหารปฏิบัติตอ
เรื่องตอไปนี้อยางไร

ไมเคย
หรือ

นอยที่สุด

นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
สําหรับ
ผูวิจัย

5 .  ผู บ ริ ห า ร กํ าห น ด  
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ไวสูง

10

6. ผูบริหารจะใหความ
สนใจในผลงานที่ผิดปกติ
แ ล ะ เ บี่ ย ง เ บ น จ า ก  
มาตรฐานที่กําหนดไว

11

7 .  ผู บ ริ ห า ร ส า ม า ร ถ  
ยกประเด็นตาง ๆ ขึ้นมา
ตั้งเปนขอสันนิษฐาน

12

8. ผูบ ริหารตอบสนอง
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
บุคลากรเพื่อเปนการแลก
เปล่ียนกับการไดรับการ
สนับสนุนจากบุคลากร

13

9 .  ผู บ ริ หา รปฏิบั ติ ต อ
บุ ค ล า ก ร ใ น ฐ า น ะที่ มี
ความเปนปจเจกบุคคล
มากกวาในฐานะที่ เปน
ส ม า ชิ ก ค น ห นึ่ ง ข อ ง  
สถานศึกษา

14

10. ผูบริหารละเลยและ
ไมยอมแกไขปญหา  ถึง
แมวาปญหานั้นจะเรื้อรัง
ไปแลวก็ตาม

15

1 1 .  ผู บ ริ หา รควบคุม
อ า ร ม ณ ไ ด แ ม ใ น  
สถานการณที่วิกฤต

16
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ระดับการปฏิบัติ

ผูบริหารปฏิบัติตอ
เรื่องตอไปนี้อยางไร

ไมเคย
หรือ

นอยที่สุด

นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
สําหรับ
ผูวิจัย

12. ผูบริหารตองเห็นผล
งานต่ํากวามาตรฐานขั้น
ต่ําสุดกอน   จึงจะเริ่ม
พยายามหาทางแกไข

17

13. ผูบริหารเนนในสิ่งที่
บุคลากรเชื่ออยูวามีความ
สําคัญ

18

14. ผูบริหารติดตามผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากรอยางใกลชิดเพื่อ
หาจุดบกพรองตาง ๆ

19

15. ผูบริหารมองการณ
ไกลถึ งความเปนไปได
ใหม ๆ ที่นาตื่นเตนและ  
ทาทาย

20

1 6 .  ผู บ ริ ห า ร บ อ ก
บุคลากรอยางชัดเจนวา
จะไดรับผลตอบแทนอะไร
เปนรางวัล  ถาทําผลงาน
ไ ด ต า ม ม า ต ร ฐ า น ที่
กําหนด

21

17. ผูบริหารวิ เคราะห
แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ข อ
สันนิษฐานของปญหาที่
สําคัญวามีความเหมาะ
สมหรือไม

22

1 8 .  เ มื่ อ ต อ ง ก า ร คํา
ปรึกษา  บุคลากรตางก็หา
ตัวผูบริหารไมพบ

23
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ระดับการปฏิบัติ

ผูบริหารปฏิบัติตอ
เรื่องตอไปนี้อยางไร

ไมเคย
หรือ

นอยที่สุด

นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
สําหรับ
ผูวิจัย

19. ผูบริหารมีความตั้งใจ
ที่จะรับฟงเรื่องราวของ
บุคลากรในสถานศึกษา

24

20. ผูบริหารจะไมเขาไป
แกปญหาจนกวาปญหาที่
เกิดนั้นจะถึงขั้นรุนแรง

25

2 1 .  ผู บ ริ ห า ร ทํ า ใ ห
บุคลากรเกิดความภูมิใจ
เมื่อไดทํางานรวมกัน

26

2 2 .  ผู บ ริ ห า ร ชอบแก
ปญหาเฉพาะหนาเทานั้น

27

23. ผูบริหารระบุความ
สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร มี  
เ ป า ห ม า ย แ ล ะ วั ต ถุ
ประสงคไดอยางชัดเจน

28

24. ผูบริหารจะทําความ
เขาใจในสิ่งที่บุคลากรพึง
จะไดรับ  ถาบุคลากรได
ทําในสิ่งที่สมควรทํา

29

25 .  ผู บ ริหารกล าวถึ ง
อนาคตของสถานศึกษา
อยางคนที่มองโลกในแงดี

30

26. ผูบริหารขาดการติด
ตามชวยเหลือบุคลากรที่
ไดรองขอการชวยเหลือ

31
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ระดับการปฏิบัติ

ผูบริหารปฏิบัติตอ
เรื่องตอไปนี้อยางไร

ไมเคย
หรือ

นอยที่สุด

นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
สําหรับ
ผูวิจัย

2 7 .  ผู บ ริ ห า รส ง เ ส ริ ม
บุคลากรใหนําประเด็นที่
ยั ง ไม เปนปญหาขึ้นมา
รวมกันพิจารณา

32

2 8 .  ผู บ ริ ห า ร บ อ ก
บุคลากรถึงการปฏิบัติงาน
ที่ ผิดพลาดมากกวาการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง

33

29. ผูบริหารใหคําแนะนํา
ที่เปนประโยชนตอความ
กาวหนาทางวิชาชีพของ
บุคลากร

34

30. ผูบ ริหารคอยดูแล
ตรวจสอบขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

35

31 .  ผู บ ริหาร เสี ยสละ
ประ โยชน ส วนตนเพื่ อ
ประโยชนของสวนรวม

37

32. ผูบ ริหารเจรจากับ
บุ ค ล า ก ร ถึ ง ร า ง วั ล ที่
บุคลากรคาดหวังวาจะได
รับจากความสําเร็จของ
การปฏิบัติงาน

38

33 . การตัด สินใจของ   
ผูบริหารนั้นจะคํานึงถึงผล
ที่ตามมาทางศีลธรรมและ  
จริยธรรม

39

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



206

ระดับการปฏิบัติ

ผูบริหารปฏิบัติตอ
เรื่องตอไปนี้อยางไร

ไมเคย
หรือ

นอยที่สุด

นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
สําหรับ
ผูวิจัย

34. ผูบริหารไมตองการ
แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ที่สําคัญ

40

35. ผูบริหารแสดงความ
เชื่อม่ันในบุคลากรวาจะ
ประสบความสําเร็จใน   
เปาหมาย

41

3 6 .  จ ะ ต อ ง เ กิ ด ข อ  
ผิ ด พ ล า ด ขึ้ น ก อ น  
ผูบริหารจึงจะดําเนินการ

42

37. ผูบริหารแสดงความ
สงสัยในวิธีการปฏิบัติงาน
แบบเกา ๆ

43

3 8 .  ผู บ ริ ห า ร ใ ช ก ฎ
ระเบียบอยางเครงครัด   
เพื่อปองกันไมใหเกิดการ
ผิดพลาด

44

39. ผูบริหารสงเสริมและ
สนั บสนุ นบุ ค ล าก ร ให
พัฒนาจุดเดนของตนเอง

45

40 . ผู บ ริหารใหความ
ชวยเหลือบุคลากร  เพื่อ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น กั บ ค ว าม
พยายามในการปฏิบัติ
งานของบุคลากร

46

41. ผูบริหารใหความมั่น
ใจแกบุคลากรวาสามารถ
เอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ได

47
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ระดับการปฏิบัติ

ผูบริหารปฏิบัติตอ
เรื่องตอไปนี้อยางไร

ไมเคย
หรือ

นอยที่สุด

นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
สําหรับ
ผูวิจัย

42. ผูบริหารหลีกเลี่ยง
การตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ

48

43 .  ผู บ ริหารแสดงให
บุ คลากร เห็ นถึ งความ
แนวแนในอุดมคติ ความ
เชื่อและคานิยมที่ตนเอง
ยึดถืออยู

49

44. ผูบริหารแสดงใหเห็น
ถึงความเชื่อของตนเองวา 
“งานใดยังไมพัง  ก็ยังไม
ตองแกไข”

50

45. ผูบริหารใหกําลังใจ
แ ก บุ ค ล า ก ร ใ น ส ถ า น
ศึกษาอยางตอเนื่อง

51

46. ผูบริหารใหความสน
ใจกับขอ ผิดพลาดและ   
ลมเหลวในการปฏิบัติงาน  
เพื่อนําส่ิงที่ ไดคนพบมา
ป รับป รุ งผลงาน ให ไ ด
มาตรฐานที่กําหนด

52

47. ผูบริหารคนหาวิธีการ
ตาง ๆ ในการแกไขปญหา

53

48. ผูบริหารบอกถึงส่ิงที่
ตองปฏิบัติแกบุคลากร   
เพื่อจะได รับรางวัลจาก
ความพยายามในการ
ปฏิบัติงานนั้น

54
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ระดับการปฏิบัติ

ผูบริหารปฏิบัติตอ
เรื่องตอไปนี้อยางไร

ไมเคย
หรือ

นอยที่สุด

นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
สําหรับ
ผูวิจัย

49. ผูบริหารใหเวลาใน
การสอนและแนะนําการ
ปฏิบัติงานแกบุคลากร

55

50. ผูบริหารมีการตอบ
สนองที่ลาชากับปญหาที่
วิกฤต

56

51. ผูบริหารแสดงออกถึง
ความเฉลียวฉลาดและมี
สมรรถภาพในการปฏิบัติ
งานสูง

57

52. ตองใหปญหาที่เกิด
ขึ้ น นั้ น เ รื้ อ รั ง เ สี ย ก อ น  
ผูบริหารจึงจะดําเนินการ
แกไข

58

53. ผูบริหารแสดงความ
คิดเห็นไดชัดเจนและมี   
จุดยืนตอขอโตแยงของ
ปญหา

59

54. ผูบ ริหารคนหาขอ   
ผิดพลาดในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรกอนที่จะ
ใ ห ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ก
บุคลากร

60

5 5 .  ผู บ ริ ห า ร ทํ า ใ ห
บุคลากรมุงความสนใจใน
การปฏิบัติอยางไรเพื่อให
ผลงานสําเร็จ

61
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ระดับการปฏิบัติ

ผูบริหารปฏิบัติตอ
เรื่องตอไปนี้อยางไร

ไมเคย
หรือ

นอยที่สุด

นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
สําหรับ
ผูวิจัย

5 6 .  ผู บ ริ ห า ร ทํ า ใ ห
บุคลากรมีความมั่นใจวา
จะไดรับรางวัลที่เหมาะสม
จากความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงาน

62

57. ผูบริหารเสนอวิธีการ
ใหมในการปฏิบัติงานแก
บุคลากรในสถานศึกษา

63

58. ผูบริหารแสดงความ
ไ ม ส น ใ จ ใ น ป ญ ห า ที่  
เกี่ยวของกับงาน

64

59. ผูบ ริหารปฏิบัติตอ
บุ คลาก ร โดยคํานึ ง ถึ ง
ความต องการ  ความ
ส า ม า ร ถ แ ล ะ ค ว า ม
ปรารถนาที่แตกตางกัน
ของบุคคล

65

60. ผูบริหารปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีจนไดรับ
การนับถือจากบุคลากร

66

61. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ไดดีจะไดรับความเชื่อถือ
จากผูบริหาร

67

62. ผูบริหารกําหนดวัตถุ
ป ร ะ ส ง ค ห ลั ก ใ น ก า ร
ทํางานของบุคลากรได
อยางชัดเจน

68
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ระดับการปฏิบัติ

ผูบริหารปฏิบัติตอ
เรื่องตอไปนี้อยางไร

ไมเคย
หรือ

นอยที่สุด

นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด สําหรับ
ผูวิจัย

63. ผูบริหารกลาวถึงผล
งานที่ตองการจะปฏิบัติให
สํ า เ ร็ จ ด ว ย ค ว า ม
กระตือรือรน

69

6 4 .  ผู บ ริ ห า รส ง เ ส ริ ม
บุคลากรใหแสดงความ  
คิดเห็นและแงคิดในการ
ปฏิบัติงาน

70

65. ผูบริหารสอนวิธีการ
วิ เคราะหความตองการ
และความสามารถของ
บุคคลอื่นแกบุคลากรใน
สถานศึกษา

71

66 .  ผู บ ริหารแสดงให
บุ ค ล า ก ร เ ห็ น ถึ ง พ ลั ง
อํานาจและความเชื่อม่ัน
ในตนเอง

72

67. ผูบริหารชวยเหลือ
บุคลากรใหสามารถเอา
ชนะอุปสรรคตาง ๆ ได  
โดยการพูดใหบุคลากร
เกิดความไววางใจซึ่งกัน
และกัน

73

68. ผูบริหารกระตุนให
บุคลากรตระหนักในสิ่งที่
สําคัญวาควรได รับการ
พิจารณา

74
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ระดับการปฏิบัติ

ผูบริหารปฏิบัติตอ
เรื่องตอไปนี้อยางไร

ไมเคย
หรือ

นอยที่สุด

นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
สําหรับ
ผูวิจัย

6 9 .  ผู บ ริ ห า ร เ น น ใ ห
บุคลากรเห็นความสําคัญ
ของการมีความรู สึกตอ
ภารกิจรวมกัน

75

70 .  ผู บ ริหารแสดงให
บุคลากรเห็นภาพอนาคต
ของสถานศึกษาไดอยาง
ชัดเจน

76

71. ผูบริหารกระตุนและ
สนับสนุนบุคลากรใหมอง
ปญหาอยางหลากหลาย

77

72. ผูบริหารสงเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรให มี
การพัฒนาตนเองอยูเสมอ

78

73. ผูบริหารปฏิบัติตน
สอดคลองกับคานิยมของ
สถานศึกษา

79

74 .  ผู บ ริหารแสดงให
บุ คลากร เห็ นถึ งความ   
ตั้งใจแนวแนที่จะปฏิบัติ
งานใหเสร็จตามที่กําหนด
ไว

80

75. ผูบ ริหารสนับสนุน
บุคลากรใหคิดหาวิธีแก
ปญหาใหม ๆ กับปญหาที่
เคยเกิดขึ้นมาแลว

81
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ระดับการปฏิบัติ

ผูบริหารปฏิบัติตอ
เรื่องตอไปนี้อยางไร

ไมเคย
หรือ

นอยที่สุด

นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
สําหรับ
ผูวิจัย

76 . ผู บ ริหารใหความ   
สนใจบุคลากรเปนการ
สวนตัวกับบุคคลที่ไมได
รับความสนใจจากบุคคล
อื่นเทาที่ควร

82

77. ผูบริหารแสดงความ
พึ งพอใจ เมื่ อบุ คลากร
ปฏิบัติงานไดดี

83

7 8 .  ผู บ ริ ห า รส ง เ ส ริ ม
บุคลากรใหระบุปญหาที่
เกิดขึ้น โดยอาศัยขอมูล
และหลักฐานตาง ๆ อยาง
มีเหตุผล
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