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49252304: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ  : ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง/ มาตรฐานดานผูเรียน 
 ฉวีวรรณ  จันทรเมง   :  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียน         
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต1. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   : 
อ.ดร. ศริยา สุขพานิช, รศ. ดร. ศิริชัย ชินะตังกูร, ผศ. ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ.   160   หนา. 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1   2)   มาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และ 3)  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอ
มาตรฐานดานผูเรียน โดยใชสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  จํานวน 
102 แหง เปนหนวยวิเคราะห  ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา  รองผูบริหาร
สถานศึกษา  และครู  รวมทั้งสิ้น  408  คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามทฤษฎีของ บาสและอโวลิโอ ( Bass &Avolio )  และมาตรฐานดาน
ผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถิติที่ใชในการวิจัยคือ  
คาความถี่ (frequency)   คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(stepwise multiple regresstion analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา   
 1)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้การสรางแรงบันดาลใจ  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล การมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ  และการกระตุนการใชปญญา  
 2)  มาตรฐานดานผูเรียน  ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายมาตรฐานพบวา  อยูในระดับมาก 7 มาตรฐานโดยเรียงคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอยคือ มาตรฐานที่ 7 ,  8 , 1 , 2 , 3 และ 4  สวนมาตรฐานที่ 5 อยูในระดับปานกลาง 
 3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมสงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนโดยภาพรวม
และมาตรฐานที่ 1 , 2 , 3 , 4 และ 7   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสราง
บารมีอยางมีอุดมการณสงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนโดยภาพรวมและมาตรฐานที่ 2 ,  6 , 8  ดานการสรางแรง
บันดาลใจสงผลตอมาตรฐานที่ 7 ดานการกระตุนการใชปญญาสงผลตอมาตรฐานที่  5 , 6 ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา       บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร              ปการศึกษา 2552 
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49252304 : MAJOR: EDUCATION ADMINISTRATION 
KEYWORD:  TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP/ STUDENT STRANDARD 
  CHAWEEWAN JUNMENG: TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS 
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SUKHABANIJ , Ph.D. , ASSOC. PROF. SIRICHAI CHINATANGKUL , Ph.D. ,  AND ASST . PROF . 
PRASERT   INTARAK , Ed.D.   160  pp. 
 
 The purposes of  this  research were  to find 1) the transformational leadership of schools 
administrators under Nakhonpathom Educational Service Area Office 1, 2) the student standard of basic 
educational schools under Nakhonpathom Educational Service Area Office 1 and 3) the transformational 
leadership of school’s administrators  affecting  student standard of basic educational schools under 
Nakhonpathom Educational Service Area Office 1. The sample   were 102 basic educational schools under 
Nakhonpathom Educational Service Area Office 1. The respondent consisted of school’s aministrators, vice 
administrators and teachers, totally 408 . The research instrument was a questionnaire about the 
transformational leadership  based on Bass and Avolio’s concept and the student standard of basic educational 
school on the concept of the Basic Education Commission. The statistics used for analyis the data  were 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. 
 The result were found as follow: 
 1) the transformational leadership of schools administrators was at a high level both as a whole 
and as an individual aspect by ranking from the highest to the lowest mean : inspirational motivation , the 
individualized consideration, the idealized influence and the intellectual stimulation  
 2) the student standard of basic educational schools under Nakhonpathom Educational Service 
Area Office 1 , as a whole  was  at a high level;  and as an individual,  7 stands  aspects were found at a high 
level by ranking from the highest to the lowest mean : 7th, 8th,  1st ,2sd,3rd,4th standard ; while the   5th standard 
was at a medium level  
 3) the transformational leadership of schools administrators  affecting the student standard as a 
whole and 1st ,2sd,3rd,4th and 7th standard , and as  individual aspect, idealized influence was found affecting the 
student standard as a whole  and 2sd,6th,8th standard , inspiration motivation affecting 7th standard , intellectual 
stimulation  affecting 5th,6th standard of basic educational schools under Nakhonpathom Educational Service 
Area Office 1.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานพินธฉบับนี้สําเร็จลุลวงได       ดวยความเมตตาจากอาจารย ดร.ศริยา  สุขพานิช  
ประธานอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ   รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ผูชวยศาสตราจารย วาที่พนัตรี ดร.นพดล  
เจนอักษร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ    ดร.  สําเริง  กุจิรพันธ ผูทรงคุณวุฒิ 
อาจารย ดร. สําเริง  ออนสัมพันธ และคณาจารยภาควชิาการบริหารการศึกษาทุกทาน ที่ใหความรู 
แนวคดิและแนวทางในการศึกษาวจิัย รวมทั้ง นายเธียรไชย  ยักทะวงษ   ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณ
ไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ   นายสมบูรณ  ตรีธนะกุล      ผูอํานวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  
นายกิตติ  กสณิธารา ศึกษานิเทศกเชีย่วชาญ   นางจรรยาพร  ยอดแกว ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ      ดร.
พิเชฏฐ  ศรีเมฆ ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  ที่ตรวจสอบ  
แกไขเครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  คณะครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครปฐม เขต 1  ที่เปนกลุมทดลอง
เครื่องมือ  และกลุมตัวอยาง  ซ่ึงไดอํานวยความสะดวก  ใหความรวมมือในการเกบ็รวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครัง้นี้เปนอยางด ี
 ขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ  ความชวยเหลือ  และคําแนะนําอันมีคาจากนักศกึษารุนพี่ 
รุนนอง เพื่อนนักศึกษา รุนที ่ 26  และนางสาวอุษา  ใหญไลบาง  ที่ใหความชวยเหลือเสมอมา  และ
ทุกกําลังใจทกุความหวงใยของคณะผูบริหารและเพื่อนครูรุนพี่ รุนนองโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
ทุกทาน 
 คุณคาของวิทยานิพนธเลมนี้  ขอมอบเพื่อทดแทนพระคณุของ คุณปูเล้ียง  คุณยาจนัทร 
พงษเจีย่     พนัโทอนันต  คณุแมสมศรี  พงษเจี่ย     คณุตาบุญมา คุณยายณวญ พุกกะรัตน   ตลอดจน
ผูมีพระคุณทุกทานที่ใหความเมตตาชวยเหลือสนับสนุน รวมทั้งบูรพคณาจารยที่ประสิทธประสาท
วิชาความรูใหตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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บทท่ี1  

 
บทนํา 

 
สังคมโลกในปจจุบันอยูในยุคที่มีการเปลีย่นแปลงในดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ทําให

สังคมมีการแขงขันกันอยางสูงและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งเกิดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งทางดานเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง ปญหาและสภาพของ
วิกฤติการณตาง ๆ       จึงเปนปจจัยสําคัญทีท่ําใหวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชนจะตองปรับ 
เปลี่ยน    พื้นฐานดานความรูความสามารถของประชาชนไมเพยีงพอกบัความเปนอยูในสภาพสังคม
ปจจุบัน  บุคคลและสังคมปรับตัวไมทัน เกิดความไมสมดุลของการพัฒนาในหลายลักษณะ เชน  
การพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาทางดานจิตใจ  การใชกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  การให
ความสําคัญกับวิทยาการสมัยใหมและวัฒนธรรมภายนอกกับถูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน  การ
พึ่งพาอาศัยกนักับการพึ่งพาตนเอง  เปนตน 

สังคมไทยควรมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง เพื่อใหสามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคงยั่งยนื  มีสันติสุขและสามารถเอาชนะวิกฤติการณทางดานตางๆได การศึกษาจึงเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทุก ๆ ดานให
เจริญกาวหนาทันกับสังคมโลกปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 
81 ไดกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศกึษาอบรม ใหเกดิ
ความรูคูคุณธรรม จัดใหมกีฎหมายเกีย่วกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง เกีย่วกบั
การเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ สนับสนุนการ
คนควาวจิัยในวิทยาการ  เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      เพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนา
วิชาชีพและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ1 ตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญตองการใหมีกฎหมายการศกึษา และปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงเปนสําคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิม่เติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 39 ไดบัญญัติใหมีการกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาใหมากทีสุ่ด ทําใหผูทีม่ีสวนเกีย่วของ

                                                 
 1 “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 114, 
ตอนที่ 55 ก (11 ตุลาคม 2542) : คํานํา.  
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ในการจดัการศึกษา อาทเิชน ครู อาจารย ผูบริหารสถานศึกษา เกดิความตื่นตวัโดยเฉพาะในประเด็น
ของการปฏิรูปการศึกษา ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตลอดจนใหเปนไปตามมาตรฐานดานผูเรียนนัน้ มี
องคประกอบของความสําคัญหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะครู อาจารยและผูบริหาร
สถานศึกษา ซ่ึงมีบทบาทโดยตรงในการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อใหเกดิการพัฒนาและได
คุณภาพตามทีพ่ระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนด2  การบริหารงานของสถานศึกษาใน
ปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีทักษะในการนําคนและจูงใจคน ใหผูรวมงานทกุคน รวมมือ
รวมใจกันปฏบิัติภารกิจที่รับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีอยูเสมอ กระบวนการที่ผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมายนั้น เรียกวา “ภาวะ
ผูนํา” (leadership) 3 ภาวะผูนาํจึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการบริหารงานสถานศึกษา  ซ่ึง
ผูบริหารตองรับผิดชอบงานทุกอยางใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย จึงจําเปนตองมีภาวะผูนาํ
เพื่อใหสามารถบริหารงานสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ภาวะผูนํา เปนเรื่องสําคัญที่จะตอง
ไดรับการพิจารณาควบคูกับมนุษยสัมพนัธ ในหนวยงานตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานรัฐ หรือ
เอกชน ยอมตองการการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเพื่อใหงานดําเนินไปอยางถูกตอง มี
ระเบียบแบบแผนที่ดี ซ่ึงการบริหารที่ดีจําเปนตองมีหวัหนางานทีด่ีหรือผูนําที่ดี ฉะนั้นการศึกษา
ภาวะผูนําจึงเปนความจําเปนและสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางมากในยคุที่เนนเรื่อง
การปฏิรูปการศึกษา4   
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา   
 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานดานผูเรียน ถูกคาดหวังอยางมากหลังจากไดมีการปฏิรูป  
ระบบการศึกษา  ภายหลังจากที่ไดมกีารประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  
2542   มีการควบคุมคุณภาพของสถานศึกษาดวยระบบการประกันคณุภาพการศึกษาตามที่บัญญัติ
ไวในหมวดที่  6  ของพระราชบัญญัตินี้  ทําใหเกิดกระแสการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ซ่ึงก็เปนผล
อีกประการหนึ่งของการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ที่ทําใหเกิดการพฒันาคุณภาพของ
สถานศึกษา  และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ได
กําหนดใหกระทรวงศึกษาธกิาร  กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ  

                                                 
 2 ชลิต   ตุมทองคํา, “ผูบริหารบุคคลสําคัญความสําเร็จของการปฏิรูปการเรียนรู,” 
รายงานการปฏิรูปการศึกษาไทย 2,40 (เมษายน 2544) : 6.  
 3 Pual Hersey and Kenneth H. BIanchard, Management of Organizational Behavior : 
Utilizing Human Resources, 5th ed. (London : Prentice – hall International, 1988),86. 

    4  Keith Davis ,Human Behavior at  work. (New York : Mc Graw – Hill Inc.,1972), 95. 
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งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อใหสถานศึกษามีความ
คลองตัว  สามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวก มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจึงตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที ่ และนําแนวคดิการบรหิารจัดการการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
(School  Based  Management – SBM ) มาใชบริหารจัดการ ซ่ึงมีการมุงเนนการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางและเขตพื้นที่การศกึษาไปยังสถานศึกษา  และเนนการบริหารแบบมีสวนรวม ของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ  ในการรวมกนักําหนด นโยบายและแผนการตัดสินใจ  เพื่อใหการบรหิารจัดการศกึษา
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานที่สํานกัรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา ( สมศ.)กาํหนดไว 
 อุดมการณและหลักการ ในการจัดการศกึษาของชาติทีม่ีอยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
คือการจัดใหมกีารศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคมไทย ใหเปนสังคมแหงการเรียนรูเปน
การศึกษาที่สรางคุณภาพชวีติและสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม  คุณธรรม  และ
วัฒนธรรมเปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวงมุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความ
เปนสมาชิกทีด่ีของสังคมตั้งแตวยัการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาความรูความสามารถ เพื่อการ
ทํางานที่มีคุณภาพโดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศกึษา ไดตรงตามความตองการ
ของผูเรียนและสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวา การศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชวีติ
และสังคม เปนปจจยัสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยัง่ยืน  สามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งกันเองได
และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ  จึงมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาชาติดังนี้ 

มาตรฐานที ่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  
เปาหมายอยูทีก่ารพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง คนดี และมคีวามสุข” โดยมีการพัฒนาที่
เหมาะสมกับชวงวยั  พัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ตรงตามความตองการ ทั้งใน
ดานสุขภาพรางกายและจิตใจ  สติปญญา ความรูและทกัษะ คุณธรรมและจิตสํานกึที่พึงประสงค
และอยูในสังคมอยางปกติสุข 

มาตรฐานที่ 2  แนวการจัดการศึกษา เปนการจัดการศกึษาที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและ
การศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียน
ไดเหน็แบบอยางที่ดี ไดฝกการคิด ไดเรียนรูจากประสบการณตรงที่หลากหลาย  ตรงตามความ
ตองการ และมีความสุขในการเรียนรู ครู คณาจารยรูจกัผูเรียนเปนรายบุคคล  เตรียมการสอนและใช
ส่ือที่ผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญาไทย  จัดบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู จดัหาและพัฒนา
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของผูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค  
ความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ขึ้นอยูกับ 1) ปจจัยดานบุคคล 
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ไดแก ผูเรียน ครู คณาจารย ผูบริหาร ผูปกครองและสมาชิกชุมชน 2) ปจจัยดานการบริการ ไดแก 
หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล 

มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู การสรางวิถีการเรียนรู
และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง  การเรียนรู ความรู นวตักรรม  ส่ือ และเทคโนโลยี เปนปจจยัสําคัญ
ของการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรู การสงเสริมและสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาส
และทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัยและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบ และวิธีการที่
หลากหลาย  โดยการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม ซ่ึงจะนํามาถึงการพัฒนาคุณภาพ  
ประสิทธิภาพ  และขดีความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันของประเทศ5 

กระทรวงศกึษาธิการมีความมุงหวังและตองการพัฒนาคณุภาพของการศึกษาไทย แตผล
การประเมินคณุภาพของโรงเรียนรอบแรก ( ป 2542 –2546) โดยกระทรวงศึกษาธิการและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ พบวาโรงเรียนสวนใหญยังขาดความพรอมในการบริหารและการจัด
การศึกษาใหมปีระสิทธิภาพ6 แสดงวาการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของไทยยังดําเนินการไดไม
ทั่วถึง   ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิง่ที่สําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานดานผูเรียน ถา
ผูเรียนไดรับการพัฒนาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว ก็แสดงวาการศึกษาไดรับการพัฒนาดีขึน้ 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาใหดีขึ้น ก็ขึ้นอยูกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ในทีน่ี้ขอเนนในกระบวนการบริหารของผูบริหารในเรื่องของ
ภาวะผูนํา  หากผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําที่ด ี ก็จะสามารถนําพาความรวมมือทั้งของคนใน
องคกรและประสานความรวมมือ  ของทองถ่ินมาพัฒนาสถานศึกษาใหเกดิประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ตามมาตรฐานการศึกษาดานตางๆ โดยเฉพาะมาตรฐานดานผูเรียน 

ภาวะผูนําเปนส่ิงที่จําเปนและสําคัญอยางยิง่ตอนักบริหาร ที่จะนําองคการไปสูความสําเร็จ  
จากการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ  สงผลใหเกดิการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ ใน
การจัดการศกึษา  เพื่อหวังผลวาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจะสงูขึ้น  มุงใหผูเรียนมีคุณภาพ

                                                 
5 กระทรวงศึกษาธิการ,สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา,เอกสาร

ประกอบการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ สําหรับ
ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา,พิมพคร้ังที ่๒(กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว
,2550),133-136. 

6สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, เอกสารประกอบการพัฒนาหลักสูตร,การ
พัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ(พ.ศ. 2550 ),พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพ:
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,2550),25. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 5

มากยิ่งขึ้น  ใหเอื้อตอการพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคมและประเทศอยางยั่งยืน  ผูบริหารสถานศึกษา
ในยุคปฏิรูปการศึกษาจะตองมีการใชภาวะผูนําที่เหมาะสม  และตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่
รุนแรง เชนภาวะการแขงขันที่ไรพรมแดน  ภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจ  และภาวะที่มีทรัพยากรจํากัด7 

ปญหา 
        การประเมินการบริหารงานในสถานศกึษาของผูผานการอบรมหลักสูตร ผูบริหาร
สถานศึกษา  ประจําปงบประมาณ  2545  ของสํานักผูตรวจราชการ    ประจําเขตตรวจราชการที ่1 – 
12 พบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานบริหารสถานศึกษา จํานวน  6   ดาน คือ   1) การ
บริหารงานวิชาการ  2) การบริหารงานบุคคล  3)  การบริหารงานกิจการนักเรียน  4) การบริหารงาน
ธุรการ  การเงินและพัสด ุ 5)   การบริหารงานอาคารสถานที่  และ  6)  การบริหารงานความสัมพันธ
กับชุมชน    ในดานการบริหารงานบุคคล ปญหาที่พบมากคือผูบริหารสถานศึกษาขาดภาวะผูนํา
และการเปลี่ยนแปลง8 

  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  ถือเปนปจจยัสําคัญปจจัยหนึ่ง ที่เสริมสราง
และเติมเต็มใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําทางการศึกษาที่สมบูรณ  การบริหารองคการในสังคม
ปจจุบันขึ้นอยูกับ  ความรูความสามารถ  ความรับผิดชอบของผูนํา และภาวะผูนําเปนสิ่งที่ทําใหเกดิ
ความแตกตางในการปฏิบัติงานขององคการ และองคการทางการศึกษา ก็ตองการผูบริหาร
สถานศึกษาทีม่ีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  โดยนักวิชาการหลายทาน ใหความเห็นวาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมคีวามเหมาะสมกับผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบัน และเปนหัวใจสําคัญของการ
บริหารการศึกษาในศตวรรษที่  21  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองมีความรู 
ความเขาใจ  และไดรับการการพัฒนาภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง  เพือ่ใหผูบริหารสถานศึกษา เปน
ผูนําที่มีพลังขับเคลื่อนองคการ  และสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 
ดวยกระบวนการที่หลากหลายและยดืหยุนตามสถานการณ  สามารถบริหารจดัการ คุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาตไิดอยางมีประสิทธิภาพและสงผลสัมฤทธิ์ถึงผูเรียน 

ผลการประเมินสถานภายนอกรอบแรกของ สมศ.(2546-2548)  ผลปรากฎวามีโรงเรียนที่มี
ผลการประเมินต่ํากวาเกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   อยูในระดับพอใชและปรับปรุง  
จํานวน 19,243 โรงเรียนและปญหาอื่น ๆ อีกมาก  จึงเปนเหตุผลในการกําหนดนโยบายของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2550  มี 5  กลยุทธ คือ 1) เรงรัดการปฏิรูป

                                                 
7 เทื้อน  ทองแกว, “ภาวะผูนาํ : สมรรถนะหลักของผูบริหารยุคปฏิรูป,” วารสารวิชาการ 5, 

9 (กันยายน 2545):35. 
 8 สํานักผูตรวจราชการประจาํเขตตรวจราชการที่ 1 – 12, “ การประเมินการบริหารงานใน
สถานศึกษาของผูผานการอบรมหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา ประจาํปงบประมาณ 2545”,2545. 
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การศึกษาโดยยึดคุณธรรมนาํความรูตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง ความสมานฉันท  สันติวิธี  วิถีชวีิต
ประชาธิปไตย   2) ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ฐานของประชากรวัยเรียนอยางกวางขวางและ
ทั่วถึง 3)  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 4)  กระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่และ
สถานศึกษา 5)  สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง  ชุมชน ภาคเอกชนและทองถ่ินในการจดั
การศึกษา เพื่อใหยดึถือเปนแนวทางหลกัในการพัฒนาการศึกษาของไทย  ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทัว่ประเทศไทย 175 เขต  และไดมกีารติดตามประเมินผลการดําเนนิงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษา ดวยการวิเคราะหและนําเสนอระดับความกาวหนาที่ใช Tracking System ใน
ปงบประมาณ  2550   พบวา กลยุทธที่  3 ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสวนใหญ  รอยละ 73 ( 129 เขต ) มีความกาวหนาอยูในระดับ A 2 คือ 
ความพยายาม ( Attempt )  รอยละ 26 ( 45เขต )  อยูในระดับ A 3   คือ ความสําเร็จ(  Achievement )
และมีเพยีง  1 เขต  อยูในระดบั  A4 คือ ความยั่งยืน ( Accredited System )9  

จากผลการประเมินผลการดาํเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศแสดงให
เห็นวา  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับชัน้ทีอ่ยูในระดับของการพัฒนาที่
ประสบผลสําเร็จ ยั่งยนืมีเพยีง 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  จากทั้งหมด 185  เขต 

เมื่อสํานักทดสอบทางการศึกษา  กรมวชิาการ  ไดจดัใหมกีารประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ (national  test)  เปนประจําทุกปการศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(GAT)    ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที3่  มีผลสอบ ดังตารางที่  1 
ตารางที่  1  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3 ปการศึกษา 2550  
                  จําแนกรายวิชา และระดับ 

รอยละของจํานวนนักเรยีน วิชา ระดับ คะแนนเฉลี่ย 
รอยละ ปรับปรุง พอใช ดี 

สพฐ. 45.05 33.66 43.15 23.2 คณิตศาสตร 
สพท. นฐ.1 46.21 31.45 44.14 24.4 
สพฐ. 48.26 17.93 64.37 17.71 ภาษาไทย 
สพท. นฐ.1 49.58 15.78 64.45 19.78 

ที่มา: กลุมนโยบายและแผน,รายงานการจดัการศึกษาปงบประมาณ 2550 , สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1 (ม.ท.ป.,2551),45. 
                                                 

9 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, “รายงานการตดิตาม
และประเมนิผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ประจําป
งบประมาณ 2550,”2550. 
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 จากขอมูลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2550 พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งวิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาไทย 
 เมื่อพิจารณาผลคะแนนรอยละของจํานวนนักเรียน วิชาภาษาไทย นักเรียนสวนใหญมีผล
คะแนนอยูในระดับพอใชและดี สวนวิชาคณิตศาสตรยังมีนักเรียนที่มีผลคะแนนระดับปรับปรุง 
ประมาณ 1 ใน 3 ของนักเรียนทั้งหมด 
ตารางที่  2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2549  
                   และ 2550 จําแนกตามระดับและรายวิชา 

( N =150 ) 
เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2549 – 2550 ปการศึกษา 2550 

คาเฉลี่ย ป 2549 คาเฉลี่ย ป 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 
คาเฉลี่ย
สูงกวา 

คาเฉลี่ย
สูงกวา วิชา 

สพฐ. สพท.นฐ.1 สพฐ. สพท.นฐ.1 

เพิ่มขึ้น+ 
ลดลง- 

(ร.ร.) (ร.ร.) 
สพท.นฐ.1 

(ร.ร.) 
รอยละ 50 

(ร.ร.) 
ภาษาไทย 42.50 46.10 36.58 40.46 -5.64 20 120 43 7 
คณิตศาสตร 38.75 42.93 47.54 54.32 11.39 128 12 48 65 
วิทยาศาสตร 43.18 47.60 49.57 56.06 8.46 110 30 43 84 
ภาษาอังกฤษ 34.63 36.63 38.66 44.90 8.27 99 41 53 38 

* โรงเรียนของรัฐ จํานวน 128 โรงเรียน เอกชน จํานวน 22 โรงเรียน 
ที่มา: กลุมนโยบายและแผน,รายงานการจดัการศึกษาปงบประมาณ 2550,  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1 (ม.ท.ป.,2551),45. 
 จากขอมูลคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 
2549 และ 2550 จําแนกรายวิชาพบวา คะแนนเฉลี่ยระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  
เขต 1 สูงกวาระดับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกวิชา ทั้งในปการศึกษา 2549 
และปการศึกษา 2550 เมื่อพิจารณาระดับการพัฒนา พบวา วิชาภาษาไทย มีคาเฉลี่ยลดลงจากป 2549 
แตวิชาอื่นเพิ่มขึ้น โดยวิชาคณิตศาสตรเพิ่มขึ้นสูงสุด เทากับ 11.39 รองลงไปไดแกวิชาวิทยาศาสตร 
และภาษาอังกฤษ 
 โรงเรียนที่มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2549 ในวิชา
คณิตศาสตร สูงสุด จํานวน 128 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 91.43 รองลงไป ไดแก วิชาวิทยาศาสตร 
ภาษาอังกฤษ จํานวน 110 โรงเรียน (รอยละ 78.57) และ 99 โรงเรียน (รอยละ 70.71) ตามลําดับ  
โดยวิชาภาษาไทย มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาต่ําสุด จํานวน 20 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 14.29 
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 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายโรงเรียนเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นครปฐม เขต 1 พบวา จํานวนโรงเรียนที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1 ใกลเคียงกันในทุกวิชา ระหวาง 43 – 53 โรงเรียน โดยวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน
สูงสุด 53 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 37.86 
 เมื่อพิจารณาจํานวนโรงเรียนที่มีคาเฉลี่ยรายวิชาสูงกวารอยละ 50 พบวา สวนใหญคา
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา รอยละ 50 ยกเวนวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 84 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 60.00 
วิชาภาษาไทย นอยสุด มีจํานวน 7 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 5. 
ตารางที่  3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3       ปการศึกษา 2548,  
                  2549 และ 2550 จําแนกตามระดับและรายวิชา 

( N=37) 
เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2549 – 2550 

คาเฉลี่ย ป 
2549 

คาเฉลี่ย ป 
2550 

เพิ่มขึ้น ลดลง  

ป
การศึกษา

2548 
สพท. 
นฐ.1 สพฐ. สพท. 

นฐ.1 สพฐ. สพท. 
นฐ.1 

เพิ่มขึ้น+ 
ลดลง- 

(ร.ร.) (ร.ร.) 

ปการศึกษา 2550 
คาเฉลี่ยสูงกวา 
สพท.นฐ.1 (ร.ร.) 

อังกฤษ 30.00 30.85 33.60 28.70 28.36 - 5.24 2 35 7 
สังคมศึกษา 46.35 41.68 46.75 35.24 43.54 - 3.21 4 33 4 
วิทยาศาสตร 46.10 39.35 42.35 41.82 36.37 - 5.98 0 32 6 
คณิตศาสตร 36.65 31.15 33.65 34.73 35.75 2.10 19 18 4 
ภาษาไทย 52.78 43.95 47.70 48.13 49.94 2.24 18 19 4 

* โรงเรียนของรัฐ จํานวน 32 โรงเรียน เอกชน จํานวน 5 โรงเรียน 
ที่มา: กลุมนโยบายและแผน,รายงานการจดัการศึกษาปงบประมาณ 2550 , สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1 (ม.ท.ป.,2551),45. 
 จากขอมูลคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 
2549 และ 2550 จําแนกรายวิชาพบวา คะแนนเฉลี่ยระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  
เขต 1 สูงกวาระดับ สพฐ. ทุกวิชา แตในปการศึกษา 2550 วิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย และ
คณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับ สพฐ. สวนวิชาวิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ย ต่ํากวา
คาเฉลี่ยระดับ สพฐ. เมื่อพิจารณาระดับการพัฒนาของโรงเรียน พบวา วิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย         
มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น แตวิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร คาเฉล่ียลดลง โดยจํานวน
โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นในปการศึกษา 2550 วิชา คณิตศาสตร จํานวน 19 
โรงเรียน (คิดเปนรอยละ 51.35) รองลงไปวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น จํานวน 18 โรงเรียน ลดลงจํานวน 
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17 โรงเรียน วิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นเพียง 2 โรงเรียน สําหรับวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนมีคาเฉลี่ย
ลดลงจากปการศึกษา 2549 ทุกโรงเรียน 
 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายโรงเรียนเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นครปฐม เขต 1 พบวา จํานวนโรงเรียนที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1 ใกลเคียงกันในทุกวิชา ระหวาง 4 – 7 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 10.81 และโรงเรียน
สวนใหญมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา รอยละ 50 มีเพียงวิชาภาษาไทย ที่มีคาเฉลี่ยสูงกวารอยละ 50 มี
จํานวน 4 โรงเรียน  
 เมื่อพิจารณาระดับการพัฒนา ในปการศึกษา 2550 พบวา วิชาที่มีคาคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาสูงขึ้นจากป 2549 ในวิชา สังคมศึกษา และคณิตศาสตร สวนวิชาที่มีคาคะแนน
เฉลี่ยลดลงไดแก วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร โดยวิชาคณิตศาสตร ทุก
โรงเรียนมีระดับการพัฒนาสูงขึ้น (จํานวน 14 โรงเรียน) รองลงไปไดแก วิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย 
และวิทยาศาสตร (จํานวน 16 โรงเรียน, 11 โรงเรียน และ 5 โรงเรียน) ตามลําดับ  

ในปจจุบนันกัวิจัยทางการบริหาร มีความสนใจในการศกึษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปน
จํานวนมาก  เนื่องจากตระหนักถึงความจําเปนขององคการที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
คุณภาพ  เพื่อใหองคกรสามารถเผชิญอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  มีการแขงขนั  ซ่ึงภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงสามารถชวยใหองคกรเผชิญกับสังคมดังกลาวได10  จากที่กลาวมาถึงความสําคัญ
และความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาทามกลางสภาวะ
ของการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนรอบดาน  ผูบริหารสถานศึกษา จะตองมีภาวะผูนาํการ
เปลี่ยนแปลง  ซ่ึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  เพราะภายใตการนําของผูบริหารที่ใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการโนมนาว  สราง
แรงบันดาลใจ  ใหบุคลากรในสถานศึกษาทุมเทสรรพกําลังในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มศักยภาพ 
เพื่อความสําเรจ็      ในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษาซึ่งเปนเปาหมายสําคัญของสถานศึกษา 
ดวยสาเหตุดังกลาว  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานดานผูเรียน  ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารเปนบุคคลที่มีความสําคัญ
ที่สุดในหนวยงาน      ซ่ึงจะใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของบาส และอโวลิโอ(Bass& Avolio) 
และคุณภาพมาตรฐานดานผูเรียน   เปนกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 
 
 

                                                 
10 Gary A Yukl ,Leadership in Organization(Englewood  Cliffs,NJ.:Prentice 

Hall,1989),25.. 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 จากสภาพปญหาความสําคญัของงานวิจยัดังกลาวขางตน  ผูวิจยัจึงไดกําหนดวัตถุประสงค
ของการวิจยัไวดังตอไปนี ้

1. เพื่อทราบภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน          สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1     

2. เพื่อทราบ มาตรฐานดานผูเรยีนของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา นครปฐม เขต 1 

3. เพื่อทราบภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารที่สงผลตอ มาตรฐานดานผูเรียนของ 
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 1 
      
ขอคําถามของการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางของการแสวงหาคําตอบและแนวทางในการศึกษาวิจยั  ผูวิจัยจึงไดกําหนด
ขอคําถามของการวิจยัไวดังตอไปนี ้

1.   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      สังกัดสํานักงานเขต 
พื้นที่การศกึษา นครปฐม เขต 1  อยูในระดบัใด 
             2.   มาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐมเขต   1  อยูในระดบัใด 

3.   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสงผลตอ มาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครปฐมเขต 1 หรือไม  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและสามารถตอบปญหาการวิจยัไดอยาง
ชัดเจน  จึงกําหนดสมมติฐานของการวิจยัไวดังนี ้

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน        สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศกึษานครปฐม เขต 1  อยูในระดับมาก 

 2.  มาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
นครปฐม เขต 1  อยูในระดับมาก 

3.   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสงผลตอมาตรฐานดานผูเรยีนของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา นครปฐม เขต 1  
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ขอบขายเชงิทฤษฏีของการวจัิย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดนาํทฤษฎีเชิงระบบ (system approach ) ตามแนวคดิของ     แคทซ 
( Katz )  และ  คาน ( Kahn ) มาเปนขอบขายเชิงทฤษฏีของการวิจยัทีก่ลาววาองคการเปนระบบๆ  
หนึ่ง  ภายในองคการซึ่งประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ ( process)  และผลผลิต(out 
put)   ซ่ึงองคประกอบทั้ง 3 สวนนี้  มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  โดยจะขาดสิ่งหนึ่งส่ิงใดมิได  
และจะทํางานรวมกันเปนวงจร หากสวนหนึ่งสวนใดมีปญหาก็จะมผีลกระทบใหสวนอื่นมีปญหา
ไปดวย  โดยธรรมชาติของระบบจะตองมกีารใหขอมูลยอนกลับ(feed back)   ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ทําใหระบบดํารงคงอยูไปได  นอกจากนี้ระบบยังมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม ( context ) ทั้ง
ภายในและภายนอกขององคกร โดยระบบจะไดรับตัวปอนจากสภาพแวดลอมและระบบจะสราง
ผลผลิตใหกับสภาพแวดลอม11 สถานศึกษาเปนองคกรที่มลัีกษณะเปดมกีารเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่อง ซ่ึงตัวปอนที่เปนปจจยันําเขาในระบบการศึกษาของสถานศึกษา ไดแก บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ   งบประมาณ   นโยบาย และการจัดการ  ซ่ึงจะดําเนินการผานกระบวนการ การบริหารที่
ประกอบดวยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง แนวคิดของการมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ผูบริหาร 
สามารถชักนําใหสมาชิกในองคกรปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพือ่ใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ทิชช่ีและเดวานา (Tichy  and Devanna ) ไดอธิบายถึงคุณลักษณะ
ของผูนําที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไวดังนี้ 1) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง(change agent)กลานาํ
องคกรไปสูเปาหมายที่ดกีวา 2) เปนคนกลาและเปดเผย  มีความสุขุม  มีจุดยืนเปนของตนเอง 3) 
เชื่อมั่นในคนอื่น ทํางานโดยมอบอํานาจใหคนอื่นทําโดยเชื่อวาคนอื่นก็มีความสามารถ 4) ใชคณุคา
ของเปาหมายเปนแรงผลักดนั 5) เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต ( life-long learner ) 6) มีความสามารถที่จะ
เผชิญกับความสลับซับซอน   7)     เปนผูมองการณไกลสามารถที่จะทําใหความหวังเปนจริง  แฮริส  
( Harris )  กลาวถึงพฤติกรรมผูนําการเปลี่ยนแปลงไว 5 ประการ คอื 1) ใหผูตามมีอิสระในการ
ทํางานและสงเสริมใหผูตามไดมีการพัฒนาตนเอง 2) มีความเปนมิตรกับผูตาม 3) มีความซื่อสัตย
ยุติธรรม  และมีมาตรฐานสูงในการปฏิบัติงาน 4) ใหคําแนะนํา  ชวยเหลือ สนับสนุน ยกยอง  เปด
ใจกวาง  ขณะเดียวกนักแ็ลกเปลี่ยนความรูความชํานาญกับผูใตบังคับบัญชา 5) มีความเชื่อมั่น  
กระตือรือรน  ตระหนกัในศักดิ์ศรีของบุคคลและมีความภักดีตอองคกร บาสและอโวลิโอ (Bass & 
Avolio) กลาวถึงพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงประกอบดวยคณุลักษณะ 4 ประการคือ 1) 
การสรางบารมีอยางมีอุดมการณ (charismatic or idealized influence)  2)  การสรางแรงบันดาลใจ 
(inspirational  motivation ) 3) การกระตุนการใชปญญา(intellectual stimulation) 4)การคํานึงถึง

                                                 
11 Daniel Katz and Robert L.Kahn,The Social Psychology of Organization,2 ed.(New 

York:John Wiley and Son,1978),20. 
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ความเปนปจเจกบุคคล (individualized consideration) ดาํเนินการจัดการเรียนการสอน   การนิเทศ    
ซ่ึงจะทําใหผลผลิตขององคกร  คือนักเรียน ใหมีคณุลักษณะที่พึงประสงค มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน   และเปนไปตามมาตรฐานดานผูเรียน ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีทั้งหมด  8  มาตรฐานคือ  มาตรฐานที่  1  ผูเรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  มาตรฐานที่  2  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม  มาตรฐานที่  3  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  มาตรฐานที่  4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห  คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคดิสรางสรรค คิดไตรตรอง และมวีิสัยทศัน  
มาตรฐานที่  5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  มาตรฐานที่  6  ผูเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง    รักการเรียนรูและพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง  มาตรฐานที่  7  
ผูเรียนมีสุขนสัิย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ด ี  มาตรฐานที่  8  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยดานศิลปะดนตร ี ดังแสดงในแผนภูมทิี่  1    
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แผนภูมิที่ 1 ขอบขายเชิงทฤษฏีของการวิจยั 
ที่มา  : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations,2 ed. (New  
York: John Wiley & son, 1978), 20. 
 : Barnard M.Bass,and Bruce J. Avolio, Improveing Organizational Effectiveness  
Throungh Transformational Leadership (California : SAGE Publications,Inc.,1994),203-213. 

:คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,มาตรฐาน การศึกษาและตัวบงช้ี  ระดับการศกึษาขั้น 
พื้นฐาน(กรุงเทพฯ:กระทรวงศึกษาธิการ,2547),36. 
 
 
 
 

สภาพแวดลอม (context) 
- สภาพทางเศรษฐกิจ 
- สภาทางสังคม 
- สภาพทางภูมศิาสตร 

กระบวนการ (process) 
 

 - การบริหาร 
    - ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 - การจัดการเรียนการสอน 
 - การนิเทศ 

ผลผลิต (output) 
 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนักเรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- มาตรฐานดานผูเรียน 

ปจจัยนําเขา (input) 
 

- บุคลากร 
- วัสดุอุปกรณ 
- งบประมาณ 
- นโยบาย 
- การจัดการ 

ขอมูลยอนกลับ (feed back) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงตามทฤษฏีของบาสและอโวลิโอ (Bass 
&Avolio) ประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการคือ 1) การการสรางบารมีอยางมีอุดมการณ 
(charismatic or idealized influence)  2)  การสรางแรงบันดาลใจ (inspirational  motivation ) 3) การ
กระตุนการใชปญญา(intellectual stimulation) 4)การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (individualized 
consideration) สวนคุณภาพมาตรฐานดานผูเรียน ไดยึดตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนแนวทางการศึกษา ในมาตรฐานดานผูเรียนมีทั้งหมด  8  
มาตรฐานคือ  มาตรฐานที่  1  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  มาตรฐานที่  
2  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มาตรฐานที่  3  ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  มาตรฐานที่  
4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิด
ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  มาตรฐานที่  5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  
มาตรฐานที่  6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง    รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง  มาตรฐานที่  7  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี  มาตรฐานที่  8  
ผู เ รี ยนมี สุนทรี ยภาพและลักษณะนิ สัยด านศิลปะดนตรี   ดั งที่ ไดแสดงในแผนภูมิที่2  
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา    : บูรณาการจาก  Barnard M.Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness  
Throungh Transformational Leadership (California : SAGE Publications,Inc.,1994),203-213. 

:คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,มาตรฐาน การศึกษาและตัวบงช้ี  ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
(กรุงเทพฯ:กระทรวงศึกษาธกิาร,2547),36.

ภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลง Xtot 
 

 
1. การสรางบารมีอยางมี อุดมการณx1 
2. การสรางแรงบันดาลใจ x2 

3. การกระตุนการใชปญญา x3 

4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล x4 

 

มาตรฐานดานผูเรียน Ytot 
 

 

มฐ.1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง- 
            ประสงค  y 1 
มฐ.2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา 
 สิ่งแวดลอม y2 
มฐ.3 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถ 
 ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 
            สุจริต y 3 
มฐ.4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
 สังเคราะหมีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค  
 คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน y 4 
มฐ.5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร y 5 
มฐ.6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
 รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง y 6 
มฐ.7 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี y 7 
มฐ.8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
 ศิลปะ ดนตรี และกีฬา y 8 

15 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเขาใจความหมายของคําศัพทที่ใชในการวจิัยครั้งนี้ตรงกัน  ผูวจิยัไดกําหนดนยิาม
ศัพทเฉพาะไวดังนี ้
 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลสามารถกระตุนใหเกิดความสนใจ
ระหวางผูรวมงานและผูตาม  โดยผูนําจะยกระดับวุฒิภาวะ  และอุดมการณของผูรวมงานและผูตาม
ใหเกิดการตระหนักรูในเรื่องภารกิจ (mission) และวิสัยทัศน (vission) ของทีมและองคการ  
ตลอดจนพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับความสามารถและศักยภาพที่
สูงขึ้น  ประกอบดวย  4  องคประกอบคือ  การสรางบารมีอยางมีอุดมการณ   การสรางแรงบันดาล
ใจ  การกระตุนทางปญญา   การคํานึงถึงปจเจกบุคคล 

มาตรฐานดานผูเรียน  คือ คุณภาพการศึกษาโดยดูตามระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานดาน
ผูเรียน ตามการรับรูของผูใหขอมูล โดยใชมาตรฐาน  ตัวบงชี้และเกณฑการพิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของ คณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในมาตรฐาน
ดานผูเรียน  จํานวน  8  มาตรฐาน คือ  มาตรฐานที่  1  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่
พึงประสงค  มาตรฐานที่  2  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มาตรฐานที่  3  
ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต  มาตรฐานที่  4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  มาตรฐานที่  5  ผูเรียนมีความรู
และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  มาตรฐานที่  6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง    
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  มาตรฐานที่  7  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และ
สุขภาพจิตที่ดี  มาตรฐานที่  8  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี 

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต 1  หมายถึง
โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนชวงชั้นที่  1  ถึงชวงชั้นที ่  4  ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1  รวม  3  อําเภอ  คือ  อ. เมืองนครปฐม  อ. กําแพงแสน  อ.ดอนตูม    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

   
 การศึกษาและการรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยคร้ังนี้   ผูวิจัยไดศึกษาคนควา
เร่ืองที่เกี่ยวของ  จากแนวคิด  ทฤษฏี  รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาประกอบการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1  โดยนําเสนอ
สาระสําคัญซึ่งประกอบดวย  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  มาตรฐานดานผูเรียน  สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ผูนํา 
ความหมายของผูนํา 
 องคการแตละแหงหรือหนวยงานตาง ๆ ยอมมีผูนําในการปฏิบัติงาน     ผูนําเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญอยางยิ่ง  เพราะองคการใดๆ จะเจริญกาวหนามากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับผูนํา  และผูนํา
ก็มีความสําคัญที่สุดตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการดวยเชนกัน  ยิ่งในสภาวะการณ
ของโลกในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรอบดานเชน  สภาพเศรษฐกิจ  สภาพ
สังคม  จึงทําใหทุกองคการหรือ หนวยงานยิ่งตองการผูนําที่จะสามารถนําพาองคการหรือหนวยงาน
ใหดําเนินงานหรือดําเนินกิจการไดสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว  เพราะฉะนั้นในทุกองคการหรอื
หนวยงานผูนําจึงมีบทบาทและมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
 ฮาลปน(Halpin) ไดใหความหมายวา ผูนํา คือ ผูที่มีลักษณะ อยางใดอยางหนึ่งใน 5 
ประการดังตอไปนี้ (1)  บุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน (2) บุคคลที่
มีบทบาทเหนือกวาบุคคลอื่น ๆ (3) บุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการอํานวยการใหหนวยงาน
ดําเนินไปสูเปาหมายที่ตองการ (4) บุคคลที่ไดรับเลือกจากผู อ่ืนใหเปนผูนํา (5) บุคคลที่ดํารง
ตําแหนงผูนําหรือหัวหนาในหนวยงาน 1   เทอรร่ี (Terry) ไดใหความหมายไววา ผูนํา คือผูใช
อิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ในความสัมพันธที่มีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ เพื่อ
ปฏิบัติการและอํานวยการ โดยใชกระบวนการติตตอซ่ึงกันและกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด

                                                 
                                1Andrew W. Halpin, Theory and Research in Administration (New York : Macmillan 
Company, 1998),28.  
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ไว2 เนคเลย และคณะ ( Ross L. Neagley and Others ) ไดใหความหมายของผูนําไว 6 ประการ คือ 
(1) ผูนําคือศูนยกลางของกลุม ( center figger ) ซ่ึงหมายถึง ผูนําเปนศูนยกลางของกลุม ผูที่มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบุคคลอื่น ๆ ในกลุมสามารถดึงดูดความสนใจของกลุม และนําความ
สนใจนั้นมาใชใหประโยชนตอกลุมได (2) ผูนํา คือ ผูกําหนดเปาหมายของกลุม ( group goal 
determnes )  ซ่ึงหมายถึง ผูที่นํากลุมโดยเปนผูตัดสินใจในการกําหนดเปาหมาย หรือจุดหมาย
ปลายทางในการดําเนินงานของกลุม (3) ผูนํา คือ ผูที่กลุมเปนผูเลือกหรือผูที่เปนที่นิยมของกลุม 
( socionetric choice ) ซ่ึงหมายถึง บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกในกลุม เพราะไดรับความ
นิยมเนื่องจากเห็นวาจะสามารถเปนผูนํากลุมได และมีคุณสมบัติในการนํากลุมตามที่กลุมตองการ 
(4) ผูนํา คือ ผูที่มีพฤติกรรมผูนํา ( leader behavior ) ซ่ึงหมายถึง บุคคลที่แสดงหรือประพฤติปฏิบัติ
ตนเปนผูนําในเรื่องตาง ๆ เสมอ โดยอาจจะเปนอาสาสมัครนําเองก็ได หรือแสดงตนเปนผูนําใน
ขณะที่กําลังรวมกิจกรรมในกลุมก็ได (5) ผูนํา คือ ผูที่ปฏิบัติตามบทบาท ( role-image ) ซ่ึงหมายถึง 
บุคคลที่แสดงพฤติกรรม  ใหเปนไปตามบทบาท ซ่ึงกลุมของเขาคิดวานาจะแสดงบทบาทเชนนั้น 
และบทบาทที่แสดงนั้นตองเปนบทบาทที่กลุมหรือสมาชิก 
เห็นพองตองกันวาเปนบทบาทผูนํา (6) ผูนํา คือ ผูที่กอใหเกิดการผสมผสานกลมกลืนเพื่อให
สอดคลองกับเปาหมายที่กลุมตั้งไว ซ่ึงหมายถึง บุคคลยอมรับการกําหนดเปาหมายของกลุม บุคคล
ดังกลาวจะเปนผูตั้งใจ โดยพยายามทําความเขาใจใหรูแนชัดวา ความคิดของสมาชิกในกลุมเปน
อยางไร แลวชักชวนใหผูที่มีความคิดเห็นตางกัน หันมาปรับปรุงงานตามเปาหมายของกลุม โดย
จะตองคํานึงถึงความประนีประนอม ความสามัคคี การยึดเหนี่ยวทางจิตใจภายในกลุม และความ
เขาใจซึ่งกันและกัน3  
 ผูนําในสถานศึกษาเปนผูนําที่ไดรับการแตงตั้งโดยตําแหนง  ซ่ึงมีลักษณะตรงกับ
ความหมายของคําวา หัวหนา (head)  หมายถึงบุคคลหนึ่งของกลุมท ี่ไดรับอํานาจจากภายนอกกลุม
โดยอํานาจของกฎหมายหรือโดยคําสั่งของเบื้องบนใหมาเปนผูนําของกลุม  ซ่ึงสมาชิกของกลุมอาจ
ไมศรัทธาหรือมีความรูสึกไมยอมรับใหเปนผูนําของตนอยางจริงใจ4  แตผูนํา (leader) หมายถึง
บุคคลที่ไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอื่น ไดรับการแตงตั้งขึ้นมา  ไดรับการยกยองใหเปน
หัวหนาในการดําเนินงานตาง ๆ 

                                                 
                           2George R. Terry, Principles of Management  (llinois : Richard  D. Lewin,2001), 450.  
                           3Ross L. Neagley and Others , The School Administration and Learning Resources : A 
Handbook for Effective Action (Englewood Cliffs : Prentice-Hall,1969),14-15. 
                           4สมคิด  บางโม  , องคการและการจัดการ, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ :บริษัทวิทยพัฒน  
จํากัด,  2550),229. 
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 จากนิยามดังกลาว พอสรุปไดวา ผูนํา  หมายถึง  บุคคลที่มีอิทธิพลตอกลุม  หรือสังคม
ใหการยอมรับ  นับถือ  ยกยอง  ใหเปนผูที่มีอํานาจตัดสินใจ  สามารถควบคุมพฤติกรรมของผูอ่ืน  
ซ่ึงผูนําอาจเปนแบบผูนําที่เปนทางการ  คือมาจากตําแหนงทางการบริหารภายในองคการ  และแบบ
ไมเปนทางการแตไดรับการยอมรับและสามารถชักจูงโนมนาวใหคนในองคการปฏิบัติงานจน
สําเร็จและบรรลุผลตามเปาหมายขององคการ56 ดังนั้นผูนําจะเปนบุคคลคนเดียวหรือกลุมบุคคลก็ได 
ไมจําเปนตองมีตําแหนงเปนทางการที่แทจริงเสมอไป ไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนาในกลุมหรือ
หัวหนาในองคการนั้น ๆ หรือไมไดรับการแตงตั้งก็ตาม แตเปนผูที่มีอิทธิพลเหนือกวาบุคคลอื่น มี
บทบาทนํากลุมไปสูจุดหมายไดสําเร็จ 
 

ภาวะผูนาํ 
ความหมายของภาวะผูนํา 
 ภาวะผูนํา (Leadership) หรือการเปนผูนําเปนเรื่องที่เกี่ยวกับผูบริหาร หรือผูนําโดยตรง
ซ่ึงภาวะผูนําตามการวิเคราะหศัพทมีความหมายที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) ความสามารถของหัว
หนาที่จะตองเปนผูนํา คือหัวหนาตองมีความสามารถในการนําลูกนอง จะตองเปนผูสามารถชี้
แนวทางหรือกําหนดมรรควิธีอันเหมาะสมถูกตอง เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไว 
2) ความสามารถของหัวหนาที่จะตองเอาชนะจิตใจลูกนอง ไดแก ความภักดีตอหัวหนา และความ
รวมมือรวมใจของบรรดาผูใตบังคับบัญชาที่จะปฏิบัติงาน หลักในทางรัฐประศาสนศาสตรจึงตั้งวา 
“ความสําเร็จของงานนั้น” อยูที่เอกภาพของการทํางานและการที่จะเกิดเอกภาพในการปฏิบัติการได
นั้น สวนใหญอยูที่ความรูสึกของบรรดาลูกนองทั้งมวลที่มีพันธะทางใจอยูตอผูเปนหัวหนา 3) 
ความสามารถของหัวหนาที่จะตองฟนฝาอุปสรรคในการนํา ซ่ึงขึ้นอยูกับบุคลิกภาพผูเปนหัวหนา
เองที่จะตองเปนคนที่รูจักเปลี่ยนและปรับตัวเองใหเขากับผูใตบังคับบัญชาจะตองมีศรัทธาตอหัว
หนาที่แสดงใหเขารูวาจะทํางานใหสําเร็จไดอยางไรแมเมื่อมีอุปสรรคก็ชวยแกไขจนบรรลุเปาหมาย  
คําวา ภาวะผูนําจึงมีผูใหความหมายไวมากมาย เชน สตอกดิล(Stogdill) ใหความหมายของภาวะ
ผูนําวาเปนกิจกรรมของการสรางอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาหรือกลุม เพื่อกอใหเกิดความพยายาม
ใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 7 ออรดเวย ทิด(Ordway Tead) อธิบายวาภาวะผูนํา

                                                 
5 Stephen P.Robbis, พฤติกรรมองคการ  (กรุงเทพฯ : บริษัทเพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น  อินโดไช

นา  จํากัด , 2548), 125. 
6เนตรพัณณา  ยาวิราช , ภาวะผูนําและผูเชงิกลยุทธ , พิมพคร้ังที่  3(กรุงเทพฯ : บริษัท

เซนทรัลเอ็กซเพรส จํากัด,2547 ) ,2.  
7Relph M. Stiogdill, “Leadership Organization,” Psychological Bulletin1 (June 1999) : 5. 
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เปนการกระทําที่มีอิทธิพลจูงใจใหผูอ่ืนรวมในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายหรือเปนศิลปะแหง
การกระทําของบุคคลเพื่อใหไดรับสิ่งที่ตองการและทําใหผูอ่ืนชื่นชอบ8 เฮอรเซย และบลันชารด
(Hersey &Blandchard)  เห็นวา ความเปนผูนําเปนกระบวนการใชอิทธิพลในการปฏิบัติงานของ
บุคคล หรือกลุมคนที่มุงสูการบรรลุเปาหมายภายใตสถานการณที่กําหนดให ถาสถานการณ
เปลี่ยนแปลงความเปนผูนําในรูปของกระบวนการใชก็ตองเปลี่ยนตาม9 คูนซและดอนเนล ( KoontZ 
and Donnell ) ไดกลาวถึงภาวะผูนําวาเปนการใชอิทธิพลตอบุคคลใหปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์
ผลตามเปาหมายทั่วไป10  บาส (Bass) ใหความหมายภาวะผูนํา คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง ผูนํา
ตองเปนผูเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูตาม ตองไดผลเกินเปาหมายที่กําหนด ทัศนคติ ความ
เชื่อมั่น และความตองการของผูตามตองไดรับการเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ําไปสูระดับที่สูงกวา11 
รังสรรค ประเสริฐศรีไดนิยามภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลหนึ่งที่จะชักนํา
กิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Shared goal) หรือความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวาง
ผูนํา (Leaders) และผูตาม (Followers) ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกนั 
(Shared purposes) หรือเปนความสามารถที่จะสรางความเชื่อมั่น และใหการสนับสนุนบุคคลเพื่อให
บรรลุเปาหมายองคกร12  
 กลาวโดยสรุป ภาวะผูนํา คือคุณลักษณะของบุคคลที่แสดงออกในการสรางสรรคหรือ
ปลูกฝงศรัทธา ความกลมเกลียว ความรวมมือ รวมแรง รวมใจ ใหเกิดขึ้นระหวางผูรวมงานหรือผู
ตาม เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางที่ผูนําตองการ เพื่อนําองคการกาวไปสูความสําเร็จใน
จุดมุงหมายที่วางไว ดังนั้นจะเห็นไดวา “ผูนํา” และ”ภาวะผูนํา” มีความแตกตางกัน เพราะผูนํา
หมายถึง ตัวบุคคล สวนภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรม หรือความสามารถหรือกิจกรรมตาง ๆ ของ
บุคคลที่เปนผูนํา ภาวะผูนําจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับความสําเร็จของผูนํา 

                                                 
8Ordway Tead, The art of  Leadership (New York:McGraw –Hill Book Company,1970), 

20,อางถึงใน สมพร เมืองแปน 2548:27.   
9Paul Hersey and Kenneth H.Blanchaard ,Management of Organizational Behavior (New 

Delhi:Prentice – Hall of India Private Limited, 1974),68, อางถึงใน มนสันันท  บุญรักษ 2549:32.  
10Harold Koontz and Cyril O.Donnell,Principles of Management, 2 nd ed.( New York : 

McGraw-Book Company,1959 ),453. 
11 Bernard M. Bass, Leadership and Performance Beyond Expectations (NewYork : The 

Free Press, 1985),545,อางถึงใน ชนะ  พงศสุวรรณ 2548:20. 
12รังสรรค  ประเสริฐศรี,ภาวะผูนํา (กรุงเทพฯ:ธนธัชการพมิพ จํากัด,2544),31. 
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 การใชภาวะผูนําจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะไมมีบุคคลใดในโลกที่จะทํางานคนเดียวได
สําเร็จ การดําเนินการตามเปาหมายขององคการตาง ๆ นั้น ตองมีการกระทํารวมกันเปนกลุม หรือ
หมูคณะ เมื่อพิจารณาถึงการทํางานในองคการ ก็จะพบวามี 2 ฝายดวยกันคือ ฝายบริหารและฝาย
ปฏิบัติการ ซ่ึงทั้งสองฝายมีเปาหมายเดียวกันนั้นก็คือ การทํางานใหสําเร็จตามพันธกิจขององคการ
ผูบริหารจึงตองมีหนาที่ ใชภาวะผูนําและเลือกรูปแบบภาวะผูนําในการปกครองฝายตาง ๆ ใน
องคการ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารงาน ใหเปนไปตามวิสัยทัศนขององคการ ความมี
ประสิทธิภาพขององคการก็ขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ 
 การบริหารงานจะเกี่ยวของกับกิจกรรมหลายอยาง ไดแก การวางแผน (Planning) คือการ
กําหนดเปาหมาย กําหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งการรวบรวมและประสานงาน
กิจกรรมตาง ๆ การจัดองคการ (Organizing) คือการกําหนด กิจกรรมที่ตองดําเนินการ บุคคลที่จะ
เปนผูรับผิดชอบและปฏิบัติงานการจัดโครงสรางองคการ การจัดกลุมและการกําหนดสายการบังคับ
บัญชา การนํา (Leading) หมายถึง การสั่งการ และการจูงใจใหทุกฝายทํางานรวมกันอยางเต็มใจ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการและการควบคุม (Controlling) เกี่ยวของกับการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว13  ผูบริหารจึงตองมีความสามารถในการนํา 
(Leading) ตามที่มินสเบอรก (Mintzberg) ไดศึกษาวิจัยการทํางานจริงในแตละวันของผูบริหาร 
พบวา บทบาทของผูบริหารโดยทั่วไปมี 10 อยาง ซ่ึงการเปนผูนํา (Leader role) เปนบทบาทหนึ่งใน
สิบนั้น ผูบริหารที่มีภาวะผูนํา (Leadership) จะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตาง ๆ ขององคการ
เปนไปดวยความเรียบรอย คือ ชวยใหบุคลากรขององคการไดรับการประสานงานและแนะนําการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด ชวยรักษาสถานภาพขององคการใหมี
ความมั่นคงโดยการปรับเปล่ียนหรือปรับตัวตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ชวย
ประสานระหวางฝายตาง ๆ ขององคการใหดําเนินการไดตามลักษณะพลวัตภายในองคการ 
โดยเฉพาะในชวงที่องคการอยูระหวางการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง ชวยแกไขความขัดแยง
ระหวางสวนตางๆ และชวยใหบุคลากรในองคการบรรลุถึงความตองการตาง ๆ ทั้งในดานความพึง
พอใจและเปาหมายสวนบุคคล14ภาวะผูนําของผูบริหารจึงนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง เปนที่สนใจ
ของนักวิชาการบริหารดวยถือวาเปนองคประกอบสําคัญที่บงชี้ความสําเร็จหรือลมเหลวของ
องคการ จึงไดมีการศึกษาวิจัยคนหาแบบแผนของภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลเร่ือยมา จนถึงปจจุบัน 
 

                                                 
13 Stephen P.Robbins and Mary Coulter,Management,อางถึงใน วิรัช  สงวนวงศวาน,การ

จัดการและพฤติกรรมองคการ (กรุงเทพฯ:บริษัทเพียรสัน เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชนา จาํกัด,2546),2-3. 
14 เร่ืองเดียวกัน. 
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  
 ภาวะผูนําลักษณะนี้กําลังเปนที่ตองการอยางยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
และสับสนอยางในปจจุบันนี้ การนําทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาปรับเปลี่ยนองคการเปน
ทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูนําแนวใหม หรือเปนกระบวนทัศนใหม (new paradigm) ของภาวะ
ผูนํา15 โดยมีเบอรน (Burns) และบาส (Bass) เปนสองคนแรกที่ไดกลาวถึงภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง โดยแสดงใหเห็นวาเปนทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูนําแนวใหม เนื่องจากภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง เปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (paradigm shift) ไปสูความเปนผูนําที่มี
วิสัยทัศน (visionary) และมีการกระจายอํานาจหรือเสริมสรางพลังจูงใจ (empowering) เปนผูมี
คุณธรรม (moral agents) และกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนํา16 
 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และ
สมมติฐานของสมาชิกในองคการ สรางความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค และกลยุทธที่
สําคัญขององคการภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับอิทธิพลของผูนํา ที่มีตอผูตามอิทธิพลนั้น
เปนการใหอํานาจแกผูตามใหกลับกลายมาเปนผูนํา และผูที่เปลี่ยนแปลงหนวยงานในกระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลงองคการ  ดังนั้น  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงได รับการมองวาเปน
กระบวนการที่เปนองครวม และเกี่ยวของกับการดําเนินการของผูนําในระดับตาง ๆ ในหนวยยอย
ขององคการ17 จากการวิจัยพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงพบวา ผูนําจะมีการถายโอนหนาที่
ความรับผิดชอบ และอํานาจที่สําคัญและจะขจัด ขอจํากัดการทํางานที่ไมจําเปนออกไป ผูนํามีการ
ดูแลสอนทักษะแกผูตามที่มีความจําเปนตองแกปญหา ตองการริเร่ิม การกระตุนการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ ที่สําคัญการกระตุนการแบงปนความคิด การตระหนักในขอมูลที่เกี่ยวของสงเสริม 
ความรวมมือและการทํางานเปนทีม รวมทั้งสงเสริมการแกปญหาแบบสรางสรรคในการแกไข 

                                                 
15 Bernard M. Bass, “Does the Transactional – Transfomational Leadership Paradigm 

Transcend Organizational and Nationnal Boundaries?,” American Psychologist 52,2 (February 
1997 ) : 130-139. 

16 Donald C. Mosley,Paul H. Pietri and Leon C. Megginson,Management Leadership in 
Action, 5 th ed.(New York : Horper Collins,1996),412. 

17 Pual M. Muchinsky,Psychology Applied to  Work An Introductions to Industrial and  
Organization Psychology,5 th ed.(Californnia : Brooks/Cole,1997),373. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 23

ความขัดแยงตาง ๆ ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะทําการปรับปรุงโครงสรางองคการ และระบบการ
บริหาร เพื่อเนนและสรางคานิยมและวัตถุประสงคหลักขององคการ 18 
 
ความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง(transformational  leadership) มีชื่อเรียกเปนภาษาไทยที่พบ
โดยทั่วไป  เชน   ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ19  ภาวะผูนําการปฏิรูป20  และภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง  สําหรับงานวิจัยนี้  ผูวิจัยใชคําวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  จากการศึกษาคนควา
พบวามีผูใหความหมายของ “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง” หลายทาน ดังนี้ 
 บาส (Bass) กลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา เปนผูนําที่ทําใหผูตามอยูเหนือกวา
ความสนใจในตนเอง ผานทางการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (idealized influence or charisma) 
การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญาหรือการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผูนําจะ
ยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณของผูตามที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ (achievement) การบรรลุสัจจะการ
แหงตน (self – actualization) ความเจริญรุงเรือง (well – being) ของสังคม องคการ และผูอ่ืน 
นอกจากนั้นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมที่จะชวยกระตุนความหมายของงานในชีวิตของ   
ผูตามใหสูงขึ้น อาจจะชี้นําหรือเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาความตองการทางศีลธรรมใหสูงขึ้น
ดวย  
 บาส และ อโวลีโอ (Bass & Avolio) กลาวถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวาสามารถเห็น
ไดจากผูนําที่มีลักษณะดังนี้ คือ มีการกระตุนใหเกิดความสนใจในระหวางผูรวมงาน และผูตามให
มองงานของพวกเขาในแงมุมใหม ๆ ทําใหเกิดการตระหนักรูในเรื่องภารกิจ (mission) และ
วิสัยทัศน (vission) ของทีมและขององคการ มีการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสู
ระดับความสามารถที่สูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น ชักนําใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวา
ความสนใจของพวกเขาเองไปสูส่ิงที่จะทําใหกลุมไดประโยชน ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะชักนําผูอ่ืน

                                                 
18 Gary Yukl and Van David D. Fleet, “Theory and Research on Leadership in 

Organization”,in Handbook of industrial and Organization Psychologedy, 2 nd ed. Volume 3 
Edited by Marvin D. Dunnette and Leaetta M.Hough,(California : Consulting 
Psychologists,1992),177. 

19 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ ,“ภาวะผูนํา,”  ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎแีละแนวปฏิบตัิใน
การบริหารการศึกษา, หนวยที่ 5-8 (นนทบรีุ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2544),60. 

20 รังสรรค   ประเสริฐศรี,ภาวะผูนํา(กรุงเทพฯ: DIAMON IN BUSINESS 
WORLD,2544),63. 
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ใหทํามากกวาที่พวกเขาตั้งใจตั้งแตตน และบอยครั้งมากกวาที่พวกเขาคิดวามันจะเปนไปได ผูนําจะ
มีการทาทายความคาดหวัง และมักจะนําไปสูการบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น21  
 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง(transformational  leadership)  หมายถึงระดับพฤติกรรมของ
ผูบริหารที่แสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางานที่เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงความพยายาม
ของผูรวมงานใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวังเปนผลใหการปฏิบัติงานเกินความคาดหวัง   
พัฒนาความสามารถและศักยภาพ  ไปสูระดับที่สูงขึ้น  โดยผูบริหารแสดงบทบาท  ทําใหผูรวมงาน
รูสึกไววางใจ  ตระหนักรูภารกิจ  และวิสัยทัศน  มีความจงรักภักดีและจูงใจใหผูรวมงานมองไกล
เกินกวาความสนใจของตน  ซ่ึงนําไปสูประโยชนขององคการ 
 
ความเปนมาและแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  

 ภาวะผูนําแบบบารมี (charismatic leadership)  
 กอนจะมาเปนแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีภาวะผูนําที่เร่ิมตนมา
กอนคือ ทฤษฎีภาวะผูนําแบบบารมี (charismatic leadership) โดย แมกซ เวเบอร (Max Weber) ใน
ทศวรรษที่ 1920 ไดเสนอทฤษฎีภาวะผูนําแบบบารมี เมื่อผลงานของเขาไดแปลเปนภาษาอังกฤษใน
ป ค.ศ. 1947 ไดกระตุนความสนใจของนักสังคมวิทยา และนักรัฐศาสตรที่ศึกษาดานภาวะผูนํา 
ตอมาในทศวรรษที่ 1980 นักวิจัยทางจิตวิทยาและการจัดการ ไดแสดงความสนใจอยางมากตอภาวะ
ผูนําแบบบารมีนี้ เนื่องจากในชวงทศวรรษนั้นเกิดการแปรรูปและมีการฟนฟูองคการตาง ๆ อยาง
มาก และผูบริหารองคการตาง ๆในสหรัฐอเมริกามีการยอมรับกันวา มีความตองการและจําเปนตอง
มีการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินการเรื่องตาง ๆ เพื่อใหองคการสามารถอยูไดในสภาวะที่มีการ
แขงขันทางเศรษฐกิจสูง22 
แนวคิดภาวะผูนําแบบบารมี (charismatic leadership) 
 ผูนําบารมี (charisma) มีคุณภาพพิเศษของผูนําซึ่งมีเปาหมาย มีพลัง และมีความแตกตาง
อยางพิเศษจากคนอื่น ๆ เฮาส (House) กลาววาผูนําบารมีคือใครก็ตามที่สามารถนํามาซึ่งผลผลิต         
ที่แนนอนมีระดับสูง มีผลตอผูใตบังคับบัญชาดังนี้ (1) สมาชิกในกลุมเชื่อในความถูกตองของความ

                                                 
21Barnard M. Bass and B.J. Avolio,Improving Organization Effectiveness Through 

Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage Publications),1994,2.  
22 Gary  Yukl  and Van David D. Fleet, “Theory  and Research on Leadership in 

Organizations,”in  Handbook  of  industrial and  Organizational Psychology ,2 nd ed. Volume 3 
Edited by Marvin D. Dunnette and. ( Califormia : Consulting Fsychologists, 1992),173-187.      
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เชื่อมั่นของผูนํา (2) ความเชื่อของผูใตบังคับบัญชาที่เปนหนึ่งเดียวสอดคลองกับผูบังคับบัญชา (3) 
สมาชิกกลุมยอมรับผูนําโดยไมตองสงสัย (4) เปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ เพื่อบังคับบัญชา (5) เชื่อฟง
ผูบังคับบัญชาอยางดี (6) มีความเหมือนผูนําและทําตาม (7) ผูตามมีความผูกพันกับภารกิจของ
องคการ (8) ผูตามมีเปาหมายสูงขึ้นในการปฏิบัติงาน (9) มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม ทําให
ภารกิจประสบผลสําเร็จ23  
 ทฤษฎีภาวะผูนําแบบเสนหาหรือบารมี เฮาส (House’s charismatic leadership theory) 
แสดงใหเห็นวาผูนําโดยเสนหามีลักษณะดังนี้ 1) มีความตองการอํานาจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
การที่ตองการมีอํานาจก็เพื่อการมีอิทธิพลตอผูตาม การที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและยึดมั่นกับ
ความเชื่อตนเองก็เพื่อใหผูตามเชื่อมั่นหรือเชื่อถือในการตัดสินของหัวหนา ผูนําที่ขาดความเชื่อใน
ตนเอง ไมยึดมั่นกับความเชื่อมั่นของตนนั้นยากที่จะมีอิทธิพลตอคนอื่น 2) แสดงพฤติกรรมวาเปน
คนเกง และประสบความสําเร็จจนเปนที่ประทับใจผูตาม ความประทับใจของผูตามนี้จะทําใหผูตาม
เชื่อในการตัดสินของผูนํา และเชื่อฟงผูนํา 3) ตั้งเปาหมายในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับคานิยม
และอุดมการณของผูตาม วิธีการนี้จะทําใหผูตามเห็นวาการปฏิบัติงานของกลุมนั้นมีความหมายและ
ดลใจใหผูตามมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ผูนําจะกําหนดบทบาทเพื่อการปฏิบัติที่ผูตาม 
มีความภูมิใจ เชนแทนที่จะบอกวาสรางกําแพง ก็บอกวาใหชวยกันสรางวิหาร เปนตน 4) แสดง
พฤติกรรมที่เปนตัวอยางเพื่อใหผูตามเอาอยาง 5) ยกยองการปฏิบัติงานของผูตามแสดงความเชื่อมั่น
ในความสามารถของผูตาม 6) กระตุนใหเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เชน ใหทํางานที่ทาทาย สนับสนุน 
สรางทีมใหมีความรวมมือ ใหรับผิดชอบเปนตน24 
 คอนเกอร และคานันโก (Conger & Kanungo) ไดเสนอทฤษฎีผูนําแบบบารมี โดยยึด
ตามสมมติฐานที่วาบารมีนั้นเปนปรากฎการณแบบการเสริมสรางคือ ผูตามจะเปนผูเสริมสราง
คุณลักษณะพิเศษใหกับผูนํา โดยมาจากการสังเกตพฤติกรรมของผูนําและผลจากพฤติกรรมนั้น 
พฤติกรรมเหลานั้นประกอบดวย 1) การกระตุนแนวคิดที่มีความแตกตางจากแนวคิดเดิมอยางมาก 
แตอยูในอัตราที่ผูตามยังสามารถรับได 2) การนําตัวเขาแลก หรือเสี่ยงกับการสูญเสียสถานะการเงิน 
หรือสมาชิกภาพ25ในองคการ เพื่อแนวคิดที่ตนมุงหวัง 3) ดําเนินการในทางที่ปกติมักไมทํากันเพื่อ
จะบรรลุในแนวคิดที่มีสําหรับคุณลักษณะพิเศษที่เพิ่มขึ้นของผูนํา ประกอบดวย 1) ความมั่นใจใน
ตนเอง 2) ทักษะการจัดการในการสรางความประทับใจ 3) ความสามารถในการรูคิดประเมิน
สถานการณและโอกาส รวมทั้งขอจํากัด 4) มีความรูสึกไวทางสังคม และมีการเอาใจเขามาใสใจเรา 

                                                 
      23 Ibid. 
      24 Ibid. 
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(empathy) ในความตองการและในคานิยมของผูตาม ผูนําแบบมีบารมีนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อมี
วิกฤตการณที่ตองการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ หรือผูตามมาพอใจในสถานะเดิม26 อยางไรก็ตามแมวา
จะไมไดมีวิกฤตการณเกิดขึ้นก็ตามผูนําแบบนี้มักจะแสดงสิ่งตาง ๆที่เหนือธรรมดาในการจัดการ
เร่ืองตาง ๆ นอกจากนี้ คอนเกอร (Conger) ไดอธิบายวา ภาวะผูนําแบบมีบารมีอาจจะมีลักษณะ
บารมีหรือบุคลิกภาพพิเศษเชิงลบ เชน ผูนําจะทําโครงการขนาดใหญเพื่อโฆษณาตนเองเกินจริง 
เนื่องจากผูนําประเมินตนเองสูงเกินไป และการไมยินดีที่จะหารือหรือยอมรับคําแนะนําจากผูอ่ืน 
ผูนําแบบนี้จะลมเหลวในการสรางผูสืบทอดที่มีความสามารถ ผูนําแบบนี้มักจะทําใหลูกนอง
ออนแอ และคอยพึ่งผูนํา และอาจบอนทําลายหรือขจัดผูที่มีศักยภาพที่จะเปนผูสืบทอดผูนํา27 
 มีงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดภาวะผูนําแบบมีบารมีเชน งานของโฮเวล และฟรอสท 
(Howell and Frost) ไดทดลองในหองปฏิบัติการโดยมีการวัดพฤติกรรมของผูนําและพบวา 
พฤติกรรมแบบมีบารมีของผูนําสงผลใหความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
สูงขึ้น และเฮาส สแพนเกอร และวอยสกี (House, Spingler and Woycke) ไดศึกษาบุคลิกภาพการมี
บารมี และความมีประสิทธิภาพในฐานะของผูนําของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสรุปวา 
บุคลิกภาพและความมีบารมีสรางความแตกตางในความมีประสิทธิภาพของผูนํา 
 บาส (Bass) ไดระบุขอจํากัดบางประการของผูนําแบบมีบารมี และไดแนะนําใหมีการ
ขยายทฤษฎีใหครอบคลุมถึงลักษณะเสริมพฤติกรรม ตัวบงชี้บารมี สภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวย
ตัวอยางเชน บาส(Bass) เสนอวา ผูนําแบบมีบารมีมักจะเกิดขึ้นในที่ที่การใชอํานาจแบบปกติ
ลมเหลวในการจัดการกับวิฤตการณ และยังเปนที่นาสงสัยเกี่ยวกับคานิยมและความเชื่อดั้งเดิมของ
ผูนําแบบนี้ ดังนั้น ตอมาในทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของบาส (Bass) ไดใชคําวา การมี
อิทธิพลเกี่ยวกับอุดมการณที่ระดับสูงสุดของจริยธรรม คือความไมเห็นแกตัว ซ่ึงทั้งผูนําและผูตาม
จะมีการอุทิศตัวอยางดีที่สุดเทาที่จะสามารถทําได ซ่ึงบาส(Bass) ไดใหเหตุผลในการใชคําวา การมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ แทนคําวา การสรางบารมี เนื่องจาก 1) การสรางบารมี เปนตัวแทนของ
ความหมายหลายความหมายในการโฆษณา เชน การฉลอง ซ่ึงมีลักษณะเปนการโออวดหรือแสดง
ความตื่นเตนเกินจริง 2) การสรางบารมีมีความสัมพันธมากเกินไปกับการปกครองแบบเผด็จการ 
และความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเทียม เชน ฮิตเลอร (Hitler) มุสโสลินี (Mussolini) 3) สําหรับ
ผูวิจัยบางคน เชน เฮาส (House) และคอนเกอรและคานันโก (Conger and Kanungo) กลาววา การ

                                                 
    26 Gary  Yukl  and Van David D. Flee, “Theory  and Research on Leadership in 

Organizations,”175. 
 27 Pual M. Muchinsky, Psychology Applied to Work An Introductions to Industrial 
and Organizational Psychology,374. 
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สรางบารมีคือ การรวมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแตการสรางแรงบันดาลใจ การกระตุน
ปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดังนั้นในการฝกอบรมและในวัตถุประสงค บาง
งานวิจัยของ บาส จึงใชคําวา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแทนคําวา การสรางบารมี28  
 บาส (Bass) กลาววาผูนําบารมีเปนพวกเชื่อมั่นในตนเองมาก คิดวาตัวเองเหนือคนอื่น   
ในเรื่อง จุดหมายปลายทาง ผูตามไมเพียงแตเชื่อผูนําเทานั้น แตศรัทธาในความเกงกาจของผูนํา             
ส่ิงเหลานั้นเปนตัวเรงกลไกตาง ๆ ของผูตามทางจิตวิทยา เขายังกลาวเพิ่มเติมอีกวาพวกผูนําบารมี 
(charismatic leader) แตกตางจากพวกหัวร้ันดื้อ ยืดหยุน ใหโอกาส มีเสนห แตเขาใชอารมณดึงดูด
ขณะที่คนอื่นใชเหตุผล แตผูนําบารมีสมัยใหมใชความเชี่ยวชาญและทักษะการชัดนําที่ยอดเยี่ยม       
ยิ่งไปกวานั้นการตอบสนองของคนตอผูนําบารมีไมมีรูปแบบ ภาวะผูนํานี้มักจะปรากฏเมื่อองคกร 
อยูในสภาวะตึงเครียดและหัวเล้ียวหัวตอ ผูนําบารมีจะมีประโยชนเมื่ออํานาจบารมีลมเหลว ในการ
แกวิกฤต และรักษาองคการไวได บาส (Bass) สรุปตอนทายวาภาวะยุงเหยิงในองคกรยังคงตองการ
ผูนําแบบบารมี 29 
 โดยสรุปผูนําบารมี (charismatic leader) นี้ทําใหผูตามปฏิบัติตอผูนําดวยการเปนพวกดวย
เลียนแบบหรือเอาอยาง ยอมรับในเปาหมาย หรือภารกิจขององคการไดรับการยกยองจากผูตาม มี
อํานาจบารมีมีมาตรฐานในการทํางาน ตั้งเปาหมายที่ทาทายสําหรับผูตาม 
 หลังจากเกิดทฤษฎีภาวะผูนําแบบมีบารมีแลว ไดเกิดมีการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําแบบใหมขึ้นคือ ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ที่ไดมี
การกลาวถึงคือ ทฤษฎีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนของ เบอรน (Burns) ในป ค.ศ. 1978 และ บาส 
(Bass) ในป ค.ศ. 1985 แตทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับวาเปนทฤษฎีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ และมี
งานวิจัยที่เกี่ยวของสนับสนุนมากมาย รวมทั้งมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะ ผูนําตามทฤษฎีดวย 
คือ ภาวะผูนํา การเปลี่ยนแปลงของบาส (Bass) ในที่นี้จะกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีทั้งสองทฤษฎี
ดังตอไปนี้  
 
 

                                                 
 28 Bernard  M. Bass,  “Two  Decades  of  Research  and  Development  in  
Transformation  at  Leadership,” European  Journal  of  Work  and  Organizational  Psychology 
8,1 (January  1999) :12. 

29 Bernard  M.  Bass, Leadership and Performance beyoud expectation (New York : The 
Free Press, 1985), 207, Quoted in Gary A. Yukl, Leadership in Organization, 2th ed (Englewood 
cluffs, N.J.: Prentice – Hall, 1989), 207 – 208. 
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แนวคิดเรื่องภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) 
 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership) มีพื้นฐานมาจาก
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (social change theory) โดยเนนการแลกเปลี่ยนประโยชนระหวาง
ผูนํากับผูตามภาวะผูนําแลกเปลี่ยน ผูนําและผูตามตางก็มีอิทธิพลซ่ึงกันและกันตางพึ่งพาซึ่งกันและ
กัน เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนบางอยางตางฝายตางอํานวยประโยชนซ่ึงกันและกันและตางฝายก็
ไดรับประโยชนตอบแทน ถาหากผูตามยินยอมทําความขอเสนอของผูนํา ผูนําแบบแลกเปลีย่นจะให
บางสิ่งบางอยางที่ผูตามตองการ นั่นคือ ผูนําจะใหอะไรบางอยางเพื่อที่จะไดรับอะไรบางอยางเปน
การตอบแทน ในสภาพเชนนี้ ผูนําจะมีอิทธิพลมาก เพราะผูตามมักจะสนใจทําแตในสิ่งที่ผูนํา
ตองการ30 บาส (Bass) กลาววาผูนําแลกเปลี่ยน มักจะพัฒนาวิธีการรักษาคุณภาพและปริมาณของ
การปฏิบัติงาน วิธีปรับเปลี่ยนเปาหมายขององคการ วิธีลดแรงตอตานการปฏิบัติงานและวิธี
ตัดสินใจซึ่งเบอรน (Burns) เคยกลาวไววา ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งเริ่มตน
ติดตอกันอีกบุคคลหนึ่ง โดยมีจุดประสงคเพื่อการแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอยางที่มีอยางคุมคานั่นคือ
ผูนําจะแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอยางกับผูตามคุณภาพภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional 
leadership) คือ 1) การใหรางวัล ตามสถานการณ (contingent reward) 2) การบริหารแบบวางเฉย 
(management by exception) มีรายละเอียดดังนี้  
 1. การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent reward) คือการที่ผูนําใหรางวัลตอบแทน
สําหรับความพยายามในการปฏิบัติตนเพื่อบรรลุผลของผูใตบังคับบัญชาอาจจะไดโดยการชมเชย
เมื่อลูกนองปฏิบัติงานดีและการสนับสนุนใหไดรับเงินเดือนขึ้น ไดโบนัสและการเลื่อนตําแหนง 
การใหบรรยากาศการทํางานที่ดี ปลอดภัย เพื่อใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการกําหนด
มาตรฐานของงาน การใหการสนับสนุนค้ําจุนในการใชความพยายาม การตรวจดูผลงานบอยครั้ง 
และการใหความมั่นคงแกผูใตบังคับบัญชา 
 2. การบริหารแบบวางเฉย (management by exception) คือการที่ผูนําจะไมเขาไปยุง
เกี่ยวจนกวาจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จึงเขาไปแกไข ซ่ึงอาจจะใหแรงเสริมทางลบ หรือการลงโทษ 
การบริหารงานแบบวางเฉยนี้ อาจแบงไดเปน 3 ลักษณะคือ 
  2.1 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (active management by exception) การบริหาร
แบบมีขอยกเวน โดยตรงหรือเชิงรุก เปนกระบวนการที่ผูนํามุงรักษาสภาพเดิมขององคการ โดยให
ผูตามปฏิบัติงานตามวิธีการที่เคยปฏิบัติมา และผูนําจะกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูตาม และหาก
ผูตามปฏิบัติงานผิดไปจากมาตรฐานที่กําหนด ผูนําจะแกไขการปฏิบัติงานใหถูกตอง โดยผูนําแสดง

                                                 
30 Bernard  M.  Bass and Bruce J.Avolio, Improving Organization Effectiveness Through 

Transformational Leadership (California : Sage Publications, 1994), 4. 
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ความไมพอใจ ผูตามที่ลมเหลวในการทํางานโดยวิธีตั้งแตเบาที่สุด จนถึงขั้นรุนแรงที่สุดหากผูตาม
ยังไม เขาใจหรือไมมีความสามารถ  ผูนําจะทบทวนใหมใหชัดเจน  และพยายามปรับปรุง
ความสามารถของผูตาม โดยการฝกอบรมเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดสําเร็จ ผูบริหารแบบนี้เปนแบบ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ทํางานแบบเดิม ๆ และหลีกเลี่ยงนวัตกรรมใหม ๆ ที่นํามาซึ่งความเสี่ยง ทําให
เกิดความผิดพลาดได ผลงานที่ไดก็พื้น ๆ ไมสูงมากนัก31 
 2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (passive management by exception) ผูบริหารแบบนี้
จะคอยจนกระทั่งมีบางสิ่งบางอยางผิดพลาด เขาจะไมหาความผิดพลาด คอยจนกระทั่งสิ่งตาง ๆ มี
ปญหามากเขาทํานองวา “ถามันยังไมพัง ก็ยังไมตองซอม” 
 2.3 ผูนําแบบตามสบาย (laissez faire leadership) เปนผูนําที่มีลักษณะหลีกเลี่ยงการ
แทรกแซงหรือรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ภาวะผูนาํแบบตามสบาย เปนผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพและ
ผูตามไมมีความพึงพอใจ ซ่ึงจะมีลักษณะนี้ 1) เขาจะหลีกเลี่ยงที่จะเขาไปเกี่ยวของกับภารกิจสําคัญ 
2) เมื่อมีความตองการเขาจะไมอยู 3) ไมตอบสนองตอส่ิงจําเปนเรงดวน 4) ไมเกี่ยวของกับปญหา
เฉียบพลัน 5) ไมนําพาตอการขอรองของผูใตบังคับบัญชา32 
 
แนวคิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) 
 ทฤษฎีและแนวคิดของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) มี
แนวคิดทางการศึกษาของผูนําแนวใหมที่มุงยกระดับความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ คุณธรรมของ
ผูตาม    ใหสูงขึ้นเพื่อใหมีผลตอการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกลุมองคการใหมีประสิทธิผล โดยมีแนวคิด
วาการศึกษาภาวะผูนําในระยะที่ผานมายังไมสามารถอธิบายภาวะผูนําอยางชัดเจน และยังไมรูวา
อะไรเปนแกนแทของภาวะผูนําที่สอดคลองกับชีวิตในยุคปจจุบัน33กมวลวรรณ  ชัยวาณิชศิริ กลาว
วาผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีลักษณะเปนผูนําที่มองการณไกล มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงสามารถโนมนาวจิตใจลูกนองไดดีกวา  กลาวคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนการเปลี่ยน
สภาพของทั้งบุคคลและของระบบที่ดีขึ้น34ยูคล (Yukl) กลาววา ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเสริม
ความคิดที่ดี คานิยมที่มีคุณคาแกลูกนอง เชนความเสมอภาค ความยุติธรรม ความเปนมนุษย แทนที่

                                                 
31Ibid. 

                32B.M. Bass and B.J. Avolio, Improving Organization Effectiveness Through 
Transformational Leadership (CA : Sage Publications, 1994), 4. 

33 James  M. Burns, Leadership (New York : Harper & Row, 1987), 20. 
              34 Pual f. Mott, The Characteristics of Efficient Organization (New York : Harper and 
Row, 1972), 132 – 135. 
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จะใหเกิดความรูสึกอิจฉาแกงแยงรังเกียจกัน35ซ่ึงบาส (Bass) กลาววา ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปน
มากกวาผูนําบารมี ( charisma ) เชนนักรอง ดารา ไมมีการเปลี่ยนผูตามอยางเปนระบบ แมบารมีจะ
เปนองคประกอบที่สําคัญแตไมเพียงพอ36 
 ทิชช่ีและเดวานา ( Tichy and Devanna ) ไดอธิบายวาคณุลักษณะของผูนําการ
เปลี่ยนแปลงจะเปนดังนี ้
 1. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ( chang agent ) จะเปลี่ยนแปลงองคการที่ตนเอง
รับผิดชอบไปสูเปาหมายที่ดีกวา คลายกับผูฝกสอนหรือโคชกีฬาที่ตองมารับผิดชอบเลนใหดีที่สุด
เพื่อชัยชนะใหได  
 2. เปนคนกลาและเปดเผย เปนคนที่ตองเสี่ยงแตมีความสุขุม และมีจุดยืนของตนเอง
กลาเผชิญกับความจริง แมจะพบกับคามปวดราว กลาเปดเผยความจริงแมวาเขาจะไมอยากฟง 
 3. เชื่อมั่นในคนอื่น ผูนําประเภทนี้ ไมใชเผด็จการแตมีอํานาจ แตถึงกระนั้นก็ยังสนใจ
คนอื่น ๆ ทํางานโดยมอบอํานาจใหคนอื่นทําโดยเชื่อวาคนอื่นก็มีความสามารถ  
 4. ใชคุณคาเปนแรงผลักดัน ผูนําประเภทนี้ จะชี้ใหผูตามตระหนักถึงคุณคาของ
เปาหมายและสรางแรงผลักดันในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่มีคุณคา  
 5. เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต ( life – long learner ) เปนผูนําประเภทนี้จะนึกถึงสิ่งผิดพลาด
ที่ตนเคยทําแมมิไดนึกถึงในฐานะที่เปนความลมเหลว แตนึกถึงในฐานะที่เปนบทเรียน ผูนําประเภท
นี้จะพยายามเรียนรูส่ิงใหม ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา  
 6. มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซอน ความคลุมเครือและความไม
แนนอน ผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีความสามารถในการเผชิญปญหาที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  
                7.     เปนผูมองการณไกล ผูนําประเภทนี้มีความสามารถในการมองการณไกล สามารถที่
จะนําความหวัง ความฝนมาเปนความจริง37 
 แฮรีส (Harris) ไดกลาววา พฤติกรรมผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีดังนี ้
 1. ใหผูตามมีอิสระในการทํางานและสงเสริมใหผูตามไดพฒันาตนเอง  

                                                 
 35 Gary A. Yulk, Leadership in Organization (Englewood Cliffs. N.J. : Prentice – Hall, 
1989), 21. 

36 Bernard M. Bass, Leadership and Performance beyond expectation (New York : The 
Free Press, 1985), 208, quote in Gary A. Yukl, Leadership in Organization, 2nd ed. (Englewood 
Cliffes, New Jerscy : Prentice – Hall, 1989), 57. 

37 Noel M. Tichy and mary Anne Devanna, “The Transformational Leader,” Training and 
Development Journal 40, 7 (July, 1986) : 17 – 32. 
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 2. มีความเปนมิตรกับผูตาม ใชวิธีแบบไมเปนทางการกับผูตามเหมือนกบับิดาที่บุตรจะ
ไปหาเมื่อไรกไ็ด  
 3. เปนแบบอยางของความซื่อสัตย ความยุติธรรม และมีมาตรฐานสูงในการปฏิบัติงาน 
ขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ  
 4. ยั่วยุผูใตบังคับบัญชาดวยการใหคําแนะนํา ชวยเหลือ สนับสนุน ยกยอง ยอมรับและ
เปดใจกวาง ขณะเดียวกันก็แลกเปลี่ยนความรู ความชํานาญกับผูใตบังคับบัญชา  
                    5.     แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่น กระตือรือรน ตระหนักในศักดิ์ศรีของบุคคล และมี
ความภักดี38 
 บาส (Bass) ไดอธิบายถึงลักษณะผูนําทั้งสองประเภท คือผูนําแลกเปลี่ยนจะมีลักษณะ
ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามดังนี้  
  1. ผูนําจะพิจารณาวาอะไรคือส่ิงที่ผูใตบังคับบัญชาตองการจากการทํางาน และพยายาม
ใหเขารับมันตราบที่ผลการปฏิบัติงานบรรลุความตองการ  
   2. มีการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนและสัญญาวาจะใหผลตอบแทนสําหรับความพยายาม
ที่เหมาะสม  
 3. ตอบสนองตอความจําเปนและความตองการของผูใชบังคับบัญชานานเทาที่เขาจะ
ทํางานใหลุลวง39 
 ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา และพบไดเมื่อผูนํา 
 1. ยั่วยุความสนใจของผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาใหมอบงานของตนเองดวยการ
มุงผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  
                   2. ทําใหผูตามตระหนักถึงความสําคัญของคุณคาของผลการปฏิบัติงานหรือวิสัยทัศน
ของทีมและองคกร 
                  3. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของผูใตบังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้น 
                  4. ยั่วยุใหผูตามลดความสนใจในตนเองลง และทํางานเพื่อประโยชนของหมูคณะ40 
 

                                                 
38 Phillip R. Harris, High performance Leadership : Strategies for Maximum Career 

Productivity (Glenview Illinois : Scott Foresman and Company, 1989), 10. 
39 Bernard M. Bass, Improving Perspective on Charismatic Leadership in Charismatic 

Leadership (San Fransisco : Jossey – Bass, 1985), 5. 
40 Bernard M. Bass Bruce J. Avolio, Improving Organization Effectiveness Throungth 

Transformational Leadership, 2. 
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ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ของบาส (Bass)  
 จากทฤษฎีของเบอรน(Burns)  นั้น บาส (Bass) ไดเสนอทฤษฎีภาวะผูนําที่มีรายละเอียด
มากขึ้น เพื่ออธิบายกระบวนการเปลี่ยนสภาพในองคการ และไดชี้ใหเห็นความแตกตางระหวาง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง แบบบารมี (charismatic)     และแบบแลกเปลี่ยน (transactional)    บาส  
( Bass) นิยามภาวะผูนําในแงของผลกระทบของผูนําที่มีตอผูตาม ผูนําเปลี่ยนสภาพผูตามโดยการทํา
ใหพวกเขาตระหนักในความสําคัญ และคุณคาในผลลัพธของงานมากขึ้น หรือ โดยยกระดับความ
ตองการของผูตาม หรือ โดยชักจูงใหพวกเขาเห็นแกองคการมากกวาการสนใจของตนเอง (self – 
interest) ผลจากอิทธิพลเหลานี้ทําใหผูตามมีความเชื่อมั่น และเคารพในตัวผูนํา และไดรับการจูงใจ
ใหทําสิ่งตาง ๆ ไดมากกวาที่คาดหวังในตอนแรก บาส(Bass) เห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปน
มากกวาคําเพียงคําเดียว ที่เรียกวา บารมี (charisma) บารมีไดรับการนิยามวาเปนกระบวนการซึ่งผู
นําสงอิทธิพลตอผูตามโดยการปลุกเราอารมณที่เขมแข็ง และความเปนเอกลักษณของผูนํา บาส
(Bass) เห็นวาความมีบารมีมีความจําเปน แตไมเพียงพอสําหรับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงยังมี
สวนประกอบที่สําคัญอีกสามสวน ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีนอกเหนือจากความมีบารมีคือ 
การกระตุนทางปญญา (intellectual stimulation) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (individualized 
consideration) และการสรางแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) ทั้งสามองคประกอบรวมกับ
การสรางบารมี เปนองคประกอบที่มีปฏิสัมพันธกัน เพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงใหแกผูตาม ผลที่
ผสมผสานนี้ทําใหผูนําการเปลี่ยนแปลงแตกตางกับผูนําแบบมีบารมี  นอกจากนี้ ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงพยายามที่จะเพิ่มพลัง (empower) และยกระดับผูตามในขณะที่ผูนําแบบมีบารมีมีหลาย
คนพยายามที่จะทําใหผูตามออนแอและตองคอยพึ่งพาผูนํา และสรางความจงรักภักดีมากกวาความ
ผูกพันในดานแนวคิด บาส(Bass) ใหนิยมภาวะผูนํา การเปล่ียนแปลงในทางที่กวางกวาเบอรน โดย
ไมใชเพียงแคการใชส่ิงจูงใจ (incentive) เพื่อใหมีความพยายามมากขึ้น แตจะรวมการทํางานที่
ตองการมีความชัดเจนขึ้น เพื่อการใหรางวัลตอบแทน และบาส (Bass) ยังมองภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมีความแตกตางจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน แตไมใชกระบวนการที่เกิดขึ้นแยกจาก
กัน บาส(Bass) ยอมรับวาในผูนําคนเดียวกันอาจใชภาวะผูนําทั้งสองแบบ แตในสถานการณหรือ
เวลาที่แตกตางกัน 41 
 คุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยทั่ว ๆไปจะเปนดังนี้  

                                                 
 41 Bernard  M. Bass,  “Two  Decades  of  Research  and  Development  in  
Transformation  at  Leadership,” European  Journal  of  Work  and  Organizational  Psychology 
8,1 (January  1999) :11. 
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 1.  เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (change agent) จะเปลี่ยนองคการที่ตนเองรับผิดชอบไป สู
เปาหมายที่ดีกวาคลายกับผูฝกสอนหรือโคชนักกีฬาที่ตองรับผิดชอบทีมที่ไมเคยชนะใครเลยตองมี
การเปลี่ยนเปาหมายเพื่อความเปนผูชนะและตองสรางแรงบันดาลใจใหลูกทีมเลนเพื่อชัยชนะ   

2. เปนคนกลา และเปดเผยเปนคนที่ตองเสี่ยงแตมีความสุขุม และมีจุดยืนของตนเอง 
กลาเผชิญกับความจริง กลาเปดเผยความจริง  

3.  เชื่อมั่นในคนอื่น ผูนําการเปลี่ยนแปลงไมใชเผด็จการแตมีอํานาจและสนใจคนอื่น 
ๆมีการทํางานโดยมอบอํานาจใหคนอื่นทําโดยเชื่อวา คนอื่นก็มีความสามารถ  

4. ใชคุณคาเปนแรงผลักดัน ผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้จะชี้นําใหผูตามตระหนักถึงคุณคา
ของเปาหมาย และสรางแรงผลักดันในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่มีคุณคา  

5. เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต ผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้จะนึกถึงสิ่งที่ตนเคยทําผิดพลาดใน
ฐานะที่เปนบทเรียน และจะพยายามเรียนรูส่ิงใหม ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา  

6. มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซอน ความคลุมเครือ และความไม
แนนอน ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการเผชิญปญหาที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  

7. เปนผูมองการณไกล ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการมองการณไกล 
สามารถที่จะนําความหวัง ความฝนมาทําใหเปนจริงได  
 ในตอนเริ่มตนของทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของบาส(Bass) ในป ค.ศ. 1985 
บาส(Bass) ไดเสนอภาวะผูนํา 2 แบบ คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) 
และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership)  ซ่ึงมีลักษณะเปนพลวัตร (dynamic) ที่มี
ความตอเนื่องกัน ตามรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีความตอเนื่องจากภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน โดยผูนําจะใชภาวะผูนําการเรียนแปลงเพื่อพัฒนาความตองการของผูตามใหสูงขึ้น 
ตอเนื่องจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ซ่ึงเปนการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตองการระหวางกันเพื่อใหผูตาม
ปฏิบัติตาม ภาวะผูนําทั้งสองประเภทนี้ผูนําคนเดียวกันอาจใชประสบการณที่แตกตางกัน ในเวลาที่
แตกตางกัน อยางไรก็ตามบาส(Bass) วินิจฉัยวา ความเปนภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสามารถสงผล
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นต่ํากวา สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งชวยเพิ่มและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในขั้นที่ สูงกวาลักษณะเดนของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  (transformational 
leadership) คือการนําแบบเสริมสราง (leadership as building) เปนการปลุกเรา ศักยภาพของความ
เปนมนุษยที่จะทํางานเพื่อสถาบัน จริยธรรมและความประพฤติของผูตาม เปนการแลกเปลี่ยน 
สภาพทั้งผูนําและผูตาม ความแตกตางระหวางผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
อาจสรุปไดตามตารางที่ 4 
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ตารางที่  4  ความแตกตางระหวางภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน กับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ความแตกตาง ภาวะผูนาํแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลง 
คุณลักษณะ  
 

–  มุงกระบวนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเปนแบบคอยพัฒนาอยู
ภายใตโครงการที่เปนการ
ตอบสนอง (reactive)  

–  มุงความสัมพันธ ความคิดเปนแบบ
เปลี่ยนแปลงสิน้เชิง เกดิขึ้นจาก
วิกฤตการณ เปนลักษณะการริเริ่ม 
(proactive)  

แรงจูงใจ – รางวัล (ภายนอก) – ริเริ่ม (proactive) 
อํานาจ – ประเพณีปฏิบตัิ – ความมีบุคลิกพิเศษ 
จุดเนน – ผลที่ได – วิสัยทัศน 
ผูนํา – เนนในกิจกรรม ชี้บาทบาทชัดเจน  

ตระหนกัในความตองการ    
 จัดการแบบวางเฉย 

– เปนที่ปรึกษา ผูฝกสอน และครู 
 มีการกระจายอํานาจใหแตละบุคคล
ใหอํานาจตัดสินใจ  เปนผูนําที่ดี   
ไมเปนทางการ เขาถึงงาย เปน
ตัวอยางของคณุธรรม 

ผูใตบังคับบัญชา – แสวงหาความมั่นคง  ความตองการ
ไดรับการตอบสนอง แยกองคการ 

 ออกจากปจเจกบุคคล 

– ละเวนประโยชนสวนตนเพือ่
องคการ ทํามากกวาที่คาดหวงั 

ผลที่ได – การทํางานตามที่คาดหวัง – กาวกระโดดในการทํางาน 
ที่มา :  Donald C. Mosley, Paul H. Pietri, and Leon C. Megginson, Management Leadership in 
Action, 4 th ed. (New York : Horper Collins, 1996), 412. 
  
 นอกจากนั้น บาส (Bass) ยังไดกลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวาเปนสวนขยายของ
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน เนื่องจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนเนนเฉพาะเรื่องการจัดการ หรือการ
แลกเปลี่ยน ซ่ึงเกิดขึ้นระหวางผูนํา ผูรวมงานและผูตาม ซ่ึงการแลกเปลี่ยนนี้จะอยูบนพื้นฐานที่ผูนํา
ถกเถียงพูดคุยกันวามีความตองการอะไร มีการระบุเงื่อนไขและรางวัลที่ผูตามและผูรวมงานจะ
ไดรับ ถาพวกเขาทําในสิ่งที่ตองการสําเร็จแตภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะปฏิบัติตอผูรวมงานและ 
ผูตาม มากกวาการกําหนดใหมีการแลกเปลี่ยน หรือขอตกลงธรรมดา พวกเขาจะมีการปฏิบัติใน
วิถีทางที่จะนําไปสูการบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น โดยการปฏิบัติในองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง 
หรือมากกวาที่เกี่ยวกับการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทาง
ปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  
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 แมวาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีความแตกตางกันบาง 
แตก็มีความหมายเหมือนกันอยู ผูนําคนเดียวกันสามารถใชภาวะทั้งสองแบบไดในเวลาและ
สถานการณที่แตกตางกัน42บาส (Bass) กลาววา ผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ตางก็มีสวนเสริมซึ่งกันและกัน ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่มากกวาที่คาดหวังไว  ดังตารางที่  5 
 
ตารางที่ 5  สรุปความแตกตางระหวางภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
(transactional leadership) 

ผูนําการเปลี่ยนแปลง 
(transformational leadership) 

1. รูวาผูใตบังคับบัญชาจะตองทําอะไรจึงจะ 
 บรรลุเปาหมายแลวชี้แจงบทบาทหนาที่  
      จะตองปฏิบัติใหผูใตบังคับบัญชาไดทราบ 
 เพื่อที่จะทําใหเกิดความมั่นใจในการทํางาน  
2.  บอกไดวาผูใตบังคับบัญชามีความตองการ 
     และมีความปรารถนาอะไรเพื่อที่จะสามารถ 
     ตอบสนองความตองการและความปรารถนา 
    เหลานี้ผูใตบังคับบัญชาจะไดพยายามทํางาน 
    เพื่อใหงานสําเร็จ  
3. ใหมีการฝกอบรมรวมผูนําและใหแรงจงูใจ  
     ทางบวกอืน่ ๆ เพื่อสงเสริมการทํางาน เชน 
    การยกยอง การเลื่อนตําแหนงหรือใหทาํงาน 
    ที่มีความหมาย  
 

1. ยกระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญ 
 และคุณคาของเปาหมายและวิธีการที่จะ 
      บรรลุเปาหมายเหลานั้นทั้งนี้เพื่อสรางความ 
 มั่นใจใหเกิดแกผูใตบังคับบัญชา 
2. ยกระดับความตองการและความปลอดภยั 
     ของผูใตบังคับบัญชาจากความตองการทาง 
      กายและความปลอดภัยไปสูระดับความ 
 ตองการที่จะไดรับการยกยองนับถือและ 
 ความสําเร็จสมหวังในชีวติ ทั้งนี้เพื่อใหม ี
     แรงจูงใจเพื่อที่จะไดพยายามทํางานใหมาก  
3. จรรโลงใหแตละคนลดการทํางานเพื่อตนเอง 
 ใหทํางานเพื่อหมูคณะเพื่อองคกร ทั้งนี้ เพือ่   
      จะนําไปสูการมีคามคาดหวังที่สูงขึ้นและ  
      การทํางานที่ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
                                                 

42 ประเสริฐ  สมพงษธรรม, “การวิเคราะหภาวะผูนําของศกึษาธิการจังหวดัที่สัมพันธกบั
ประสิทธิผลขององคกรสํานักงานศึกษาธิการจังหวดั” (วทิยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2538), 155. 
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ภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
ภาวะผูนาํแบบแลกเปลี่ยน 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3  การสงเสริมกันระหวางภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง 
 จากภาพประกอบนี้จะเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะทําใหผูใตบังคับบัญชามี
ปริมาณของความพยายามในการทํางานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจสูงขึ้น จนกระทั่งสามารถ
ทํางานไดมากกวาที่เคยคาดหวังไว43 

 บาส  และอโวลิโอ (Bass & Avolio) ไดกลาววาในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา ทฤษฎีภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงไดพัฒนาเปนรูปเปนรางขึ้น โดยมีการศึกษาวิจัยรวบรวมขอมูลพัฒนาและ
ฝกอบรมจากทุกระดับในองคการและในสังคม ทั้งกับผูนําทุกระดับและที่ไมมีประสิทธิภาพ ไมมี
กิจกรรม จนถึงผูนําที่มีประสิทธิภาพสูงมีความกระตือรือรนทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม 
ราชการทหาร โรงพยาบาล สถาบันการศึกษาในตางเชื้อชาติ และขามวัฒนธรรม ผลการศึกษาแสดง
ใหเห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่วัดโดยเครื่องมือวัดภาวะผูนํา พหุองคประกอบ (multifactor 
leadership questionnaire : MLQ) ที่สรางและพัฒนาโดย บาส และอโวลิโอ(Bass & Avolio)  เปน
ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ และใหความพึงพอใจมากกวาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และมีงานวิจัย
เชิงประจักษและการศึกษาเชิงทฤษฎีจํานวนมาก แสดงใหเห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมี
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคคลและขององคการ หลังจากมี
การศึกษาทฤษฎีและมีการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนระยะเวลาหนึ่ง คือ 
ตั้งแตบาส(Bass) เสนอทฤษฎีนี้ในป ค.ศ. 1985รายละเอียดตอไปนี้ 

                                                 
 43 B. M. Bass and B. J. Avolio, Transformational  Leadership development (Pola Alto, 
Antonia : Consulting Psychologists Press, Inc., 1990).  

ความเสนหา การดลใจ กระตุนการใชปญญา การมุงความสัมพันธเปนราย 

การบริหารแบบวางเฉย 

การใหรางวัลตามสถานการณ 

ความพยายาม 
ที่คาดหวัง 

การปฏิบัติงาน 
ที่คาดหวัง 

แรงจูงใจใหเพิม่ขึ้นเพื่อทํางาน 
(ความพยายามสวนเกนิ) 

การปฏิบัติงานมากกวาที ่
คาดหวัง 
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 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) เปนกระบวนการที่ผูนํามี
อิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามใหสูงขึ้น
กวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงาน และผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้นและ
ศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและขององคการ จูงใจให
ผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมองคการ 
หรือสังคม ซ่ึงกระบวนการที่มีผูนําอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตามนี้จะกระทําโดยผานองคประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกวา “4I” (four I’s) คือ  
 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (idealized influence or charisma leadership : II or CL) 
หมายถึง การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยางหรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม ผูนําจะเปนที่ยกยอง 
เคารพ นับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกันผูตามจะ
พยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนํา และตองมีการเลียนแบบผูนําของเขา ส่ิงที่ผูนําตองปฏิบัติ
เพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําเปนจะมี
ความสม่ําเสมอมากกวาการเอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต ผูนําเปน
ผูที่ไวใจไดวาจะทําในส่ิงที่ถูกตอง ผูนําจะเปนผูที่มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเล่ียงที่จะ
ใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตน แตจะประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน และเพื่อ
ประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การ
เชื่อมมั่นในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อและคานิยมของเขา ผูนําจะเสริมความ
ภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผูตาม และทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับ
ผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความมั่นใจชวยสรางความรูสึกเปน
หนึ่งเดียวกันเพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการ ผูตามจะเลียนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนําจาก
การสรางความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึง
รักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ  
 การสรางแรงบันดาลใจ (inspiration motivation : IM) หมายถึง การที่ผูนําจะประพฤติ
ในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตามโดยการสรางแรงจูงใจภายใน การใหความหมายและทา
ทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม (team spirit) ใหมีชีวิตชีวา มีการ
แสดงออกซึ่งความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตาม
สัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะ
แสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเชื่อมั่นและ
แสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขาม
ผลประโยชนของตน เพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพัน
ของตนตอเปาหมายระยะยาว และบอยครั้งพบวาการสรางแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผานการคํานึงถึง
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ความเปนปจเจกบุคคล และการกระตุนทางปญญา โดยการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลทําใหผู
ตามรูสึกวาตนเองมีคุณคา และกระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับปญหาที่ตนเองเผชิญได สวน
การกระตุนทางปญญาชวยใหผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง  และเสริมความคิดริเ ร่ิม
สรางสรรค 
 การกระตุนเชาวปญญา( Intellectual Stimulation-IS )  เปนกระบวนการที่ผูนํากระตุนผู
ตาม ใหเห็นวิธีการ  หรือแนวทางใหมในการแกปญหา  โดยการทําใหผูตามมีความพอใจ  และมี
ความตั้งใจโดยใชสัญลักษณ  จินตนาการและภาษาที่เขาใจงายสงเสริมใหผูตามเขาใจในบทบาท  
สรางความมั่นใจและสงเสริมคุณคาของผลลัพธที่ตองการ  เปนผลใหบุคลากรเกิดความพยายามใน
การปฏิบัติงานมากขึ้นและแกปญหาในการปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย 
 การคํานึงถึงปจเจกบุคคล( Individualized  Leadership - IL )  ผูนําจะใหความสนใจเปน
พิเศษกับความตองการของแตละบุคคล  ในเรื่องความสําเร็จและเติบโต  โดยแสดงตนเปนโคชหรือ
พี่เล้ียง  ผูตาม  และเพื่อนรวมงานจะพัฒนาใหประสบความสําเร็จอยางสูง  การคํานึงถึงเอกบุคคล  
เปนกระบวนการที่สําคัญที่ผูนําซึ่งเปนผูที่มีตําแหนงสูงขององคกรคํานึงถึงผูใตบังคับบัญชาแตละ
คน  ลักษณะดังกลาวยังสามารถใชไดระหวางเพื่อนรวมงานเพื่อชวยเหลือกันในการแกปญหา  
หลักการสําคัญของการคํานึงถึงเอกบุคคลคือ  ผูตามแตละคนมีความตองการ ( needs )  ที่แตกตาง
กันโดยเฉพาะผูตามบางคน  ความตองการของเขาเหลานั้นจะเปลี่ยนแปลงไดดวยอิทธิพลของผูนํา  
ดังนั้นผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงตองมีความสามารถในการวินิจฉัย  และยกระดับความตองของแตละ
บุคคลแลวยกระดับเขาใหเปนบุคคลที่มีศักยภาพ 
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สามารถสรุป
ไดวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนํา
แสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางานเปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน โดยการ
เปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง 
พัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับที่สูงขึ้น และมีศักยภาพมากขึ้นทําใหเกิดความ
ตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุมจูงใจ ใหผูรวมงานมองไกลเกินกวาความสนใจของพวก
เขาไปสูประโยชนของกลุมหรือสังคม ซ่ึงกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานจะกระทําโดย
ผานองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรง
บันดาลใจ การกระตุนทางปญญาและการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลตามรายละเอียด ดังนี้  
 1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการ
จัดการ หรือการทํางานที่เปนกระบวนการทําใหผูรวมงานมีการยอมรับ เชื่อมั่นศรัทธา ภาคภูมิใจ 
และไววางใจในความสามารถของผูนํา มีความยินดีที่จะทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผูนําจะ
มีการประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน เสียสละเพื่อประโยชนของกลุม เนนความสําคัญใน
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เรื่องคานิยม ความเชื่อ และการมีเปาหมายที่ชัดเจน มีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค ผูนําจะมี
คุณลักษณะสําคัญในดานการมีวิสัยทัศนและการถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูรวมงาน มีความมุงมั่น
และทุมเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจ มีความสามารถในการจัดการหรือการควบคุมอารมณตนเอง 
มีการเห็นคุณคาในตนเอง มีศีลธรรมและจริยธรรม  
  2. การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ
หรือการทํางานที่เปนกระบวนการ ทําใหผูรวมงานมีแรงจูงใจภายใน ไมเห็นแกประโยชนสวนตน 
แตอุทิศตนเพื่อกลุม มีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูงและเชื่อมั่นวาจะสามารถบรรลุเปาหมาย มี
ความตั้งใจแนวแนในการทํางาน มีการใหกําลังใจผูรวมงาน มีการกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึง
ส่ิงสําคัญ โดยผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานการสรางแรงจูงใจภายในใหกับผูรวมงาน มีการ
สรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก  
  3. การกระตุนทางปญญา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ
หรือการทํางานที่เปนกระบวนการ กระตุนผูรวมงานใหเห็นวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหา มี
การพิจารณาวิธีการทํางานแบบเกาๆ สงเสริมใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น มองปญหาในแงมุม
ตางๆ มีการวิเคราะหปญหา โดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค โดยผูนํา
จะมีคุณลักษณะสําคัญในดานการคิด และการแกปญหาอยางมีระบบและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค   
 4.  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นใน
การจัดการหรือการทํางานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการเอาใจเขามาใสใจเรา มกีาร
ติดตอส่ือสารแบบสองทางและเปนรายบุคคล สนใจและเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคล  
 มีการวิเคราะหความตองการและความสามารถของแตละบุคคล เปนพี่เล้ียงสอน ให
คําแนะนํา และสงเสริมพัฒนาผูรวมงานใหพัฒนาตนเอง มีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมาย
งานใหผูรวมงาน โดยผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล 
และการเอาใจเขามาใสใจเรา ความสามารถในการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลและเทคนิคการ
มอบหมายงาน44 
 นอกจากความคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กลาวมาแลว ยังพบวา มี
งานวิจัยจํานวนมากทั้งที่เปนงานวิจัยเชิงประจักษและเชิงทฤษฎีตางๆ ที่ศึกษาในวงการธุรกิจ 
อุตสาหกรรม ราชการทหาร สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และองคการที่ไมหวังผลกําไร ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และ
ยังมีประสิทธิภาพและใหความพึงพอใจมากกวาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และมีการศึกษาวิจัยและ

                                                 
44 Bernard  M. Bass  and  Bruce  J. Avolio,  Improving  Organization  Effectiveness 

Through  Transformational Leadership,4-6. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 40

ติดตามผลพบวา การพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงพรอมการฝกอบรมองคประกอบพฤติกรรม
เฉพาะ 4 ประการ (4I’s) ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได 
ผูบริหารโรงเรียนกับภาวะผูนํา 

 ผูบริหารโรงเรียนตองทําหนาที่เปนผูนํา กลาวคือ ตองเปนตัวอยางในดานพฤติกรรม 
และเปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน การแสดงออกของผูบริหารมีอิทธิพลตอ
ความรูสึกนึกคิดของครูและนักเรียนดวย  ดังนั้น ถาผูบริหารรูสึกวาผูบริหารมีความบริสุทธ์ิในการ
ทํางาน และเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืนในเรื่องตางๆ จะกอใหเกิดความศรัทธา ความสามัคคี รวมมือ
รวมใจในการทํางาน ซ่ึงสงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามจุดประสงค  ซ่ึง สต็อกดิลล 
(Stogdill) ไดกลาวไววา ผูนําหรือผูบริหารซึ่งบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ควรจะมีพฤติกรรม
ผูนําสูง มุงความสัมพันธ45  สวนธอมปสัน (Thompson) ไดกลาวไววา การที่ผูบริหารจะมีพฤติกรรม
แบบใดนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะสวนตัวที่ติดตัวมาโดยกําเนิดหรืออาจฝกอบรมใหเกิดขึ้นได46ผูบริหาร
โรงเรียนเปนผูนําที่รับผิดชอบงานของโรงเรียนทั้งหมด  ดังนั้น การเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน
จึงมีความสําคัญยิ่งในอันที่จะชวยในการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  การเปนผูนํานั้นปกติแลวจะประกอบไปดวยการนําและการบริหารภารกิจดวยการนํา
เปนความรับผิดชอบในการสนองความตองการของบุคคลและการเปลี่ยนแปลง หรือนวัตกรรม  
สวนภารกิจดานการบริหารเปนการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน รวมทั้งโปรแกรมการเรียนการ
สอนและการรักษาหรือปองกันใหหนวยงานดํารงตอไป ดวยการประสานงาน ขจัดปญหาและ
ประเมินผลงาน  ฉะนั้น ในการทํางานของผูบริหารจึงตองใชภาวะผูนําเปนเครื่องมือชักจูงให
รวมงานมีความคิดเห็น และปฏิบัติตามความตองการของตนโดยอาศัยสถานการณแวดลอม 
ขณะนั้นเขาชวยเหลือ ซ่ึงพฤติกรรมที่แสดงออกตอสภาพแวดลอมจะเปนเครื่องมือชี้ใหเห็นวาผูนํา
นั้นมีคุณสมบัติของความเปนผูนํามากนอยเพียงใด  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการทํางานของผูนําในฐานะ
ผูบริหารที่ฉลาด และมีไหวพริบในการใหงานที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพความสนใจและความสามารถ
ของแตละบุคคล   นอกจากนี้  งานที่มอบหมายควรเปนงานที่ทาทายและมีความสําคัญตอ
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดความสนใจในงาน ทําใหเกิดความคิด ความเต็มใจ และกระตือรือรนที่
จะขยายขีดความสามารถของตัวเอง เพื่อเปนผูพิชิตในงานที่มอบหมายนั้น 

                                                 
45 Ralp M. Stogdill , “ Personal Factors Associated  with  Leadership,” in Survey of  

Literature In Leadership (Maryland:Pennguin Book, 1969), 396. 
46 Herbert A. Simon,Donald W.Smithburge,and Victor A. Thompson,Public 

Admisnistration (New York : Knopf, 1950),103. 
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 ฉะนั้นจึงกลาวไดวา ถาผูบริหารโรงเรียนมีความเปนผูนําที่ดีสามารถใชแบบภาวะผูนํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จะชวยใหผูรวมงานเพิ่มความสามารถในการทํางานหรือใชความสามารถ
อยางเต็มศักยภาพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนามาตรฐานดานผูเรียนของโรงเรียน ดังนั้น ในการบริหาร
โรงเรียนผูบริหารในปจจุบันควรมีพฤติกรรมตามภาวะผูนําแนวใหม เพื่อเปนการสรางขวัญใหผูตาม
รวมกันในการพัฒนามาตรฐานดานผูเรียน ซ่ึงพฤติกรรมของผูบริหารจะตองประกอบดวย 4 
องคประกอบ ดังกลาว 
 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 ในทางการศึกษามาตรฐานการศึกษา (educational standard) คือ เครื่องชี้วัดคุณภาพที่ใช
อยูในปจจุบัน และเปนหนึ่งในกระบวนการประกันคุณภาพ (quality  assurance) ที่กําลังไดรับการ
พัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันวา แมปริมาณทรัพยากรที่รับผิดชอบจะ
เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แตระดับคุณภาพจะตองยังคงเปนมาตรฐานเดียวกันอยูเสมอ47  
 โดยทั่วไปแลวโรงเรียนจะมีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแตกตางกัน รูปแบบ
ดังกลาวจัดเปนตนแบบในการกําหนดมาตรฐานได สวนรูปแบบการพัฒนามาตรฐานที่นิยมใชกัน
มากนั้น เซ็ง (Cheng) ไดกลาวถึงรูปแบบการพัฒนามาตรฐานไว 8 รูปแบบ ดังนี้  
 1 . รูปแบบที่เนนเปาหมาย (goal  model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวาถาโรงเรียนระบุ
เปาหมายอยางชัดเจนแลว โรงเรียนที่มีคุณภาพคือโรงเรียนที่สามารถทําใหนักเรียนมีคุณภาพตาม
เปาหมายที่กําหนดไว  
                    2 . รูปแบบที่เนนปจจัย (resources – input model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวาถา
สามารถจัดปจจัยที่หายาก และมีคุณคาตามความตองการของโรงเรียนแลว จะทําใหโรงเรียนมี
คุณภาพสูงขึ้น  
                    3 . รูปแบบที่เนนกระบวนการ (process  model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวาธรรมชาติ 
และคุณภาพของกระบวนการในโรงเรียนเปนองคประกอบหลักที่มีผลตอคุณภาพนักเรียน และ
ระดับการบรรลุเปาหมายของโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนที่มีคุณภาพจึงตองมีการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียนอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

                                                 
 47 กระทรวงศกึษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา, เอกสารชุดการประกนัคุณภาพการศึกษา, เลม 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 
2541),1. 
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                    4 . รูปแบบที่เนนความพึงพอใจ (satisfaction  model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวาความ
พึงพอใจของผูที่เกี่ยวของกับโรงเรียน (stakeholder) เปนสิ่งสําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน 
                    5 .รูปแบบที่เนนชุมชน (legitimacy model) เปนรูปแบบที่มีความเชื่อวาโรงเรียนจะมี
ประสิทธิภาพ ถาโรงเรียนสามารถดํารงอยูกับชุมชน เปนที่ยอมรับของชุมชน ดังนั้น โรงเรียน
จําเปนตองดําเนินการแสวงหาทรัพยากร ดําเนินการแกไขปญหาอุปสรรคภายในโรงเรียน ตลอดจน
เผชิญกับสิ่งทาทายจากภายนอก  
 6 . รูปแบบที่สนใจการไมมีประสิทธิภาพของโรงเรียน (ineffectiveness model) เปน
รูปแบบที่มีความเชื่อวาการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ผูเกี่ยวของกับโรงเรียน
สามารถกระทําไดโดยงายและชัดเจน ในการวิเคราะหและระบุถึงเกณฑที่วาดวยการไมมี
ประสิทธิภาพของโรงเรียน  
 7 . รูปแบบองคการแหงการเรียนรู (organizational learning model) เปนรูปแบบที่มี
ความเชื่อวาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และปญหา
อุปสรรคที่มีอยูเปนส่ิงที่หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น โรงเรียนจะมีประสิทธิภาพได ตอเมื่อโรงเรียน
สามารถเรียนรูวิธีการปรับปรุงโรงเรียนใหตอบสนองตอสภาพเศรษฐกิจสังคม  
 8 . รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบองครวม (total quality management model)  เปน
รูปแบบที่มีความเชื่อวา การบริหารสภาพแวดลอมและกระบวนการภายในโรงเรียน แบบองครวม
เพื่อใหบรรลุถึงความตองการของกลุมเปาหมาย เปนกุญแจสําคัญตอการประสานผลสําเร็จระยะยาว 
องคประกอบสําคัญในการบริหารคุณภาพแบบองครวมในโรงเรียน ไดแก การใหความสําคัญตอ
ผูเกี่ยวของ การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง การใหสมาชิกในโรงเรียนมีสวนรวม และการ
สงเสริมใหสมาชิกไดพัฒนาความถนัด ความสนใจ ดวยความเต็มใจ  
 รูปแบบทั้ง 8 ขอขางตนนี้มีจุดเดนและขอจํากัดแตกตางกัน ดังนั้น แตละรูปแบบจึงมี
ความเหมาะสมในสถานการณที่แตกตางกัน และเมื่อพิจารณาโดยรวมแลวจะเห็นวา รูปแบบ
องคการแหงการเรียนรู และรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบองครวม มีความเหมาะสมสําหรับ
โรงเรียนในยุคปจจุบัน ซ่ึงมีภารกิจหลากหลายในสภาพสังคมเศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว48  

                                                 
 48 Y. C. Cheng, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ, การพัฒนามาตรฐานการศึกษา, เอกสารชุดการประกันคุณภาพการศึกษา, 
เลม 3 (กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุสภา, 2541), 2 – 6.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 43

 การสรางและปรับปรุงมาตรฐานโรงเรียนนั้น สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ไดเสนอขั้นตอนการปฏิบัติไวดังนี้ คือ  
 1 . การศึกษา วิเคราะห สังเคราะหขอมูล ในการที่จะกําหนดมาตรฐานหรือสภาพที่พึง
ประสงคในการดําเนินงานของแตละหนวยงานนั้น จําเปนตองศึกษาขอมูลและความตองการจาก
หลาย ๆ ดาน เชน ปรัชญาการศึกษาของไทย เปาหมายการพัฒนาการศึกษา ความตองการของสังคม 
มาตรฐานการศึกษาของไทยและตางประเทศ เปนตน  
 2 . การกําหนดกรอบความคิด จากขอมูลตาง ๆ ที่รวบรวมไวนํามาสังเคราะหเปนกรอบ 
แนวคิดเพื่อกําหนดเปนมาตรฐานโรงเรียน 
 3 . การยกรางมาตรฐาน เปนขั้นตอนที่คณะกรรมการรวมกันประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และเสนอแนะความตองการเพื่อกําหนดองคประกอบ และรายละเอียดของมาตรฐานให
ถูกตองตามกรอบแนวคิดทฤษฎี และเหมาะสมสอดคลองกับขอจํากัดและความตองการของตน  
 4 . การทําประชาพิจารณ เปนการนําผลที่เกิดขึ้นจากการประชุมปฏิบัติการไปใหผูที่
เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพิจารณา และเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 5 . การทดลองใชมาตรฐาน เปนการนํารางมาตรฐานโรงเรียนที่ผานการกระทําประชา
พิจารณาแลวไปทดลองใชในโรงเรียน ซ่ึงจะทําใหทราบถึงความเปนไปไดในการนํามาตรฐาน     
ไปใช ปญหา อุปสรรคตาง ๆ ขณะที่ทดลองใช เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงแกไขมาตรฐานใน
ขั้นตอนตอไป  
 6 . การตรวจสอบ ปรับปรุงมาตรฐาน เมื่อมาตรฐานผานขั้นตอนการทําประชาพิจารณ 
และทดลองใชแลว โดยปกติจะตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกตองเชิงเนื้อหา เชิงทฤษฎี เชิงโครงสราง 
และความชัดเจนของภาษาที่ใช เปนตน  
 7 . การเสนอขอความเห็นชอบ จากหนวยงานตนสังกัดเพื่อใหความเห็นชอบและ
ประกาศใชตอไป  
 8 . การประกาศใชและเผยแพร เมื่อมาตรฐานไดรับความเห็นชอบ แลวจะสามารถ
ประกาศใชและเผยแพรไปยังผูที่เกี่ยวของได49  
 
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเปนกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทั้งระบบ ทั่วทั้งองคการ โดยทุกกิจกรรมที่เปนสวนประกอบหลักของ

                                                 
49 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคระกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา, เอกสารชุดการประกันคุณภาพการศึกษา, เลม 3, 12 – 15. 
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ระบบ การจัดการศึกษาดําเนินการวมกันเพื่อมุงสูเปาหมายเดียวกัน คือ ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพ 
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และมีคุณลักษณะตามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ การ
วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายังเปนกระบวนการที่มีขั้นตอนเปนระบบ เพื่อที่จะสรางหรือ
ปรับแตงวิสัยทัศน  จัดลําดับความสําคัญของภารกิจ กําหนดรูปแบบและวิธีการจัดระบบองคการ 
และการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะชวยกันกําหนดทิศทางที่จะทําใหกระบวนการเรียน    
การสอน ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมไดดียิ่งขึ้น การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางถูกหลักวิชาการ และการตัดสินใจที่อาศัยขอมูลที่นาเชื่อถือเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพดานตาง ๆ จะนําไปสูกระบวนการปฏิรูปสถานศึกษาซึ่งเปนนโยบายสําคัญของการปฏิรูป
การศึกษา  
 องคประกอบที่สําคัญของการจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษามีดังตอไปนี้  

1 . การประเมินเพื่อสํารวจสภาพปญหาและความจําเปนอยางรอบดาน  
 2 . การปรับเปาหมายและทิศทางการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาในกรอบหลักสูตร  
 3 . การพัฒนาหรือเลือกใชรูปแบบวิธี หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
สภาพปญหา และความจําเปนสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา และเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนได
เรียนรู และบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม     
 4 . การจัดกระบวนการการเรียนการสอน โดยคณาจารยที่มีความรูความสามารถ
เหมาะสม 
 5 . การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพของครูผูสอน และบุคลากร  
 6 . ยุทธศาสตรและวิธีการทําใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 
 7 . การพัฒนาระบบขอมูลประเมินมาตรฐาน  
 8 . แผนการใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหาดานผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน50 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดเสนอขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรีมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นนี้จะ
กลาวถึง การริเริ่มดําเนินการโดยระดับนโยบายคัดเลือก สรรหา แตงตั้งบุคลากรที่มีประสบการณสูง 
เปนคณะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และการเริ่มตนกระบวนการจัดทํา

                                                 
 50 กระทรวงศกึษาธิการ, กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศึกษา : กรอบและแนวการดําเนินงาน, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที่ 
1, 37 – 39. 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการจัดตั้งคณะจัดทําแผน 
การทําความเขาใจในบทบาทหนาที่ การประสานความรวมมือทางวิชาการ และการวางแผนการ
ทํางานของคณะจัดทําแผน  
 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความตองการและความจําเปนของสถานศึกษา ขั้นนี้เปนหัวใจ
ของกระบวนการวางแผน สถานศึกษาจะไดรูสภาพปญหาความตองการ และความจําเปนของ
สถานศึกษา และลําดับของประเด็นการพัฒนา ขั้นนี้จะเกี่ยวของมากกับขอมูลเกี่ยวกับการเรียน และ
ผลการเรียนของผูเรียน โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน ส่ิงแวดลอมภายในและภายนอกที่
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เปนตน ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการทําความเขาใจ
วิสัยทัศนของสถานศึกษา การจัดทําภาพรวมของสถานศึกษา การสํารวจความตองการทางการศึกษา
ของผูเรียน และการวิเคราะหขอมูลความตองการดานการศึกษาของผูเรียน และกําหนดประเด็น
สําคัญการพัฒนา  
 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหปญหาสาเหตุและพิจารณาแนวทางแกไขตามประเด็นสําคัญ 
การพัฒนา ขั้นนี้เปนการวิเคราะหสาเหตุและปญหา หรือความตองการตามประเด็นสําคัญการ
พัฒนาผูเรียน เพื่อใหเขาใจสภาพปญหาความตองการอยางถองแท โดยใชกระบวนการอภิปราย
ระดมพลังสมอง และตัดสินใจที่สําคัญรวมกันในการกําหนดเปาหมาย  วัตถุประสงค และ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนการทบทวน 
ประเด็นสําคัญการพัฒนา ตัดสินใจเลือกประเด็นที่จะดําเนินการ เขียนเปาหมายการพัฒนา เขียน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  
 ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดแผนปฏิบัติการรายป ขั้นนี้เปนการวางเคาโครงแผนปฏิบัติการ
รายป และสรางใหเกิดความผูกพันในภาระหนาที่ของบุคลากรของสถานศึกษา ใหรับทราบสภาพ
ปญหา เปาหมายการพัฒนา ตลอดจนรวมพิจารณาหาแนวทางแกไขสภาพปญหาไดอยางครอบคลุม 
รอบคอบยิ่งขึ้น  และยอมรับที่จะนําไปปฏิบัติรวมกัน  ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการกําหนด
แผนปฏิบัติการายป และการตรวจสอบเชื่อมโยงระหวางเปาหมายการพัฒนากับแผนปฏิบัติการ   
รายป  
 ขั้นตอนที่ 5 การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นนี้เปนการลงมือ
เขียนแผน ทั้งนี้ควรนัดหมายเวลาลวงหนา เพื่อคณะผูจัดทําแผนสามารถรวมเขียนแผนไดอยางเต็มที ่
แผนพัฒนาคุณภาพควรจะสะทอนสิ่งตอไปนี้คือ แหลงงบประมาณ การวางแผนเปลี่ยนแปลงตั้งอยู
บนพื้นฐานงานวิจัย การประเมินผลบนพื้นฐานขอมูล การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
และการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดจนการประสานความรวมมือระหวางกิจกรรมตาง ๆ  
 ขั้นตอนที่ 6 การนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ ขั้นตอนนี้
กลาวถึงความสําคัญของการยอมรับ และพันธะผูกพันตอแผนพัฒนาคุณภาพอันกอใหเกิดการนํา
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แผนไปปฏิบัติทั่วทั้งสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนการสรางการยอมรับแผน มอบหมายการ
ปฏิบัติงานอยางเปนทางการ และทําความเขาใจสวนตาง ๆ ของแผน51  
 การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แตละแหงอาจมีสวนประกอบ
และรูปแบบการนําเสนอแตกตางกันได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของสถานศึกษา ความซับซอนของ
ภาระงาน และศักยภาพของสถานศึกษาแตละแหง อยางไรก็ตามกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ได เสนอสวนประกอบสําคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไว  คือ  1)  
เจตนารมณของสถานศึกษา 2)  ภาพรวมของสถานศึกษา  3)  เปาหมายการพัฒนา  และยุทธศาสตร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  4)  แผนปฏิบัติการรายป  5)  การระดมทรัพยากร 
แหลงสนับสนุนงบประมาณ  และสรุปงบประมาณ52   
 โดยสรุป สถานศึกษาจะตองมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจาํป
อยูแลว ซ่ึงควรไดรวมมือกับทุกฝาย วิเคราะห ขอมูลจากสารสนเทศของสถานศึกษา และศักยภาพ
ของสถานศึกษาในทุก ๆ ดาน ใชบทเรียนจาก จุดเดน และจุดดอยที่ผานมากําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ
และเปาหมาย การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหชัดเจนโดยพยายามใชศักยภาพของสถานศึกษา
อยางคุมคา ประหยัด และมีประสิทธิภาพ เพราะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานี้เปน
หัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นําไปสูการประกันคุณภาพภายใน และรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก  
 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือการนําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัตินั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนา สถานศึกษาควร
กําหนดแนวทางในการนําแผนสูการปฏิบัติ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ ได
กลาวถึงการนําแผนสูการปฏิบัติงานวา แผนที่นําไปสูความสําเร็จตองเปนแผนที่ทุกคนที่เกี่ยวของ
ทั้งในและนอกโรงเรียน มีความชัดเจนในแผน ยอมรับและเห็นพองในปญหาและเปาหมายที่
ตองการพัฒนา ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็โดยใหทุกคนไดรวมในกิจกรรมการจัดเตรียม และการทําแผน
อยางเต็มที่ การแบงงานออกเปนสวน ๆ พรอมกําหนดกลุมและหัวหนากลุมรับผิดชอบโดยผูมี
อํานาจเหนือใหการสนับสนุน ชวยเหลืออยางจริงใจนับเปนตัวแปรสําคัญของการนําแผนไปสู

                                                 
 51 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที่ 4, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 25 – 66. 
 52 เร่ืองเดียวกัน, 67 – 74. 
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ความสําเร็จ ขอสําคัญบุคลากรควรมีคูมือเพื่อใชควบคูกับแผน ซ่ึงควรจัดทําเปน 3 ระดับ คือคูมือ
คุณภาพ (quality  manual) ใชเปนคูมือสําหรับผูบริหาร มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ ปรัชญา นโยบาย 
โครงสรางองคการ และวิธีปฏิบัติทางคุณภาพโดยทั่วไป คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน (procedure 
manual) ใชเปนคูมือสําหรับหัวหนากลุม/ผูจัดการ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการ
กระทํา ขอบขายความรับผิดชอบและวิธีดําเนินการ และคูมือการปฏิบัติงาน (work  instructions) ใช
เปนคูมือสําหรับผูปฏิบัติงาน มีสาระสําคัญเกี่ยวกับลักษณะงาน กระบวนการ การปฏิบัติ การ
ตรวจสอบ คูมือทั้ง 3 ระดับนี้นอกจากเปนประโยชนตอการดําเนินงานแลว ยังเปนประโยชนตอ
แนวทางการตรวจสอบโดยเฉพาะการตรวจสอบภายใน หรือการประเมินตนเอง53 เชนเดียวกันกับ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดกลาวถึงการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สูการปฏิบัติวาจะตองประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน คือ  
 1 . การสรางการยอมรับแผน สถานศึกษาควรสรางการยอมรับและพันธะผูกพันตอ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาโดยควรนําแผนฉบับรางสุดทายใหบุคลากรของ
สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน เขตพื้นที่ ผูมีสวนเกี่ยวของที่สามารถชวยในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา ไดรวมใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นวายังมีสวนเกี่ยวของประกอบใดที่ควรจะเพิ่มเติม ให
การวางแผนเปนไปดวยความรอบคอบ รอบรู และรอบดานอยางแทจริง และจะทําใหเกิดความ
รวมมือและความผูกพันกับแผน ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนตอผลสําเร็จของผูเรียน และ
รวมดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงคที่กําหนด  
 2 . การมอบหมายการปฏิบัติอยางเปนทางการ ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาไดระบุการมอบหมายความรับผิดชอบใหกับหนวยงาน/บุคคลแลว เพราะฉะนั้นควรมี
การสงมอบแผนใหกับหัวหนากลุมวิชา หัวหนาระดับชั้น ตามสายการบังคับบัญชา ตลอดจนทีมงาน
อยางเปนทางการดวย เพื่อผูปฏิบัติจักไดทราบหนาที่ และขอบขายงานที่ตองทํา  
 3 . การทําความเขาใจสวนตาง ๆของแผน ซ่ึงมีส่ิงที่ผูปฏิบัติควรทําความเขาใจ ไดแก 
เจตนารมณของสถานศึกษา เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร เทคนิควิธีการใหมที่กําหนดไวใน

                                                 
 53 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา ,สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารชุด
การประกันคุณภาพการศึกษา, เลม 1,37. 
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แผนปฏิบัติการประจําป และการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผล
สําเร็จตามแผน54 
 โดยสรุป การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสามารถดําเนินได
อยางเขาใจตรงกัน มีแนวทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการเชื่อมโยงประสานสัมพันธ
ในทุกขั้นตอนของกิจกรรมอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพนั้น ควรไดพิจารณาทบทวน
โครงสรางการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และใหทุกคนมีสวนรวม มีการกําหนดบทบาท หนาที่รับผิดชอบ และภาระงาน อยาง
ชัดเจน และควรมีคณะทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากทุกหนวยงาน 
ของระบบบริหารจัดการ เพื่อรวมกันรับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้ควรจัดทําเปนเอกสารใหทุกคนไดรับทราบ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
 
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  
 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการดําเนินการเพื่อชวยเหลือ
สนับสนุน รวมถึงการดูแล สงเสริมใหจัดการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพไดมาตรฐาน 
ตามที่กําหนดจนทําใหสังคมเชื่อมั่นในคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา โดยสถานศึกษาตองจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามแผน ตรวจสอบและทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา และจัดทํารายงานคุณภาพประจําป โดยการดําเนินงานรวมกันของคณะบุคลากรใน
สถานศึกษา ชุมชน และผูที่เกี่ยวของ  
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความหมายของการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาไววา การตรวจสอบ เปนการรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน และผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา สําหรับนําไปเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา การทบทวน เปน
การนําขอมูลจากการดําเนินงาน และผลจากการดําเนินงานของสถานศึกษาทาผานการตรวจสอบ
แลว มาพิจารณาเปรียบเทียบวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด และหาสาเหตุ 

                                                 
 54 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา, เอกสาร
ชุดการประกันคุณภาพการศึกษา,  เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที่ 4, 63 – 
66. 
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ตลอดจนแนวทางแกไข ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษา55  
 กลาวโดยสรุป การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการประเมิน
ตนเองอยางเปนระบบดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา 
ผูปกครอง ชุมชน และเขตพื้นที่การศึกษา สะทอนใหเห็นเปาหมาย จุดเดน  และทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษา  
 
 
แนวดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  
 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย กิจกรรมสําคัญ 2 กิจกรรม 
คือ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา และการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยเขตพื้นที่การศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษานั้น ตองใหบุคลากร
ทุคน ทุกฝาย รวมทั้งผูบริหารและครูรวมในกระบวนการ โดยเนนการเปนผูนํา การใหโอกาสทุกคน
เขารวมทํางาน ทักษะในการจัดการ กําหนดเปาหมาย สรางทีมงาน กําหนดงานและมีมนุษยสัมพันธ
กับทุกคนในสถานศึกษาและชุมชน  
 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษานั้น เปนการ
ตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อนําผลการตรวจสอบ
ไปวิเคราะหสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา และใชเปนขอมูลในการพัฒนา และปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดทําภาพรวมของสถานศึกษา และภาพรวมของ
เขตพื้นที่การศึกษา 
 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาดังที่กลาวมาขางตน เปนกระบวนการ
ประเมินภายในของสถานศึกษา เพื่อการปรับปรุงแกไข ใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง การประเมิน
ภายในนี้ตองเริ่มตนจากครูและบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา ตองประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติ
งานของตนเอง โดยการบันทึกภาพความสําเร็จของงาน ปญหาและการแกไขไวเปนระยะ ๆ แตละ
หมวดวิชาหรือกลุม ฝาย เปนระยะ ๆเชนเดียวกัน โดยกําหนดภาพความสําเร็จที่ตองการไวให
ชัดเจน ประเมินจากผลการประเมินของทุกคน บันทึกไวเปนหมวดหมูเพื่อนําไปสูการประเมิน

                                                 
 55 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา, เอกสารชุดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา, ลําดับที่ 5, พิมพคร้ังที่ 3 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 8. 
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คุณภาพโดยรวมของสถานศึกษาได และคณะทํางานดานการประกันคุณภาพควรไดประเมินภาพ
ความสําเร็จของการจัดการศึกษาทั้งระบบของสถานศึกษาเปนระยะ ๆเชนกัน โดยใชผลการประเมนิ
จากหมวด/กลุม/ฝาย และการสัมภาษณพิจารณาผลงานที่มีหลักฐานรองรอย ปรากฏจากการ
ปฏิบัติงานของทุกคน ทุกหมวด/กลุม/ฝาย สรุปเปนภาพรวมของคุณภาพการศึกษา ซ่ึงควรทําเปน
ประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อนําไปสูการตรวจสอบและทบทวนจากเขตพื้นที่การศึกษาอยางนอย 
1 ครั้ง ในทุก 3 ป และเพื่อรองรับการประเมินจากภาพนอกตอไป  
  
การประเมินคุณภาพการศึกษา  
 นับตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการวัด และประเมินผลการศึกษาสู
ระดับสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน การตัดสินได – ตก 
และการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนอํานาจของสถานศึกษา ถึงแมวาการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาทั่งประเทศ จะใชหลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ แตความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใชส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน ตลอดจน
การวัดและประเมินผลไดเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมไดทั้งในสถานศึกษาตาง ๆ  ภายในภูมิภาค
เดียวกัน และตางภูมิภาค เพื่อเปนการควบคุมและรักษาคุณภาพของสถานศึกษาตาง ๆทัวประเทศให
มีมาตรฐานใกลเคียงกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดดําเนินมาตรการตาง ๆเชน การพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาโดยใหความรูทางวิชาการด านการวัดและประเมินผล  และนอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการยังไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเรียนที่อยูในระดับตัว
ประโยค คือ ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงเปน
การประเมินระดับชาติในวิชาหลัก  หรือความสามารถสําคัญตามจุดหมาย และคําอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตร โดยทําการประเมินในทุกป ผลการประเมินทีไดนอกจากจะเปนตัวบงช้ีคุณภาพ การศึกษา
ของประเทศในภาพรวมแลว ยังใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
ระดับชาติ และใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภูมิภาค เขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา56  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(national  test)  ตามรูปแบบของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมวิชาการ  ในปจจุบันมีอยู  2 ลักษณะ  คือ 

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทั่วไปของผูเรียน  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผูเรียนตามระดับชวงชั้นที่หลักสูตรกําหนด  ไดแก  ประถมศึกษาปที่  3  ประถมศึกษาปที่  6  
มัธยมศึกษาปที่  3  และมัธยมศึกษาปที่  6  โดยใชแบบทดสอบที่พัฒนาเปนแบบวัดมาตรฐาน

                                                 
56 เร่ืองเดียวกัน,13-16. 
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(standardized  test) เปนเครื่องมือสําหรับการประเมิน โดยจะสอบวัดสาระการเรียนรูที่มี
ความสําคัญหรือจําเปนโดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญในการประเมิน  เพื่อนําผลการประเมินไปใชเปน
ขอมูลชี้นําการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ ไดแก  ระดับกระทรวง  เขตพื้นที่การศึกษา  
จังหวัด  และโรงเรียน  ตลอดจนถึงตัวนักเรียนเปนรายบุคคล 

2. การประเมินความถนัดทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (scholastic   
aptitude test : SAT) เพื่อประเมินคุณภาพทางการศึกษาดานความถนัดทางการเรียนกับผูเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเทา  ทุกคนในสถานศึกษาที่อยูในระบบทุกสังกัด
ทั่วประเทศ  การประเมินความถนัดทางการเรียนเปนการประเมินที่จะวัดความสามารถของผูเรียนที่
ไมใชการวัดความรูดานเนื้อหาสาระเพียงอยางเดียว  แตเปนการวัดส่ิงที่อยูในตัวผูเรียน  อันเปนผลที่
เกิดจากการสะสมระยะยาวของกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามหลักสูตรทั้งในและนอกหองเรียน   
และเปนความรูความสามารถที่ผานกระบวนการกลั่นกรอง  สังเคราะหมาเปนเวลานานหลายๆ ป
เปนตัวบงชี้ใหเห็นถึงความสามารถของคนที่ไดรับการพัฒนาแลว  เปนตัวพยากรณที่ใชศึกษา
ความสําเร็จทางการศึกษาในอนาคต57 
 กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหกรมวิชาการในฐานะกรรมการและเลขานุการการ
ประเมินคุณภาพระดับชาติ  ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  โดยไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาที่ไดรับการประเมิน  ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ  
คณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัด  หรือเขตพื้นที่การศึกษาสวนภูมิภาค  และคณะกรรมการ
ดําเนินงานในสวนกลาง (กรุงเทพมหานคร)  ประสานงานและความรวมมือในการจัดการใหการ
ดําเนินการประเมินเปนไปอยางมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 1.  คนควาหาแนวทางกําหนดรูปแบบและขอบเขตของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติทั้งในตางประเทศ  และบริบทของการปฏิรูปการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.  2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2544  เพื่อนําเสนอตอคณะอํานวยการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
 2.  จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  เพื่อสรุป
เปนนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
 3.  ดําเนินการสรางเครื่องมือวัดตามหลักวิชาเพื่อใหเปนเครื่องมือที่มีมาตรฐาน และ
จัดพิมพพรอมเอกสารประกอบการประเมิน 

                                                 
57 เร่ืองเดียวกัน,17-20. 
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 4.  จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัด  เขตพื้นที่การศึกษา  และ
สวนกลาง  เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการประเมินใหการประเมินมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศ 
 5.  สงเครื่องมือวัด  และเอกสารประกอบการประเมินใหกับจังหวัดและสวนกลาง  เพื่อ
ดําเนินการประเมินในวันที่กําหนดพรอมกันทั้งประเทศ 
 6.  กํากับ  ติดตามการประเมิน  เพื่อรับทราบปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประเมิน  เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาระบบการประเมินตอไป  
 7.  รวบรวมกระดาษคําตอบ  ดําเนินการตรวจขอสอบแบบเขียนตอบ  ประมวลผลขอมูล  
เพื่อรายงานผลการประเมิน 
 8.  รายงานผลการประเมินเปนรายบุคคล  สถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา  จังหวัด  และ
ภาพรวมระดับประเทศ58 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติเปนเรื่องที่จะดําเนินการในบริบทของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงเริ่มประเมินไดในปการศึกษา  2548  แตกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให
ผูเรียนในหลักสูตรปจจุบันไดรับการประเมินดวย  กรมวิชาการจึงไดเร่ิมดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติตั้งแตปการศึกษา 2543  ในลักษณะของการนํารองหรือทดลองระบบโดยมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิชาที่สอบไปตามความเหมาะสม  และความจําเปนในแตละป  อยางเชน  
ในปการศึกษา  2543  ซ่ึงเปนปเริ่มตนการประเมินดานความถนัดทางการเรียน(SAT)  มัธยมศึกษาป
ที่  6  เพียงชั้นเดียว  แตในปการศึกษาตอมาไดมีการขยายขอบเขตการประเมิน   โดยประเมิน
นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่  3  ประเมินวิชาภาษาไทย  และคณิตศาสตร  ประถมศึกษาปที่  6  
และมัธยมศึกษาปที่  3  ประเมินวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร  และภาษาอังกฤษ  มัธยมศึกษาปที่   6  
ประเมินดานความถนัดทางการเรียน(SAT)และในปการศึกษา 2546  ไดเพิ่มเติมวิชาที่ประเมิน  คือ 
วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา 
 
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 48  ซ่ีงกลาววา “...การประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดย
มีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอ
สาธารณชน  เพื่อการนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกัน

                                                 
58 เร่ืองเดียวกัน, 21-22. 
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คุณภาพภายนอก”59   โดยรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปตองระบุความสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพรอมหลักฐานขอมูล  และผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุคนในระดับชวงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
 รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษาจะแสดงผลการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาในแตละปวาบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายนอกที่สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)กําหนดไว60 
 วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
 1.  เพื่อแสดงภาระความรับผิดชอบในผลการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด  สาธารณชน  และหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อส้ินป
การศึกษา 
 2.  เพื่อใหสถานศึกษา  และหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปตอไป 
 3.  เพื่อใหสถานศึกษามีขอมูลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา61 
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการจัดทํารายงาน
คุณภาพการศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  กําหนดเปาหมายผูรับรายงานใหเปนไปตามมาตรา 48  แหงพระราชบัญญัตการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.  2542  แลววางแผนการจัดทํารายงานและกําหนดรูปแบบการรายงาน 
 2.  แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลคุณภาพการศึกษาประจําป   ซ่ึงควรจะ
ประกอบดวย  ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการหรือผูทําหนาที่วิชาการของสถานศึกษา  และบุคลากรที่
เกี่ยวของทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

                                                 
59 กระทรวงศกึษาธิการ,พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิม่เติม

(ฉบับที่  2)พ.ศ.  2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 
2545 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภา,2545),23. 

60 กระทรวงศกึษาธิการ,กรมวชิาการ,แนวทางการรายงานคณุภาพการศึกษาประจําปของ
สถานศึกษา,เอกสารชุดโครงการประกันคณุภาพการศึกษา,ลําดับที่  6 พิมพคร้ังที่  3 (กรุงเทพฯ:โรง
พิมพคุรุสภา,2548),8. 

61 เร่ืองเดียวกัน,8-9. 
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 3.  รวบรวม  วิเคราะห  แปรผลและนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาในรอบป 
 4.  เขียนรายงานและจัดทําเอกสารรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
 5.  นําเสนอคณะผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 6.  เผยแพรสูกลุมเปาหมายผูรับรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา 
 7.  ติดตาม  และรับขอมูลยอนกลับจากกลุมเปาหมายผูรับรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป  ซ่ึงไดแก  นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  หนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ตอ
สาธารณชน  เพื่อรับทราบความคิดเห็น  ความพึงพอใจและขอเสนอแนะที่มีตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเพื่อนําผลไปเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป62 
 นอกจากนี้  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ยังไดกําหนดแนวการเขียนรายงาน 
คุณภาพการศึกษาประจําป  วาตองสะทอนคุณภาพการจัดการของสถานศึกษา  อันเปนผลมาจากการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานในรอบป
การศึกษาโดยมีผลลัพธที่สรางความมั่นใจใหผูที่เกี่ยวของ  2 ประการ คือ ประการแรก คุณภาพ
ผูเรียน  คือ  ผูเรียนทุกคนมีความรู  ความสามารถ  และคุณลักษณะตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานกําหนด และประการที่สอง คือศักยภาพของสถานศึกษาในหารดําเนินงานเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุตามเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงมีแนวทางการเขียนรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําปดังนี้ 
 1.  บรรยายสรุปภาพและผลการดําเนินงานที่สถานศึกษาปฏิบัติจนเกิดความสําเร็จตาม
เปาหมาย  ยุทธศาสตร  และวิธีการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป  และ
แผนปฏิบัติการประจําป 
 2.  นําเสนอขอมูลและผลการดําเนินงานที่ปรากฏจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายความสําเร็จที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
                   3. สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของสถานศึกษาเทียบกับระดับ
คุณภาพการดําเนินงานที่ตองการ 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

 อุดมการณอันสําคัญของการจัดการศึกษา  คือ  การจัดใหมกีารศึกษาตลอดชีวิตและการ
สรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรยีนรู  การศกึษาที่สรางคุณภาพชีวติและสังคมบูรณาการ
                                                 

62 เร่ืองเดียวกัน,9-11. 
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อยางสมดุลระหวางปญญาธรรม  คุณธรรม  และวัฒนธรรม  เปนการศึกษาตลอดชวีิตเพื่อคนไทยทั้ง
ปวง  มุงสรางพื้นฐานทีด่ีในวัยเด็ก  ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาขัน้
พื้นฐาน  และพัฒนาความรูความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ  โดยใหสังคมทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียน  และสามารถตรวจสอบไดอยาง
มั่นใจ วาการศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเปนปจจยัสําคัญในการพัฒนา
ประเทศเปนอยางยิ่ง  สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกนัเองได  และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
 สภาการศึกษาจึงมีหนาที่พฒันาและนําเสนอมาตรฐานการศึกษาของชาติ  จากนั้นองคกร
หลักและกระทรวงตาง ๆ รวมทั้งหนวยงานที่เกีย่วของ  ไดแก  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงที่เกีย่วของ  ภาคเอกชน  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฯลฯ  จะทําหนาทีพ่ัฒนามาตรฐานการศึกษาของแตละระดับและ
ประเภทการศึกษา  เพื่อใหสถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัยไดใชเปนแนวทางในการจัดการศกึษาระดับนั้น ๆ พรอมทั้งดําเนินการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริการการจัดการ  เพื่อเตรียม
ความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ( สมศ. )  ซ่ึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมดีังตอไปนี้63   
  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปการศึกษา  2549 
มาตรฐานดานผูเรียน   
มาตรฐานที่  1  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค 
ตัวบงช้ี 

1.1 มีวินัย  มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ 
1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต 
1.3 มีความกตัญูกตเวที 
1.4 มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผ  และเสียสละเพื่อสวนรวม 
1.5 ประหยัด  รูจักใชทรัพยสินของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา 
1.6 นิยมไทย เห็นคุณคาในภูมิปญญาไทยภูมิใจในความเปนไทย และรักษาวัฒนธรรมไทย 

                                                 
63 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,มาตรฐาน การศึกษาและตัวบงช้ี  ระดับการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ:กระทรวงศึกษาธิการ,2547),23. 
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มาตรฐานที่  2  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
ตัวบงช้ี 

2.1 รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ส่ิงแวดลอม 

2.2 เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 

มาตรฐานที่  3  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และมี 
เจตคติที่ดีตออาชพีสุจริต 
ตัวบงช้ี 

3.1 มีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ 
3.2 เพียรพยายาม  ขยัน  อดทน  ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
3.3 ทํางานอยางมีความสุข  พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3.4 ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
3.5 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

 
มาตรฐานที่  4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห มีวิจาณญาณ มีความคิด 
สรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 
ตัวบงช้ี 

4.1 สามารถวิเคราะห  สังเคราะห  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอยางเปนระบบและมีการคิด 
แบบองครวม 

4.2 สามารถคาดการณ  กําหนดเปาหมาย  และแนวทางการตัดสินใจได 
4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแกไขปญหาอยางมีสติ 
4.4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มองโลกในแงดี  และมีจินตนาการ 

มาตรฐานที่  5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
ตัวบงช้ี 

5.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ 
5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ 
5.3 สามารถสื่อความคิดผานการพูด  เขียน  หรือนําเสนอดวยวิธีตาง ๆ 64 

 

                                                 
64 เรื่องเดยีวกัน,10-11. 
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5.4 สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
5.5 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

มาตรฐานที่  6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง    รักการเรียนรูและพัฒนาคนเอง 
อยางตอเนื่อง 
ตัวบงช้ี 

6.1 มีนิสัยรักการอาน  การเขียนและการฟง  รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล  สนใจ แสวงหา  
ความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว 

6.2 มีวิธีการเรียนรูของตนเอง  สามารถเรียนรูรวมกับผูอ่ืน  และสนุกกับการเรียนรู 
6.3 สามารถใชหองสมุด  ใชแหลงความรูและสื่อตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  7  ผูเรียนมสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี 
ตัวบงช้ี 

7.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
7.2 มีน้ําหนัก  สวนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
7.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรงโรคภยั 

อุบัตเิหตุและปญหาทางเพศ 
7.4 มีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  และใหเกียรติผูอ่ืน 
7.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน  ครู  และผูอ่ืน65 

มาตรฐานที่  8  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 
ตัวบงช้ี 

8.1 ชื่นชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานศิลปะ 
8.2 ชื่นชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป 
8.3 ชื่นชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ 

มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่  9  ครูมีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับ 
ชุมชนไดดี  และมีครูเพียงพอ 
ตัวบงช้ี 

9.1 มีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
9.2 มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน 
9.3 มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 

                                                 
65 เรื่องเดยีวกัน,10-11. 
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9.4 มีการแสวงหาคามรูและเทคนิควิธีการใหมๆ เปนประจํา  รับฟงความคิดเห็น  ใจกวาง 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

9.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาขึ้นไป 
9.6 สอนตรงตามวิชาเอก-โท  หรือตรงตามความถนัด 
9.7 มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 

มาตรฐานที่  10  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน 
เปนสําคัญ 
ตัวบงช้ี 

10.1 มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
10.2 มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
10.3 มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
10.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
10.5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ

อิงพัฒนาการของผูเรียน 
10.6 มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม

ศักยภาพ 
10.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน66 

มาตรฐานดานผูบริหาร 
มาตรฐานที่  11  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบงช้ี 

11.1 มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
11.2 มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ 
11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
11.4 การบริหารมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ผูเกี่ยวของพึงพอใจในการบริหาร 

มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามีการจัดองคกร  โครงสราง  ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกร 
อยางเปนระบบครบวงจร 
ตัวบงช้ี   

12.1 มีการจัดองคกร  โครงสราง  ระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูง  และ 
ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

                                                 
66 เรื่องเดยีวกัน,12-13. 
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12.2 มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางครอบคลุมและทันตอการใชงาน 
12.3 มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
12.5 ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียน 

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการบริหารและจดการศึกษาโดยใชสถานศึกษา 
ตัวบงช้ี 

13.1 มีการกระจายการบริหารและการจัดการศึกษา 
13.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ  และใชหลักการมีสวนรวม 
13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาโรงเรียน 
13.4 มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
13.5 มีการตรวจสอบและถวงดุล 

มาตรฐานที่  14  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงช้ี 

14.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 
14.2 มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
14.3 มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถ 

ของผูเรียน 
14.4 มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู  และสื่ออุปกรณการเรียนที่เอื้อ 

ตอการเรียนรู 
14.5 มีการจัดระบบการบันทึก  การรายงานผล  และการสงตอขอมูลของผูเรียน 
14.6 มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยูเสมอ 
14.7 มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่  15  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
ตัวบงช้ี 

15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง 
15.2 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิด 

สรางสรรคของผูเรียน 
15.3 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของ 

ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
15.4 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 
15.5 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป  และกีฬา/นันทนาการ 
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15.6 มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาไทย 
15.7 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 

มาตรฐานที่  16  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ       
ตัวบงช้ี 

16.1 มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม 
16.2 มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
16.3 มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง  และ 

การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
16.4 มีหองเรียน  หองปฏิบัติการ  หองสมุด  พื้นที่สีเขียว  และสิ่งอํานวยความสะดวก 

เพียงพอและอยูในสภาพใชการไดดี 
16.5 มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 

มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
มาตรฐานที่  17  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน 
ตัวบงช้ี 

17.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน 
17.2   สนับสนุนใหแหลงเรียนรู  ภูมิปญญา  และชุมชน  เขามามีสวนรวมในการจัดทํา 

หลักสูตรระดับสถานศึกษา67 
มาตรฐานที่  18  สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน  องคกรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการ 
และองคกรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูภายในชุมชน 
ตัวบงช้ี  

18.1 เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 
18.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 68 
จากมาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไวนี้  ผูวิจัยมีความสนในในการพัฒนาคุณภาพดาน 

ผูเรียน  8 มาตรฐาน 
 

                                                 
67 เรื่องเดยีวกัน,13-14. 
68 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา ( องคกรมหาชน ),มาตรฐาน 

ตัวบงช้ีและเกณฑการพจิารณา  เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน
(กรุงเทพฯ:กระทรวงศึกษาธกิาร,2547),25. 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1   เปนหนวยงานทางการศึกษาที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรา  38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  
2542 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  
มีอํานาจหนาที่จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา  วิเคราะหจัดตั้ง  จัดสรร กํากับ  
ตรวจสอบ  ติดตามการใชงบประมาณ  ประสานสงเสริม  สนับสนุนกํากับ  ดูแล  ติดตามและ
ประเมินผล  รวมทั้งการระดมทรัพยากรในการสงเสริมการจัดการและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา69  ใหสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2545 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1  ดูแลรับผิดชอบสถานศึกษาของรัฐในเขต
อําเภอเมืองนครปฐม  อําเภอกําแพงแสน  และอําเภอดอนตูม  และสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  ดังนี้ 
ตารางที่ 6 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1 
ประเภทโรงเรียนที่จัดการศึกษา จํานวน 
ระดับอนุบาล  1  ถึงระดับประถมศึกษาปที่  6 110 
ระดับอนุบาล  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่  3 19 
ระดับมัธยมศึกษาปที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่  6 13 
ประเภทโรงเรียนที่จัดการศึกษา  (สถานศึกษาเอกชน) จํานวน 
ระดับอนุบาล 2 
ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปที่  6 11 
ระดับอนุบาล  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่  3 2 
ระดับอนุบาล 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่  6 1 
ระดับมัธยมศึกษาปที่  1  ถึง ปวช. 1 
ระดับมัธยมศึกษาปที่  1  ถึง ระดับมัธยมศึกษาปที่  6 1 
ระดับ  ปวช. - 
ระดับ ปวช – ปวส. 3 
สถานศึกษาสังกัดอ่ืนๆ 
สังกัด จํานวน 
                                                 

69   กระทรวงศกึษาธิการ,คูมือปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ม.ปท.,2546),1-3. 
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 9 
โรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัย  สังกัด  สกอ. 4 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 1 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 3 
มหาวิทยาลัยของเอกชน 1 
 
 
จํานวนโรงเรียนจําแนกขนาดตามจํานวนนักเรียน 
ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน 
ขนาดที่  1 นักเรียน  1 – 120  คน 45 
ขนาดที่  2 นักเรียน  121 – 200  คน 32 
ขนาดที่  3 นักเรียน  201 – 300  คน 14 
ขนาดที่  4 นักเรียน  301 – 499  คน 18 
ขนาดที่  5 นักเรียน  500 – 1499  คน 22 
ขนาดที่  6 นักเรียน  1500 – 2499  คน 4 
ขนาดที่  7 นักเรียน  2500  ขึ้นไป 6 
ไมมีนักเรียน  1   โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนบานไผโนม70 
 
บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรราการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีอํานาจหนาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามมาตรา34 (2)  โดยมีผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
และมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
 1.  บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  ขอบังคับของทาง  
ราชการ  รวมทั้งกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

2. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งควบคุมบุคลากร  การเงิน  การ 
พัสดุ  สถานที่และทรัพยสินของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับ 

3. เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป  รวมทั้งการจัดทํานิติกรรมตางๆ ใน 
                                                 

70 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1, “รายงานการจัดการศึกษา    ปการศึกษา  
2551    งานนโยบายและแผน  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครปฐมเขต 1,”2551. 
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ราชการของสถานศึกษา  ตามวงเงิน  งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับตามที่ไดรับมอบอํานาจ 
4. จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการเต 

พื้นที่ 
5. อํานาจหนาที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาใหเปนไปตาม 

ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
 
 
 

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
ปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย71 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
งานวิจัยในประเทศ 
  พิศาล  แกวลา  ไดศึกษาการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม  ผลการวิจัยพบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวาโรงเรียนประถมศึกษาไดดําเนินงานอยูในระดับ “มาก” คือ  ดาน
มาตรฐานคุณภาพนักเรียน  มาตรฐานการเรียนการสอน  มาตรฐานการบริหาร  สวนปญหาในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับ “ปานกลาง”  ทั้งดานมาตรฐานการเรียนการสอน  มาตรฐานคุณภาพผูเรียน  
และมาตรฐานการบริหาร  และขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินงาน  คือ  จัดการ
เรียนการสอนตามโครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน   ควรศึกษา
วิเคราะหหลักสูตรและแผนการสอนตามความตองของผูเรียน  ทองถ่ิน  และใหเหมาะสมกับ
สภาวการณในสังคมปจจุบัน  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและใหผูเรียน
แสวงหาความรูดวยตนเอง72 

                                                 
71 จํานง  หอมแยม,จิรภาส  ชยานันท  และภราดร  หอมแยม,ความรูเกีย่วกับกฎหมายและ

ระเบียบทีใ่ชในการปฏิบัติราชการ(กรุงเทพฯ:อมรการพิมพ,2550),83-84. 
72พิศาล  แกวลา, “การดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดั

สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดนครพนม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ  สาขาการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน,2544),32.  
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 สุวรรณา  ศรีบูรพาภิรมย  ไดศึกษาการบริหารโรงเรียนเอกชนที่ไดรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  ผลการวิจัยพบวา  สภาพและการ
บริหารโรงเรียนตามโครงการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  มีดังนี้  1)  ดานปรัชญาและ
เปาหมายของโรงเรียน  มีการกําหนดปรัชญาและเปาหมายเปนนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนที่เนน
ผลที่เกิดกับผูเรียน 2)  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  มีการจัดทําแผนการสอนราย
กลุมประสบการณอยางครบถวน  มีความสอดคลองกับเนื้อหาหลักสูตร 3)  ดานบุคลากร  ผูบริหาร
เปนผูมีความคิดริเริ่มและวิสัยทัศนกวางไกล  4)  ดานทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  มีอาคารเรียน  
อาคารประกอบเพียงพออยูในสภาพที่ใชการไดและเปนปจจุบัน  บริเวณรมร่ืน  สะอาดสวยงาม  5)  
ดานการจัด  การบริหาร  มีแผนปรับปรุงธรรมนูญโรงเรียน  6)  ปจจัยดานกิจการนักเรียน  มีการยก
ยองชมเชยใหกําลังใจนักเรียนผูประพฤติดีและทําคุณประโยชนใหแกโรงเรียนชุมชน  7)  ดาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ดานอนุรักษและเสริมสรางสิ่งแวดลอม  ศิลปวัฒนธรรมและ
ศาสนา  ปญหา  คือความเปนผูมีนิสัย “ใฝรู  ใฝเรียน”  ยังไมเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียน73 
 ชิน  มั่นศิล  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดานกระบวนการ
กับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรม
สามัญศึกษา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบวา  1)  ระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาดานกระบวนการของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตามกระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน    
ผลประกฎวามีการปฏิบัติอยูในระดับคุณภาพมากทุกมาตรฐาน  2)  เมื่อแยกผลการวิเคราะหขอมูล
ตามขนาดของโรงเรียน  คือ  เร่ืองการบริหารการจัดการอยางเปนระบบ  พบวาโรงเรียนขนาดใหญมี
คาเฉลี่ยสูงสุด  และโรงเรียนขนาดปานกลางมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  เร่ืองการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับหลักสูตรขั้นพื้นฐานและความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน  โรงเรียนขนาดใหญมี
คาเฉลี่ยสูงสุด  และโรงเรียนขนาดปานกลางมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  เร่ืองการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรู  สงเสริมสุขภาพอนามัย  และความปลอดภัยของนักเรียน  โรงเรียนขนาดใหญมีคาเฉลี่ย
สูงสุด  และโรงเรียนขนาดปานกลางมีคาเฉลี่ยต่ําสุด    เรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรอื่นใหมี
ความรู  ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานที่ไดเต็มศักยภาพ  
โรงเรียนขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยสูงสุด  และโรงเรียนขนาดปานกลางมีคาเฉลี่ยต่ําสุด   และเรื่องสงเสริม

                                                 
73 สุวรรณา  ศรีบูรพาภิรมย, “การบริหารโรงเรียนเอกชนที่ไดรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน”( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขา
การบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,2544),32. 
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ความสัมพันธและความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  องคกรภาครัฐ  และเอกชนใน
การจัดการศึกษา  โรงเรียนขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยสูงสุด  และโรงเรียนขนาดปานกลางมีคาเฉลี่ยต่ําสุด74    
 สังคม  ทีนาวัฒน  ไดศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอเมืองหนองคาย  
จังหวัดหนองคาย  ผลการวิจัยพบวา  1)  ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอ
เมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2)  ขาราชการครูสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  
มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัด
หนองคาย  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เมื่อเปรียบเทียบรายคูพบวา  
คิดเห็นของขาราชการครูโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระระดับความดับ  .05 และเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูมาตรฐานดานผูเรียน  
พบวา  ความคิดเห็นของขาราชการครูโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .0575 
 กัลยาณี  พรมทอง  ไดศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในวิทยาลัยพลศึกษา  ผลการวิจัยพบวาความฉลาดทางอารมณกับ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกันในเชิงบวก76  

                                                 
74 ชิน  มั่นศิล, “ความสัมพันธระหวางมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดานกระบวนการกับผล

การเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา”(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
สภาบันราชภฏัพระนครศรีอยุธยา,2546),32. 

75 สังคม  ทีนาวฒัน, “การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   สภาบนัราชภัฏมหาสารคาม
,2546),32.     

76 กัลยาณี  พรมทอง, “ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารในวิทยาลัยพลศึกษา” (ปริญญานิพนธ  การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2546),
บทคัดยอ. 
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 ศักดา  แจมแจง  ไดศึกษายุทธศาสตรการบริหารจัดการมาตรฐานดานนักเรียนสูมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายนอก  ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐม  ผลการวิจัยพบวา  
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครปฐมมีปญหาการบริหารจัดการมาตรฐานดานนักเรียนใน
ระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีปญหาในการบริหารจัดการมาตรฐานดานนักเรียน
สูมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกมากที่สุด  ในมาตรฐานที่  4  ผูเรียนมีคงวามสามารถในการ
คิด   วิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  
รองลงมาคือมาตรฐานที่  5  ผูเรียนมีความรู  และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  และมาตรฐานที่ 12  
ผูเรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  สําหรับยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการดานนักเรียนสูมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก  ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
นครปฐมมีดังนี้  1)  สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและการศึกษาเชิงสรางสรรค  2) จัด
กิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  และ  3)  พัฒนากระบวนการ
บริหารงาน  โดยนํากระบวนการ  PDCA  มาใชในการบริหารจัดการมาตรฐานดานนักเรียนสู
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก77 
 สมควร   ไกรพน   ไดศึกษาแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการ
ครู  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  ปรากฏวา  ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  
คือ  การสรางแรงบันดาลใจ  รองลงมาคือการสรางบารมี  และดานการกระตุนเชาวปญญา  สวน
ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ  ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล78 

ศุภกิจ  สานุสัตย  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  พบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผูสอน  โดยภาพรวมพบวา  ครูผูสอนมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน  โดยการสรางแรง

                                                 
77 ศักดา  แจมแจง, “ยุทธศาสตรการบริหารจัดการมาตรฐานดานนกัเรียนสูมาตรฐานการ

ประกันคณุภาพภายนอก  ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐม”( วิทยานิพนธปริญญาครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  สภาบนัราชภัฏนครสวรรค,2546),32.   

78สมควร  ไกรพน, “แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแกน”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภัฎเลย,2546),บทคัดยอ. 
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บันดาลใจมีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา  คือดานการกระตุนเชาวปญญา  ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล  
และดานการสรางบารมีตามลําดับ79 
 วันชัย  ธงชัย  ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอ
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา   พบวา  ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณสงผลตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ในภาพรวม  และเมื่อพิจารณาเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนรายดาน  ปรากฏวา ดานการสราง
แรงบันดาลใจ  มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาคือ  ดานการกระตุนทางปญญา  ดานการคํานึงถึง
ปจเจกบุคคล  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ตามลําดับ80 
                สมพร  เมืองแปน ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารเชิงกลยุทธใน
สถานศึกษา  พบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและการบริหารเชิงกลยุทธ
อยูในระดับมาก  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ  กรมสามัญศึกษา และสํานักงานคณะกรรการการศึกษาเอกชนไม
แตกตางกัน    มีความตางกันในรายของขั้นตอนการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  และกรมสามัญศึกษา  ในสวนของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกันทางบวกโดยรวมและรายดานในระดับมากกับการบริหารเชิงกล
ยุทธในสถานศึกษา81 
 วิชัย  พงษสุวรรณ ไดศึกษา การพัฒนามาตรฐานดานผูเรียน โรงเรียนรวมราษฎรวิทยานุ
กูล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3  จังหวัดชัยภูมิ  กลยุทธที่ใชในการพัฒนา คือ การ
อบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ตามกรอบการพัฒนา 3 ดานคือ  ดานความกระตือรือรนสนใจ

                                                 
79 ศุภกิจ  สานุสัตย, “ความสัมพันธระหวางผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกบั

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวัดขอนแกน”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฎัเลย,2547),บทคัดยอ.   

80 วันชยั  ธงชัย, “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษามหาบัณฑติ  
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),บทคัดยอ.  

81 สมพร  เมืองแปน, “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษามหาบัณฑิต   ภาควิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548),บทคัดยอ. 
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เรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ของนักเรียน  ดานความมีนิสัยรักการอาน และดานการสรุปประเด็น
การเรียนรูและประสบการณจากขาว   

มนัสนันท  บุญรักษ ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2   พบวา  ภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สามารถเรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยคือ ดานความเสนหหา  ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล ดานการดลใจ  และดานการ
กระตุนการใชปญญา และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูในระดับมากสามารถเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยคือ  ดานสถานะ
ของอาชีพ  ดานความรับผิดชอบ  ดานความสัมพันธกับเพื่อรวมงาน  ดานนโยบายและการ
บริหารงานองคกร  ดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน ดานลักษณะของงาน  ดานวิธีการ
ปกครองและบังคับบัญชา  ดานการยอมรับนับถือ  ดานความสําเร็จของงาน  และดานสภาพการ
ทํางาน สรุปภาวะผูนํา  ดานการดลใจ  ดานการกระตุนการใชปญญา  และดานการมุงความสัมพันธ
เปนรายบุคคลของผูบริหารสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู82 

ขนิษฐา  อุนวิเศษ ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3  พบวา ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน  ตามความคิดเห็น
ของขาราชการครูที่มีสถานภาพและปฏิบัติงานในโรงเรียนที่แตกตางกัน โดยรวมและรายดาน ไม
แตกตางกัน  องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนทุกดานมี
ความสัมพันธทางบวกกับองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.01 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ดาน การคํานึงถึงเอกบุคคล ดานการสรางแรงบันดาล
ใจ และดานการบริหารงานแบบเฉย สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน  และเปน
องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนที่ควรไดรับการพัฒนา สวน

                                                 
82 มนัสนันท  บญุรักษ, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครูในสถานศึกษา  สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
มหาบัณฑติ  ภาควิชาการบรหิารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549),
บทคัดยอ. 
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องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนที่ควรไดรับการพัฒนา คือ ดานความคาดหวังที่ทาทาย และดาน
การมีคานิยมรวมกัน83 

ปราณี  อธิคมานนท  ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการ
ดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต
ภูมิภาคตะวันตก  พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับ
มาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ  ความสามารถสวนตัว  การมุงความสัมพันนธเปนราย
คน  การดลใจ  และการกระตุนการใชปญญา การดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร  ดานระบบบริหารและการจัดการ ดานกระบวนการเรียนการ
สอน ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม84 

วัลลภ  สุขประเสริฐ  ไดศึกษาเรื่อง การวิเคาระหความสัมพันธระหวางการบริหารงาน
วิชาการกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ เขต 2  พบวา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
การปฏิบัติงานวิชาการโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอยคือ งาน
ดานหลักสูตร  งานดานการประเมินผูเรียน งานดานประกันคุณภาพภายใน ยกเวนงานดาน
กระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานดานผูเรียน โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)โดยภาพรวมและแตละ
มาตรฐานอยูในระดับ ดี ยกเวนมาตรฐานที่ 4 และมาตรฐานที่ 5 อยูในระดับ พอใช การบริหารงาน
วิชาการดานหลักสูตร  ดานกระบวนการเรียนรูและ ดานการประเมินผูเรียนมีผลตอการประเมิน
คุณภาพภายนอกในมาตรฐานดานผูเรียน85 

                                                 
83ขนิษฐา  อุนวิเศษ, “ภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการ

เรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3”(วิทยานิพนธครุุศาสตร
มหาบัณฑติ  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฎัสกลนคร,2550),บทคัดยอ.   

84 ปราณี  อธิคมานนท , “ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนนิงาน
ปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตภูมิภาค
ตะวนัตก”  (วทิยานิพนธปริญญาศึกษามหาบัณฑิต  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2550),บทคัดยอ. 

85 วัลลภ  สุขประเสริฐ, “การวเิคาระหความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับผล
การประเมินคณุภาพภายนอกมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสํานักงานเขต
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กนกวรรณ  วิเชียรเขต  ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่กาญจนบุรี เขต 3  พบวา  ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาเขตพื้นที่กาญจนบุรี เขต 3   โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับ มาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การสรางบารมี  การคํานึงถึงปจเจก
บุคคล  การกระตุนเชาวปญญา  และการสรางแรงบันดาลใจ พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่กาญจนบุรี เขต 3  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การคัดทางเลือก การศึกษาหาทางเลือก   การนิยามปญหา  
และการประเมินผลและปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่กาญจนบุรี เขต 3 มีความสัมพันธกัน
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งโดยรวมและจําแนกเปนรายดานในระดับมากทุก
ดาน คาความสัมพันธที่มีมาก คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมกับพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวม  รองลงมา คือภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ดานการสรางแรงบันดาลใจกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวม  สวนภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางบารมีกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา
โดยรวม    มีคาความสัมพันธนอยที่สุด86 
  จากผลงานวิจัยดังกลาว  พบวา  ภาวะผูนําของผูบริหาร  และการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพรองรับ จะชวยใหมีทิศทางในการดําเนินการเปนไปตาม
วัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายที่กําหนด ผูวิจัยจึงนําแนวคิดมาใชในการศึกษา “ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพมาตรฐานดานผูเรียน 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 ฮันส  เลสเตอร  วิคกี้  ไดทําการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาชุมชนแหง
การเรียนรู  กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลปาจาริโต  ประเทศแม็กซิโก  เพื่อใหไดขอสรุปและนํา

                                                                                                                                            
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ เขต 2”(วิทยานิพนธคุรุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา,2550),บทคัดยอ.  

86 กนกวรรณ  วิเชียรเขต , “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่กาญจนบุรี เขต 3” (วทิยานิพนธปริญญาศึกษา
มหาบัณฑติ  ภาควิชาการบรหิารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551),
บทคัดยอ. 
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ผลการวิจัยใชอธิบายภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ (1)  การแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน( shared viision) (2)  การแลกเปลี่ยนการตัดสินใจ(shared decision-making)(3) การ
แลกเปลี่ยนการเปนผูนํา  (shared leadership)(4) การแลกเปลี่ยนความรู(shared  knowledge)  ทุกคน
ในโรงเรียนจะไดรับการมอบอํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการแลกเปลี่ยนทั้ง 4 
กระบวนการ  การดําเนินการที่ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคจะตองทําการตรวจสอบโดยใช
การตรวจสอบแบบ 3 เสา  ดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายจนกระทั่งไดแนวทางชวยสงเสริม
ทางดานการวางแผน  การเลือกใชเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และ
การกําหนดลักษณะการนําของผูบริหารโรงเรียน87 
 ฟลบิน (Philbin) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของครูใหญโรงเรียยน
ประถมศึกษาในอินเดียนา สหรัฐอเมิกา ผลการวิจัยสรุปไดวาภาวะผูนําแบบเปลี่นสภาพไมมี
ความสัมพันธกับการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  แตมีความสัมพันธกับการเพิ่ม
ระดับความมั่นใจ  ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลการทํางานของครู88 
 แบงโคสกี(Bankoski) ไดศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพกับ
แรงจูงใจของครูโรงเรียนประถมศึกษาในเมืองนิวยอรคซิตี้  ผลการศึกษาสรุปวา  ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพกับแรงจูงใจของครู89 
 ลักส (Lucks) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพกับแรงจูงใจ
ของครูโรงเรียนเทศบาลในเมืองนิวยอรคซิตี้  ผลการศึกษาสรุปวา  ไมพบหลักฐานที่สนับสนุนถึง
ความสัมพันธของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  วามีผลกระทบตอแรงจูงใจของครูโรงเรียนเทศบาล

                                                 
87 Hults,LesterVicky, Transformational Leadership and Developing a Professional 

Learning Community in Pajarito Elementary School(New Maxico)[online] ,acssessed 
June25,2008 Available From : http://www lib. Umi. Com/dissertations/fullcit/9977775.,2000. 

88Patrick  Leo Philbin, “ Transfomational Leadership and secondary school 
principal(Leadership)”Ph.D.Purdue University,2001 Dissertation Abstracts International, 2001:A. 

89 Barbara Joyce Bankoski, “A study of relationship between Transformational 
Leadership and  Teacher Motivation in New York City elementary school.” Ed.D.st. Jonh’s 
University(New York) school of Education and Human Service,2001 Dissertation Abstracts 
International, 2003:A.  
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เมือง กลาวคือ การใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของครูใหญไมไดชวยสรางแรงจูงใจของครูไดดี
ไปกวาการใชภาวะผูนําแบบอื่น ๆ90 
 ดินแฮมและสตีเฟน(Dinham  and  Stephen)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับภาวะความเปนผูนําที่มี
ตอผลผลิตทางการศึกษา  พบวา  ความเปนผูนําเปนปจจัยในการสรางความสําเร็จของผลผลิตทาง
การศึกษา  เกิดจากผูอํานวยการที่ไดรับการฝกฝนภาวะผูนํา  มาจากบทบาทของครูใหญ  รอง
ครูใหญ  หัวหนากลุมสาระวิชาและครูผูสอนในแตละกลุม  และเกิดจากการฝกฝนความเปนมือ
อาชีพ91 
 มารค เพนทาลีโอ (Mark  Pantaleo)ไดศึกษา การประเมินรูปแบบของความพึงพอใจของ
ภาวะผูนําสําหรับบทบาทของศึกษานิเทศกในโรงเรียนทองถ่ิน  จากการตัดสินใจโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน  โดยใชทฤษฎีของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ บาส  แบบแผนของวรูมและเยตตัน  
รวมกับการตัดสินใจแบบมีสวนรวม   จากการศึกษาผลพบวา  ผูบริหารมีแนวโนมประสบ
ความสําเร็จในการปรับปรุงสภาพการณทั่วไปและการเปนตัวแทนทางดานวิชาการ  การศึกษานี้
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของสังคมในแงบวกซึ่งภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูนํามีผลตอการ
วาจางผูบริหารในเขตตางๆ และพัฒนาศึกษานิเทศก  โดยมีรูปแบบของภาวะผูนํากับความพอใจของ
ชุมชน  ซ่ึงจะเปนผลใหเกิดระบบสนับสนุนในแงบวกและนักเรียนมีผลการเรียนที่ดี92 
 จิทเทนต  เบรน  อี ( Gittens,Brian E.)  ไดศึกษาเรื่องความเขาใจในการใชภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงในบทบาทหัวหนาภาควิชา  ดานวิชาการในมหาวิทยาลัยตางๆ ของรัฐเวอรจิเนีย  
โดยมุงเนนการใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง  วิสัยทัศน  อิทธิพลการปรับตัว  การกระตุน
การปรับตัว  การปรับตัวของมนุษย  และคุณคาในการปรับตัว   จากหัวหนาภาควิชา  และสมาชิก 
ผลการศึกษาพบวา หัวหนาและสมาชิก  มีความเขาใจในการใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญระหวางความเขาใจของสมาชิกกับความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา

                                                 
90Howard Jay Lucks, “Transformational Leadership and  Teacher Motivation across New 

York City Public school.” Ed.D.st. Jonh’s University(New York) school of Education and Human 
Service,2001 Dissertation Abstracts International, 2004:A.  

91 Dinham  and  Stephen.  “Principal  leadership  for  outstanding educational  outcomes , 
“Journall of Educational  Administration   43,4 (Apirl 2005) : 338-356. 

92Mark Pantaleo “An evaluation of the preferred model of leadership for the role of 
school district Supervisor as determined by community partners.” (Ph.D. dissertations ,Walden 
University,2008),32. 
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ภาควิชาในดานวิชาการ  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป คือ การคัดเลือกหัวหนาภาควิชา  การ
ประเมิน  และการพัฒนาอยางมืออาชีพ93 
   
 
 

สรุป 
 

 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียนของสถานศึกษา  มีรูปแบบและ
วิธีการในการพัฒนาที่หลากหลาย ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของ
สังคม  เศรษฐกิจ  อยางมากมายในปจจุบัน  และปจจัยสําคัญคือการบริหารของผูบริหารจะตองมี
องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership)       ตามแนวคิดของบาส 
และอโวลิโอ ( Bass & Avolio ) คือ  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  การสรางแรงบันดาลใจ  การ
กระตุนทางปญญา  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล   ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
เปนไปตามเกณฑของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานผูเรียนทั้ง 8  มาตรฐาน  ไดแก
มาตรฐานที่  1  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  มาตรฐานที่  2  ผูเรียนมี
จิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มาตรฐานที่  3  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการ
ทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  มาตรฐานที่  4  ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง 
และมีวิสัยทัศน  มาตรฐานที่  5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  มาตรฐานที่  6  
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง    รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
มาตรฐานที่  7  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี  มาตรฐานที่  8  ผูเรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  

                                                 
93 Gittents E. Brian “ Perceptions of the applicability of  transformational leadership 

behavior to the leader role of academic department chair : A study of selected universities in 
Verginia”(Ed.D. dissertation,The George Washington University,2009),32. 
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บทท่ี  3 

การดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม   เขต 1   2) มาตรฐานดาน
ผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  และ 3) ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1   การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive 
research)  โดยใชสถานศึกษาจํานวน 104  แหงเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)และ ผูให
ขอมูลสถานศึกษาละ 4  คน คือ ผูอํานวยการ 1  คน  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  1  คน   และ
ครูผูสอน  2  คน รวมทั้งสิ้น 416 คน เครื่องมือที่ใช  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวความคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass & Avolio ) 
และมาตรฐานดานผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   การดําเนินการวิจัยประกอบดวย 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย  คือ ประชากร  ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย  การสรางเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 

 เพื่อเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจยัตามวัตถุประสงคของงานวิจัยที่กําหนด  และ
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จอยางมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจยัไวเปน 3  ขั้นตอน  ดังนี ้
 ขั้นตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เพื่อใหการดําเนินงานเปนระบบ ผูวิจัยไดศึกษา
จากเอกสาร  ตํารา  บทความ ตาง ๆ งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  เพื่อเสนอโครงรางงานวิจัย
ตามคําแนะนํา  และขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา  และเสนอโครงรางตอภาควิชา  และขอ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2  การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัย  จัดสรางเครื่องมือสําหรับเก็บ
รวบรวมขอมูล การทดสอบคุณภาพเครื่องมือและปรับปรุงขอบกพรองของเครื่องมือ  และนํา
เครื่องมือที่สรางขึ้นไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนกลุมตัวอยาง  แลวรวบรวมขอมูลที่ไดมา
ตรวจสอบความถูกตอง  ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
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ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย    เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานการวิจัยนาํเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงขอบกพรอง  ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธเสนอแนะ  จัดพิมพและสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตอ
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพและสอดคลองตามจุดประสงคการวิจัย  ผูวิจัย
กําหนดระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงประกอบดวย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร  กลุมตัวอยางและขนาดของ
ตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือ  และการสรางเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห
ขอมูล  สถิติที่ใชในการวิจัย  การเสนองานวิจัย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจยัครั้งนี้เปนการวจิัยเชงิพรรณนา( descriptive research)  ในลกัษณะของกลุมตวัอยาง
เดียว  ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the  one  shot, non-experimental case study design) ซ่ึง
แสดงดวยแผนภูมิ (diagram) ดังนี ้
 
 
                  O 
 
 
 
      R                  X 
 
          
   R หมายถึง  ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม 

X หมายถึง  ตัวแปรที่นํามาศึกษา  
O หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกาขั้นพื้นฐาน จํานวน 141 แหง  
โดยอยูในเขตอําเภอเมืองนครปฐม อําเภอกําแพงแสน และอําเภอดอนตูม มีการจัดขนาดของ
สถานศึกษาเปน 4 ขนาด ไดแก ขนาดเล็ก จํานวนนักเรียนไมเกิน 500  คน  ขนาดกลางจํานวน
นักเรียนตั้งแต 501-1,000  คน ขนาดใหญจํานวนนักเรียนตั้งแต 1,001 – 2,000 คน และขนาดใหญ
พิเศษ จํานวนนักเรียนมากกวา 2,000 คน1 
 
กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 
 กลุมตัวอยางคือสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1     ใชตาราง
กําหนดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan ) ไดจํานวน 104แหงและใช
วิธีการสุมแบบแบงประเภท (stratified random sampling) ซ่ึงผูใหขอมูลคือ  ผูอํานวยการ  รอง
ผูอํานวยการ  และครู  ของสถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1   มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 1.  จัดแบงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต
1   ซ่ึงตั้งอยูบนพื้นที่อําเภอเมืองนครปฐม  อําเภอกําแพงแสน  และอําเภอดอนตูม  ตามขนาดของ
สถานศึกษา  4  ขนาด  คือขนาดเล็ก  กลาง ใหญ และใหญพิเศษ จะมีสถานศึกษาขนาดเล็ก  90  แหง  
ขนาดกลาง  38  แหง  ขนาดใหญ 6 แหง และขนาดใหญพิเศษ 7 แหง  รวมทั้งส้ิน  141  แหง 
 2.  สุมตัวอยางสถานศึกษา  ไดขนาดตัวอยางตามที่กําหนดตามสัดสวนรายอําเภอ  แยกได
ดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็ก  64  แหง ขนาดกลาง  29  แหง ขนาดใหญ 6 และขนาดใหญพิเศษ 5 แหง  
รวม   104  แหง 
                3. ในแตละสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง     กําหนดผูใหขอมูล  ซ่ึงประกอบดวย 
ผูอํานวยการ 1  คน     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  1  คน     และครูผูสอน  2  คน     รวมผูใหขอมูล
สถานศึกษาละ  4  คน   รวมทั้งส้ิน  416  คน 
 
 
 
 

                                                 
              1 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องคกรมหาชน )
[Online],accessed 28 June 2008. Available from http://www.onesqa.or.th/th/home/index.php 
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  ตารางที่  6  กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 
ประชากร ตัวอยาง ผูใหขอมูล อําเภอ 

ล ก ญ ญพ รวม ล ก ญ ญพ รวม ผอ. รอง ครู รวม 
เมือง

นครปฐม 
30 21 2 6 59 22 15 2 4 43 43 43 86 172 

กําแพงแสน 39 13 2 1 55 28 10 2 1 41 41 41 82 164 
ดอนตูม 21 4 2 0 27 14 4 2 0 20 20 20 40 80 
รวม 32 96 6 7 141 64 29 6 5 104 104 104 208 416 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  ประกอบดวย  ตวัแปรพื้นฐาน  ตัวแปรตนและตัวแปรตาม  ดังนี ้
 1.  ตัวแปรพืน้ฐาน  เปนตวัแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
ไดแก  เพศ  อายุ  อายุราชการ  ระดับการศกึษา  ตําแหนงหนาที่  และประสบการณในการทํางาน 
 2.  ตัวแปรตน (X)  เปนตวัแปรที่เกี่ยวกับผูนําการเปลี่ยนแปลง (Xtot )  ตามทฤษฎีของบาส 
และอโวลิโอ(Bass&Avolio )ประกอบดวย 
       2.1  การสรางบารมีอยางมีอุดมการณ (X1 )   หมายถึง  การที่ผูนําประพฤติตัวเปน
แบบอยาง เปนที่ยกยอง  เคารพนับถือ  ศรัทธา  ไววางใจ  มีความสามารถในการมองการณไกล  มี
วิสัยทัศนและถายทอดวิสัยทัศน  ไปยังผูรวมงาน  มุงมั่น  ทุมเท  และปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมาย 
      2.2  การสรางแรงบันดาลใจ (X2 ) หมายถึงความสามารถของผูบริหารในการใชคําพูด
ใหกําลังใจ  กระตุน  โนมนาวจิตใจใหครูเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน  เกิดความเชื่อมั่น  
และความภาคภูมิใจในงาน  เปล่ียนแปลงจากการทํางานเพื่อตนเองเปนเพื่อประโยชนของกลุม  
อุทิศตนเพื่อกลุม  มีการตั้งมาตรฐานการทํางานที่สูงขึ้น  ผูบริหารจูงใจผูใตบังคับบัญชาไดรับการ
ตอบสนองตอความตองการความสําเร็จ  เสริมสรางกําลังใจเมื่อยามเกิดทอแท  หรือหมดกําลังใจ 
       2.3  การกระตุนการใชปญญา (X3) หมายถึง การที่ผูบริการกระตุนผูใตบังคับบัญชาให
ตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน  เกิดความตองการหาแนวทางใหม ๆ ในการ
แกปญหา  มีการพิจารณาปรับปรุงวิธีการทํางานสงเสริมใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น  มอง
ปญหาในแงมุมตาง ๆ มีการวิเคราะหการนําไปใช  การตีความ  สนับสนุนใหมีการพัฒนาวิธีการ
ใหม ๆ หรือคิดคนสิ่งแปลกใหม 
       2.4  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (X4 )  หมายถึงความสามารถของผูบริหารใน
การเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล  มีการสื่อสารสองทาง  เอาใจใสผูใตบังคับบัญชาแตละคน  มี
การยอมรับนับถือความรูความสามารถ  มอบหมายงานใหตามความสามารถ  ตลอดจนสงเสริมและ
หาแนวทางใหผูใตบังคับบัญชาไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพของแตละบุคคล 
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 3.  ตัวแปรตาม Y เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับ  มาตรฐานดานผูเรียน (Ytot)ดวยเกณฑมาตรฐาน
ดานผูเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประกอบดวย 

 มาตรฐานที่  1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค(Y1)  หมายถึง ผูเรียน
มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย  สุจริต  มีความกตัญูกตเวที มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผ่ือแผ  
เสียสละเพื่อสวนรวม  ประหยัด รูจักใชทรัพยสินของตนและสวนรวมอยางคุมคา  นิยมไทย  รักษา
วัฒนธรรมไทย  

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม(Y2)   หมายถึงผูเรียน
รูคุณคาของสิ่งแวดลอม  ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม  เขารวมหรือ
มีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม   

มาตรฐานที่  3  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต (Y3)   หมายถึง  ผูเรียนมีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ  
เพียรพยายาม  ขยัน  อดทน  ละเอียดรอบรอบในการทํางาน  ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนสนใจ   

มาตรฐานที่  4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมีวิจารณญาณ มี
ความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน (Y4)   หมายถึง   ผูเรียน สามารถวิเคราะห  
สังเคราะห  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอยางเปนระบบ  มีความคิดอยางองครวม  กําหนดเปาหมาย
ประเมินและแนวทางการตัดสินใจได  แกไขปญหาอยางมีสติ    มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มอง
โลกในแงดีและมีจินตนาการ   

มาตรฐานที่  5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร (Y5)  หมายถึง  ผูเรียนมี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติใน 8 กลุมสาระฯ เฉลี่ยตามเกณฑ  
สามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน  หรือนําเสนอดวยวิธีตาง ๆ  ใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู   

มาตรฐานที่  6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง (Y6)  หมายถึง  ผูเรียนมีนิสัยรักการอานการเขียนและการฟง  รูจักตั้งคําถามเพื่อ
หาเหตุผล  สนใจ  แสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว  มีวิธีการเรียนรูของตนเอง  สามารถ
เรียนรูรวมกับผูอ่ืนและสนุกกับการเรียนรู  ใชหองสมุด  แหลงความรู ส่ือตาง ๆ ทั้งในและนอก
สถานที่ เปนประโยชนตอการเรียนรู   

มาตรฐานที่  7  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี(Y7)    หมายถึง  ผูเรียนมี
นิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ  มีน้ําหนัก  สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย  
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อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ  มีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสมและใหเกียรติผูอ่ืน  มี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู  และผูอ่ืน   

มาตรฐานที่  8  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา(Y8)    
หมายถึง  ผูเรียนชื่นชม  รวมกิจกรรมและมีผลงานทางดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  กีฬาและ
นันทนาการ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม(questionnaire)สําหรับเก็บรวบรวมขอมูล  
โดยเก็บจากผูใหขอมูล   คือ  ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ   และครูผูสอน   สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1   แบบสอบถาม 1 ฉบับแบงออกเปน  3  ตอนดังนี้ 
 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ(checklist)เกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาที่  และ
ประสบการณในสถานศึกษา  ซ่ึงใชแบบตรวจสอบรายการ(check  list)จํานวน  5 ขอ 
 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนามาจาก
แบบสอบถามของปราณี  อธิคมานนท ที่ไดพัฒนารูปแบบจากเครื่องมือวัด multifactor  leadership 
questionnaire from 5X  rater  ของ บาสและอโวลิโอ(Bass&Avolio ) เพื่อวัดภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง(tranformational leadership )ของผูบริหารสถานศึกษา  4  ดานคือ1) การสรางบารมี
อยางมีอุดมการณ(charismatic or idealized influence)  2)  การสรางแรงบันดาลใจ(inspirational  
motivation ) 3) การกระตุนการใชปญญา (intellectual stimulation )  4)การคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล (individualized consideration)  จํานวน 44 ขอ 

ตอนท่ี  3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานดานผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีทั้งหมด  8  มาตรฐานคือ  มาตรฐานที่  1  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึง
ประสงค  มาตรฐานที่  2  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มาตรฐานที่  3  
ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต  มาตรฐานที่  4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  มาตรฐานที่  5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร  มาตรฐานที่  6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง    รักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  มาตรฐานที่  7  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิต
ที่ดี  มาตรฐานที่  8  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  จํานวน  33 ขอ 
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 แบบสอบถามทั้งตอนที่  2  และตอนที่ 3 มีลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 
ระดับตามแนวคิดของไลเคิรท(Likert’s rating scale )  ดังนี้ 
 ระดับ 1  หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือมาตรฐานดานผูเรียนอยูในระดับนอย
ที่สุด    มีคาน้ําหนัก 1 คะแนน 

ระดับ 2  หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือมาตรฐานดานผูเรียนอยูในระดับนอย    มี
คาน้ําหนกั 2 คะแนน 
 ระดับ 3  หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือมาตรฐานดานผูเรียนอยูในระดับปากลาง    
มีคาน้ําหนกั 3 คะแนน 
 ระดับ 4  หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือมาตรฐานดานผูเรียนอยูในระดับมาก    มี
คาน้ําหนกั  4  คะแนน 
 ระดับ 5  หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือมาตรฐานดานผูเรียนอยูในระดับมาก
ที่สุด    มีคาน้ําหนัก 5 คะแนน 
 
การสรางเครื่องมือ 
 เพื่อใหการวิจยัครั้งนี้สามารถตรวจสอบ  และวดัไดตรงกับขอบเขตของการวิจยั  และบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว  ผูวจิัยวางแผนดําเนินการสรางเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม  เพื่อใชในการ
เก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี ้
 ขั้นตอนที่  1  ศึกษาเอกสารหลักการ  แนวคิด  ทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาและมาตรฐานดานผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากเอกสาร  ตํารา  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม 
 ขั้นตอนที่  2  สรางแบบสอบถามตามของเขตของเนื้อหา(content validity)และสํานวนการ
ใชภาษาในแบบสอบถามโดยใหผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณจํานวน 5 ทานเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสอดคลองของเครื่องมือกับขอบเขตของเนื้อหาการวิจัยโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item 
Objective Congruence ) แลวนํามาแกไข  ปรับปรุง 
 ขั้นตอนที่  3  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (try out) กับผูใหขอมูลใน
สถานศึกษาคือ ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  ครูผูสอน  ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
จํานวน 8 โรงเรียนที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง รวม 32  คน 
 ขั้นตอนที่  4  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อมัน่    (reliability)  ตาม
วิธีของครอนบาค  ( Cronbach ) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α -  coefficient )  ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ .982    
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลในการศึกษาวจิัยในครั้งนี้  ดาํเนินการดังนี ้
1.  ทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อทําหนังสือขอความ

อนุเคราะหไปยังผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1 ที่เปน
กลุมตัวอยาง  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อทํางานวิจัย โดยจัดใสซองเอกสาร
กําหนดวันและสถานที่สงคืนที่หนาซองอยางชัดเจนแลวฝากใสชองรับเอกสารราชการแตละ
สถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และบางสถานศึกษาผูวิจัยเปนผูนําสง
และนัดหมายกับบุคคลผูรับผิดชอบแตละสถานศึกษาเพื่อรับคืนดวยตนเอง 

2.  ผูวิจัยดําเนนิการเก็บขอมลูและติดตามรวบรวมแบบสอบถามคืนโดยตั้งกลองรับเอกสาร
งานวิจยัคืนทีบ่ริเวณหนาหองรับ- สงหนงัสือราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครปฐม เขต
1 ตามที่ระบุไวหนาซองเอกสารงานวิจัย และบางสถานศึกษาผูวจิัยเก็บขอมูล ดวยตนเอง 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจยัครั้งนีใ้ชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห(unit of analysis)  เปนกลุมตัวอยางจาํนวน 
104  แหงและผูใหขอมูลแตละแหงประกอบดวย  ผูอํานวยการ 1  คน  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
1  คน ครูผูสอน  2  คน  รวมผูใหขอมูลแหงละ  4  คน  รวมผูใหขอมลูทั้งส้ิน  416  คน  นํามาจดั
ขอมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้  

1.  พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา 
 2.  จัดระเบยีบขอมูล  ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถามที่สมบูรณ 

3.  ลงรหัสขอมูล  นําไปคํานวณคาสถิติ  เพือ่ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  
 4. เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย ( การวิเคราะหระดับภาวะผูนาํการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา และระดับมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช
เกณฑการเทยีบคาเฉลี่ยตามแนวคดิของเบสต(Best) ดังนี ้
 1.00 – 1.49  หมายถึง  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยูในระดบันอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถงึ  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือมาตรฐานดานผูเรียนของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถงึ  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือมาตรฐานดานผูเรียนของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานอยูในระดับปานกลาง 
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 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถงึ  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือมาตรฐานดานผูเรียนของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานอยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือคุณภาพมาตรฐานดานผูเรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมากที่สุด 
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย  
 เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชสถิติใน
การวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1.  สถานภาพของผูใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม   วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่
(frequency)และคารอยละ(percentage) 
 2.  ภาวะผูนําของการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารหรือมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานใชการวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) โดยจํานวน
โรงเรียนเปนหนวยวิเคราะหขอมูล   

3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูแบบขั้นตอน (stepwise multiple regresstion 
analysis) โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห 
 

สรุป 
 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research)  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 
1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1      2)มาตรฐานดานผูเรียน  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และ 3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอ
มาตรฐานดานผูเรียน  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 
1  โดยใชสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 104  
แหงเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)และผูใหขอมูล  สถานศึกษาละ 4  คน ประกอบดวย  
ผูอํานวยการ 1  คน  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  1  คน ครูผูสอน  2  คน  รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น  
416  คน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม       เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารตามแนวคิดของบาส 
และอโวลิโอ(Bass&Avolio)และคุณภาพมาตรฐานดานผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
วิเคราะหขอมูลโดยใช  คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage)คาเฉลี่ย( X ) สวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน(S.D.) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(stepwise multiple regresstion 
analysis)โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ คือ  1) เพื่อทราบ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม   
เขต 1          2)เพื่อทราบมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1 และ 3) เพื่อทราบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอ
มาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวน   104  แหง   แตละ
สถานศึกษามีผูใหขอมูลจํานวน  4  คน  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา  รองผูบริหารสถานศึกษาฝาย
วิชาการ และครูผูสอน  2  คน  รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้นจํานวน  416  คน  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 102   แหง รวม 408  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 98.07   นํามาวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผล
การวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย  จําแนกเปน 4 ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2     ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
ตอนที่ 3   การวิเคราะหมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
ตอนที่ 4   การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดาน 

ผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
 

ตอนที่ 1   ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ในการวิจัยนี้โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการ
วิเคราะหมีจํานวน 102 โรงเรียน ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 
และครูผูสอน โรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งส้ิน 408 คน มีผลการวิเคราะห ดังนี้ 
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ตารางที่  7   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

ชาย 168 41.18 เพศ 
หญิง 240 58.82 

รวม 408 100.00 
นอยกวา 25 ป 1 0.25 
25 – 35 ป 28 6.86 
36 – 45 ป 59 14.46 

อายุ 

46 ปขึ้นไป 320 78.43 
รวม 408 100.00 

ต่ํากวาปริญญาตรี 5 1.23 
ปริญญาตรี 297 72.79 
ปริญญาโท 105 25.74 

ระดับการศึกษา 

ปริญญาเอก 1 0.24 
รวม 408 100.00 

ผูอํานวยการ 98 24.02 
รองผูอํานวยการ 46 11.27 

ตําแหนงหนาที่ใน
สถานศึกษา 

ครูผูสอน 264 64.71 
รวม 408 100.00 

นอยกวา 6 เดอืน 24 5.88 
6 เดือน – 1 ป 13 3.19 
1 – 5 ป 65 15.93 

ประสบการณการทํางานใน
สถานศึกษานี ้

6 ปขึ้นไป 306 75.00 
รวม 408 100.00 

 
 จากตาราง ที่ 8  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 240 คน คิดเปน
รอยละ 58.82 และเพศชาย จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 41.18 เมื่อพิจารณาอายุ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอายุ 46 ปขึ้นไป จํานวน 320 คน คิดเปนรอยละ 78.43 อายุ 35 – 45 ป 
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.46 อายุ 25 – 35 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 6.68 และอายุนอย
กวา 25 ป มีเพียง 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
86

สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 297 คน คิดเปนรอยละ 72.79 ปริญญาโท จํานวน 
105 คน คิดเปนรอยละ 25.74 ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.23 และปริญญาเอกมี
เพียง  1 คน  คิดเปนรอยละ  0.25 เมื่อพิจารณาตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงเปนครูผูสอน จํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 64.71 ผูอํานวยการ
โรงเรียน จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.02 และรองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 46 คน คิดเปน
รอยละ 11.27 เมื่อพิจารณาประสบการณการทํางานในสถานศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีประสบการณการทํางาน 6 ปขึ้นไป จํานวน 306 คน คิดเปนรอยละ 75.00 ประสบการณการ
ทํางาน 1 – 5  ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 15.93 ประสบการณการทํางานนอยกวา 6 เดือน 
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 5.88 และประสบการณการทํางาน 6 เดือน – 1 ป จํานวน 13 คน คิด
เปนรอยละ 3.19 
 
ตอนที่ 2    การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
 
 ในการวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร   ผูวิจัยวิเคราะหใชคาเฉลี่ย ( X ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( .D.S ) จากกลุมตัวอยาง จํานวน 102 โรงเรียน มีผลการวิเคราะหที่
นําเสนอได  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 
                ( n=102 ) 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง X  .D.S  คาระดับ 
1. การสรางบารมีอยางมีอุดมการณ 4.18 0.33 มาก 
2. การสรางแรงบันดาลใจ 4.24 0.35 มาก 
3. การกระตุนการใชปญญา 4.13 0.33 มาก 
4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 4.23 0.35 มาก 

โดยภาพรวม 4.20 0.32 มาก 
 
 จากตารางที่ 9  พบวาโดยภาพรวมของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารอยูในระดับ
มาก ( X = 4.20, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารอยูในระดับมากทุกดาน  สามารถเรียงลําดับได  ดังนี้  ดันดับแรกการสรางแรงบันดาลใจ 
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( X = 4.24, S.D. = 0.35) อันดับสองคือการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ( X = 4.23) อันดับสาม
คือการสรางบารมีอยางมีอุดมการณ ( X = 4.18, S.D. = 0.33) และสุดทายคือการกระตุนการใช
ปญญา ( X = 4.13, S.D. = 0.33) 
 การพิจารณาตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  เมื่อพิจารณาดานการสรางบารมีอยางมี
อุดมการณ  สามารถนําเสนอได   ดังนี้ 
 
ตารางที่  9     คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ 
                        ผูบริหารสถานศึกษา ดานการสรางบารมีอยางมีอุดมการณ   

                                                     (n=102 ) 
การสรางบารมีอยางมีอุดมการณ X  .D.S  คาระดับ 

1. มีวิสัยทัศนที่กวางไกลและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 4.11 0.38 มาก 
2. สามารถนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ 4.09 0.38 มาก 
3. วิสัยทัศนขององคกร  เกดิจากการมีสวนรวมระดมความคิดจากทุก
ฝาย 4.08 0.42 มาก 

4. มีการประชมุเพื่อประกาศ/ประชาสัมพันธถึงวิสัยทัศนขององคกร 4.06 0.42 มาก 
5. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ผูรวมงานใหความศรทัธา ไววางใจ 4.27 0.43 มาก 
6. สนับสนุนและสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ 4.35 0.38 มาก 
7. มีความมุงมัน่และตั้งใจทํางานใหสําเร็จตามที่กําหนด 4.45 0.39 มาก 
8. สามารถถายทอดความคดิที่สําคัญเกี่ยวกับคานิยมและความเชื่อ 4.09 0.37 มาก 
9. สามารถทําใหผูรวมงานเกิดความภาคภมูิใจเมื่อไดทํางานรวมกนั 4.16 0.43 มาก 
10. สามารถแสดงใหเห็นถึงการเปนคนที่เฉลียวฉลาดและมี
สมรรถภาพสูงในการปฏิบัตงิาน 4.15 0.40 มาก 

11. สามารถแสดงใหเห็นถึงความมีพลังอํานาจและความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 4.19 0.42 มาก 

โดยภาพรวม 4.18 0.33 มาก 
 

จากตารางที่ 10 พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารดานการสรางบารมีอยางมี
อุดมการณอยูในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาดานการสรางบารมี
อยางมีอุดมการณของผูบริหารอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารดานการสรางบารมีอยางมีอุดมการณอยูในระดับสูงที่สุดเปนอับดับแรก คือผูบริหารมีความ
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มุงมั่นและตั้งใจทํางานใหสําเร็จตามที่กําหนด ( X = 4.45, S.D. = 0.39) อันดับสองคือการสนับสนุน
และสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ ( X = 4.35, S.D. = 0.38) อันดับสามคือการ
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ผูรวมงานใหความศรัทธา ไววางใจ ( X = 4.27, S.D. = 0.43) สวนขอ
ที่ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารอยูในระดับต่ําที่สุดคือ การประชุมเพื่อประกาศหรือ
ประชาสัมพันธถึงวิสัยทัศนขององคกร ( X = 4.06, S.D. = 0.42) 
 การพิจารณาตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร  เมื่อพิจารณาดานการสรางแรง
บันดาลใจ สามารถนําเสนอได   ดังนี้ 
 
ตารางที่ 10     คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 
                         สถานศึกษา ดานการสรางแรงบันดาลใจ 
                   ( n=102 ) 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ X  .D.S  คาระดับ 
1. การใหกาํลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงานโดยการพูดเชิงบวก 4.19 0.50 มาก 
2. การยอมรับความสามารถของผูรวมงานดวยความจริงใจ 4.26 0.42 มาก 
3. การรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานอยางตั้งใจ 4.26 0.41 มาก 
4. การกลาวชืน่ชมและแสดงความภาคภูมใิจในความสําเร็จของ
ผูรวมงานในทีป่ระชุม 4.25 0.44 มาก 

5. การกระตุนและสงเสริมผูรวมงานใหทํางานเพื่อสวนรวมโดยปฏิบัติ
ตนเปนตวัอยาง 

4.28 0.39 มาก 

6. การสรางและพัฒนามาตรฐานการปฏิบตัิงานใหสูงขึน้  4.19 0.35 มาก 
7. การใหขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนตอความกาวหนาของผูรวมงาน 4.25 0.40 มาก 
8. การสงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ 4.28 0.42 มาก 
9. การสงเสริมใหผูรวมงานมกีารพัฒนาตนเอง 4.40 0.41 มาก 
10. การกระตุนใหผูรวมงานปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จ 4.21 0.40 มาก 
11. ความสนใจและเอาใจใสผูรวมงานอยางทั่วถึง 4.14 0.43 มาก 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
ดานการสรางแรงบันดาลใจ X  .D.S  คาระดับ 

12. การรวมแกปญหาและใหกําลังใจแกผูรวมงานเมื่อเกดิอุปสรรคใน
การทํางาน 4.18 0.44 มาก 

13. มีการพิจารณาความดีความชอบตามผลงานอยางโปรงใสและเปน
ธรรม 4.21 0.41 มาก 

14. การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานอยางพอเพียง 4.19 0.43 มาก 
โดยภาพรวม 4.24 0.35 มาก 

จากตารางที่ 11 พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารดานการสรางแรงบันดาลใจ
อยูในระดับมาก ( X = 4.24, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารดานการสรางแรงบันดาลใจอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารดานการสรางแรงบันดาลใจอยูในระดับสูงที่สุดเปนอับดับแรก คือการสงเสริมใหผูรวมงาน
มีการพัฒนาตนเอง ( X = 4.40, S.D. = 0.41) อันดับสองคือการกระตุนและสงเสริมผูรวมงานให
ทํางานเพื่อสวนรวมโดยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ( X = 4.28, S.D. = 0.39) และการสงเสริมและพัฒนา
ใหผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ( X = 4.28, S.D. = 0.42) สวนขอที่ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารดานการสรางแรงบันดาลใจอยูในระดับต่ําที่สุดคือ การใหความสนใจและ
เอาใจใสผูรวมงานอยางทั่วถึง ( X = 4.14, S.D. = 0.43) 
 
ตารางที่ 11   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 
                    ดานการกระตุนการใชปญญา                 
                       ( n=102 ) 

ดานการกระตุนการใชปญญา X  .D.S  คาระดับ 
1. การกระตุนผูรวมงานใหตระหนกัถึงปญหาที่อาจเกดิขึน้ใหนวยงาน 4.01 0.38 มาก 
2. ความสามารถอธิบายขอผิดพลาดและแนะแนวทางแกไขใหการ
ปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ 4.07 0.35 มาก 

3. มีการประชมุโดยกระตุนใหผูรวมงานวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา
รวมกัน 4.12 0.39 มาก 

4. การกระตุนใหผูรวมงานวเิคราะหหาแนวทางการแกปญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

4.09 0.36 มาก 
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ตารางที่ 11 (ตอ) 
ดานการกระตุนการใชปญญา X  .D.S  คาระดับ 

5. มีการพัฒนาระบบงานตามหลักวิชาการเพื่อแกปญหาหรืออุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน 4.07 0.37 มาก 

6. การสนับสนุนใหผูรวมงานคิดแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยวธีิการใหมๆ 4.07 0.40 มาก 
7. การสงเสริมใหผูรวมงานมสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็นเพื่อ
พัฒนางาน  4.18 0.37 มาก 

8. การกระตุนใหผูรวมงานมกีารวิเคราะหแนวทางการปฏบิัติงานที่เปน
ประโยชน 4.12 0.38 มาก 

9. การเอาใจใสและตรวจสอบขอบกพรองในการปฏิบัตงิานของ
ผูรวมงานอยางใกลชิด  โดยวิธีการที่เปนกลัยาณมิตร 4.14 0.45 มาก 

10. การสงเสริมใหผูรวมงาน  เขารับการอบรม  เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

4.44 0.39 มาก 

โดยภาพรวม 4.13 0.33 มาก 
 
จากตารางที่ 12 พบวาระดับของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารดานการกระตุน

การใชปญญาอยูในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
อยูในระดับสูงที่สุดเปนอับดับแรก คือการสงเสริมใหผูรวมงาน  เขารับการอบรม  เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ( X = 4.44, S.D. = 0.39) อันดับสองคือการสงเสริมใหผูรวมงาน
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนางาน ( X = 4.18, S.D. = 0.37) อันดับสามคือการเอา
ใจใสและตรวจสอบขอบกพรองในการปฏิบัติงานของผูรวมงานอยางใกลชิด  โดยวิธีการที่เปน
กัลยาณมิตร ( X = 4.14, S.D. = 0.45) สวนขอที่ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารอยูในระดับ
ต่ําที่สุดคือ การกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในหนวยงาน ( X = 4.01, S.D. = 
0.38) 
 การพิจารณาตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร  เมื่อพิจารณาดานการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล  สามารถนําเสนอได   ดังนี้ 
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ตารางที่ 12     คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานการการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล 

                        ( n=102 ) 
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล X  .D.S  คาระดับ 

1. ความเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลของผูรวมงาน 4.18 0.42 มาก 
2. การปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 4.18 0.43 มาก 
3. การมอบหมายงานตามความรูและความสามารถของผูปฏิบัติ 4.23 0.41 มาก 
4. การเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็น/เสนอแนวทางการ
ปฏิบัติงานและยอมรับในความคิดเห็นของผูรวมงาน 4.26 0.43 มาก 

5. การเอาใจใสดูแลชวยเหลือและติดตามการปฏิบัติงานของผูรวมงาน
อยางทั่วถึงเปนระยะ ๆ 4.15 0.38 มาก 

6. การใหขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 4.21 0.40 มาก 
7. การยอมรับความรูและความสามารถของผูรวมงาน 4.28 0.41 มาก 
8. การสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมคีวามกาวหนาในวิชาชพี 4.42 0.43 มาก 
9. ผูรวมงานไดรับผลตอบแทนตามความรูความสามารถและผลการ
ปฏิบัติงาน 4.17 0.37 มาก 

โดยภาพรวม 4.23 0.35 มาก 
 

จากตารางที่ 13 พบวาระดับของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารดานการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคลอยูในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลของผูบริหารอยูในระดับ
มากทุกขอ โดยขอที่ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารอยูในระดับสูงที่สุดเปนอับดับแรก คือ
การสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ ( X = 4.42, S.D. = 0.43) อันดับ
สองคือการยอมรับความรูและความสามารถของผูรวมงาน ( X = 4.28, S.D. = 0.41) อันดับสามคือ
การเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็น/เสนอแนวทางการปฏิบัติงานและยอมรับในความ
คิดเห็นของผูรวมงาน ( X = 4.26, S.D. = 0.43) สวนขอที่ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารอยู
ในระดับต่ําที่สุดคือ การเอาใจใสดูแลชวยเหลือและติดตามการปฏิบัติงานของผูรวมงานอยางทั่วถึง
เปนระยะ ๆ  ( X = 4.15, S.D. = 0.38) 
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ตอนที่ 3   การวิเคราะหมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1 
 ในการวิเคราะหมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( .D.S ) 
จากตัวอยาง จํานวน 102 โรงเรียน  นําเสนอได  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 13     คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของมาตรฐานดานผูเรียนมาตรฐานดานผูเรียนใน 
                         สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
                         ( n=102 ) 

มาตรฐานดานผูเรียน X  .D.S  คาระดับ 
มฐ 1. ผูเรียนมคีุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 4.07 0.32 มาก 
มฐ2. ผูเรียนมจีิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 4.04 0.33 มาก 
มฐ3. ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถ 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 4.00 0.30 มาก 

มฐ4. ผูเรียนมคีวามสามารถในการ คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห   
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง  และมี 
วิสัยทัศน 

3.57 0.33 มาก 

มฐ5. ผูเรียนมคีวามรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 3.39 0.38 ปานกลาง 
มฐ6. ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการ 
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 3.72 0.35 มาก 

มฐ7. ผูเรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีด่ ี 4.22 0.26 มาก 
มฐ8. ผูเรียนมสุีนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี  
และกฬีา 4.19 0.34 มาก 

โดยภาพรวม 3.90 0.26 มาก 
 

จากตารางที่ 14 พบวามาตรฐานดานผูเรียนมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.90, S.D. = 
0.26) เมื่อพิจารณารายดาน พบวามาตรฐานดานผูเรียนอยูในระดับมากเกือบทุกดาน ยกเวน
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ( X = 3.39, S.D. = 0.38) ซ่ึงอยูใน
ระดับปานกลาง โดยดานที่มาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับสูงที่สุดเปนอับดับแรก คือมาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีสุข
นิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ( X = 4.22, S.D. = 0.26) อันดับสองคือมาตรฐานที่ 8 ผูเรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ( X = 4.19, S.D. = 0.34) อันดับสามคือ
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ( X = 4.07) สวนที่มาตรฐาน
ดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ที่อยูใน
ระดับต่ําที่สุดคือมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  ( X = 3.39, S.D. = 
0.38) 
 
ตารางที่ 14      คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                          สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม    
                          จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
                          ( n=102 ) 

มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่  1 X  .D.S  คาระดับ 
1. ผูเรียนมีวนิยั มีความรับผิดชอบและปฏบิัติตามหลักธรรม
เบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ 4.04 0.36 มาก 

2. ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต 4.14 0.39 มาก 
3. ผูเรียนมีความกตัญูกตเวที 4.22 0.38 มาก 
4. ผูเรียนมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อ
สวนรวม 4.09 0.37 มาก 

5. ผูเรียนมีความประหยดั รูจกัใชทรัพยสินของสวนตนและ
สวนรวม  อยางคุมคา 3.88 0.39 มาก 

6. ผูเรียนมีความนิยมไทย เหน็คุณคาในภูมปิญญาไทย ภมูิใจใน
ความเปนไทย และรักษาวัฒนธรรมไทย 4.05 0.37 มาก 

โดยภาพรวม 4.07 0.32 มาก 
 

จากตารางที่ 15  พบวามาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
อยูในระดับมาก ( X = 4.07, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่
อยูในระดับสูงที่สุดเปนอับดับแรก คือผูเรียนมีความกตัญูกตเวที ( X = 4.22, S.D. = 0.38) อันดับ
สองคือ ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต ( X = 4.1, S.D. = 0.394) อันดับสามคือผูเรียนมีความเมตตา
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กรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม ( X = 4.09, S.D. = 0.37) สวนขอที่อยูในระดับต่ํา
ที่สุดคือผูเรียนมีความประหยัด รูจักใชทรัพยสินของสวนตนและสวนรวม  อยางคุมคา  ( X = 3.88, 
S.D. = 0.39) 
 
ตารางที่ 15     คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้น 
                        พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมี     
                        จิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
                          ( n=102 ) 

มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่  2 X  .D.S  คาระดับ 
1. ผูเรียนรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 

3.96 0.34 มาก 

2. ผูเรียนเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม / โครงการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม 4.13 0.38 มาก 

โดยภาพรวม 4.04 0.33 มาก 
 

จากตารางที่ 16 พบวามาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1 มาตรฐานที่ 2 ผู เ รียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอมอยูในระดับมาก ( X = 4.04, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุก
ขอ โดยขอที่อยูในระดับสูงที่สุดเปนอับดับแรก คือ ผูเรียนเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม / 
โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ( X = 4.13, S.D. = 0.38) รองลงมาคือผูเรียนรูคุณคาของ
ส่ิงแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม ( X = 3.96, S.D. = 
0.34) 
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ตารางที่ 16   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                       สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1       มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะ   
                       ในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตอ 
                        อาชีพสุจริต 
                          ( n=102 ) 

มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่  3 X  .D.S  คาระดับ 
1. ผูเรียนมีทักษะในการจดัการและทํางานใหสําเร็จ 3.86 0.36 มาก 
2. ผูเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบใน
การทํางาน 3.77 0.39 มาก 

3. ผูเรียนสามารถ พัฒนางานและภูมใิจในผลงานของตนเอง 3.96 0.34 มาก 
4. ผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 4.25 0.35 มาก 
5. มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่
ตนสนใจ 4.15 0.35 มาก 

โดยภาพรวม 4.00 0.30 มาก 
 

จากตารางที่ 17  พบวามาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตอยูในระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.30) เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่อยูในระดับสูงที่สุดเปนอับดับแรก คือผูเรียน
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ( X = 4.25, S.D. = 0.35) อันดับสองคือ ผูเรียนมีความรูสึกที่ดี
ตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ ( X = 4.15, S.D. = 0.35) อันดับสามคือ
ผูเรียนสามารถ พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ( X = 3.96, S.D. = 0.34) สวนขอที่อยูใน
ระดับต่ําที่สุดคือผูเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน ( X = 3.77, 
S.D. = 0.39) 
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ตารางที่  17  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้น    
                       พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมี    
                       ความสามารถในการ คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ มีความคิด  
                       สรางสรรค คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน 
                          ( n=102 ) 

มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่  4 X  .D.S  คาระดับ 
1. ผูเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด 
คิดอยางเปนระบบและมกีารคิดแบบองครวม  3.43 0.39 ปานกลาง 

2. ผูเรียนสามารถคาดการณ กําหนดเปาหมาย และแนวทางการ
ตัดสินใจได 3.49 0.35 ปานกลาง 

3. ผูเรียนสามารถประเมินและเลือกแนวทาง 
การตัดสินใจ และแกไขปญหาอยางมีสต ิ

3.56 0.36 มาก 

4. ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มองโลกในแงดี และมี
จินตนาการ 3.80 0.38 มาก 

โดยภาพรวม 3.57 0.33 มาก 
 
  จากตารางที่  18 พบวามาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห  คิด
สังเคราะห  มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศนอยูในระดับมาก 
( X = 3.57, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากมี 2 ขอคือผูเรียนมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค มองโลกในแงดี และมีจินตนาการ( X = 3.80, S.D. = 0.38) และผูเรียนสามารถประเมิน
และเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแกไขปญหาอยางมีสติ ( X = 3.56, S.D. = 0.36) สวนขอที่อยูใน
ระดับปานกลางมี 2 ขอ คือผูเรียนสามารถคาดการณ กําหนดเปาหมาย และแนวทางการตัดสินใจได 
( X = 3.49, S.D. = 0.35) และผูเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการ
ทํางาน ( X = 3.43, S.D. = 0.39)  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
97

ตารางที่  18 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                      สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและ 
                      ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
                          ( n=102 ) 

มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานที่  5 X  .D.S  คาระดับ 
1. ผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑที่
สพฐ.กําหนด 

3.45 0.51 ปานกลาง 

2. ผูเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยตามเกณฑระดบัชาติ 3.16 0.57 ปานกลาง 
3. ผูเรียนสามารถสื่อความคิดผานการพูด เขยีน หรือนําเสนอ
ดวยวิธีตาง ๆ 3.53 0.40 มาก 

4. ผูเรียนสามารถใชภาษาเพือ่การสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 3.23 0.44 ปานกลาง 

5. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู 

3.59 0.41 มาก 

โดยภาพรวม 3.39 0.38 ปานกลาง 
 
  จากตารางที่ 19 พบวามาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรอยูใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.39, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากมี 2 ขอคือ
ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ( X = 3.59, S.D. = 0.41) และผูเรียน
สามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน หรือนําเสนอดวยวิธีตาง ๆ ( X = 3.53, S.D. = 0.40) สวนขอที่
อยูในระดับปานกลางมี 3 ขอ เรียงตามลําดับ ดังนี้ ผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑที่สพฐ.กําหนด ( X = 3.45, S.D. = 0.51) ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ( X = 3.23, S.D. = 0.44) และผูเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ย
ตามเกณฑระดับชาติ ( X = 3.16, S.D. = 0.57) 
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ตารางที่ 19 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะใน 
                     การแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
                         ( n=102 ) 

มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่  6 X  .D.S  คาระดับ 
1. ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน การเขียนและการฟง รูจักตัง้คําถาม
เพื่อหาเหตุผล สนใจ แสวงหา ความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว 

3.58 0.43 มาก 

2. ผูเรียนมีวิธีการเรียนรูของตนเอง สามารถเรียนรูรวมกบัผูอ่ืน 
และสนุกกับการเรียนรู 3.77 0.34 มาก 

3. ผูเรียนสามารถใชหองสมุด ใชแหลงความรูและสื่อตาง ๆ  ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 3.81 0.40 มาก 

โดยภาพรวม 3.72 0.35 มาก 
 

จากตารางที่ 20 พบวามาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รัก
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก ( X = 3.72, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่อยูในระดับสูงที่สุดเปนอับดับแรก คือผูเรียนสามารถใช
หองสมุด ใชแหลงความรูและสื่อตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ( X = 3.81, S.D. = 0.40) อันดับ
สองคือ ผูเรียนมีวิธีการเรียนรูของตนเอง สามารถเรียนรูรวมกับผูอ่ืน และสนุกกับการเรียนรู ( X = 
3.77, S.D. = 0.34) และอันดับสามคือผูเรียนมีนิสัยรักการอาน การเขียนและการฟง รูจักตั้งคําถาม
เพื่อหาเหตุผล สนใจ แสวงหา ความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว ( X = 3.58, S.D. = 0.43) 
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ตารางที่ 20 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย  
                     สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
                          ( n=102 ) 

มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่  7 X  .D.S  คาระดับ 
1. ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 

4.20 0.35 มาก 

2. ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน 4.24 0.30 มาก 

3. ผูเรียนรูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะทีเ่สี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย  อุบตัิเหตุและปญหา
ทางเพศ 

4.42 0.37 มาก 

4. ผูเรียนมีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  และให
เกียรติผูอ่ืน 3.99 0.34 มาก 

5. ผูเรียนมีมนษุยสัมพันธที่ดตีอเพื่อนครู และผูอ่ืน 4.23 0.29 มาก 
โดยภาพรวม 4.22 0.26 มาก 

 
จากตารางที่ 21 พบวามาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.22, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่อยูใน
ระดับสูงที่สุดเปนอับดับแรก คือผูเรียนรูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย  อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ ( X = 4.42, S.D. = 0.37) อันดับ
สองคือ ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน ( X = 4.24, S.D. = 
0.30) อันดับสามคือ ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนครู และผูอ่ืน ( X = 4.23, S.D. = 0.29) สวน
ขอที่อยูในระดับต่ําที่สุดคือผูเรียนมีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  และใหเกียรติผูอ่ืน 
( X = 3.99, S.D. = 0.34) 
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ตารางที่ 21    คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                        สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1  มาตรฐานที่  8 ผู เ รียนมี

สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
                          ( n=102 ) 

มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่  8 X  .D.S  คาระดับ 
1. ผูเรียนชื่นชมรวมกิจกรรม และมีผลงานดานศิลปะ 4.16 0.37 มาก 
2. ผูเรียนชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานดนตรี นาฏศิลป 4.12 0.39 มาก 
3. ผูเรียนชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกฬีา 
นันทนาการ 4.29 0.38 มาก 

โดยภาพรวม 4.19 0.34 มาก 
 

จากตารางที่ 22 พบวามาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 มาตรฐานที่ 8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 
ดนตรี และกีฬาอยูในระดับมาก ( X = 4.19, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยขอที่อยูในระดับสูงที่สุดเปนอับดับแรก คือผูเรียนชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดาน
กีฬา นันทนาการ ( X = 4.29, S.D. = 0.38) อันดับสองคือ ผูเรียนชื่นชมรวมกิจกรรม และมีผลงาน
ดานศิลปะ ( X = 4.16, S.D. = 0.37) และอันดับสามคือผูเรียนชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดาน
ดนตรี นาฏศิลป ( X = 4.12, S.D. = 0.39)  
 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐาน 
ดานผูเรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
 

ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ
มาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  
ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) โดย
ตัวแปรอิสระ ประกอบดวยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ( totX ) ประกอบดวย การสราง
บารมีอยางมีอุดมการณ ( 1X ) การสรางแรงบันดาลใจ ( 2X ) การกระตุนการใชปญญา ( 3X ) และ
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ( 4X ) และตัวแปรตามคือมาตรฐานดานผูเรียน ( totY ) โดย
ภาพรวม ไดผลดังนี้ 
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ตารางที่ 22   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (r) ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารดานตาง ๆ และมาตรฐานดานผูเรียน 

 
ตัวแปร 1X  2X  3X  4X  totX  totY  

1X  1 0.828* 0.808* 0.784* 0.912* 0.555* 
2X   1 0.848* 0.875* 0.958* 0.527* 
3X    1 0.859* 0.933* 0.542* 
4X     1 0.938* 0.516* 

totX      1 0.570* 
totY       1 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 23 พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.570) เมื่อพิจารณาแตละดานพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารทั้ง 4 ดานและมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ดานที่มีความสันพันธกับมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 มากที่สุดคือ 1X : การสรางบารมี
อยางมีอุดมการณ (r = 0.555) อันดับสองคือ 3X : การกระตุนการใชปญญา (r = 0.542) อันดับสาม
คือ 2X : การสรางแรงบันดาลใจ (r = 0.527) และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารดานที่มี
ความสันพันธกับมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1 นอยที่สุดคือ 4X : การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (r = 0.516)  
 การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  ผูวิจัยใชการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regresstion analysis)  พิจารณาตามตัวแปรที่เขา
สมการตามลําดับความสําคัญ  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 24 - 
             1. การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐาน 
ดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดย
ภาพรวม ( totY ) มีรายละเอียดตามตารางที่ 24 
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ตารางที่ 23  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ     
                      ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน   
                      เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  โดยภาพรวม ( totY ) 
 
แหลงความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean Square F Sig 

Regression 25.412 2 12.706 100.832* 0.000 
Residual 51.036 405 0.126   

Total 76.448 407       
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.577 
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R square)     0.332 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)   0.329 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)   0.355 

 
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

Unstardardized 
Coefficients 

Stardardized 
Coefficients ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 
T Sig 

คาคงที่ (Constant) 1.909 0.141  13.554* 0.000 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม( totX ) 0.312 0.080 0.384 3.886* 0.000 
การสรางบารมีอยางมีอุดมการณ( 1X ) 0.161 0.078 0.205 2.070* .039 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 23  พบวาตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการคือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดย
ภาพรวม ( totX )  และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางบารมีอยางมีอุดมการณ( 1X ) โดยมี
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.577 ประสิทธิภาพในการทํานาย  เทากับ 0.332 นั่นคือ 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวม ( totX )  และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางบารมี
อยางมีอุดมการณ( 1X ) สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1  โดยภาพรวม ( totY ) คิดเปนรอยละ 33.2ประสิทธิภาพในการทํานายที่
ปรับแลว เทากับ 0.329 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error) เทากับ 0.355 ใน
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ลักษณะนี้แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวม ( totX )  และภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงดานการสรางบารมีอยางมีอุดมการณ( 1X ) สงผลตอมาตรฐานดานผู เ รียนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  โดยภาพรวม ( totY ) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 

 
                                    1tottot X161.0X0.3121.909Ŷ ++=  
             

 2. การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐาน 
ดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
มาตรฐานที่ 1ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค( 1Y ) มีรายละเอียดตามตารางที่ 24 
 
 

ตารางที่ 24   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ    
      ผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ( 1Y ) 

 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean Square F Sig 
Regression 36.888 1 36.888 188.890* 0.000 
Residual 79.287 406 0.195   

Total 116.174 407    
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.563 
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R square)     0.318 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)   0.316 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)   0.442 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
Unstardardized 

Coefficients 
Stardardized 
Coefficients ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 
T Sig 

คาคงที่ (Constant) 1.697 0.174  9.764* 0.000 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม( totX ) 0.565 0.041 0.563 13.744* 0.000 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 24 พบวาตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวม ( totX ) ซ่ึงสงผลตอมาตรฐานผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
( 1Y ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีประสิทธิภาพในการทํานาย รอยละ 31.8 ( 2R = 
0.318) โดยมีสมการถดถอย ดังนี้ 

1Ŷ 1.697 0.565 totX= +  
3. การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐาน 

ดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
มาตรฐานที่ 2ดานจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ( 2Y )มีรายละเอียดตามตารางที่ 25 
ตารางที่ 25  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของ     ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ    

ผูบริหาร   ที่สงผลตอมาตรฐานผู เรียนดานจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม ( 2Y ) 

 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean Square F Sig 
Regression 41.622 2 20.811 71.025* 0.000 
Residual 118.669 405 0.293   

Total 160.292 407    
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.510 
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R square)     0.260 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)   0.256 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)   0.541 

 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
Unstardardized 

Coefficients 
Stardardized 
Coefficients ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 
T Sig 

คาคงที่ (Constant) 1.505 0.215  7.006* 0.000 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม( totX ) 0.343 0.122 0.292 2.802* 0.005 
การสรางบารมีอยางมีอุดมการณ ( 1X ) 0.262 0.119 0.229 2.205* 0.028 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 25 พบวาตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ ไดแกภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ในภาพรวม ( totX ) และ การสรางบารมีอยางมีอุดมการณ ( 1X ) ซ่ึงสงผลตอมาตรฐานผูเรียนดาน
จิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ( 2Y ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
ประสิทธิภาพในการทํานาย รอยละ 26.0 ( 2R = 0.260) โดยมีสมการถดถอย ดังนี้ 

2 1Ŷ 1.505 0.343 0.262totX X= + +  
 
4. การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐาน 

ดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
มาตรฐานที่ 3ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพสุจริต ( 3Y )มีรายละเอียดตามตารางที่ 26 
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ตารางที่ 26  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ    
     ผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานผูเรียนดานผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
    สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ( 3Y ) 

 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean Square F Sig 
Regression 32.422 1 32.422 162.800* 0.000 
Residual 80.856 406 0.199   

Total 113.278 407    
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.535 
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R square)     0.286 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)   0.284 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)   0.446 
 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
Unstardardized 

Coefficients 
Stardardized 
Coefficients ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 
T Sig 

คาคงที่ (Constant) 1.776 0.176  10.117* 0.000 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวม ( totX ) 0.529 0.041 0.535 12.759* 0.000 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 26 พบวาตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
โดยรวม ( totX ) ซ่ึงสงผลตอมาตรฐานผูเรียนดานผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ( 3Y ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และมีประสิทธิภาพในการทํานาย รอยละ 28.6 ( 2R = 0.286) โดยมีสมการถดถอย ดังนี้ 

3Ŷ 1.776 0.529 totX= +  
 

5. การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐาน 
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ดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
มาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน( 4Y )มีรายละเอียดตามตารางที่ 27 
 

    ตารางที่ 27  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ    
         ผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานผูเรียนดานความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด  
        สังเคราะหมีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน( 4Y ) 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean Square F Sig 
Regression 18.299 1 18.299 62.165* 0.000 
Residual 119.510 406 0.294   

Total 137.809 407    
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.364 
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R square)     0.133 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)   0.131 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)   0.543 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
Unstardardized 

Coefficients 
Stardardized 
Coefficients ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 
T Sig 

คาคงที่ (Constant) 1.896 0.213  8.885* 0.000 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวม ( totX ) 0.398 0.050 0.364 7.884* 0.000 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 27  พบวาตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
โดยรวม ( totX ) ซ่ึงสงผลตอมาตรฐานผูเรียนดานความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน ( 4Y ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และมีประสิทธิภาพในการทํานาย รอยละ 13.3 ( 2R = 0.133) โดยมีสมการถดถอย ดังนี้ 

4Ŷ 1.896 0.398 totX= +  
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6. การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐาน 
ดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม หลักสูตร ( 5Y ) มีรายละเอียดตามตารางที่ 28 
 

    ตารางที่ 28  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ    
        ผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานผูเรียนดานผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม    
                     หลักสูตร ( 5Y ) 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean Square F Sig 
Regression 12.129 1 12.129 40.324* 0.000 
Residual 122.122 406 0.301   

Total 134.252 407    
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.301 
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R square)     0.090 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)   0.088 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)   0.548 

 
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

Unstardardized 
Coefficients 

Stardardized 
Coefficients ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 
T Sig 

คาคงที่ (Constant) 2.113 0.203  10.400* 0.000 
การกระตุนการใชปญญา ( 3X ) 0.310 0.049 0.301 6.350* 0.000 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 28 พบวาตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ การกระตุนการใชปญญา ( 3X ) 
ซ่ึงสงผลตอมาตรฐานผูเรียนดานผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ( 5Y ) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีประสิทธิภาพในการทํานาย รอยละ 9.0 ( 2R = 0.090) โดยมี
สมการถดถอย ดังนี้ 

5 3Ŷ 2.113 0.310 X= +  
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7. การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ( 6Y ) มี
รายละเอียดตามตารางที่ 29 

    ตารางที่ 29  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ    
         ผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานผูเรียนดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย 
        ตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ( 6Y ) 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean Square F Sig 
Regression 19.773 2 9.886 31.927* 0.000 
Residual 125.410 405 0.310   

Total 145.183 407    
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.369 
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R square)     0.136 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)   0.132 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)   0.556 

 
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

Unstardardized 
Coefficients 

Stardardized 
Coefficients ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 
T Sig 

คาคงที่ (Constant) 1.984 0.220  9.027* 0.000 
การกระตุนการใชปญญา ( 3X ) 0.234 0.084 0.218 2.784* 0.006 
การสรางบารมีอยางมีอุดมการณ( 1X ) 0.184 0.085 0.169 2.159* 0.031 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 29 พบวาตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ ไดแก การกระตุนการใชปญญา 
( 3X ) และการสรางบารมีอยางมีอุดมการณ ( 1X ) ซ่ึงสงผลตอมาตรฐานผูเรียนดานผูเรียนมีความรู
และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ( 5Y ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีประสิทธิภาพใน
การทํานาย รอยละ 13.6 ( 2R = 0.136) โดยมีสมการถดถอย ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
110

6 3 1Ŷ 1.984 0.234 0.184X X= + +  
 
 8. การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมสุีข
นิสัย สุขภาพกาย   และสุขภาพจิตที่ดี ( 7Y ) มีรายละเอียดตามตารางที่ 30 
 

ตารางที่ 30  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ    
     ผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานผูเรียนดานผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย  
    และสุขภาพจิตที่ดี ( 7Y ) 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean Square F Sig 
Regression 27.145 2 13.572 82.925* 0.000 
Residual 66.287 405 0.164   

Total 93.432 407    
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.539 
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R square)     0.291 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)   0.287 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)   0.401 

 
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

Unstardardized 
Coefficients 

Stardardized 
Coefficients ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 
T Sig 

คาคงที่ (Constant) 2.201 0.160  13.786* 0.000 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม( totX ) 0.860 0.131 0.957 6.578* 0.000 
การสรางแรงบันดาลใจ ( 2X ) - 0.377 0.121 -0.453 -3.114* 0.002 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 30 พบวาตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ ไดแก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวม ( totX ) และการสรางแรงบันดาลใจ ( 2X ) ซ่ึงสงผลตอมาตรฐานผูเรียนดานผูเรียนมีสุข
นิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ( 7Y ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
ประสิทธิภาพในการทํานาย รอยละ 29.1 ( 2R = 0.291) โดยมีสมการถดถอย ดังนี้ 
     7 2Ŷ 2.201 0.860 0.377totX X= + −  
 
 9. การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1มาตรฐานที่ 8 ผูเรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ( 8Y ) มีรายละเอียดตามตารางที่ 31 

   ตารางที่ 31  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ    
       ผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานผูเรียนดานผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
      ดาน ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ( 8Y ) 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares Df Mean Square F Sig 
Regression 26.479 1 26.479 90.978* 0.000 
Residual 118.165 406 0.291   

Total 144.644 407    
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.428 
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R square)     0.183 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)   0.181 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)   0.539 
 

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
Unstardardized 

Coefficients 
Stardardized 
Coefficients ตัวแปรพยากรณ 

B Std.Error Beta 
T Sig 

คาคงที่ (Constant) 2.250 0.205  10.958* 0.000 
การสรางบารมีอยางมีอุดมการณ ( 1X )  0.464 0.049 0.428 9.538* 0.000 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 31 พบวาตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ คือ การสรางบารมีอยางมีอุดมการณ 
( 1X )  ซ่ึงสงผลตอมาตรฐานผูเรียนดานผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน ศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา ( 8Y ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีประสิทธิภาพในการทํานาย รอยละ 18.3 
( 2R = 0.183) โดยมีสมการถดถอย ดังนี้ 
     8 1Ŷ 2.250 0.464 X= +  
 
ซ่ึงสามารถแสดงเปนแผนภูมิเกี่ยวกับการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1 ดังแผนภูมิที่ 4 
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  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ( totX )   มาตรฐานดานผูเรียน ( totY ) 
      t̂otβ = 0.312, 2β̂ = 0.343, 3β̂ = 0.529,  

4β̂ = 0.398, 7β̂ = 0.860       มาตรฐานที่ 1 ( 1Y ) 
 
 การสรางบารมีอยางมีอุดมการณ ( 1X )   มาตรฐานที่ 2 ( 2Y ) 

t̂otβ = 0.161, 2β̂ = 0.262, 8β̂ = 0.464    
 

การสรางแรงบันดาลใจ ( 2X )    มาตรฐานที่ 3 ( 3Y ) 
  7β̂ = - 0.377     

       มาตรฐานที่ 4 ( 4Y ) 
การกระตุนการใชปญญา ( 3X ) 
  5β̂ = 0.310, 6β̂ = 0.234     มาตรฐานที่ 5 ( 5Y ) 

   
     การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ( 4X )   มาตรฐานที่ 6 ( 6Y ) 
   

       มาตรฐานที่ 7 ( 7Y ) 
 

       มาตรฐานที่ 8 ( 8Y ) 
 

          หมายถึงตัวแปรที่ถูกเลือกเขาสมการทํานาย 
         (.)β̂     หมายถึงคาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยที่สงผลตอ (.)Y  

 
แผนภูมิที่  4   สรุปผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนใน   

     สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ืองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1เปนการวิจัยเชิงพรรณณา 
มีวัตถุประสงค เพื่อทราบ  1)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  2)  มาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้น-
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  และ3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1   กลุมตัวอยางคือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 102 แหง    ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คนประกอบดวยผูอํานวยการ
1 คน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ1 คน และครูผูสอน  2 คน รวมสถานศึกษาละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 
408 คน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและระดับ
มาตรฐานดานผูเรียน      สถิติที่ใช    คือ  คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage)คาเฉลี่ย( X )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(stepwise multiple 
regresstion analysis)โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   

 
สรุปผลการวิจัย 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลการวจิัย  เร่ืองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอ
มาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
สรุปผลการวิจัย  ไดดังนี้  

 1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.82 อายุ 46 ปขึ้นไป รอย
ละ 78.43 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 72.79 มีตาํแหนงหนาทีใ่นสถานศึกษาเปนครูผูสอน 
รอยละ 64.71 มีประสบการณการทํางานในสถานศึกษา 6 ปขึ้นไป รอยละ 75.00 เมื่อเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและมาตรฐานดาน
ผูเรียน ตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดผลดังนี้ คือ ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย   และ
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 46 ป ขึ้นไป  มีความคิดวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและ
มาตรฐานดานผูเรยีน  อยูในระดับมาก  ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท คิดวา
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ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงอยูในระดับมาก  สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนง
ผูบริหารในสถานศึกษา  คดิวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและมาตรฐานดานผูเรียน  อยู
ในระดบัมาก ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณการทํางานในสถานศึกษาแหงนี้  6 เดือน – 1 ป  
มีความคิดวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร อยูในระดับมาก  ผูตอบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณการทํางาน        ในสถานศกึษาแหงนี ้   6 ปขึ้นไป     คดิวามาตรฐานดานผูเรียนของ
สถานศึกษาอยูในระดบัมาก และเมื่อเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและมาตรฐานดานผูเรียน ตามขนาดของสถานศึกษา ไดผลดังนี้   
โรงเรียนขนาดใหญพเิศษมภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและมาตรฐานดานผูเรียน อยูใน
ระดับมาก   ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญมีความคิดวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและ
มาตรฐานดานผูเรียน อยูในระดับมาก  และครูผูสอนในโรงเรียนขนาดใหญพเิศษมคีวามคิดวาภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและมาตรฐานดานผูเรียน อยูในระดับมาก 

2.  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  เรียงตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย  ไดแก    การสรางแรงบันดาลใจ   การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  การสรางบารมีอยาง
มีอุดมการณ  การกระตุนการใชปญญา  

3. มาตรฐานดานผูเรียน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวามาตรฐานดานผูเรียนอยูใน
ระดับมาก  7  มาตรฐาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้   มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจติที่ดี  มาตรฐานที่ 8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมที่พึงประสงค  มาตรฐานที่  2 
ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนรัุกษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มาตรฐานที่   3  ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติทีด่ีตออาชีพสุจริต มาตรฐานที่  
4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิด
ไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน มาตรฐานที่  6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมาตรฐานดานผูเรียนอยูในระดับปานกลางคือมาตรฐานที่ 
5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร   
          4.      ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมสงผลตอมาตรฐาน
ดานผูเรียนโดยภาพรวมและมาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
มาตรฐานที่  2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มาตรฐานที่  3 ผูเรียนมี
ทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  
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มาตรฐานที่  4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สรางสรรค  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน  มาตรฐานที่  7 ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางบารมีอยางมีอุดมการณสงผลตอมาตรฐาน
ดานผูเรียนโดยภาพรวมและมาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
มาตรฐานที่  6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง มาตรฐานที่  8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจสงผลตอมาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนการใชปญญาสงผลตอมาตรฐานที่  5 
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  มาตรฐานที่  6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  
 จากผลการวิจยั  มีหลายประเด็นที่ควรนํามาพิจารณา  ผูวิจัยจึงนํามาอภิปรายผล เพื่อความ
ชัดเจน  ดังนี ้
 1.  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก    เรียงตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย  ไดแก การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล การสรางอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ  และการกระตุนการใชปญญา   ผลดังกลาวอาจเนื่องมาจาก  สถานศึกษามีความ
จําเปนตองเปลี่ยนแปลง  และปฏิรูปใหเกดิประสิทธิผลสูงสุด  นับตั้งแตไดมกีารใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  ป  พ.ศ.  2542  เปนตนมา  สถานศึกษาตองมีความพรอมเพื่อเขาสูระบบประกัน
คุณภาพการศกึษา  ซ่ึงสถานศึกษาจะตองมีการประเมนิภายในและไดรับการประเมินภายนอกจาก
หนวยงานของ สมศ.  จึงทําใหเกิดแรงผลักดันภายใน ตอผูบริหารใหพัฒนาภาวะผูนําของตนเอง  
เพื่อนําสถานศกึษาไปสูการเปลี่ยนสภาพองคการจากเดมิที่เปนระบบราชการที่มีหนวยงานที่คอย
กํากับดแูลอยูมาก  และตองคอยรับนโยบายและคําส่ังจากสวนกลางกอน  จึงจะสามารถดําเนินงาน
บางอยางไดมาสูการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาเปนนติิบุคคล  มีการบริหารที่ยึดสถานศึกษาเปน
ฐาน ( school based – management : SBM )  และปจจุบันการแขงขันในยุคของการสื่อสารไร
พรมแดนยิ่งทาํใหผูบริหาร จําเปนตองเรยีนรูและพัฒนาตนเองใหทันการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ตอสถานศึกษาและตอตนเอง ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ความตองการในการ
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มุงเนนคุณภาพการศึกษาและ ความสอดคลองกับความตองการของชาติในการวางยทุธศาสตรและ
มาตรการในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทกุระดับ รวมทัง้ภาครัฐก็สนบัสนุนใหมกีาร
อบรมพัฒนาผูบริหารกอนการเขาดํารงตําแหนง เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  มี
สมรรถนะเชื่อมโยงและสอดคลองกับการประเมินสูมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหาร  มีการจัด
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบคุลากร ดังนั้นทุกหนวยงานจะมีความตระหนกัและเหน็ความสําคัญที่
จะตองมีการปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอยางรอบดาน ภายใตเงื่อนไขของทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากดั ผูที่
เปนผูบริหารจงึตองใชภาวะผูนําที่สามารถนําสถานศึกษาใหมีความเจรญิเติบโตทามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทัง้ปวงอยางคุมคาและเกดิประโยชนสูงสุด  คือการสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากร
ครู และบุคลากรครูในปจจุบันมีความพรอมและตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  จาก
ผลการวิจัยพบวาครูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงรอยละ 72.79   จึงเปนการเรื่องที่สามารถ
กระทําไดดี   ซ่ึงเปนไปตามแนวคดิของ เรซิล และสวานซัน (Razil  and Swanson) ทีก่ลาววา
คุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนผูที่จูงใจ ใหบุคคลปฏิบัติงานเกินกวาความคาดหวังปกติ  
และมุงไปทําภารกิจงานดวยความสนใจทีเ่กิดขึ้นภายในตนเอง  มุงการบรรลุความตองการระดับสูง  
และทําใหผูตามมีความมั่นใจในการใชความสามารถใหบรรลุผลสําเร็จในภารกจิที่เกินปกติ ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ  วิโรจน  สารรัตนะและอัญชลี  สารรัตนะที่พบวาภาวะผูนาํการ
เปลี่ยนแปลง เปนปจจยัแรกสุดที่กอใหเกิดการพัฒนาในปจจัยทางการบริหารปจจัยอ่ืนตามมา และมี
ความสอดคลองกับ  สมควร  ไกรพน  ที่ไดศกึษาแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวดัขอนแกน  พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวดัขอนแกนตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครู  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  ปรากฏวา  ดานที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด  คือ  การสรางแรงบันดาลใจ  ซ่ึงตางจากบาสและอโวลิโอ(Bass &Avolivo)  ทีก่ลาวถึง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ที่ผูบริหารจะตองมีคุณลักษณะพเิศษที่เปนที่ยอมรับ  ศรัทธา  และถือ
เปนแบบอยางทั้งในดานการเปนผูมีวิสัยทศันกวางไกล  เรียนรูและพฒันา  วิเคราะหแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง กําหนดเปาหมายสูงสุดในอนาคต  ส่ือสารใหครูรับรูเปาหมายและทิศทางการทํางาน
รวมกัน  ใหเกดิความตระหนักรูในภารกิจ  หนาที่  และความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง  ปฏิบัติตน
เปนแบบอยางของนักพัฒนา  สรางแรงบันดาลใจ  จูงใจ  กระตุนโนมนาวใหครูเกิดการ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาวชิาชีพ  สรางสรรค  นวัตกรรมใหมๆ  เพื่อ
ใชในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน  สาเหตุที่ทําใหเปน
เชนนี้เพราะ  ในปจจุบนัครไูดรับการพัฒนาอบรมใหมคีวามรูความสามารถมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาไดกําหนดใหผูทีจ่ะเปนครูตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  และมีการ
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ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ดวยเร่ืองของคาตอบแทนในการทําผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะของครู  โดยมาจากการพัฒนางานการสอนในหนาที่ที่ปฏิบัติเปนประจําอยูแลว  จึงมีผลใหครู
มีความตื่นตวัและสนใจที่จะพัฒนางาน  พัฒนาตนเอง  โดยไมไดใหความสําคัญตอการสรางบารมี
อยางมีอุดมการณของผูบริหาร  ซ่ึงมีความแตกตางจาก       สมพร  เมืองแปน  ที่ศึกษาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารและการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางบารมีอยางมีอุดมการณ  มีมากที่สุด  
ที่เปนเชนนีเ้พราะเวลาที่เปลีย่นแปลงไป  ทุกสถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง  
ดังนั้นทกุสถานศึกษาจะใหความสําคัญกับการพัฒนาคณุภาพอยางสูงสุด  ครูและบุคลากรทุกคน
ตระหนกัและเห็นความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง  และที่สําคัญไดรับแรงบันดาลใจในเรื่องของ
วิทยฐานะจึงมคีวามกระตือรือรนในการพฒันาตนเอง  พัฒนางาน  และผูบริหารทราบถึงความ
ตองการของบุคลากรในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันเปนอยางดี  จึงมกีารสรางแรงบันดาลใจใหกบั
บุคลากรครูมากที่สุด  จึงทําใหมีความสอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี ้
 2. มาตรฐานดานผูเรียน ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
นครปฐม เขต 1โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวามาตรฐานดานผูเรียนอยูใน
ระดับมาก  7 มาตรฐาน  เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  มาตรฐานดานผูเรียนอยูใน
ระดับสูงที่สุดเปนอับดับแรก คือมาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี
อันดับสองคือมาตรฐานที่ 8  ผูเรียนมสุีนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกฬีา 
อันดับสามคือมาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมที่พึงประสงคดานผูเรียนอยูใน
ระดับต่ําสุดอนัดับแรกคือ  มาตรฐานที่  4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  
มวีิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  อันดับสองคือ  มาตรฐานที่  6  
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง  
มาตรฐานผูเรียนที่อยูในระดบัปานกลาง  1  มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานที่  5  ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร ผลดังกลาวอาจเนื่องมาจาก  ผูเรียนมีความเจริญเติบโตไปตามวัยและมี
โภชนาการที่ด ี  การสื่อสารความบันเทิงมีความทันสมัยสะดวกเขาถึงประชาชนไดอยางรวดเรว็  
และไรพรมแดนมากขึ้นจึงทําใหมาตรฐานที ่  7  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย  และสขุภาพจิตดี  ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  เมื่อพิจารณาในตัวบงช้ีรายขอพบวา  ผูเรียนรูจกั
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติภัย
และปญหาทางเพศ  มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  อาจเนื่องมาจาก มีการรณรงคตอตานสิ่งเสพติดใหโทษ  
ตอตานความรนุแรง ปองกนัโรคภัยและอบุัติเหตุ รวมทั้งปญหาทางเพศ ในสถานศึกษากนัอยาง
จริงจังซ่ึงไดรับการประสานความรวมมือเปนอยางดจีากทุกฝายที่มีสวนรับผิดชอบ  ภาพขาวการ
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ปราบปรามยาเสพติดอยางจรงิจังของทางราชการ  ผลสะทอนเชิงประจักษจากปญหาดังกลาว  ที่
เกิดขึ้นในสังคม จึงเปนสิ่งที่คอยย้ําเตือนใหทุกคนเรยีนรูที่จะปองกนัตนเองจากสิ่งตางๆ ไดดี  สวน
ขอบงช้ีที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  คือ ผูเรียนมีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกยีรติ
ผูอ่ืน  สาเหตทุี่เปนเชนนีเ้พราะผูเรียนอยูในวัยที่ตองการแสวงหาความเปนตัวตนของตนเอง  ไมมี
ความมั่นใจในการแสดงออกของตนเองเทาที่ควร  ขาดความมั่นใจในตนเอง   และไมมีความมั่นคง
ทางอารมณ  จึงมีสวนใหมีการคิดคํานึงถึงความรูสึกของตนเองมากกวาการใสใจในความรูสึกของ
ผูอ่ืน  จึงสะทอนในเรื่องของการไมใหเกยีรติผูอ่ืน ไมมีสัมมาคารวะ สวนมาตรฐานดานผูเรียนที่อยู
ในระดบัปานกลางคือ  มาตรฐานที่  5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  เมื่อ
พิจารณาในขอบงช้ีพบวาผูเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยตามเกณฑระดับชาต ิ มีคาเฉลี่ยทีต่่ํา
ที่สุด ซ่ึงเปนผลที่สอดคลองกับผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของ สมศ. ทั้งรอบแรกและรอบ
สองในขอบงช้ีที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดของมาตรฐานนี้คือ ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  ความเจริญทางดานเทคโนโลยีเขามามบีทบาทในชีวติประจําวนัของ
ผูคนมากที่สุด  และผูเรียนในวยัแสวงหาความเปนตัวตนของตนเองจึงพยายามเรียนรูและใช
เทคโนโลยีใหมากที่สุดแมจะมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีจินตนาการและมองโลกในแงดี  แตเพือ่
จะไดเปนทีย่อมรับในสังคมมากขึ้น  ทั้งนี้ผูเรียนยังขาดความสามารถในการคาดการณ  กําหนด
เปาหมาย และแนวทางการตัดสินใจ  เห็นไดจากปญหาสังคมในปจจุบันที่มีคดีความที่เกดิจากผล
การใชเทคโนโลยีกับผูเรียน เชนการลอลวงทางอินเตอรเน็ต  ภาพคลิปวีดีโอที่ไมเหมาะสม  และ
ผูเรียนมีนิสัยรักการอานนอย  การเขียนและการฟงนอย  รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผลนอย  สนใจ  
แสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัวนอย  จึงทําใหเกิดปญหาดังกลาวขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ  
ศักดา  แจมแจง  ทีไ่ดศกึษายุทธศาสตรการบริหารจัดการมาตรฐานดานนกัเรียนสูมาตรฐานการ
ประกันคณุภาพภายนอก  ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐม พบวา  สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครนครปฐมมีปญหาการบริหารจัดการมาตรฐานดานนกัเรียนในระดับมาก  และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวามปีญหาในการบริหารจัดการมาตรฐานดานนักเรียนสูมาตรฐานการ
ประกันคณุภาพภายนอกมากที่สุด  ในมาตรฐานที่  4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิด   วิเคราะห  
คิดสังเคราะห  มวีิจารณญาณ  มีความคดิสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  รองลงมาคือ
มาตรฐานที่  5  ผูเรียนมีความรู  และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร   
 3.    ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมสงผลตอ
มาตรฐานดานผูเรียนโดยภาพรวม  มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค มาตรฐานที่  2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มาตรฐานที่  3 
ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 120

อาชีพสุจริต  มาตรฐานที่  4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  
มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน  มาตรฐานที่  7 ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี  ผลดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูบริหารใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตอการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความกตัญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา  
เอื้อเฟอเผื่อแผ  และเสียสละเพื่อสวนรวม  อยางคุมคา  มีความนิยมไทย  เห็นคุณคาในภูมิปญญา
ไทย  ภูมิใจในความเปนไทย และรักษาวัฒนธรรมไทย  รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนเขารวมหรือมีสวนรวมใน
กิจกรรมหรือโครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  สนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะในการจัดการ
และทํางานใหสําเร็จ  มีความเพียรพยายาม  ขยัน  อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน  สามารถ
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   มีความรูสึกที่ดี
ตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  สงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห  
สังเคราะห  สรุปความคิดรวบยอด  อยางเปนระบบและมีการคิดแบบองครวม  สามารถคาดการณ  
กําหนดเปาหมายและแนวทางการตัดสินใจได สามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และ
แกปญหาอยางมีสติ ใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มองโลกในแงดีและมีจินตนาการ  สนับสนุนให
ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ  มีน้ําหนักสวนสูง  และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑมาตรฐาน  รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ตอความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ  ใหผูเรียนมีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม  และใหเกียรติผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน   
 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางบารมีอยางมีอุดมการณสงผลตอมาตรฐานดาน
ผูเรียนโดยภาพรวมและมาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
มาตรฐานที่  6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง มาตรฐานที่  8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา    ผล
ดังกลาวแสดงใหเห็นวา  ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีวิสัยทัศนที่กวางไกลและมีความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ  สามารถนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติได   เปนผูที่ผลักดันใหวิสัยทัศนขององคกร  เกิด
จากการมีสวนรวมระดมความคิดจากทุกฝาย   สนับสนุนใหมีการประชุมเพื่อประกาศ  
ประชาสัมพันธถึงวิสัยทัศนขององคกร  อีกทั้งประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  ผูรวมงานใหความ
ศรัทธา  ไววางใจ  มีสวนสนับสนุนและสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ  เปนผูที่มี
ความมุงมั่นและตั้งใจทํางานใหสําเร็จตามที่กําหนด  สามารถถายทอดความคิดที่สําคัญเกี่ยวกับ
คานิยมและความเชื่อ  สามารถทําใหผูรวมงานเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดทํางานรวมกัน  และ
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สามารถแสดงใหเห็นถึงการเปนคนเฉลียวฉลาดและมีสมรรถภาพสูงในการปฏิบัติงาน รวมท้ังพลัง
อํานาจและความเชื่อมั่นในตนเอง  และมีการสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อ
กระตุนใหนักเรียนรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ส่ิงแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนเขารวมหรือมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม  สนับสนุนใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  การเขียนและการฟง  รูจักตั้งคําถามเพื่อหา
เหตุผล  สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว ทําใหผูเรียนมีวิธีการเรียนรูของตนเอง  
สามารถเรียนรูรวมกับผูอ่ืนและสนุกกับการเรียนรู มีการใชหองสมุด  ใชแหลงความรูส่ือตาง ๆ  ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา  ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสชื่นชม  รวมกิจกรรมและมีผลงานดานศิลปะ  
ดนตรี - นาฏศิลป กีฬาและนันทนาการ  
 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจสงผลตอมาตรฐานดานผูเรียน
มาตรฐานที่   7   ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี  ผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา  
ผูบริหารสถานศึกษามีการใหกําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน โดยการพูดเชิงบวก  ยอมรับ
ความสามารถของผูรวมงานดวยความจริงใจ  รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานอยางตั้งใจ  มีการ
กลาวชื่นชมและแสดงความภาคภูมิใจในความสําเร็จของผูรวมงานในที่ประชุม  มีกี่กระตุนและ
สงเสริมผูรวมงานใหทํางานเพื่อสวนรวมโดยปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  มีการสรางและพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น  รวมทั้งมีการใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอความกาวหนา
ของผูรวมงาน  มีการสงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ  สงเสริมให
ผูรวมงานมีการพัฒนาตนเอง  กระตุนใหผูรวมงานปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จ  มีความสนใจ
และเอาใจใสผูรวมงานอยางทั่วถึง  รวมแกปญหาและใหกําลังใจแกผูรวมงานเมื่อเกิดอุปสรรคใน
การทํางาน  มีการพิจารณาความดีความชอบตามผลงานอยางโปรงใสและเปนธรรม  จัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการทํางานอยางเพียงพอ  จึงมีผลใหมีการสนับสนุนใหผูเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ  มีน้ําหนักสวนสูง  และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน  รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง  
โรคภัย  อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ  ใหผูเรียนมีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  และให
เกียรติผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน   
 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนการใชปญญาสงผลตอมาตรฐานที่  5 ผูเรียน
มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  มาตรฐานที่  6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา  ผูบริหารมีการ
กระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในหนวยงาน  สามารถอธิบายขอผิดพลาดและ
แนะแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ  มีการประชุมโดยกระตุนใหผูรวมงาน
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วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหารวมกัน  วิเคราะหหาแนวทางการแกปญหาในการปฏิบัติงาน  มีการ
พัฒนาระบบงานตามหลักวิชาการเพื่อแกปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน  สนับสนุนให
ผูรวมงานคิดแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยวิธีการใหม ๆ สงเสริมใหผูรวมงานมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อพัฒนางาน  กระตุนใหผูรวมงานมีการวิเคราะหแนวทางการปฏิบัติงานที่เปน
ประโยชน  ผูบริหารมีการเอาใจใสและตรวจสอบขอบกพรองในการปฏิบัติงานของผูรวมงานอยาง
ใกลชิด  โดยวิธีการที่เปนกัลยาณมิตร  สงเสริมใหผูรวมงาน  เขารับการอบรม  เพื่อเพิ่มพูนความรู
และทักษะในการปฏิบัติงาน  จึงสงผลใหมีการสนับสนุนใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  การเขียน
และการฟง  รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล  สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว ทําให
ผูเรียนมีวิธีการเรียนรูของตนเอง  สามารถเรียนรูรวมกับผูอ่ืนและสนุกกับการเรียนรู มีการใช
หองสมุด  ใชแหลงความรูส่ือตาง ๆ  ทั้งในและนอกสถานศึกษา   ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิด
ของบาสและอโวลิโอ(Bass &Avolivo)  ที่กลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ที่ผูบริหารจะตองมี
คุณลักษณะพิเศษที่เปนที่ยอมรับ  ศรัทธา  และถือเปนแบบอยางทั้งในดานการเปนผูมีวิสัยทัศน
กวางไกล  เรียนรูและพัฒนา  วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลง กําหนดเปาหมายสูงสุดในอนาคต  
ส่ือสารใหครูรับรูเปาหมายและทิศทางการทํางานรวมกัน  ใหเกิดความตระหนักรูในภารกิจ  หนาที่  
และความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของนักพัฒนา  สอดคลองกับวันชัย  
ธงชัย  ที่ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณสงผลตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในภาพรวม   
 

ขอเสนอแนะของการวิจัย 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากการศึกษาเรื่อง  ภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครปฐม เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
เพื่อเปนแนวทางในการใชภาวะผูนําและการพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานดานผูเรียน  เพื่อพัฒนาการ
บริหารงานในสถานศึกษาอนัจะสงผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงานนั้น ๆ และ
เปนแนวทางในการศึกษาวิจยัคร้ังตอไป  ดงันี้ 
 1. ผูบริหารควรมีการกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึงปญหาที่อาจเกดิขึ้น ในหนวยงาน   
ผูบริหารควรอธิบาย  ขอผิดพลาดและแนะแนวทางแกไขใหการปฏิบตัิงานประสบผลสําเร็จ  มีการ
พัฒนาระบบงานตามหลักวชิาการเพื่อแกปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน ควรมีการสนับสนุน
ใหผูรวมงานคดิแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยวิธีการใหม ๆ  มีการกระตุนใหผูรวมงานวิเคราะหหาแนว
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ทางการแกปญหาในการปฏิบัติงานโดยจัดประชุมกระตุนใหผูรวมงานวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา
รวมกัน  สงเสริมใหผูรวมงานมีการวิเคราะหแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนประโยชน  ผูบริหารควร
เอาใจใสและตรวจสอบขอบกพรองในการปฏิบัติงานของผูรวมงานอยางใกลชิดหลากหลายวีธี โดย
วิธีการที่เปนกลัยาณมิตร  และสงเสริมใหผูรวมงานมสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็นเพื่อพัฒนา
งาน  พรอมทั้งสงเสริมใหผูรวมงานเขารับการอบรม เพื่อเพิ่มพนูความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 
 2.  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการประสานความรวมมือในสถานศึกษาในการคัดเลือกเครือ 
ขายทางการศกึษา เพื่อจัดทาํโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยางจริงจังและตอเนื่อง   มกีารจัดโครงการรณรงคใหผูเรียนใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพื่อ
การสื่อสาร และสามารถสื่อความคิดผานการพูด  เขียน หรือนําเสนอดวยวิธีตางๆ    ใหไดผลเชิง
ประจักษอยางชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู โดยเนนกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน 
 3. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการเอาใจใส ดูแลชวยเหลือและติดตาม การปฏิบัติงานของ
ผูรวมงานอยางทั่วถึงเปนระยะ ๆ และสงเสริมใหไดรับผลตอบแทนตามความรูความสามารถและ
ตามผลการปฏิบัติงาน  โดยมีความเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลของผูรวมงาน และปฏิบัติตอ
ผูรวมงานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลนั้น ผูบริหารควรใหขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานของผูรวมงานและมอบหมายงาน ตามความรูและความสามารถของผู
ปฏิบัติ  มีการเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็น/เสนอแนวทางการปฏิบัติงาน และ
ยอมรับในความคิดเห็นของผูรวมงาน รวมทัง้ยอมรับความรูและความสามารถของผูรวมงาน  
ประการสําคัญควรคํานึงถึงการสงเสริมใหมีการพัฒนาบคุลากรใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 
 การศึกษาวิจยัในครั้งนี ้ ไดศึกษาถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอ
มาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต 1  
ตามที่ไดมีขอเสนอแนะของการวิจยัดังกลาวขางตน  เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาคนควาของ
ผูบริหาร  นักวชิาการ  และผูสนใจทั่วไป  จึงขอเสนอขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัครั้งตอไป  ดังนี ้

1. ควรมีการศึกษารูปแบบภาวะผูนําที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรยีน ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทกุสังกัด 
 2. ควรมีการศึกษาบทบาทและทักษะของผูบริหารที่สงผลตอการพัฒนาผูเรียน ตาม
มาตรฐานดานผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด 
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6.โรงเรียนวัดลําเหย ดอนตูม 
7.โรงเรียนบานนาสราง เมือง 
8.โรงเรียนบานหนองขาหยัง่ เมือง 
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ภาคผนวก  จ   คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ฉ  หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
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ภาคผนวก  ช  รายช่ือร.ร.กลุมตัวอยาง 
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ายช่ือ ร.ร.  กลุมตัวอยาง 
 

ลําดับ ชื่อ อําเภอ 
1 พระปฐมวิทยาลัย เมือง 
2 ราชินีบูรณะ เมือง 
3 วัดหวยจระเขวิทยาคม เมือง 
4 วัดไผลอม เมือง 
5 วัดดอนยายหอม เมือง 
6 บานหนองงูเหลือม เมือง 
7 วัดโพรงมะเดือ่(ศรีวิทยากร) เมือง 
8 วัดหุบรัก เมือง 
9 วัดพระประโทณเจดีย เมือง 
10 วัดวังตะก ู เมือง 
11 วัดทัพหลวง เมือง 
12 วัดหนองเสือ เมือง 
13 วัดสระกระเทยีม เมือง 
14 วัดสามควายเผอืก เมือง 
15 วัดมวงตารศ เมือง 
16 บานหนองกระโดน เมือง 
17 วัดบางแขม เมือง 
18 หลวงพอแชมวัดตากองอนสุรณ เมือง 
19 บานหนองปากโลง เมือง 
20 วัดพะเนยีงแตก เมือง 
21 วัดบานยาง เมือง 
22 บานลําพยา เมือง 
23 บานรางมะเดือ่ เมือง 
24 วัดศรีวิสารวาจา เมือง 
25 วัดทุงรี เมือง 
26 บานคลองยาง เมือง 
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รายช่ือ  ร.ร.  กลุมตัวอยาง  (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อ อําเภอ 
27 วัดวังเยน็ เมือง 
28 วัดใหมหวยลึก เมือง 
29 วัดทัพยายทาว เมือง 
30 บานตนสําโรง เมือง 
31 บานลําทาโพ เมือง 
32 วัดรางปลาหมอ เมือง 
33 บานมาบแค เมือง 
34 บานทุงนอย เมือง 
35 บานไรตนสําโรง เมือง 
36 วัดลาดหญาแพรก เมือง 
37 บานบอพลับ เมือง 
38 วัดใหมดอนทราย เมือง 
39 วัดหวาเอน เมือง 
40 บานทุงหัวพรม เมือง 
41 วัดดอนขนาก เมือง 
42 บานหนองแก เมือง 
43 บานคอวัง เมือง 
44 กําแพงแสนวทิยา กําแพงแสน 
45 ประถมฐานบนิกําแพงแสน กําแพงแสน 
46 อนุบาลกําแพงแสน กําแพงแสน 
47 วัดวังน้ําเขยีว กําแพงแสน 
48 ศาลาตึกวิทยา กําแพงแสน 
49 บานออกระทงิ กําแพงแสน 
50 วัดบอน้ําจืด กําแพงแสน 
51 วัดนยิมธรรมวราราม กําแพงแสน 
52 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บานยาง) กําแพงแสน 
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รายช่ือร.ร.  กลุมตัวอยาง  (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อ อําเภอ 
53 วัดหนองโพธิ์ กําแพงแสน 
54 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล กําแพงแสน 
55 บานหวยรางเกต ุ กําแพงแสน 
56 วัดประชาราษฎรบํารุง กําแพงแสน 
57 บานบอน้ําพ ุ กําแพงแสน 
58 บานสระน้ําสม กําแพงแสน 
59 วัดปลักไมลาย กําแพงแสน 
60 วัดสองหอง กําแพงแสน 
61 วัดหนองปลาไหล กําแพงแสน 
62 วัดลาดหญาไทร กําแพงแสน 
63 วัดกําแพงแสน กําแพงแสน 
64 บานดอนทอง กําแพงแสน 
65 บานหนองขาม กําแพงแสน 
66 วัดสระพัง กําแพงแสน 
67 วัดปทุมทองสทุธาราม กําแพงแสน 
68 วัดหวยมวง กําแพงแสน 
69 วัดหนองกระทุม กําแพงแสน 
70 วัดโพธิ์งาม กําแพงแสน 
71 บานบัวแดง กําแพงแสน 
72 บานหลักเมตร กําแพงแสน 
73 บานหนองไมงาม กําแพงแสน 
74 บานหนองกราง กําแพงแสน 
75 บานหนองโสน กําแพงแสน 
76 บานคลองตัน กําแพงแสน 
77 วัดหนองจิก กําแพงแสน 
78 บานสามัคคี กําแพงแสน 
79 วัดราษฎรวราราม กําแพงแสน 
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รายช่ือร.ร.  กลุมตัวอยาง  (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อ อําเภอ 
80 วัดหวยผักช ี กําแพงแสน 
81 เมืองเกากําแพงแสน กําแพงแสน 
82 วัดทุงกระพังโหม กําแพงแสน 
83 บานดอนซาก กําแพงแสน 
84 บานหวยปลากด กําแพงแสน 
85 บานหวยขวาง กําแพงแสน 
86 คงทองวิทยา ดอนตูม 
87 วัดสามงาม(คงทองอนุสรณ) ดอนตูม 
88 วัดกงลาด ดอนตูม 
89 วัดตะโกสูง ดอนตูม 
90 วัดทุงพิชยั ดอนตูม 
91 วัดละเอยีดอุปถัมภ ดอนตูม 
92 บานใหม ดอนตูม 
93 บานหัวถนน ดอนตูม 
94 วัดสุขวราราม ดอนตูม 
95 วัดแหลมมะเกลือ ดอนตูม 
96 วัดทุงสีหลง ดอนตูม 
97 บานแจงงาม ดอนตูม 
98 บานแหลมกระเจา ดอนตูม 
99 บานสามแกว ดอนตูม 
100 บานหนองบอน ดอนตูม 
101 วัดทุงผักกูด ดอนตูม 
102 บานดอนกลาง ดอนตูม 
103 บานรางมูก ดอนตูม 
104 บานปากหวา ดอนตูม 
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ภาคผนวก  ซ  แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

ภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารทีส่งผลตอมาตรฐานดานผูเรียน 
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 

 
แบบสอบถามสําหรับ...................... 

 
คําชี้แจง 
   1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 
ที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1  คําตอบที่ไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
และไมมีผลกระทบตอผูตอบแตประการใด  ขอมูลทั้งหมดนี้จะถูกเก็บไวเปนความลับจะไม
เผยแพรใหผูหนึ่งผูใดไดรับรู  การตอบแบบสอบถามของทานจะชวยใหการดําเนินการวิจัยครั้งนี้
บรรลุวัตถุประสงค  และเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาในโอกาสตอๆ ไป 
 2. แบบสอบถามมี 3 ตอน จาํนวน 82  ขอ  ดังนี ้
  ตอนที่ 1   เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม มี 5  ขอ 
  ตอนที่ 2   เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร      ในสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 มี  44 ขอ 
  ตอนที่ 3 เกี่ยวกับมาตรฐานดานผูเรยีนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษานครปฐมเขต 1   มี 33  ขอ 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา  จะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคณุมา 
ณ โอกาสนี้ 
 
 

                                                                   นางฉวีวรรณ   จันทรเมง 
                                                                   นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                                     ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   
                                                                      มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

151

              ตอนที่ 1   ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความทีต่รงกับสถานภาพของทาน  
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 
 

1. เพศ 
  ชาย  หญิง 

 
 

2. อายุ 
  นอยกวา 25 ป  
       25 – 35 ป 
  36 – 45 ป  
       46  ปขึ้นไป  

 
 
 
 
 

3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
  ต่ํากวาปริญญาตรี  
       ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท  
 ปริญญาเอก  

 

4. ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา  
  ผูอํานวยการโรงเรียน 

 รองผูอํานวยการโรงเรียน/หวัหนาฝายวิชาการ 
 ครูผูสอน 

 

5. ประสบการณการทํางานในสถานศึกษาแหงนี ้
  นอยกวา 6 เดอืน  
       6  เดือน – 1 ป 
  1 – 5 ป  
       5 ปขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
                  เพียงชองเดยีว  

ระดับการปฏบิัติ  
ขอ ภาวะผูนําของผูบริหาร 

นอย คอนขาง 
นอย 

ปาน 
กลาง 

คอนขาง
มาก มาก    สําหรับ 

    ผูวิจัย 
 
 
1 
 

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือ
การสรางบารมี 
มีวิสัยทัศนทีก่วางไกลและมคีวาม
เปนไปไดในทางปฏิบัติ 

      
 

 

2 สามารถนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ       
3 วิสัยทัศนขององคกร  เกิดจากการมี

สวนรวมระดมความคิดจากทุกฝาย 
      

4 มีการประชุมเพื่อประกาศ/
ประชาสัมพันธถึงวิสัยทัศนขององคกร 

      

5 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 
ผูรวมงานใหความศรัทธา ไววางใจ 

      

6 สนับสนุนและสงเสริมใหผูรวมงาน
ปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ 

      

7 มีความมุงมั่นและตั้งใจทํางานใหสําเร็จ
ตามที่กําหนด 

      

8 สามารถถายทอดความคิดทีสํ่าคัญ
เกี่ยวกับคานยิมและความเชือ่ 

      

9 สามารถทําใหผูรวมงานเกดิความ
ภาคภูมใิจเมื่อไดทํางานรวมกัน 

      

10 สามารถแสดงใหเห็นถึงการเปนคนที่
เฉลียวฉลาดและมีสมรรถภาพสูงใน
การปฏิบัติงาน 

      
 

11 สามารถแสดงใหเห็นถึงความมีพลัง
อํานาจและความเชื่อมั่นในตนเอง 
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ระดับการปฏบิัติ  
ขอ ภาวะผูนําของผูบริหาร 

นอย คอนขาง 
นอย 

ปาน 
กลาง 

คอนขาง 
มาก มาก สําหรับ 

ผูวิจัย 
 

12 
การสรางแรงบันดาลใจ 
ใหกําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงานโดย
การพูดเชิงบวก 

      
 

13 ยอมรับความสามารถของผูรวมงานดวยความ
จริงใจ 

      

14 รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานอยางตั้งใจ       
15 กลาวชื่นชมและแสดงความภาคภูมใิจใน

ความสําเร็จของผูรวมงานในที่ประชุม 
      

16 กระตุนและสงเสริมผูรวมงานใหทํางานเพือ่
สวนรวมโดยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง 

      

17 สรางและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให
สูงขึ้น  

      

18 ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
ความกาวหนาของผูรวมงาน 

      

19 สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานปฏิบัติงาน
ดวยความตั้งใจ 

      
 

20 สงเสริมใหผูรวมงานมีการพฒันาตนเอง       
21 กระตุนใหผูรวมงานปฏิบัติงานจนประสบ

ผลสําเร็จ 
      

22 ใหความสนใจและเอาใจใสผูรวมงานอยาง
ทั่วถึง 

      

23 รวมแกปญหาและใหกําลังใจแกผูรวมงานเมื่อ
เกิดอุปสรรคในการทํางาน 

      

24 มีการพิจารณาความดีความชอบตามผลงาน
อยางโปรงใสและเปนธรรม 

      

25 จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน
อยางพอเพยีง 
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ระดับการปฏบิัติ  

ขอ ภาวะผูนําของผูบริหาร 
นอย คอนขาง 

นอย 
ปาน 
กลาง 

คอนขาง 
มาก มาก สําหรับ 

ผูวิจัย 
 

26 
การกระตุนการใชปญญา 
กระตุนผูรวมงานใหตระหนกัถึงปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในหนวยงาน 

      
 

27 สามารถอธิบายขอผิดพลาดและแนะแนว
ทางแกไขใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ 

      

28 มีการประชุมโดยกระตุนใหผูรวมงานวิเคราะห
ถึงสาเหตุของปญหารวมกัน 

      

29 กระตุนใหผูรวมงานวิเคราะหหาแนวทางการ
แกปญหาในการปฏิบัติงาน 

      

30 มีการพัฒนาระบบงานตามหลักวิชาการเพื่อ
แกปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

      

31 สนับสนุนใหผูรวมงานคิดแกปญหาที่เกดิขึ้น
ดวยวิธีการใหมๆ 

      

32 สงเสริมใหผูรวมงานมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเหน็เพื่อพัฒนางาน  

      

33 กระตุนใหผูรวมงานมีการวิเคราะหแนว
ทางการปฏิบัติงานที่เปนประโยชน 

      

34 เอาใจใสและตรวจสอบขอบกพรองในการ
ปฏิบัติงานของผูรวมงานอยางใกลชิด  โดย
วิธีการที่เปนกลัยาณมิตร 

      

35 สงเสริมใหผูรวมงาน  เขารับการอบรม  เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 
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ระดับการปฏบิัติ  
ขอ ภาวะผูนําของผูบริหาร 

นอย คอนขาง 
นอย 

ปาน 
กลาง 

คอนขาง 
มาก มาก สําหรับ 

ผูวิจัย 
 

36 
การคํานงึถึงความเปนปจเจกบุคคล 
เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูรวมงาน 

      
 

37 ปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคํานงึถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล 

      

38 มีการมอบหมายงานตามความรูและ
ความสามารถของผูปฏิบัติ 

      

39 เปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความ
คิดเห็น/เสนอแนวทางการปฏิบัติงานและ
ยอมรับในความคิดเห็นของผูรวมงาน 

      

40 เอาใจใสดแูลชวยเหลือและตดิตามการ
ปฏิบัติงานของผูรวมงานอยางทั่วถึงเปน
ระยะ ๆ 

      

41 ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานของผูรวมงาน 

      

42 ยอมรับความรูและความสามารถของ
ผูรวมงาน 

      

43 สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความกาวหนาในวิชาชพี 

      

44 ผูรวมงานไดรับผลตอบแทนตามความรู
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 
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ตอนที่ 3 มาตรฐานดานผูเรียน 
 
คําชี้แจงใหพิจารณาวานักเรียนในโรงเรียนของทาน  มีระดับมาตรฐานดานผูเรียนมากนอยเพียงใด
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองระดับการปฏิบัติที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 

ระดับการปฏบิัติ 
ขอ มาตรฐานดานผูเรียน 

นอย คอนขาง
นอย 

ปาน
กลาง 

คอนขาง
มาก มาก 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

 
 
1 
 

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมท่ีพึงประสงค 
ผูเรียนมีวนิัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนบัถือ

     

 
 

 
 

2 ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต       
3 ผูเรียนมีความกตัญูกตเวท ี       
4 
 

ผูเรียนมีความเมตตากรุณา เอือ้เฟอเผื่อแผ และ
เสียสละเพื่อสวนรวม 

      
 

5 
 

ผูเรียนมีความประหยดั รูจักใชทรัพยสินของ
สวนตนและสวนรวม  อยางคุมคา       

 
6 
 
 

ผูเรียนมีความนิยมไทย เหน็คุณคาในภูมิ
ปญญาไทย ภมูิใจในความเปนไทย และรักษา
วัฒนธรรมไทย 

     
 

 
 

 
 
7 
 
 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
และพัฒนาสิง่แวดลอม 
ผูเรียนรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนกั
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ส่ิงแวดลอม 

     

 
 

 
 
 

8 
 

ผูเรียนเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม / 
โครงการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม       
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ระดับการปฏบิัติ 
ขอ มาตรฐานดานผูเรียน 

นอย คอนขาง
นอย 

ปาน
กลาง 

คอนขาง
มาก มาก 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

 
 
 
9 
 

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน 
รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
ผูเรียนมีทักษะในการจดัการและทํางานให
สําเร็จ 

     

 
 
 

 
 

10 
 

ผูเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน 
ละเอียดรอบคอบในการ ทํางาน 

      
 

11 
 

ผูเรียนสามารถ พัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง       

 
12 ผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข       
13 
 

มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ       

 
 
 
 
 
14 
 
 

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง  และมี
วิสัยทัศน 
ผูเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุป
ความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบและมี
การคิดแบบองครวม  

     

 
 
 
 

 
 
 

15 
 

ผูเรียนสามารถคาดการณ กาํหนดเปาหมาย 
และแนวทางการตัดสินใจได       

 
16 
 

ผูเรียนสามารถประเมินและเลือกแนวทาง 
การตัดสินใจ และแกไขปญหาอยางมีสต ิ
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ระดับการปฏบิัติ 
ขอ มาตรฐานดานผูเรียน 

นอย คอนขาง
นอย 

ปาน
กลาง 

คอนขาง
มาก มาก 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

17 
 

ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มองโลก
ในแงดี และมจีินตนาการ       

 
 
 

18 
 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลกัสูตร 
ผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่
ตามเกณฑที่สพฐ.กําหนด 

     

 
 

 
 

19 
 

ผูเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยตาม
เกณฑระดับชาติ       

 
20 
 

ผูเรียนสามารถสื่อความคิดผานการพูด เขยีน 
หรือนําเสนอดวยวิธีตาง ๆ       

 
21 
 

ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ       

 
22 
 

ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู       

 
 
 
 

23 
 
 

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 
ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน การเขียนและ 
การฟง รูจักตัง้คําถามเพื่อหาเหตุผล  สนใจ 
แสวงหา ความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว 

     

 
 
 

 
 
 

24 
 

ผูเรียนมีวิธีการเรียนรูของตนเอง สามารถ
เรียนรูรวมกับผูอ่ืน และสนุกกับการเรียนรู       

 
25 
 

ผูเรียนสามารถใชหองสมุด ใชแหลงความรู
และสื่อตาง ๆ  ทั้งในและนอกสถานศึกษา       
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ระดับการปฏบิัติ 
ขอ มาตรฐานดานผูเรียน 

นอย คอนขาง
นอย 

ปาน
กลาง 

คอนขาง
มาก มาก 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

 
 
26 

 

มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีสุขนสิัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจติที่ด ี
ผูเรียนมีสุขนสัิยในการดูแลสุขภาพและออก
กําลังกายสม่ําเสมอ 

     

 
 

 
 

27 
 

ผูเรียนมีน้ําหนกั สวนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกาย ตามเกณฑมาตรฐาน       

 
28 
 
 

ผูเรียนรูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให
โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรคภัย  อุบัติเหตแุละปญหาทางเพศ 

     
 

 
 

29 
 

ผูเรียนมีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม  และ ใหเกียรติผูอ่ืน       

 

30 ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และ
ผูอ่ืน       

 
 
 

31 
 

มาตรฐานที่ 8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
ผูเรียนชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดาน
ศิลปะ 

     

 
 
 

 
32 
 

ผูเรียนชื่นชม  รวมกิจกรรม และมีผลงาน
ดานดนตรี/นาฏศิลป       

 
33 
 

ผูเรียนชื่นชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงาน
ดานกฬีา / นนัทนาการ       
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