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 The  purposes  of  this  research  were  to  identify: 1) the transformation leadership 

of the school administrators under Photharam Municipality, Ratchaburi Province and 2) the 

guidelines for development the transformation leadership of the school administrators under 

Photharam Municipality, Ratchaburi Province. The population were 2 schools of under Photharam 

Municipality, Ratchaburi Province. The respondents were a school director / an assistant school 

director /  head of the learning discipline,  teachers and  representatives of school committer 

board, with the total of 118 respondents. The research instrument was a questionnaire about the 

transformation leadership based on Bass and Avolio’s concept. The statistics used for analysis 

the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard  deviation, and  content 

analysis.   

 The  findings  were  as  follows : 

 1.The transformation leadership of the school administrators under Photharam 

Municipality Ratchaburi Province, as  a  whole  and  as  an  individual aspect were at  a  high 

level. There ranked from maximum to minimum arithmetic mean were as follows; idealized  

influence charisma, inspirational motivation, intellectual stimulation and individualized  

consideration. 

 2.The guidelines for development the transformation leadership of the school 

administrators under Photharam Municipality Ratchaburi Province were; 1) the leader should 

perform his role base morale and code of ethic, 2) the leader should communicate for enhancing 

the follows to have the high expectation motivation and vision, 3) the leader should encourage 

the follow to create the follow to create new , 4) the leader should promote the organization 

climate. 
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บทที่1 

 

บทนํา 
 

การศึกษาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ ผูบริหารจําเปนตองปรับบทบาท เพ่ือผลิต 

เยาวชนใหทันกับโลกแหงการแขงขัน เพราะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงเปนภารกิจ
ที่ทุกฝายจะตองมีสวนรวมในการดําเนินการอยางเต็มที่  ทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน 

สถานศึกษาเปนหนวยงานหลักที่มีความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่จะโตขึ้นเปน
สมาชิกของสังคมในโอกาสตอไป ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาผูบริหารนับวาเปนบุคคลที่มี
ความสําคัญเปนอยางมาก ในการท่ีจะเปนผูนําในการพัฒนาทุกดาน ทั้งงานวิชาการและกิจกรรมเสริม
อ่ืนๆ โดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหเปน มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มี
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข ในการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุน
ของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 
21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ 

โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต1   อีกทั้งในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคการเปล่ียนแปลงสูสังคมแหงการเรียนรูที่ไรพรมแดน โดยมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเครือขายคอมพิวเตอรรวมทั้งระบบการส่ือสารที่ทันสมัยในรูปแบบ
ตางๆเปนตัวเรงผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทุกสวนของสังคมโลก ทางดานเศรษฐกิจ การเกิด
ระบบ การผลิตจากทรัพยากรเปนการใชองคความรูมาเปนเปนฐานการผลิตภายใตระบบเศรษฐกิจ 
ฐานความรู ที่อาศัยความรูความสามารถของทรัพยากรบุคคลเปนหลักในการผลิตนวัตกรรมใหมๆเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถของการแขงขัน องคการใดท่ีมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถมากกวา
ยอมไดเปรียบในการแขงขันนั้น2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555 – 

2559 มุงหวังจะพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยใหมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีจิตสํานึก 

วัฒนธรรมที่ดีงามและรูคุณคาของความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกัน

                                                 
1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2556), 1-2 
2 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการติดตามการศึกษาเพ่ือปวงชนระดับ

โลก (กรุงเทพฯ: สกศ, 2556), 81. 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555 – 2559 มุงหวังจะพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกกลุมวัยใหมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีจิตสํานึก วัฒนธรรมที่ดีงามและรูคุณคาของ
ความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง และเปนพลัง
ทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ มุงใหคนไทยได
เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ เปนคนดี คนเกง มีความสุข มีภูมิคุมกัน รูเทาทันในเวทีโลกมุงเนน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสรางโอกาสทางการศึกษาใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือใหคนไทย
ทุกกลุมทุกวัยมีคุณภาพ มีความพรอมท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา มีจิตสํานึกของความเปนไทย  

มีความเปนพลเมืองท่ีดี ตระหนักและรูคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศ3 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
องคกรทางการศึกษา สถานศึกษาถือเปนหนวยงานระดับลางสุดท่ีมีความสําคัญและเปน

แนวหนาในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดภารกิจ
ของสถานศึกษาไว เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารการจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนแกผูเรียนมาก
ที่สุด การปฏิรูปการศึกษาจะตองเกิดขึ้นอยางจริงจัง สถานศึกษาในฐานะหนวยงานปฏิบัติ ผูบริหาร
สถานศึกษาในฐานะ “ผูนํา” ไดรับการกระจายอํานาจใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ  พ .ศ .  2542 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับและตองไดรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งรับการตรวจสอบจากชุมชนอยางใกลชิด ดังนั้นใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหการปฏิรูปการศึกษาบรรลุเปาหมายจึงขึ้นอยูกับภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ ผูบริหารโรงเรียนหรือผูบริหารสถานศึกษาตามความหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมายความวา บุคลากรทางวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาแตละแหงทั้งของรัฐและเอกชน หลักการปฏิรูปการศึกษาตามแนวเจตจํานงของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จะสําเร็จไดนั้น ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง นําความความคิดสรางสรรคมาเปนเครื่องมือ กลาคิดและทําสิ่งใหมๆ โดยไมยึดติด กับ
วิธีการหรือประสบการณเดิม รูจักสรางชองทางใหคนกลุมตางๆ ในทองถิ่น ใหมามีสวนรวมบริหาร
การศึกษา ระดมทรัพยากร และใชประโยชนจากทุกดานนําสื่อเทคโนโลยีชวยครูในการพัฒนาการสอน 

                                                 
3  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2556), 1-2. 
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จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู หลักสูตร บริการวิชาการแกสังคม สรางเครือขายหรือชองทาง
ใหผูปกครองและชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และจัดกิจกรรมที่ทันตอ
สถานการณบานเมืองมีความสามารถในการวิเคราะหนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ทิศทางการพัฒนา
ประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สาธารณสุข สิ่งแวดลอม และอ่ืนๆ นํามาสรางเปน
วิสัยทัศนที่ทาทาย และจูงใจใหคนที่เกี่ยวของพรอมรวมเปนสวนหนึ่งของการทําวิสัยทัศนของ
สถานศึกษาใหเปนวิสัยทัศนที่ทาทาย และจูงใจใหคนที่เกี่ยวของพรอมรวมเปนสวนหนึ่งของการทําให
วิสัยทัศนนั้นสําเร็จ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสถานการณหรือทิศทางการศึกษาท้ังในเชิงลึกกวาง
และไกล ควบคูไปกับการเรียนรูเครื่องมือและปจจัยท่ีมีอยูขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และตอง
รับผิดชอบตอผลการบริหารสถานศึกษาของตน ซึ่งตองมีดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานและการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษากํากับดวย4 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสอดคลองกับภาวะผูนําที่จําเปนในยุค
การปฏิรูปการศึกษา ที่สามารถเปล่ียนแปลงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได 
แมวาสภาวการณขององคการจะมีขอจํากัดตางๆ ภาวะผูนําทางการบริหาร เปนปจจัยสําคัญที่
เกี่ยวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน อํานาจในการตัดสินใจมีผลกระทบตอพฤติกรรมของสมาชิกใน
องคกร5  ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมาน้ันไดมีการศึกษาภาวะผูนําที่มีความเหมาะสมกับยุคปจจุบันซึ่ง
เปนยุคของการเปล่ียนแปลง แนวคิดท่ีมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับกันมากในปจจุบัน คือทฤษฏีการ
เปลี่ยนแปลง (transformational Leadership Theory) ซึ่งเปนแนวคิดภาวะผูนําแนวใหม หรือเปน
กระบวนทัศนใหม (new paradigm) เปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (paradigm shift) ไปสู
ภาวะผูนําที่มีวิสัยทัศน (vision) มีการกระจายอํานาจหรือการเสริมสรางพลังจูงใจ (empowering) 

เปนผูมีคุณธรรม (moral agents) และมีการกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนํา ผูบริหารตองเปนผูมี
ศักยภาพในการวางแผน และบริหารจัดการเชิงกลยุทธ มีวิสัยทัศนการทํางานที่ชัดเจน คิดกลยุทธ    
เชิงรุก (proactive) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (change leader) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถกําหนด
ทิศทางการเปล่ียนแปลงไดอยางชัดเจน มีความมุงมั่นตอการสรางภาพใหมขององคการ รวมทั้งเปน     
ผูสงเสริมการเปลี่ยนแปลง (change sponsor) ซึ่งจะชวยการสรางภาพใหมขององคการใหเกิด     
การตัดสินใจ และการแกปญหา การสนับสนุนที่เหมาะสมเพ่ือใหการเปลี่ยนแปลงดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สื่อสารใหบุคคลในองคการเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการ

                                                 
4 ธีระ  รุญเจริญ  และคณะ, การบริหารเพื่อปฏิรูปการเรียนรู (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 

ขาวฟาง, 2555), 42. 
5 James Weber, “Instruction Leadership : A Composite Working Model,” 

The Best of ERIC 91.4 (September  1987) : 42-43 
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เปลี่ยนแปลง6  คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เลม 118 ตอนพิเศษ 4 ง 
วันที่ 17 มกราคม 2544 ไดกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 

1. กระทรวงมหาดไทย ใหถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมพัฒนาชุมชนใหกับเทศบาล 

องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล ในป พ.ศ. 2545 

2. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ใหถายโอน
การจัดการศึกษาระดับกอนวัยเรียนหรือปฐมวัย (อนุบาลอายุ 4 – 6) และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทเม่ือผานเกณฑประเมินความพรอม  ซึ่งไดมีการ
ถายโอนโครงการที่เกี่ยวของเร่ิม ในป พ.ศ. 2545 ไดแก 

2.1 โครงการถายโอนกิจกรรมการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา (วัสดุการศึกษา) 
ใหกับ เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวน
ตําบล (ถามี) 

2.2 โครงการถายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวันใหกับ 

เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 

3. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ใหถายโอนโครงการถายโอนศูนยอบรมเด็กกอน
ระดับประถมศึกษา ในป พ.ศ. 2545 พรอมทั้งถายโอนโครงการกิจกรรมอาหารเสริม (นม) ในป พ.ศ. 

2544 ใหกับเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 

4. กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถายโอนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับ
มัธยมศึกษา) เมื่อผานเกณฑประเมินความพรอม และใหถายโอนงานการศึกษาพิเศษ โครงการพัฒนา
การศึกษาพิเศษ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ งานจัดการศึกษาสงเคราะห งานดําเนินการ
ศึกษาพิเศษในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยถายโอนเงินอุดหนุนคาอาหารเสริม (นม) ใหทุกโครงการ7  
จากรายงานการติดตามการศึกษาเพ่ือปวงชนระดับโลก : ประเทศไทย (EFA Global Monitoring 

                                                 
6 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการ

บริหารราชการแนวใหม บริบทและเทคนิควิธี (กรุงเทพฯ: บริษัทวิชั้น พรินทแอนมิเดีย จํากัด, 
2548), 72. 

7 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, แนวทางการเสริมสรางความพรอมในการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
,2550),11-2. 2550), 11-22. 
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Report : Thailand Report) เปนการติดตามผลการดําเนินงานการศึกษาเพ่ือปวงชนในประเทศไทย
ตามเปาหมายท่ี กําหนดทั้ง 6 เปาหมาย ดังนี้ เปาหมายที่ 1) การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย 

เปาหมายท่ี 2) การศึกษา ระดับประถมศึกษา/การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปาหมายท่ี 3) การตอบสนอง
ความตองการการเรียนรูของเยาวชนและผูใหญเปาหมายที่ 4) การยกระดับการรูหนังสือในผูใหญ
เปาหมายท่ี 5) ความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน ดานการศึกษาระหวางชายกับหญิง และ
เปาหมายท่ี 6) คุณภาพการศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัดจํานวน 67 ตัว ซึ่งประเทศสมาชิกจะตอง
รายงานผลการการบรรลุเปาหมายการศึกษาเพ่ือปวงชน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในป พ.ศ. 

2558 (ค.ศ. 2015) และผลการดําเนินการของแตละเปาหมายของประเทศไทย ณ ปจจุบัน 

เปาหมายท่ี 1 การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย ประเทศไทยสามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมาย โดยอัตราการเขาเรียนในระดับปฐมวัยและใน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอ่ืนๆ ของผูเรียน
ทั้งหมดตอประชากรในระดับการศึกษาปฐมวัยไดเกินรอยละ 100  

เปาหมายที่ 2 การศึกษาระดับประถมศึกษา/การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการติดตาม
ตัวชี้วัดในเปาหมายท่ี 2 พบวา ประเทศไทยดําเนินการไดใกลบรรลุเปาหมายในเร่ืองนี้ กลาวคือ ใน
ระดับประถมศึกษารวมถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Universal Primary/Basic Education : 

UPE/UBE) มีอัตราการเขาเรียนและการเขาเรียนใหมของผูเรียนในประเทศไทยมีจํานวนมากกวารอย
ละ 100 นับตั้งแตป พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เนื่องจากไดนับรวมประชากรท่ีเขาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มิได
อยูในกลุมอายุ 6 ป ซึ่งเปนอายุแรกเขาของระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และนับรวมผูเขาใหมที่เปน
เด็กตางดาว เด็กดอยโอกาส เด็กไรสัญชาติ หรือชนกลุมนอยที่ไมมีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร ในเร่ือง
อัตราการเล่ือนชั้นเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษาในชวงป พ.ศ.2542 - 2554 อยูระหวาง   
รอยละ 98.32-100.98 อัตราการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอจํานวนนักเรียนทั้งหมดท่ีเรียนในชั้น
ปสุดทายของประถมศึกษาซ่ึงไมไดเปนผูซ้ําชั้นอยูระหวางรอยละ 97.22-100.29 และ รอยละของ
งบประมาณที่จัดสรรสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา/การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองบประมาณ
การศึกษาท้ังหมดเปน 66.91-76.04 จากตัวชี้วัดดังกลาวจะเห็นวาประเทศไทยใหความสําคัญตอ
การศึกษาระดับประถมศึกษา / การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนอยางยิ่ง นอกจากน้ันประเทศไทยยังมี
นโยบายและกฎหมายที่สนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานมากมาย 

 เปาหมายท่ี 3 การตอบสนองความตองการการเรียนรูของเยาวชนและผูใหญ  จากการ
ติดตามตัวชี้วัดในเปาหมายท่ี 3 พบวา ตัวชี้วัดอัตราการรูหนังสือของเยาวชน (15-24 ป) ทั้งเพศชาย
และเพศหญิงในป พ.ศ. 2543 และป พ.ศ. 2548 มีอัตราการรูหนังสือถึงรอยละ 97.6 – 98.9 ซึ่งถือวา
อยูในระดับการรูหนังสือเกือบถึงรอยละ 100 นอกจากนั้น จํานวนศูนยหลักสูตรอาชีวะศึกษาและการ
ฝกอบรมทักษะสําหรับเยาวชนและผูใหญในระหวางป พ.ศ. 2547 – 2549 เพ่ิมขึ้นและลดลงตาม
สภาวการณทางสังคมในแตละชวง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 
 เปาหมายที่ 4 การยกระดับการรูหนังสือในผูใหญ จากการติดตามตัวชี้วัดในเปาหมายท่ี 

4 พบวาอัตราการรูหนังสือของผูใหญ (อายุ15 ป และมากกวา 15 ปขึ้นไป) ของประเทศไทยอยูที ่  
รอยละ 90.5 – 95.6 ซึ่งอยูในเกณฑที่ดีเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ กวา 200 ประเทศ แตเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางเพศแลว เพศชายจะรูหนังสือมากกวาเพศหญิงอยูเล็กนอย นอกจากนั้น 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

ไดพัฒนาหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือสนองความตองการและความ
จําเปนของบุคคลทั้งในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีอิงตามการศึกษาในระบบในหลักสูตรการศึกษา
ผูใหญ และจัดใหมีหลักสูตรยอยภายใตหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตอเนื่องมากมาย
สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับข้ันพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา 
 เปาหมายท่ี 5 ความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน ดานการศึกษาระหวางชายกับ
หญิงจากสถิติทางดานการศึกษาของประเทศไทย พบวาผูหญิงจบการศึกษาในระดับปฐมวัย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนนอยกวาผูชาย สตรีและเยาวชน สตรีไทยมีโอกาสในการเขารับ
การศึกษาสูงขึ้นโดยมีอัตราการเข า เรียนสูงกว าบุรุษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ระดับอุดมศึกษา และจากดัชนีความเทาเทียมกันทางเพศดานตางๆ มีคาใกลเคียงกับ 1 โดยบางตัว
อาจจะต่ํากวา 1 หรือมากกวา 1 แตก็เพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่งสามารถสรุปรวมได วาประเทศไทยมี
ความเสมอภาคทางเพศดานการศึกษา 
 เปาหมายที่ 6 คุณภาพการศึกษา จากขอมูลสถิติทางการศึกษาของประเทศไทย พบวา
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ยังอยูในระดับท่ีคอนขางตํ่า กลาวคือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียนที่มีศักยภาพการเรียนรูขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานชาติไมวาจะเปนเรื่องการอานออกเขียนได 
การคํานวณ และทักษะชีวิตตางๆ คะแนนตํ่ากวาคร่ึงในเกือบทุกระดับการศึกษา มีเพียงเร่ืองทักษะ
ชีวิตตาง ๆ ของระดับประถมศึกษาปที ่6 เทานั้นที่มีคะแนนเกินครึ่งในป พ.ศ. 2554-2555  

หากพิจารณาถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยเม่ือเทียบกับระดับนานาชาติ ยังจัดอยู
ในระดับที่คอนขางต่ําพิจารณาไดจากผลการสอบของนักเรียนอายุ 15 ป ที่เขารวมโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programmer for International Student Assessment หรือ 

PISA) ประเมินความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรู ตลอดชีวิตและเปนตัวชี้วัดศักยภาพการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ ไดแกการรูเรื่อง (Literacy) 3 ดาน คือ การอาน (Reading Literacy) 

คณิตศาสตร (Mathematics Literacy) และวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) และเพ่ิมเติมดาน
ทักษะที่ตองใชในกระบวนการการเรียนรู คือ การแกปญหา และกระบวนการท่ีตองใชในการดํารงชีวิต 

ในป พ.ศ. 2552 ผลการประเมิน PISA ทั้ง 3 ดานปรากฏวามีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย OECD 
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และประเทศไทยอยูในอันดับที่ 50 8 ดังนั้น ผูบริหารมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งท่ีจะขับเคลื่อนงานของ
โรงเรียนไปสูเปาหมาย ความสําเร็จ ผูบริหารโรงเรียนเปนกุญแจสําคัญในการไขไปสูความมี
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา แตผูบริหารโรงเรียนไมอาจทํางานทุกอยางใหสัมฤทธิ์ผลไดลําพัง
เพียงคนเดียวจําเปนตองอาศัยกระบวนการและผูรวมงานภายในโรงเรียนประกอบ  ผูบริหารโรงเรียน
จึงตองมีทักษะในการนอมนําจิตใจ และกระตุนจูงใจใหผูรวมงานทุกคนรวมมือรวมใจกันปฏิบัติภารกิจ
ที่รับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีอยูเสมอ กระบวนการท่ีผูบริหารโรงเรียนสามารถใชอิทธิพลให
บุคคลหรือกลุมบุคคลปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมายภายใตสถานการณที่กําหนดไว เรียกวา“ภาวะ
ผูนํา”(leadership)9ภาวะผูนําจึง เปนปจจัยหนึ่ งที่มีความสําคัญในการบริหารงานโรงเ รียน 

ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะที่เปนผูบริหารโรงเรียนจึงตองมีลักษณะของภาวะผูนําทั้งในดานการ
บริหารการศึกษาและในฐานะนักปกครอง เพราะถือวาเปนบุคคลสําคัญในการดําเนินงานในการรับ
นโยบายจากเบื้องบนมาทําแผนปฏิบัติการ และนําไปปฏิบัติใหไดผลตามจุดมุงหมาย การประเมินผล
สถานศึกษาจากภายใน และการประเมนิจากภายนอกก็เปนตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษา 

 

ปญหาการวิจัย 

 

แนวทางการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกับการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย
การศึกษาแหงชาติที่เปนกฏหมายแมบท ทางการศึกษาและกฏหมายอ่ืน ที่เกี่ยวของซึ่งกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นไดวางแนวทางที่สําคัญ ดังนี้ 1) ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองยึดหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตการมีสวนรวมจัดการศึกษาของสังคมและการพัฒนา
สาระและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 2) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญ เชนจะตองทั่วถึงประชาชน มีคุณภาพและไมเก็บคาใชจายตลอดจนบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายหรือบุคคลที่ไมสามารถพ่ึงตนเองไดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้นๆ 3) ในการจัดกระบวนการการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  4) กระจาย

                                                 
8 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการติดตามการศึกษาเพื่อปวงชนระดับ

โลก (กรุงเทพฯ: สกศ, 2556), 85. 
9 Paul Hersey and Kennet H. Blanchard, Management of organizational 

Behavior : Utilizing Human Resources, 5th ed. (London : Prentice-Hall International, 

1988),86. 
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อํานาจใหสถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดการศึกษาจะตองกระจายอํานาจการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป เพ่ือให
สถานศึกษามีความเปนอิสระตามหลักการบริหาร โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based 

Management : SBM) ทั้งนี้เพราะผลการจัดการศึกษาไมวาจะเปนผลผลิต และผลลัพธก็ตาม ลวนแต
เปนผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติของสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรมีความคลองตัวในการ
ตัดสินใจอยางมีอิสระในการจัดการศึกษา อยางไรก็ตาม ขณะนี้  10 นอกจากน้ี จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๙ กําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เปนหนวยงานทําหนาที่ประเมินผลและติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใตระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีกําหนดไว ประกอบกับการท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดใหมีการกระจาย
อํานาจบริหารการศึกษาไปยังระดับทองถิ่นและสถานศึกษาดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมี
ระบบการประกันคุณภาพเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา ผูเรียนจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได
มาตรฐานอยางแทจริง สถานศึกษาตองจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอกโดยเปาหมายของการประเมินคุณภาพจึงถือเปนผลสะทอนใหสถานศึกษาไดนําไปพิจารณา
พัฒนาระบบการการจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน  ดังนั้นเปาหมายในการประกัน
คุณภาพจึงเปนการประกันคุณภาพเพ่ือประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ11  สอดคลองกับมาตรฐาน   
การจัดการศึกษาทองถิ่น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) “มาตรา 9 (3) การกําหนดใหมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา” หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
“มาตรา 47 ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด” 
“มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและถือวาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บรหิารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน

                                                 
10สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการวิจัยประเมินผล

การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (กรุงเทพฯ  บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 
2554), 35-37. 

11 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), รายงาน
ประจําป 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 2556), 3. 
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สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
และไดกําหนดขอบเขตของมาตรฐานการจัดการศึกษาทองถิ่นนี้เปนการจัดทํามาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือใชในสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
จัดการศึกษาใหไดมาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนด และใชเปนแนวทางใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน   
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือใหสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีมาตรฐานการศึกษาที่
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติและใชเปนมาตรฐานในการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  2) เพ่ือใหสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดการศึกษาไดมาตรฐานและมี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และปฐมวัย3) เพ่ือให
ผูปกครอง ชุมชน และสังคม มีความเชื่อมั่นและพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนไดบรรลุตามจุดมุงหมายและพัฒนาความรู
ผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ12  

การจัดการศึกษาของ เทศบาลเมืองโพธาราม มีโรงเรียนในสังกัด 2 แหง คือโรงเรียน
เทศบาลวัดไทรอารีรักษ (มณีวิทยา) และโรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) จากผลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรียนท่ี
เขารับการประเมินคุณภาพในภาพรวมสมควรไดรับรองมาตรฐานการศึกษา และพบวา ตัวบงชี้ที่มี
คุณภาพต่ํากวาระดับดี ไดแก ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ระดับคุณภาพ ตอง
ปรับปรุง และตัวบงชี้ที่8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ (มณีวิทยา) และโรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) ระดับ
คุณภาพ พอใช  ดังนั้นสถานศึกษาพัฒนาตนเองเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค ให
สอดคลองกับภาวะการเปล่ียนแปลง และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในยุคปจจุบัน ซึ่ง
มีรูปแบบการบริหารการศึกษาโดยเนนการบริหารแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหผูบริหารสถานศึกษา
ทํางานอยางอิสระเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหาร มีการบริหารงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยเนนการมีสวนรวมของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน การบริหาร
แบบมีสวนรวมจึงเปนการดําเนินงานเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา ซึ่ง
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงชาติ พ.ศ. 2543 ไดกําหนดลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ตนแบบ เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาอยางอิสระวา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีลักษณะความ
เปนผูนําที่เขมแข็ง มีการวางแผนในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะการบริหารท่ีดีเยี่ยม 

                                                 
12 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), รายงาน

ประจําป 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 2556) 
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มีประสบการณดานการบริหารเปนอยางดี สามารถปฏิบัติตนในรูปแบบของการตัดสินใจแบบมี     
สวนรวม และบริหารงานโดยมุงเนนประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาผูเรียน13 ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทราบ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อเปนการพัฒนาการจัดการศึกษา ในองคกรให
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายของการบริหารจัดการในสถานศึกษาตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไวดังนี้ 
1. เพ่ือทราบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง            

โพธาราม จังหวัดราชบุรี 
2. เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

ขอคําถามของการวิจัย 

 เพ่ือใหรองรับและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งขอคําถามสําหรับการ
วิจัยครั้งนี้ไวดังนี้ 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี อยูในระดับใด 

2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี  เปนอยางไร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

เพ่ือเปนแนวทางในการตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานการ
วิจัยไวดังนี้ 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี อยูในระดับปานกลาง 

2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีหลายแนวทาง 
                                                 

13 ธีระ  รุญเจริญ  และคณะ, การบริหารเพื่อปฏิรูปการเรียนรู (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
ขาวฟาง, 2555), 39 – 40.  
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ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดนําทฤษฎีเชิงระบบมาเปนขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 
ประกอบดวยปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)  ซึ่งแคทซและ
คาน (Katz  and  Kahn) ไดกลาวถึงองคการระดับเปด ซึ่งประกอบดวยระบบยอยๆภายในองคกรที่มี
ความสัมพันธ และมีผลกระทบซ่ึงกันและกันกับสิ่งแวดลอมภายนอก โดยระบบจะยอมรับปจจัยนําเขา 
( Input) มีกระบวนการ (Process) เปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขา ใหเปนผลผลิต (Output) ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context)ทั้งภายในและภายนอกองคกร14 สําหรับการจัดการศึกษา 
ปจจัยนําเขา(Input)ที่สําคัญของการบริหารไดแก นโยบายการศึกษา บุคลากร  การจูงใจของผูบริหาร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณและอ่ืนๆผานเขาสูกระบวนการ(Process) ไดแกการบริหาร การจัดการเรียน
การสอน การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูและการนิเทศผลผลิต (Output) ที่ไดคือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน บุคลากรพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คุณภาพที่พึงประสงค องคประกอบทั้งหลายเหลานี้
มีผลกระทบตอเน่ืองและยังมีปจจัยซึ่งมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) ที่มีอิทธิพลตอ
คุณภาพของสถานศึกษาท้ังทางตรงและทางออมไดแก สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และนําขอมูลจาก
ผลผลิตที่ไดเปนขอมูลยอนกลับ (feedback)  เพ่ือนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารงานใหได
ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนไป15  โดยทั่วไปถือวาตัวปอนเปนปจจัยท่ีสําคัญในระบบการศึกษา               
มีประการ ประกอบดวย 1) การจัดการ (Management) ไดแก นโยบายดานการจัดการศึกษา
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา  2) บุคลากร (man) ไดแกผูบริหารโรงเรียน ควรเปนผูนําที่เขมแข็ง 
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนผูมีวิสัยทัศน 3) งบประมาณ (Money) ไดแก งบประมาณแผนดิน เงิน
บํารุงการศึกษา เงินบริจาค และ4) วัสดุอุปกรณ (materials) ไดแก วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 
เทคโนโลยีตางๆ เปนตน ปจจัยนําเขาเหลานี้ถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการขององคกร ไดแก 
กระบวนการบริหาร เชน  พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร กระบวนการเรียนการสอน
ประกอบดวย การจัดหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมสรางหลักสูตร การวัดผล  และกระบวนการนิเทศ  

                                                 
14

 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of 

Organizations, 2nd ed (New York: John Wiley & Sons, 1987), 20. 
15

 ทองอินทร วงศโสธร, ทฤษฏีระบบ”ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติใน
การบริหารการศึกษา หนวยที่ 3 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), 
156-163. 
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เชนการวางแผน ใหความรู การเสริมแรง และลงมือปฏิบัติ เปนตน  ออกมาเปนผลผลิตท่ีมีคุณภาพ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค และขวัญในการ
ปฏิบัติงานของครู ผลผลิตอ่ืนๆ เชนนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ความสัมพันธชุมชน เปนตน 16 และ
ตองจัดใหมีการใชผลยอนกลับ (feedback) เพ่ือพัฒนาตอไป และภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ บา
สและอโวลิโอ (Bass and Avolio)17 ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําแนวใหมสําหรับการบริหาร 
ประกอบดวยคุณลักษณะพฤติกรรมเฉพาะ 4 ดาน (4I’s) ดังนี้ คือ 1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ 
(Idealized  influence Charisma) คือ ผูนําผูที่แสดงบทบาทตนแบบอยางเขมแข็งตอผูตาม ผูนํา
เหลาน้ีโดยปกติแลวจะมีมาตรฐานทางศีลธรรมและความประพฤติที่ถูกตองตามจริยธรรมสูง และ
สามารถที่จะพ่ึงพาไดในการทําสิ่งที่ถูกตอง พวกเขามักจะไดรับการเคารพอยางลึกซึ้งจากผูตาม ผูที่
โดยปกติแลว จะมีความเชื่อใจเชื่อมั่นในตัวพวกเขาอยางมาก พวกเขาเสนอทั้งทัศนวิสัยและความรูสึก
ของงานท่ีไดรับมอบหมายใหกับผูตาม 2) การสรางแรงบันดานใจ (Inspirational  Motivation) คือ 
ผูนําที่สามารถส่ือสารใหผูตามเกิดความคาดหวังในระดับสูง สรางแรงจูงใจใหกับพวกเขาจนทําใหเกิด
ความทุมเทจนกลายมาเปนการอยูในอํานาจและเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนรวมกันในองคกร  3) การ
กระตุนทางปญญา (Intellectual stimulation) คือผูนําที่กระตุนผูตามใหมีการสรางสรรคและมี
ความคิดริเริ่ม และทาทายความเช่ือและคุณคาของพวกเขาเทา ๆ กับสิ่งเหลานั้นที่มีในผูนําและองคกร 
ภาวะผูนําแบบน้ีจะสนับสนุนผูตามโดยการที่พวกเขาพยายามลองใช วิธีการใหมและแนวทางการ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ  ในการปฏิบัติตามแถลงการณขององคกร 4) ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน
ของแตละบุคคล (Individualized Consideration) คือผูนําท่ีทําใหมีบรรยากาศในการใหการ
สนับสนุนโดยการฟงความตองการของผูตามแตละคนอยางระมัดระวัง ผูนําปฏิบัติตนเสมือนเปน        

                                                 
16

 จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพครั้งที่ 3 
(กรุงเทพฯ: บุคพอยท, 2551), 13 

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

Effectiveness Through Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage 

Pubications,1994), 3-4. 
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ผูฝกสอนและผูแนะนํา18 ภาวะผูนํา เปนกระบวนการในการใชอิทธิพลโนมนาวและมีผลตอการ
ตัดสินใจและเปาหมายเพ่ือกระตุนพฤติกรรมการทํางานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปน
กระบวนการรักษาสภาพและวัฒนธรรมของกลุม  การที่ผูบริหารโรงเรียนจะมีภาวะผูนําสูงเชื่อวา  
สามารถใชความรู ความสามารถ  และศักยภาพในการบริหารโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
บรรลุวัตถุประสงค19 ผูนําจึงตองรูจักใชภาวะผูนําในการชี้นําและจัดการเพ่ือสรางอิทธิพลและแรงจูงใจ
ใหผูรวมงานมีความเขาใจ  ในงาน มีความกระตือรือรนที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย   เปนผูชี้นําการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรม20  โดยใชทักษะดานเทคนิค  (technical  skills)  และทักษะดานความคิด
รวบยอด (conceptual  skills) ทําใหการปฏิบัติหนาที่ไดดียิ่งขึ้นและสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลใน
การบริหารงานโรงเรียน21 แนวคิดดังกลาวขางตน สามารถเสนอเปนขอบขายอางอิงของการวิจัย             
ดังแผนภูมิที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Effectiveness Through Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage 

Pubications, 1994), 3-4. 
19

 G. Yukl, Leadership in Organization  (New Jersey : Prentice-Hall.1998), 33. 
20

 J. Shaffer, The leadership solution ( New York : McGraw-Hill,2000), 53. 
21

 R.L.Katz., “Skills of effective administrator,” Harvard Business Review 33, 

1(1995) :14-20. 
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 สภาพแวดลอม (context) 

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
อ่ืนๆ 

 

 

 

 

ปจจัยนําเขา 
(Output)   

 กระบวนการ 
(Process)           

 ผลผลิต 

(Output) 
 

- นโยบาย 

- บุคลากร 
- งบประมาณ 

- อาคารสถานท่ี 

วัสดุ  อุปกรณตาง ๆ 

 

 -การบริหาร 
 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 

-การจัดการเรียนการสอน 

-การนิเทศประเมินผล 

  

-  มาตรฐานการศึกษา         
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

-  คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียน 

 

                           ขอมูลยอนกลับ (feedback) 
 

แผนภูมิที ่1 ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

ที่มา  : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations , 

2nd ed.(NewYork : John Wiley & Son, 1978) ,20. 

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

Effectiveness Through Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage 

Pubications,1994),3-4. 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

จากขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตามแนวคิดทฤษฎี ของ บาสและอ
โวลิโอ (Bass and Avolio) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformation 

leadership) ซึ่งเปนผูนําที่ยกระดับความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ คุณธรรมของผูตามใหสูงข้ึน 
เพ่ือใหมีผลตอการพัฒนาเปล่ียนแปลงกลุม องคการใหมีประสิทธิผล ประกบดวยคุณลักษณะ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ดาน (4I’s) ดังนี้ คือ 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized  influence 
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or Charisma Leadership) 2)  การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational  Motivation) 3) การกระตุนทางปญญา 
(Intellectual Stimulation) 4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized  Consideration)  

 

 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร (Xtot) 

 

 

    1.  การมีอิทธิพลอยางมอุีดมการณ (X1) 

    2.  การสรางแรงบันดาลใจ (X2) 

    3.  การกระตุนทางปญญา (X3) 
    4.  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (X4) 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา :  Bernard M.Bass and Bruce J.Avolio, Improving Organizational 

Effectiveness Through Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage 

Pubications, 1994), 3-4. 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดใหนิยามความหมายของ
คําศัพทตาง ๆ ไวดังนี้ 
 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  การใชการปฏิสัมพันธกับผูรวมงานในการสราง
ความรวมมือ สรางแรงจูงใจใหสูงข้ึน จนสงผลใหผูรวมงานรูสึกอยากเปลี่ยนแปลงและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เปนรูปแบบพฤติกรรมผูนําที่มีความสามารถใชคุณลักษณะที่สําคัญของตนเอง
ในการบริหาร ไดแก การมีอิทธิพลอยางอุดมการณ, การสรางแรงบันดาลใจ, การกระตุนทางปญญา 
และ การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล เพ่ือใหเกิดความรวมมือ รวมใจ ระหวางผูรวมงาน หรือ
ผูติดตาม ใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางที่ผูนําหรือผูบริหารตองการใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
เปาหมาย 
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 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานตําแหนงบริหารในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และรองผูบริหารสถานศึกษา 
หรือผูปฏิบัติหนาที่รองผูบริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี หมายถึง โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรีที่รับผิดชอบใหการศึกษากับประชากรวัยเรียน ไมรวมศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ(มณีวิทยา) และ 
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 

   ส
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ขอเขียน ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เพ่ือ
นํามาประกอบการศึกษาวิเคราะหการคนควาอิสระ โดยหัวขอที่ทําการศึกษาเปนหัวขอยอย ดังนี้คือ 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  
 

ความหมายของภาวะผูนํา (Leadership) 

การศึกษาเกี่ยวกับภาวะการเปนผูนํา เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปมานานแลววาภาวะการ
เปนผูนํานั้นเปนปจจัยที่สําคัญในการบริหาร ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการจาก
การศึกษาของนักวิชาการและนักวิจัยพบวาเปนการศึกษาถึงคุณลักษณะ และคุณสมบัติของการเปน
ผูนํา ศึกษาทางดานทฤษฎีไดมากมาย สําหรับความหมายของภาวะผูนําไดมีผูใหความหมายไวหลาย
ทานไดแก 

สตอกดิลล (Stogdill) นิยามความหมายของ ภาวะผูนําไววา เปนกระบวนการของการใช
อิทธิพลตอกิจกรรมตางๆ ของกลุมเพื่อการตั้งเปาหมายและบรรลุเปาหมาย1 

เทด (Tead) อธิบายวาภาวะผูนําเปนการกระทําที่มีอิทธิผลจูงใจใหผูอ่ืนรวมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายหรือเปนศิลปะแหงการกระทําของบุคคลเพ่ือใหไดรับสิ่งที่ตองการและ
ทําใหผูอ่ืนชื่นชอบ2 

บาส (Bass) ใหความหมายภาวะผูนํา คือกระบวนการเปล่ียนแปลง ผูนําตองเปนผู
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูตาม ตองไดผลเกินเปาหมายท่ีกําหนด ทัศคติ ความเชื่อมั่น ความ
ตองการของผูตามตองไดรับการเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ําไปสูระดับสูงกวา3 

                                                 
1 Ralph M. Stogdill, “Personal Factors Associated with Leadership,” in 

Survey of Literature In Leadership (Maryland: Penguinh Book, 1969), 396. 
2
 Ordway Tead, The Art of Leadership (New York: McGraw – HillBook 

Company, 1970), 20. 
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 ดรูบริน (Dubrin) กลาววา ภาวะผูนํา เปนความสามารถท่ีจะสรางความเชื่อมั่น และให
การสนับสนุนบุคคลอื่นเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ4 

เฮอรเซยและบลันชารด (Hersey & Blandchard) กลาววา ผูนําหมายถึงกระบวนการใช
อิทธิพลในการปฏิบัติงานของบุคคล หรือกลุมคนที่มุงสูการบรรลุเปาหมายภายใตสถานการณที่
กําหนดไว ถาสถานการณเปลี่ยนแปลงความเปนผูนําในรูปของกระบวนการใชก็ตองเปล่ียนตามไป
ดวย5 

ยูกิ  ใหนิยามภาวะผูนํา วาเปนการกระทําท่ีมีอิทธิพลตอความรูสึกของพนักงานโดยเปนผู
เลือกวัตถุประสงคของกลุม หรือองคการ จัดการกิจกรรมการงานใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น โดยจูงใจให
พนักงานมุงสูวัตถุประสงคที่ตั้งไว  รวมทั้งทําใหเกิดความสัมพันธของการรวมมือ และการทํางาน
รวมกัน รวมทั้งเปนผูที่ทําใหเกิดการสนับสนุน เกิดความรวมมือ จากบุคคลภายนอก หรือองคการ6 

ดาฟท  ใหความหมายวา ภาวะผูนําหมายถึง ความสัมพันธ ที่มีอิทธิพล  ระหวางผูนํา                 
ผูตาม ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน7 

ชาญชัย  อาจินสมจาร  ไดใหความหมายของภาวะผูนํา คือความสามารถในการขับเคล่ือน 
หรือสรางอิทธิพลตอผูอ่ืน เพ่ือใหเปาประสงค ของปจเจกบุคคลหรือกลุมบรรลุความสําเร็จ ภาวะผูนํา
ไมใชสิ่งลึกลับที่ปจเจกบุคคลมี แตคนอ่ืนไมมี ภาวะผูนําเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูที่ใครๆ ก็
สามารถปรับปรุงไดโดยการศึกษาและใช8 

เนตรพัณณา ยาวิราช ไดใหความหมายเก่ียวกับ ภาวะความเปนผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมี
ความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืนโดยไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอ่ืน  เปนทําให
บุคคลอ่ืนไววางใจและใหความรวมมือ ความเปนผูนําเปนผูมีหนาที่อํานวยการหรือสั่งการ บังคับบัญชา

                                                                                                                                            
3
 Bernard M. Bass, Leadership and Perfomance Beyond Expectations 

(New York:The  free Press, 1985), 545. 
4 Dubrin, Andrew J. 1993. Management and Organization. Cincinnati,  OH:  

South - Western 
5
 P.Hersey, and Blanchard, K  1993 Management of oranganizational 

behavior : Utilizing human resources. 6 th ed. Englewood Cliffs,  NJ: Prentice-Hall 
6  G. Yuki, 1994. Leadership  in Organization. 3 th  ed.  New  Jesey:  

Prentioce – Hall. 
7 Daft, R.I0 2005. The Leadership. Experience. Australia:  Thomson  South 

Westen 

8
 ชาญชัย  อาจินสมจาร  . 2550.  ภาวะผูนําในองคการ. กรุงเทพมหานคร:  ปญญาชน 
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ประสานงานโดยอาศัยอํานาจหนาที่ เพ่ือใหกิจการงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมาย
ที่ตองการ9 

ดังนั้น ความหมายของภาวะผูนํา จึงหมายถึงกระบวนการ ที่บุคคลหนึ่งที่มีความสามารถ
ในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืน หรือกลุมคน ที่มุงสูการบรรลุเปาหมายภายใตสถานการณที่กําหนด 
เพ่ือให บรรลุเปาหมาย 

 
ความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีชื่อเรียกเปนภาษาไทยที่พบโดยท่ัวไปเชน ภาวะผูนําแบบ 

เปลี่ยนสภาพ ภาวะผูนําการปฏิรูป และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สําหรับงานวิจัยนี้ ผูวจิัยใชคําวา 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยมีใหความหมายหลายทานดังนี้ 

เบอรน (Burns) ไดใหความหมายภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหมายถึง  กระบวนการซ่ึงผู
นําเขาไปมีการเก่ียวของกับผูตาม  ดวยการสรางความสัมพันธที่เปนการยกระดับ แรงจูงใจ และระดับ
จริยธรรมใหสูงขึ้น ลักษณะของผูนําแบบเปลี่ยนแปลงนี้มุงความสนใจไปที่ความตองการและแรงจูงใจ
ของผูตาม เพื่อเปนการดึงศักยภาพที่มีอยูในตัวผูตามออกมาใหไดสูงสุดซึ่งกระบวนการนี้สงผลกระทบ
ในลักษณะของการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทําใหผูนําและผูตามมีระดับแรงจูงใจและระดับจริยธรรม
เพ่ิมมากข้ึน10 

บาส (Bass) กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งกระตุนจูงใจผูตามใหกระทํา 
มากกวาที่คาดหวัง มีความเช่ือม่ันที่จะปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลตามที่ปรารถนาและใชความพยายาม 

เพ่ือยกระดับความตองการของผูตามใหเปนลําดับของความตองการท่ีสูงขึ้น11 

บาสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) กลาวถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา สามารถเห็นได
จากผูนําที่มีลักษณะดังนี้ คือมีการกระตุนใหเกิดความสนใจในระหวางผูรวมงานและผูตามใหมองงาน
ของพวกเขาในแงมุมใหมๆ ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจ (mission) และวิสัยทัศน(vision) ของ
ทีมและขององคการ มีการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจ

                                                 
9
 เนตรพัณณา ยาวิราช, ภาวะผูนําและผูนําเชิงกลยุทธ พิมพครั้งที ่7 (กรุงเทพฯ: ทริป

เพ้ิล กรุฟ, 2551), 12. 
10

 J.M., Burns,  Leadership. (New York: Harper & Row, 1978.) 337. 
11

 Bernard M. Bass, Leadership and Performance Beyand Expectations 

(Thousand Oaks : Sage Pubications, 1994), 14. 
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ของพวกเขาเอง ไปสูสิ่งที่จะทําใหกลุมไดประโยชน ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะชักนําผูอ่ืนใหทํามากกวาท่ี
พวกเขาต้ังใจตั้งแตตน ผูนําจะความคาดหวังและมักทําจะนําไปสูการบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น12 

เดสเลอร (Dessler) กลาววา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงเปนกระบวนการใชอิทธิพลตอ
การเปล่ียนแปลงที่สําคัญในเรื่องทัศนคติและขอสมมุติฐานของสมาชิกองคการและตอการสรางความ
ผูกพันสําหรับพันธกิจวัตถุประสงคและกลยุทธขององคกร13 

ดังนั้นภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง จึงหมายถึง การใชการปฏิสัมพันธกับผูรวมงานในการ
สรางความรวมมือ สรางแรงจูงใจใหสูงขึ้น จนสงผลใหผูรวมงานรูสึกอยากเปล่ียนแปลงและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เปนรูปแบบพฤติกรรมผูนําที่มีความสามารถใชคุณลักษณะท่ีสําคัญของ
ตนเองในการบริหาร ไดแก การมีอิทธิพลอยางอุดมการณ , การสรางแรงบันดาลใจ, การกระตุนทาง
ปญญา และ การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล เพ่ือใหเกิดความรวมมือ รวมใจ ระหวางผูรวมงาน 
หรือผูติดตาม ใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางท่ีผูนําหรือผูบริหารตองการใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
เปาหมาย 

 

ความเปนมาและแนวคิดทฤษฎภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
กอนจะมาเปนแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีภาวะผูนําเริ่มตนมากอน

คือทฤษฎีภาวะผูนําแบบบารมี (Charismatic Leadership) โดย เวเบอร (Max Weber) ในทศวรรษ
ที่1920 ไดเสนอทฤษฎีภาวะผูนําแบบบารมี เมื่อผลงานของเขาไดแปลเปนภาษาอังกฤษในป 
ค.ศ.1947 ไดกระตุนความสนใจของนักสังคมวิทยาและนักรัฐศาสตรที่ศึกษาดานภาวะผูนํา  ตอมาใน
ทศวรรษท่ี 1980 นักวิจัยทางจิตวิทยาและการจัดการ ไดแสดงความสนใจอยางมากตอภาวะผูนําแบบ
บารมีนี้เนื่องจากในชวงทศวรรษนั้นเกิดการแปรรูปและมีการฟนฟูองคการตางๆ  อยางมากโดยยุคล 
(Yukl) ไดทําการศึกษาพบวาในสหรัฐอเมริกามีการยอมรับกันวา มีความตองการและจําเปนตองมีการ
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินการเรื่องตางๆ เพ่ือใหองคการสามารถอยูไดในสภาวะที่มีการแขงขันสูง14 

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

Effectiveness Through Transformational Leadership (Thousand Oaks:Sage 

Publications,1994), 2. 
13 Gary Dessler, Management:Leading People and Organization in the 21 

st Century (New Jersey:Prentice – Hall inter national, 1998), 202. 
14 Gary A. Yukl and Van David D. Feel, “Theory and Research on Leadership 

in Organizations”, in Handbook of industrial and Organizational Psychology ,2nd ed 

.Volume 3Edited by Marrin D. Dumette and Leaetta M. Hough,1992,173 – 187. 
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เฮาส (House) ไดเสนอทฤษฎีโดยระบุตัวบงชี้พฤติกรรมความเปนผูนําแบบบารมีวาจะ
รวมเอาความเชื่อมั่นของผูตามในความถูกตองของผูนําการยอมรับปราศจากคําถามตอผูนํา  ความ
หลงใหลในตัวผูนํา รวมทั้งความต้ังใจที่จะเชื่อฟงดวยทฤษฎีภาวะผูนําแบบบารมีนี้ ระบุถึงลักษณะของ
ผูนําที่ไดรับการมองวาเปนผูมีความพิเศษเหนือธรรมดาคือ ผูนําจะมีความตองการในอํานาจอยางแรง
กลา มีความเช่ือม่ันในตนเองสูงและมีความต้ังใจสูง15 

นอกจากน้ี คอนเกอร และคานันโก (Conger & Kanungo) ไดเสนอทฤษฏีผูนําแบบบารมี 

โดยยึดตามสมมติฐานที่วา บารมีนั้นเปนปรากฏการณแบบการเสริมสราง คือ ผูตามจะเปนผู
เสริมสรางคุณลักษณะพิเศษใหกับผูนํา โดยมาจากการสังเกตพฤติกรรมของผูนําและผลจากจาก
พฤติกรรมเหลาน้ันประกอบดวย 1) กระตุนแนวคิดท่ีมีความแตกตางจากแนวคิดเดิมอยางมากแตอยู
ในอัตราที่ผูตามยังสามารถรับได 2) ทักษะการจัดการในการสรางความประทับใจ 3) ความสามารถใน
การรูคิดประเมินสถานการณและโอกาส รวมทั้งขอจํากัด 4) มีความรูสึกไวทางสังคม และมีการเอาใจ
เขามาใสใจเรา (Empathy) ในความตองการและในคานิยมของผูตาม ผูนําแบบบารมีนี้มักจะเกิดขึ้น
เมื่อมีวิกกฤตการณที่ตองการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหรือผูตามไมพอใจในสถานะเดิม 

อยางไรก็ตามแมวาจะไมไดมีวิกฤตการณเกิดขึ้นก็ตาม ผูนําแบบนี้มักจะแสดงสิ่งตางๆท่ี
เหนือธรรมดาในการจัดการเร่ืองตางๆ นอกจากนี้ คอนเกอร (Conger) ไดอธิบายวา ภาวะผูนําแบบ
บารมีอาจจะมีลักษณะบารมีหรือบุคลิกภาพพิเศษเชิงลบ เชนผูนําจะทําโครงการขนาดใหญเพ่ือ
โฆษณาตนเองเกินจริง เนื่องจากผูนําประเมินตนเองสูงเกินไป และการยินดีที่จะหารือหรือยอมรับ
คําแนะนําจากผูอื่น ผูนําแบบนี้จะลมเหลวในการสรางผูสืบทอดท่ีมีความสามารถ ผูนําแบบน้ีมักจะทํา
ใหลูกนองออนแอและคอยพ่ึงผูนํา และอาจบอนทําลายหรือขจัดผูที่มีศักยภาพที่จะเปนผูสืบทอดผูนํา 
มีงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดภาวะผูนําแบบบารมี เชน งานของ โฮเวล และฟรอสท (Howelland 

Frost) ไดทดลองในหองปฏิบัติการโดยมีการวัดพฤติกรรมของผูนําและพบวาพฤติกรรมแบบมีบารมี
ของผูนําสงผลใหความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาสูงขึ้น  และเฮาส สแพน
เกอร และวอยสกี (House, Spingler and Woycke) ไดศึกษาบุคลิกภาพการมีบารมีและความมี
ประสิทธิภาพในฐานะของผูนําของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสรุปวาบุคลิกภาพและความมีบารมี
สรางความแตกตางในความมีประสิทธิภาพของผูนํา16 

                                                 
15 Robert J. House, “A Part Goal Theory of Leader Effectiveness.” 

Administative Science Quarterly 1,3 (September 1971): 22 - 44. 
16

 Jay A. Conger , Rabindra N. Kanungo, Charismatic Leadership in 

Organizations (Thousand Oaks: Sage Publications, 1998), 126-136. 
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บาส (Bass) ไดระบุขอจํากัดบางประการของผูนําแบบมีบารมี และไดแนะนําใหมีการ
ขยายทฤษฎีใหครอบคลุมถึงลักษณะพฤติกรรม ตัวชี้บารมี สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย ตัวอยางเชน 
บาส เสนอวา ผูนําแบบมีบารมี มักจะเกิดขึ้นในท่ีที่การใชอํานาจแบบปกติลมเหลวในการจัดการกับ
วิกฤตการณ และยังเปนที่นาสงสัยเกี่ยวกับคานิยมและความเชื่อดั้งเดิมของผูนําแบบน้ี ดังนั้นตอมาใน
ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของบาส (Bass) ไดใชคําวา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
(Idealized Influence) แทนคําวา การสรางบารมี (Charisma) ซึ่งหมายถึง การมีอิทธิพลที่เกี่ยวกับ
อุดมการณที่ระดับสูงสุดของจริยธรรมคือความไมเห็นแกตัว ซึ่งท้ังผูนําและผูตามจะมี การอุทิศ
ตัวอยางดีที่สุดเทาที่จะสามารถทําได ซึ่ง บาส (Bass) ไดใหเหตุผลในการใชคําวาการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ แทนคําวา การสรางบารมี เนื่องจาก 1) การสรางบารมี เปนตัวแทนของความหมายหลาย
ความหมายในการโฆษณา เชน การฉลอง ซึ่งมีลักษณะเปนการโออวดหรือแสดงความตื่นเตนเกินจริง 
2) การสรางบารมีมีความสัมพันธมากเกินไปกับการปกครองแบบเผด็จการและความเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเทียม เชน ฮิตเลอร (Hitler) มุสโสลินี (Mussolini) 3) สําหรับผูวิจัยบางคน เชนเฮาส 
(House) และคอนเกอรและคานันโก (Conger and Kanungo) กลาววา การสรางบารมี คือ การรวม
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแตการสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนปญญา และการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล ดังนั้นในการฝกอบรมและในวัตถุประสงค บางงานวิจัยของ บาส (Bass) จึงใช
คําวา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแทนคําวาการสรางบารมี17 

 หลังจากเกิดทฤษฎีภาวะผูนําเชิงบารมีแลว ไดเกิดมีการพัฒนาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะ
ผูนําแนวใหมขึ้น คือ ทฤษฏีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership) ที่ไดมีการ
กลาวถึงคือ ทฤษฏีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของเบอรน (Burns) ในป ค.ศ. 1978 บาส (Bass)ในป 
ค.ศ. 1985 แตทฤษฏีที่ไดรับการยอมรับวาเปนทฤษฏีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ และมีงานวิจัยที่
เกี่ยวของมาสนับสนุนมากมาย รวมทั้งมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาภาวะผูนําตามทฤษฎีดวย คือภาวะ 
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของบาส (Bass) ในที่นี้จะกลาวถึงแนวคิดดังตอไปนี้ 
 

ทฤษฏีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของเบอรน (Burns) 

ในทฤษฏีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ตอนเร่ิมตนไดรับการพัฒนามาจากการวิจัยเชิง
บรรยายผูนําทางการเมือง โดย เบอรน (Burns) อธิบายภาวะผูนําในเชิงกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพล
ตอผูตามและในทางกลับกันผูตามก็สงอิทธิพลตอการแกไขพฤติกรรมของผูนําเชนเดียวกัน ภาวะผูนํา

                                                 
17

 Bernard M. Bass, “Two Decades of Research and Development in 

Transformational Leadership,” European Journal of World and Organizational 

Psychology 8,1 (January 1999): 12. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 
 
การเปล่ียนแปลงมองไดทั้งในระดับแคบ ที่เปนกระบวนการที่สงอิทธิพลตอปจเจกบุคคล(Individual) 

และในระดับกวางที่เปนกระบวนการในการใชอํานาจเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบัน  ใน
ทฤษฏีของเบอรน ผูนําการเปล่ียนแปลงพยายามยกระดับของการตระหนักรูของผูตามโดยการ
ยกระดับแนวความคิดและคานิยมทางศีลธรรมใหสูงขึ้น เชน ในเร่ืองเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเทา
เทียมกัน สันติภาพ และมนุษยธรรม โดยไมยึดตามอารมณ เชน ความกลัวความเห็นแกตัว ความริษยา 
ผูนําจะทําใหผูตามกาวข้ึนจาก “ตัวตนในทุกๆ วัน” (Everyday selves)ไปสู “ตัวตนท่ีดีกวา” 

(Better Selves) เบอรน (Burns) มีแนวคิดวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดย
ผูใดก็ไดในองคการในทุกๆ ตําแหนง ซึ่งอาจจะเปนผูนําหรือเปนผูตาม และอาจจะเกี่ยวกับคนที่มี
อิทธิพลเทาเทียมกัน สูงกวาหรือต่ํากวาก็ได18 

เบอรน (Burns) ไดใหความหมายภาวะผูนําวา หมายถึง การที่ผูนําทําใหผูตามสามารถ
บรรลุจุดมุงหมายที่แสดงออกถึงคานิยม แรงจูงใจ ความตองการ ความจําเปนและความคาดหวังทั้ง
ของผูนําและของผูตาม เบอรนเห็นวา ภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธองบุคคลท่ีมีความแตกตางกันในดาน
อํานาจ ระดับแรงจูงใจและทักษะ เพ่ือไปสูจุดมุงหมายรวมกัน ซึ่งเกิดไดใน 3 ลักษณะ คือ 

1. ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เปนปฏิสัมพันธที่ผูนําติดตอ
กับผูตามเพ่ือแลกเปล่ียนผลประโยชนซึ่งกันและกัน โดยใชกระบวนการตอรองโดยผูนําจะใชรางวัล
เพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือแลกเปล่ียนกับความสําเร็จในการทํางาน  ถือวาผูนําและผูตามมี
ความตองการอยูในระดับขั้นแรกตามทฤษฎีความตองการเปนลําดับขั้นของมาสโลว(Maslow’s need 

hierarchy Theory) 

2. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ผูนําจะตระหนักถึง
ความตองการและแรงจูงใจของผูตาม ผูนําและผูตามมีปฏิสัมพันธกันในลักษณะยกระดับความ
ตองการซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดการเปลี่ยนสภาพทั้งสองฝาย คือ เปลี่ยนผูตามไปเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปเปนผูนําแบบจริยธรรม  กลาวคือ ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความตองการของผูตาม และจะกระตุนผูตามใหเกิดความสํานึก 

(Conscious) และยกระดับความตองการของผูตามใหสูงขึ้นตามลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  
(Maslow) และทําใหผูตามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณอันสูงสง และยึดถือคานิยมเชิงจริยธรรมเปน
คานิยมจุดหมาย(end values) เชน อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพและสิทธิ
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มนุษยชน ทั้งนี้เพ่ือไมใหผูตามถูกครอบงําดวยอํานาจฝายตํ่า เชน ความกลัว ความโลภ ความเกลียด
ความริษยา เปนตน 

3. ภาวะผูนําแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผูนําการเปล่ียนแปลงจะเปลี่ยนเปน
ผูนําแบบจริยธรรมอยางแทจริงเมื่อผูนําไดยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรม
ของทั้งผูนําและผูตามใหสูงขึ้นและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย  อํานาจของผูนําจะเกิดขึ้น
เมื่อผูนําทําใหผูตามเกิดความไมพึงพอใจตอสภาพเดิมทําใหผูตามเกิดความขัดแยงระหวางคานิยมกับ
วิธีปฏิบัติ สรางจิตสํานักใหผูตามเกิดความตองการในระดับข้ันที่สูงกวาเดิมตามลําดับขั้นความตองการ 
ของมาสโลว หรือระดับการพัฒนาจริยธรรมของโคหเบิรก แลวจึงดําเนินการเปล่ียนแปลงทําใหผูนํา
และผูตามไปสูจุดมุงหมายที่สูงขึ้น19 

 

ทฤษฏีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของบาส (Bass) 

จากทฤษฏีของเบอรน (Burns) บาส (Bass) ไดเสนอทฤษฏีภาวะผูนําที่รายละเอียดมากขึ้น
เพ่ืออธิบายกระบวนการเปล่ียนสภาพในองคการ และไดชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงแบบบารมี (Charismatic) และแบบแลกเปล่ียน (Transactional) บาส (Bass)นิยาม
ภาวะผูนําในแงของผลกระทบของผูนําที่มีตอตัวผูตาม ผูนําเปล่ียนสภาพผูตามโดยการทําใหพวกเขา
ตระหนักในความสําคัญ และคุณคาในผลลัพธของงานมากขึ้น หรือโดยยกระดับความตองการของผู
ตาม หรือโดยชักจูงใหพวกเขาเห็นแกองคการมากกวาการสนใจตนเอง (self –interest) ผลจาก
อิทธิพลเหลาน้ีทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นและเคารพในตัวผูนํา และไดรับการจูงใจใหทําสิ่งตางๆ ได
มากกวาที่คาดหวังในตอนแรก บาส (Bass) เห็นวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงเปนมากกวาคําเพียงคํา
เดียว ที่เรียกวา บารมี (Charisma) บารมีไดรับการนิยามวาเปนกระบวนการซึ่งผูนําสงอิทธิพลตอผู
ตาม โดยการปลุกเราอารมณที่เขมแข็งและความเปนเอกลักษณของผูนํา บาส (Bass) เห็นวาการมี
บารมีความจําเปน แตไมเพียงพอสําหรับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงยังมีสวนประกอบท่ีสําคัญอีกสาม
สวนของ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีมีนอกเหนือจากความมีบารมี คือ การกระตุนทางปญญา 
(Intellectual Stimulation) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 

และการสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ทั้งสามองคประกอบรวมกับการสรางบารมี
เปนองคประกอบที่มีปฏิสัมพันธ เพ่ือสรางความเปล่ียนแปลงใหแกผูตาม ผลที่ผสมผสานน้ีทําใหผูนํา
การเปล่ียนแปลงแตกตางกับผูนําแบบบารมี นอกจากน้ีผูนําการเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะเพ่ิมพลัง 
(empower) และยกระดับผูตามในขณะที่ผูนําแบบบารมีหลายคนพยายามที่จะทําใหผูตามออนแอ
และตองคอยพ่ึงผูนํา และสรางความจงรักภักดีมากกวาความผูกพันในความคิด บาส (Bass) ใหนิยาม
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในทางที่กวางกวาเบอรน โดยไมใชแคเพียงการใชสิ่งจูงใจ (incentive) 

เพ่ือใหมีความพยายามมากขึ้นแตจะรวมการทําใหงานท่ีตองการมีความชัดเจนข้ึนเพ่ือการใหรางวั ล
ตอบแทน และ บาส (Bass) ยังมองภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีความแตกตางจากภาวะผูนําแบบ
แลกเปล่ียน แตไมใชกระบวนการท่ีเกิดขึ้นแยกจากกัน บาส (Bass) ยอมรับวาในผูนําคนเดียวกันอาจ
ใชภาวะผูนําทั้งสองแบบ แตในสถานการณหรือเวลาที่แตกตางกัน 

 บาส (Bass) กลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา เปนผูนําที่ทําใหผูตามอยูเหนือกวา
ความสนใจในตนเอง ผานทางการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence or Charisma)

การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุนทางปญญา (Intellectual 

Stimulation)หรือการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผูนําจะ
ยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณของผูตามที่เก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิ (achievement) การบรรลุสัจจะแหง
ตน (self –actualization) ความเจริญรุงเรือง (well – being) ของสังคม องคการและผูอ่ืน 

นอกจากน้ันภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมที่จะชวยกระตุนความหมายของงานในชีวิตของผู
ตามใหสูงขึ้นอาจจะช้ีนําหรือเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาความตองการทางศีลธรรมใหสูงขึ้นดวย20 

 ในตอนเร่ิมตนของทฤษฏีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของเบสในป ค.ศ. 1985 บาสไดเสนอ
ภาวะผูนํา 2 แบบ คือ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational leadership) และ ภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) ซึ่งมีลักษณะเปนพลวัตร (Dynamic) ที่มีความ
ตอเนื่องกันตามรูปแบบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง โดยผูนําจะใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
พัฒนาความตองการของผูตามใหสูงขึ้นตอเนื่องจากภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ซึ่งเปนการแลกเปล่ียน 

สิ่งที่ตองการระหวางกันเพื่อใหผูตามปฏิบัติตาม ภาวะผูนําทั้งสองประเภทนี้ ผูนําคนเดียวกันอาจใชใน
ประสบการณที่แตกตางกัน ในเวลาที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม บาสวินิจฉัยวาความเปนภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนสามารถสงผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นต่ํากวา สวนภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ซึ่งชวยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพในข้ันสูงกวา21 

  

ภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ (Model of Full Range of Leadership) 

 ในป ค.ศ. 1991 บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio)  ไดเสนอภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ 

โดยใชผลวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําตามรูปแบบภาวะผูนําที่เคยเสนอในป  ค.ศ. 1985 โมเดลน้ี
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จะประกอบดวยภาวะผูนํา 3 แบบ คือ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational leadership) 

ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) และภาวะผูนําแบบตามสบาย (Laissez – 

faire Leadership)หรือพฤติกรรมความไมมีภาวะผูนํา (Non leadership behavior) ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เปนกระบวนการที่ผูนํา
มีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามใหสูงขึ้นกวา
ความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้นกวาความ
พยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมาก
ขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและขององคการ จูงใจใหผูรวมงานและ      
ผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมองคการหรือสังคม              
ซึ่งกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตามนี้จะกระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรม
เฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกวา “4Is” (Four I’s) คือ 

1.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี (Idealized Influence or 

Charisma Leadership : II or CL) หมายถึง การท่ีผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดล
สําหรับผูตาม ผูนําจะเปนที่ยกยอง เคารพ นับถือ ศรัทธา ไววางใจและทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจ
เมื่อไดรวมงานกันผูตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนําของเขา  

สิ่งที่ผูนําตองปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังผู
ตาม ผูนําเปนผูที่ไวใจไดวาจะทําในส่ิงท่ีถูกตอง ผูนําจะเปนผูที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูนําจะ
หลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพ่ือผลประโยชนสวนตน แตจะประพฤติตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน และ
เพ่ือประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การ
เชื่อม่ันในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อและคานิยมของเขา ผูนําจะเสริมความ
ภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีและความม่ันใจของผูตาม และทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับผูนํา 
โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความม่ันใจชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่ง
เดียวกันเพ่ือการบรรลุเปาหมายท่ีตองการ ผูตามจะเลียนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนําจากการ
สรางความม่ันใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษา
อิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ 

1.2 การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การท่ีผูนําจะ
ประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตามโดยการสรางแรงจูงใจภายใน  การใหความหมาย
และทาทายในเร่ืองงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนวิญญาณของทีม (Team spirit) ใหมีชีวิตชีวา มีการ
แสดงออกซึ่งความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตาม
สัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังท่ีผูตามตองการอยางชัดเจน ผูนําจะ
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แสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเชื่อมั่นและ
แสดงใหเห็นความต้ังใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขาม
ผลประโยชนของตนเพ่ือวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของ
ตนตอเปาหมายระยะยาว และบอยครั้งพบวาการสรางแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผานการคํานึงถึงความ
เปนปจเจกบุคคล และการกระตุนทางปญญา โดยการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ทําใหผูตามรูสึก
วาตนเองมีคุณคา และกระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับปญหาที่ตนเผชิญได สวนการกระตุนทาง
ปญญาชวยใหผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค 

1.3 การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การท่ีผูนํามี
การกระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงานทําใหผูตามมีความตองการหา
แนวทางใหมๆ มาแกปญหาในหนวยงาน เพ่ือหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม เพ่ือทําใหเกิดสิ่งใหมและ
สรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการ
ตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนกรอบ (reframing) การมองปญหาและการเผชิญกับสถานการณเกาๆ ดวย
วิถีทางแบบใหมๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆ ในการพิจารณาปญหาและการหา
คําตอบของปญหา มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆ ผูนํามีการกระตุน
ใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผล และไมวิจารณความคิดของผูตามแมวามันจะแตกตางไปจาก
ความคิดของผูนํา ผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาเกิดขึ้นเปนสิ่งที่ทาทายและเปนโอกาสท่ีดีที่จะ
แกปญหารวมกัน โดยผูนําจะสรางความเชื่อม่ันใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข แมบางปญหา
จะมีอุปสรรคมากมาย ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางได จากความรวมมือ
รวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน ผูตามจะไดรับการกระตุนใหตั้งคําถามตอคานิยมของ
ตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุนทางปญญาเปนสวนที่สําคัญของการพัฒนาความสามารถ
ของผูตามในการท่ีจะตระหนัก เขาใจและแกไขปญหาดวยตนเอง 

1.4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) ผูนํา
จะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล และทํา
ใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (coach) และเปนที่ปรึกษา (advisor) ของผู
ตามแตละคน เพ่ือการพัฒนาผูตาม ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล เพ่ือ
ความสัมฤทธิ์และเติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพ่ือนรวมงานใหสูงขึ้น
นอกจากน้ีผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตาม โดยการใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมๆ สรางบรรยากาศของ
การใหการสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปนและความตองการ  การ
ประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เชนบางคนไดรับ
กําลังใจมากกวา บางคนมีโครงสรางงานที่มากกวาผูนํามีการสงเสริมการสื่อสารสองทางและมีการ
จัดการดวยการเดินดูรอบๆ (management by walking around) มีปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการ
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สวนตัว ผูนําสนใจในความกังวลของแตละบุคคล เห็นปจเจกบุคคลเปนบุคคลท้ังระบบ(As a whole 

person) มากกวาเปนพนักงานหรือเปนเพียงปจจัยการผลิต ผูนําจะมีการฟงอยางมีประสิทธิภาพ      
มีการเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) ผูนําจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนา     
ผูตาม เปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มที่และเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่ทาทาย
ความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนําการสนับสนุนและการชวยใหกาวหนาในการ
ทํางานท่ีรับผิดชอบอยูหรือไม โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ องคประกอบพฤติกรรม
เฉพาะทั้ง 4 องคประกอบ ของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงนี้จะมีความสัมพันธกัน(inter correlated) 

อยางไรก็ตาม มีการแบงแยกแตละองคประกอบ เพราะเปนแนวคิดพฤติกรรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 
และมีความสําคัญในการวินิจฉัยตามวัตถุประสงคตางๆ 

2. ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) เปนกระบวนการที่ผูนําให
รางวัลหรือลงโทษผูตาม ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูตาม ผูนําใชกระบวนการแลกเปลี่ยน
เสริมแรงตามสถานการณ ผูนําจูงใจผูตามใหปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว ผูนําชวยใหผูตามบรรลุ
เปาหมาย ผูนําทําใหผูตามใหปฏิบัติงานตามบทบาท และเห็นคุณคาของผลลัพธที่ตองการผูนําจูงใจ
โดยเชื่อมโยงความตองการและรางวัลกับความสําเร็จตามเปาหมาย  รางวัลสวนใหญเปนรางวัล
ภายนอก ผูนําจะทําใหผูตามเขาใจในบทบาท รวมทั้งผูนําจะตระหนักถึงความตองการของผูตาม ผูนํา
จะรับรูวาผูตามตองทําอะไรเพ่ือที่จะบรรลุเปาหมาย ผูนําจะระบุบบทบาทเหลานี้และขอกําหนดงานท่ี
ชัดเจน ผูนําจะรับรูความตองการของผูตาม ผูนําจะชวยใหผูตามระบุเปาหมาย และเขาใจวาความ
ตองการหรือรางวัล ที่พวกเขาตองการเชื่อมโยงกับความสําเร็จตามเปาหมายอยางไรภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน ประกอบดวย 

2.1 การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward : CR) ผูนําจะทําใหผูตาม
เขาใจชัดเจนวาตองการใหผูตามทําอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผูตาม  และจากนั้นจะจัดการ
แลกเปลี่ยนรางวัลในรูปของคํายกยองชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจายเพ่ิมขึ้น ใหโบนัสเมื่อ
ผูตามสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีคาดหวัง ผูนําแบบน้ีมักจูงใจโดยใหรางวัลเปนการตอบแทนและ
มักจูงใจขั้นพ้ืนฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 

2.2 การบริหารแบบวางเฉย (Management – by Exception) เปนการบริหารงานที่
ปลอยใหเปนไปตามสภาพเดิม (Status quo) ผูนําไมพยายามเขาไปยุงเกี่ยวกับการทํางาน จะเขาไป
แทรกตอเมื่อมีอะไรเกิดผิดพลาดข้ึนหรือการทํางานท่ีต่ํากวามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเปนทางลบ
หรือใหขอมูลยอนกลับทางลบ มีการบริหารงานโดยไมปรับปรุงเปล่ียนแปลงอะไร ผูนําจะเขาไป
เกี่ยวของก็ตอเมื่องานบกพรองหรือไมไดตามมาตรฐาน การบริหารงานแบบวางเฉยแบงไดเปน 2  

แบบ คือ 
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2.2.1 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management – by Exception : 

MBE – A) ผูนําจะใชการทํางานแบบกันไวดีกวาแก ผูนําจะคอยสังเกตผลการปฏิบัติงานของผูตาม
และชวยแกไขใหถูกตองเพ่ือปองกันการเกิดความผิดพลาดหรือลมเหลว 

2.2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive Management – By Exception : 

MBE – P) ผูนําจะใหวิธีการทํางานแบบเดิม และพยายามรักษาสภาพเดิม ผูนําจะเขาไปแทรกแซงถา
ผลการปฏิบัติงานไมไดตามมาตรฐาน หรือถามีบางสวนผิดพลาด 

3. ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (Laissez – Faire Leadership : LF) หรือพฤติกรรม
ความไมมีภาวะผูนํา (Non leadership behavior) เปนผูที่ไมมีความพยายาม ขาดความรับผิดชอบ 

ไมมีการตัดสินใจ ไมเต็มใจท่ีจะเลือกยืนอยูฝายไหน ขาดการมีสวนรวม เมื่อผูตามตองการผูนํา  
จากลักษณะภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ี บาสและอโวลิโอ (Bass and 

Avolio) ไดกลาวสรุปและเปรียบเทียบลักษณะภาวะผูนําทั้ง 5 แบบ คือ 1) ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง (4I’s) 2) ภาวะผูนําแบบการใหรางวัลตามสถานการณ (CR) 3) ภาวะผูนําแบบการ
บริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (MBE-A) 4) ภาวะผูนําแบบการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE-P) 5)

ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (LF) ตามรายละเอียด ดังนี้ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ซึ่ง
ประกอบดวยแบบการใหรางวัลตามสถานการณ (CR) การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (MBE-A) การ
บริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE-P) จากการศึกษาพบวา แบบการใหรางวัลตามสถานการณ (CR) 

หรือมีการเสริมแรงทางบวก มีประสิทธิภาพในการจูงใจใหผู อ่ืนบรรลุถึงระดับการพัฒนาและผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น ถึงแมวาจะไมมากเทาองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ (4I’s) ของภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงดวยวิธีการนี้ผูนําจะมอบหมายหรือมีขอตกลงเกี่ยวกับสิ่งท่ีตองทําใหสําเร็จและ
สัญญาวาจะใหรางวัลเปนการแลกเปล่ียน กับงานท่ีไดรับมอบหมายไปและเปนที่นาพอใจ การบริหาร
แบบวางเฉย (MBE) มีแนวโนมที่จะมีประสิทธิภาพนอยกวาและเปนที่ตองการเฉพาะบางกรณี การ
บริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (MBE-A) ผูนําจะคอยดูแลอยางใกลชิด ผูนําจะลงมือแกไขถาจําเปนในกรณี
ที่มีการเบี่ยงเบนออกจากมาตรฐานหรือขอผิดพลาด หรือขอบกพรองในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายของผูตามสวนการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE-P) ผูนําจะอยูเฉยๆ รอจนกวาความ
เบี่ยงเบนขอผิดพลาดและขอบกพรองเกิดข้ึนแลวจึงลงลงมือแกไข สวนภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย 

(LE) หรือการขาดภาวะผูนํา คือผูนําท่ีมีการหลีกเลี่ยง ซึ่งเปนภาวะผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 
 
24 ลักษณะภาวะผูนําเต็มรูปแบบนี้ ผูนําทุกคนจะแสดงคุณลักษณะของแตละคนตามลําดับสําหรับรูป
โครงราง (Profile) ที่เหมาะสมท่ีสุด22 แสดงในภาพประกอบ 1 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1 ลักษณะโครงรางผลลัพธที่ดีที่สุด (Optimal profile) ของลักษณะผูนํา 
ที่มา: Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness 

Through  Transformational Leadership(Thousand Oaks : Sage Pubications, 1994), 5. 

                                                 
22Bass & Avolio อางถึงใน  สมมารถ สูรโรคา, “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล”(วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

การบริหารศึกษา กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553),24 - 29. 

 

(4I’s) 
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จากภาพประกอบ 1 มิติที่ 3 (ความลึก) ของโครงรางนี้แทนความถ่ี ซึ่งบุคคลแสดง
ลักษณะเฉพาะของภาวะผูนํา ในมิติของการกระทําคือ กระตือรือรน หรือไมกระตือรือรน ชวยให
รูปแบบภาวะผูนํามีความชัดเจนข้ึน การบริหารแบบตามสบาย (LF) ไมบอยนักในลักษณะโครงราง
ผลลัพธที่ดีที่สุดน้ีแสดงใหเห็นวา องคประกอบพฤติกรรมท้ัง 4 องคประกอบ(4I’s) ของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมีการแสดงออกมากท่ีสุดในทางตรงกันขาม การแสดงภาวะผูนําที่มีผลการปฏิบัติงานตํ่ามี
แนวโนมไปทางไมมีความกระตือรือรน (Inactivity) และความไมมีประสิทธิภาพ ตรงกันขามกับภาวะ
ผูนําที่มีลักษณะโครงรางผลลัพธที่ดีที่สุด ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 2  

 

ภาพประกอบท่ี 2 ลักษณะโครงรางผลลัพธที่ดีที่สุด (Optimal profile) ของลักษณะผูนํา 
ที่มา: Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness 

Through  Transformational Leadership(Thousand Oaks : Sage Pubications,1994),5. 
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จากแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดังกลาว สามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง (transformation leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีผูนําแสดงใหเห็นในการ
จัดการหรือการทํางานเปนกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานโดยการเปล่ียนสภาพหรือ
เปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถ
ของผูรวมงานไปสูระดับท่ีสูงขึ้นและมีศักยภาพมากข้ึน  

 

ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองโพธาราม 

 
ประวัติของเทศบาลเมืองโพธาราม 

 โพธารามเดิมมีสภาพเปนชุมชนเล็ก ๆ ตั้งอยูบนฝงซายของแมน้ําแมกลองและเปนที่ตั้งของ
ที่วาการอําเภอโพธารามในเขตการปกครองของจังหวัดราชบุรี  ในสมัยกอนแมน้ําแมกลองเปน
เสนทางคมนาคมท่ีสําคัญตอมาไดมีทางรถไฟแลนผานจึงทําใหชุมชนท่ีขนาดเล็กขยายตัวเติบโตขึ้นจน
ยกฐานะ เปนการปกครองในรูปสุขาภิบาล  หลังจากที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป พ.ศ.
2475แลว ไดมีพระราชกฤษฎีจัดตั้งขึ้นเปนเทศบาล เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  2478 มีเนื้อท่ี 2.65 ตาราง
กิโลเมตร มีอาคารสํานักงานต้ังอยูบนฝงตะวันออกของแมน้ําแมกลองใกล ๆ กับท่ีวาการอําเภอ       
โพธาราม และสถานีตํารวจภูธรอําเภอโพธาราม โดยมีขุนสุขพันธโพธาราม (ใจ โพธิ์หนึ่ง) เปนนายกเทศมนตรีคนแรก  
 ตอมาไมนานทางราชการไดพัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีถนนติดตอกับจังหวัด อําเภอ
ใกลเคียงและติดตอถึงกรุงเทพมหานคร การคมนาคมทางบกสะดวกมากขึ้นการคมนาคมทางนํ้าจึงได 
ลดความสําคัญลงไปเปนเหตุใหการสัญจรไปมาทางดานบริเวณท่ีวาการอําเภอ สํานักงานเทศบาลและ
สถานีตํารวจซบเซาลงไป ความเจริญในดานการคาและอาคารบานเรือนจึงขยายตั้งมาอยูทางดาน
สถานีรถไฟและตามแนวถนนสายตางๆ เนื่องจากกระแสนํ้าในแมน้ําแมกลองไหลเซาะตลิ่งทําใหดินริม
ตลิ่งพังไป เปนอันมากซ่ึงอาจจะเปนอันตรายตอสถานที่ราชการที่ตั้งอยูริมแมน้ําแมกลองได ดวยเหตุ
ดังกลาว ในป พ.ศ. 2495 ทางราชการจึงไดยายที่วาการอําเภอโพธารามจากริมฝงแมน้ําแมกลองไป
สรางใหมบริเวณ ดานตะวันออกของสถานีรถไฟโพธารามซึ่งเปนท่ีดินของเอกชนท่ีไดอุทิศใหกั บ
ราชการ เมื่อที่วาการอําเภอ ไดยายมาตั้ง ณ สถานที่แหงใหมแลวอีก 3 ปตอมาคือเมื่อป พ.ศ.2498
สํานักงานเทศบาลเมืองโพธารามจึงไดยายมาตั้งอยู ณ บริเวณใกลเคียงกัน โดยตัวอาคารสํานักงานฯ 
เปนอาคารไม 2 ชั้น ขนาดกวาง 6.50 เมตร  ยาว 27.50 เมตร  ตามแบบแปลนกรมโยธาธิการ 
 จนกระท่ังป พ.ศ.๒๕๓๒ เทศบาลไดสรางอาคารสํานักงานขึ้นใหม  เนื่องจากอาคารเดิม เปน
ไมประกอบกับมีอายุการใชงานมานานพอสมควรจึงทําใหอาคารชํารุดทรุดโทรม เทศบาลเห็น
ความสําคัญของการบริหารและการพัฒนาทองถิ่นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการ
กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลหลังใหมขึ้น เปนอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 72 
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เมตร ตามแบบและรายการประกอบแบบควบคุมการกอสรางของกรมโยธาธิการ พรอมกอสรางรั้ว
ค.ส.ล.  ยาว 291 เมตร สูง 2 เมตร  ตอนลางกออิฐฉาบปูน ตอนบนเปนเหล็กตัน ขนาด 1/2 x 1/2 

นิ้ว ตามแบบแปลนของเทศบาล และเปนอาคารท่ีตั้งของสํานักงานเทศบาลเมืองโพธารามในปจจุบัน 

เทศบาลเมืองโพธาราม มีตราเครื่องหมายเปนรูปตนโพธิ์ ตั้งอยูภายในรูปจักรมีวงกลม
ลอมรอบตัวอักษรอีกชั้นหนึ่ง 

 

 

 การใชตราเครื่องหมายของเทศบาลเปนตนโพธิ์มีประวัติอยูวาเปนตนโพธิ์พระพุทธเจาซ่ึงตรัส
รูที่ตนโพธิ์ เรียกวา ศรีมหาโพธิ์  เปนโพธิ์อันประเสริฐ ตรงกับคําวา โพธาราม ซึ่งเปนมงคลนามของ
ชาวโพธาราม 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 ที่ตั้ง  เทศบาลเมืองโพธารามตั้งอยูในทองท่ีอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยูหางจาก
กรงุเทพมหานคร โดยทางรถยนตประมาณ 84 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ  83 กิโลเมตร 

  อาณาเขต ทิศเหนือ 

ทิศใต 
ทิศตะวันออก 

ทิศตะวันตก 

ติดตอกับตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม 

ติดตอกับตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม 

ติดตอกับตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม 

ติดตอกับแมน้ําแมกลอง 
 ขนาด เทศบาลเมืองโพธารามมีเนื้อท่ีทั้งหมด 2.65 ตารางกิโลเมตร อําเภอโพธาราม มีพ้ืนท่ี
สวนใหญเปนที่ราบต่ํา  มีแมน้ําแมกลองไหลผานและอยูในเขตชลประทานจึงเหมาะแกการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและการประมง แตปจจุบันในเขตเทศบาลเมืองโพธารามประชาชนสวนใหญไมได
ประกอบอาชีพดังกลาวแลว สวนใหญจะมีแตบานเรือนที่ปลูกอาศัยอยูในบริเวณริมแมน้ําแมกลองซึ่ง
เปนแมน้ํา สายหลักท่ีประชาชนใชเปนประโยชนรวมกันในดานตาง ๆ และเปนแหลงน้ําอุปโภคบริโภค
ของประชาชน  ซึ่งเทศบาลไดใชแหลงน้ําดังกลาวนี้ผลิตน้ําประปาเพ่ือบริการประชาชนดวย 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 

 มีลักษณะอากาศไมรอนจัดและไมหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  27.7 องศาเซลเซียส 
ปริมาณนํ้าฝนตกเฉลี่ยตลอดป ประมาณ 1,000 – 1,250 มิลลิเมตร ฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายน
ถึงตุลาคม ภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝนและฤดูหนาว   
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ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 เทศบาลเมืองโพธารามเปนชุมชนเมืองที่ตั้งอยูบนฝงแมน้ําแมกลอง การคมนาคมติดตอกับ
เมืองอ่ืน ๆ ในอดีตใชการคมนาคมทางนํ้า ทําใหสภาพบานเมืองแตเดิมมีการปลูกสรางบานเรือนอยูริม
แมน้ําตามความยาวของแมน้ําและปลูกบานเรือนกันอยางหนาแนน เมื่อสภาพการณในปจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไป การคมนาคมทางบกจึงมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต ซึ่งเทศบาลเมืองโพธารามได
ดําเนินการกอสรางปรับปรุงดูแลผิวจราจร และขยายทางใหไดมาตรฐานเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน ในดานการผลิตนํ้าประปาเปนหนาที่ของเทศบาลฯ เนื่องจากแหลงผลิตน้ําประปาของ
เทศบาล  คือ  แมน้ําแมกลอง จึงไมพบปญหาการขาดแคลนนํ้า อีกทั้งยังใชน้ําดิบจากทางชลประทาน
เพ่ือผลิตน้ําอีกทางหน่ึงดวย 
 ดานการปรับปรุงไฟฟาสาธารณะนั้น ไดมีการปรับปรุงไปพรอมกับกอสรางถนนและดูแลตาม
ไฟฟาบริเวณถนน  สวนธารณะ  และสถานที่อ่ืน ๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอด  เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกและความปลอดภัยแกประชาชน 

 

ดานเศรษฐกิจ 
 อําเภอโพธารามประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางดานการเกษตร  ทําไร ปลูกผักเลี้ยง
สัตว ปศุสัตว โดยเฉพาะการเล้ียงสุกรซ่ึงมีการเล้ียงกันเปนจํานวนมาก เพ่ือจําหนายในพ้ืนที่และนอก
พ้ืนที่ สวนใหญพ้ืนที่ที่เลี้ยงสุกรจะอยูนอกเขตเทศบาลฯ สําหรับเขตชุมชนเมืองมีการประกอบอาชีพ
คาขายทั้งขายปลีกและขายสง เชน การรับซ้ือและจําหนายพืชผัก จําหนายปุย อาหารสัตว และ
อุปกรณการเกษตร ดานอุตสาหกรรม เชน โรงงานทําน้ําปลา โรงงานทําซีอ้ิว โรงงานทําเสนหมี่  
โรงงานทําที่นอน โรงงาน ทอผา  โรงงานทําเกลือปนและหัวผักกาดดอง โรงงานเพาะถั่วงอก เปนตน   
 มีสถาบันการเงิน จํานวน 7 แหง  สถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองโพธาราม จํานวน 1  
แหง โรงแรม จํานวน 1 แหง โดยทั่วไปฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนจะดีหรือไม ขึ้นอยูกับราคา
พืชผลทางการเกษตร และราคาของปศุสัตว 
 

ดานการศึกษา 
 เทศบาลเมืองโพธารามมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล
วัดไทรอารีรักษ (มณีวิทยา) และโรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) และศูนยพัฒนา เด็ก
เล็กจํานวน 1 แหง  ในดานการศึกษาเทศบาลไดใหการสนับสนุนเพ่ือใหเด็กไดรับการศึกษาอยางมี
คุณภาพตลอดจนดานคุณธรรมและจริยธรรมควบคูกันไป และสงเสริมการศึกษาทางดานสันทนาการ  
ใหเด็กมีการพัฒนาทางดานสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ ซึ่งเปนประโยชนตอตัวเองและประเทศชาติ
อันเปนที่ปรารถนาของผูปกครอง  ปจจุบันโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ (มณีวิทยา) และโรงเรียน
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เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ)  ไดขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีการเปดทําการเรียนการ
สอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 เพ่ือใหเด็กมีความตอเนื่องในการศึกษา ซึ่งนักเรียนท่ีจบชั้น
ประถมศึกษาสามารถเขาศึกษาตอไดโดยเปนการบังคับไปในทางออมดวย  อีกทั้งนักเรียนท่ีไดรับการ
ปรับพื้นฐานจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็สามารถเขาเรียนตอในชั้นอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดไดเชนกัน  
และท่ีสําคัญสามารถชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาสไดรับศึกษาในระดับที่สูงข้ึน
กวาเดิม  และเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลดวย 

 

ดานการสาธารณสุข  

 เทศบาลเมืองโพธาราม เปนเมืองขนาดเล็กต้ังอยูไมไกลจากกรุงเทพฯมากนัก ดังนั้น การ
สาธารณสุข จึงไมคอยจะประสบปญหาเพราะการพัฒนาเจริญกาวหนาเขาถึง อีกทั้งรวมมือกับ
โรงพยาบาลโพธารามจัดแพทยพยาบาลรวมท้ังเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาเปดใหบริการและทําการรักษา
ประชาชนทั่วไปที่ศูนยสาธารณสุขของเทศบาลเพ่ือลดความแออัดของผูปวยที่มารับบริการของ
โรงพยาบาล และสามารถใหบริการในดานการรักษาพยาบาลเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว 
 

ดานการคลัง 
 เทศบาลเมืองโพธาราม  มีรายไดจากการเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 
รายไดจากทรัพยสิน รายไดจากสาธารณูปโภคและรายไดเบ็ดเตล็ด ตลอดทั้งยังไดรับเงินอุดหนุนจาก
สวนกลางเปนเงินอุดหนุนทั่วไป  และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

 เนื่องจากเปนเทศบาลเมืองขนาดกลางแตมีรายไดไมมาก ดังนั้น การที่จะดําเนินการพัฒนา
ทองถิ่นในดานตาง ๆ  ของเทศบาลจําเปนตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลางจึงจะทํา
ใหการพัฒนาทองถิ่นเปนไปอยางสมบูรณในทุกดานและสนองตอบความตองการของประชาชนได
อยางเต็มที ่

 

ประวัติโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ  (มณีวิทยา) 
 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ  (มณีวิทยา) เดิมมีชื่อวา โรงเรียนประชาบาล ตําบลบานไร  
ตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2466  ตามประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา ในทองที่
ตําบลบานไร  เปดเรียนครั้งแรก (ใชศาลาการเปรียญ)  รองอํามาตยโทหลวงผดุงคชดิชถ  (นายอําเภอ
โพธาราม)  นายเลงฮวด  เสตะรัต  (ศึกษาธิการอําเภอโพธาราม) คณะครู  กํานัน  ผูใหญบาน  และ
ประชาชน  เขารวมในพิธี ไดอาราธนา พระอธิการยน  (เจาอาวาสวัดไทรอารีรักษ) และพระนี (รอง
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อธิการ) มาเปนประธานในพิธี ทําพิธีเปดอาคารเรียน  และประพรมนํ้าพระพุทธมนต  แกผูเขารวมพิธี
โดยทั่วกัน 

 การตั้งโรงเรียนในคร้ังนี้มี นายกมล  มณี  เปนครูใหญ มีนักเรียนชาย 34 คน  หญิง 20 คน  
รวม 54 คน  มีเงินศึกษาท่ีเก็บไดแลว 490 บาท และตอมาไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน โรงเรียน
ประชาบาลวัดไทรอารีรักษ  (มณีวิทยา)  

 ในป พ.ศ.  2479  ไดโอนโรงเรียนมาเปนโรงเรียนเทศบาล 1  วัดไทรอารีรักษ (มณีวิทยา) 

 ในป พ.ศ.   2487  ไดโอนกลับไปยังสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สวนอาคารและทรัพยสินยัง
เปนของเทศบาลเมืองโพธาราม 

 ในป พ.ศ.  2506  ไดโอนโรงเรียนจากกรทรวงศึกษาธิการมาสังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม ใน
วันที่ 1 เมษายน  2506  มีครู 20 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 745 คน 

 ในป พ.ศ.  2507ไดขยายชั้นเรียนถึงประถมศึกษาปที่ 7 มีนักเรียนประถมปลาย 288 คน 

 ในป พ.ศ. 2521  เปดสอนต้ังแตเด็กเล็กชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีครู 35 คน  นักเรียน 1,030 
คน จํานวนหองเรียน 28 หอง 

 ในป พ.ศ. 2534 เปดสอนต้ังแตชั้นอนุบาล 1 – 2 ถึงชั้น ประถมศึกษา ปที่ 6 มีครู 48 คน ครู
จางสอน 10 คน  มีนักเรียน  1,177  คน  จํานวน 36 หองเรียน 

 ในป พ.ศ.  2536  เปดขยายโอกาสทางการศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 2 – 3 เปนครั้ง
แรกโดยเริ่มเปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 หองเรียน รวมนักเรียน 82 คน   

 ปจจุบันเปดสอนตั้งแตชั้น อนุบาล 1 – 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ชั้น มัธยมศึกษา ปที่ 1 
– 3 มีครู 68 คน  ครูอัตราจาง 1 คน  นักเรียน 1,225 คน จํานวน 33 หองเรียน 

 ที่ตัง้ขนาด และสภาพแวดลอมของโรงเรียน 

 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ (มณีวิทยา) ตั้งอยูเลขที่ 11 บริเวณวัดไทรอารีรักษ  ถนน
โชคชัย  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี มีขนาดพ้ืนที่ 8 ไร 1 งาน 68 ตารางวา โดยมีสภาพแวดลอม 
ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดกับถนนสวนบุคคลของวัดไทรอารีรักษ และท่ีอยูอาศัยของประชาชนซึ่งติดกับ
สะพานขามแมน้ําแมกลอง 

 ทิศใต  ติดกับถนนอารีรักษ ซึ่งติดกับที่อยูอาศัยของประชาชนท่ีติดกับการทางรถไฟ 
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 ทิศตะวันออก  ติดกับถนนประชาวาส  ซึ่งติดกับท่ีอยูอาศัยของประชาชนที่ติดกับการทาง
รถไฟ 

 ทิศตะวันตก  ติดกับถนนโชคชัย  ซึ่งติดกับเข่ือนริมแมน้ําแมกลอง 

ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 

 ผูบริหาร  นายชาลี  แกวพริ้ง  ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา  วุฒิการศึกษาสูงสุด             
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาชาบริหารการศึกษา  ดํารงตําแหนงในสถานศึกษานี้ ตั้งแตวันที่ 7 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2552 จนถึงปจจุบัน 

 รองผูอํานวยการสถานศึกษา (ที่ไดรับตําแหนง)  3  คน 

1) นายวันชัย  โนทะยะ   รองผูอํานวยการสถานศึกษา  ฝายบริหาร 

2) นายสุวิทย  บุญสวัสดิ์  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  ฝายวิชาการ 

3) นายสนทยา  แตงโม  รองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายปกครองและบริการ 

ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหาย   

ปรัชญา  “สุทนโต  วต ถมต”  : “ฝกตนดีแลว จึงฝกผูอื่น” 

วิสัยทัศนของสถานศึกษา “จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม ดํารงตนอยู
ในสังคมอยางมีความสุข”  

พันธกิจ 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของสถานศึกษา จึงกําหนดพันธกิจที่จะตองดําเนินการ ดังนี้  

1) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาชาติ 

2) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สรางจิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม  เห็น
คุณคาในประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตแบบพอเพียง 

3) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4) พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ให
สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู 

5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ มุงสูคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

6) พัฒนาแหลงเรียนรู สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการ 
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7) พัฒนาภูมิทัศน จัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู 

8) สงเสริมความสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพ 

เปาหมาย 

1) ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

2) ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนรากฐานของการดําเนินชีวิต และอยูในสังคมอยางมีความสุข 

3) โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และ
ทองถิ่น 

4) ครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูและเนนผูเรียนเปนสําคัญ นําเทคโนโลยี มา
ใชในการจัดการเรียนรู มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู 

5) โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงาน และการพัฒนาองคกรอยางเปน
ระบบ 

6) โรงเรียนมีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย นักเรียนและครูใชแหลงการเรียนรูในการพัฒนา
ตน 

7) โรงเรียนมีภูมิทัศน บรรยากาศสภาพแวดลอม ที่สะอาด  สวยงาม เปนธรรมชาติ  และใช
เปนแหลงเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8) ผูปกครอง, คณะกรรมการสถานศึกษา, ชุมชน, หนวยงานอ่ืนๆ เห็นความสําคัญทางดาน
การศึกษา และเขามาชวยสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนระบบโครงสรางการบริหารของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ (มณีวิทยา)แบงโครสรางงานออกเปน 6 งาน โดยมีรอง
ผูบริหารรับผิดชอบ 3 คน คือ รองฝายวิชาการรับผิดชอบงานวิชาการ รองฝายบริหาร รับผิดชอบงาน
บุคคล งานธุรการ และรองฝายปกครอง รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานท่ี และงาน
ความสัมพันธชุมชน 
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ประวัติโรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ)  ตั้งอยูที่วัดโชค  ตําบลบานใหม  อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ทางการไดยกเลิกตําบลบานใหม  ไปขึ้นกับตําบลโพธารามโรงเรียนนี้เปดเรียนครั้งแรก  
เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2466  โดยอาศัยเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดโชคเรียกชื่อวา “โรงเรียนวัดโชค”  

มีนายวิจิตร  หงษพานิช  เปนครูใหญ ดํารงตําแหนงครูใหญได 4 ป และลาออกเม่ือวันที่ 30  มิถุนายน  
2470 

 ทางราชการแตงตั้งใหนายทวี  แอคะรัตน มาดํารงตําแหนงครูใหญ เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม  
2470  ในระยะนี้ไดสรางอาคารเรียนขึ้นใหมอีก  1  หลัง  ชั้นเดียวมี  4  หองเรียน  ไดชื่อวา     
“โรงเรียนธรรมเสนานี” 

 ครั้นตอมาจํานวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น  ตัวอาคารชํารุดและสถานท่ีคับแคบไมพอเรียน  ทานพระ
ครูวิทยาวรคุณ (หลวงพอยา)  เจาอาวาสวัดโชค ซึ่งเปนผูอุปการะเวลานั้นไดรวมกับทางราชการและ
ชาวบานรื้อโรงเรียนหลังเกาออก  แลวสรางอาคารเรียนหลังใหมเปนอาคาร  2  ชั้น  ชั้นลางเปน
คอนกรีต  ชั้นบนเปนไม กวาง  8  เมตร  ยาว  48  เมตร  ซึ่งเปนอาคารเรียนหลังที่  1  แลวยังใชเปน
สถานที่เรียนจนถึงปจจุบันนี้ 
 นายทวี แอคะรัตน ดํารงตําแหนงได 10 ป ทางราชการไดแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงครูใหญ 
“โรงเรียนชางทอผาโพธาราม” และแตงต้ังใหนายสุดใจ พรอมนาวิน มาดํารงตําแหนงครูใหญโรงเรียน
นี้  ตั้งแตวันที่  30  มิถุนายน  2480 

 นายสุดใจ  พรอมนาวิน  ดํารงตําแหนงครูใหญได  5 ป 6 เดือน ไดลาออกเม่ือวันที่ 31 
ธันวาคม 2485 ทางราชการไดแตงตั้ง นายสมิต จามรีณ มาดํารงตําแหนงครูใหญ เมื่อวันที่  1  
มกราคม 2486  ไดขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหมจาก “โรงเรียนวัดโชค” เปน “โรงเรียนวัดโชค(ธรรม
เสนานีวรคุณ)เพ่ือเปนอนุสรณแกทานพระครูวิทยาคุณ ซึ่งเปนผูริเริ่มดําเนินการกอสรางโรงเรียนนี้ 
 และเมื่อวันที่  1  เมษายน  2506    โรงเรียนไดโอนจากองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี  
มาสังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม และไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนวา “โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวร
คุณ)  จนมาถึงทุกวันนี้ 
 นายสมิต  จามรีณ   ดํารงตาํแหนงครูใหญ  เปนเวลา  29  ป  8  เดือน  จึงเกษียณอายุ
ราชการ  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2515  ทางราชการไดแตงตั้งให  นางทองยอย  สันทัด  มาดํารง
ตําแหนงครูใหญแทน  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2515 

 ในป พ.ศ. 2517  ทางสํานักงานเทศบาลเมืองโพธาราม  ไดใชงบประมาณซอมแซมตึกตวน
ภูษา  และอาคารชางทอผาอีก  2  หลัง  ใชเปนสถานที่ศึกษา  ตั้งแตวันท่ี  17  กรกฎาคม  2517  
จนถึง พ.ศ. 2538  จึงไดทําการร้ือถอน  เนื่องจากสภาพทรุดโทรม  หมดสภาพ  คานมีรอยราว  จาก
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การตรวจสอบของกองชางเทศบาล  เห็นสมควรใหทําการรื้อถอน  เพราะอาจเกิดอันตรายแกเด็ก
นักเรียนได 
 นางทองยอย  สันทัด  ดํารงตําแหนงได  2  ป  11  เดือน  ไดเกษียณอายุราชการ  เมื่อวันท่ี  
30 กันยายน 2519 ทําใหตําแหนงครูใหญวางลง ทางเทศบาลจึงไดแตงตั้งให  นายวีระศักดิ์ศิริสมบูรณ  
มาดํารงตําแหนงรักษาการในตําแหนงครูใหญ  ตามคําสั่งที่  86/2519  ลงวันที่  21  กันยายน  2519  
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2519  จนถึงวันที่  3  มีนาคม  2522 

 ทางเทศบาลไดแตงตั้งให  นายเชื้อ  นุตตะโร  หัวหนาฝายการศึกษา เทศบาลเมือง               
โพธาราม  มารักษาการในตําแหนงครูใหญ จนถึงวันที่  1 ตุลาคม 2522 ทางเทศบาลเมืองโพธาราม
ไดรับโอน  นายวิชัย  ไชยโย   ครูใหญโรงเรียนวัดเขาคาง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  มารับ
ตําแหนงครูใหญโรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ)  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2522 แทน
นายเชื้อ  นุตตะโร  โดยมารับมอบหมายงานในวันที่ 16 ตุลาคม 2522 ตามคําสั่งรับโอนที่ 129 / 

2522  ลงวันที่  1 ตุลาคม 2522  ในตําแหนงครูใหญ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ)  

จนถึงวันที่ 30 กันยายน  2551 

 วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เทศบาลเมืองโพธาราม ไดแตงตั้ง นายสวัสดิ์  เจียมใจ รอง
ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโชคฯ ทําหนาที่ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนถึงวันที่ 6 เมษายน 2552 

 วันที่ 7 เมษายน 2552 เทศบาลเมืองโพธาราม ไดแตงต้ัง นายประมวล  พฤฑฒิกุล มาดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโชคฯ จนถึงปจจุบัน 
 ในป พ.ศ. 2536  ไดงบประมาณกอสรางอาคารเรียน 1 หลัง 3 ชั้น 12 หองเรียน      
งบประมาณจากทางราชการ จํานวนเงิน  4,500,000 บาท (งบเหลือจายจากสํานักงบประมาณ  
3,500,000  บาท  งบเทศบาลสมทบอีก  1,000,000 บาท) 

 ในป  พ.ศ. 2540  ไดงบประมาณกอสรางอาคารเรียน  3  ชั้น 12 หองเรียน จํานวน  1  หลัง  
งบประมาณ  4,600,000 บาท (งบอุดหนุนจากสํานักงบประมาณ  3,400,000 บาท งบสมทบจาก
เทศบาล  1,200,000  บาท) 

 ในป พ.ศ. 2544 ไดงบประมาณกอสรางอาคารเอนกประสงค 1 หลัง งบประมาณจากทาง
ราชการ เปนเงิน 4,500,000 บาท 

ในป  พ.ศ.2549  ไดงบประมาณกอสรางอาคารเรียน  4  ชั้น  12 หองเรียน จํานวน 1 หลัง 
งบประมาณ 7,950,000 บาท 

ขอมูลบุคลากร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) มีครูประจําการ 

29  ครูจางสอน 4 คน รวมทั้งส้ิน 33 คน มีนักการภารโรง 1 คน 
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บุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) 
 

ตําแหนง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

ผูอํานวยการ  และรองผูอํานวยการ 1 1 2  

ครูประจําการ 4 19 23  

ครูจางสอน 2 - 2  

รวม 7 20 27  

 

บุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ)แสดงตําแหนง ระดับ 

 

ระดับ/
ตําแหนง 

คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผูชวย ครูจางสอน 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
บริหาร - - 1 1 - - - - - - - - 

อนุบาล - - - 2 - 3 - - - - - - 

ประถมศึกษา - - - 5 2 4 - 2 - - - - 
มัธยมศึกษา - - 1 1 1 2 - - - - 2 - 

รวม - - 2 9 3 9 - 2 - - 2 - 

 

ขอมูลนักเรียน 

 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) เปนโรงเรียนสหศึกษา มีทั้งนักเรียนชาย และ
หญิง จํานวนทั้งสิ้น  479  คน เปนชาย 237  คน และเปนหญิง 242 คน  มีหองเรียนทั้งสิ้น 19 
หองเรียน เปนหองเรียนระดับปฐมวัย(อนุบาล 1 – 3) 4 หองเรียน ระดับประถมศึกษา 12 หองเรียน 
และระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 หองเรียน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 
 

จํานวนนักเรียนและหองเรียน จําแนกตามชั้นเรียน 

( ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2557) 
 

ระดับชั้นเรียน 
จํานวนนักเรียน 

จํานวนหองเรียน 
ชาย หญิง รวม 

ระดับกอนประถมศึกษา     

อนุบาล 1 11 18 29 1 

อนุบาล 2  13 13 26 1 

อนุบาล 3  18 30 48 2 

รวม 42 61 103 4 

ระดับประถมศึกษา     

ประถมศึกษาปที่ 1 30 17 47 2 

ประถมศึกษาปที่ 2 20 28 48 2 

ประถมศึกษาปที่ 3  31 32 63 2 

ประถมศึกษาปที่ 4  21 22 43 2 

ประถมศึกษาปที่ 5  15 23 38 2 

ประถมศึกษาปที่ 6 17 26 43 2 

รวม 134 148 282 12 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน     

มัธยมศึกษาปที่ 1 24 10 34 1 

มัธยมศึกษาปที่ 2 20 15 35 1 

มัธยมศึกษาปที่ 3 17 8 25 1 

รวม 61 33 94 3 

รวมทั้งสิ้น 237 242 479 19 
 

ขอมูลเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี  
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ)  มีอาคารเรียน  3  หลัง 

 อาคาร 1 เปนอาคาร คสล. 4  ชั้น มี   12 หองเรียน จํานวน 1 หลัง 
 อาคาร 2  เปนอาคาร คสล. 3  ชั้น มี    8 หองเรยีน จํานวน 1 หลัง 
 อาคาร 3  เปนอาคาร คสล. 3  ชั้น มี   12 หองเรียน จํานวน 1 หลัง 
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 อาคารประกอบ 

 อาคารอเนกประสงค   จํานวน  1  หลัง 
 โรงอาหาร    จํานวน 1 หลัง 
 หองสุขา    จํานวน 3 หลัง 

ที่พักผูปกครอง   จํานวน 2 หลัง 
บานพักครู   จํานวน 2 หลัง 
โรงจอดรถ   จํานวน 1  หลัง 

 

 แผนผังอาคารสถานท่ี 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริบทของสถานศึกษา 
 ดานผูเรียน 

 มีการยายเขายายออกติดตามผูปกครองบอยครั้ง 

ดานครูผูสอน 

 ครูมีภาระงานพิเศษมาก 

 ครูมีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องแบบขาดการเปล่ียนบรรยากาศการทํางาน 

 ครูมีอายุปฏิบัติราชการเฉลี่ยคอนขางสูง 

อาคาร
เรียน 
1 
 

อาคารอเนกประสงค อาคาร
เรียน 
3 

อาคาร
เรียน 
2 

 
 

สนามฟุตบอล 

 

โรง
อาหาร 

สวม บาน
พัก
ครู 

โรง
จอด
รถ 

สวม สวม    ส
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ดานอาคารสถานท่ี 

 หองพิเศษไมเพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

ดานผูปกครองและชุมชน 

 ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง ไมคอยมีเวลารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 

  

โครงสรางการบริหารงาน 
 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) แบงโครงสรางบริหารงานออกเปน 6 งาน โดยมี
ผูบริหารสถานศึกษารับผิดชอบงานวิชาการ  งานบุคลากร  งานธุรการ การเงินและพัสดุ  งานอาคาร
สถานที่  งานกิจการนักเรียนและงานความสัมพันธชุมชน  โดยมีรองผูอํานวยการฯ  หัวหนาฝายแตละ
งานเปนผูชวยเหลือ นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนรวมกําหนดแผนงานพัฒนาโรงเรียน   
 1. งานวิชาการ อยูในความดูแลของผูอํานวยการสถานศึกษาฯ โดยมอบหมายใหหัวหนาฝาย
วิชาการเปนผูกํากับดูแลงานในความรับผิดชอบออกเปน 7  งาน ยอยๆ คือ งานวางแผนวิชาการ 
เตรียมการสอน  นิเทศการสอน สื่อการสอน ทะเบียน – วัดผล หองสมุด และกิจกรรมวิชาการ 
 2.  งานบุคลากร อยูในความดูแลของผูอํานวยการฯ และหัวหนาฝายบุคลากร แบงออกเปน
งานยอยๆอีก 6 งาน  คือ  งานความตองการบุคลากร  งานจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน งานควบคุม
กํากับติดตาม  งานพัฒนาบุคลากร  งานสวัสดิการ  และงานประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 3.  งานธุรการ การเงินและพัสดุ อยูในความดูแลของผูอํานวยการฯ และหัวหนาฝายงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ แบงออกเปนงานยอยๆ อีก 7  งาน  คือ  งานสารบรรณ  งานทะเบียน
รายงาน  งานการเงินและบัญชี  งานงบประมาณ งานพัสดุงานประชาสัมพันธ  และงานรักษาความ
ปลอดภัย 

 4. งานอาคารสถานท่ีอยูในความดูแลของผูอํานวยการฯ และหัวหนาฝายอาคารสถานท่ี แบง
ออกเปนงานยอยๆ อีก 5 งาน  คือ งานอาคารเรียน อาคารประกอบ  บริเวณโรงเรียน  บรรยากาศ  
และงานสภาพแวดลอม   
 5. งานกิจการนักเรียน  อยูในความดูแลของผูอํานวยการสถานศึกษาฯ โดยมอบหมายให      
รองผูอํานวยการฯ และหัวหนาฝายกิจการนักเรียน  แบงออกเปน 4 งานยอย  คือ  งานที่ตองปฏิบัติ
ตามระเบียบ งานที่จัดบริการ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร และงานกิจกรรมสรางสัมพันธ 
 6. งานสัมพันธกับชุมชน อยูในความดูแลของรองผูอํานวยการฯ และหัวหนาฝายสัมพันธ
ชุมชน  แบงออกเปน 6 งานยอย  คือ งานประชาสัมพันธ งานการใหบริการชุมชน งานรับการ
สนับสนุนจากชุมชน  งานรวมกิจกรรมกับชุมชน และงานเสริมสรางความสัมพันธ     
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดแบงงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยใน
ตางประเทศ เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาไวดังนี้ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

ฉวีวรรณ จันทรเมง ไดศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอมาตรฐาน
ดานผูเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา 1. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี ้การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล การสรางบารมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และการกระตุนการใชปญญา 2. มาตรฐานดาน
ผูเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมือ่พิจารณาเปนรายมาตรฐานพบวา อยูในระดับมาก 7 มาตรฐาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอยคือ มาตรฐานท่ี 7,8,1,2,3 และ 4 สวนมาตรฐานท่ี 5 อยูในระดับปานกลาง 3. ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหาร โดยภาพรวมสงผลตอมาตรฐานดานผูเรียน โดยภาพรวมและมาตรฐานท่ี 

1,2,3,4 และ7 เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางบารมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณสงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนโดยภาพรวมและมาตรฐานท่ี 2,6,8 การสรางแรง
บันดาลใจสงผลตอมาตรฐานท่ี 7 ดานการกระตุนการใชปญญาสงผลตอมาตรฐานที่ 5,6 ของ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 123 

นุชา สระสม ไดศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรม
องคการแบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1. ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก 2. วัฒนธรรมองคการ
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมเปนแบบ สรางสรรค อยูในระดับมาก 3. ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัด

                                                 
23 ฉวีวรรณ จันทรเมง, “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดาน 

ผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1” (วิทยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2552), 86.. 
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กรุงเทพมหานคร มีองคประกอบดานการกระตุนทางปญญา การสราง แรงบันดาลใจ และความ
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล อยางมีนัยสําคัญที่ 0.524 

พรศิษฐ  คํารอด  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสิทธิภาพ
การบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา 1) ผูริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  2) ประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชโรงเรียนเปน
ฐานโดยรวมอยูในระดับมาก 3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและ
รายดานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .0125 

รุจิรัตน  นาคะรัมภะ ไดศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอความ
เปนครูมืออาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
การญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ความเปนครูมืออาชีพของครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  3) ภวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอความเปนครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .0526 

วีณา  เพชรจิระวรพงศ  ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตาม
ความคิดเห็นของครู โรงเรียนมัธยม ตามทฤษฎีทั้ง 4 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานผูนํา
แสดงออกอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานนําสูจุดมุงหมาย  ดานการแลกเปลี่ยนและการเปล่ียนแปลง  
และดานมิตรสัมพันธ ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบภาวะผูนํา การเปล่ียนแปลงของผูบริหารตามความ

                                                 
24 นุชา สระสม, “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการ

แบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 74. 

25
  พรศิษฐ  คํารอด, “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสิทธิภาพการ

บริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชโรงเรียนเปนฐาน” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 
ปริญญาศึกษาศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), บทคัดยอ 

26
  รุจิรัตน  นาคะรัมภะ “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอความเปนครู

มืออาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 
บทคัดยอ. 
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คิดเห็นของครุโรงเรียนมัธยมโดยจําแนกตามเพศ พบวาโดยรวมครูที่มีเพศแตกตางกันมีความติดเห็น
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารตามความคิดของครู โรงเรียนมัธยมโดยจําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา โดยรวมขนาด
โรงเรียนแตกตางกัน ครูมีความเห็นไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทฤษฎีด านผูนํามิตร
สัมพันธกับทฤษฎีดานผูนําแสดงออกอิทธิพลอยางมีอุดมการณครูมีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตาม
ความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่การสอนแตกตางกัน พบวา โดยรวมครูมี
ความคิดเห็นไมแตกตางกันเมื่อพิจารณารายดานพบวา ทฤษฎีดานผูนํา มิตรสัมพันธกับทฤษฎีดาน
ผูนําแสดงออกอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ครูมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 27 

สันติ หอมทวีโชค ไดศึกษา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี การศึกษา พบวา 1) 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 2) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีโดยภาพรวมและรายดาน อยูใน
ระดับมาก 3) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารมีความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที ่.0128 

สามารถ  สูรโรคา  ไดศึกษา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหาร
การศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พบวา 1. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารการศึกษา
องคการบริหารสวนตําบล โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับ  มาก  2.  ประสิทธิผลการบริหาร

                                                 
27 วีณา   เพชรจิระวรพงศ “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาเอกชน” สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2552), บทคัดยอ 

28
 สันติ หอมทวีโชค, “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 
116. 
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การศึกษาองคการบริหารสวนตําบล โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ มาก และ 3. ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิผลการบริหารการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลโดยาภาพรวม29 

สมคิด  สกุลสถาปตย ไดทําการวิจัย ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิผล ในการ
ปฏิรูปการศึกษาแบบย่ังยืนผลปรากฏวา องคประกอบของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงที่มีประสิทธิผบ 
ประกอบดวย การสรางสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพการใชความฉลาดทางอารมณเปนฐาน การสรางแรง
บันดาลใจ การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล การกระตุนการใชปญญาและการใช อิทธิพล อยางมี
อุดมการณ สําหรับองคประกอบการปฏิรูปการศึกษาแบบย่ังยืน ประกอบดวย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสมดุล ตอเนื่อง เนนผูเรียน ปจจัยนําเขามีพลังขับเคลื่อน ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลัพธดุลย
ภาพเชิงพลวัตร บริบทเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรูแบบพอเพียง รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่
มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน เปนความความสัมพันธเชิงสาเหตุของพหุตัวแปร ที่
ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 11 องคประกอบ กลาวคือ  การสรางสื่อกลางท่ีมีศักยภาพ การใช
ความฉลาดทางอารมณเปนฐาน การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล การ
กระตุนการใขปญญาและการใชอิทธิพลตอปจจัยนําเขามีพลังขับเคลื่อน กระบวนการเปล่ียนแปลง
อยางสมดุล ตอเนื่อง เนนผูเรียน ผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลลัพธมีดุลยภาพทางพลวัต บริบทที่เหมาะสม 
เอ้ือตอการเรียนรูแบบพอเพียง (การปฏิรูปการศึกษาแบบย่ังยืน) โดยทางตรงและทางออมอยางมี
นัยสําคัญ ซึ่งรูปแบบมีความถูกตอง เหมาะสมเปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนได30 

อุดมศักดิ์ กุลครอง ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบตอสังคมของ
ผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัย พบวา 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก 2. ความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความ
รับผิดชอบตอสังคมของผูบริหาร สถานศึกษาดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม อยูในระดับมาก
ที่สุด และอีก 7 ดานที่เหลืออยูในระดับมาก 3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและความ
รับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

                                                 
29

 สามารถ  สูรโรคา“ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหาร
การศึกษาองคการบริหารสวนตําบล” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 83. 

30
   สมคิด  สกุลสถาปตย, “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูป

การศึกษาแบบยั่งยืน” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีนิพนธ สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552),  บทคัดยอ  
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ระหวางบุคลากรภายในและกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมไม แตกตางกัน 4. ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0131 

 

งานวิจัยตางประเทศ 

กิลเลสเป (Gillespie) ดําเนินการวิจัยเร่ืองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและคุณคารวม              
ตอการสรางกรอบความไววางใจ โดยใหสมาชิก 83 คนของทีม R&D ทําแบบสอบถามเร่ืองความ
ไววางใจ ระหวางบุคคลที่เปนศูนยรวมในการสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพของทีม ในขณะที่ผูนําทีมมี 
บทบาทตนๆในการสรางและพัฒนาความไววางใจ การวิจัยไดทดสอบคุณลักษณะพิเศษของภาวะ   
ผูนําในการปฏิบัติที่ทาใหเกิดความไววางใจตอตัวผูนํา จากการศึกษานี้ไดศึกษาถึงความสัมพันธ 
ระหวางการปฏิบัติของกลุมภาวะผูนําและความไววางใจของสมาชิกในทีม ในตัวของผูนําของพวก เขา 
พบวาการเปล่ียนแปลงของความไววางใจของสมาชิกในทีมที่มีตอผูนํา เมื่อมีการตัดสินใจ การส่ือสาร
ในการรวบรวมวิสัยทัศนและการแบงปนความคิดเห็นกันกับผูนํา ความไววางใจในตัวผูนําก็ เปนความ
เกี่ยวของท่ีชัดเจนท่ีสื่อถึงประสิทธิภาพของผูนํา32 

เคลเลอร (Keller) ไดศึกษาระยะยาว (Longitudinal Study) เรื่องภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง กับผลการปฏิบัติงานของกลุมโครงการพัฒนาและกลุมโครงการวิจัย ผลการศึกษาพบวา 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงเปนตัวทํานายที่ดีในเรื่องคุณภาพของโครงการและเงินทุนและผลการ
ปฏิบัติงานในชวงเวลาที่1 และชวงเวลาท่ี 2 คือ 1 ป หลังจากชวงเวลาที่ 1 และพบวาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเปนตัวทํานายที่ดีกวาในการวัดคุณภาพของโครงการวิจัย33 

                                                 
31

 อุดมศักดิ์ กุลครอง, “ภาวะผูนาการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบตอสังคมของ
ผูบริหารสถานศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 76. 

32
 Nicole A. Gillespie, ‚Transformational leadership and shared values : the 

building blocks of trust‛ ( Melbourne Business school, university of Behavioural 

Sciences, University of Melbourne, Journal of Managerial Psychology, Vol. 19 Iss: 6, 

page 586-607, 2004), 88. 
33 Robert T. Keller, “Transformational leadership and the Performance of 

Research and Development Project Group”, Journal of management 18 , 3 

(September 1992) : 489. 
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บาส (Bass) ไดศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่พิสูจนยืนยันวาความสัมพันธที่เปนลําดับขั้น
(Hieraranchy of correlation) ระหวางรูปแบบภาวะผูนําแบบตางๆ และผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ
ความพยายาม และความพึงพอใจ พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีประสิทธิภาพมากกวา และทํา
ใหเกิดความพยายาม และความพึงพอใจมากข้ึนกวาภาวะผูนําแบบใหรางวัลตามสถานการณ
(Contingent reward) การบริหารแบบวางเฉย (Management-by-exception) แบบเชิงรุก (MBE-

A)และแบบเชิงรับ (MBE-P) และการปลอยตามสบาย (Laissez-faire) ตามลําดับ ผลการศึกษาน้ีพบ
ในสหรัฐอเมริกา อินเดีย สเปน สิงคโปร ญี่ปุน จีน ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด อิตาลี  สวีเดน 

และเยอรมัน34 
ดิออนน่ี (Dionne) ดําเนินการวิจัยเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพของ

ทีม พบวาอุดมการณ แรงบันดาลใจ หรือ อิทธิพลตอจิตใจ การกระตุนความคิด วิจารณญาณ จะถูก 

สรางและแสดงออกมาในรูปแบบตางๆ เชน การแสดงวิสัยทัศน การตัดสินใจรวมกันเปนทีมการ 
ทํางานเปนทีม และการจัดการปญหาที่เกิดขึ้นในทีม โดยสิ่งท่ีแสดงออกมายังสวนรวมนี้จะสงผล
กระทบในเชิงบวกในดานการส่ือสาร การเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และการจัดการความขัดแยงที่ 
เกิดข้ึน สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีจะเขามามีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาทีม การฝกซอม และโครงสรางของ
ทีม35 

โอซาราลี (Ozaralli) ดําเนินการวิจัยเรื่องผลกระทบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตอการ 
มอบอํานาจและประสิทธิภาพของทีม โดยมีวัตถุประสงคของการทําวิจัยเพ่ือศึกษาถึงภาวะผูนําการ 
เปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธกับการมอบอํานาจหนาที่และประสิทธิภาพของทีม ซึ่งเปนสวนหนึ่ง ของ
การบูรณาการของรูปแบบภาวะผูนําตัวอยาง รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ ผูบังคับบัญชา
และตั้งสมมุติฐานวามีความสัมพันธกับจุดแข็งของผูใตบังคับบัญชาและประสิทธิภาพ  ของทีม ลูกจาง 
156 คน จากหลากหลายอุตสาหกรรมใหคะแนนถึงพฤติกรรมภาวะผูนําการ เปลี่ยนแปลงของ
ผูบังคับบัญชาของเขา และยังใหคะแนนในการมอบหมายอํานาจหนาที่ พวกเขายัง ประเมินคา
ประสิทธิภาพของทีมในดานพัฒนาการของทีม การสื่อสารกัน และผลการทางานของทีม ผลการ

                                                 
34 Bernard M. Bass, “Does The Transactional – Transformational Leadership 

Paradigm Trascend Organizational and National Boundaries?,” American Psychologist 

52, 2 (February 1997) : 130-139. 
35

 Shelly D. Dionne, Transformational leadership and team performance      
(School of Management and Center for Leadership Studies, Binghamton University, 

Journal of Organization change management, Vol. 17 Iss: 2, page 177 -193, 2004), 84. 
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สํารวจชี้วาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไดสงเสริมใหความคาดหมายตอผูใตบังคับบัญชา  ผลงาน 

ประสบการณ และยังเพ่ิมประสิทธิภาพของทีมตามมาดวย36 
วัตแมน, ซีเจล และจาวีดาน (Waldman, Siegel and Javidan.) ดําเนินการวิจัยเรื่อง 

องคประกอบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของประธานเจาหนาที่บริหารและความรวมมือในความ 

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร โดยใชทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการสํารวจบทบาทของ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารในขอบเขตการตัดสินใจท่ีองคกรนั้นๆ มีสวนเกี่ยวของในการรับผิดชอบ ตอ
สังคม เขาทดสอบทฤษฎีนี้โดยใชขอมูลจากชาวอเมริกัน 56 คน และบริษัทของชาวแคนาดา พบวา
การกระตุนทางดานความคิดของประธานเจาหนาที่บริหารเปนนัยสําคัญซึ่งเกี่ยวพันถึง  แนวโนมของ
องคกรเก่ียวกับแผนกลยุทธความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร หรือ กิจกรรมความ รับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร เหลาน้ัน โดยมากจะเชื่อมโยงไปถึงแผนกลยุทธในระดับบริหาร และความรวมมือ
ขององคกร ดังนั้นการศึกษาที่ละเลยบทบาทของความเปนผูนําในความรับผิดชอบ ตอสังคมอาจให
ผลสรุปที่ไมแนชัดเก่ียวกับผลลัพธที่ได นอกจากนี้เขายังวิจารณถึงทฤษฎีภาวะผูนํา การเปล่ียนแปลง
ในเร่ืองของการเนนในเร่ืองคุณสมบัติหรือความสามารถพิเศษของภาวะผูนํามากเกินไป สิ่งนี้จะ 
นําไปสู การทบทวนแนวความคิดในเร่ืองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเนนองคประกอบดานการ  

กระตุนแนวความคิดในบริบทของความรับผิดชอบตอสังคม37 

 

สรุป 

 

ผูบริหารเปนองคประกอบสําคัญท่ีทําใหโรงเรียนมีคุณภาพ นักเรียนที่จบออกมามีคุณภาพ 

การใชภาวะผูนําที่มีคุณภาพหลายๆดานมาเปลี่ยนแปลงโรงเรียน และสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนับไดวามีความสําคัญอยางยิ่ง สถานศึกษาที่
สามารถจัดการศึกษาใหกับผูเรียนไดตามมาตรฐาน ประเทศชาติก็จะไดกําลังคนท่ีมีคุณภาพมาใช
พัฒนาประเทศใหเกิดความเจริญกาวหนา ผูบริหารเปนสวนสําคัญที่จะนําพาสถานศึกษาสูเปาหมาย

                                                 
36 Nurdan Ozaralli, The effects of transformational leadership on 

empowerment and team effectiveness (Faculty of Business Administration, Marmara 

University, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 24 Iss: 6, page 335-

344, 2003), 93. 
37

 Waldman, D. A., Siegel, D. S. and Javidan, M. ‚Components of CEO 

Transformational leadership and Corporate Social Responsibility (Journal of 

Management Studies, Vol. 43: page 1703 -1725, 2006), 76. 
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ผูบริหารตองเปนผูมีความรู ความสามารถ มีความคิดกวางไกล สามารถเขากับชุมชน ประสาน
ประโยชนกับหนวยงานตางๆได ผูบริหารเปนผูนําตองใชภาวะผูนําที่ถูกตองและเหมาะสมในการ
บริหารงาน การเลือกใชยุทธศาสตร ยุทธวิธี ที่เหมาะสมของผูบริหารก็เปนสิ่งสําคัญ และปจจัยสําคัญ
ของผูบริหารที่จะทําใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จสวนหนึ่ง บาสและอโลวิโอ กลาววา บุคคลที่
แสดงภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational) มักจะมีความเขมแข็งท้ังคุณคาภายในและ
ความคิด และพวกเขาจะมีประสิทธิภาพในการจูงใจผูตามใหกระทําการใด ๆ ในแนวทางท่ีสนับสนุน
ใหเกิดสิ่งที่ดีกวามากกวาแกผลประโยชนสวนตัว มีปจจัยดังนี้ 1.การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ
(Idealized influence Charisma) 2.การขับเคลื่อนดวยการสรางแรงจูงใจ (Inspirational  

Motivation) 3.  การกระตุนใหเกิดการใชสติปญญา (Intellectual Stimulation) 4. ความเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืนของแตละบุคคล (Individualized  Consideration)  
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บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง 
โพธาราม จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) เพ่ือทราบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี  2) ทราบแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีหลายแนวทาง เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา              
รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระ พนักงานครูเทศบาล และคณะกรรมการสถานศึกษา  
จํานวน 118 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมี
ระบบและบรรลุวัตถุประสงคของ  การวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
และระเบียบวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัย 

 

เพ่ือใหการวิจัยดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงได
กําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เพ่ือเสนอขออนุมติโครงการ โดยเร่ิมจาก
การศึกษา เอกสาร ตํารา กฎระเบียบ ขอมูลวรรณกรรม สถิติตาง ๆ รายงานการวิจัย รวมทั้งแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ เพ่ือขอคําแนะนําและความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาในการจัดทําโครงรางการคนควาอิสระจากอาจารยที่ปรึกษา รับขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆใหสมบูรณและนําเสนอภาควิชาเพ่ือขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยจัดทําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดย
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ แลวจึงนําไปทดสอบใช  
(try out) เพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเครื่องมือ และนําเครื่องมือที่สรางไปเก็บรวบรวมขอมูล
จากประชากรตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหและแปรผลการวิเคราะหขอมูล แลวจัดทํารายงานการ
วิจัย  
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย 
นําเสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมการคนควาอิสระ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตามขอเสนอแนะของกรรมการ ผูควบคุมการคนควาอิสระ  จัดทํารายงานผลการคนควา
อิสระ ฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง   
ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชใน
การวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental 

, case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ดังตอไปน้ี 

  
 

 

 

 

S           X 

 

  

เมื่อ S  หมายถึง  ประชากรที่ศึกษา 
  X  หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
  O  หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
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ประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
หัวหนากลุมสาระ พนักงานครูเทศบาล และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี  จํานวน 118 คน ดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากร 
 

โรงเรียน ผูอํานวยการ 
รอง 

ผูอํานวยการ 
หัวหนา 
กลุมสาระ 

พนักงานครู
เทศบาล 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

รวม 

เทศบาล 

วัดไทรอารีรักษ 
1 3 6 37 13 60 

เทศบาลวัดโชค 1 1 6 37 13 58 

รวม 2 4 12 74 26 118 

 
 

ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแประท่ีศึกษา ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ  

อายุราชการ  ประสบการณในการทํางาน ระดับการศึกษาสูงสุด และตําแหนงหนาที่หลักปจจุบันใน
โรงเรียน  

2. ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรท่ีเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ตามแนวคิดของ บาสและอโวลีโอ(Bass and Avolio)1 
ไดใหแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําแนวใหมสําหรับการบริหาร ประกอบดวยคุณลักษณะพฤติกรรมเฉพาะ 
4 ดาน (4I’s) ดังนี้ คือ 

                                                 
1 Bernard M. Bass and Bruce J. Alovio, Improving Organizational 

Effectiveness Through Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage 

Pubications,1994),3-4. 
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1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized  influence Charisma) (X1) หมายถึง 
การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม ผูนําจะเปนที่ยกยอง เคารพ นับถือ 

ศรัทธา ไววางใจและทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกันผูตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติ
เหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนําของเขา สิ่งที่ผูนําตองปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงคุณลักษณะน้ี คือ 

ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําเปนผูที่ไวใจไดวาจะทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
ผูนําจะเปนผูที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพ่ือผลประโยชนสวนตน 

แตจะประพฤติตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน และเพ่ือประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถึง
ความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ 
ความเชื่อและคานิยมของเขา ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีและความมั่นใจของผูตาม 

และทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนํา
แสดงความมั่นใจชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันเพ่ือการบรรลุเปาหมายที่ตองการ  ผูตามจะ
เลียนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนําจากการสรางความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความ
เคารพในตนเอง ผูนําการเปล่ียนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติ
ภาระหนาที่ขององคการ 

2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational  Motivation)  (X2) หมายถึง การท่ีผูนําจะ
ประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตามโดยการสรางแรงจูงใจภายใน การใหความหมาย
และทาทายในเร่ืองงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนวิญญาณของทีม (Team spirit) ใหมีชีวิตชีวา มีการ
แสดงออกซึ่งความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตาม
สัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังท่ีผูตามตองการอยางชัดเจน ผูนําจะ
แสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเชื่อมั่นและ
แสดงใหเห็นความต้ังใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขาม
ผลประโยชนของตนเพ่ือวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของ
ตนตอเปาหมายระยะยาว และบอยครั้งพบวาการสรางแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผานการคํานึงถึงความ
เปนปจเจกบุคคล และการกระตุนทางปญญา โดยการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ทําใหผูตามรูสึก
วาตนเองมีคุณคา และกระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับปญหาที่ตนเผชิญได สวนการกระตุนทาง
ปญญาชวยใหผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค 
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3) การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) (X3) หมายถึง การท่ีผูนํามีการ
กระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงานทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทาง
ใหมๆ มาแกปญหาในหนวยงาน เพ่ือหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม เพ่ือทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค 
โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการตั้งสมมติฐาน การ
เปลี่ยนกรอบ (reframing) การมองปญหาและการเผชิญกับสถานการณเกาๆ ดวยวิถีทางแบบใหมๆ มี
การจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆ ในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา มีการ
ใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆ ผูนํามีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิด
และเหตุผล และไมวิจารณความคิดของผูตามแมวามันจะแตกตางไปจากความคิดของผูนํา  ผูนําทําให  
ผูตามรูสึกวาปญหาเกิดข้ึนเปนสิ่งที่ทาทายและเปนโอกาสท่ีดีที่จะแกปญหารวมกัน  โดยผูนําจะสราง
ความเชื่อมั่นใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข แมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูนําจะ
พิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางได จากความรวมมือรวมใจในการแกปญหาของ
ผูรวมงานทุกคน ผูตามจะไดรับการกระตุนใหตั้งคําถามตอคานิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี 
การกระตุนทางปญญาเปนสวนที่สําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูตามในการท่ีจะตระหนัก 

เขาใจและแกไขปญหาดวยตนเอง 
4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) (X4) หมายถึง   

ผูนําจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล 
และทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (coach) และเปนที่ปรึกษา (advisor) 

ของผูตามแตละคน เพ่ือการพัฒนาผูตาม ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล 
เพ่ือความสัมฤทธิ์และเติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพ่ือนรวมงานให
สูงขึ้นนอกจากน้ีผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตาม โดยการใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมๆ สรางบรรยากาศ
ของการใหการสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปนและความตองการ 
การประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เชนบางคนไดรับ
กําลังใจมากกวา บางคนมีโครงสรางงานที่มากกวาผูนํามีการสงเสริมการส่ือสารสองทางและมีการ
จัดการดวยการเดินดูรอบๆ (management by walking around) มีปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการ
สวนตัว ผูนําสนใจในความกังวลของแตละบุคคล เห็นปจเจกบุคคลเปนบุคคลท้ังระบบ (As a whole 

person) มากกวาเปนพนักงานหรือเปนเพียงปจจัยการผลิต ผูนําจะมีการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มี
การเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) ผูนําจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนา     
ผูตาม เปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มที่และเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่ทาทาย
ความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนําการสนับสนุนและการชวยใหกาวหนาในการ
ทํางานที่รับผิดชอบอยูหรือไม โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ องคประกอบพฤติกรรม
เฉพาะทั้ง 4 องคประกอบ ของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงนี้จะมีความสัมพันธกัน(inter correlated) 
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อยางไรก็ตาม มีการแบงแยกแตละองคประกอบ เพราะเปนแนวคิดพฤติกรรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 
และมีความสําคัญในการวินิจฉัยตามวัตถุประสงคตางๆ 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม (questionnaire) จํานวน 1 ฉบับ มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของ ผูอํานวยการสถานศึกษา รอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระ พนักงานครูเทศบาล และคณะกรรมการสถานศึกษา      
ในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ประสบการณในการทํางาน  ระดับการศึกษาสูงสุด  
ตําแหนงหนาที่หลักปจจุบันในโรงเรียน  และประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน  

แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (check list) 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งผูวิจัยไดจัดทําขึ้น เพ่ือทราบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
(transformation Leadership) ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 4 ดาน ประกอบดวยขอคําถามตามตัวแปรดังนี้ 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
(Idealized  influence Charisma)  2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational  Motivation)       
3) การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation)   และ 4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
(Individualized  Consideration) 

สําหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ของไลเคิรท (Likert”s 
Rating Scale)2 กําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติใน
ระดับมากท่ีสุด ใหมีน้ําหนัก 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติใน
ระดับมาก ใหมีน้ําหนัก 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติใน
ระดับปานกลาง ใหมีน้ําหนัก 3 คะแนน 

                                                 
2 Rensis Likert, New Pattern of Management, (New York: McGraw-Hill,1961)         
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ระดับ 2 หมายถึง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติใน
ระดับนอย ใหมีน้ําหนัก 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติใน
ระดับนอยที่สุด ใหมีน้ําหนัก 1 คะแนน 

ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยสรางเครื่องมือใหเหมาะสมกับบริบทของประชากรที่ใชในการวิจัยจากน้ันนําเครื่องมือ
หาคาความตรงโดยใชเทคนิค IOC แลวนําไปทดลองใช (try out) กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง 
จังหวัด ราชบุรี ที่ไมใชประชากร จํานวน 1 โรงเรียน ผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 30 คน จากนั้นนํา
คะแนนที่ไดกลับคืนมาหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม ตามวิธี  ของครอนบาค 
(Cronbach) 3 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.992
และนําไปเปนเครื่องมือเก็บรวบรวม 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เพ่ือใหการวิจัยดําเนินการอยางราบรื่นและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ผูวิจัยจึง
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตาขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ผูวิจัยทําหนังสือถึงหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรเพ่ือ
ดําเนินการถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการทําหนังสือ ขอความอนุเคราะหไป
ยังสํานักงานเทศบาลเมืองโพธาราม ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากแตละสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
         ขั้นที่ 2 ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามเปนการลวงหนา และเดินทางไปเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมดแลว ผูวิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา จากน้ันลงรหัส แลวนําขอมูล

                                                 
3 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological, 3rd ed (New York : Harper & 

Row Publishers, 1947), 161. 
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ดังกลาวไปคํานวณหาคาทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และนําเสนอผลการวิเคราะหเปนตาราง
ประกอบคําบรรยาย 

 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงกันตามวัตถุประสงคของการวิจัยและขอคําถามในการวิจัย
ไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. การวิเคราะหสถานภาพพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามในดาน  เพศ อายุ อายุราชการ   
ประสบการณในการทํางาน  ระดับการศึกษาสูงสุด  ตําแหนงหนาที่หลักปจจุบันในโรงเรียน  และ
ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน  ใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ 
(percentage) 

2. การวิเคราะหระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใชคามัชฌิมเลขคณิต ( ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) 

3. การวิเคราะหระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ใชคามัชฌิมเลขคณิต ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  แลวนํา
คาเฉล่ียที่ไดจากการตอบแบบสอบถามไปเปรียบเทียบกับเกณฑแนวคิดของ เบสท (Best)4 ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

 

คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยูใน 

ระดับมากที่สุด 

คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรี อยูใน 

ระดับมาก 

คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยูในระดับปาน
กลาง 
 

 

                                                 
4 John W, Best, Research in Education, 4th ed (Englewood cliffs: Prentice 

Hall,Inc., 1983), 190. 
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คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยูใน
ระดับนอย 

คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรี อยูใน
ระดับนอยที่สุด5 

 4. การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
 

สรุป 

 

 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 2) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี มี
หลายแนวทาง  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive reseach) ประชากร คือ 
ผูอํานวยการสถานศึกษา  2  คน  รองผูอํานวยการสถานศึกษา 4  คน หัวหนากลุมสาระ  12  คน   
พนักงานครูเทศบาล  74  คน  และคณะกรรมการสถานศึกษา 26  คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 118 คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ  บาส (Bass) 
และ อโวลิโอ (Avolio) ใน 4 ดาน ไดแก 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized  influence 

Charisma) 2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational  Motivation) 3) การกระตุนทางปญญา 
(Intellectual Stimulation) 4)การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized  

Consideration 6 สถิติที่ใชในการวิจัยไดแกคาความถ่ี (frenquency) และคารอยละ (percentage) 
คามัชฌิมเลขคณิต ( )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )   

 

 

                                                 
5 John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice – Hall 

Inc;1986),114. 
6 Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational 

Effectiveness Through  Transformational Leadership (Thousand Oaks: Sage 

Pubications,1994),3-4. 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การดําเนินการคนควาอิสระเรื่อง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ 2) แนวทางการพัฒนาภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยใชผูให
ขอมูลเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ไดรับการตอบกลับคืนมาครบทุกฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 
เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใสตารางประกอบการ
บรรยาย จําแนกออกเปน 3 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 
 ตอนท่ี  3 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุร ี
  

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนการวิเคราะหขอมูลของผูตอบ
แบบสอบถามของ ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระ พนักงาน
ครูเทศบาล และคณะกรรมการสถานศึกษา งานวิจัยนี้ใชประชากร 2 โรงเรียน รวม 118 คน จําแนก
ตาม เพศ อายุ อายุราชการ ประสบการณในการทํางาน ระดับการศึกษาสูงสุด และตําแหนงหนาที่
หลักปจจุบันในโรงเรียน และประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน โดยหาคาความถี่ (f) และคา
รอยละ (%) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม                    
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ    
 ชาย 

หญิง 
34 
84 

28.81 
71.19 

รวม 118 100.00 
2. อายุ  

ไมเกิน 30 ป 
 

35 
 

29.66 
 30 – 40 ป 

41 -50 ป 
51 ป ขึ้นไป 

31 
28 
24 

26.27 
23.74 
20.33 

รวม 118 100.00 
3. อายุราชการ 
            ไมเกิน 5 ป 

 
31 

 
26.27 

 5 - 10 ป 
11 – 15 ป 
มากกวา 15 ป 

34 
27 
26 

28.81 
22.88 
20.34 

รวม 118 100.00 
4. ประสบการณในการทํางาน 
            ไมเกิน 5 ป 

 
31 

 
26.27 

 5-10 ป 
11-15 ป 
16 ป ขึ้นไป 

34 
27 
24 

28.81 
22.88 
20.34 

รวม 118 100.00 
5. ระดับการศึกษาสูงสุด 
           ปริญญาตร ี

 
96 

 
81.36 

 ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

21 
1 

17.70 
0.94 

รวม 118 100.00 
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
6. ตําแหนงหนาทีห่ลักในปจจุบัน   
 ผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 
หัวหนากลุมสาระ 
พนักงานครูเทศบาล 
กรรมการสถานศึกษา 

2 
4 
12 
74 
26 

1.69 
3.39 
10.17 
62.71 
22.04 

รวม 118 100.00 
  

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 84 คน คิดเปนรอย
ละ 71.19 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 28.81 อายุไมเกิน 30 ป จํานวน 35 
คน คิดเปนรอยละ 29.66 รองลงมาคือ อายุ 30-40 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 26.27 และอายุ 
51 ป ขึ้นไปนอยที่สุด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 20.33 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด 
จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 81.36 รองลงมาคือ ปริญญาโท จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 17.70 
และปริญญาเอก นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.94 ตําแหนงพนักงานครูเทศบาล มากที่สุด 
จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 62.71 รองลงมาคือ กรรมการสถานศึกษา จํานวน 26 คน คิดเปนรอย
ละ 22.04 และตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปน รอยละ 1.69  
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ตอนที่ 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี 
 ในการวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง            
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชมัชฌิมเลขคณิต ( ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
( ) จากประชากร 13 แหง แลวนําไปเปรียบเทียบตามเกณฑภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตามแนวคิดของบาส ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี   
                        (N =118) 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา   ระดับ 
1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 3.69 0.23 มาก 
2. การสรางแรงบันดาลใจ 3.59 0.55 มาก 
3. การกระตุนทางปญญา 3.71 0.51 มาก 
4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 3.69 0.60 มาก 

รวม  3.67 0.32 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.67) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานมีการกระจายนอย ( =0.32) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณา
รายดานพบวา มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับมาก ทั้ง 4 ดาน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 
0.23 - 0.60 คามัชฌิมเลขคณิตตั้งแต 3.59 - 3.71 โดยเรียงลําดับจากคามัชฌิมเลขคณิตมากไปหา
นอยดังนี้ การกระตุนทางปญญา ( =3.71, S.D=0.51) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ( =3.69, 
S.D=0.23) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ( =3.69, S.D=0.60) และการสรางแรงบันดาลใจ     
( =3.59, S.D=0.55)  
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ตารางที่ 4 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ 

 (N =118) 

ขอที ่
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

  ระดับ 
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

1 ผูบริหารเปนผูมีวสิัยทัศนและสามารถถายทอดความคิดเห็นไปสูครู 3.74 0.56 มาก 
2 ผูบริหารปฏิบตัิตนเปนแบบอยางท่ีดี 3.76 0.33 มาก 
3 ผูบริหารแจงวัตถุประสงคและเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 3.82 0.41 มาก 
4 ผูบริหารควบคุมอารมณไดทุกสถานการณ 3.81 0.74 มาก 
5 ผูบริหารเสียสละสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม 3.71 0.81 มาก 
6 ผูบริหารปฏิบตัิตนเปนประโยชนแกเพื่อนรวมงาน 3.74 0.23 มาก 
7 ผูบริหารทําใหผูรวมงานมีความภาคภูมิใจท่ีไดทํางานรวมกัน 3.85 0.31 มาก 
8 ผูบริหารกําหนดวตัถุประสงคในการทํางานอยางชัดเจน 3.51 0.24 มาก 
9 ผูบริหารมีความเช่ือมั่นตอการปฏบิัติงานของผูรวมงาน 3.58 0.25 มาก 
10 ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงความแนวแนในอุดมการณ 3.56 0.33 มาก 
11 ผูบริหารสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน 3.54 0.54 มาก 
12 ผูบริหารแสดงใหผูรวมงานเห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน 3.61 0.44 มาก 
 รวม 3.69 0.23 มาก 

 
จากตารางที่ 4 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( =3.69) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย ( =0.23) แสดงวาผูใหขอมูลมีความ
คิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยูระหวาง 0.24-0.81 คามัชฌิมเลขคณิตต้ังแต 3.51-3.85 โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือ 
ขอ 7 ผูบริหารทําใหผูรวมงานมีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานรวมกัน ( =3.85, =0.31) รองลงมา 
คือ ขอ 3 ผูบริหารแจงวัตถุประสงคและเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน ( =3.82, =0.41) และ
ขอที่มีมัชฌิมเลขคณิตต่ําสุด คือ ขอ 8 ผูบริหารกําหนดวัตถุประสงคในการทํางานอยางชัดเจน         
( =3.51, =0.24) 
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ตารางที่ 5 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดานการสรางแรงบันดาล
ใจ 

 (N =118) 

ขอที ่
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

  ระดับ 
การสรางแรงบันดาลใจ 

1 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจแกผูรวมงานสามารถทํางานท่ีมอบหมาย
ไดสาํเรจ็ 

3.54 0.52 มาก 

2 ผูบริหารกลาวถึงสิ่งที่ตองทําใหประสบผลสําเรจ็ดวยความกระตือรือรน 3.59 0.36 มาก 
3 ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานเกดิความตระหนักถึงงานในหนาท่ีเปนสาํคัญ 3.63 0.39 มาก 
4 ผูบริหารแสดงวิสัยทัศนแดผูรวมงานเขาใจไดอยางชัดเจน 3.68 0.33 มาก 
5 ผูบริหารแสดงความเช่ือม่ันวาครูทาํงานไดและบรรลเุปาหมาย 3.57 0.37 มาก 
6 ผูบริหารสรางความมั่นใจแกครูในการฝาฟนเอาชนะอุปสรรคตางๆ 3.59 0.24 มาก 
7 ผูบริหารพูดใหครูเห็นถึงความไววางใจซ่ึงกันและกัน 3.58 0.41 มาก 
8 ผูบริหารกระตุนใหครมูีการทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.61 0.56 มาก 
9 ผูบริหารสรางเจตคติที่ดีในการทํางาน 3.61 0.52 มาก 
10 ผูบริหารทําใหเพื่อนรวมงานจดัการกับอุปสรรคในการทํางานของตนเอง 3.58 0.51 มาก 
11 ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานสามารถจัดการกับปญหาที่ตนเองเผชิญได

ทางปญญา 
3.56 0.57 มาก 

12 ผูบริหารมีความมุงม่ันที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย 3.51 0.24 มาก 
 รวม 3.59 0.55 มาก 

 
จากตารางที่ 5 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =
3.59) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย ( =0.55) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู
ระหวาง 0.24-0.57 คามัชฌิมเลขคณิตต้ังแต 3.51-3.68 โดยขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ ขอ 4 
ผูบริหารแสดงวิสัยทัศนแดผูรวมงานเขาใจไดอยางชัดเจน ( =3.68, =0.33) รองลงมาคือ ขอ 2 
ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานเกิดความตระหนักถึงงานในหนาที่เปนสําคัญ ( =3.63, =0.39) และ
ขอที่มีมัชฌิมเลขคณิตต่ําสุดคือ ขอ12 ผูบริหารมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย ( =3.51, 

=0.24) 
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ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดานการกระตุนทาง
ปญญา 

 (N =118) 

ขอที ่
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

  ระดับ 
การกระตุนทางปญญา 

1 ผูบริหารรับฟงขอเสนอแนะของครูอยางตั้งใจเสมอ 3.62 0.36 มาก 
2 ผูบริหารมีการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ 3.74 0.35 มาก 
3 ผูบริหารกระตุนใหครูตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงาน

และหาแนวทางแกปญหา 
3.76 0.47 มาก 

4 ผูบริหารกระตุนใหครูแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 3.65 0.55 มาก 
5 ผูบริหารแสดงใหครูเห็นวาปญหาที่เกิดข้ึนเปนเรื่องที่ทาทาย

และเปนโอกาสที่ดีที่จะแกปญหารวมกัน 

3.64 0.61 มาก 

6 ผูบริหารใชวิธีการตั้งคําถามเพ่ือนําไปสูการแสดงความคิดเห็น
ของผูรวมงาน 

3.61 0.23 มาก 

7 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหผูรวมงานระบุปญหาของ
หนวยงานโดยใชเหตุผล 

3.73 0.47 มาก 

8 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆในการพิจารณา
งานหรือปญหาตางๆ 

3.72 0.25 มาก 

9 ผูบริหารเปดโอกาสใหเพ่ือนรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในการแกปญหา 

3.78 0.36 มาก 

10 ผูบริหารตั้งคําถามเพ่ือใหเพ่ือนรวมงานแสดงความคิดเห็น 3.79 0.21 มาก 
11 ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานแกปญหาอยางสรางสรรคดวย

วิธีการใหม ๆ 

3.77 0.22 มาก 

 รวม 3.71 0.51 มาก 
 

จากตารางที่ 6 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดานการกระตุนทางปญญา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =
3.71) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย ( =0.51) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู
ระหวาง 0.21-0.61 คามัชฌิมเลขคณิตต้ังแต 3.61-3.79 โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือ ขอ 
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10 ผูบริหารตั้งคําถามเพ่ือใหเพ่ือนรวมงานแสดงความคิดเห็น ( =3.79, =0.21) รองลงมา คือ 
ขอ 22 ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานแกปญหาอยางสรางสรรคดวยวิธีการใหม  ๆ ( =3.77 , 

=0.22) และขอท่ีมีมัชฌิมเลขคณิตต่ําสุดคือ ขอ 6 ผูบริหารใชวิธีการตั้งคําถามเพ่ือนําไปสูการแสดง
ความคิดเห็นของผูรวมงาน ( =3.61, =0.23) 

 
ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดานการคํานึงถึงความ
เปนปจเจกบุคคล 

              (N =118) 

ขอที ่
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

  ระดับ 
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

1 ผูบริหารใหความดูและเอาใจใสครูเปนรายบุคคลทําใหครู
รูสึกมีคุณคา 

3.71 0.52 มาก 

2 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ 

3.75 0.36 มาก 

3 ผูบริหารใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอความกาวหนาของ
ครูเปนรายบุคคล 

3.61 0.47 มาก 

4 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานแตละคนดวย
ความสนใจ 

3.54 0.21 มาก 

5 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดใชความสามารถพิเศษ
อยางเต็มที่ 

3.65 0.25 มาก 

6 ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานสนใจพัฒนาจุดเดนของตนเอง 3.87 0.23 มาก 
7 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานเขาพบเพ่ือปรึกษาหารือ 3.64 0.24 มาก 
8 ผูบริหารใหคําแนะนําแกผูรวมงาน 3.66 0.25 มาก 
9 ผูบริหารใหความสนใจแกผูรวมงานทุกคน 3.81 0.26 มาก 
10 ผูบริหารมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความสามารถของแต

ละบุคคล 

3.75 0.33 มาก 

 รวม 3.69 0.60 มาก 
 

จากตารางที่ 7 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยภาพรวมอยูใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70 
 
ระดับมาก ( =3.69) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย ( =0.60) แสดงวาผูใหขอมูลมี
ความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระหวาง 0.21-0.52 คามัชฌิมเลขคณิตตั้งแต 3.54-3.87 โดยขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด 
คือ ขอ 6 ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานสนใจพัฒนาจุดเดนของตนเอง  ( =3.87, =0.23) 
รองลงมาคือ ขอ 9 ผูบริหารใหความสนใจแกผูรวมงานทุกคน ( =3.81, =0.26) และขอที่มีมัชฌิม
เลขคณิตต่ําสุดคือ ขอ4 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานแตละคนดวยความสนใจ ( =3.54, 

=0.21) 
 
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล

เมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี    
 จากการสังเคราะหขอมูลในสวนของขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามสามารถสรุปแนว
ทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม 
จังหวัดราชบุรีประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 
 สวนที่ 1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

ผูนําควรแสดงบทบาทอยางเขมแข็งตอผูตาม โดยผูตามมีความเปนหนึ่งเดียวกันกับผูนํา ซึ่ง
ผูนําเหลานี้จะมีมาตรฐานทางศีลธรรมและความประพฤติที่ถูกตองตามจริยธรรมสูง และสามารถที่จะ
พ่ึงพาไดในการทําสิ่งที่ถูกตอง เพราะผูนําผูที่แสดงบทบาทตนแบบอยางเขมแข็งตอผูตาม ผูตามมี
ความเปนหนึ่งเดียวกันกับผูนําเหลานี้และมีความตองการในการที่จะเอาอยางพวกเขาเพ่ือใหเทาเทียม
หรือเหนือกวาคนอ่ืนเปนอยางมาก ผูนําเหลานี้โดยปกติแลวจะมีมาตรฐานทางศีลธรรมและความ
ประพฤติที่ถูกตองตามจริยธรรมสูง และสามารถที่จะพ่ึงพาไดในการทําสิ่งที่ถูกตอง พวกเขามักจะ
ไดรับการเคารพอยางลึกซึ้งจากผูตามผูที่โดยปกติแลว จะมีความเชื่อใจเชื่อมั่นในตัวพวกเขาอยางมาก 
พวกเขาเสนอทั้งทัศนวิสัยและความรูสึกของงานที่ไดรับมอบหมายใหกับผูตาม 

 
สวนที่ 2 การสรางแรงบันดาลใจ 
แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการสรางแรง

บันดาลใจ มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
ผูนําควรส่ือสารใหผูตามเกิดความคาดหวัง สรางแรงจูงใจจนทําใหเกิดความทุมเทจนกลาย

มาเปนการอยูในอํานาจและเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนรวมกันในสถานศึกษา เพราะผูนําที่สามารถ
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สื่อสารใหผูตามเกิดความคาดหวังในระดับสูง สรางแรงจูงใจใหกับพวกเขาจนทําใหเกิดความทุมเทจน
กลายมาเปนการอยูในอํานาจและเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนรวมกันในองคกร จะสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับผูรวมงานได  

 
สวนที่ 3 การกระตุนทางปญญา 
แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการกระตุนทาง

ปญญา มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
ผูนําควรกระตุนผูตามใหมีการสรางสรรคและมีความคิดริเริ่ม และทาทายความเชื่อและ

คุณคาของตนเอง สนับสนุนผูตามโดยวิธีการใหม เพราะผูนําที่กระตุนผูตามใหมีการสรางสรรคและมี
ความคิดริเริ่ม และทาทายความเช่ือและคุณคาของพวกเขาเทา ๆ กับสิ่งเหลานั้นที่มีในผูนําและองคกร 
ภาวะผูนําแบบนี้จะสนับสนุนผูตามโดยการที่พวกเขาพยายามลองใชวิธีการใหมและแนวทางการ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงใหมๆ  ในการปฏิบัติตามแถลงการณขององคกร เปนสิ่งที่สงเสริมใหผูตามคิด
ในสิ่งที่ออกมาจากพวกเขาเองและเก่ียวของในการแกไขปญหาอยางระมัดระวัง 

 
สวนที่ 4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
ผูนําควรทําใหมีบรรยากาศในการใหการสนับสนุนโดยการฟงความตองการของผูตามแตละ

คนอยางระมัดระวัง ปฏิบัติตนเสมือนเปนผูฝกสอนและผูแนะนํา มอบหมายงานใหบุคคลมีการพัฒนา
สูงสุด  เพ่ือใหผูตามพัฒนาความทาทายสวนบุคคล  เพราะผูนําที่ทําใหมีบรรยากาศในการใหการ
สนับสนุนโดยการฟงความตองการของผูตามแตละคนอยางระมัดระวัง ผูนําปฏิบัติตนเสมือนเปนผู
ฝกสอนและผูแนะนํา ผูนําเหลานี้อาจจะใชการมอบหมายงาน พยายามชวยใหบุคคลมีการพัฒนา
สูงสุด เพ่ือใหผูตามพัฒนาความทาทายสวนบุคคล 
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง            
โพธาราม จังหวัดราชบุรี” มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ2) แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยใชผูใหขอมูลเปน
หนวยวิเคราะห (uni of analysis) ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา                  
รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระ พนักงานครูเทศบาล และคณะกรรมการสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี จํานวน 2  โรงเรียน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
สถิติที่ ใช ในการวิ เคราะหขอมูล  ไดแก  คาความถี่  ( frequency)  คารอยละ  (percentage)                    
คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ                
การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาดานรายดานพบวา มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับ
มากทุกดาน โดย 1) ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีคามัชฌิมเลขคณิต มากที่สุด รองลงมาคือ 
ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง                  
โพธาราม จังหวัดราชบุรี มีแนวทางดังนี้ 1) ผูนําควรแสดงบทบาทอยางเขมแข็งตอผูปฏิบัติตนตามหลัก
ศีลธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ผูนําควรสื่อสารใหผูตามเกิดความคาดหวัง สรางแรงจูงใจจนทําให
เกิดความทุมเทจนกลายมาเปนการอยูในอํานาจและเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนรวมกันในสถานศึกษา   
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3) ผูนําควรกระตุนผูตามใหมีการสรางสรรคและมีความคิดริเริ่ม และทาทายความเช่ือและคุณคาของ
ตนเอง สนับสนุนผูตามโดยวิธีการใหม และ 4) ผูนําควรสรางบรรยากาศที่ดีในองคกร 

 
การอภิปรายผล 

 
 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารมีภาวะผูนําที่มาก  
มีความใกลชิดกับทองถิ่น บริหารงานบนพ้ืนฐานรูปแบบการบริหารงานทองถิ่น อีกท้ังมีประสบการณ
ในการบริหารงานอยางมืออาชีพ นํากลยุทธการบริหารดานตาง ๆ มาใชในการบริหารงานอีกทั้งยังมี
ความทันสมัยใชเทคโนโลยีชวยในการบริหารงาน และวางแนวทางในการทํางานอยางเปนระบบสราง
ความสะดวกในการทํางาน และการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ      
อุดมศักดิ์ กุลครอง ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหาร
สถานศึกษา ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับงานวิจัยของฉวีวรรณ จันทรเมง ไดศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอ
มาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของนุชา สระสม ไดศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารท่ี
สงผลตอวัฒนธรรมองคการแบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับ และสอดคลอง
กับงานวิจัยของสามารถ  สูรโรคา  ไดศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิผลการ
บริหารการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารการศึกษา
องคการบริหารสวนตําบล โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก   

2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง             
โพธาราม จังหวัดราชบุรี มีแนวทางดังนี้  

2.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูนําควรแสดงบทบาทอยางเขมแข็งตอผูตาม 
โดยผูตามมีความเปนหนึ่งเดียวกันกับผูนํา ซึ่งผูนําเหลานี้จะมีมาตรฐานทางศีลธรรมและความ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 
 

ประพฤติที่ถูกตองตามจริยธรรมสูง และสามารถที่จะพ่ึงพาไดในการทําสิ่งท่ีถูกตอง เพราะผูนํา เปนผู
ที่แสดงบทบาทตนแบบอยางเขมแข็งตอผูตาม ผูตามมีความเปนหนึ่งเดียวกันกับผูนําเหลานี้และมี
ความตองการในการท่ีจะเอาอยางพวกเขาเพ่ือใหเทาเทียมหรือเหนือกวาคนอ่ืนเปนอยางมาก ผูนํา
เหลาน้ีโดยปกติแลวจะมีมาตรฐานทางศีลธรรมและความประพฤติที่ถูกตองตามจริยธรรมสูง และ
สามารถที่จะพ่ึงพาไดในการทําสิ่งที่ถูกตอง พวกเขามักจะไดรับการเคารพอยางลึกซึ้งจากผูตามผูที่โดย
ปกติแลว จะมีความเชื่อใจเชื่อมั่นในตัวพวกเขาอยางมาก พวกเขาเสนอทั้งทัศนวิสัยและความรูสึกของ
งานที่ไดรับมอบหมายใหกับผูตาม สอดคลองกับงานวิจัยของ ดิออนน่ี (Dionne) ดําเนินการวิจัยเรื่อง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพของทีม พบวาอุดมการณ แรงบันดาลใจ หรือ อิทธิพลตอ
จิตใจ การกระตุนความคิด วิจารณญาณ จะถูก สรางและแสดงออกมาในรูปแบบตางๆ เชน การแสดง
วิสัยทัศน การตัดสินใจรวมกันเปนทีมการ ทํางานเปนทีม และการจัดการปญหาที่เกิดขึ้นในทีม โดยสิ่ง
ที่แสดงออกมายังสวนรวมนี้จะสงผลกระทบในเชิงบวกในดานการส่ือสาร การเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และการจัดการความขัดแยงที่ เกิดขึ้น สิ่งตางๆเหลานี้จะเขามามีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาทีม การ
ฝกซอม และโครงสรางของทีม และทิศทางของทีมในอนาคต 

2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูนําควรสื่อสารใหผูตามเกิดความคาดหวัง สรางแรงจูงใจ
จนทําใหเกิดความทุมเทจนกลายมาเปนการอยูในอํานาจและเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนรวมกันใน
สถานศึกษา เพราะผูนําที่สามารถสื่อสารใหผูตามเกิดความคาดหวังในระดับสูง สรางแรงจูงใจใหกับ
พวกเขาจนทําใหเกิดความทุมเทจนกลายมาเปนการอยูในอํานาจและเปนสวนหนึ่ งของวิสัยทัศน
รวมกันในองคกร จะสรางแรงบันดาลใจใหกับผูรวมงานได สอดคลองกับงานวิจัยของโอซาราลี 
(Ozaralli) ดาเนินการวิจัยเร่ืองผลกระทบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตอการ มอบอํานาจและ
ประสิทธิภาพของทีม โดยมีวัตถุประสงคของการทาวิจัยเพ่ือศึกษาถึงภาวะผูนําการ เปลี่ยนแปลงที่มี
ความสัมพันธกับการมอบอํานาจหนาที่และประสิทธิภาพของทีม ซึ่งเปนสวนหนึ่ง ของการบูรณาการ
ของรูปแบบภาวะผูนําตัวอยาง รูปแบบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ ผูบังคับบัญชาและตั้ง
สมมุติฐานวามีความสัมพันธกับจุดแข็งของผูใตบังคับบัญชาและประสิทธิภาพ  ของทีม ลูกจาง 156 
คน จากหลายอุตสาหกรรมใหคะแนนถึงพฤติกรรมภาวะผูนําการ เปลี่ยนแปลงของผูบังคับบัญชาของ
เขา และยังใหคะแนนในการมอบหมายอํานาจหนาที่ พวกเขายัง ประเมินคาประสิทธิภาพของทีมใน
ดานพัฒนาการของทีม การสื่อสารกัน และผลการทางานของทีม ผลการสํารวจชี้วาภาวะผูนําการ
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เปลี่ยนแปลงไดสงเสริมใหความคาดหมายตอผูใตบังคับบัญชา ผลงาน ประสบการณ และยังเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทีมตามมาดวย 

3) ดานการกระตุนทางปญญา ผูนําควรกระตุนผูตามใหมีการสรางสรรคและมีความคิด
ริเริ่ม และทาทายความเช่ือและคุณคาของตนเอง สนับสนุนผูตามโดยวิธีการใหม เพราะผูนําที่กระตุน
ผูตามใหมีการสรางสรรคและมีความคิดริเริ่ม และทาทายความเชื่อและคุณคาของพวกเขาเทา ๆ กับ
สิ่งเหลานั้นที่มีในผูนําและองคกร ภาวะผูนําแบบนี้จะสนับสนุนผูตามโดยการที่พวกเขาพยายามลองใช
วิธีการใหมและแนวทางการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงใหมๆ  ในการปฏิบัติตามแถลงการณขององคกร 
เปนสิ่งที่สงเสริมใหผูตามคิดในสิ่งที่ออกมาจากพวกเขาเองและเก่ียวของในการแกไขปญหาอยาง
ระมัดระวัง สอดคลองกับงานวิจัยของ กิลเลสเป (Gillespie) ดําเนินการวิจัยเรื่องภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและคุณคารวมตอการ สรางกรอบความไววางใจ โดยใหสมาชิก 83 คนของทีม R&D ทํา
แบบสอบถามเร่ืองความไววางใจ ระหวางบุคคลที่เปนศูนยรวมในการสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพ
ของทีม ในขณะที่ผูนําทีมมี บทบาทตนๆในการสรางและพัฒนาความไววางใจ การวิจัยไดทดสอบ
คุณลักษณะพิเศษของภาวะผูนําในการปฏิบัติที่ทําใหเกิดความไววางใจตอตัวผูนํา จากการศึกษาน้ีได
ศึกษาถึงความสัมพันธ ระหวางการปฏิบัติของกลุมภาวะผูนําและความไววางใจของสมาชิกในทีมในตัว
ของผูนําของพวก เขาพบวาการเปลี่ยนแปลงของความไววางใจของสมาชิกในทีมที่มีตอผูนํา เมื่อมีการ
ตัดสินใจ การสื่อสารในการรวบรวมวิสัยทัศนและการแบงปนความคิดเห็นกันกับผูนํา ความไววางใจใน
ตัวผูนําก ็เปนความเกี่ยวของที่ชัดเจนที่สื่อถึงประสิทธิภาพของผูนํา 

4) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผูนําควรทําใหมีบรรยากาศในการใหการ
สนับสนุนโดยการฟงความตองการของผูตามแตละคนอยางระมัดระวัง ปฏิบัติตนเสมือนเปนผูฝกสอน
และผูแนะนํา มอบหมายงานใหบุคคลมีการพัฒนาสูงสุด  เพ่ือใหผูตามพัฒนาความทาทายสวนบุคคล   
เพราะผูนําที่ทําใหมีบรรยากาศในการใหการสนับสนุนโดยการฟงความตองการของผูตามแตละคน
อยางระมัดระวัง ผูนําปฏิบัติตนเสมือนเปนผูฝกสอนและผูแนะนํา ผูนําเหลานี้อาจจะใชการมอบหมาย
งาน พยายามชวยใหบุคคลมีการพัฒนาสูงสุด  เพ่ือใหผูตามพัฒนาความทาทายสวนบุคคล สอดคลอง
กับงานวิจัยของวัตแมน, ซีเจล และจาวีดาน (Waldman, Siegel and Javidan.) ดําเนินการวิจัยเรื่อง 
องคประกอบภาวะผูนํา การเปล่ียนแปลงของประธานเจาหนาที่บริหารและความรวมมือในความ 
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร โดยใชทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการสํารวจบทบาทของ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารในขอบเขตการตัดสินใจท่ีองคกรนั้นๆ มีสวนเกี่ยวของในการรับผิดชอบ ตอ
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สังคม เขาทดสอบทฤษฎีนี้โดยใชขอมูลจากชาวอเมริกัน 56 คน และบริษัทของชาวแคนาดา พบวา
การกระตุนทางดานความคิดของประธานเจาหนาที่บริหารเปนนัยสําคัญซึ่งเกี่ยวพันถึง  แนวโนมของ
องคกรเก่ียวกับแผนกลยุทธความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร หรือ กิจกรรมความ รับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร เหลาน้ัน โดยมากจะเชื่อมโยงไปถึงแผนกลยุทธในระดับบริหาร และความรวมมือ
ขององคกร ดังนั้นการศึกษาที่ละเลยบทบาทของความเปนผูนําในความรับผิดชอบ ตอสังคมอาจให
ผลสรุปที่ไมแนชัดเก่ียวกับผลลัพธที่ได นอกจากนี้เขายังวิจารณถึงทฤษฎีภาวะผูนํา การเปล่ียนแปลง
ในเรื่องของการเนนในเร่ืองคุณสมบัติหรือความสามารถพิเศษของภาวะผูนํามากเกินไป  สิ่งนี้จะ 
นําไปสู การทบทวนแนวความคิดในเร่ืองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเนนองคประกอบดานการ  
กระตุนแนวความคิดในบริบทของความรับผิดชอบตอสังคม  

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการศึกษาไปใชในประโยชนในการ
พัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ดังนี้ 
 1. จากการศึกษาพบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูบริหารกําหนดวัตถุประสงคใน
การทํางานอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารควรมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน 
และมีการชี้แจงใหกับผูใตบังคับบัญชาทราบรายละเอียดอยางชัดเจน 
 2. จากการศึกษาพบวา ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารมีความมุงมั่นที่จะทํางานให
บรรลุเปาหมาย มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด ดังนั้น ผูบริหารควรแสดงความรูความสามรถ ตลอดจน
มีการแสดงเปาหมายใหมีความชัดเจน เชน การกลาวถึงบอยครั้ง การทําสัญลักษณ หรือการแสดง
ความพากเพียรอุตสาหะใหมากขึ้น โดยความมุงม่ันนั้นตองมาจากความมุมมั่นที่แทจริง 
 3. จากการศึกษาพบวา ดานการกระตุนทางปญญา ผูบริหารใชวิธีการต้ังคําถามเพ่ือนําไปสู
การแสดงความคิดเห็นของผูรวมงาน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารควรใชกลยุทธใน
การตั้งคําถามใหเกิดการคิดที่มีความสรางสรรคกับผูรวมงานใหหลากหลายมากข้ึนเพ่ือการกระตุน
ทางดานความคิดที่หลากหลาย 
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4. จากการศึกษาพบวา ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผูบริหารใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชนตอความกาวหนาของครูเปนรายบุคคล มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารควร
แนะแนวและสงเสริมการเลื่อนข้ัน และการพัฒนาความรูความสามารถของครูอยางจริงจัง และมีความ
ตอเนื่อง เพื่อขวัญและกําลังใจในการทํางาน อันสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของครูตอไป 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาของสถานศึกษาในเทศบาล 
 2. ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในทุก
ระดับ ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแหง เพื่อกําหนดเปนรูปแบบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาในเทศบาล  
 3. ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกับสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ผลการ
ศึกษาวิจัยที่ไดจะสามารถนํามากําหนดเปนนโยบาย หรือแนวทางการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาของ
แตละสังกัดใหมีศักยภาพสูงตอไปได 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 

และรายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ที่ ศธ 0520.203.2/907-909                                         ภาควิชาการบริหารการศึกษา                  
                                                                           คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                                                         พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000   
             

                           13  มถิุนายน 2557 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 

เรียน    
สิ่งที่สงมาดวย  แบบตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม   จํานวน  1 ฉบับ 

 

     ดวย นางสาวเกลารจิกา ถวัลยเสรี รหัสนักศึกษา 55252378 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติ
ใหทําสารนิพนธเรื่อง “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี” ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะห จาก
ทานตรวจสอบความตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้  เพ่ือนําไปประกอบการ
พัฒนางานวิจัยตอไป 

 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษา ขอขอบคุณในการอนุเคราะหของทาน
มา ณ โอกาสน้ี 

 

 

                            ขอแสดงความนับถือ 

                                           
                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ  อินทรรักษ) 

                                   หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 

งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร 034 – 219316 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
 

1.  ชื่อ    ดร.ยุวดี  ผลพันธิน 
 ตําแหนง   อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 สถานที่ทํางาน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
2.  ชื่อ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ 
 ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย ประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 สถานที่ทํางาน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

3.  ชื่อ   นางลัดดา  ศรีสุวรรณ 
 ตําแหนง   หัวหนาฝายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7) 
 สถานที่ทํางาน เทศบาลตําบลหลักเมือง 
 วฒุิการศึกษา  ปรญิญาโท การบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองเครื่องมือ 

และรายชื่อโรงเรียนที่ทดลองเครื่องมือ 
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ที่ ศธ 0520.203.2/491                                                ภาควิชาการบริหารการศึกษา                  
                                                                            คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                           พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000    

                           4  กรกฎาคม 2557 

 

เรื่อง  ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชองลม) 
 
สิ่งที่สงมาดวย   แบบแบบสอบถาม   จํานวน  30 ชุด 

ดวย นางสาวเกลารจิกา ถวัลยเสรี รหัสนักศึกษา 55252378 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติ
ใหทําสารนิพนธเรื่อง “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี” ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะห ให
นักศึกษาทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือในหนวยงานของทาน เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขกอน
นําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง เพ่ือนําไปประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป 

 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษา ขอขอบคุณในการ
อนุเคราะหของทานมา ณ โอกาสนี้ 
                                ขอแสดงความนับถือ 

                                    
                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ  อินทรรักษ) 

                                  รองหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

 

งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร 034 – 219316 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ค 
คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-

pha 
N of Items 

.992 45 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correla-

tion 

Cronbach's Al-

pha if Item De-

leted 

b1 524.7500 2829.3548 .5314 .9920 

b2 524.7500 2804.3226 .8929 .9918 

b3 524.7813 2803.6603 .7110 .9919 

b4 524.9375 2809.6734 .6959 .9919 

b5 525.0313 2800.6119 .7515 .9919 

b6 524.8438 2806.4587 .7247 .9919 

b7 524.8750 2806.7581 .6760 .9919 

b8 524.8125 2812.0927 .6423 .9919 

b9 524.8125 2803.3831 .8283 .9918 

b10 524.7500 2810.1935 .7240 .9919 

b11 524.7813 2816.3054 .6908 .9919 

b12 524.7500 2811.2903 .7072 .9919 

b13 524.7813 2808.3700 .7509 .9919 

b14 524.8750 2819.7258 .7227 .9919 

b15 524.9375 2820.7056 .6434 .9919 

b16 524.8438 2816.9103 .6238 .9919 

b17 524.7188 2818.8538 .7318 .9919 
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b18 524.8750 2808.8871 .7520 .9919 

b19 524.8438 2825.4909 .4924 .9920 

b20 524.8438 2800.5877 .8083 .9918 

b21 524.6250 2830.5000 .5364 .9919 

b22 524.6875 2821.3185 .6924 .9919 

b23 525.0000 2796.3226 .7516 .9919 

b24 524.8125 2849.1250 .1643 .9921 

b25 524.6250 2828.3710 .5104 .9920 

b26 524.7188 2824.4022 .6275 .9919 

b27 524.8750 2802.0484 .7391 .9919 

b28 525.0000 2795.0968 .7668 .9919 

b29 524.9375 2806.3185 .7448 .9919 

b30 524.7500 2823.3548 .5230 .9920 

b31 524.9688 2801.0635 .7737 .9919 

b32 524.7188 2822.9829 .6542 .9919 

b33 524.8125 2811.7056 .6478 .9919 

b34 524.8125 2798.9315 .7294 .9919 

b35 524.9375 2813.1573 .6004 .9919 

b36 524.9688 2801.4506 .7206 .9919 

b37 524.9688 2794.0958 .8158 .9918 

b38 524.9063 2800.0877 .7708 .9919 

b39 525.0313 2797.5796 .7918 .9919 

b40 524.9063 2811.5716 .7173 .9919 

b41 524.8750 2805.7258 .8009 .9919 

b42 524.7813 2807.5958 .7627 .9919 

b43 524.7500 2808.5161 .6930 .9919 

b44 524.8125 2802.2863 .7814 .9919 

b45 524.8125 2809.3185 .8090 .9919 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

และรายชื่อโรงเรียนที่เก็บขอมูล 
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ที่ ศธ 0520.107(นฐ)/ 7273 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

        

                           27  พฤศจิกายน  2557 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน   นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม 
 

ดวยนางสาวเกลารจิกา ถวัลยเสรี นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําการคนควาอิสระ เรื่อง “ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี” มีความ
ประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร รองผูบริหาร และครูผูสอน ในโรงเรียนของทาน เพ่ือ
ประกอบการคนควาอิสระ ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทาน
โปรดแจง รองผูบริหาร และครูผูสอนทราบ เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลใหแกนักศึกษา
ดังกลาวดวย 

 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

                           
         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพรวิทยศิริธรรม) 

                                                       รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและการวิจัย 

                                                        รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร. 0-3421-8788 

 

 

 
ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย  “มุงสงเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา”  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายช่ือโรงเรียนที่เก็บขอมูล 

 

1. โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ (มณีวิทยา) อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
2. โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี

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

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1.แบบสอบถามสําหรับผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  หัวหนากลุมสาระ 
ครผููปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา กําหนดผูตอบแบบสอบถามสถานศึกษา จํานวน 118 
คน  

2.แบบสอบถามฉบับน้ีจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี และแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามฉบับนี้จะนําไปใชเพื่อการวิจัยเทานั้นและจะไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทานแตอยางใด จึง
ขอความกรุณาจากทานไดโปรดใหขอมูลตามสภาพจริง 

3.แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอนดังนี้คือ 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี จํานวน 45 ขอ 

  ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งท่ีทานใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม ขอมูลท่ีไดรับจาก
ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในโอกาสตอไป  
 

 

 

 

        นางสาวเกลารจิกา ถวัลยเสรี 
             นักศึกษาปริญญาโท 

        ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

ตอนที่  1  : ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน (  ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน     
 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ             ชาย           หญิง 
2. อายุ (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 
                      ไมเกิน 30 ป 

 

          30 - 40 ป 
                      41 - 50 ป           51 ปขึ้นไป 

3. อายุราชการ 
                      นอยกวา 5 ป 

 

          5 - 10 ป 
                      11 -21  ป           มากกวา 20 ป 
4. ประสบการณในการทํางาน 
                      นอยกวา 5 ป 

 

          5 - 10 ป 
                      11 -21  ป           มากกวา 20 ป 
5. ระดับการศึกษาสูงสุด 

                      ปริญญาตรี 
 

          ปริญญาโท 

                      ปริญญาเอก  

6. ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน    

                      ผูอํานวยการโรงเรียน              

                      รองผูอํานวยการโรงเรียน 

                      หัวหนากลุมสาระ 
                      พนักงานครูเทศบาล 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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ตอนที2่  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความจริงที่สุด 

          ความหมายของคาตัวเลขที่ใชในแบบสอบถาม 
ระดับ 5 หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด 

 ระดับ 4 หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอย 

ระดับ 1 หมายถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด 

 

ขอที่ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ      

1 ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศน และความสามารถถายทอดความคิดเห็น
ไปสูครู 

     

2 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี      

3 ผูบริหารแจงวัตถุประสงคและเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน      

4 ผูบริหารควบคุมอารมณไดทุกสถานการณ      

5 ผูบริหารเสียสละสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม      

6 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนประโยชนแกเพ่ือนรวมงาน      

7 ผูบริหารทําใหผูรวมงานมีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานรวมกัน      

8 ผูบริหารกําหนดวัตถุประสงคในการทํางานอยางชัดเจน      

9 ผูบริหารมีความเช่ือม่ันตอการปฏิบัติงานของผูรวมงาน      

10 ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงความแนวแนในอุดมการณ      

11 ผูบริหารสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน      

12 ผูบริหารแสดงใหผูรวมงานเห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน      

การสรางแรงบันดาลใจ      

13 ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจแกผูรวมงานสามารถทํางานที่
มอบหมายไดสําเร็จ 

     

14 ผูบริหารกลาวถึงสิ่งที่ตองทําใหประสบผลสําเร็จดวยความ
กระตือรือรน 

     

   ส
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ขอที่ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

15 ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานเกิดความตระหนักถึงงานในหนาที่เปน
สําคัญ 

     

16 ผูบริหารแสดงวิสัยทัศนแตผูรวมงานเขาใจไดอยางชัดเจน      

17 ผูบริหารแสดงความเชื่อมั่นวาครูทํางานไดและบรรลุเปาหมาย      

18 ผูบริหารสรางความม่ันใจแกครูในการฝาฟนเอาชนะอุปสรรคตางๆ      

19 ผูบริหารพูดใหครูเห็นถึงความไววางใจซึ่งกันและกัน      

20 ผูบริหารกระตุนใหครูมีการทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ      

21 ผูบริหารสรางเจตคติท่ีดีในการทํางาน      

22 ผูบริหารทําใหเพื่อนรวมงานจัดการกับอุปสรรคในการทํางานของ
ตนเอง 

     

23 ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานสามารถจัดการกับปญหาที่ตนเองเผชิญ
ไดทางปญญา 

     

24 ผูบริหารมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย      

การกระตุนทางปญญา      

25 ผูบริหารรับฟงขอเสนอแนะของครูอยางตั้งใจเสมอ      

26 ผูบริหารมีการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ      

27 ผูบริหารกระตุนใหครูตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงานและ
หาแนวทางแกปญหา 

     

28 ผูบริหารกระตุนใหครูแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล      

 29 ผูบริหารแสดงใหครูเห็นวาปญหาที่เกิดข้ึนเปนเรื่องที่ทาทายและ
เปนโอกาสที่ดีที่จะแกปญหารวมกัน 

     

30 ผูบริหารใชวิธีการตั้งคําถามเพ่ือนําไปสูการแสดงความคิดเห็นของ
ผูรวมงาน 

     

31 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหผูรวมงานระบุปญหาของหนวยงานโดย
ใชเหตุผล 

     

32 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆในการพิจารณางาน
หรือปญหาตางๆ 

 

     

   ส
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ขอที่ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

33 ผูบริหารเปดโอกาสใหเพ่ือนรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
แกปญหา 

     

34 ผูบริหารตั้งคําถามเพ่ือใหเพ่ือนรวมงานแสดงความคิดเห็น      

35 ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานแกปญหาอยางสรางสรรคดวยวิธีการ
ใหมๆ 

     

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล      

36 ผูบริหารใหความดูและเอาใจใสครูเปนรายบุคคลทําใหครูรูสึกมี
คุณคา 

    

37 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ     

38 ผูบริหารใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอความกาวหนาของครูเปน
รายบุคคล 

     

39 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานแตละคนดวยความสนใจ      

40 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มท่ี      

41 ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานสนใจพัฒนาจุดเดนของตนเอง      

42 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานเขาพบเพ่ือปรึกษาหารือ      

43 ผูบริหารใหคําแนะนําแกผูรวมงาน      

44 ผูบริหารใหความสนใจแกผูรวมงานทุกคน      

45 ผูบริหารมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความสามารถของแตละบุคคล      

 

ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง
โพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเกลารจิกา  ถวัลยเสรี 
ที่อยู   ที่อยู 2/1 หมู 4 ตําบล บานเลือก อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120 
ที่ทํางาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองโพธาราม  ตําบลโพธาราม  อําเภอโพธาราม  

จังหวัดราชบุรี 
ประวัติการศึกษา 
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