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: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คําสําคัญ : การบริหารการเปลียนแปลง
จิรวรรณ สุรเสียง: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
ผศ. ว่าที พต. ดร. นพดล เจนอักษร และ ผศ. ดร. ประเสริฐ อินทร์ รักษ์ . หน้ า.
การวิจยั ครังนีมีวัตถุประสงค์ คือ . เพือทราบองค์ประกอบของการบริ หารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน . เพือทราบองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และ 3. เพือทราบรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงกับองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน วิธีดําเนินการวิจยั ประกอบด้ วย ขันตอนที
การศึกษา วิเคราะห์ตวั แปรทีเกียวกับการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ และตัวแปรเกี ยวกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ขันตอนที การวิเคราะห์องค์ประกอบความสัมพันธ์ และ
พัฒนารูปแบบ ขันตอนที การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้ วยโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน โรง ผู้ให้ ข้อมูล คือ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และครู เครืองมือทีใช้
ในการเก็บข้ อมูลได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ กึงโครงสร้ าง แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสอบถามเพือตรวจสอบและยืนยัน
ผลการวิจยั สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ การหาความถี (frequency) ร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลีย (arithmetic mean)
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor Analysis, EFA)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis, CFA) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ (Path
Analysis) และยืนยันรูปแบบโดยวิธีการชาติพนั ธ์วรรณา (Ethnographic Futures Research: EFR)
ผลการวิจยั พบว่า
. องค์ ป ระกอบของการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงของโรงเรี ย นประเภทศึ ก ษาสงเคราะห์ สัง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีจํานวน 4 องค์ประกอบ โดยเรี ยงตามนําหนักองค์ป ระกอบทีได้ จากมากไปหาน้ อย คือ
) คุณลักษณะ ประกอบด้ วย . ) คุณลักษณะส่วนตน . ) คุณลักษณะท้ องถิน ) การสร้ างแรงบันดาลใจ ประกอบด้ วย
. ) การกระตุ้นทางปั ญญา . ) ความเป็ นเอกัตถบุคคล ) ภาวะผู้นํา ) วิสยั ทัศน์
. ผลการยืนยันองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่ารูปแบบการวัดมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
. รู ป แบบความสัมพันธ์ เ ชิง สาเหตุข ององค์ ป ระกอบการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงกับ องค์ ป ระกอบการปฏิรู ป
การศึก ษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึก ษาสงเคราะห์ พบว่า องค์ ประกอบด้ า นคุณลักษณะมีอิทธิ พลทางตรงต่อ
องค์ประกอบด้ านวิสยั ทัศน์และด้ านภาวะผู้นํา และองค์ประกอบด้ านคุณลักษณะมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อองค์ประกอบด้ านวิสยั ทัศน์
โดยผ่ า นองค์ ป ระกอบด้ า นแรงบัน ดาลใจ องค์ ป ระกอบของการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงทุก องค์ ป ระกอบไม่มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ และการยืนยันรู ปแบบพบว่า มีความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้ อง และใช้ ประโยชน์ ได้ จริง
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51252708 : MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION
KEY WORD : CHANGE MANAGEMENT AND EDUCATIONAL REFORM
JIRAWAN SURASEING: THE MODEL OF CAUSAL EFFECT RELATION BETWEEN CHANGE
MANAGEMENT AND EDUCATIONAL REFORM IN THE SECOND DECADE OF WELFARE SCHOOL UNDER THE
JURISDICTION OF THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. MAJ.
NOPADOL CHENAKSARA. RTAR., Ph.D. AND ASST. PROF. PRASERT INTARAK, Ed.D. 378 pp.
The purposes of this research were to determine: 1) the component of change management in welfare
school 2) the components of educational reform in the second decade of welfare school and 3) the model of
causal effect relation between change management and educational reform in second decade of welfare school
under the jurisdiction of the office of basic education commission. There were 3 steps of this research operation ;
1) studying the variable concerning the change management and educational reform in the second decade of
welfare school 2) developing instrument, collecting data and analyzing 3) developing, evaluating and confirming the
model of causal effect relation between change management and educational reform in second decade of welfare
school. The samples were 44 welfare school. The respondent were school director, vice director and teacher. The
instruments for collecting the data were semi-structural interview, opinionnaires and questionnaires for checking and
confirming the research finding. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean,
standard deviation, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, path analysis and ethnographic future
research.
The results of this research found that:
1. the component of change management in welfare school were 1) characteristic 1.1) self characteristic
1.2) local features ) inspiration 2.1) intellectual stimulation 2.2) individualized consideration 3) leadership and
4) vision
2. the result of confirmation the components of educational reform in the second decade of welfare
school were Measurement model are consistent with empirical data.
3. The model of causal effect relation between change management and educational reform in the
second decade of welfare school found that the component of change management in welfare school were
characteristic affect direct to vision and leadership and indirect to vision by passing to inspiration. Any component of
change management were not correlate with the components of educational reform in the second decade of welfare
school and result of confirmation the model were propriety, feasibility, utility and accordance with the theories and the
research conceptual frameworks.
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บทที
บทนํา
ความเปลียนแปลงอันเนืองมาจากกระแสโลกาภิวตั น์ และการจัดระบบของโลกใหม่ทงั
ทางเศรษฐกิ จ สัง คม และการเมื อ งการปกครองที เกิ ด ขึนครอบคลุม ทัวโลกมี ผ ลกระทบต่อ
สัง คมไทยอย่างมากจนเกิ ดภาวะวิก ฤตทังด้ านเศรษฐกิ จ ด้ า นสัง คม ด้ านการเมื องและด้ า น
การศึกษาในช่วงทีผ่านมา โดยเฉพาะปั ญหาในการบริ หารจัดการศึกษาทีมีความอ่อนด้ อยทัง
ด้ านการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาทียังไม่สามารถพัฒนาคนไทยให้ มีศกั ยภาพเพียงพอ
ต่อ การดํ า รงชี วิ ต อย่า งมี คุณ ภาพในสภาพสัง คมที เปลี ยนไป รวมทังไม่ส ามารถพัฒ นาและ
สร้ างสรรค์ สังคม ประเทศชาติ ให้ เจริ ญก้ าวหน้ าได้ ในสังคมโลก ซึงเป็ นปั ญหาวิกฤตทีต้ องแก้ ไข
อย่างรวดเร็วและจริงจัง ดังทีในสองทศวรรษทีผ่านมา โลกดูเหมือนจะแคบด้ วยวิทยาการก้ าวหน้ า
ด้ านการสือสารโดยเฉพาะอย่างยิงเทคโนโลยีการสือสารและสารสนเทศ ทําให้ กลายเป็ นโลกไร้
พรมแดน สังคมโลกจะมีการลื นไหลระหว่างวัฒนธรรมมากขึน นําไปสู่การผสมผสานความคิด
ค่านิยม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็ นอยูร่ ะหว่างมวลมนุษยชาติ ทีนําโลกเข้ าสู่ยคุ แห่งการจัดระเบียบ
ทางเศรษฐกิ จ สัง คม และการเมื องระหว่างประเทศใหม่ อันมี ผลกระทบต่อทุกชาติ ทุกภาษา
รวมทังประเทศไทย ดังนันไม่ว่าจะเป็ นคนหรื อแม้ กระทังสถานศึกษาก็ย่อมได้ รับผลกระทบด้ วย 1
การเปลียนแปลง (Change) จึงเป็ นเหตุการณ์หรื อกระบวนการทีเกิดขึนแล้ ว ทําให้ ระบบทีได้ รับ
ผลกระทบจะปรับตัวแตกต่างกันไปจากเดิม การเปลียนแปลงไม่ใช่เรื องใหม่แต่เป็ นเรื องปกติทีเกิด
ขึนอยูต่ ลอดเวลา เพียงในอดีตการเปลียนแปลงจะเกิดขึนในอัตราทีช้ า เรี ยบง่าย และไม่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบทีซับซ้ อนและรุนแรงต่อการดํารงชีวิต ในปั จจุบนั การเปลียนแปลงเกิดขึนอย่างรวดเร็ ว
หลายรูปแบบ และก่อให้ เกิดผลกระทบทีเกียวเนืองซับซ้ อน สร้ างความสับสน หลายครังทําให้ เกิด
ความรู้ สึกว่ามีความรุ นแรงเกินกว่าจะควบคุม ซึงก่อให้ เกิดปั ญหาทังในเชิงโครงสร้ างและจิตใจ
ทังต่อการดํารงชีวิตและการทํางาน2
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คณะครุศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การบริหารการเปลียนแปลง (กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 15.
2
มัลลิกา ต้ นสอน, พฤติกรรมองค์ การ, พิมพ์ครังที (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์ เน็ท,
2546), 161.
1
1

2
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
จากสภาวะกระแสการเปลียนแปลงดังกล่าวองค์กรทุกองค์กรจะต้ องมีการเปลียนแปลง
เพือความอยูร่ อดและความเจริญก้ าวหน้ า ในขณะทีสิงแวดล้ อมภายในและภายนอกเปลียนแปลง
โดยองค์การจะต้ องตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนันให้ เหมาะสม แม้ ว่าองค์กรพยายามปรับตัว
ทังทางด้ านทรั พยากรและการดําเนินงานเพือรองรั บแรงผลักดันของสภาพแวดล้ อม แต่การ
ดําเนินงานตอบสนอง (Reactive) เพียงด้ านเดียวก็ไม่สามารถรับประกันความสําเร็ จทีจะเกิดขึน
เนื องจากความซับซ้ อนและผันผวนของสภาพแวดล้ อมในปั จ จุบัน ทํ าให้ องค์กรต้ องพยายาม
ปรับตัวในเชิงรุ ก (Proactive) โดยไม่ต้องรอให้ เกิดการเปลียนแปลงสภาพแวดล้ อมขึนแล้ วค่อย
วิเคราะห์สถานการณ์ กําหนดแผนและปรับตัวตามไป การเปลียนแปลงองค์ก ร (Organizational
Change) เป็ นกระบวนการสร้ างการเปลี ยนแปลงที เกิ ดขึนในองค์ ก ร โดยมี วัต ถุประสงค์เ พื อ
แก้ ปัญหาทีเกิดขึน โดยองค์กรหรื อพยายามปรับองค์กรให้ ก้าวหน้ า โดยอาศัยการวิเคราะห์ปัญหา
การวางแผน และการดําเนินการจัดสร้ างวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีกระบวนการ
เปลี ยนแปลงองค์ ก รจะใช้ เ ทคนิ ค ทางด้ า นพฤติ ก รรมศาสตร์ สัง คมวิ ท ยา และการวิ จัย เชิ ง
ปฏิบตั กิ าร เพือกระตุ้นให้ เกิดการเปลียนแปลงภายในองค์กรในทิศทางทีต้ องการ 1 และท่ามกลาง
กระแสของโลก องค์ ก รต่ า ง ๆ ทัวโลกทังภาครั ฐ และเอกชนต่ า งก็ เ ร่ ง ปรั บ ตัว เพื อรั บ การ
เปลียนแปลงดังกล่าว ทังการปรับขนาดองค์กรให้ เหมาะสมกับภารกิจ การรื อโครงสร้ างองค์ก ร
ให้ มีความสามารถในการปรั บตัวเข้ ากับการเปลียนแปลงของปั จจัยแวดล้ อมได้ อย่างคล่องแคล่ว
และรวดเร็ ว ตลอดจนการเรี ยนรู้ ทีจะแสวงหาโอกาสสร้ างความสําเร็ จให้ กับองค์กรในกระแส
การเปลียนแปลงทีเกิดขึน 2 และเมือองค์กรมีความจําเป็ นต้ องเปลียนแปลง องค์กรมักจะมีการ
เปลี ยนแปลงในด้ า นต่า ง ๆ ซึงสามารถสรุ ป ได้ ดัง นี ด้ า นที หนึงการเปลี ยนแปลงเทคโนโลยี
(Technology Changes) โดยทีการเปลียนแปลงเทคโนโลยีใ นองค์กรจะสัมพันธ์กบั กระบวนการ
ในการผลิตและวิธีการทํางานขององค์กร ซึงจะรวมถึงความรู้และทักษะในการทํางานขององค์ก ร
ด้ วย ด้ านทีสองเปลียนแปลงผลผลิต (Product and Service Change) เป็ นการเปลียนแปลง
สินค้ าผลผลิตหรื อการบริ การขององค์ก ร ซึงจะเกียวข้ องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยเป็ นการสร้ าง
หรื อเสนอสินค้ า บริ การใหม่ สังคมและสภาพแวดล้ อม ส่วนด้ านที สามเป็ นการเปลี ยนแปลง
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ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, กลยุทธ์ การเปลียนแปลงและพัฒนาองค์ กร (กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช, 2545), 32-34.
2
ทวีศกั ดิ สูทกวาทิน, การเปลียนแปลงและพัฒนาองค์ การเพือเพิมขีด
ความสามารถในการแข่ งขัน (กรุงเทพฯ: ทีพีเอ้ นเพรส, 2548), 4.
1

3
โครงสร้ าง (Structure and System Changes) ซึงเป็ นการเปลียนแปลงในเรื องแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน ความเป็ นทางการ กระบวนการในการปฏิบตั ิงาน แผนภูมิองค์กร วิธีการงบประมาณ
ขององค์ก รและกฎระเบียบต่าง ๆ ในองค์ กร สายบัง คับบัญชา เป้าหมาย ลักษณะโครงสร้ าง
กระบวนการบริ หารและระบบการจัดการ และด้ านที สี การเปลี ยนแปลงวัฒ นธรรมหรื อการ
เปลียนแปลงด้ านบุคลากร (Culture/People Changes) การเปลียนแปลงในส่วนนีจะเปลียนแปลง
ค่านิยม บรรทัดฐาน ความเชือ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ปฏิบตั ิงาน เป็ นการเปลียนแปลง
องค์กรทีพิจารณาองค์กรในภาพรวมหรื อมององค์กรทังระบบ และเมือกล่าวถึงการเปลียนแปลงที
เกิดขึนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นการเปลียนแปลงในด้ านใดก็ต าม จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ
ด้ านอืน ๆ ขององค์กรด้ วยเสมอ จึงต้ องคํานึงถึงผลกระทบของการเปลียนแปลงทีเกิดขึนว่าจะ
ส่งผลกระทบถึงส่วนอืน ๆ ด้ วย3
ในกรณี ป ระเทศไทย การเปลี ยนแปลงอั น เนื องมาจากกระแสโลกาภิ วั ฒ น์ แ ละ
พัฒนาการทีรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมากจนเกิดภาวะด้ าน
เศรษฐกิจ ด้ านสังคม ด้ านการเมืองและด้ านการศึกษา โดยเฉพาะปั ญหาในการบริ หารและจัด
การศึกษาทียังไม่สามารถพัฒนาคนไทยให้ มีศกั ยภาพเพียงพอต่อการดํารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพใน
สภาพสังคมที เปลียนไป รัฐจึงได้ กําหนดนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาไว้ โดยรัฐบาลได้ แถลง
นโยบายการศึกษาต่อสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เมือวันศุกร์ ที พฤศจิกายน พุทธศักราช 2549
ว่า “เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู้ มุ่งมันทีจะขยายโอกาสทางการศึกษา
ของประชาชนให้ กว้ างขวางอย่างทัวถึง โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ เสริมสร้ างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติ
วิธี วิถีประชาธิ ปไตย พัฒนาคนโดยใช้ คุณธรรมเป็ นพืนฐานของกระบวนการเรี ยนรู้ ทีเชือมโยง
ความร่ วมมือของสถาบัน ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา การจัดการ
ศึกษาจะเน้ นการกระจายอํานาจไปสู่เขตพืนทีการศึกษา สถานศึกษา และท้ องถิน รวมทังการมี
ส่ว นร่ ว มของประชาชนและภาคเอกชน เพื อให้ ก ารศึก ษาและสร้ างความรู้ สู่สัง คมคุณ ธรรม
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วันชัย มีชาติ, พฤติกรรมการบริหารองค์ การสาธารณะ (กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริ น,
2548), 307- 312.
3

4
คุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ”4 และจากทีมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จนถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 12 ปี ของความพยายามปฏิรูป
การศึกษาทังระบบอีกครัง อย่างไรก็ตามจากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาทีผ่านมาพบว่า
หลายเรื องประสบผลสําเร็ จ เช่น การปรับโครงสร้ างหน่วยงานให้ มีเอกภาพยิงขึน ตัวอย่าง ได้ แก่
การรวมทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สํานักนายกรั ฐมนตรี เ ข้ าเป็ นกระทรวงเดียวกัน มีการจัดระเบียบบริ หารราชการแบบเขตพื นที
การศึกษา เพือให้ มีการพัฒนาการศึกษาอย่างบูรณาการและประสานเชือมโยงกัน โดยยึดเขต
พืนทีเป็ นศูนย์กลาง มีการจัดตังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรื อ
สมศ. เป็ นองค์กรมหาชน เพือประเมินคุณภาพภายนอกและรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา การนํ ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเพือความเป็ นอิสระ
คล่องตัวในการบริ หารจัดการ แต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายเรื องที เป็ นปั ญหาต้ องเร่ งพัฒนา
ปรับปรุ งและต่อยอด โดยเฉพาะด้ านคุณภาพผู้เรี ยน ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการ รวมทังการเพิมโอกาสทางการศึ กษา ทีพบว่า มีสถานศึกษา
จํานวนมากไม่ได้ มาตรฐาน ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนรู้ ตํา ขาดคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ทังการคิดวิเคราะห์ ใฝ่ เรี ยนรู้ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนือง คุณธรรม จริ ยธรรม ในด้ านครู
คณาจารย์ พบว่า มีปัญหาขาดแคลนครู คณาจารย์ในด้ านการบริ หารจัดการพบว่า ยังไม่มีการ
กระจายอํานาจการบริ หารจัดการทังสู่สถานศึกษา เขตพืนทีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินตามเป้าหมาย
รวมทังยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริ หารและจัดการศึกษาจากทุก
ภาคส่วนอย่างแท้ จ ริ ง ดังนันสภาการศึกษาในคราวประชุมเมือวัน ที กุม ภาพันธ์ พุทธศักราช
โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็ นประธานฯ จึงเห็นชอบให้ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง โดยร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้ องให้
แล้ วเสร็จโดยเร็วต่อไป5
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน, แนวทางการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาให้ คณะกรรมการ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
และสถานศึกษาตามกฎกระทรวง กําหนดเกณฑ์ และวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ.
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย, 2550), 2.
5
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ข้ อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ.
- ) (กรุงเทพฯ: สกศ,
), - .
4

5
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที สองคือ การปฏิรูปในระยะเวลาปี พุทธศักราช 25522561 โดยมีหลักการคือ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและเรี ยนรู้ของคนไทย การเพิม
โอกาสทางการศึกษาและเรี ยนรู้อย่างทัวถึงและมีคณ
ุ ภาพ และการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคมในการบริ หารและจัดการศึกษา โดยกําหนดวิสยั ทัศน์อย่างชัดเจนว่า “คนไทย
ได้ เรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ” ภายใต้ เป้าหมายหรื อแนวทางสีใหม่ ได้ แก่
ใหม่ทีหนึง คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม่ ซึงเป็ นการพัฒนาคนไทยยุคใหม่
เด็กไทยและคนไทยในอนาคต เป็ นคนเก่ง ดี มีความสุข ดํารงรักษาความเป็ นไทยและรู้เท่าทัน
กับสถานการณ์ของโลก
ใหม่ทีสอง คือ การพัฒนาครูพนั ธ์ ใหม่ ซึงเป็ นการพัฒนาครู ยุคใหม่ ด้ วยกระบวนการ
ผลิตอบรมครู ประจําการให้ มีความพร้ อมมากยิงขึน ให้ มีจิตวิญญาณแห่งความเป็ นครู และเป็ น
วิชาชีพชันสูง
ใหม่ทีสาม คือ การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู้ ยุคใหม่ โดยสถานศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท ต้ องได้ รับการพัฒนาให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทีมีคณ
ุ ภาพและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
อืน ๆ เช่น ห้ องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นต้ น
ใหม่ทีสี คือ การพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ ทีมุง่ เน้ นเรื องการกระจายอํานาจเพือทีให้
การบริหารสถานศึกษามีความคล่องตัวและเป็ นอิสระมากทีสุดควบคูไ่ ปกับการเน้ นธรรมาภิบาล6
สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ สํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานเป็ น
องค์กรหนึงทีต้ องดําเนินการตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง เพราะอยู่ในการ
กํ า กับ ติ ด ตามดํ า เนิ น การของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร โดยได้ นํ า มากํ า หนดกรอบและกํ า หนด
เป้ าหมาย กรอบแนวคิด การปฏิ รู ป การศึก ษารอบสองการจัด การศึก ษาสงเคราะห์ ไว้ ดัง นี
เป้าหมายที คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรี ยนรู้ ของคนไทย กรอบแนวคิดการ
ปฏิรูปการศึกษารอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์คือ ) การประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึก ษา ) การปฏิ รูป แหล่ง เรี ย นรู้ คุณ ภาพห้ อ งเรี ย น ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ น ) การพัฒ นา
หลัก สูต รและการจัด กระบวนการเรี ย นรู้ ของโรงเรี ยนศึก ษาสงเคราะห์ (โดยเฉพาะหลัก สูต ร
สถานศึกษายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ) การพัฒนาครู สําหรับโรงเรี ยนประจํา ) การ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึน และ ) กระบวนการรับนักเรี ยน
ด้ อยโอกาสทีมีประสิทธิภาพ
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-.

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ, นโยบายการพัฒนาการศึกษา (พิษณุโลก: ม.ป.ท.,

),

6
เป้าหมายที โอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
การจัดการศึกษาสงเคราะห์คือ ) การพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ การรับ
นักเรี ยน ระบบ ) จัดแหล่งเรี ยนรู้ เทคโนโลยีทางการศึกษา (แหล่งเรี ยนรู้เรื อง e-learning ทุก
วิชา/ทุกกลุ่มสาระ ) การบริ หารการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ ) การสร้ าง
เครื อข่ายทางการศึกษา และการแลกเปลียนเรี ยนรู้พฒ
ั นาทักษะชีวิตวิชาการอาชีพ และเป้าหมาย
ที ส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมและส่งผลให้ คนไทยยุคใหม่ กรอบแนวคิด
การปฏิรูปการศึกษารอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์คือ ) การระดมทรัพยากรเพือใช้ ใ น
การศึกษา จากชุมชนและท้ องถิน ) การกระจายอํา นาจสู่สถานศึกษา ) การสร้ างเครื อข่าย
องค์กรชุมชน องค์กรท้ องถิน เพือให้ มีสว่ นร่วมการจัดการศึกษา (เครื อข่ายด้ านการสร้ างพัฒนาครู
และนักเรี ยน) ) มีกระบวนการนิเทศภายในทีได้ มาตรฐาน ชัดเจน ) พัฒนาข้ อมูลสารสนเทศทัง
ระบบ ) การดํ า เนิ น งานตามโครงสร้ างบริ หารงานสํ า นัก งานการศึ ก ษาพิ เ ศษ 7 ดัง นัน
สถานศึกษาจึงเป็ นพลังในการขับเคลือนในการดําเนินการให้ บรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมาย โดย
ดําเนินการบริ หารการเปลียนแปลง (Change Management Activities) ประเด็นทีประสงค์ให้
เกิดการเปลี ยนแปลงขึนในองค์กรมิใช่เป็ นกิจกรรมที องค์กรพึง ดําเนินการตามลําพัง โดยไม่มี
ประเด็ น เป้ าหมายในการเปลี ยนแปลงองค์ ก ร หากองค์ ก รไม่ มี ป ระเด็ น เป้ าหมายในการ
เปลียนแปลงก็ไม่มีเหตุจําเป็ นทีจะต้ องดําเนินการกิจกรรมการบริ หารการเปลียนแปลง ส่วนใน
องค์กรทีมีเป้าหมายภารกิจการเปลียนแปลงอย่างชัดเจนแล้ ว ก็ต้องมุ่งผลักดันให้ คนในองค์กร
ปรับเปลียนจากวิถีปัจจุบนั ไปสู่วิถีใหม่ องค์กรทีสามารถบริ หารการเปลียนแปลงจนเป็ นผลสําเร็ จ
ล้ วนเห็นความสําคัญของการบริ หารการเปลียนแปลงว่า เป็ นกิจกรรมทีจําเป็ นต่อความสําเร็ จของ
การปรับเปลียนองค์กร8
อย่า งไรก็ ดี การรั บ มื อ การเปลี ยนแปลงเป็ นสิงที ผู้บริ ห ารและองค์ ก รทังหลายต้ อ ง
ประสบ เพราะการเปลียนแปลงต่าง ๆ นัน เป็ นสิงทีเกิดขึนกับชีวิตและองค์กร หากเป็ นเรื องเล็ก
หรื อเรื องใหญ่หรื อถี ห่างมากแค่ไหนเท่านัน ทีสําคัญทีสุดและเป็ นความจริ งคือ ไม่มีชีวิตใดหรื อ
องค์กรใด
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สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ, การสรุ ปเป้าหมาย/กรอบแนวคิดการปฏิรูป
การศึกษารอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์ , (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ,
), - .
8
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือการบริหารการเปลียนแปลง
เพือเสริมสร้ างความเป็ นเลิศในการปฏิบัตริ าชการของหน่ วยงานภาครัฐ, (กรุงเทพฯ:
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.),
), .

7
ไม่มีการเปลียนแปลงเกิดขึนหรื ออยู่ได้ เหมือนเดิมตลอดไป ดังนันการปรับตัวต่อความแตกต่าง
และการ เปลียนแปลงจึงเป็ นคุณสมบัตทิ ีสําคัญสําหรับบุคลากรและองค์กรในปั จจุบนั ซึงจะส่งผล
ให้ องค์กรนัน ๆ สามารถทีจะดํารงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ 9 ดังนันสิงทีต้ องรับ
การเปลียนแปลง และต้ องทําให้ เกิดการเปลียนแปลงอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพือให้
ปั ญหาต่าง ๆ ได้ รับการแก้ ไขให้ ทนั ต่อการเปลียนแปลงโดยเชือมโยงไปสู่การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสองด้ วยวิสยั ทัศน์ทีว่า “คนไทยได้ เรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ” ด้ วยการบริ หารการ
เปลียนแปลง เพือให้ บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม่ การพัฒนาครู พนั ธ์
ใหม่ การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู้ ใหม่และการบริหารจัดการใหม่10
ดังนัน การบริ หารการเปลียนแปลง (Change Management) จึงเป็ นกิจกรรมทีสําคัญ
และมีความจําเป็ นต่อความสําเร็จขององค์กรในการสนับสนุนให้ องค์กรสามารถดํารงอยู่ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ 11
ในฐานะทีหน่วยงานเป็ นส่วนย่อยหนึง และมีปฏิสมั พันธ์
กับสังคม เมือสภาพสังคมเปลียนแปลงหน่วยงานจึงไม่อาจหลีกเลียงความเปลียนแปลงเพื อ
รักษาความอยู่รอดของหน่วยงานได้ เช่นเดียวกับต้ นไม้ ต้ องพยายามคายนําให้ น้อยลง หรื อหาก
พืนทีดังกล่าวเกิดความแห้ งแล้ ง ต้ นไม้ จะผลิดอกออกผลให้ น้อยลง แต่ใช้ การแตกใบแทน ในอี ก
กรณีหนึง ทีสภาพแวดล้ อมดําเนินไปตามสภาพปกติ แต่เจ้ าของต้ องการให้ ต้นไม้ มีสีสนั ทีแปลกตา
จึงนําต้ นไม้ ตระกูลอืนมาผนวกเข้ ากับต้ นเดิม อาจจะโดยการทาบกิงหรื อเปลียนแปลงพันธุกรรม
เปรี ยบเสมือนผู้นําหน่วยงาน มีวิสัยทัศน์ทีจะนําพาหน่วยงานให้ สู่สิงทีดีกว่า โดยไม่ต้องรอให้
เปลียนแปลงจากสภาพแวดล้ อมภายนอก จึงนําเทคนิคต่าง ๆ ทีเหมาะสม มาพัฒนาและปรับปรุง
ปฏิบตั งิ านให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน ซึงจะทําให้ หน่วยงานสามารถรับมือ กับการเปลียนแปลง
ทีอาจเกิดขึนได้ และอาจพลิกสถานการณ์เป็ นผู้กําหนดกระแสการเปลียนแปลงในสังคมได้ หรื อ
กล่าวได้ วา่ สถานศึกษาได้ รับผลกระทบในฐานะเป็ นระบบเปิ ดย่อมได้ รับผลกระทบจากสิงแวดล้ อม
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เรื องเดียวกัน, .
คณะครุศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การบริหารการเปลียนแปลง (กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 20.
11
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือการบริหารการเปลียนแปลง
เพือเสริมสร้ างความเป็ นเลิศในการปฏิบัตริ าชการของหน่ วยงานภาครัฐ, (กรุงเทพฯ:
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.),
), .
10

8
ภายนอก ทังทางด้ านเศรษฐกิ จ สัง คม และการเมื อง เพราะถ้ า สิ งแวดล้ อมภายนอกเปลี ยน
สถานศึกษาต้ องปรับให้ ทนั ต่อการเปลี ยนแปลงเพือการดํารงอยู่ขององค์ก ร การจัดการบริ หาร
สถานศึกษา จําเป็ นต้ องปรับแนวทางในการดําเนินการเพือให้ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ทีตังไว้ สิ งที เป็ นแนวคิดในการบริ หารสถานศึ กษาให้ อยู่รอดและประสบความสําเร็ จคือ การ
บริหารการเปลียนแปลง (Change management)12
ปั ญหาของการวิจัย
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จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ ว่าสถานศึกษามีความจําเป็ นจะต้ องเปลียนแปลงบทบาทและ
ภารกิ จ ให้ สอดคล้ องกับ การปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที สอง โดยมี วัตถุประสงค์ในการเพิ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน สถานศึกษาก็เช่นเดียวกันทีจะต้ องปรับเปลียน
เป็ นอย่างมาก ทังในด้ านภาวะผู้นํา กระบวนการ โครงสร้ าง บทบาท ภารกิจ การบริ หารจัดการ
ทังนีการเปลียนแปลง เริ มต้ นนับจากตังแต่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช
เป็ นต้ นมา ปั ญหาสําคัญทีเกิดขึนจะมีผลอย่างมากสําหรับบุคคลในองค์กร
ได้ แก่ ความไม่แน่ใจในระบบโครงสร้ างใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นสถานภาพในอนาคต ความกังวลใน
การปรับตัว ความกลัวความสูญเสียสถานภาพปั จจุบนั เกิดความสงสัยและไม่ได้ รับการชีแจง
อย่างชัดเจน การมองไม่เ ห็นอนาคตของตนเอง ทําให้ เกิดการต่อต้ านภายในองค์ กร และเกิ ด
ความสับสนในการปฏิบตั ิงาน ล่าช้ า งานไม่ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมาย ฯลฯ 13 อีกทัง
บุคคลมักอยู่ในภาวะหลงตน (Complacency) ซึงถื อเป็ นอุปสรรคต่อการเปลียนแปลงอย่างยิง
เพราะเมือผู้คนมีความพึงพอใจกับสิงต่าง ๆ ทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั พวกเขามักจะลืมนึกถึงสิงจําเป็ น
ทีต้ องเปลียนแปลง14 ดังนันแรงจูงใจในการเปลียนแปลงจึงมักเป็ นผลมาจากความไม่พึงพอใจต่อ
สถานะเดิมทีเป็ นอยูแ่ ละมีความปรารถนาถึงสิงทีดีกว่า แม้ วา่ ความกังวล ความกลัว หรื อความไม่
12

ศุภชัย ยาวะประภาษ, การบริหารการเปลียนแปลง, เข้ าถึงเมือ 20 มิถนุ ายน
2553, เข้ าถึงได้ จาก www.http://advisor.anamai.moph.go.th/download/Mchange.pdf.
13
ผุสดี เขตสมุทร, “การบริหารการเปลียนแปลงจากการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ:
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
), .
14
ภักดี เมฆจําเริญ, การบริหารการเปลียนแปลง (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์ เน็ท,
),
.

9
สะดวกสบายอาจจะมีอยู่บ้าง แต่เป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดความรู้ สึกเร่ งด่วนสําหรับโอกาสในการ
เปลียนแปลง15
และเมือพิจารณาการดําเนินงานของสถานศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการตามบทบาท
หน้ าทีตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง พบว่ายังไม่สามารถปฏิ บตั ิงานให้
บรรลุผลสํ าเร็ จตามที กํ า หนดไว้ ไ ด้ อี กทังยัง ไม่สามารถนํ านโยบายไปสู่การปฏิ บตั ิ เพื อให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ อย่างแท้ จริ ง ทังนีเป็ นผลมาจากกระบวนการบริ หารของโรงเรี ยน
อันเกิดจากการปฏิรูปการศึกษาทีจะพยายามยกระดับคุณภาพของโรงเรี ยนให้ สูงขึน ซึ งผลการ
ดําเนินงานในการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวได้ รับความสําเร็จในระดับหนึงเป็ นเพียงบางส่วนเท่านัน
โรงเรี ยนยังขาดความล่าช้ าอยู่ ซึงส่งผลให้ คณ
ุ ภาพการศึกษาไทยอยู่ในระดับ ตํา และในรายงาน
พบว่า การจัดการศึกษาไทยเท่าทีผ่านมายังไม่
สภาวะการศึกษาไทย ปี พุทธศักราช
มี คุณภาพ ประสิทธิ ภ าพมากพอ การปฏิ รูปการศึกษาในรอบทศวรรษที ผ่านมายัง ไม่ประสบ
ความสําเร็ จ นักเรี ยนยังไม่ค่อยเก่งและเป็ นคนดีมีวินัย มีความรับผิดชอบเท่าทีควร การจัดการ
ศึกษามีลกั ษณะตัดขาดจากชีวิตจริ งและชุมชน ไม่ สามารถแก้ ปัญหาและพัฒนาประเทศได้ มาก
พอ การให้ บริการด้ านการศึกษายังไม่เสมอภาค และมีความแตกต่างด้ านคุณภาพ รวมถึงปั ญหา
ทางด้ านคุณภาพการศึกษาทียังต้ องปรับปรุงแก้ ไขอีกมาก โดยเฉพาะในด้ านการปฏิรูปเพือเพิม
คุณภาพ ประสิทธิภาพผู้บริ หารการศึกษาและครู อาจารย์ หลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการ
สอน สังคมมีปัญหาความขัดแย้ ง เอาเปรี ยบและฉ้ อฉลเพิมขึน คุณภาพชีวิตตําลง เด็กและ
เยาวชนมีปัญหาเพิมขึน ธรรมชาติสภาพแวดล้ อมถูกทําลาย ความด้ อยพัฒนาของการพัฒนาทาง
การเมือง เศรษฐกิจและการศึกษาต่างมีอิทธิพลต่อกันและกันแบบงูกินหาง เศรษฐกิจการเมืองไม่
ดี ทําให้ การศึกษาไม่ดี การจัดการศึกษาทีไม่ทวถึ
ั งและคุณภาพตําคือ ปั จจัยสําคัญทีทําให้ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมืองมีปัญหา อีกทังไทยมีประชากรอันดับที GDP รวมอยู่อนั ดับ
ที GDP ต่อหัวอยู่อนั ดับที ความสามารถในการแข่งขันทีวัดโดย WORLD ECONOMIC
FORUM อยู่อนั ดับที ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของ UNDP อยู่อนั ดับที อันดับความสามารถ
ทางเศรษฐกิจสังคมของไทยลดลงจาก - ปี ทีแล้ ว นันก็คือ หลายประเทศไทยแซงหน้ าไทยไป
สัดส่วนของผู้ได้ เรี ยนต่อประชากรในทุกระดับการศึกษาในปี พุทธศักราช
เพิมขึน จากปี
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นิธินาถ สินธุเดชะ, “การบริหารการเปลียนแปลง: การเพิมขีดสมรรถนะขององค์กร”
(เอกสารสรุปคําบรรยายการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตรเพือพัฒนาผู้นําการเปลียนแปลง เสนอ
ทีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, - สิงหาคม
).
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10
พุทธศักราช
-25 เล็กน้ อย ระดับการศึกษาขันพืนฐานเพิมจาก . % เป็ น . %
ของประชากรวัยเรี ยน แต่ระดับปฐมวัยและระดับมัธยมปลายยังมีสดั ส่วนของผู้ได้ เรี ยนตํา เหตุที
ระดับมัธยมปลายทีตํา ( % ของประชากรวัยเดียวกัน) เพราะปั ญหาออกกลางคัน ทังจากปั ญหา
ยากจนและปั ญหาอืน ๆ คนจบมัธยมศึกษาตอนปลายก็ว่างงานมาก แสดงว่าเราผลิตคนได้ ไม่
ตรงความต้ องการของตลาดแรงงาน จากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา โดย
สํ า นัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษา (องค์ ก รมหาชน ( สมศ.) และ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวถึงคุณภาพการศึกษาขันพืนฐานในทุกระดับมี
ความแตกต่างกันสูง ทําให้ คะแนนเฉลียทังประเทศอยู่ในเกณฑ์ตํา เช่น คะแนนจากการทดสอบใน
ระดับช่วงชัน ชันประถมศึกษาปี ที ชันมัธยมศึกษาปี ที ชันมัธยมศึกษาปี ที วิชาส่วนใหญ่ได้
เฉลียตํากว่าร้ อยละ และส่วนใหญ่ตกตําลงจาก ปี ก่อน ทีน่าห่วงคือ วิชาภาษาไทยทีอยู่ใน
เกณฑ์ตํามาก ไม่ว่าจะดูจากการอ่านออกเขียนได้ การสอบในประเทศหรื อการทดสอบโดยกลุ่ม
ประเทศ OECD วิชานีเป็ นพืนฐานทีจะไปเข้ าใจวิชาอืน ๆ ถ้ าภาษาไทยอ่อน วิชาอืน ๆ จะอ่อนตาม
ไปด้ วย การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน (สมศ.) มีสถานศึกษาทีผ่านการรับรองได้ คะแนนดีกว่ารอบแรก แต่
มาตรฐานที ยัง ได้ ค ะแนนตํ าคื อ ความสามารถของผู้เ รี ย นในการคิด วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ มี
วิจารณญาณ คิดสร้ างสรรค์ ฯลฯ การประเมินด้ านเป็ นคนดี มีความสุขได้ คะแนนสูง แต่ ผลนี
ขัดแย้ งกับการเรี ยนไม่เก่ง การทีนักเรี ยนไทยมีผลสัมฤทธิ ตํา เรามักกล่าวว่าเพราะเรามีปัญหา
ขาดแคลนครู โดยเฉพาะด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นันคงเป็ นความจริ ง
ส่วนหนึง แต่ทีวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาก็ออ่ นด้ วย แสดงว่ามีปัญหาเรื องการสอนการเรี ยนยังไม่
มีประสิทธิภาพด้ วย และจากการประเมินผลการปฏิ รูปการศึกษาโดยบุคคลวงการต่าง ๆ พบว่า
การปฏิรูปการศึกษายังไม่ค่อยก้ าวหน้ า เป็ นเพียงปรับโครงสร้ างการบริ หารของระบบราชการ
เปลียนเฉพาะรู ปแบบ ส่วนเนือหาการสอนการเรี ย นส่วนใหญ่ไม่เปลียน นักเรี ยนนักศึกษายังไม่
ค่อยเก่ง เป็ นคนดี มีวินยั ความรับผิดชอบ การจัดการศึกษายังกระจายไม่เป็ นธรรม มีความ
แตกต่างด้ านคุณภาพสูง โดยเฉลียคือ คุณภาพตํา การจัดการศึกษาตัดขาดจากชีวิตจริ งและ
ชุม ชน ไม่สามารถแก้ ปัญ หาและพัฒ นาประเทศได้ อ ย่า งมี คุณ ภาพ บางสาขายัง ขาดแคลน
โดยทัวไป คือ เน้ นทฤษฎีการท่องจํา การเลียนแบบความรู้ทกั ษะทีจะไปปฏิบตั ิงานได้ จริ งยังจํากัด
และยังต้ องปฏิรูปด้ านคุณภาพรวมถึงประสิทธิภาพครู อาจารย์ ผู้บริ หารการศึกษาอย่างจริ งจัง
และได้ เสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาทีเป็ นอุปสรรคแบบคอขวดของการปฏิรูปการศึกษารณรงค์ให้
ประชาชนทังประเทศตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาว่ า ถ้ าปฏิรูปการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพทัง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

11
ประเทศไม่ได้ ประเทศไทยจะล้ าหลังตกตํา ประชาชนต้ องเข้ ามามีส่วนร่ วมปฏิรูปการศึกษาและ
ปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมอย่างเอาจริ ง เอาจัง ถึงจะแก้ ปัญหาวิกฤติและพัฒนาประเทศได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็ นธรรม และยังยืนอย่างแท้ จริง
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ เป็ นโรงเรี ยนในสังกัด สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ มี
บทบาทหน้ าทีในการจัดการศึกษาให้ กบั บุคคลทีรัฐจําเป็ นต้ องให้ การสงเคราะห์เป็ นพิเศษ เพือให้
เกิ ดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผ้ ูยากไร้ และผู้เ สี ยเปรี ยบทางการศึกษา จัดการศึกษา
สงเคราะห์ให้ แก่ผ้ ยู ากไร้ ด้ อยโอกาสทางการศึกษา เป็ นนโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ในอันทีจะสร้ างความเสมอภาคทางการศึกษาให้ เด็กยากไร้ และด้ อยโอกาสด้ วยการฝึ กอบรมใน
วิชาสามัญและวิชาชีพบางสาขา ให้ การอุปการะเลียงดู โดยจัดทีพักอาศัย อาหารเสือผ้ า
เครื องนุ่งห่ม วัสดุเครื องใช้ ในชีวิตประจําวัน และอุปกรณ์การเรี ยนทีจําเป็ น ทังนีเพือให้ นกั เรี ยน
เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถทังทางวิชาสามัญและวิชาชีพ มีความเข้ าใจในกระบวนการทํางาน
และการปฏิบตั ิตนให้ เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตย ในการนีสํานักบริ หารงานการศึกษา
พิ เ ศษ สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั นพื นฐาน ได้ ใ ห้ ก ารสนับ สนุน งบประมาณและ
ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้ สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภณ
ั ฑ์
และสิงก่อสร้ าง ตลอดจนค่าใช้ จ่ายในการเลียงดูนักเรี ยน การบริ หารโรงเรี ยนสังกัด สํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความแตกต่างจากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาหรื อโรงเรี ยนประถมศึกษาทัว
ๆ ไป เพราะต้ องบริ หารการศึกษา 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้ น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และทีสํ าคัญ ต้ องเอาใจใส่ดูแลนักเรี ยนทีอยู่ประจํากิ นนอนตังแต่ชัน
ประถมศึกษาปี ที 1 ถึงชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ซึงมีวฒ
ุ ิภาวะต่างกัน โรงเรี ยนต้ องดูแลในเรื องทีพัก
อาศัย เครื องนุง่ ห่ม ของใช้ ทีจําเป็ นสําหรับนักเรี ยนความเป็ นอยู่ สุขภาพอนามัยตลอด 24 ชัวโมง
และในปั จจุบนั นโยบายกระทรวงศึกษาธิการได้ กําหนดให้ มีการปฏิรูปการศึกษาให้ มีการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยให้ บรรลุเป้าหมาย มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศทางการศึกษาในปี พุทธศักราช 2550
แม้ วา่ โรงเรี ยนในสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์จะได้ รับการดูแลจากรัฐบาลเป็ นอย่างดี ทังในการ
ดํารงชีวิตประจําวันและการศึกษาของเด็กด้ อยโอกาส ก็พบว่าทังโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ยงั คง
ประสบปั ญหาในหลายด้ านคล้ ายกัน ปั ญหาทีพบมีผลกระทบต่อการปฏิรูปการศึกษาใน 4 ด้ าน
16
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วิทยากร เชียงกูล, รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2551-2552 บทบาทของ
การศึกษาต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, เข้ าถึงเมือ 25 มิถนุ ายน 2553, เข้ าถึงได้ จาก
www.http://advisor.anamai.moph.go.th/download/Mchange.pdf
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คือ ด้ านการปฏิรูปโรงเรี ยน ด้ านการปฏิรูปครูและบุคลากรในโรงเรี ยน ด้ านการปฏิรูปหลักสูตร
และการเรี ยนการสอน และด้ านการบริหารในโรงเรี ยน อาทิเช่น โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์มีอาคาร
เรี ยนและหอนอนไม่เพี ยงพอกับจํานวนนักเรี ยน อีกทังสือวัสดุอุปกรณ์ ทีได้ รับจากการจัดสรร
งบประมาณมีจํานวนน้ อย ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของนักเรี ยนและครู -อาจารย์ ในด้ าน
บุคลากรครูของโรงเรี ยนมีจํานวนน้ อยและยังขาดแคลน อีกทังงานจัดการเรี ยนการสอนก็มีมาก
เพราะต้ องจัดการเรี ยนการสอนถึง 3 ระดับชัน คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้ น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้ องใช้ เวลาตลอด 24 ชัวโมง ในการดูแลเด็ก บางครังเวลาไม่มีเวลาใน
การพัฒนาการเรี ยนการสอนของตนให้ ดีขนึ เมือมีการปฏิรูปด้ านหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
จะไม่ค่อยได้ รับการพัฒนาความรู้ อย่างเต็มที ทําให้ ความเข้ าใจในการจัด ทําหลักสูตรและการ
นําไปใช้ อยูใ่ นระดับปานกลางหรื อบางครังอาจเข้ าใจไปในทางทีผิดและดําเนินการตามระยะเวลา
ทีเหลือจากงานประจํา ทําให้ การพัฒนาหลักสูตรทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ อาจสัมฤทธิผลในระดับ
หนึงแต่ไม่เต็มตามศักยภาพทีควรจะเป็ น และการประสานงานกับชุมชนในเรื องการร่วมกันจัดทํา
หลักสูตรก็จะเป็ นไปได้ ยาก เพราะชุมชนยังขาดความรู้ ความเข้ าใจทีแท้ จริ งในเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ทีแท้ จริ งของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขันพืนฐาน ทําให้ ก็มีผลต่อด้ านการ
บริหารในโรงเรี ยนอีกด้ วย ซึงปั ญหาดังกล่าวนีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษา
เป็ นอย่างมาก และเมือทําการศึกษาปั ญหาการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษา ในโรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์ภาคตะวันออก พบว่า ปั ญหาการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์ ภาคตะวันออกตามความคิดเห็นของผู้บริ หาร ครู -อาจารย์ และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้ านอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหา
น้ อยดังนี ด้ านการปฏิรูปหลักสูตรและการเรี ยนการสอน ด้ านการปฏิรูปการบริ หารในโรงเรี ยน
ด้ านการปฏิรูปครู และบุคลากรในโรงเรี ยน และด้ านการปฏิรูปโรงเรี ยน และเมือเปรี ยบเทียบการ
ดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษา ในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ภาคตะวันออก จําแนกตามสถานทีตัง
ของโรงเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนพบว่า ทังภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน 17 และจาก
ผลการดําเนินงานด้ านการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ทีผ่านมาจนถึง ปั จ จุบัน รู ปแบบการจัด
การศึกษาได้ พัฒ นาปรั บเปลียนเพื อให้ สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาของสังคมและนโยบายของ
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วันชัย พิมพา, “ปั ญหาการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษา ในโรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์ภาคตะวันออก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏรํ าไพพรรณี, 2547), - .

13
รัฐบาลของแต่ละยุคสมัยมาโดยตลอด ทําให้ เกิดความไม่ชดั เจนสําหรับผู้นํานโยบายไปปฏิบตั ิ
รวมทังขาดความเข้ มแข็งด้ านหลักการ แนวคิดและปรัชญาของการจัดการศึกษาสงเคราะห์ของ
ประเทศไทยมาโดยตลอดด้ วยเช่นกัน จนทําให้ สงั คมทัวไปมองการจัดการศึกษาสงเคราะห์ไม่
แตกต่างกับการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนทัวไป จึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของหน่วยงาน
ระดับ นโยบายที จะกํ า หนดยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาการศึก ษาสํ า หรั บ เด็ก ด้ อ ยโอกาสหรื อ การ
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้ สอดคล้ องกับภารกิจด้ านการจัดการศึกษาสงเคราะห์ตลอด
มา ซึงแตกต่างจากการจัดการศึกษาในรู ปแบบอืน ๆ เช่น การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย การอาชีวศึกษา การประถมศึกษา การมัธยมศึกษาหรื อการจัดการศึกษาเพือคน
พิการซึงมีรูปแบบทีชัดเจน สาเหตุหนึงคือ การมีกฎหมายเฉพาะเป็ นเครื องมือในการพัฒนาองค์
ความรู้ ของการศึกษาแต่ละประเภท จึงมีความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนือง อีกทังสภาพปั ญหาของ
โรงเรี ยนที จัดการศึกษาสงเคราะห์ในปั จจุบนั จะพบว่าเกิดสภาพปั ญ หาสมองไหล โดยครู และ
บุคลากรทางการศึกษาพยายามย้ ายออกจากองค์กรอย่างต่อเนือง และมีจํานวนสูงมากขึนทุกปี
การศึกษา ทังทีการทํางานที ผ่านมานัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะทํางานด้ วยอุดมการณ์
เป็ นส่วนสําคัญ แต่สมัยปั จจุบนั มีการเทียบเคียงสิทธิประโยชน์ระหว่างองค์กรมากขึน จึงทําให้ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทีจัดการศึกษาสงเคราะห์ละทิงอุดมการณ์ เพือย้ ายไปสู่องค์กรทีมี
สิทธิประโยชน์ทีดีกว่า อีกทังทีผ่านมารัฐบาลยังไม่ให้ ความสําคัญกับครูและบุคคลดังกล่าวในเชิง
ระบบเท่าทีควร เช่น การจัดสรรอัตราให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด การจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสมกับภาระงาน การบรรจุแต่งตังให้ บุคคลมาปฏิบัติหน้ าทีในโรงเรี ยนทีจัดการศึกษา
สงเคราะห์ทีมีลกั ษณะแตกต่างจากการจัดการศึกษาทัวไป แต่รูปแบบการดําเนินงานกลับยังไม่
เอือต่อการบริ หารจัดการแต่อย่างใด 18 อีกทังคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้ พิจารณาเห็นความสําคัญของการ
จัดการศึกษาสงเคราะห์สําหรับเด็กด้ อยโอกาสได้ จดั สัมมนา เรื อง “มิติใหม่ของการจัดการศึกษา
สงเคราะห์ไทย” ขึน โดยได้ ข้อสรุปของสภาพปั ญหาจากความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ที
เกี ยวข้ องกับการบริ หารจัดการศึกษาให้ กับเด็กด้ อยโอกาสดังนี การปรั บเปลี ยนนโยบายของ
ผู้บริ หารได้ ส่งผลให้ การดําเนินงานด้ านการจัดการศึกษาสงเคราะห์ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนือง
ดั ง นั นควรมี ก ฎหรื อระเบี ย บที เกี ยวกั บ กา รจั ด การศึ ก ษาสงเคราะห์ ที ชั ด เจน เพื อให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาซึงเป็ นฝ่ ายปฏิบตั ิสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นระบบและต่อเนือง ทําให้ เกิด
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บัญชร จันทร์ ดา, “ปฏิรูปการศึกษารอบสองศึกษาสงเคราะห์จะไปทางใด?,” เดลินิวส์
( กันยายน
): 5.

14
การพัฒนาการศึกษาสงเคราะห์ทีเป็ นรู ปธรรมและประสบความสําเร็ จ อีกทังเกิดผลสัมฤทธิต่อ
กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้ จริ ง การจัดการเรี ยนการสอนให้ แก่เด็กด้ อยโอกาสทังหลายต้ องคํานึง
สภาพความเป็ นอยู่ และฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กเป็ นสําคัญ ซึงการให้ ทนุ การศึกษาแก่
เด็กได้ เรี ยนตลอดหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานหรื อระดับปริญญาไม่สามารถทีจะช่วยให้ เด็กเรี ยน
จนจบการศึกษาดังกล่าวได้ เนืองจากเด็กบางคนมีภาระทีจะต้ องทํางานเพือนําเงินมาจุน เจื อ
ครอบครัวหรื ออยูใ่ นสภาพแวดล้ อมทีไม่เหมาะสมหรื อติดยาเสพติด จึงทําให้ เด็กขาดความต่อเนือง
ในการเรี ยน และออกจากโรงเรี ยนกลางคันโดยไม่สามารถเรี ยนต่อได้ รวมถึงการกําหนดหลักสูตร
การเรี ย นการสอนให้ แ ก่ เ ด็ ก ด้ อ ยโอกาสกลุ่ม ดัง กล่า ว ควรเพิ มเนื อหาด้ า นวิ ช าชี พ ที มี ค วาม
สอดคล้ องและเหมาะสมกับศักยภาพของเด็กและตลาดในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ เพือสร้ าง
อาชีพให้ กบั เด็กระหว่างเรี ยน และสร้ างทางเลือกให้ กบั เด็กทีเรี ยนจบระดับมัธยมศึกษาปี ที ซึง
ไม่สามารถเรี ยนต่อในระดับทีสูงขึนได้ มีโอกาสประกอบอาชีพต่อไป ควรจัดหลักสูตรการเรี ยนการ
สอนทังด้ านการพัฒนาทักษะชีวิตและวิชาชีพให้ เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเด็กโดยไม่จําเป็ นต้ อง
จัดเป็ นการเรี ยนขันพืนฐานหรื ออาชีวศึกษา เพือสร้ างงานสร้ างอาชีพและสร้ างรายได้ ให้ กบั ตนเอง
ได้ อ ย่า งรวดเร็ ว และจากการประชุม สัม มนามี ค วามคาดหวัง ว่า จะมี ก ารปฏิ รู ป ระบบการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ในการปฏิรูปการศึกษารอบที และการสร้ างโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์รูปแบบใหม่19 สอดคล้ องกับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ กล่าวในการ
ประชุมสัมมนาผู้บริ หารสถานศึกษา เพือขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาสําหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในทศวรรษทีสองไว้ ว่า รัฐบาลจะดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ปฏิรูปประเทศไทย
ซึงมีสาระสําคัญทีเกี ยวข้ องกับการดูแลเด็กพิการ เด็กด้ อยโอกาสอย่างทัวถึง รวมทังเด็กทีออก
กลางคันด้ วยความจําเป็ นของครอบครัวหรื อด้ วยพฤติกรรมของนักเรี ยนเอง เพือให้ เท่าทันต่อ
การเปลียนแปลงของสังคม รัฐบาลจะดูแลขับเคลือนโครงการเรี ยนฟรี เรี ยนดี
ปี อย่างมี
คุณภาพ รวมทังจะสร้ างโอกาสแก่เด็กกลุม่ นีเป็ นพิเศษ ดังนันโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
จําเป็ นจะต้ องปรับตัวเพือดูแลเด็กด้ อยโอกาส รวมถึงเด็กชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ ในภูมิภาค เด็กในพืนที
พักพิง ชัวคราวผู้หนี ภัยการสู้รบ ตลอดจนเด็กที มี ปัญหาจากเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ให้ มากขึน
ด้ วย และจากการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบหนึงปี ทีผ่านมา ได้ วางรากฐานทีดี
ในการปฏิรูปการศึกษาไว้ แล้ ว โดยเฉพาะการประกาศคุณภาพผู้เรี ยน คุณภาพครู คุณภาพ
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา, “มิตใิ หม่ของการจัดการศึกษาสงเคราะห์ไทย” (เอกสารการประชุม
เสนอทีกระทรวงศึกษาธิการ, 27 ตุลาคม
).

15
สถานศึกษา คุณภาพสือและเทคโนโลยี ทางการศึกษา และต่อไปจะประกาศเรื องคุณภาพ
การศึกษาพิเศษ ซึงถือเป็ นพันธกิจของผู้บริ หารสถานศึกษาที จะต้ องดูแลการจัดการศึกษาให้ มี
คุณภาพตลอดชีวิต โดยจุดเน้ นในการจัดการศึกษาทีเกียวข้ องกับการจัดการศึกษาสงเคราะห์คือ
ร่วมมือส่งเสริ มคุณภาพการเรี ยนการสอนของเด็กพิการและเด็กด้ อยโอกาส โดยโรงเรี ยนเหล่านี
จะต้ องปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะจุดเน้ นในเรื องคุณภาพผู้เรี ยนให้ ชดั เจน
วางแผนว่าจะจัดการศึกษาอย่างไรให้ เด็กกลุ่มนี ให้ อยู่ในสัง คมได้ อย่างมีความสุขและมี อาชี พ
สามารถพัฒ นาตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนได้ นอกจากจะจัดการศึกษาตามจุดเน้ นให้ มี
คุณภาพมากขึน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาแล้ ว จะต้ องจัดตังศูนย์การเรี ยนรู้
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั โดยยึดหลักปรัชญาทฤษฎีการเรี ยนรู้ ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้ วย20
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ นจะเห็นว่า โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ซึงเป็ น
โรงเรี ยนในสัง กัด สํ านักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ สํ านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน
พืนฐาน ซึงจะต้ องดําเนินการรับผิดชอบการจัดการศึกษาและการดําเนินการตามแนวการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสอง จะต้ องใช้ องค์ประกอบด้ านต่าง ๆ ในการบริ หารการเปลียนแปลงใน
การบริหารงานทีจะส่งผลสําเร็ จและมีคณ
ุ ภาพของสถานศึกษา โดยทีเซอร์ จิโอวานี (Sergiovanni)
ชีให้ เห็นว่าโรงเรี ยนดีทีมีคณ
ุ ภาพนัน คือ คุณภาพการบริ หารโรงเรี ยนและผู้บริ หารโรงเรี ยนต้ องมี
หน้ า ที รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงต่อ การปรั บ เปลี ยนด้ า นกระบวนการบริ ห ารและการจัด การศึก ษา
ผู้บริ หารโรงเรี ยนต้ องมีภาวะผู้นําการเปลียนแปลง (Transformational Leadership) ต้ องเข้ าใจ
สภาพแวดล้ อมทีมี อิทธิ พลต่อการเปลี ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี ยนแปลงที เกิ ดจากปั จ จัย
ภายนอกหรื อปั จจัยภายในเพือการบริ หารจัดการทีมีประสิทธิภาพ โดยเริ มจากเปลียนความเชือ
ทัศนคติ ความคิด ความเข้ าใจ และสร้ างการยอมรับให้ ตระหนักถึงความจําเป็ นและความสําคัญ
ตลอดจนเข้ าใจถึงสาเหตุทีต้ องได้ ในทีสุด 21 จะเห็นได้ ว่าโรงเรี ยนทีจะประสบความสําเร็ จเป็ น
โรงเรี ยนทีมีคณ
ุ ภาพตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองนัน เป็ นผลมาจากการ
บริ หารการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษา ซึงการปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสําเร็ จ
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ชินวรณ์ บุณยเกียรติ, “การปฏิรูปการศึกษาสําหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสใน
ทศวรรษทีสอง” (เอกสารในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ เสนอที สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ, มกราคม
).
21
วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริ หารสู่ความเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ , พิมพ์ครังที
(กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสทุ ธิ,
), .

16
หรื อล้ ม เหลว ขึนอยู่กับผู้ทีเกี ยวข้ อ งในวงการศึกษาทุก คน ที จะต้ องร่ วมมื อกันในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาให้ ประสบความสําเร็ จ ดัง นันหน่วยงานหรื อองค์การทางการศึกษาต้ องนํ า
หลักการและนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบตั ิเพือสนองรับกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศไทย สถานศึกษาต้ องมีผ้ นู ําในการปฏิรูปการศึกษาถือว่าผู้บริ หารสถานศึกษาเป็ นปั จจัย
สําคัญทีสุด เปรี ยบเสมือนหลักชัยของหน่วยงาน ถือเป็ นกุญแจสําคัญทีจะช่วยให้ การดําเนินงาน
ของหน่ว ยงานสํ า เร็ จ ตามเป้ าหมาย ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ในการปฏิ บัติง าน 22 รวมถึง การประเมินภายนอกของสถานศึกษารอบที ในปี
พุทธศักราช
จํานวน , แห่ง ทัวประเทศ พบว่าสถานศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์ ถึง
ใน ของสถานศึกษาทังหมด จํานวนมากกว่า , แห่ง และสถานศึกษาทีอยู่ในอาการ
โคม่า จํานวน , แห่ง จึงแสดงให้ เห็นว่า การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยยังไม่ประสบ
ความสําเร็ จตามทีคาดหวังไว้ ซึงบุคคลทีจะทําให้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประสบ
ความสําเร็ จได้ อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้บริ หารสถานศึกษา นันเอง23 และการปฏิรูปการศึกษา
ขึนอยูก่ บั ปั จจัยหลาย ๆ ด้ าน ด้ านทีสําคัญทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรมาก คือ ผู้บริ หาร
องค์กร และผู้นําหรื อผู้บริ หารทีมีภาวะผู้นําการเปลียนแปลงสามารถทําให้ ประสิทธิผลของงาน
และองค์ กรสูง ขึน แม้ สภาพการณ์ ข ององค์ การจะมี ข้ อจํ ากัดต่าง ๆ เพี ย งใดก็ ตาม 24 ดัง นัน
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็ นบุคคลสําคัญทีจะชีวัดความสําเร็ จและความล้ มเหลวขององค์กรในการ
ปฏิ รูปการศึก ษาไทย เป็ นกุญแจดอกสํ าคัญในการเปิ ดมิ ติใหม่ของการปฏิ รูปการศึกษาตาม
พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศัก ราช
และที แก้ ไขเพิ มเติ ม (ฉบับ ที )
พุทธศักราช
ผู้บริ หารยังเป็ นบุคคลในการบริ หารการศึกษา โดยต้ องดําเนินการสิงอํานวย
ความสะดวกประสานการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการศึกษา ให้ พัฒนากระบวนการจัดการ
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บัญชา อึงสกุล, “ประสิทธิภาพของผู้บริหารการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา,”
วารสารวิชาการ , (มีนาคม
): - .
23
สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์, แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา: ประสบการณ์
จากนานาชาติ (กรุงเทพฯ: สํานักธรรมศาสตร์ และการเมือง,
), 1-2.
24
สราญรัตน์ จันทะมล, “ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรี ยนประถมศึกษา
อําเภอวังสะพุง สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเลย เขต ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
), .

17
เรี ยนการสอนเพือผลิตเยาวชนทีพึงประสงค์ให้ บรรลุเป้าหมาย ผู้บริ หารสามารถนําองค์ก รไปสู่
ความสําเร็จและยืนหยัดท่ามกลางความเปลียนแปลงได้ อย่างสง่างาม25
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ทําให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจและต้ องการศึกษาเกียวกับ
รูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภท
ศึก ษาสงเคราะห์ ซึงควรประกอบด้ ว ยองค์ป ระกอบใดบ้ า ง ที จะพัฒ นาโรงเรี ย นให้ ป ระสบ
ความสําเร็ จตามเป้าหมายและนโยบาย
อีกทังการดําเนินงานทีผ่านมายังไม่มีการศึกษาว่า
รู ป แบบการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงตามการปฏิ รู ป การศึก ษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย น
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ มีลกั ษณะอย่างไร ผู้วิจยั จึงสนใจทีจะศึกษาเพือเป็ นข้ อมูลในการพัฒนา
รู ปแบบการบริ หารการเปลียนแปลงตามการปฏิรูปในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ ทีมีประสิทธิภาพต่อการศึกษาไทยต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ คือ
. เพือทราบองค์ประกอบของการบริ หารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
. เพือทราบองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
3. เพื อทราบรู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุข ององค์ ป ระกอบการบริ ห ารการ
เปลียนแปลงกับ องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ข้ อคําถามของการวิจัย
. องค์ประกอบของการบริ หารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เป็ นอย่างไร
. องค์ป ระกอบการปฏิ รู ปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เป็ นอย่างไร

25

สกุลรัตน์ กมุทมาศ, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ: พิฆเณศ,

), .

18
. องค์ประกอบของการบริ หารการเปลียนแปลงกับองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐานมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างกันหรื อไม่
สมมุตฐิ านการวิจัย
. องค์ประกอบของการบริ หารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เป็ นพหุองค์ประกอบ
. องค์ป ระกอบการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์
. การบริ หารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกบั การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจยั เพือศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน ผู้วิจยั กําหนดกรอบแนวคิดจากองค์ความรู้ ทฤษฎี และวิจยั
ทีเกียวข้ องกับการบริหารการเปลียนแปลงดังนี พฤติกรรมการบริ หารการเปลียนแปลงของอเดโจก
นาตาช่าและเฟรด (Adegoke, Natasha and Fred) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลงไว้ ว่า 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ (Idealized influence) 2) การสร้ างแรง
บันดาลใจ (Inspirational motivation) 3) การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual stimulation) 4)
การคํานึงถึงความเป็ นเอกัตถบุคคล (Individualized consideration)26 สําหรับแบสและอโลวิโอ
(Bass and Avolio) ได้ ศกึ ษารูปแบบภาวะผู้นําแบบต่าง ๆ และผลลัพธ์ทีมีประสิทธิภาพ พบว่า
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงด้ านการสร้ างบารมี การคํานึงถึงความเป็ นเอกัตถะบุคคล การกระตุ้น
ทางปั ญญา การสร้ างแรงบันดาลใจ และการให้ รางวัลตามสถานการณ์มีประสิทธิภาพทําให้ เกิด

26

O. Adegoke, M. Natasha and O.W. Fred, “The Influence of Leadership on
Innovation Process and Activities,” Organizational Dynamics 38, (March 2009): - .

19
ความพยายามและความพึงพอใจกว่าภาวะผู้นําแบบให้ รางวัลตามสถานการณ์ 27 สําหรับเบริ นส์
(Burns) ได้ อธิบายองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงไว้ องค์ประกอบ คือ ) การมี
อิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์หรื อการสร้ างบารมี (idealized influencey charisma) ) การสร้ าง
แรงบัน ดาลใจ (inspirational motivation) และ ) การคํ า นึ ง ถึ ง ความเป็ นเอกัต ถบุ ค คล
(individualized consideration)28 สําหรับชาร์ ลี แกบเบริ ด (Charles Gabbert) ได้ อธิบายถึง
องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงใน องค์ประกอบ ได้ แก่ ) การมีอิทธิ พลอย่างมี
อุดมการณ์ (Idealized influence) ) การคํานึงถึงความเป็ นเอกัตถะบุคคล (Individualized
consideration) ) การสร้ างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) และ ) การกระตุ้นทาง
ปั ญญา (intellectual stimulation)29 สําหรับเช็งและเทาน์เซ็น (Cheng and Townsend) ซึง
กล่าวถึงการเปลียนแปลงทางการศึกษาเป็ นการดําเนินการในเรื องต่าง ๆ ได้ แก่ ) การกําหนด
จุดมุ่งหมายและวิสยั ทัศน์ใหม่สําหรับการศึกษาของชาติ ) การกระจายอํานาจการบริ หารจาก
ส่วนกลางไปสูโ่ รงเรี ยน ) การประกันคุณภาพทางการศึกษาและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้ ) การฝึ กหัดครู และภาวะผู้นํา ) การให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาในโรงเรี ยน ) งบประมาณและการโอนการจัดการศึกษาให้ เ อกชน ) การขยาย
การศึ ก ษาขั นพื นฐาน ) การนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ในการจั ด การศึ ก ษา 30
สํ า หรั บ คริ ส เท็ น เซ็ น (Christensen) กล่า วว่า พฤติก รรมการบริ ห ารสถานศึก ษาหมายถึง การ
แสดงออกหรื อการกระทําของผู้บริ หารสถานศึกษาทีกระทําโดยตรงหรื อเกียวข้ องกับบุคคลอืน ๆ
ปรากฏต่อทุกคนในสถานศึกษา ซึงสามารถสังเกตได้ เพือให้ งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีกําหนด
ไว้ พฤติกรรมต่าง ๆ ประกอบด้ วยดังนี ) การส่งเสริ มการเปลียนแปลงของสถานศึกษา ) การ
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28
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ส่งเสริมวิสยั ทัศน์ของโรงเรี ยน ) การสนับสนุนผู้ร่วมงาน ) การสนับสนุนการดําเนินงาน ) การ
ส่งเสริ มทางด้ านการติดต่อสือสาร ) การแสดงออกทางด้ านมนุษยสัมพันธ์ ทีดี ) การอํานวย
ความสะดวกในการประชุม ) การมีปฏิสมั พันธ์กบั นักเรี ยน ) การมีปฏิสมั พันธ์กบั รัฐและชุมชน
) การส่งเสริมให้ ผ้ ปู กครองมีส่วนร่วม ) การจัดการทรัพยากร ) การส่งเสริ มด้ านการเรี ยน
) การใช้ ทกั ษะการบริ หาร 31 สําหรับโควี (Covey) ได้ อธิบายถึงองค์ประกอบของภาวะผู้นําการ
เปลี ยนแปลง ได้ แก่ 1) การสร้ างบารมี หรื อการมี อิทธิ พ ลอย่างมี อุดมการณ์ (Charisma or
idealized) 2) การสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) 3) การกระตุ้นทางปั ญญา
(Intellectual
stimulation) 4)การคํ า นึ ง ถึ ง ความเป็ นเอกั ต ถะบุ ค คล ( Individualized
consideration)32 อีกทังแนวคิดของดุ๊ก (Duke) กล่าวว่าการเปลี ยนแปลงทางการศึกษาเป็ น
การดําเนินการเกียวกับ ) ความเสมอภาคด้ านโอกาสทางการศึกษา (equality of educational
opportunity) ) ความเป็ นเลิ ศทางการศึกษา (educational excellence) ) โปร่ ง ใสสามารถ
ตรวจสอบได้ (accountability) ) ทางเลื อกทางการศึก ษา (choice) ) ความปลอดภัย ใน
โรงเรี ยน (school safety) ) ความเป็ นมืออาชีพ (professionalization)33 อีกทังนําแนวคิดของ
ไมเคิล ฟูลแลน (Michael Fullan) ได้ เสนอแนวคิดว่าปั จจัยทีส่งผลต่อการนําการเปลียนแปลงทาง
การศึ ก ษาไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ประกอบด้ ว ย ) ปั จ จัย ด้ า นคุณ ลัก ษณะของการเปลี ยนแปลง
(Characteristics of change) ซึงประกอบด้ วยความต้ องการการเปลียนแปลง (need) ความ
ชัด เจนของการเปลี ยนแปลง (clarity) ความสลับซับ ซ้ อนของการเปลี ยนแปลง (complexity)
คุณภาพและการปฏิบตั ิได้ (quality and practically) ) คุณลักษณะของท้ องถินประกอบด้ วย
เขตพืนทีการศึกษา ชุมชน ผู้บริ หาร และครู ) ปั จจัยภายนอก ประกอบด้ วยรัฐบาลและองค์กร
อืน ๆ 34 สําหรับเคนดรา แวน แวกเนอร์ (Kendra Van Wagner) กล่าวถึงทฤษฎีของภาวะผู้นํา
เปลียนแปลง มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual
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Georgia J. Chirstensen, The Role of the Principal in Transforming
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32
Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People in Organizations
(MN: West Publishing, 2007), .
33
Duke L. Daniel, The Challenges of Educational Change (New York: Pearson
Education Inc., 2004), 18.
34
Fullan G. Michael, The New Meaning of Education of Educational Change
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stimulation) 2) การคํานึงถึงความเป็ นเอกัตถบุคคล (Individualized consideration) 3) การ
สร้ างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) 4) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized
influence) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงต้ องคํานึงถึงการสร้ างบารมี โดยสร้ างความจริ งใจ และทํา
ให้ ผ้ ูตามเกิดนับถือในตัวผู้นํา 35 รวมถึงคอตเตอร์ (Kotter) ได้ อธิบายการบริ หารการเปลียนแปลง
ไว้ ดงั นีว่า ) สร้ างความตระหนักถึงความเร่งด่วนในการเปลียนแปลงให้ กบั บุคลากร ) สร้ างทีม
การเปลียนแปลง ) สร้ างวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ ) สือสารวิสยั ทัศน์ ) มอบหมายอํานาจหน้ าที
) ให้ รางวัล สํ า หรั บ ความสํ า เร็ จ ที เกิ ด จากการวางแผนระยะสัน ) พัฒ นาประเมิ น การ
เปลียนแปลง ) สร้ างการเปลียนแปลงโดยการแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ใหม่ ๆ ของบุคลากรและความสําเร็จขององค์กร36 แนวคิดเกียวกับการบริ หารการเปลียนแปลงใน
เรื องของพฤติกรรมการบริ หารมี ดัง นี คื อ ไลเคอร์ ท (Likert) กล่าวว่า พฤติกรรมการบริ หาร
สถานศึกษาประกอบด้ วย ) การเป็ นผู้นํา ) การจูงใจ ) การติดต่อสือสาร ) การปฏิสมั พันธ์
) การตัด สินใจ ) การกํ า หนดเป้าหมาย ) การควบคุม บัง คับบัญ ชา ) เป้ าหมายการ
ปฏิบตั งิ าน37 สําหรับโรเจอร์ กริ ลล์ (Roger Gill) แสดงปั จจัยทีส่งผลสําคัญต่อการเปลียนแปลง
องค์กรคือ ปั จจัยด้ านภาวะผู้นํา ความสําคัญของปั จจัยด้ านต่าง ๆ ทีมีผลต่อการเปลียนแปลง
องค์กร คิดเป็ นร้ อยละ
รองลงมาคือ ค่านิยมองค์กร คิดเป็ นร้ อยละ การสือสารภายใน
องค์กร คิดเป็ นร้ อยละ การสร้ างทีมงาน คิดเป็ นร้ อยละ และการศึกษาและการฝึ กอบรม
คิดเป็ นร้ อยละ 38 สถาบัน Southwest Education Development Laboratory เสนอลักษณะ
ของผู้นําการเปลียนแปลงควรมีลักษณะ 6 ประการดังนี 1) มีวิสัยทัศน์ ผู้นําสามารถกํ าหนด
วิสยั ทัศน์ได้ อย่างชัดเจน และกระจายวิสยั ทัศน์ให้ บคุ ลากรทังภายในและภายนอกองค์กรได้ เรี ยนรู้
สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างชัดเจนถูกต้ อง 2) มีความเชือว่าเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทีสําคัญ ผู้นํามี
ปรัชญาความเชือว่าองค์กรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทีสําคัญ จึงต้ องนําองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู้
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โดยจัดสภาพบรรยากาศให้ ทุกคนได้ ศึกษาหาความรู้ อย่างต่อเนือง 3) เน้ นคุณค่าของทรัพยากร
มนุษย์ ผู้ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดการฝึ กอบรมตามความต้ องการและ
ความจําเป็ น ให้ ขวัญกําลังใจในการทํางานอย่างต่อเนือง เปิ ดโอกาสให้ บุคลากรแสดงศักยภาพ
อย่างเต็มกําลังความสามารถ 4) เป็ นผู้มีการสือสารและเป็ นนักฟั งทีดี ผู้นําใช้ หลักการสือสารทีมี
ประสิทธิผล คํานึงถึงข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาองค์กร เข้ าใจและยอมรับความคิดเห็น
ของบุคลากรและพร้ อมรับฟั งข้ อเสนอแนะตลอดเวลา 5) ปฏิบตั ิงานให้ เกิดความก้ าวหน้ าอย่าง
ต่อเนืองการปฏิบตั ิเน้ นการปรับปรุ งอย่างต่อเนือง มีการประเมินผลและรายงานความก้ าวหน้ า
เพือพัฒนางานไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็ จ 6) ใช้ หลักการบริ หารความเสียงการบริ หารจัดการ
มีความยื ดหยุ่น และไม่เคร่ งครัดจนเกินไป ในบางครั งเปิ ดโอกาสให้ ปฏิบตั ิงานเกิ นกรอบหรื อ
นโยบายได้ ถ้ างานนันสามารถพัฒนางานในหน้ าทีให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึน 39 สําหรับทิชชี
และอัลริช (Tikchy and Ulrich) ได้ กล่าวถึงลักษณะของผู้นําการเปลียนแปลงไว้ ดงั นี ) ต้ องสร้ าง
สิงที ออกใหม่ข องบางสิ งบางอย่างจากวิ สัย ทัศน์ เ ก่ า ของพวกเขาและต้ อ งพัฒ นาและสื อสาร
วิสยั ทัศน์ใหม่ ) โครงสร้ างองค์กร ) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ) การเปลียนแปลงขันพืนฐาน
ในระบบการเมืองและวัฒนธรรม 40 สําหรับยุคล์ (Yukl) กล่าวถึงภาวะผู้นํา ว่าต้ องแสดงออกถึง
พฤติกรรมดังนี มีจริ ยธรรม การทํานุบํารุง (nurturing) การปกป้อง (defending) และการมอบ
อํานาจแก่ผ้ ตู าม ผู้นําใส่ใจความต้ องการของผู้ตามและช่วยให้ ผ้ ตู ามทํางานได้ ดีขนึ เฉลียวฉลาด
ขึน และเต็มใจยอมรับในความรับผิดชอบมากขึน ผู้นําเพียงแต่เข้ าใจผู้ตามและตอบสนองสิงทีผู้
ตามต้ องการ ผู้นําต้ องยืนยันในสิงทีดีและสิงทีถูกต้ อง รวมทังผู้นําต้ องมอบอํานาจแก่ผ้ ตู าม และ
ผู้นําต้ องมีความสุจริ ต (honest) และเปิ ดเผย (open) กระทําในสิงทีสอดคล้ องกับค่านิยมและ
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ประพิศ เกษรางกูล, “คุณลักษณะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
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แสดงความไว้ วางใจในตัวผู้ตาม แล้ วผู้นําจึงจะได้ รับความไว้ วางใจจากผู้ตามกลับมา 41 รวมถึง
ศึกษาเอกสารของนักวิชาการไทยอีกจํานวน คน
สําหรั บแนวคิดเกี ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองคือ แนวคิดการปฏิ รูป
การศึกษาในทศวรรษที สองของสํ านัก บริ ห ารงานการศึกษาพิเศษ สํ านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน42
นอกจากนีผู้วิจัย ได้ ใช้ ความคิดเห็นของผู้ท รงคุณ วุฒิทังระดับการจัดการศึกษาและ
ผู้รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที สองของสํ า นัก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จากแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวสามารถนํามาเป็ น
กรอบแนวคิดทีผู้วิจยั ใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ครังนี ดังปรากฏในแผนภูมิตอ่ ไปนี
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
. การบริ ห ารการเปลี ยนแปลงหมายถึง การวางแผน การจัดการ การสังงาน การ
ควบคุมงาน การดําเนินงานกับสิงนัน ๆ ให้ บรรลุผลสํา เร็ จในสภาพการณ์ ทีต่างไปจากเดิมให้
สําเร็จตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ ตามนโยบายการปฏิรูปในทศวรรษทีสอง
. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองหมายถึง การดําเนินการทีทําให้ เกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลตามเป้าหมายในเรื องของการปฏิรูปการศึกษาของสํานัก
บริ หารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ในปี พุทธศักราช 2552-2561 ซึงมีเป้าหมายหรื อองค์ประกอบในการพัฒนาดังนีคือ คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเรี ยนรู้ ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรี ยนรู้ และส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมส่งผลให้ คนไทยยุคใหม่
3. โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์หมายถึง โรงเรี ยนทีจัดการศึกษาสงเคราะห์ซึงอยู่
ในความรับผิดชอบของสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน จํานวน โรงเรี ยน ซึงประกอบด้ วยโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ จํานวน โรงเรี ยน
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ จํานวน โรงเรี ยน โรงเรี ยนพิบลู ประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร
และโรงเรี ยนสมเด็จพระปิ ยมหาราชรมณียเขต

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื อง รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิ รู ป การศึก ษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึก ษาสงเคราะห์ สัง กัด สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง ซึงมีรายละเอียด ดังนี
การบริหารการเปลียนแปลง
การเปลียนแปลงเป็ นสิงทีหลีกเลียงไม่ได้ และเป็ นปรากฏการณ์ทางสังคมทีเกิดขึนอยู่
ตลอดเวลา จนดูเหมือนว่าการเปลียนแปลงมีความผูกพันและเป็ นภารกิจทีต้ องเผชิญ อาจกล่าวได้
ว่า การเปลียนแปลงเป็ นสิงทีจะต้ องเกิดขึนเสมอและไม่อาจหลีกเลียงได้
ความหมายของการเปลียนแปลง
องค์กรทุกองค์กรจะต้ องมี การเปลี ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื อความมันคงและการ
เจริ ญ เติบโตอย่า งต่อเนื อง นักวิชาการด้ า นพฤติกรรมองค์กรและด้ านการบริ หารหรื อด้ านการ
จัด การองค์ ก ร ได้ ใ ห้ คํ า อธิ บ ายคํ า ว่ า การเปลี ยนแปลงองค์ ก ร ไว้ ดัง นี ไมค์ (Mike) ได้ ใ ห้
ความหมายการบริ หารการเปลียนแปลงว่าหมายถึง การใช้ เทคนิควิธีทีเป็ นระบบ เพือประกันว่า
การเปลี ยนแปลงที เกิ ดขึน เป็ นไปตามทิศทางที ได้ วางแผนไว้ และก่ อให้ เ กิ ดความคุ้ม ค่าและ
ประสิทธิภาพภายในระยะเวลาทีกําหนด พร้ อมทังบรรลุเป้าหมายทีต้ องการ นอกจากนียังกล่าวถึง
หลัก การบริ ห ารการเปลี ยนแปลงว่ า ผลลั พ ธ์ จ ากการบริ ห ารการเปลี ยนแปลง คื อ การ
เปลียนแปลงแนวทางการปฏิบตั ิงานจากการใช้ ความรู้ ของการบริ หารการเปลียนแปลง เพือเพิม
ศักยภาพหน่วยงานในการประยุกต์และรับเอาเทคนิควิธีตา่ ง ๆ มาพัฒนาการปฏิบตั ิงาน 1 พร้ อม
ทังไมเคิล ฟูลแลน (Michael Fullan) ได้ ให้ ความหมายของการเปลียนแปลงคือ การเปลียนวัสดุ
อุปกรณ์ (New material) การเปลียนพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิ (New behavior/practices)
และการเปลียนความเชือหรื อความเข้ าใจ (New beliefs understanding)
โดยมีเส้ นทางการ
1

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

2003), .
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เปลี ยนแปลงที ส่งผลซึงกันและกันกับปั จจัยทีทําให้ เ กิดการเปลียนแปลง 1 ดาฟท์ (Daft) ให้
ความหมาย การเปลียนแปลงองค์กร ว่าหมายถึง การรับเอาความคิดหรื อพฤติกรรมใหม่เข้ ามาใช้
ในองค์กร2 สําหรับเฟรด นิโคล (Fred Nickols) ได้ ให้ ความหมายของการบริ หารการเปลียนแปลง
ว่าเป็ นการจัดให้ มีการดําเนินการอย่างเป็ นระบบเพือให้ เกิดการปฏิบตั ิงานใหม่ทีมีประสิทธิภาพ
โดยประเด็น แรกคื อ งานที เกิ ด ขึนในกระบวนการบริ หารการเปลี ยนแปลง (The task of
management of change) ซึงเกียวข้ องกับงาน ส่วน ได้ แก่ การวางแผนการเปลียนแปลงและจัด
ให้ มีการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ เพือให้ เกิดการปฏิบตั ิงานใหม่ทีมีประสิทธิภาพและการบริ หาร
ปฏิกิริยาตอบโต้ การเปลียนแปลง ประเด็นทีสองคือ ขอบเขตของการบริ หารงานของผู้เชียวชาญ
(The area of professional practice) เนืองจากการบริ หารการเปลียนแปลงต้ องอาศัยผู้ทีมีความ
เชียวชาญเข้ ามาทําหน้ าทีเป็ นผู้นําในการเปลียนแปลง (Change Agent) ประเด็นทีสามคือ องค์
ความรู้ (Body of Knowledge) ซึงประกอบด้ วย รูปแบบวิธีการเทคนิค เครื องมือ ทักษะ ฯลฯ
ทีส่งเสริมการบริหารการเปลียนแปลง อาจหมายถึง ความสามารถของผู้บริหารระดับกลาง ในการ
ดึง ความร่ ว มมื อ ของผู้บ ริ ห ารระดับ สูง และลดการต่อ ต้ า นจากบุค ลากรระดับ ปฏิ บัติก ารเพื อ
สร้ างสรรค์ ก ารเปลี ยนแปลง ดัง นั นการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงโดยการนํ า หลั ก ของ
องค์ประกอบการบริ หาร ได้ แก่ บุคลากร เงิน วัสดุอปุ กรณ์ และการจัดการมาวิเคราะห์ เป็ นการ
รวมพลังของหลักการบริ การทัง หลัก คือ บุคลากร เงิน วัสดุอปุ กรณ์ และการจัดการ เพือสร้ าง
คุณค่าให้ แก่การเปลียนแปลง โดยมีการ “จัดการ” เป็ นแกนกลางในการดึงพลังของบุคลากรใน
องค์กรให้ พร้ อมต่อการเปลียนแปลง จัดสรรงบประมาณทีสามารถสนับสนุน ให้ บุคลากรมีความ
เต็มใจ ทีจะปฏิบตั ิตามและสรรหาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการอย่างเพียงพอ 3 รอบบินส์และ
ทิมโมธี (Robbins and Timothy) ให้ ความหมายของการเปลียนแปลงองค์กรว่าหมายถึง การ
เปลียนแปลงคน (บุคลากร) โครงสร้ างองค์กรหรื อเทคโนโลยี4
1

M. Fullan, Leading in a Culture of Change, nd ed. (San Francisco, CA:
Jossey-Bass, 2004), 154.
2
Daft L. Richard, The Leadership Experience, rd ed. (Canada: Thomson
Corporation, 2005), 121.
3
N. Nickols, Change Management, accessed June 13, 2008, available from
http://www.nickos.us/change.htm
4
Stephen P. Robbins and Judge Timothy, Organizational Behavior, 13th ed.
(Canada: Pearson Prentice Hall, 2008), 266.

สําหรับนักวิชาการของไทยทีให้ ความหมายคําว่า การเปลียนแปลงองค์กร มีอยู่หลาย
ท่าน ได้ แก่ วิโรจน์ สารรั ตนะ ได้ ให้ ความหมายการบริ หารการเปลี ยนแปลงว่าหมายถึง การ
เปลียนแปลงในกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) จากกระบวนทัศน์เก่าไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่
รวมถึง โครงสร้ าง ภาวะผู้นํา วัฒนธรรมและพฤติกรรม ผู้บริ หารต้ องเผชิ ญกับการต่อต้ านการ
เปลียนแปลงทีอาจแสดงออกมาให้ เห็นได้ อย่างเปิ ดเผยหรื อไม่เปิ ดเผย และต้ องพยายามใส่ใจและ
สําหรับวรภัทร ภู่เจริ ญ และอัศวิน
หาทางลดการต่อต้ านการเปลียนแปลงให้ ลดน้ อยลง 5
จักษุวรรณ ได้ ให้ ความหมายการบริ หารการเปลียนแปลงว่าหมายถึง การจัดการกับเหตุการณ์
สถานการณ์หรื อลักษณะทีต่างไปจากเดิมให้ ดีขนึ 6 สําหรับกีรติ ยศยิงยง ได้ ให้ ความหมายการ
เปลี ยนแปลงว่ าหมายถึง การเปลี ยนแปลงองค์กรจากสภาพหนึงที เป็ นอยู่ในปั จ จุบันไปสู่อี ก
สถานภาพหนึงในอนาคตที กํ า หนดไว้ เพื อปรั บ ตัว ให้ ส อดคล้ อ งกับสภาพแวดล้ อ มต่า ง ๆ ที
เปลี ยนแปลงไป ทังนี เพื อความอยู่ร อด ความเจริ ญ เติบ โต การบรรลุเ ป้ าหมายขององค์ ก ร
ตลอดจนสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน 7 สําหรับแก้ วตา ไทรงามและคณะ กล่าวว่า การ
บริ หารการเปลี ยนแปลงหมายถึง กระบวนการทํ างานของผู้บริ หารและผู้ร่วมงานเพื อร่ วมกัน
เปลี ยนแปลงสภาพขององค์กรแบบเดิม ไปสู่องค์กรแบบใหม่ คือองค์กรแห่ง การเรี ยนรู้ อย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ 8 สํ า หรั บ บุษ กร วัช รศรี โ รจน์ และคณะ กล่า วว่า การบริ ห ารการเปลี ยนแปลง
หมายถึง การบริ หารจัดการเพือสนับสนุนให้ องค์กรและบุคลากรสามารถทีจะปรับตัวและตอบรับ
การเปลียนแปลง ๆ ทีเกิดขึนในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ9 สําหรับ จิรประภา อังครบวร ได้ ให้
5

วิโรจน์ สารรัตนะ, โรงเรียน: องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
ทางการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: ทิพยวิสทุ ธิ,
), .
6
วรภัทร ภู่เจริญ และอัศวิน จักษุวรรณ, Change Management: การบริหาร
เชิงท้ าทาย (กรุงเทพฯ: อริยชน,
), .
7
กีรติ ยศยิงยง, การวางแผนการเปลียนแปลงและการพัฒนาองค์ กรเชิงกลยุทธ์
(กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ ก๊อบปี ,
), .
8
แก้ วตา ไทรงาม และคณะ, ผู้นําเชิงกลยุทธ์ เพือสร้ างองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้
(กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาผู้บริหารศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ,
),
.
9
บุษกร วัชรศรี โรจน์ และคนอืน ๆ, การบริหารการเปลียนแปลง, ชุดเครื องมือ
การเรี ยนรู้ด้วยตนเองสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กรุงเทพฯ: ก.พลพิมพ์ ( )
จํากัด,
), .

ความหมายของการบริหารการเปลียนแปลงว่าหมายถึง กระบวนการจัดการเปลียนแปลงด้ วยการ
รักษาความสมดุล โดยสร้ างแรงผลักและแรงดึงให้ เกิดขึนในองค์กรอย่างสมดุลใน ด้ าน คือ
ระบบและพนักงานเพือให้ เกิดการเคลื อนไหวขององค์กรไปในทิศทางทีกํ าลังเปลี ยนแปลงเพื อ
ผลสําเร็จขององค์กร10 สําหรับชิดชนก ศุภวโรดม ให้ ความหมายของการบริ หารการเปลียนแปลง
ว่าหมายถึง การทําให้ องค์กรมีลักษณะเปลียนไป เพือสนองตอบต่อปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการ
เปลียนแปลง โดยมีผ้ ูบริ หารเป็ นผู้นําการเปลียนแปลง ทีมุ่งการเปลียนแปลงทังระบบทีเป็ น
โครงสร้ าง เทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองค์กร และจะต้ องเปลียนแปลงเป็ น
สํ า หรั บ พิ บู ล ย์
กระบวนการเพือทําให้ การเปลียนแปลงนันประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย11
ทีปะปาล ได้ นิยามความหมายของการเปลียนแปลงว่าหมายถึง ความพยายามของฝ่ ายบริ หารเพือ
เปลี ยนแปลงองค์ ก รจากสภาพปั จจุ บั น ไปสู่ ส ภาพที พึ ง ประสงค์ เพื อความอยู่ ร อดและ
เจริ ญก้ าวหน้ าขององค์กรในอนาคต 12 สําหรับรัศมี เจริ ญรัตน์ ได้ ให้ ความหมายการบริ หารการ
เปลียนแปลงว่าหมายถึง การดําเนินงานหรื อกิจ กรรมทีใช้ กระตุ้นและสนับสนุนองค์กรให้ สามารถ
ผ่านช่วงของการปรับเปลียนอย่างต่อเนืองเพือเข้ าสู่สิงแวดล้ อมใหม่ในการทํางานได้ อย่างสําเร็ จ
และกุญแจสําคัญดอกแรกของการบริ หารการเปลียนแปลงทีทีประสิทธิภาพคือ การทําให้ บคุ ลากร
ในองค์กรเชือและตระหนักในคุณค่าหรื อเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเปลียนแปลง13 นอกจากนี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ ให้ ความหมายว่า หมายถึง การวางแผน การ
ดําเนินการต่าง ๆ ที จะลดผลกระทบทีเกิ ดขึนจากการเปลี ยนแปลง และสนับสนุนให้ เ กิ ดการ
ปรับตัวและยอมรับ พร้ อมทังสร้ างศักยภาพใหม่ ๆ เพือรองรับให้ การเปลียนแปลงเกิดขึนอย่ าง
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จิรประภา อังครบวร, “การปฏิบตั กิ ารในงานพัฒนาองค์กร” (เอกสารประกอบการสอน
ทม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,
), .
11
ชิดชนก ศุภวโรดม, “รูปแบบการบริ หารการเปลียนแปลงทีมุง่ สูโ่ รงเรี ยน ICT สําหรับ
สถานศึกษาขันพืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
), บทคัดย่อ.
12
พิบลู ย์ ทีปะปาล, พฤติกรรมองค์ กรสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์,
), .
13
รัศมี เจริญรัตน์, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลียนแปลงกับประสิทธิผล
การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนนําร่องผู้นําการเปลียนแปลง สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ในจังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร,
), .

เป็ นผลตามเป้ าหมายที วางไว้ 14 อี ก ทังนุ กู ล อุ บ ลบาน ได้ ใ ห้ ความหมายการบริ ห ารการ
เปลี ยนแปลงว่ า หมายถึ ง การจัด การกับ เหตุก ารณ์ ทังภายในและภายนอกองค์ ก ร เพื อให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไปอย่างเหมาะสม ทําให้ เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล15
และปิ ยะธิดา อิทรโชติ ได้ ให้ ความหมายการบริ หารการ
เปลียนแปลงว่าหมายถึง วิธีการในการบริหารและจัดการกับการเปลี ยนแปลงขององค์กรอย่างเป็ น
ระบบ ประกอบด้ ว ย มิ ติ ได้ แ ก่ โครงสร้ าง (Structures) และคนในองค์ ก ร (People) ซึ ง
แนวทางของการบริหารการเปลียนแปลงคือ การสร้ างความรู้และทักษะของการเปลียนแปลง เพือ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี ยนแปลงขององค์ ก รดํ า เนิ น ไปได้ อ ย่า งสํ า เร็ จ ซึงผลลัพ ธ์ ที ได้ รั บ จากการ
เปลียนแปลง เพือลดการต่อต้ านทีอาจเกิด ขึนจากการเปลียนแปลงขององค์กร รวมถึงทําให้ เกิด
การเปลียนแปลงเป็ นไปอย่างยังยืน16
สรุปได้ วา่ การบริหารการเปลียนแปลงหมายถึง การวางแผน การจัดการ การสังงาน การ
ควบคุมงาน การดําเนินงานกับสิงนัน ๆ ให้ บรรลุผลสําเร็จในสภาพการณ์ทีต่างไปจากเดิมให้ สําเร็ จ
ตามเป้าหมายทีกําหนดไว้
วัตถุประสงค์ ของการเปลียนแปลง
การปรับปรุงเปลียนแปลงองค์กรเป็ นสิงทีหลีกเลียงไม่ได้ และการเปลียนแปลงองค์กร
จะนําไปสูจ่ ดุ หมายขององค์กรหรื อเพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานให้ ดีขนึ
ดังที ดูบริน (Dubrin) ได้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเปลียนแปลงองค์กรทีเป็ นไปตามวิถีทางการ
พัฒนาองค์กรไว้ ประการ คือ ) การเพิมระดับความไว้ วางใจและสนับสนุ นระหว่างกันในหมู่
สมาชิกองค์กร ) ความพร้ อมทีจะเผชิญปั ญหามีมากขึนแทนทีจะไปเก็บกดปั ญหาขององค์กรไว้
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีดี การบริ หารการเปลียนแปลง
(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.),
), 15.
15
นุกลู อุบลบาน, “รูปแบบการบริการการเปลียนแปลง (Change Management):
การปรับเปลียนคนเพือเพิมประสิทธิภาพ,” วารสารรามคําแหง , (มีนาคม
): 28.
16
ปิ ยะธิดา อินทรโชติ, “บทบาทของกระบวนการทํางานในการบริหารการเปลียนแปลง
และวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารการเปลียนแปลงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี,
), - .

) เพิ มระดับ การติด ต่อ สื อสารในสี ทิ ศ ทาง คื อ จากระดับ บนลงล่า ง ระดับ ล่า งขึนบน ระดับ
แนวนอนหรื อแนวราบ และลักษณะทแยง ) ส่งเสริ มระดับขวัญและความพึงพอใจของผู้ปฏิบตั ิ
) พยายามให้ มีส่วนร่ วมมากขึน มีการใช้ ลกั ษณะการเป็ นผู้นํา แบบร่ วมแรงร่วมใจทัวทังองค์กร
) ส่งเสริ มให้ มีการจัดการเกี ยวกับความขัดแย้ งมากกกว่าทีเก็บกดไว้ ) พยายามจํากัดความ
ขัดแย้ งทีไม่พงึ ประสงค์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ) ส่งเสริ มการจูงใจในหมู่พนักงาน เจ้ าหน้ าทีทุกระดับ
ขององค์กร ) ลดระดับพฤติกรรมทางการเมืองในหมูน่ กั บริหารหรื อผู้จดั การ และ ) ส่งเสริ มให้
มีการตอบโต้ อย่างรวดเร็ วต่อการเปลียนแปลงทีสําคัญต่าง ๆ มากขึน17 ซึงณัฏพันธ์ เขจรนันท์
กล่า วว่าการเปลี ยนแปลงเป็ นกระบวนการที เกิ ด ขึนตามธรรมชาติ และเกิ ด ขึนตลอดเวลาไม่
สามารถหยุดยังได้ เพือให้ องค์กรสามารถดํารงอยู่และสามารถก้ าวหน้ าต่อไปในอนาคต สาเหตุที
องค์กรทําการเปลียนแปลง เนืองจากต้ องการดําเนินการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทีได้ กําหนดไว้ โดย
การเปลียนแปลงองค์กรสามารถจําแนกได้ ลักษณะคือ ) การปรับตัวให้ เข้ ากับสิงแวดล้ อม ที
จะทําให้ สามารถดํารงอยู่ท่ามกลางการเปลียนแปลง องค์กรใดก็ตามทีไม่สามารถปรับตัวได้ ทนั ที
ก็จะเผชิญอุปสรรค ในการดําเนินงานและยากทีจะดํารงอยู่ได้ ในระยะยาว องค์กรสามารถจําแนก
รู ปแบบการตอบสนองต่อแรงผลักดันจากสิงแวดล้ อมภายนอกออกเป็ น ลักษณะ คือ ( ) การ
ปรับตัวแบบตอบสนอง (Reactive) ผู้บริ หารองค์กรทําการปรับตัว ให้ สอดคล้ องกับเหตุการณ์ ที
เกิดขึน เพือให้ องค์กรสามารถดําเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพการปรับตัวแบบตอบสนองจะ
เป็ นแนวทางทีองค์กรส่วนใหญ่ในอดีตนิยมปฏิบตั ิ เนืองจากการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้ อม
เกิ ด ขึ นในอั ต ราที ไม่ ร วดเร็ ว และซั บ ซ้ อนมากนั ก ดัง นั น เมื อเกิ ด การเปลี ยนแปลงขึ นใน
สภาพแวดล้ อม ผู้บริหารจะไม่ดําเนินการอะไร จนกระทังแน่ใจในสถานการณ์หรื อทิศทางของการ
เปลียนแปลง แล้ วจึงตัดสินใจดําเนินการ ซึงจะทําให้ เกิดความผิดพลาดน้ อย ( ) การปรับตัว
แบบเตรี ยมพร้ อม (Proactive) ผู้บริ หารองค์กรจะทําการศึกษาข้ อมูล วางแผน ปฏิบตั ิ และ
ดําเนินการปรับตัว เพือรองรับการเปลียนแปลงทีเกิดขึน โดยการเปลียนแปลงเตรี ยมพร้ อมจะต้ อง
อาศัยความละเอียดอ่อนและประสบการณ์ของตัวแทนการเปลียนแปลงในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
คาดการณ์ในอนาคต เนืองจากเป็ นเรื องซับซ้ อน ซึงเกียวข้ องกับความเสียงและความไม่แน่นอน
ของเหตุการณ์ทีเกิดขึน ดังนันการปรับตัวแบบเตรี ยมพร้ อมเป็ นสิงจําเป็ นสําหรับองค์กรในปั จจุบนั
ที สภาพแวดล้ อมมี ก ารปรั บ ตัว ในอัต ราที รวดเร็ ว และรุ น แรง ส่ ง ผลให้ เกิ ด ภาวะโกลาหล
(Turbulence) ความไม่แน่นอนหรื อความวุ่นวาย (Choas) ขึนกับองค์กร ในหลายสถานการณ์
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ผู้บริ หารไม่สามารถทีจะรอให้ เห็นภาพทีชัดเจนของการเปลียนแปลงและสภาพแวดล้ อม เขาจึง
ต้ องทํ าการเก็ บรวมรวมข้ อมูล วิเคราะห์ และพยากรณ์ ล่วงหน้ า แล้ ววางแผนและดําเนินการ
ปรับตัว เพือรับมือกับสถานการณ์ ทีจะเกิดขึนในอนาคต ) การเปลียนพฤติกรรมของบุคลากร
การแสดงออกและการปฏิบัติตนของสมาชิ ก จะมี ผลกระทบต่อการทํางานขององค์กร ดัง นัน
เพือให้ องค์กรสามารถดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ผู้บริ หารต้ องปรับปรุ งพฤติกรรมของ
สมาชิกให้ เป็ นไปในทิศทางทีสร้ างประโยชน์แก่ธุรกิจ เนืองจากสมาชิกในองค์กรมีพฤติกรรมหรื อ
ความสัมพันธ์ทีไม่เหมาะสมต่อการดําเนินงานขององค์กร ก็จะสร้ างปั ญหาในการดําเนินการหรื อ
ทําให้ การดําเนินงานไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีต้ องการ18
สรุ ป ได้ ว่า วัตถุป ระสงค์ ข องการเปลี ยนแปลงเพื อการปรั บตัวให้ เ ข้ ากับ สิ งแวดล้ อ ม
เพือให้ องค์กรสามารถดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ผู้บริ หารต้ องปรับปรุ งพฤติกรรมของ
สมาชิ ก ให้ เป็ นไปในทิ ศ ทางที สร้ างประโยชน์ และให้ สมาชิ ก ในองค์ ก รมี พ ฤติ ก รรมหรื อ
ความสัมพันธ์ทีเหมาะสมต่อการดําเนินงานขององค์กรทีเปลียนแปลงไป
ความสําคัญของการบริหารการเปลียนแปลง
มีผ้ นู ําเสนอเกียวกับความสําคัญของการบริหารการเปลียนแปลง ดังนี ไมค์ เบียร์ (Mike
Beer) กล่าวไว้ ว่า องค์กรต้ องผ่านการเปลียนแปลงอย่างต่อเนื อง ไม่ได้ หมายความว่า คนใน
องค์กรจะชอบกระบวนการเปลียนแปลงหรื อ จะยอมรับการเปลียนแปลงเป็ นสิงทีน่ายินดี ในทาง
ตรงกันข้ าม การเปลียนแปลงมักทําให้ เกิดความรู้สึกท้ อแท้ และวุ่นวาย ผู้บริ หารก็มกั จะบ่นว่าการ
เปลียนแปลงใช้ เวลานานเกินไปหรื อมีต้นทุนทีสูงเกินไป ยิงไปกว่านัน บางคนอาจกังวลว่า ผลของ
มันจริ ง ๆ แล้ วก็ไม่ได้ อยู่นานสักเท่าไรนัก เดียวก็จะเปลียนไปอีกหรื อไม่ก็อาจจะมีเงินไม่พอทีจะ
ให้ ทํางานสําเร็ จ ส่วนคนในระดับล่าง ๆ ก็บน่ ว่าคนระดับบนไม่ได้ ทําตามทีบอกกล่าวไว้ สําหรับ
คนทีอยู่ในระดับบน ๆ ก็ตดั พ้ อต่อว่า ว่าคนทีอยู่ในระดับล่างทําให้ เขาทํางานไม่คื บหน้ า และที
สําคัญคนทีอยู่ตรงกลางก็โทษทุกคนทีเหลือ การเปลียนแปลงมักจะทําให้ เกิดความสับสนและทํา
ให้ ไ ด้ รับความบอบชํ าทางจิตใจ ด้ วยเหตุนี คนจึงพยายามหลีกเลียงมันเท่าทีจะทําได้ แต่ถึง
กระนันก็ ต าม การเปลี ยนแปลงก็ เ ป็ นส่ ว นหนึ งของชี วิ ต ขององค์ ก รและมี ค วามจํ า เป็ นต่ อ
ความก้ าวหน้ า คนทีรู้วา่ จะทํานายมันได้ อย่างไร จะเร่งมันได้ อย่างไร และจะจัดการมันได้ อย่างไร
จะพบว่ า ชี วิ ต การทํ า งานและองค์ ก รของตนเป็ นสิ งที น่ า พึ ง พอใจ น่า พิ ส มัย และจะประสบ

18

ณัฏพันธ์ เขจรนันท์, พฤติกรรมองค์ กร (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน,

),

-

.

ผลสําเร็ จ19 สําหรับวิเชียร วิทยอุดม ได้ กล่าวถึงความสําคัญของการเปลียนแปลงไว้ ว่า ผู้ บริ หาร
เกื อบทุกคนเห็นด้ วยว่า ถ้ าองค์กรโตขึนจําเป็ นต้ อ งมี การเปลี ยนแปลงอย่างต่อเนื อง เพื อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาทีสําคัญรอบ ๆ ตัว เช่น ความต้ องการของลูกค้ า ความก้ าวหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและกฎหมายใหม่ ๆ เป็ นต้ น การศึกษาเรื องการปรับเปลียนองค์กรมี
ความสําคัญอย่างสูงสุด
เพราะผู้บริ หารทุกคนในองค์กรทุกระดับได้ เผชิญกับงานทีมี การ
ปรับเปลียนองค์กรอยูแ่ ล้ วตลอดชีวิตการทํางานของตน ผู้บริ หารทีตัดสินใจเลือกการปรับเปลียนที
เหมาะสมและสามารถนําแนวทางมาใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง จะทําให้ องค์กรมีความยืดหยุ่นและ
เปลียนแปลงไปในทิศทางทีดีขนึ เพราะการปรับเปลียนคือพืนฐานส่วนหนึงของการอยู่รอดของ
องค์กร ผู้บริหารดังกล่าวนี จึงมีคณ
ุ ค่าสําหรับองค์กรทุกประเภท ผู้บริ หารหลายคนจึงตระหนักถึง
ว่า การปรับเปลียนเป็ นวิกฤติปัจจัยของความสําเร็ จขององค์กร จึงได้ มีการกระตุ้นอย่างต่อเนื องให้
พนักงานค้ นหาส่วนใดทีจะทําให้ มีการปรับเปลียนองค์กรในเชิงสร้ างสรรค์ได้ 20
ส่วนแก้ วตา
ไทรงาม และคณะ กล่าวว่า ความก้ าวหน้ าของวิทยาการสาขาต่าง ๆ ทําให้ เรามีความรู้ มี
เครื องมือและวิธีการทีจะควบคุมหรื อกําหนดสภาพการเปลียนแปลงของสรรพสิงได้ มากกว่าใน
อดีตทีผ่านมา เช่น การรักษาโรค การยืดอายุของการเก็บเกียวผลผลิตการก่อกําเนิดชีวิตใหม่จาก
เซลล์ของเพศเมียฝ่ ายเดียว การสือสารทางไกล เป็ นต้ น จะเห็นได้ ว่าการเปลียนแปลงดังกล่าว
ข้ างต้ นเป็ นประโยชน์ อย่า งใหญ่ ห ลวงในการดํา รงชี วิ ตของมนุษยชาติ ในขณะเดีย วกัน การ
เปลียนแปลงก็อาจส่งผลในด้ านลบได้ เช่น สภาพจิตใจของผู้ทีเห็นความสําคัญของค่าตอบแทนใน
รูปของเงิน รางวัล มากกว่าความรู้สึกผูกพันด้ านจิตใจ เป็ นต้ น ในฐานะผู้นําการเปลียนแปลง
ผู้บริ หารองค์กรจําเป็ นต้ องสร้ างความเข้ าใจและชีให้ ผ้ รู ่วมงานเห็นคุณค่าและความสําคัญจําเป็ น
ของการเปลียนแปลง ผู้บริ หารต้ องมีความรู้ สามารถบริ หารจัดการให้ การเปลียนแปลงก่อ
ประโยชน์ตอ่ บุคลากรและองค์ก รมากทีสุด ในขณะเดียวกันต้ องระมัดระวังมิให้ การเปลียนแปลง
ส่งผลทางลบซึงจะทําให้ การดําเนินงานในองค์กรชะงักหรื อถดถอย21 สําหรับนลิน ศรพรหม ได้
กล่าวไว้ ว่า การเปลี ยนแปลงองค์กรเกิ ดจากปั จ จัยกระตุ้น ประเภทคือ ) สภาพแวดล้ อม
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ภายนอก เป็ นแรงกระตุ้นต่อการเปลียนแปลงขององค์กร เป็ นปั จจัยทีองค์กรไม่สามารถควบคุม
ได้ ซึงหากเป็ นการบีบบังคับให้ เปลียนแปลงโดยสภาพแวดล้ อมภายนอกนี องค์กรต้ องดําเนินการ
เปลียนแปลงให้ ทนั ต่อเวลาทีกําหนดขึน ประกอบด้ วย แรงกระตุ้นทางสังคม (Social Influences)
แรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economical Influences) และ แรงกระตุ้นทางการเมือง (Political
Influences) รวมถึงแรงกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological Influences) ซึงในปั จจุบนั เป็ น
ปั จจัยสําคัญสําหรับการเปลียนแปลงในองค์กร22 สําหรับ บุษกร วัชรศรี โรจน์ กล่าวว่า การ
บริหารการเปลียนแปลงเป็ นเรื องทีเกียวข้ องกับ “คน” เป็ นพืนฐาน โดยมีทีมาจากคําจํากัดความ
ของคํานี ซึงหมายถึงการบริหารจัดการ เพือสนับสนุนให้ องค์กรและบุคลากรสามารถทีจะปรับตัว
และตอบรับการเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึนในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนืองจากผลลัพธ์
ของการดําเนินการขององค์กรมาจากผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์กรโดยรวม ดังนันการ
บริ หารจัดการเพือก่อให้ เกิดการยอมรับในองค์กรก็คือ การยอมรับของบุคลากรโดยรวม ไม่
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานขององค์กร เพือให้ การเปลียนแปลงนัน ๆ เกิดขึนได้
อย่างบรรลุเป้าหมายและส่ง ผลดีต่อ องค์กร องค์กรต้ องมี การเปลียนแปลงให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไปเพือให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรได้ 23 ในขณะที
สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ ได้ กล่าวถึง ความสํ าคัญ ของการบริ หารการ
เปลียนแปลงไว้ ว่า กิจกรรมการบริ หารการเปลียนแปลง (Change Management Activities) เป็ น
กิจกรรมทีกําหนดขึน เพือสนับสนุนกิจกรรมการปรับเปลียนองค์กร (Organization Change
Activities) ในประเด็นทีประสงค์ให้ เกิดการเปลี ยนแปลงขึนในองค์กรมิใช่เป็ นกิจกรรมทีองค์กร
พึงดําเนินการตามลําพังโดยไม่มีประเด็นเป้าหมายในการเปลียนแปลงองค์กร เนืองจากหาก
หน่วยงาน/องค์กรไม่มีประเด็นเป้าหมายในการเปลียนแปลง ก็ไม่มีเหตุจําเป็ นทีจะต้ องดําเนินการ
กิจกรรมการบริ หารการเปลียนแปลง ส่วนในองค์กรทีมีเป้าหมายภารกิจการเปลียนแปลงองค์กร
อย่างชัดเจนแล้ ว การมุ่งผลักดันให้ คนในองค์กรปรับเปลียนจากวิถีปัจจุบนั ไปสู่วิถีใหม่ก็มกั จะ
ประสบอุปสรรคหรื อแรงต่อต้ านในระหว่างการดําเนินภารกิ จ การเปลี ยนแปลงเป็ นผลให้ การ
ดําเนินงานล่าช้ า ไม่สําเร็ จตามระยะเวลาและเป้าหมายที กํ าหนดไว้ ดัง นันการบริ หารการ
เปลียนแปลงจึงเป็ นการสนับสนุนเติมเต็มภารกิจงานปรับเปลียนองค์กรให้ สมบูรณ์ครบถ้ วนและ
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นลิน ศรพรหม, “รับมือกับการเปลียนแปลงในองค์กร,” วารสารเพือการเพิมผลผลิต
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2548), 15 – 17.

สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ จริ งอย่างราบรื นในองค์กร องค์กรทีสามารถบริ หารการเปลียนแปลงจน
เป็ นผลสําเร็ จล้ วนเห็นความสําคัญของการบริ หารการเปลียนแปลงว่า เป็ นกิจกรรมทีจําเป็ นต่อ
ความสําเร็ จของการปรับเปลียนองค์กร มิใช่เป็ นการเพิมภาระให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิโดยไร้ ประโยชน์ 24
นอกจากนี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ กล่าวถึงความสําคัญของการบริ หาร
การเปลียนแปลงไว้ ว่า การบริ หารการเปลียนแปลงเป็ นหัวข้ อและประเด็นทีได้ รับการกล่าวถึง
ค่อนข้ างมากในภาคธุรกิจและภาคราชการในระยะ 4-5 ปี ทีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิงใน
ระยะทีสภาพของสังคมและธุรกิจมีการเปลียนแปลงอย่างมาก ซึงเป็ นผลจากเทคโนโลยีที
ก่อให้ เกิดรูปแบบใหม่ ๆ ของการแข่งขัน การทําธุรกิจ วิถีชีวิต และความต้ องการของคนในสังคม
ซึงสิงเหล่านีก่อให้ เกิดผลกระทบต่อองค์กรต่าง ๆ ทีต้ องปรับตัวต่อสภาพแวดล้ อมใหม่ อันนํามา
ซึงการเปลียนแปลงองค์กร อย่างไรก็ดีการรับมือกับการเปลียนแปลงเป็ นสิงทีผู้บริ หารและองค์กร
ทังหลายต้ องประสบและมีประสบการณ์อยู่แล้ วเป็ นปกติ หากแต่มีการพูดกันมากขึนและมีการ
นํามาวางแนวทางให้ เกิดการบริ หารจัดการทีเป็ นระบบมากขึนจึงดูเหมือนว่าเป็ นเรื องใหม่ทีเพิงจะ
ถูกพูดถึง ทังทีจริง ๆ แล้ ว เป็ นเรื องปกติพืนฐานของทุกองค์กร เพราะการเปลียนแปลงต่าง ๆ นัน
เป็ นสิงทีเกิดขึนกับชีวิตและองค์กร หากแต่เป็ นเรื องเล็กหรื อเรื องใหญ่ หรื อถีห่างมากแค่ไหน
เท่านัน ทีสําคัญทีสุดและเป็ นความจริงคือไม่มีชีวิตใดหรื อองค์กรใดจะไม่มีการเปลียนแปลงเกิดขึน
หรื ออยู่ได้ เหมือนเดิมตลอดไป ดังนันการปรับตัวต่อความแตกต่างและการเปลียนแปลง จึงเป็ น
คุณสมบัตทิ ีสําคัญสําหรับบุคลากรและองค์กรในปั จจุบนั ซึงจะส่งผลให้ องค์กรนัน ๆ สามารถทีจะ
ดํารงอยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์25
สรุ ปได้ ว่า การบริ หารการเปลี ยนแปลงมี ความสํ าคัญ และจํ าเป็ นต่อการพัฒนาและ
ความก้ าวหน้ าขององค์กร โดยที ผู้บริ หารทุกคนต้ องตระหนักถ้ า จะทํ าให้ องค์กรเติบโตและมี
ประสิทธิภาพ จะต้ องมีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง เพือตอบสนองต่อการพัฒนาทีสําคัญ อีกทัง
ถือว่าเป็ นการปรับเปลียนเป็ นวิกฤตวิจยั ของความสําเร็ จขององค์กร ทีจะทําให้ มีการปรับเปลียน
องค์ ก รในเชิ ง สร้ างสรรค์ ไ ด้ และอาจจะเป็ นประโยชน์ อ ย่า งใหญ่ ห ลวงในการดํ า รงชี วิ ต ของ
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มนุษยชาติ แต่ในด้ านหนึงอาจส่งผลในด้ านลบได้ เช่น การเปลียนแปลงทีขาดการวางแผนทีดี
จะทําให้ เกิดความรู้ สึกเหมือนโดนบังคับ และจะเกิดการต่อต้ านขึน ดังนัน ผู้บริ หารจึงเป็ นผู้มี
บทบาทสําคัญ ทีจะชีให้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของการเปลียนแปลง และระมัดระวังมิให้
การเปลียนแปลงส่งผลทางลบทีจะทําให้ องค์กรถดถอยได้
ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่ อการเปลียนแปลง
นักวิชาการได้ เสนอแนวคิด เกียวกับปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลง ไว้ ดงั ต่อไปนี
แบล๊ ค และพอร์ ตเตอร์ (Back and Porter) กล่าวถึงการจัดการเปลียนแปลงในองค์กรโดยให้
ความสําคัญปั จจัยที มีผลกระทบต่อการเปลียนแปลง โดยจําแนกออกเป็ นปั จจัยภายนอกและ
ปั จจัยภายในองค์กร ซึงปั จจัยภายนอกองค์กรทีสําคัญได้ แก่ ) สภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ) คูแ่ ข่งขัน ) การเมืองและกฎหมาย การเปลียนแปลง
นโยบายและกฎหมายมีผลให้ องค์ก รต้ องปรับเปลียนนโยบายการทํางาน ระบบบริ หารงาน ซึง
จะต้ อ งมี วิ ธี ก ารเปลี ยนแปลงให้ ร วดเร็ ว ) สัง คมและประชากรและปั จ จัย ภัย ในองค์ ก ร จะ
ประกอบด้ ว ยปั จ จัย ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งปั จ จัยหลายด้ า นคื อ โครงสร้ าง การเปลี ยนแปลง
โครงสร้ างองค์กร ส่งผลให้ องค์กรมีผลิตภาพเพิมขึ น และมีวิธีการแก้ ปัญหาทีมีประสิทธิภาพมาก
ขึน การเปลียนแปลงโครงสร้ างนัน รวมถึงการกระจายอํานาจ การลดจํานวนลําดับชันใน
องค์กร การเปลียนแปลงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคลากร รวมทังการเปลียนแปลงโครงสร้ างใน
ระดับมหภาค ) การรวมแผนกในองค์กร (การเปลียนแปลงโครงสร้ างในระดับจุลภาค (การรวม
หรื อ แยกแผนกต่ า ง ๆ เปลี ยนแปลงที ตัง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแผนกต่ า ง ๆ และการ
เปลียนแปลงโครงสร้ างในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ การปรับแผนเพือเพิมประสิทธิ ภาพการทํางาน ลด
ความล่าช้ า โดยรวมแผนกต่าง ๆ ในองค์กร เป็ นแผนกเดียวกัน การรวมอํานาจด้ านสารสนเทศ
รวมอํานาจการจัดการสารสนเทศ ไว้ ทีผู้บริหารเพียงคนเดียว ลดจํานวนลําดับชันในองค์กร ทําให้
องค์กรนัน ๆ มีโครงสร้ างแบบราบและสร้ างการทํางานเป็ นทีม สร้ างความหลากหลายลดจํานวน
ลําดับชันภายในองค์กร รวมถึงทํางานเพือให้ บรรลุวิสยั ทัศน์ พันธกิจขององค์กร26 สําหรับ ไมค์
เบียร์ (Mike Beer) ได้ กล่าวถึงตัวบ่งชีทีบอกว่า ชีวิตการทํางานจะต้ องเปลียนแปลงไปได้ แก่
ผู้นํ า คนใหม่ เมื อมี ก ารเปลี ยนแปลงผู้นํ า คนใหม่ก็ เ ป็ นที คาดหวัง ได้ เ ลยว่า จะต้ อ งเกิ ด การ
เปลียนแปลงขึน เช่นเดียวกับเจ้ าของคนใหม่ ในบ้ านหลังเก่า ผู้นําคนใหม่จะพยายามปรับเปลียน
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กระบวนการทํางาน ซึงในหลาย ๆ กรณีได้ นําไปสู่การลาออกจากผู้บริ หารระดับสูงอาวุโส ผู้นํา
คนใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้ สึกสะดวกใจกับคนเดิม ๆ ทังหลายทีรายรอบเขาอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม
การเปลี ยนแปลงจะถูก ถ่ า ยทอดส่ง ต่อลงมาจากผู้บ ริ หารคนใหม่จ นได้ ) เทคโนโลยี ใ หม่
เทคโนโลยี ใหม่ทําให้ เ กิ ดการเปลียนแปลงโลกของการทํ างาน โดยเฉพาะอย่างยิงเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ได้ แค่เปลียนวิธีการว่า เราจะทํางานอย่างไรมันเปลียน เวลาและสถานทีทีเราทํางาน
ด้ วย โดยกว่า % ของคนทํางานในสหรัฐอเมริ กา จะมีการทํางานจากระยะไกล (telework)
เช่น จากทีบ้ าน จากทีทํางานของลูกค้ า หรื อจากทีทํางานของสาขาย่อยของบริ ษัท นอกจากนี
เทคโนโลยียงั อาจทําให้ สินค้ าและบริ การของบริ ษัทตกยุคสมัยไปได้ ในระยะเวลาสัน ๆ อย่างเช่น
ใครต้ องการจะมีเช็คเดินทางบ้ าง ในเมือมันยุคของการใช้ บตั รเครดิต และ ATM 3) การควบรวม
กิจการ การซือกิจการหรื อการตัดลดกิจการ การควบรวมกิจการ และการซื อกิจการมักจะเป็ น
วิธีการทีใช้ เพือทําให้ บริ ษัทเติบโตขึน การตัดลดกิจการเป็ นความพยายามทีย้ ายทรัพย์สิน หรื อจุด
มุ่งเน้ นขององค์กรไปยังทิศทางทีเจาะจงมากขึน การเปลียนแปลงด้ วยการปรับโครงสร้ างเหล่านี
มักจะทําให้ เกิดความซําซ้ อนในหน้ าทีการทํางาน ซึงมักจะต้ องแก้ ไขด้ วยการลดจํานวนพนักงาน
ลง ) การนําเสนอสินค้ าหรื อบริ การใหม่ ประเด็นนีทําให้ องค์กรต้ องติดต่อกับลูกค้ าใหม่ในตลาด
ใหม่ และมักจะต้ องพบกับคูแ่ ข่งใหม่อยู่เสมอ ๆ แน่นอนว่าการปรับตัวและการเรี ยนรู้จึงกลายเป็ น
สิงทีจําเป็ นอย่างยิง27 สําหรับเนาวรัตน์ แย้ มแสงสังข์ กล่าวว่าปั จจัยทีทําให้ เกิดการเปลียนแปลง
ภายในองค์กร มีปัจจัยทีเกียวข้ อง ปั จจัย คือ สภาพแวดล้ อมภายนอก และสภาพภายในองค์กร
โดยมีรายละเอี ยด ดังนี ) ปั จจัยภายนอกองค์กร ทีทํา ให้ เกิดการเปลียนแปลง ได้ แก่ สภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ สภาพการบริ หารราชการแผ่นดิน กฎระเบียบ ข้ อบังคับ สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ สภาพการขนส่ง สภาพการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี สภาพการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจ สภาพวัตถุดิบทางธรรมชาติและการเปลียนแปลงทางธรรมชาติ การรักษาสิ งแวดล้ อม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และทรัพยากรมนุษย์ 2) ปั จจัยภายในองค์กร ทีทําให้ เกิดการ
เปลียนแปลง ได้ แก่ นโยบายของบริ ษัทหรื อองค์กร ระบบการบริ หารงานของบริ ษัทหรื อองค์กร
ผู้บริ หาร ระบบบริ หารบุคคล ระเบียบ กฏเกณฑ์ กติกาของบริ ษัทหรื อองค์กร สถานที ทํ างาน
บุคลากรหรื อพนักงานการตอบแทนและสวัสดิการ บรรยากาศการทํางาน สิงอํานวยความสะดวก
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ไมค์ เบียร์ , การบริหารการเปลียนแปลง, พิมพ์ครังที แปลจาก Managing
change and transition, แปลโดย ภักดี เมฆจําเริญ (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์ เน็ท,
), - .

ในการทํางาน ความมันคงหรื อผลประกอบการขององค์กรหรื อบริ ษัท 28 ส่วน ณัฐพันธ์ เขจรนันท์
กล่าวว่า การจัดการการเปลียนแปลงในองค์กรต่าง ๆ ไม่ใช่งานทีทําได้ ง่าย เนืองจากองค์กรเป็ น
ระบบทีซับซ้ อนประกอบไปด้ วยสมาชิกทีผู้เกี ยวข้ องจํานวนมาก มารวมกันเข้ า กลุ่มมากมายและ
มีปฏิสมั พันธ์กนั อยูเ่ สมอ ดังนันการเปลียนแปลงรูปแบบพฤติกรรมและโครงสร้ างองค์กรอาจเป็ น
ผลมาจากแรงผลักดัน ซึงกันและกันของปั จจัยภายในองค์กร ทีผู้บริ หารในแต่ละองค์กรจําเป็ นที
จะต้ องตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ด้ วยความระมัดระวังรอบคอบ และพร้ อมทีจะ
รับผิดชอบพฤติกรรมการเปลียนแปลงด้ วยกลยุทธ์การเปลียนแปลงและการแทรกแซงทีเหมาะสม
ซึงเราสามารถศึกษาปั จจัยที มีอิทธิ พ ลต่อการเปลียนแปลง ดังนี ) ปั จจัยภายนอก (External
Factors) เป็ นปั จ จัย แวดล้ อ มที อยู่ภ ายนอกขอบเขตขององค์ ก ร แต่ จ ะมี ค วามสัม พัน ธ์ แ ละ
เชือมโยงกับการดําเนินการขององค์กรทังทางตรงและโดยอ้ อม โดยการเปลียนแปลงของปั จจัย
แวดล้ อมภายนอก จะผลักดันให้ เกิดความเปลียนแปลงขึนภายในองค์กร ทําให้ องค์กรทีไม่มีการ
พัฒนาจะสูญเสียตลาด และในทีสุดก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ ดังนันผู้บริ หารต้ องติดตามศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เพือวางแผนรองรับกับการพลวัติของสภาพแวดล้ อมอย่างเหมาะสม โดย
ปั จ จัยภายนอกที ทํ าให้ องค์กรต้ องการการเปลียนแปลงคือ ( ) การเปลียนแปลงของแรงงาน
ปั จจุบนั เราจะพบว่าตลาดแรงงาน (Labor Market) ในประเทศไทยมีการเปลียนแปลงหลากหลาย
ขึน โดยเฉพาะแรงงานสตรี ทีมีมากขึนกว่าในอดีตมาก ทังในระดับปฏิบตั กิ ารและผู้บริ หาร จะทํา
ให้ เ กิ ดการเปลี ยนแปลงด้ านความต้ อ งการผลประโยชน์ และสวัส ดิก ารต่า ง ๆ เกี ยวกับ บุต ร
ผู้สงู อายุ และการจัดการด้ านอืน ๆ ทีจะช่วยเหลือแรงงานสตรี ซึงจะก่อให้ เกิดความสมดุลในด้ าน
ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและหน้ าที การงาน นอกจากนีแรงงานส่วนมากจะมีการศึกษาและ
ได้ รั บ การอบรมทัก ษะในการทํ า งานให้ สูง ขึน จึง มี ค่า นิ ย มและทัศ นคติง านที แตกต่า งกัน ไป
องค์กรจึงต้ องปรับระบบวิธีการทํางาน และระบบประเมินผลให้ เหมาะสม เพือให้ เกิดความคุ้มค่า
ในการจ้ างงานและพนักงานทีเกิดความพอใจทีเขาได้ ใช้ ศกั ยภาพในการทํางานของตนเองเต็มที
( ) การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและตลาด ปั จจั ยทางเศรษฐกิจทังในระดับมหภาค จุลภาค
ต่างมีอิทธิ พลต่อประเทศอุตสาหกรรมและการดําเนินงานของธุรกิจ เมือเศรษฐกิจเกิดปั ญหา
วิกฤติหรื อชะลอตัว ตลาดก็จะปรับตัวลดลง ทําให้ การแข่งขันในอุตสาหกรรมรุ นแรงขึน เพราะ
ธุรกิจต่าง ๆ ยังต้ องดําเนินงานเพือให้ เกิดรายได้ และความอยู่รอด ดังนันองค์กรต่าง ๆ จึงต้ อง
พยายามลดต้ นทุน ทําการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน โดยต้ องปรับกระบวนการผลิต ลด
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เนาวรัตน์ แย้ มแสงสังข์, แนวคิดและกลยุทธ์ ในการปรับระบบองค์ กร (กรุงเทพฯ:
การศึกษา,
), - .

ค่าใช้ จ่ายหรื อปลดคนงาน ซึงจะส่งผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจของสมาชิก ( ) การค้ นพบ
และความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ความรู้ ทางเทคนิคและเครื องมื อใหม่ ๆ ที องค์กรใช้ ในการ
เปลียนทรัพยากรนําเข้ าให้ เป็ นผลลัพธ์ในรูปสินค้ าสําเร็ จรูปหรื อบริ การ ตลอดจนการบริ หารงาน
และการจัดการข้ อมูล โดยการเปลียนแปลงด้ านเทคโนโลยีจะมีผลกระทบทีสําคัญต่อการทํางาน
องค์กรให้ ยืดหยุ่น และสามารถตอบสนองต่อปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน โดยเครื องมือ
เครื องจักรทีมีคณ
ุ ภาพจะทําให้ ต้นทุนตําลง ขณะทีทํางานแบบบุคคลเดียว ตามความสามารถ
หรื อความชํานาญเฉพาะ งานทีทําประจําจะถูกเปลียนแปลง มีการทํางานร่วมกันเป็ นทีม โดย
พิจารณาความสัมพันธ์ ของพนักงานและเครื องจักรเป็ นสิงสําคัญในอนาคต พนักงานจะต้ อง
ทํางานหลากหลายขึน จึง ต้ องมี ความรู้ ในเครื องมื อเครื องใช้ และเทคโนโลยี เ ป็ นอย่า งดี ( )
กระบวนการโลกาภิวตั น์และข้ อตกลงระดับโลก การแข่งขันในยุคโลกาภิวตั น์จะก่อให้ เกิดความ
มันคงหรื อความเสียหายอย่ างรวดเร็ วและรุ นแรง ซึงจะส่งผลกระทบระหว่ างกันอย่างหลีกเลียง
ไม่ได้ ) ปั จจัยภายใน (Internal Factors) หรื อสภาพแวดล้ อมภายในองค์กร ซึงจะเป็ นเครื อง
ผลักดันให้ องค์กรดําเนินงานอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ ว่านอกจากแรงกดดัน
สภาพแวดล้ อมภายนอก ทําให้ องค์กรต้ องปรับตัวและเปลียนแปลงการตัดสินใจและกิจกรรมต่าง
ๆ ภายในองค์กร ก็ จะก่อให้ เ กิ ดแรงผลักดันในการเปลียนแปลงองค์กรทีจะสร้ างจุดแข็ง หรื อ
จุดอ่อนให้ กบั องค์กร ซึงผู้บริหารจะต้ องมีความเข้ าใจและสามารถใช้ งานได้ อย่างเหมาะสม โดยมี
ปั จจั ย สํ า คัญ ดัง นี ( ) พนั ก งาน (Employees) ปั จจุ บัน เราต่ า งยอมรั บ ว่ า ทรั พ ยากรที มี
ความสําคัญทีสุดในการดําเนินงานของทุกองค์กร แต่ทรัพยากรมนุษย์ทีมีปัญหาขาดความพร้ อม
ก็สร้ างความอ่อนแอและสูญเสียให้ กับองค์กรได้ ซึงเราจะเห็นจากปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนกับ
องค์กร ทังทางตรงและโดยอ้ อม เช่น การนัดหยุดงานของพนักงาน การลาออกจากงานสูง การ
ขาดงาน การทํางานทีไม่มีประสิทธิภาพ ความไม่พอใจในการทํางานหรื อขาดความสามัคคีและ
ไม่ร่ ว มมื อ กัน ในการดํ า เนิ น งาน ซึงจะทํ า ให้ ก ารบริ ห ารงานมี ปั ญ หา และไม่ส ามารถไปถึ ง
เป้ าหมายได้ ต ามต้ อ งการ และอาจต้ องมี ก ารปรั บ เปลี ยนนโยบาย และการดํ า เนิ น งานด้ า น
บุคลากรในการทํางานให้ เหมาะสมและช่วยส่งเสริ มความสําเร็ จขององค์กร โดยบูรณาการการ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ เ ข้ ากับการกํ า หนดทิศทางเชิ ง กลยุท ธ์ ข องธุ รกิ จ ) โครงสร้ างองค์ก ร
(Organization Structure) เปรี ยบเสมือนโครงสร้ างในร่ างกายของเรา ทีช่วยยึดเหนี ยวและ
ประสานการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องและสมดุลกัน ถ้ าองค์กรทีไม่มีโครงสร้ างเป็ น
อุปสรรคต่อการทํางาน เช่น โครงสร้ างซับซ้ อนลําดับการประสานงานหลายขันตอน ขาดเอกภาพ
ในการทํางาน ก็จะก่อให้ เกิดการตัดสินใจทีล่าช้ าและขาดประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อปั ญหา

ซึงสมควรต้ องปรับปรุงและปรับเปลียนให้ ทนั สมัย มิเช่นนันก็อาจเป็ นอุปสรรคต่อการแข่งขัน และ
ดํารงอยู่ขององค์ กร ) นโยบายการบริ หารงาน (Management Policy) เป็ นกรอบและแนว
ทางการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ร ซึงกํ า หนดขึน เพื อช่ ว ยให้ ส่ ว นต่า ง ๆ ขององค์ ก รสามารถ
ดําเนินงานเข้ ากัน ได้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ หาร ถ้ า
นโยบายขาดความเหมาะสมหรื อไม่มีประสิทธิภาพก็จะสร้ างปั ญหาต่อการปฏิบตั ิงานต่อขวัญ และ
กําลังใจ ตลอดจนบันทอนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรลงไป ( ) ผลการ
ดําเนินงาน (Operation Results) ทีตกตําเบียงเบน หรื อไม่เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ ซึงจะเป็ น
แรงผลัก ดัน ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารองค์ ก รต้ องทํ าการเปลี ยนแปลงเพื อความอยู่ ร อด และเพื อให้ ผ ลการ
ดําเนินการเป็ นไปตามทีต้ องการ ซึงอาจจะต้ องศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็ นระบบและกําหนด
แนวทางแก้ ไขให้ เหมาะสม มิเช่นนันจะเป็ นการสร้ างปั ญหาอย่างต่อเนืองและบานปลายไปยัง
ส่วนอืน ๆ ขององค์กร29 ส่วนวีระวัฒน์ อุทยั รัตน์ ได้ ให้ ทศั นะเกียวกับการเปลียนแปลงในโรงเรี ยน
ว่าเกิดจากปั จจัยใหญ่ ๆ ปั จจัยคือ ปั จจัยทีเกิดจากสภาพแวดล้ อมภายนอกและปั จจัยทีเกิด
จากสภาพแวดล้ อมภายใน ซึงมี รายละเอียดดังนี ปั จจัยที เกิดจากสภาพแวดล้ อมภายนอกเกิด
จากปั จจัยใหญ่ ๆ ปั จจัย คือ ) อิทธิพลทางเศรษฐกิจ ) อิทธิพลทางสังคม ) อิทธิพลทาง
การเมือง ) อิทธิพลทางสิงแวดล้ อมตามธรรมชาติ ) อิทธิ พลทางเทคโนโลยีและวิทยาการ
สมัยใหม่ ซึงอาจกล่า วได้ ว่า สภาพแวดล้ อ มภายนอก เป็ นปั จ จัยที มี อิท ธิ พ ลสูง ต่อ โรงเรี ย น
เนืองจากการเปลียนแปลงทีเกิดจากปั จจัยเหล่านัน มีผลต่อการตัดสินใจในการดําเนินงานของ
ผู้บริหารโรงเรี ยนเป็ นอย่างยิง เช่น โครงการต่าง ๆ ทีกําลังดําเนินการ ได้ แก่ การสร้ างอาคารเรี ยน
การจ้ าง สพฐ. อาจารย์หรื อบุคลากรทางการศึก ษาเพิมขึน การศึกษานอกสถานทีหรื อการจัดซือ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนต่าง ๆ ก็อาจจะต้ องชะลอไว้ หรื อระงับไปหรื อการเปลียนแปลงทาง
เทคโนโลยีวิทยาการใหม่ ๆ ทีเกิดขึนอยูต่ ลอดเวลา ก็เป็ นปั จจัยหนึงทีมีผลต่อการเปลียนแปลงใน
โรงเรี ยนมาก ทังนีเนืองจากโรงเรี ยนในปั จจุบนั ได้ นําเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ เช่น
การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ การศึกษาโดยผ่านอินเตอร์ เน็ต การใช้ เทคโนโลยีและสือการสอน
ต่ า ง ๆ การสอนทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม การสอนแบบประชุ ม ผ่ า นดาวเที ย ม เป็ นต้ น
สภาพแวดล้ อมภายในคือ ปั จจัยทีองค์กรสามารถกําหนดและควบคุมได้ เอง เช่น ความต้ องการ
เปลียนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้ เหมาะสมต่อระบบการทํางานใหม่ ทีจะนํามาใช้ การเปลียนแปลง
วิธีการทํางานเพือให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถแบ่งได้ ประเภทคือ ) Formal Subsystem
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ประกอบด้ วย การบริ หาร การจัดการผลิต เป้าหมายขององค์กร กลยุทธ์การบริ หาร โครงสร้ าง
ขององค์กร และเทคโนโลยีทีใช้ ในองค์กร ) Informal Subsystem ประกอบด้ วย วัฒนธรรม
องค์กร การแลกเปลียนเรี ยนรู้ รวมถึงภาวะความเป็ นผู้นํา ตัวอย่างปั จจัยภายในองค์กรทีกระทบ
ต่อการเปลียนแปลงอืน ๆ ในองค์กร ได้ แก่ การเปลียนแปลงโครงสร้ างองค์กร การปรับเปลียน
ผู้บริหาร การจัดซืออุปกรณ์ อีกทังสภาพแวดล้ อมภายในทีทําให้ เกิดการเปลียนแปลงอาจเกิดจาก
อิทธิพลของการเปลียนแปลงจากสภาพแวดล้ อมภายนอกได้ แต่ก็มีการเปลียนแปลงทีเกิดขึนใน
องค์ ก ร หรื อ โรงเรี ยนที เกิ ด จากสภาพแวดล้ อ มภายในเองโดยตรง เช่น ความรู้ สึก นึก คิด ของ
บุคลากรในองค์กรหรื อโรงเรี ยน แต่บคุ คลทีก่อให้ เกิดความเปลียนแปลงในองค์กรหรื อโรงเรี ยนมาก
ทีสุด คือ ผู้บริ หารโรงเรี ยนนันเอง (Change Agent) นอกจากผู้บริ หารแล้ ว บุคลากรอืน ๆ ก็เป็ น
ปั จ จัย ในการเปลี ยนแปลงด้ ว ย เช่ น เมื อนโยบายเปลี ยนแปลงจะมี ผ ลต่อ การทํ า งานหรื อ
ระบบงานการปฏิบตั ิงาน จึง ต้ องเปลี ยนแปลงให้ สอดรับกับนโยบายทีเปลียนแปลงใหม่ และ
วิธีการบริหารก็ต้องเปลียนแปลงให้ เกิดความสอดคล้ องหรื อสมดุลกันให้ มากทีสุด 30 ซึงสอดคล้ อง
กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กล่าวว่า การเปลียนแปลงทีเกิดขึนในองค์กร
เกิดขึนจากปั จจัย ประเภท คือ ปั จจัยภายนอก (External Change Driver) ซึงเป็ นสิงทีผลักดัน
จากภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นนโยบายภาครัฐปั จจัยต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง ความต้ องการของ
ผู้บริ โภคหรื อลูกค้ า ภาวการณ์แข่งขัน สภาพของตลาด คู่แข่ งทีเพิมขึน รวมทังเทคโนโลยีซึงเป็ น
ปั จจัยทีมีอิทธิพลมากต่อการเปลียนแปลงในทุกวันนี เพราะก่อให้ เกิดรูปแบบใหม่การดําเนินชีวิต
ใหม่ ๆ ทีสามารถทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม ๆ ทีเคยมีอยู่ในตลาด อีกทังสนับสนุนให้ ข้อมูลข่าวสาร
เดินทางได้ อย่างรวดเร็ วผ่านสือรู ปแบบใหม่ ๆ และปั จจัยภายใน (Internal Change Driver)
(Internal Change Driver) เป็ นปั จจัยทีเกิดขึนภายในองค์กรทีส่งผลให้ เกิดการเปลียนแปลง
ภายในองค์กร ได้ แก่ การปรับทิศทางหรื อกลยุทธ์ใหม่ ๆ การเปลียนแปลงนโยบาย การเปลียน
ผู้บริ หาร การปรับเปลียนระบบการทํางานใหม่ การใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ ามาช่วยในการบริ หาร
จัดการ การปรับโครงสร้ างการบริ หารจัดการ การกระจายอํานาจหรื อรวมอํานาจ การรวมองค์กร
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หลายองค์กรเข้ าด้ วยกัน เป็ นต้ น 31 จากปรากฏการณ์การเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีกล่าวมาข้ างต้ น
ย่อมเป็ นเหตุปัจจัยส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงองค์กรทางการศึกษาทังโดยตรงและโดยอ้ อม
สําหรับลูอิส (Louis) สรุ ปปั จจัยสําคัญทีมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงองค์กรทางการศึกษา
ประกอบด้ วย ) คุณลักษณะของการเปลียนแปลงและนวัตกรรม คุณลักษณะหลายประการ
ของนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการเปลียนแปลงองค์กร เช่น ( ) การรวมศูนย์
(centrality) และคุณภาพ (quality) ของนวัตกรรมการเปลียนแปลงทีเน้ นอย่างใดอย่างหนึง
ย่อมดําเนินการได้ ง่ายกว่าการเปลียนแปลงทีเน้ นหลาย ๆ อย่าง การเปลียนแปลงทีสมาชิกใน
องค์กรรับรู้ ว่าเป็ นการพัฒนาการปฏิบตั ิในอดีต มีแนวโน้ มว่าจะดําเนินการต่อไปได้ ในระยะยาว
( ) ขอบเขต (scope) และความซับซ้ อน (complexity) ของนวัตกรรม โปรแกรมการพัฒ นาที
จําเป็ นต้ องเปลียนแปลงอย่างมาก ย่อมมีผลกระทบต่อสมาชิกขององค์กรในระดับมากเช่นกัน ใน
ทํานองเดียวกันการเปลียนแปลงทีมีขอบเขตกว้ างขวาง ย่อมก่อให้ เกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิ ดังนัน
การเปลี ยนแปลงขนาดใหญ่ จ ะสามารถจัด การได้ แ ละมี โ อกาสที จะสํ า เร็ จ ถ้ า หากแบ่ง การ
เปลียนแปลงออกเป็ นส่วนย่อย ๆ ) บริ บทภายใน (internal context) ของสถานศึกษา บริ บท
ภายในของสถานศึ ก ษามี ผ ลกระทบต่ อ การเปลี ยนแปลง เช่ น ( ) แรงกดดัน ขององค์ ก ร
(organizational pressure) ถ้ าผู้บริ หารระดับสูงนําการเปลียนแปลงมาสู่ ก็พอจะมันใจได้ ว่าเกิด
การเปลียนแปลงภายในองค์กร แรงกดดันนียกมาจากวิสยั ทัศน์ และภาวะผู้นําของผู้บริ หาร ( )
วัฒนธรรมขององค์กร (organizational culture) องค์กรทีมีวฒ
ั นธรรมของการอาสาสมัคร และ
การสนับสนุนซึงกันและกันของสมาชิกภายในองค์กร ย่อมมีความสัมพันธ์กบั ความสําเร็ จของการ
เปลียนแปลง องค์กรทีมีวฒ
ั นธรรมของการเสียงย่อมมีแนวโน้ มทีจะเกิดการเปลียนแปลงย่อย ๆ
( ) โครงสร้ างขององค์กร (organizational structure) องค์กรทีมีโครงสร้ างทีเอือให้ สมาชิกของ
องค์กรมีอิสระในการทํางาน และองค์กรทีมีลกั ษณะกระจายอํานาจย่อมส่งเสริ มการเปลียนแปลง
องค์กร ) บริบทภายนอก (external context) ของสถานศึกษา ลักษณะบางประการของบริ บท
ภายนอกของสถานศึกษามีผลกระทบต่อการเปลี ยนแปลง เช่น ( ) การสนับสนุนของสังคมและ
ชุมชน (social and community support) ถ้ าการเปลียนแปลงนันไม่สอดคล้ องกับค่านิย มและ
ความคาดหวังของสังคมแล้ ว การเปลียนแปลงองค์กรก็จะเกิดได้ ยาก ถ้ าการเปลียนแปลงนัน
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ได้ รับการสนับสนุนจากสังคมและชุมชนแล้ วโอกาสทีการเปลียนแปลงจะประสบความสําเร็ จก็มีสงู
( ) โครงสร้ างพืนฐานของชุมชน (community infrastructures) โรงเรี ยนทีตังอยู่ในชุมชนทีมี
โครงสร้ างพืนฐานดียอ่ มเปลียนแปลงได้ ง่ายกว่าโรงเรี ยนทีตังอยู่ในชุมชนทีมีพืนฐานไม่ดี โรงเรี ยน
ในชนบทมักจะเปลียนแปลงได้ ช้ากว่าโรงเรี ยนในเมือง ( ) ค่านิยมของสังคม (social values)
กระบวนการเปลียนแปลงทังหลายย่อมได้ รับอิทธิพลจากค่านิยมของสังคม ความสําเร็ จของการ
เปลี ยนแปลงเป็ นผลมาจากค่า นิ ย มของสัง คมด้ ว ย ) กระบวนการเปลี ยนแปลง (change
process) กระบวนการเปลียนแปลงทีมีผลกระทบต่อความสํา เร็ จของการเปลียนแปลงมีหลาย
ประการ เช่น ( ) การวางแผน (planning) เพือการเปลียนแปลงเป็ นส่วนสําคัญทีสุดส่วนหนึงใน
ความสําเร็ จของการเปลียนแปลง ( ) การมีส่วนร่วม (participation) หากสมาชิกในองค์กรมี
ส่วนร่ ว มในการตัดสิ น ในเกี ยวกับกระบวนการเปลี ยนแปลงที มี ผ ลกระทบต่อตัวเขาเอง ย่อ ม
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ การเปลียนแปลงดําเนินไปสู่ความสําเร็ จได้ ( ) ภาวะผู้นํา (leadership)
ภาวะผู้นําของผู้บริหารย่อมมีอิทธิพลต่อกระบวนการเปลียนแปลง ผู้นําทีมีวิสยั ทัศน์ย่อมส่งเสริ ม
การเปลียนแปลง32
สรุ ปได้ ว่าปั จจัยหลัก ๆ ทีสําคัญทีทําให้ เกิดการเปลียนแปลงขององค์กร คือ ปั จจัย
ภายนอกองค์กร ได้ แก่ กฎระเบียบ กฎหมาย สภาพเศรษฐกิจ การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี
วัฒนธรรม ฯลฯ และปั จจัยภายในองค์กร ได้ แก่ ผู้บริ หาร ระบบการบริ หาร ระเบียบ กฏเกณฑ์
กติกาภายในองค์กร บรรยากาศการทํางาน เป็ นต้ น
รู ปแบบของการเปลียนแปลง
นักวิชาการต่าง ๆ ได้ กล่าวถึงรูปแบบการบริหารการเปลียนแปลง ไว้ ดงั นี
ไทกี และเดอแวนนา (Tichy and Devanna) ได้ กล่าวถึง รู ปแบบการบริ หารการ
เปลียนแปลงประกอบด้ วย ระยะ ตามลําดับ ได้ แก่ ระยะเริ มคือ การยอมรับการเปลียนแปลง
ระยะทีสองทีตามมาคือ การสร้ างวิสยั ทัศน์ใหม่ (Creating a new vision) ซึงในระยะนี ผู้นําต้ อง
หาทางสร้ างแรงดลใจแก่ผ้ ตู ามด้ วยการการบ่งบอกถึงอนาคตทีดีกว่า และสามารถดึงดูดใจผู้ตาม
ให้ เห็นว่าคุ้มค่าทีจะเปลียนแปลง และระยะทีสามคือ การดําเนินการเปลียนแปลงภายในองค์กร 33
สําหรับซีเนอร์ (Senior) ได้ แบ่งการเปลียนแปลงออกเป็ น ประเภทคือ ) Smooth Incremental
32
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Change คือ การเปลียนแลงทีเกิดขึนอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยมีการวางแผนหรื อเตรี ยมล่ว งหน้ า
และมิ ไ ด้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ องค์ ก รมากนั ก เช่ น การรั บ พนั ก งานใหม่ ใ นแผนก ) Bumpy
Incremental Change คือ การเปลียนแปลงอย่างรุนแรงและเกิดขึนอย่างต่อเนือง ซึงเกิดขึนจาก
แรงกระตุ้นจากสภาพแวดล้ อมทีเกิดขึนทังภายในและภายนอกองค์กร เพือเพิมประสิทธิภาพใน
การทํางาน ) Discontinuous Change คือ การเปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่างรุนแรงในด้ านกลยุทธ์
โครงสร้ างหรื อวัฒนธรรมองค์กรหรื อเปลียนแปลงทังสามสิง ตัวอย่างทีเกิดขึนอย่างชัดเจน ได้ แก่
การแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ การบิ น ไทย การปิ โตรเลี ย มแห่ ง ประเทศไทยหรื อ กระทังองค์ ก ร
สือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) 34 สําหรับไมค์ เบียร์ (Mike Beer) ได้ แบ่งประเภท
การเปลียนแปลงหรื อรูปแบบการเปลียนแปลงไว้ ดงั นี ) การเปลียนแปลงโครงสร้ าง (Structural
change) โดยจะมองว่า องค์กรเป็ นเหมือนกลุ่มของชินส่วนทีมาทํางานร่ วมกัน ในระหว่างการ
เปลียนแปลงโครงสร้ างผู้บริ หารสูงสุด พร้ อมด้ วยความช่วยเหลือของทีปรึ กษาจะพยายามทีจะ
ปรับส่วนประกอบเหล่านัน เพือให้ ผลงานโดยรวมดีขนซึ
ึ งการควบรวมกิจการ การซือกิจการ การ
ตัดทอนหน่วยปฏิบตั งิ านทังหมดล้ วนเป็ นตัวอย่างของความพยายามในการเปลียนแปลงโครงสร้ าง
2) การเปลียนแปลงเพือลดต้ นทุน (Cost cutting) การเปลียนแปลงในลักษณะนีจะมีการตังเป้า
เพือลดขันตอนทีไม่จําเป็ นหรื อวิธีการอืน ๆ ทีจะลดต้ นทุนในการปฏิบตั ิงาน สําหรับกิจกรรมและ
การปฏิบตั ิงานทีได้ รับความสนใจน้ อยในช่วงทีองค์กรทํากําไรได้ สูง จะกลับมาได้ รับความสนใจ
จากผู้ลดต้ นทุนในช่วงเวลาแห่งความยากลําบาก ) การเปลียนแปลงกระบวนการ (process
change) โดยมีจุดมุ่งหมายไปยังการเปลียนแปลงขันตอนในการทํางาน เช่น การปฏิรู ประบบ
กระบวนการอนุมัติเ งิ นกู้ แนวทางในการจัดการ การเคลมสินค้ าที ยั งอยู่ในระยะประกันหรื อ
แม้ กระทังการตัดสินใจ การเปลียนแปลงกระบวนการ มักมีจุดมุ่งหมายเพือทําให้ กระบวนการ
ต่าง ๆ นันเร็ วขึน มีประสิทธิผลขึน เชือถือได้ มากขึน ) การเปลียนแปลงวัฒนธรรม (cultural
change) โดยมุ่ง เน้ นไปที คนในองค์กร เช่น ความสัม พันธ์ ร ะหว่า งผู้บริ หารกับพนักงาน การ
เปลียนจากการบริ หารแบบสังการและการควบคุม (command and control) ไปเป็ นการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วม (participative) เป็ นตัวอย่างการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม รวมไปถึงความ
พยายามใด ๆ ทีจะเปลียนแปลงองค์กร จากมุมมองภายในออกไปสู่ภายนอก กลายเป็ นการมอง
จากมุมมองภายนอกเข้ ามาภายใน 35 และการศึกษาของรูน ทอดเนม (Rune Todnem) ได้ แบ่ง
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B. Senior, Organisational Change, 2nd ed. (London: Prentice Hall, 2002), 14.
ไมค์ เบียร์ , การบริหารการเปลียนแปลง, พิมพ์ครังที แปลจาก Managing
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รู ปแบบของลัก ษณะการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงออกเป็ น ลัก ษณะ ได้ แก่ การบริ ห ารการ
เปลียนแปลงตามประเภททีเกิดขึน การบริ หารการเปลียนแปลงทีเกียวกับปั จจัยต่ าง ๆ และการ
บริ หารการเปลียนแปลงตามขนาดองค์กร สําหรับการเปลียนแปลงตามประเภทของการเกิดนัน
สามารถจํ า แนกรายละเอี ย ดได้ โดยประกอบด้ วยการเปลี ยนแปลงอย่ า งไม่ ต่ อ เนื อง
(Discontinuous change) การเปลี ยนแปลงแบบเพิ มขึน (Incremental change) การ
เปลียนแปลงแบบไม่ราบรื น (Bumpy incremental change) และการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง
(Continuous change) สําหรับการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นจากปั จจัยต่าง ๆ การเกิดขึนจากการ
บริ หารการเปลียนแปลงสามารถเกิดจากการวางแผน ภาวะฉุกเฉิน สิงทีเกิดขึนโดยบังเอิญหรื อ
เกิดจากทางเลือกในการดําเนินงานขององค์กร ประเด็นสุดท้ ายทีรูน ทอดเนม (Rune Todnem)
กล่าวไว้ คือ การบริหารการเปลียนแปลงตามขนาด ซึงแบ่งได้ ออกเป็ น ลักษณะย่อยทีแตกต่าง
กัน คือ การปรับเปลียนให้ เข้ ากัน การปรับเพิมขึน การรวมตัวกันระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน
องค์กร และการส่งต่อความร่ วมมือภายในองค์กร 36 สําหรับ ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติ
วงษ์ แบ่ง การเปลี ยนแปลงออกเป็ น ประเภท คื อ ( ) การเปลี ยนแปลงโดยปราศจากการ
วางแผนมาก่อน (random or haphazard change) การเปลียนแปลงชนิดนีเป็ นการเปลียนแปลง
ทีเกิดขึนเองในลักษณะปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ หรื อเป็ นไปโดยไม่ได้ ตงใจมาก่
ั
อนและ ( )
การเปลียนแปลงโดยมีการวางแผนไว้ ล่วงหน้ า (planned change) การเปลียนแปลงชนิดนีเป็ น
การเปลียนแปลงโดยจงใจ ซึงสาเหตุอาจเนืองมาจากความไม่เหมาะสมในแง่โครงสร้ าง ระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิในองค์ กร ตลอดจนทัศนคติทีมี อยู่แล้ วภายในหรื ออาจเนืองมาจากภายนอก บทบาท
หน้ าทีของรัฐทีมีตอ่ องค์กร การแข่งขันในตลาด ทัศนคติของลูกค้ าและอืน ๆ37 สําหรับวันชัย มี
ชาติ ได้ กล่าวสรุปว่า รูปแบบของการเปลียนแปลงในองค์กรทีเกิดขึนโดยทัวไปมีด้วยกัน รูปแบบ
คือ ) การเปลียนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไป (incremental change) หรื อการเปลียนแปลงแบบ
วิวัฒนาการ (evolution change) เป็ นการเปลียนแปลงที เกิดขึนอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และ
เปลียนแปลงไม่มากนัก เป็ นการเปลียนแปลงองค์กรในลักษณะทียึดถือแนวทางหรื อสิงทีมีอยู่เดิม
เป็ นฐาน กล่าวคือ พิจารณาจากสิงทีมีอยู่เดิมแล้ วเพิมหรื อลดสิ งทีต้ องการเปลียนแปลงเข้ าไป
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โดยจะมีการกระทําอย่างเนือง (continual progression) องค์กรจะสามารถรักษาสมดุลหรื อดุลย
ภาพขององค์กรโดยทัวไปไว้ ได้ (maintain equilibrium) เนืองจากการเปลียนแปลงไม่ส่งผล
กระทบต่อดุลยภาพขององค์กร การเปลียนแปลงทีเกิดขึนในลักษณะนีจะส่งผลกระทบต่อองค์กร
เฉพาะบางส่วนเท่านัน (affect only organizational part) การเปลียนแปลงแบบค่อยไปนีมักจะ
กระทําผ่านโครงสร้ างและกระบวนการบริ หารปกติ ซึงมีอยู่เดิม (through normal structure and
management process) โดยอาจมีการใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และมักเป็ นการปรับปรุงผลผลิตให้
ดีขนกว่
ึ าเดิม (new technology and product improvement) 2) การเปลียนแปลงแบบปฏิวตั ิ
(revolution change) หรื อการเปลียนแปลงแบบรุนแรง (radical change) เป็ นการเปลียนแปลง
จากหน้ ามือเป็ นหลังมือชนิดถอนรากถอนโคน การเปลียนแปลงแบบนีจะเปลียนองค์กรหรื อมี
ผลกระทบต่อองค์กรทัวทังองค์กร (major overhaul of the organization) เป็ นการเปลียนแปลงที
แตกต่างหรื อเปลียนไปจากกรอบทีมีอยู่เดิม (frame breaking burst) องค์กรแสวงหาจุดดุลยภาพ
ใหม่หรื อสมดุลใหม่ขององค์กร (reach new equilibrium) และการเปลียนแปลงองค์กรทังหมด
(transform entire organization) การเปลียนแปลงแบบการปฏิวตั ินีจะกระทําโดยการสร้ าง
โครงสร้ างองค์กรและการจัดการใหม่ ๆ ขึนในองค์กร การเปลียนแปลงระบบผลิตและเทคโนโลยี
ในการทํางาน (breakthrough technology) และมักมีการผลิตสินค้ าใหม่ ๆ เข้ าสู่ตลาดหรื อ
กลุ่มเป้าหมาย (new product create new market) การเปลียนแปลงในลักษณะของการปฏิวตั ิ
หรื อการเปลียนแปลงทีรุ นแรงมักจะเกิดจากเหตุการณ์วิกฤติ เช่น การมีผ้ บู ริ หารใหม่ การเปลียน
เจ้ าของกิจการ การควบรวมกิจการ ความล้ มเหลวจากการดําเนินงานขององค์กร เป็ นต้ น ) การ
เปลียนแปลงโดยการวางแผน (planned change) เป็ นการเปลียนแปลงโดยมีการวางแผนให้
องค์กรเป็ นไปตามทิศทางที ต้ องการ โดยพิจารณาถึง ผลงานที องค์กรต้ องการให้ เ กิดขึนและ
ผลงานทีองค์กรสามารถปฏิบตั ิได้ ในปั จจุบนั เพือหาทางให้ ผลงานเป็ นไปตามทีต้ องการให้ มาก
ทีสุด การเปลียนแปลงทีมีการวางแผนนีจะมีผ้ นู ําการเปลียนแปลง (change agent) คอยทําหน้ าที
เปลียนแปลงองค์กร เพือไม่ให้ องค์กรเปลียนแปลงไปในทิศทางทีไม่ต้องการ และเป็ นการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนือง การเปลียนแปลงองค์กรอย่างมีแผนนีมักจะทําให้ รูปของการพัฒนาองค์กร
(organization development)38 สําหรับสุรัชสวดี ราชกุลชัย ได้ แบ่งรูปแบบการเปลียนแปลงไว้
ประเภทคือ ) การเปลียนแปลงโครงสร้ างองค์กร เป็ นการเปลียนแปลงเงือนไขตามความ
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ต้ องการในการเปลียนแปลง ผู้บริหารอาจต้ องปรับปรุงโครงสร้ างองค์กร การปรับเปลียนอาจทําให้
โครงสร้ างแบบดังเดิมกลายเป็ นโครงสร้ างแบบทีมหรื อเป็ นการออกแบบผสมผสานโครงสร้ างทัง
สองแบบ มีการออกแบบงานหรื อตารางการทํางานใหม่หรื ออาจมีการยืดหยุ่นชัวโมงการทํางาน
ก็เป็ นได้ การเปลียนแปลงโครงสร้ างครอบคลุมในเรื องของทางเลือกเกี ยวกับความสัมพันธ์ ของ
หน้ าที กลไกการประสานงาน หรื อแม้ กระทั งตัวแปรต่าง ๆ ทีเกี ยวข้ องทางโครงสร้ าง ) การ
เปลี ยนแปลงวัฒ นธรรม การเปลี ยนแปลงนี อาจใช้ เวลานาน บางองค์กรใช้ เ วลาแปรสภาพ
วัฒนธรรมองค์กร - ปี ทีเดียว อาจกล่าวว่าการเปลียนแปลงโครงสร้ างหรื อเทคโนโลยี องค์กร
จะทําได้ ง่ายกว่าการเปลียนแปลงวัฒนธรรมองค์ก ร แต่มิได้ หมายความว่าวัฒนธรรมองค์ก รจะ
เปลียนแปลงไม่ได้ เพราะเงือนไขทีเพิมขึน รวมทังวิกฤตการณ์ทีมีความรุนแรง ผู้นําคนใหม่หรื อ
วัฒ นธรรมเดิม มีคุณ ค่าร่ วมด้ อยลง สิงเหล่านี อาจทํ าให้ เ กิ ดความจํ า เป็ นในการเปลียนแปลง
วัฒนธรรมองค์กร เพือให้ บรรลุความสําเร็ จได้ ทังสิน ถือว่าการเปลียนแปลงวัฒนธรรมเป็ นการ
ปรับปรุงรูปร่างคุณค่าหลักขององค์กรแบบใหม่ ) การเปลียนแปลงเทคโนโลยี การเปลียนแปลง
ทางการบริหารส่วนใหญ่เน้ นความสัมพันธ์ กบั ความพยายามทีมีจดุ มุ่งหมายจะปรับปรุงเทคโนโลยี
ซึงครอบคลุมเครื องมือหรื อวิธีการใหม่ ๆ หรื อระบบอัตโนมัติและระบบคอมพิวเตอร์ ตา่ ง ๆ โดยมี
สาเหตุจากการแข่งขันและนวัตกรรมรวมทังการใช้ ระบบหุ่นยนต์แทนแรงงานคนเพือปฏิวตั ิระบบ
อุตสาหกรรมใหม่ เช่น บริ ษัทผลิตอลูมิเนียมแห่งหนึงนําเครื องมือใหม่ลกั ษณะคล้ ายหุ่นยนต์มา
ช่วยให้ เกิดความถูกต้ องในการปฏิบตั ิงานและมีประสิทธิภาพเพิมขึน รวมทังมีต้นทุนลดลงหรื อ
ผู้ผ ลิต รถยนต์มี การนํ าหุ่นยนต์ม าใช้ ใ นการผลิ ตชิ นส่วนรถยนต์ ทํ าให้ ระบบการผลิ ตมี ความ
ยื ด หยุ่น มี ค วามเป็ นระบบและสามารถลดต้ น ทุน ในขณะที ของเสี ย ลดน้ อ ยลงด้ ว ย เป็ นต้ น
โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ มีเครื อข่ายกว้ างขวาง คงไม่มีใครปฏิเสธถึงความสามารถในการใช้
งาน ความสะดวกรวดเร็ วและการเข้ าถึงข้ อมูลอย่างมีประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ สิงเหล่านี
เป็ นการเปลี ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึงต้ องนํ า มาปรั บปรุ ง เพิมในการทํ างานด้ วยวิธี การและ
เครื องมือทีทันสมัยอย่างต่อเนืองตลอดเวลา ) การเปลียนแปลงลักษณะทางกายภาพ ผู้บริ หาร
ต้ องพิจารณาความจําเป็ นในการปฏิสมั พันธ์ การทํางานอย่างเป็ นทางการและความต้ องการทาง
สังคมร่ วมกัน ในขณะทีมีการปฏิบตั ิงานเพือช่วยในการตัดสินใจเกี ยวกับการจัดภูมิสถาปั ตย์
การออกแบบตกแต่ง และการจัดวางเครื องมือในองค์กร เช่น แนวทางการลดผนังและส่วนกันห้ อง
เพือให้ พนักงานสามารถสื อสารระหว่างกันได้ สะดวกขึน หรื อแม้ กระทังสภาพแวดล้ อมในการ
ทํางาน อาทิเช่น แสง สี เสียง อุณหภูมิ ความสะอาดและระบบรักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น
เป็ นไปได้ ว่าสิงเหล่านีอาจไม่มีผลกับการปฏิบตั ิงานของพนักงานมากนัก แต่อย่างน้ อยก็จะช่วย

เปลียนแปลงให้ พฤติกรรมเป็ นไปในทิศทางที องค์กรต้ องการได้ ) การเปลียนแปลงคน เป็ นการ
เปลียนแปลง เพือช่วยให้ แต่ละบุคคลหรื อกลุ่มงานมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึน รวมทัง
การเปลียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรด้ วยกระบวนการติดต่อสือสาร การ
ตัดสินใจ และการแก้ ไขปั ญหา39
สําหรับ กีรติ ยศยิง ได้ กล่าวถึงการเปลียนแปลงองค์กรมี
จุด เน้ นหลัก เพื อความอยู่ ร อดและมี เ ป้ าหมาย โดยแบ่ง ตามลัก ษณะการจัด การกั บ การ
เปลียนแปลงดังนี ) การเปลียนแปลงความมุ่งหมาย (Purpose Change) มุ่งเน้ นการกําหนด
พันธกิจ หรื อวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ ชัดเจนยิงขึน หรื อกํ า หนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรขึนใหม่ ) การเปลียนแปลงวัตถุประสงค์ (Objective Change) มุ่งเน้ นการกําหนดหรื อ
ขยายเป้ าหมายการปฏิ บัติง านที เฉพาะเจาะจง ) การเปลี ยนแปลงวัฒ นธรรม (Strategies
Change) เพือความชัดเจนหรื อสร้ างแผนปฏิบตั ิงานขึนมาใหม่ ) การเปลียนแปลงวัฒนธรรม
(Culture Change) มุง่ เน้ นการทําความชัดเจนในคุณค่าความเชือและค่านิยมทีเป็ นแกนหลักของ
องค์กรหรื อสร้ างขึนใหม่ ) การเปลียนแปลงบุคคล (People Change) มุ่งเน้ นการเปลียนแปลง
บุคลากรในองค์กรให้ สามารถดําเนิ นการได้ ทงในลั
ั กษณะการคัดเลือกและการรับสมัคร รวมไป
ถึงการปรับปรุงพัฒนา ) การเปลียนแปลงภารกิจ (Task Change) มุ่งเน้ นการออกแบบงาน
ของบุคลากรแต่ละคนและแต่ล ะกลุ่มให้ ทันสมัย ) การเปลี ยนแปลงโครงสร้ าง (Structure
Change) มุง่ เน้ นการออกแบบองค์กรและกลไกการประสานงานให้ ทนั สมัย เพือให้ การดําเนินงาน
เกิดความยืดหยุน่ และคล่องตัวมากทีสุด ) การเปลียนแปลงเทคโนโลยี (Technology Change)
มุ่งเน้ นการเปลียนแปลงที เน้ นการเปลียนแปลง เครื องมือ สิงอํานวยความสะดวกและกลไกการ
ไหลเวียนของงานให้ เกิดความคล่องตัว40 สําหรับวิเชียร วิทยอุดม ได้ กล่าวถึงลักษณะของการ
เปลี ยนแปลงภายในองค์กรมี รู ปแบบ คือ ) การเปลี ยนแปลงแบบปฏิ วัติ (Revolutionary
Change) เป็ นการเปลี ยนแปลงที หวัง ผลอย่า งฉับพลันทันที โดยอํ า นาจการตัดสิ น ขึนอยู่กับ
ผู้บริหารทังหมด ซึงผู้บริ หารจะใช้ อํานาจในการสังการเพือให้ พนักงานปฏิบตั ิตามคําสัง โดยขาด
การคํานึง ถึงความรู้ สึกของพนักงาน การเปลี ยนแปลงแบบฉับพลันอาจก่อให้ เ กิ ดการต่อต้ าน
ภายในองค์กร เพราะผลจากการเปลี ยนแปลงอาจสร้ างความไม่พ อใจและความรู้ สึกขัดแย้ ง
ระหว่างบุคลากรในองค์กร ทําให้ เกิดความมาไว้ วางใจ ความขัดแย้ ง และไม่ให้ ความร่ วมมือใน
39
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อนาคต ตัวอย่างการเปลียนแปลงแบบฉับพลัน เช่น การเปลียนแปลงตําแหน่ง ระบบงาน และ
โครงสร้ างองค์กร ) การเปลียนแปลงแบบมี วิวัฒ นาการ (Evolutionary Change) เป็ นการ
เปลียนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไป คือ การเปลียนแปลงจะค่อย ๆ เกิดขึน ทํา ให้ ผ้ คู นปรับตัวตาม
โดยไม่ร้ ู สึกตัวว่ามีการเปลียนแปลง ) การเปลียนแปลงแบบวางแผน (Planned Change) เป็ น
การเปลียนแปลงทีอย่างเป็ นระบบ มีการศึกษา วิเคราะห์และวางแผนไว้ ล่วงหน้ า เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
มีสว่ นเกียวข้ องกับการเปลียนแปลง เข้ ามาร่วมมือกับฝ่ ายบริหารในการเปลียนแปลง ทําให้ องค์กร
มีการเปลียนแปลงและพัฒนาได้ อย่างมีประสิทธิภาพกว่าประเภทอืน 41 รวมถึงได้ ให้ ทศั นะผู้นําที
ประสบความสําเร็จไว้ วา่ จะต้ องมีลกั ษณะของผู้ทีมีสติปัญญาเป็ นเลิศ มีความเชือมันในตนเอง มี
ความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจทีดี มีความสามารถในการแก้ ปั ญหา มีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์
และได้ กําหนดคุณลักษณะของผู้นําทีมีจินตนาการไว้ ว่าจะต้ องเป็ นบุคคลทีมีลกั ษณะของการคิด
ริ เ ริ มสิงใหม่ ๆ และเป็ นบุคคลที มี อารมณ์ ขัน 42 สอดคล้ องกับ ณัฎ ฐพัน ธ์ เขจรนันทน์ ได้ แบ่ง
รูปแบบการเปลียนแปลงออกเป็ น รู ปแบบคือ ) การเปลียนแปลงอย่างช้ า ๆ (Calm Waters
Metaphor) ซึงมีสมมติฐานว่าองค์กรจะมีการเปลียนแปลงโดยไตร่ ตรองไว้ ก่อน เมือเกิดการ
เปลียนแปลงแล้ วจะสงบนิงใหม่และมีการวางแผนการเปลียนแปลงอย่างเป็ นระบบจากลักษณะ
หนึงไปสู่อีกลักษณะหนึง ซึงมีกระบวนการคือ กระตุ้นให้ ร้ ู สึกว่าต้ องมีการเปลียนแปลง ค่อย ๆ
เปลียนหรื อปรับไปสูล่ กั ษณะหรื อรูปแบบทีต้ องการ และทําให้ องค์กรรู้สึกคุ้นเคยกับรูปแบบใหม่ ๆ
นัน
) การบริ หารการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว (White Waters Metaphor) เป็ นการมอง
การเปลียนแปลงว่าเป็ นเรื องของสิงทีต้ องเกิดขึนได้ ตลอดเวลา แต่ไม่อาจคาดเดาได้ ว่าเกิดขึน
เมือใด ผู้บริ หารต้ องสามารถบริ หารและตอบสนองต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนได้ อย่างรวดเร็ ว
ผู้บริ หารต้ องยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ ากับการเปลียนแปลงตลอดเวลา 43 สําหรับ นภวรรณ
คณานุรักษ์ ได้ กล่าวว่าในปั จจุบนั เราจะเผชิ ญกับสภาพแวดล้ อมทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ซึงการเปลียนแปลงแบ่ง ออกได้ เป็ น ประเภท คือ ) การเปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่างต่อเนือง
(Continuous Change) และ ) การเปลี ยนแปลงที เกิ ดขึนอย่างกะทันหัน (Discontinuous
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Change) จึงเป็ นความจําเป็ นทีองค์กรต้ องปรับเปลียนให้ พร้ อมทีจะยืดหยุ่นและกลายเป็ นองค์กร
ทีเข้ มแข็งพร้ อมทีจะเผชิญกับการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนต่อไป44
สรุ ปได้ ว่ารู ปแบบการบริ หารการเปลียนแปลง สามารถแบ่งออกได้ อย่ างหลากหลาย
โดยมีหลักใหญ่ ๆ ทีนักวิชาการให้ แนวคิดไปในทิศทางเดียวกันคือ รูปแบบทีหนึง การเปลียนแปลง
แบบปฏิวตั ิ คือ เปลียนแปลงแบบฉับพลัน ไม่มีการวางแผน ทําอย่างรวดเร็ ว ซึงจะเกิดแรงต่อต้ าน
มาก รู ปแบบที สอง การเปลียนแปลงแบบมีวิวั ฒ นาการ หรื อ แบบค่อยเป็ นค่อยไป ทําให้ คน
ปรับตัวโดยไม่ร้ ู สึกตัวว่ามีการเปลียนแปลง รูปแบบทีสาม การเปลียนแปลงแบบมีแผน เป็ นการ
เปลียนแปลงทีมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ มีการศึกษาวิเคราะห์ ซึงถือว่าเป็ นการเปลียนแปลงที
มีประสิทธิภาพมากกว่ารูปแบบอืน
องค์ ประกอบการบริหารการเปลียนแปลง
นักวิชาการได้ เสนอแนวคิดไว้ อย่างหลากหลายทัศนะในเรื ององค์ประกอบการบริ หาร
การเปลี ยนแปลง ไว้ ดัง นี มัล ลิ กา ต้ นสอน กล่าวถึง องค์ประกอบที เกิ ดการเปลี ยนแปลงคื อ
ผู้บริ หาร และพนักงาน ดังนันผู้บริ หารจะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในการเปลียนแปลงองค์กร
และพนักงานในองค์กรก็ต้องมีความสําคัญต่อการบริ หารการเปลียนแปลงเช่นเดียวกัน องค์กรจึง
ต้ องให้ ความสําคัญต่อพนักงานเพือให้ เกิดประสิทธิ ผลในการบริ หารการเปลียนแปลงได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และนําองค์ กรไปในทิศทางทีเหมาะสม ซึงจะต้ องมีความเข้ าใจในการบริ หารการ
เปลียนแปลง ดังนีคือ ) ความเข้ าใจและยอมรับในการเปลียนแปลง โดยการฝึ กอบรมให้ ความรู้
ความเข้ าใจและจัดระบบช่องทางการติดต่อสือสารให้ ดีขึน ฉะนันการสร้ างความเข้ าใจจะเห็นได้
ว่าทังศาสตร์ และศิลป์ทีบุคลากรในองค์กรจําเป็ นต้ องรู้ ซึงมีการสร้ างความเข้ าใจอยู่ ขันตอนคือ
( ) การรั บรู้ (Awareness) ( ) ความเข้ าใจ (Understanding) ( ) การปฏิ บัติ (Bye-In) ( )
ความผูกพัน (Commitment) ซึงโดยปกติคนเรานัน เมือเริมมีการเปลียนแปลงใด ๆ ก็ตาม เมือได้
มีการแจ้ งข่าวสารข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งนันออกไป ผู้รับฟั งก็จะเริ มรับรู้ (Aware)ข้ อมูลข่าวสาร
ข้ อเท็จ จริ ง ทีเข้ ามา ถ้ าข้ อมูล นันเป็ นสิ งที ไม่น่าสนใจ ไม่นานข้ อมูลเหล่า นันก็ จ ะถูกกลื น แต่
กลับกันหากข้ อมูลเหล่านันเกียวข้ องกับบุคลากร ไม่วา่ จะเป็ นปั จจุบนั หรื ออนาคตก็ตาม พวกเขาก็
จะเริมตังคําถามว่า ข้ อมูลเหล่านันมีผลกระทบทีดีหรื อไม่ดีอย่างไรบ้ าง หรื อยังมีข้อสงสัยอะไรอยู่
บ้ าง เมือนันจึงก้ าวสูข่ นที
ั
คือ ผู้นําต้ องสร้ างความเข้ าใจให้ กบั บุคลากรของตน การทีสร้ างความ
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นภวรรณ คณานุรักษ์, “ภาวะผู้นําเพือองค์กรทีมีประสิทธิภาพล,” วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย , (ตุลาคม – ธันวาคม
): .

เข้ าใจได้ นัน ก็ ต่อเมื อคํา ถามหรื อ ข้ อสงสัย เหล่า นันได้ รับ คําตอบ เพราะฉะนันการสื อสารใน
ขันตอนนีจึงจําเป็ นต้ องเป็ นการสือสารแบบสองทาง (Two way Communication) คือ “รับฟั ง”
และ “ตอบคําถาม” ด้ วย มีการแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน ในระดับนันคนจึงจะเกิด
ความเข้ าใจ (Understanding) เมือเกิดความเข้ าใจแล้ ว ก็จะเกิดคําถามตามมาว่า ควรจะต้ อง
ทําอย่างไรต่อไป เมือเกิดความเข้ าใจแล้ วก็จะก้ าวขัน Bye In คือ ขันทีเหนือไปกว่าความเข้ าใจ
และสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ เพราะเห็นได้ จบั ต้ องแล้ ว ช่วงนีถือว่าเป็ นช่วงทีสําคัญทีสุดหรื อเป็ น
ช่วงวิกฤต เพราะเป็ นช่วงทีจะต้ องนําไปปฏิบตั จิ ริง ช่วงนีนับว่าเป็ นช่วงทีมีโอกาสเกิดปั ญหาต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็ นเรื องบริ การใหม่ วิธีการทํางานแบบใหม่ หรื อโครงสร้ างองค์กรแบบใหม่ เมื อได้ อยู่
แก้ ปัญหาในวิธีการ (Implement) ในการนําไปใช้ อย่างต่อเนืองแล้ วนัน เมือบุคลากรเห็นผลตามที
ผู้นําได้ เคยกล่าวถึงวิสยั ทัศน์ นนเป็
ั นจริ ง พนักงานก็จะเกิดความผูกพัน (Commitment) ซึงเป็ น
ขันสุดท้ าย คือ การยอมรับและนําเอามาปฏิบตั ิอย่างต่อเนือง เพือให้ เกิดเป็ นรูปธรรมทีกล่าวมานี
คือ ศาสตร์ และศิลป์ของการสร้ าง “ความเข้ าใจ” และ “การยอมรับ” ให้ เกิดขึนภายในองค์กร ซึง
เป็ นสิงทีจะทําให้ การบริ หารการเปลียนแปลงนันสําเร็ จผล ) การมีส่วนร่วมในการเปลียนแปลง
(Participation) โดยเฉพาะบุคลากรทีได้ รับผลกระทบหรื อเกียวข้ องกับการเปลียนแปลง จะได้ รับ
โอกาสให้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเพราะการได้ มีส่วนร่วม ยิงทําให้ ต้องผูกพันต่อการนําข้ อยุติลง
สู่การปฏิบตั ิการเปลียนแปลงสู่ผลสําเร็ จมากยิงขึน เพือให้ การบริ หารการเปลียนแปลงประสบ
ความสําเร็ จ องค์กรต้ องสร้ างวิสัยทัศน์ทีชีให้ เห็นภาพรวมของสิงดีทีจะเกิดขึนกับองค์กร และ
สมาชิกขององค์กรหลังการเปลียนแปลง ให้ ข้อมูลเกี ยวกับสภาพแวดล้ อมภายนอกทีบ่งชีความ
จําเป็ นของการเปลียนแปลง แล้ วชีทิศทางของการเปลียนแปลงทีดีให้ บคุ ลากรเห็นและยอมรับที
จะก้ าวไปด้ วยกันในทิศทางดังกล่า ว แล้ วจึงกํ าหนดวัตถุประสงค์ของการเปลียนแปลง ระบุ
กิจกรรมทีจําเป็ นต้ องทํา ทรัพยากรทีจะต้ องใช้ การปรับตัวทีจะต้ องเกิด เพือให้ การเปลียนแปลง
บรรลุเป้าหมาย ในทุกขันตอนของการดําเนินงานเพือบริ หารการเปลียนแปลงนัน ๆ สิงสําคัญคือ
การสร้ างสมดุลระหว่างการกํา หนดทิศทางไม่ให้ คนออกนอกกรอบ แต่ให้ เขามีความรู้สึกว่า เขามี
ส่วนร่ วมในการเสนอแนะ ) การปรับตัวต่อการเปลียนแปลง (Adaptation) คือการปรับตัวให้
เข้ า กับ สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก รที เปลี ยนแปลง 4) ความผูก พัน ของคนในองค์ ก รต่อ การ
เปลียนแปลง (Commitments) โดยการเปิ ดโอกาสให้ พนักงานเข้ ามามีส่วนร่ วมและเกียวข้ องกับ
การเปลียนแปลง ตลอดจนมีการเจรจาและทําความตกลงกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนหรื อความ
ผูกพันต่อองค์กร เป็ นความรู้ สึกเป็ นพวกเดียวกัน ความผูกพันทีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กรและการปฏิบตั งิ านตามบทบาทของตนเองเพือให้ บรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ซึง

ความผูกพันมีองค์ประกอบ ส่วนคือ ( ) ความเป็ นอันหนึงอันเดียวกันกับองค์กร (Identifieation)
แสดงออกจากเป้าหมายและค่านิยมต่อองค์กรของผู้ปฏิบตั ิงาน ( ) ความเกียวโยงกับองค์กร
(Involvement) โดยการปฏิบตั ิงานตามบทบาทของแต่ละคนอย่างเต็มที ( ) ความจงรักภักดีต่อ
องค์กร (Loyalty) ความรู้สกึ รักและผูกพันต่อองค์กร45 สําหรับ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และฉัตยา
พร เสมอใจ ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบการเปลียนแปลงไว้ ว่า องค์ประกอบอย่างหนึงอาจสร้ าง
ความต้ องการหรื อผลักดันให้ เกิดการเปลียนแปลงองค์ประกอบอย่างอืน ทีเราอาจระบุขอบเขตที
สําคัญ ๆ ของการเปลี ยนแปลงองค์กรจากกรอบความคิ ดในการเปลี ยนแปลงไว้ ดัง นี ) การ
เปลียนแปลงกลยุทธ์ (Strategy Change) เป็ นการเปลียนแปลงแบบวางแผน ส่วนใหญ่ของ
องค์ กรจะเริ มต้ นด้ วยการเปลี ยนแปลงกลยุทธ์ แ ละการเปลี ยนแปลงวิสัย ทัศ น์ ก่อ น เช่น การ
เปลียนแปลงกลยุทธ์การเจริ ญเติบโตเป็ นกลยุทธ์การตัดทอน โดยหลาย ๆ องค์กร อาจจะค่อย ๆ
ดําเนินงานและอาจยกเลิ กกิจการบางอย่างที ไม่เ ชี ยวชาญออกไปหรื อเปลี ยนแปลงระบบการ
ตัดสินใจจากระบบการตัดสิ นใจแบบรวมอํานาจเป็ นกระจายอํานาจ ปกติการเปลียนแปลงกล
ยุทธ์ จะเป็ นจุดเริ มต้ นในการเปลี ยนแปลงในระดับและด้ านอื นตามมา เช่น การเปลี ยนแปลง
โครงสร้ างองค์กร การออกแบบวัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยี และระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เป็ นต้ น ) การเปลียนโครงสร้ าง (Structural Change ) นอกจากการปรับกลยุทธ์ขององค์กร
แล้ ว โครงสร้ างขององค์ ก รจะต้ อ งสอดคล้ องกั บ พฤติ ก รรมใหม่ ข องบุ ค คลด้ วย โดยการ
เปลียนแปลงองค์กร มุ่งเน้ นการเปลียนแปลงโครงสร้ างองค์กรใหม่ การเปลียนแปลงทางด้ าน
โครงสร้ างจะส่งผลกระทบต่องาน และความสัมพันธ์ของอํานาจหน้ าที และความรับผิดชอบ เช่น
การลดลําดับขันในองค์กร การแบ่งงานกันทํา และการกระจายอํานาจ การเพิมหรื อลดขนาด
ควบคุมหรื อการออกแบบและจัดสรรงาน เป็ นต้ น เพือการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและทํา
ให้ การตัดสิ นใจแก้ ปัญหารวดเร็ ว ) การเปลียนแปลงเทคโนโลยี (Technological Change)
เนืองจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีขยายตัวอย่างรวดเร็ ว และหลากหลายในปั จจุบนั องค์กร
ทีต้ องการความก้ าวหน้ าและความมันคงในระยะทาง จึงพยายามนําแนวทางและเทคนิคใหม่ ๆ
มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการเปลียนรูป (Transform) ทรัพยากรต่าง ๆ ให้ ออกในรู ปผลผลิตและ
บริ การ การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีมกั จะมีอิ ทธิพลต่อเนืองไปยังด้ านอืน ๆ โดยอาจส่งผล
กระทบต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ในองค์กร เช่น การมอบหมายและการแบ่งงานกันทําของพนักงาน
การเปลียนแปลงทางด้ านสังคมระหว่างคนงาน การปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการทํางาน เป็ นต้ น
) การเปลียนแปลงบุคลากร (People Change) จะเกี ยวกับการเปลียนแปลงทักษะ ความรู้
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มัลลิกา ต้ นสอน, กลยุทธ์ ธุรกิจ (กรุงเทพฯ: ธีระป้องสุวรรณกรรม,

),

-

.

ค่านิยม ทัศนคติ การรับรู้ การคาดหวัง พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยพัฒนาสมรรถภาพ
ของแต่ละบุคคลในการปฏิ บตั ิงานทีได้ รับมอบหมายและการทํางานร่ วมกับบุ คคลอืนได้ ดียิงขึน
เพิมผลผลผลิตการดําเนินงาน และการแข่งขันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทคนิคทีนํามาใช้ ในการ
เปลียนแปลงทีนิยมใช้ กันคือ การฝึ กอบรมและพัฒนา การสับเปลียนงานให้ การสนับสนุน การ
วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และการใช้ ระบบรางวัลเพือเสริ มแรงให้ มีพฤติกรรมทีต้ องการ
) การเปลียนแปลงวัฒนธรรม (Cultural Change) เป็ นการเปลียนค่านิยม สมมติฐาน ทัศนคติ
ความเชื อและบรรทัดฐานร่ วมของสังคม การเปลี ยนแปลงวัฒนธรรมเป็ นค่าการเปลียนแปลง
สภาพแวดล้ อมทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ซึงจะต้ องเปลียนแปลงอย่างมีแบบ
แผน ค่อยไปค่อยไป เปิ ดโอกาสให้ ทุกคนมีส่วนร่ วม เพือสร้ างวัฒนธรรมทีต้ องการ ไม่เช่นนัน
อาจจะมี แ รงต้ า นทานการเปลี ยนแปลงขององค์ ก รนัน มี อ งค์ ป ระกอบที สํ า คัญ ที จะต้ อ ง
ปรั บ เปลี ยนไปให้ สอดคล้ อ งกั น อย่ า งเป็ นระบบ ซึ งมี นัก วิ ช าการได้ เ สนอแนวคิ ด เกี ยวกั บ
องค์ประกอบขององค์กรเหล่านีไว้ มากมายหลายแนวคิด แต่ในทีนีจะกล่าวถึงองค์ประกอบสําคัญ
ทีค่อนข้ างเป็ นพืนฐานในองค์กรทุกประเภท ซึงมีด้ว ยกัน ประการ ด้ วยกันคือ ( ) เทคโนโลยี
(Technology) ซึงหมายถึงอุปกรณ์ เครื องจักร เครื องมือ รวมถึงระเบียบกรรมวิธีปฏิบตั ิงานกับ
เครื องจักร เครื องมือเหล่า นัน ซึงเทคโนโลยีวิธีการปฏิบตั ิด้านต่าง ๆ ขององค์กรนี มักจะต้ อง
ปรับเปลียนให้ ทันสมัย เพือให้ ผลิตภาพในระดับที จะแข่งขัน และอยู่รอดได้ ( ) ระเบียบสังคม
(Social Order) ซึงหมายถึงการจัดระเบียบ โครงสร้ างของกลุ่ม สถาบัน บรรทัดฐาน ระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในองค์กร ( ) อุดมการณ์ (Ideology) หมายถึง ความเชือ ค่านิยมสูงสุดทีเป็ น
ตัวกํ าหนดกํากับทิศทางแบบแผนของพฤติกรรมในองค์กร ซึงบางครังเรี ยกว่า “จิตสํานึก” เช่น
จิตสํานึกประชาธิปไตยหรื อจิตสํานึกเพือส่วนรวม เป็ นต้ น ในการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในองค์กร
นัน อาจเป็ นการเปลียนแปลงปั จจัยตัวใดตัวหนึงก็ได้ แต่ถ้าหากจะทําให้ การเปลียนแปลงของ
องค์กรเป็ นการพัฒนาอย่างยังยืน46
การเปลียนแปลงองค์กร ล้ วนเป็ นผลมาจากสภาพแวดล้ อมทีเปลียนแปลงตลอดเวลา
ทังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี องค์กรจึง
ต้ องมีการเปลียนแปลง รวมถึงค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคลากรในองค์กร ซึงจะส่งผลต่อ
กิจกรรมและแนวทางปฏิบตั ิของบุคลากร ดัง คํากล่าวที ว่า “หากเปลียนความคิด ชี วิตก็จ ะ
เปลียนไป” อย่างไรก็ตาม ผู้ทีมีบทบาทมากในการเปลียนแปลงองค์กร ก็คือ ผู้นํา หากผู้นําไม่นํา
46
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ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และฉัตยาพร เสมอใจ, การจัดการ (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน,
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การเปลี ยนแปลงมาสู่องค์กรแล้ ว โอกาสที องค์กรจะเกิ ดการเปลี ยนแปลงย่อมเป็ นไปอย่า ง
ยากลําบาก ดังคํากล่าวทีว่า “หากหัวไม่ส่าย หางย่อมไม่กระดิก” นันเอง47 สอดคล้ องกับพี กรอน
(P. Gronn) กล่าวว่า การเปลียนแปลงจะต้ องเริ มจากตัวผู้นําก่อน ผู้บริ หารทีมี การสร้ างแรง
บันดาลใจ การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล การกระตุ้นการใช้ ปัญญา และการใช้ อิทธิ พล
อย่างมีอดุ มการณ์ จะตอบสนองความต้ องการในการปฏิรูปการศึกษาเพือบรรลุผลลัพธ์การเรี ยนรู้
ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล48 สําหรับลูซิเออร์ (Lussier) กล่าวว่า องค์กรใดก็ตามทีต้ องการ
เติบโตและสามารถดํารงอยูไ่ ด้ ท่ามกลางสภาพแวดล้ อมทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว จะไม่สามารถ
หลี กเลี ยงจากการเปลี ยนแปลงได้ อย่า งไรก็ ตามการเปลี ยนแปลงที มี ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อการ
เปลียนแปลงสําคัญเป็ นเรื องยากในการปฏิบตั ิ การเปลียนแปลงจํานวนมากของหลายองค์กร
ประสบความล้ มเหลวและไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย สิ งทีท้ าทายผู้นําจํานวนมากคือ การจัดการ
บุคลากรระหว่างกระบวนการเปลียนแปลงและจัดการกับปั ญหาการต่อต้ านการเปลียนแปลง การ
ต่อต้ านการเปลียนแปลงและการขาดผู้นําทีมีประสิทธิภาพ เป็ นเหตุผลหลักทีทําให้ ความพยายาม
ในการเปลี ยนแปลงล้ ม เหลว ดัง นันการเปลี ยนแปลงจะสํ า เร็ จ ได้ ผู้นํ า ต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการเปลียนแปลงทุกขันตอน ดังนันกลยุทธ์ ทีผู้นําใช้ จึงมีความสําคัญต่อความสําเร็ จใน
การเปลียนแปลง กลยุทธ์ เหล่านี รวมถึงการสือสารเหตุ ผลทีชัดเจน ในการเปลียนแปลง มีการ
สือสารทีเปิ ดเผย มีแนวทางในการเปลียนแปลง มีการฝึ กอบรมเพือเพิมทักษะและความสามารถ
ของบุค ลากร มี การส่ง เสริ ม สนับ สนุน และหาผู้เ ชี ยวชาญที ใช้ ในขันเริ มต้ น ของกระบวนการ
เปลี ยนแปลง ไม่ย่อ ท้ อ เมื อเกิ ด ปั ญ หา ให้ ก ารยอมรั บ และให้ ร างวัล แก่ผ้ ูทุ่ม เทในการทํ างาน
จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เน้ นการเปลียนแปลงอย่างโปร่งใสและมีแผนรองรับสําหรับ
การต่อต้ าน ขณะเดียวกันผู้นําต้ องพยายามขจัดนโยบาย กระบวนการและพฤติกรรมที เป็ น
อุปสรรคในการเปลียนแปลง บุคลากรทีรับผิดชอบต่อการเปลียนแปลงต้ องทุ่มเทและซือตรงต่อ
การทํางาน ผู้นําต้ องปรับพฤติกรรมของตนเอง หากเห็นว่าจําเป็ นในการแก้ ปัญหาการต่อต้ าน
การเปลียนแปลง นอกจากนันผู้นําหรื อผู้นําการเปลียนแปลงต้ องเป็ นผู้ฟังทีดี เพือความเข้ าใจ
เกียวกับสาเหตุของการต่อต้ านการเปลียนแปลง ทําให้ สามารถแสวงหาแนวทางในการแก้ ปั ญหา
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ได้ ดี ยิ งขึ น และท้ ายสุ ด ผู้ นํ า ต้ องแสดงบทบาทในการนํ า การเปลี ยนแปลงซึ งจะมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิ ภาพการดําเนินงานขององค์กรซึงเป็ นโจทย์สําคัญสําหรับผู้นําทีต้ องแก้ 49 นักวิชาการ
จํานวนมาก อาทิเช่น ฮอคเกอร์ และโทรฟิ โน (Hooker and Trofino) ได้ อธิบายถึงองค์ประกอบ
ประการของผู้นําทีสามารถสร้ างการเปลียนแปลงภายในองค์กรได้ ตามเป้าหมาย ซึงการสร้ าง
แรงบันดาลใจเป็ นองค์ประกอบหนึงทีจะทําให้ ผ้ รู ่วมงานสร้ างและสานวิสยั ทัศน์ร่วม (Inspiring a
share vision) 50 สํ าหรั บคลอว์ สัน (Clawson) ได้ กล่าวถึงความสํ าคัญของผู้นํา ทีมี ต่อการ
เปลียนแปลงว่า การเปลียนแปลงในองค์กรจะเกิดขึน ก็ต่อเมือผู้นําหรื อผู้บริ หารระดับ สูงให้ การ
สนับสนุนการเปลียนแปลงนัน ๆ ผู้นําเป็ นผู้ควบคุมกระบวนการเปลียนแปลงในองค์กรในโลกทีมี
การเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว 51 สอดคล้ องกับโรเจอร์ กริ ลล์ (Roger Gill) แสดงปั จจัยทีส่งผล
สําคัญต่อการเปลียนแปลงองค์กร คือ ปั จจัยด้ านภาวะผู้นํา ความสําคัญของปั จจัยด้ านต่าง ๆ ที
มีผลต่อการเปลียนแปลงองค์กรคิดเป็ นร้ อยละ รองลงมาคือ ค่านิยมองค์กร คิดเป็ นร้ อยละ
การสือสารภายในองค์กร คิดเป็ นร้ อยละ การสร้ างทีมงาน คิดเป็ นร้ อยละ และการศึกษา
และการฝึ กอบรม คิดเป็ นร้ อยละ 52 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของฮาร์ วดู พอล (Harwood Paul)
พบว่า ผู้นําการเปลียนแปลงจะทําให้ โรงเรี ยนและนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึนและด้ าน
การบริ หารจัดการโรงเรี ยนดี ยิงขึนด้ วย 53 และยัง สอดคล้ องกับงานวิจัยของมาร์ ตินและคณะ
(Martin Y. Zame, Warren C. Hop,Trinetia Respress) ได้ ศกึ ษาเรื อง การปฏิรูปการศึกษา
ในกราน่า (Ghana) การกระตุ้นผู้นําโดยใช้ ภ าวะผู้นําพบว่า ภาวะผู้นําและการเป็ นผู้นําการ
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เปลียนแปลงของผู้บริ หารจะทําให้ ผ้ บู ริ หารเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพและบริ หารจัดการงานได้ อย่าง
เหมาะสม54
แนวคิดในช่ว งกระบวนทัศน์ ใหม่ห รื อยุคใหม่ ข องการบริ หารการเปลี ยนแปลง มุ่ง
อธิบายทฤษฏีทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลียนแปลง โดยเชือว่าภาวะผู้นําได้
เข้ ามามีบทบาทอย่างแพร่ หลาย หากสร้ างกรอบแนวคิดภาวะผู้นําการเปลียนแปลง ผู้นําจะเป็ น
แรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจแก่ผ้ ตู ามให้ ไปถึงทังผลสําเร็จ จุดมุง่ หมายและแนวทางปฏิบตั ิ การ
พัฒนาและมองถึงการยอมรับในความสามารถของภาวะผู้นําการเปลียนแปลง โดยช่วยให้ ผ้ ตู าม
ก้ าวหน้ าและพัฒนา โดยตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ตามแต่ละบุคคล และต้ องการทีจะใช้
อํ า นาจแก่ พ วกเขา และทํ า ให้ ผ้ ูต ามแต่ล ะบุค คลมี แ นวทางปฏิ บัติและจุดมุ่ง หมายเดีย วกัน 55
สอดคล้ องกับชาร์ ลี แกบเบริ ด (Charles Gabbert) ได้ อธิบายถึงองค์ประกอบของภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลงใน องค์ประกอบ ได้ แก่ ) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ (Idealized influence)
เป็ นบทบาทหน้ าที ของผู้นําทีต้ องเป็ นแบบอย่างและแสดงอิทธิพลให้ ผ้ ูตามเห็นพลังในการสร้ าง
วิสยั ทัศน์ มีความกล้ าหาญ และนําความเชือมันในคุณค่ามาเป็ นส่วนหนึงในการแรงผลักดันและ
ขับเคลือนการเปลียนแปลง เป็ นผู้ทีกล้ าเสียง กล้ าเปลียนแปลง นอกจากนีผู้นําต้ องปฏิบตั ิตนให้ มี
มาตรฐานทางศีลธรรมเป็ นอย่างสูง ) การคํานึง ถึงความเป็ นเอกัตถะบุคคล (Individualized
consideration) ผู้นําทีให้ ความสําคัญแก่ผ้ ตู ามในการพัฒนาศักยภาพได้ อย่างเต็มความสามารถ
และเป็ นผู้นําทีมีความมุ่งมันต่อความสําเร็ จในการพัฒนาเพือนร่ วมงานและผู้ตาม ) การสร้ าง
แรงบันดาลใจ (inspirational motivation) ผู้นําทีสามารถกระตุ้นให้ ผ้ ูตามเกิดแรงบันดาลใจ
ในทางซึงทําให้ เพิมการมองโลกในแง่ดีและความภูมิใจ มีการวางเป้าหมายเพือสร้ างอนาคตผ่าน
วิสัย ทัศ น์ เ พื อนํ า ไปสู่ค วามสํ า เร็ จ ขององค์ ก รร่ วมกัน ) การกระตุ้น ทางปั ญ ญา (intellectual
stimulation) ผู้นําทีสามารถกระตุ้นให้ ผ้ ตู ามรู้จกั คิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ มองปั ญหาว่าเป็ นสิง
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ท้ าทาย และค้ นหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีการใหม่ ๆ 56 ตามทัศนะของโรเจอร์ จิลล์ (Roger
Gill) ได้ อธิ บายถึง องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี ยนแปลงและแบ่งองค์ประกอบไว้ ดัง นี
) การคํ า นึ ง ถึ ง ความเป็ นเอกัต ถะบุค คล (Individualized consideration) ภาวะผู้นํ า การ
เปลียนแปลงแสดงถึงการพิจารณาแต่ละบุคคล โดยใช้ กระบวนการรับฟั งและเปลียนแปลงแต่ละ
บุค คลตามความจํ า เป็ นและความสามารถ ผู้นํ า ควรจัด หาโอกาสที จะเรี ย นรู้ ฝึ กฝน ให้ ก าร
สนับสนุนทังด้ านสิงแวดล้ อมและด้ านการพัฒนางาน ) การกระตุ้นทางปั ญญา (intellectual
stimulation) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงใช้ การกระตุ้นทางปั ญญา ผู้นําเสนอข้ อคิดให้ ผ้ ตู ามและ
โอกาสให้ คิ ด โดยผู้ต ามตอบรั บ การสนับ สนุน จากผู้นํ า ด้ ว ยการคิ ด เชิ ง จิ น ตนาการอย่ า ง
สร้ างสรรค์กบั สิงทีเป็ นไปได้ และจําเป็ น โดยผู้นําสามารถเพิมเติมความรู้ทกั ษะตามความสามารถ
ให้ แก่ผ้ ตู ามในการปฏิบตั ิงาน และผู้นําต้ องคํานึงถึงความรู้ พืนฐานขององค์กรทีสามารถนํามา
สร้ างสรรค์ปรับปรุ งให้ พัฒนายิงขึนในทิศทางเดียวกัน ) การสร้ างแรงบันดาลใจ (inspirational
motivation) ภาวะผู้ นํ า การเปลี ยนแปลงจะต้ องสื อสารวิ สั ย ทั ศ น์ ที ชั ด เจนของอนาคต
วางเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายส่วนบุคคลด้ วยการจูงใจและแนะนําให้ ผ้ ตู าม เกิดความเชือ
และยอมรับวิสยั ทัศน์ เป้าหมายและผลงานนัน และสร้ างแรงบันดาลใจและให้ โอกาสแก่ผ้ ตู ามใน
การแก้ ไขปั ญหา เรี ยนรู้และมอบโอกาสในการทํางานแก่ผ้ ตู าม ) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
(Idealized influence) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงทีเกี ยวข้ องกับบารมี ผู้นําต้ องแสดงความ
เชือมันในวิสยั ทัศน์ ความรับผิดชอบ การนําองค์กรไปสู่เป้าหมาย การตัดสินใจ และแสดงความ
จริงใจกับผู้อืน และให้ ความสําคัญกับความสําเร็ จมากกว่าความผิดพลาด และถ้ าผู้ นําให้ ความ
จําเป็ นกับผู้อืนก่อน
นันหมายถึงมาตรฐานทีสูงขึนของพฤติกรรมตามหลักจริ ยธรรมและ
ศีลธรรมทีพึงประสงค์57 ตามทัศนะของโควี (Covey) ได้ อธิบายถึงองค์ประกอบของภาวะผู้นํา
การเปลียนแปลง ได้ แก่ 1) การสร้ างบารมีหรื อการมีอิทธิพลอย่างมี อุดมการณ์ (Charisma or
idealized) คือ ผู้นําควรมีการชืนชมจากผู้ตาม โดยผู้นําทีมีบารมีต้องสร้ างความชัดเจนต่าง ๆ
แสดงให้ เห็นคุณค่าของตนเองในทุกอิริยาบถ มีการกําหนดบทลงโทษหรื อการอุทธรณ์ให้ กบั ผู้ตาม
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และยึดหลักบทความเป็ นจริง ความถูกต้ องทางศีลธรรมและจริยธรรม 2) การสร้ างแรงบันดาลใจ
(Inspirational motivation) คือ ผู้นําควรมองวิสยั ทัศน์ร่วมของผู้ตาม ผู้นํากับการสร้ างแรงบันดาล
ใจให้ กบั ผู้ตามให้ มีมาตรฐานสูงขึน สือสารถึงเป้าหมายในอนาคต และจัดหางานในแต่ละส่วน
ผู้ตามจําเป็ นต้ องใช้ เป้าหมาย ถ้ าใช้ แรงจูงใจในการแสดงออก มันเป็ นส่วนสํา คัญในวิสยั ทัศน์
ของผู้นําทีสนับสนุนความสามารถในการสือสาร โดยอนุญาตให้ ผ้ นู ํากล่าวถึงวิสยั ทัศน์ในการ
ยอมรั บ และแรงผลักดัน ในการชัก ชวน บัง คับ
3) การกระตุ้นทางปั ญ ญา (Intellectual
stimulation) คือ ผู้นําควรให้ โอกาสให้ กระตุ้นทางปั ญญา ให้ ผ้ ตู ามเกิดความคิดสร้ างสรรค์ของ
งานและองค์กรมีการเชือมโยงโครงสร้ าง วิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์กร และผู้นํากับผู้ตาม
เพือทีจะสร้ างสรรค์และปรับเปลียนอุปสรรคทิศทางใหม่ ๆ ร่ วมกัน 4) การคํานึงถึงความเป็ น
เอกัต ถะบุค คล (Individualized consideration) ผู้นํ า ต้ อ งพิ จ ารณาใส่ใ จหรื อสนใจผู้ต าม
รายบุคคล โดยผู้นําต้ องรับฟั งในส่วนทีเกียวข้ องกับผู้ตาม รวมสิงต้ องการต่าง ๆ เข้ าไว้ ด้วยกัน
และสามารถสร้ างทีม ผู้นําสอนให้ ผ้ ตู ามเกิดความกระตือรื อร้ น ช่วยเหลือตนเองได้ ยอมรับในสิง
ทีผิดพลาดและนําวิธีการใหม่ ๆ มาปรับปรุ งเพือให้ ก้าวหน้ ามากยิงขึน58 ทัศนะของ อเดโจก,
นาตาช่า และ เฟรด (Adegoke, Natasha and Fred) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลงไว้ ว่า 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized influence) ผู้นําควรแสดง
บทบาทเป็ นตัวอย่างทีน่าเคารพยกย่องและสร้ างความเชือถือ โดยพิจารณาความต้ องการของ
ผู้อืนมากกว่าตนเอง มันคงในความประพฤติ กล้ าทียอมรับความผิดพลาดร่ วมกัน และชักนํา
ตนเองเกียวกับหลักจริยธรรม 2) การสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) ผู้นําจะต้ อง
กระตุ้นและสร้ างแรงบันดาลใจให้ ผ้ ูอืนเกิดความเข้ าใจกับ สิงทีท้ าทายองค์กร โดยจะต้ องทําให้
กลุม่ ผู้ตามเกิดความรู้สกึ กระตือรื อร้ นและคาดหวังทีดี และทําการเชือมระหว่างความคาดหวังกับ
ความรับผิดชอบวิสยั ทัศน์ร่วมกัน 3) การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual stimulation) ผู้นําต้ อง
ส่งเสริมให้ มีการสร้ างนวัตกรรมและเกิดความสามารถในการสร้ างสรรค์เพือตอบสมมติฐานคําถาม
และปรับเปลียนมุมมองในเรื องทียุ่งยากและหลีกเลียงการวิจารณ์ต่อสาธารณะ 4) การคํานึงถึง
ความเป็ นเอกัตถบุคคล (Individualized consideration) ผู้นําให้ ความสนใจกับความต้ องการ
ของแต่ละคน เพื อสนับสนุนให้ บรรลุผลสํ าเร็ จและเกิ ดการพัฒ นาโดยผู้นําจะเปรี ยบเสมื อนผู้
ฝึ กสอนหรื อผู้ให้ คําปรึ กษาทีสร้ างสรรค์โอกาสทีดีในการสร้ างสรรค์ในการเรี ยนรู้ ใหม่ ๆ เห็นถึง

58

Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People in Organizations
(MN: West Publishing, 2007), .

คุณค่าความหลากหลาย และหลีกเลี ยงการควบคุม 59 ตามทัศนะของ เคนดรา แวน แวกเนอร์
(Kendra Van Wagner) ทฤษฎีของภาวะผู้นําเปลียนแปลง มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ
ได้ แก่ 1) การกระตุ้นทางปั ญญา (I Intellectual stimulation) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงไม่เพียง
ให้ โอกาส ผู้นําสนับสนุนความคิดเชิงสร้ างสรรค์ให้ กับผู้ตาม ผู้นําสามารถสนับสนุนผู้ตามเพือ
ค้ นหาวิธี ทางใหม่ ๆ ในการทํ า งานและโอกาสใหม่ในการเรี ยนรู้ 2) การคํานึง ถึงความเป็ น
เอกัตถบุคคล (Individualized consideration) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงเกี ยวข้ องกับการ
สนับสนุนและผู้ตามรายบุคคล และสร้ างความสัมพันธ์ ในการสนับสนุนและผู้ตามรายบุคคลและ
สร้ างความสัมพันธ์ในการสนับสนุนด้ วยการติดต่อสือสาร การสนทนาทีทําให้ ผ้ ตู ามเกิดความรู้สึก
อิสระให้ การแสดงความคิดเห็น บางครั งผู้นําอาจมี การสนับสนุนทางด้ านการเงิ นและทาง
สิงแวดล้ อมให้ แก่ผ้ ตู าม 3) การสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) ภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลง ต้ องมีวิสยั ทัศน์ทีชัดเจนและสามารถพูดแนะนํา และโน้ มน้ าวให้ แก่ผ้ ตู ามได้ มองเห็น
คุณค่าเกิดความกระตือรื อร้ น และผู้นําสามารถแนะนําให้ ผ้ ตู ามปรับเปลียนแนวทางการปฏิบตั ิที
ทําให้ เกิดกิเลสและนําหลักคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ เพือมุ่งเป้าหมายได้ 4) การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ (Idealized influence) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงต้ องคํานึงถึงการสร้ างบารมี โดย
สร้ างความจริ ง ใจ และทํ าให้ ผ้ ูตามเกิ ดนับถื อในตัวผู้นํา 60 สํ าหรั บประพิศ เกษรางกูล ได้ สรุ ป
ลักษณะของผู้นําการเปลียนแปลงซึงสถาบัน Southwest Education Development Laboratory
ได้ เ สนอไว้ ประการคื อ 1) มี วิสัยทัศ น์ ผู้นํ าสามารถกํ าหนดวิสัย ทัศน์ ไ ด้ อย่างชัดเจน และ
กระจายวิสยั ทัศน์ให้ บคุ ลากรทังภายในและภายนอกองค์กรได้ เรี ยนรู้ และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้
อย่างชัดเจนถูกต้ อง 2) มีความเชือว่าเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทีสําคัญ ผู้นํามีปรัชญาความเชือและต้ องนํา
องค์กรให้ เ ป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทีสําคัญ โดยจัดสภาพบรรยากาศให้ ทุกคนได้ ศึกษาหาความรู้ อย่าง
ต่อเนือง 3) เน้ นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จัดการฝึ กอบรมตามความต้ องการและความจําเป็ น ให้ ขวัญกําลังใจในการทํางานอย่างต่อเนือง
เปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรแสดงศักยภาพอย่างเต็มกําลังความสามารถ 4) เป็ นผู้มีการสือสารและ
เป็ นนักฟั ง ทีดี ผู้นําใช้ หลักการสื อสารที มี ประสิ ทธิ ผล คํานึงถึง ข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์ ต่อการ
พัฒ นาองค์ ก ร เข้ า ใจและยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของบุค ลากรและพร้ อมรั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะ
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ตลอดเวลา 5) ปฏิบตั ิงานให้ เกิดความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนือง การปฏิบตั ิเน้ น การปรับปรุ งอย่าง
ต่อ เนื อง มี ก ารประเมิ น ผลและรายงานความก้ า วหน้ า เพื อพัฒ นางานไปสู่เ ป้ าหมายแห่ ง
ความสําเร็ จ 6) ใช้ หลักการบริ หารความเสียง การบริ หารจัดการมีความยืดหยุ่น และไม่เคร่ งครัด
จนเกิ นไป ในบางครั งเปิ ดโอกาสให้ ปฏิ บัติง านเกิ นกรอบหรื อนโยบายได้ ถ้ างานนันสามารถ
พัฒ นางานในหน้ า ที ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น 61 สํ า หรั บ อํ า ไพ อิ น ทรประเสริ ฐ กล่า วถึ ง
องค์ประกอบของการบริ หารการเปลี ยนแปลงของผู้บริ หาร ไว้ ดงั นี ) คุณสมบัติทางวิชาการ
ได้ แก่ มีความรู้ในวิชาชีพเป็ นอย่างดี ความรู้ทวไป
ั ความรอบรู้ในการบริ หารจัดการและการนํา เช่น
ความสามารถในการใช้ เทคนิคและวิธีการทํางานมีความสามารถในการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ เข้ า
กับคนได้ ดี รู้จกั ใช้ คน และจูงใจให้ คนศรัทธา มีความสามารถในการคิด มีปัญญา ไหวพริ บ และ
ทันเหตุการณ์ ) คุณลักษณะด้ านบุคลิกภาพ หมายถึง รูปร่างหน้ าตา ท่วงที วาจา อุปนิสยั ใจ
คอ ตลอดจนอารมณ์ และบทบาทหน้ า ทีทีปรากฏแก่สายตาบุคคลอืน ทังบุคลิกภาพด้ านร่างกาย
และด้ านจิตใจ ) คุณลักษณะด้ านความสามารถและคุณสมบัติพิเศษ การทีบุคคลหนึงจะเป็ น
ผู้นําได้ ดีนนั จะต้ องมีความสามารถและคุณสมบัติพิเศษแตกต่างไปจากผู้อืน เช่น มีสติปัญญา
เฉี ยบแหลม รู้ บทบาทหน้ าทีของตน รู้ จักตนเอง รับผิดชอบ ยุติธรรม กล้ าหาญ เด็ดขาด ริ เริ ม
สร้ างสรรค์ ท้ าทาย และมีความสามารถในการประสานงาน เป็ นต้ น62 สําหรับรัตติกรณ์ จงวิศาล
ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของการบริ หารการเปลียนแปลงไว้ ประการคือ ) การสร้ างบารมี )
การสร้ างแรงบันดาลใจ ) การกระตุ้นเชาว์ปัญญา ) การคํานึงถึงเอกบุคคล 63 สําหรับสุรศักดิ
ปาเฮ ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้นําทางการศึกษาในยุคการเปลียนแปลงหรื อในยุคปฏิรูป ไว้
ดังนี ) มองกว้ างไกลอย่างต่อเนือง และพร้ อมทีจะเปลียนแปลง มีทกั ษะในการกําหนดเป้าหมาย
ในการทํ า งาน กํ า หนดนโยบายและวิ ธี ก ารทํ า งานที ชัด เจน ) สามารถที จะวิ เ คราะห์
สถานการณ์ เพือกําหนดยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมายและนโยบายได้ อย่าง
61

ประพิศ เกษรางกูล, “คุณลักษณะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ,
), .
62
อําไพ อินทรประเสริฐ, ศิลปะการเป็ นผู้นํา (กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฎสวนดุสิต,
), - .
63
รัตติกรณ์ จงวิศาล, “ผลการฝึ กอบรมภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้นํานิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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เหมาะสม ) ไวต่อการรับรู้ ข่าวสารต่าง ๆ ทีเกิดขึน รวมทังรู้ จกั วิเคราะห์ความน่าเชือถือของ
ข้ อมูลข่าวสารทีได้ รับมาอีกด้ วย ) ความสามารถในการจัดระบบสือสารให้ ได้ ผลเพื อเชือมโยง
ข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ ทวถึ
ั งทุกระดับองค์กร หน่วยงาน/สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้ าใจ
เกี ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศเป็ นอย่า งดี ) ความสามารถในการบริ หารทรั พยากรบุคคล
สามารถวางแผนบุคลากร สรรหา คัดเลือก กําหนดงบประมาณ ความก้ าวหน้ าในอาชีพ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวิเคราะห์ปัจจัยเกียวกับบุคลากรในหน่วยงาน 64
ส่วน วิชยั
รู ปขํ าดี และคนอืน ๆ กล่าวว่าองค์ประกอบของผู้บริ หารการเปลี ยนแปลงควรมีลักษณะหรื อ
องค์ประกอบดังนีคือ ) การสร้ างบารมี คือ การทีอํานาจในตัวของผู้นํามีผลอย่างลึกซึงต่อผู้ตาม
ทําให้ ผ้ ตู ามนับถือ เชือฟั ง จงรักภักดีพร้ อมทีจะอุทิศตนและเลียนแบบผู้นํา กล่าวได้ ว่า บารมีเป็ น
รูปแบบการมีอิทธิพลทีไม่ใช่มาจากอํานาจหน้ าที โดยตําแหน่งหรื อขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ดู
ได้ จากการรับรู้ของผู้ตามว่า ผู้นําเป็ นผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติทีจะทําให้ เกิดการยอมรับ เชือฟั งและเชือมัน
ว่าผู้นําจะสามารถนําพาผู้ตามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ทังนีผู้นําทีมีบารมีตามการรับรู้ ของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา คือ ผู้ทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชากระตือรื อร้ นในการปฏิบตั ิงานทีได้ รับมอบหมายผู้ซึง
ก่อให้ เกิดความจงรักภักดีตอ่ องค์กร เป็ นผู้ซึงได้ รับความเคารพนับถือจากทุก ๆ คน เป็ นผู้มองเห็น
ว่าอะไรเป็ นสิงสําคัญอย่างแท้ จริ ง และเป็ นผู้มีอดุ มการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะ
มีความศรัทธาในตัวผู้นําอย่างจริ งใจ มีค วามอบอุ่น และภาคภูมิใจทีได้ อยู่ใกล้ ชิดกับผู้นํา และ
เชือว่าผู้นําเป็ นสัญลักษณ์ของการบรรลุความสําเร็ จ นอกจากนีบารมีเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญ
ของผู้นํ า การเปลี ยนแปลง สามารถอธิ บ ายได้ ด้ ว ยทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ทางสัง คม ทังนี เพราะ
พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรี ยนรู้ ในกระบวนการทางสังคม ซึงบุคคลจะสังเกตพฤติกรรม
ของบุคคลอื น เกิดความคิดว่าจะแสดงพฤติกรรมใหม่อย่างไร และเป็ นแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อมา เช่นเดียวกับกระบวนการทางสังคมภายในองค์กร ผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะสังเกตพฤติกรรม
ของผู้นํา และมีแนวโน้ มเลียนแบบพฤติกรรมของผู้นําเนืองจากตําแหน่งและประสบการณ์ทีสูงกว่า
ยิงผู้ใต้ บัง คับบัญชารั บรู้ ว่าผู้นํา มี ความสามารถและประสบความสํ าเร็ จ ผู้ใต้ บังคับบัญชาก็ มี
แนวโน้ มทีจะเลียนแบบผู้บงั คับบัญชามากขึน ผู้นําการเปลียนแปลงต้ องใช้ บารมีคกู่ บั องค์ประกอบ
ทางการเปลียนแปลงอืนร่วมด้ วย เช่น การกระตุ้นทางปั ญญา การคํานึงถึงความเป็ นเอกบุคคล
ตลอดจนการสร้ างแรงบัน ดาลใจ เพื อให้ ผ้ ูต ามทุ่ม เทความพยายามมากเป็ นพิ เ ศษในการ
ปฏิบตั งิ าน เพือให้ องค์กรประสบความสําเร็จตามทีผู้นําคาดหวัง ) การเน้ นความเป็ นเอกบุคคล
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(Individualized orientation) ซึงประกอบด้ วยพฤติกรรมดังต่อไปนี ( ) การส่งเสริ มการพบปะ
อย่างคุ้นเคยและเป็ นกันเอง โดยการทีผู้นําพบปะกับผู้ใต้ บงั คับบั ญชาทุกระดับหรื ออย่างน้ อยการ
ติดต่อทางโทรศัพ ท์ กับผู้ใต้ บัง คับบัญ ชาบ่อ ย ๆ การเดิน ตรวจตราไปรอบ ๆ (Walk around
Management) ซึงเป็ นการส่งเสริมพบปะกับผู้ใต้ บงั คับบัญชา เป็ นการติดต่อสือสาร ทาง ทําให้
ผู้บงั คับบัญชาได้ มีโอกาสรับรู้ ปัญหา และสามารถแก้ ไขปั ญหาในหน่วยงานก่อนทีปั ญหาจะเกิด
ตลอดจนสามารถมีข้อมูลทีถูกต้ องรวดเร็ ว ทําให้ การตัดสินใจในการปฏิบตั ิงานถูกต้ องมากขึน
( ) การให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาได้ รับข้ อมูลข่าวสารที ต้ องการ การทีผู้นําแจ้ งข้ อมูลข่าวสารทีเกียวข้ อง
กับเรื องราว ความเคลือนไหวและสิงต่าง ๆ ทีเกิ ดขึนภายในองค์กร ทําให้ ผ้ ูใต้ บงั คับบัญชามี
ความรู้สกึ ว่าตนเป็ นคนใน และโดยเฉพาะอย่างยิง ถ้ าผู้นําแจ้ งข้ อมูลข่าวสารด้ วยตนเองหรื อทาง
โทรศัพท์ จะเป็ นการดีกว่าการบันทึกข้ อความในเอกสาร การปฏิบตั ิเช่นนีทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
มีโอกาสซักถามเพือทําความเข้ าใจมากขึน และทําให้ ผ้ นู ํามีโอกาสสังเกตปฏิกิริยา และความสนใจ
ของผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วย ( ) การเอาใจใส่ในความแตกต่างระหว่างผู้ใต้ บังคับบัญ ชาแต่ล ะ
บุคคล คือ การทีผู้นําพยายามค้ นว่าอะไรเป็ นแรงจูงใจทีดีทีสุดของผู้ใต้ บงั คับบัญชา แต่ละคนจะ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ ถึ ง จุ ด สู ง สุ ด ได้ อย่ า งไร การที ผู้ นํ า พิ จ ารณา
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาเป็ นรายบุคคล ทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชารู้ สึกว่าตนได้ รับการยอมรับนับถือ ซึงมี
ผลทําให้ ผ้ นู ําได้ รับการยอมรับนับถือจากผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยเช่นกัน ( ) การให้ คําปรึกษาเป็ น
รายบุคคล ทักษะการให้ คําปรึ กษาเป็ นรายบุคคลของผู้นํา เน้ นหนักทีการรับฟั งและการค้ นหา
ปั ญ หา ซึ งปั ญ หาที ผู้ ใต้ บัง คับ บั ญ ชานํ า มาปรึ ก ษามี ทังปั ญ หาส่ ว นตัว และปั ญ หาในการ
ปฏิ บัติง าน ตลอดจนความก้ าวหน้ าในการปฏิ บัติง าน ส่ว นการให้ ความช่ว ยเหลื อนัน ผู้นํ า
เพียงแต่รับฟั งแสดงความเห็นอกเห็นใจการใช้ คําถาม เพือให้ ผ้ ู ใต้ บงั คับบัญชาระบายออกมาและ
ช่วยในการค้ นหาทางเลือก หรื อให้ แนะนําตามสมควรก็เป็ นทีพอใจของผู้ใต้ บงั คับบั ญชาแล้ ว )
การเป็ นพีเลียง คือ การทีผู้บริหารอาวุโสให้ คําแนะนําปรึกษาเป็ นรายบุคคลแก่ผ้ บู ริ หารใหม่หรื อผู้ที
มี ป ระสบการณ์ ใ นอาชี พ สู ง กว่ า เป็ นแบบอย่ า ง ชี แนะ ฝึ ก และให้ คํ า แนะนํ า แก่ บุ ค คลที มี
ประสบการณ์น้อยกว่า การเป็ นพีเลียงเป็ นบทบาทสําคัญของผู้บริ หาร โดยพีเลียงใช้ ความรู้ และ
ประสบการณ์ ที มี อ ยู่ ม ากมาย และใช้ ตํ า แหน่ ง หน้ าที ของคนเพื อพัฒ นาผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชา
จุดสําคัญของการเป็ นพีเลียงคือ กระบวนการสอนและการเรี ยนรู้ รวมทังการให้ การดูแล ดังนัน
การเป็ นพีเลียงเป็ นความรับผิดชอบของผู้นําในการทีจะพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ กลายเป็ นผู้นํา

ในอนาคต65 นอกจากคุณลักษณะ ความรู้ความสามารถทีผู้นําการเปลี ยนแปลงจะต้ องมีตามที
กล่าวแล้ ว สําหรับสุนนั ทา เลาหนันทน์ ได้ กล่าวสรุปไว้ ว่า การบริ หารการเปลียนแปลง ผู้นําต้ องมี
ทักษะต่าง ๆ ทีจําเป็ น คือ ( ) ความสามารถในการฟั งอย่างตังอกตังใจและติดตามเรื องอย่าง
จริ งจังในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ทีปรึ กษาจะต้ องรับฟั งปั ญหาต่าง ๆ ด้ วยความตังใจ เพือให้ ได้
ข้ อมูลทีมากพอสําหรับการวินิจฉัยปั ญหาขององค์กร ( ) ความสามารถในการสร้ างความสัมพันธ์
ทีตังอยู่บนพืนฐานของความไว้ วางใจ และความซือสัตย์ต่อกันในการทําสัญญาทางจิตวิทยากับ
กลุ่ม ผู้บริ หารนันจะมี ข้อ ความระบุถึ ง ความสัม พันธ์ ทังสองฝ่ ายว่า จะติด ต่อ สื อสารกัน อย่า ง
เปิ ดเผย ไว้ วางใจต่ อ กั น ดัง นั น ที ปรึ ก ษาจะต้ องแสดงออกให้ เห็ นซึ งทั ก ษะเหล่ า นี ( )
ความสามารถในการสร้ างความร่วมมือในการทํางานร่วมกับสมาชิกในองค์กร ในอันทีจะแสวงหา
วิธีการแก้ ไขปั ญหาร่ว มกันระหว่างทีปรึกษากับลูกค้ า ( ) ความสามารถในการออกแบบและการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพือเตรี ยมนําไปสู่การเปลียนแปลงทีกําหนดไว้ ( ) ความสามารถในการ
เรี ยนรู้ พฤติกรรมของผู้อืนได้ อย่างถูกต้ องแม่นยํา เพือช่วยให้ ตีความหมายในเรื องปั ญหาองค์กรมี
ความถูกต้ อง อันจะช่วยให้ การกําหนดทางเลือกเพือแก้ ปัญหาองค์กรมีแนวทางทีชัดเจนขึน และ
( ) ความสามารถในการทํางานร่วมกับกลุ่ม ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมใด ซึงจะทําให้ เกิดการ
ดําเนินงานต่าง ๆ เป็ นไปด้ วยความราบรื น66 ตามทัศนะของประยุทธ ชูสอน ได้ ศกึ ษาพฤติกรรม
ภาวะผู้นําทีสอดคล้ องกับภาวะผู้นําการเปลียนแปลงว่าระดับพฤติกรรมทีผู้บริหารโรงเรี ยนแสดงให้
เห็นในการบริ หารโรงเรี ยนทีเป็ นกระบวนการเปลียนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตาม
ให้ สงู ขึนกว่าความพยายามทีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที
สูง ขึนตามศักยภาพมากขึ น ทํ าให้ เ กิ ดการตระหนักรู้ ในภารกิ จ และวิสัยทั ศน์ ของที ม และของ
โรงเรี ยน จูงใจให้ ผ้ รู ่ วมงานและผู้ตามมองให้ ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์
ของกลุม่ ของโรงเรี ยนหรื อชุมชน โดยใช้ แรงขับหรื อทักษะทางการบริ หารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มี 4 องค์ประกอบ ดังนี 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (idealized influence or charisma
leadership) คือ ระดับพฤติกรรมทีผู้บริ หารโรงเรี ยนแสดงให้ เห็นการบริ หาร หรื อการทํางานทีเป็ น
กระบวนการทําให้ ครูและบุคลากรยอมรับ โดยอาศัยวิสยั ทัศน์ร่วม เน้ นในสิงสําคัญต่อบรรยากาศ
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วิชยั รูปขําดี และคนอืน ๆ, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่ งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงและประชาคมจังหวัด พ.ศ.
, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิบรู ณะชนบทแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์,
), - .
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ในโรงเรี ยน ประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง เป็ นทียกย่องนับถือ ศรัทธาและไว้ วางใจ 2) การสร้ างแรง
บันดาลใจ (inspiration motivation) คือระดับพฤติกรรมทีผู้บริ หารโรงเรี ยนแสดงให้ เห็นในการ
บริ หาร ทํ าให้ ผ้ ูร่ว มงานมี แ รงจูงใจภายใน กระตุ้นจิ ตวิญ ญาณของที ม (Team Spirit) ให้ มี
ชีวิตชีวา เน้ นทักษะมนุษยสัมพันธ์ จูงใจให้ เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม อุทิศตัวหรื อความผูกพัน
ต่อเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ร่วมกัน มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศและมีวฒ
ั นธรรมทีแข็งแกร่ง 3) การกระตุ้น
ทางปั ญญา (intellectual stimulation) คือระดับพฤติกรรมทีผู้บริ หารโรงเรี ยนแสดงให้ เห็นในการ
บริหาร ทําให้ ผ้ รู ่วมงานได้ เห็นวิธีการหรื อแนวทางใหม่ในการแก้ ปัญหาเปลียนกรอบ (Reframing)
การมองปั ญหาและการเผชิ ญ กับสถานการณ์ เ ก่า ๆ ด้ วยวิ ถีทางแบบใหม่ ๆ มี การจูง ใจและ
สนับสนุนความคิดริ เริ มใหม่ ๆ คิดและแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ 4) การคํานึงความเป็ นปั จเจก
บุคคล (individualized consideration) คือ ระดับพฤติกรรมทีผู้บริ หารโรงเรี ยนแสดงให้ เห็นการ
บริ หาร โดยคํา นึง ถึงความแตกต่างระหว่า งบุคคลดูแลผู้ตามในลักษณะเป็ นโค้ ชและเป็ นที
ปรึ กษา เน้ นการประสานทีดี ดูแลเอาใจใส่ผ้ ตู ามเป็ นรายบุคคล ทําให้ ผ้ ตู ามรู้สึกมีคณ
ุ ค่าและมี
ความสํ า คัญ สร้ างบรรยากาศของการให้ ก ารสนับ สนุน การสร้ างขวัญ กํ า ลัง ใจที ดี ใ นโรงเรี ย น
ตลอดทังเป็ นตัวเชือม (Bonds) นักเรี ยน ผู้ปกครอง และครูเข้ าด้ วยกัน67 สําหรับ สมบูรณ์ นนท์
สกุล ได้ ทําการศึกษารูปแบบการบริ หารการเปลียนแปลงอย่างมีแผนของผู้ บริ หารในสถานศึกษา
ขันพืนฐาน ผลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั ิการเปลียนแปลงอย่างมีแผน งานบริ หารสถานศึกษา
ได้ แก่ งานการบริ หารทัวไป งานธุรการ งานวิชาการ งานปกครองนักเรี ยน งานบริ หาร และงาน
อาคารสถานที อยูใ่ นระดับมากทีสุด ส่วนงานโรงเรี ยนกับชุมชนอยู่ในระดับมาก สําหรับรูปแบบ
การบริ หารการเปลียนแปลงอย่างมีแผนของผู้บริ หารในสถานศึกษาขันพืนฐาน ประกอบด้ วย
องค์ ป ระกอบ คื อ องค์ ป ระกอบที การกํ า หนดทิ ศ ทางการเปลี ยนแปลง ประกอบด้ ว ยกิ จ
กรรมการบริ หารการเปลี ยนแปลงคื อ การกํ า หนดวิสัยทัศ น์ ข ององค์ กร การจัดทํ า ธรรมนูญ
โรงเรี ยน การนิเ ทศติดตามและประเมิ น ผล ความจํ า เป็ น การสร้ างบรรยากาศที เหมาะสม
สํารวจวินิจฉัยปั ญ หาขององค์กร วางแผนการเปลียนแปลง เลือกใช้ กลยุทธ์ และกลวิธี การ
ปฏิ บัติใ นการเปลี ยนแปลง การประเมิ น ผลและติด ตามผล องค์ ป ระกอบที กระบวนการ
เปลียนแปลง ประกอบด้ วย ช่องว่างของปริ มาณงาน ตระหนัก ถึงความจําเป็ น สร้ างบรรยากาศที
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ประยุทธ ชูสอน, “พฤติกรรมภาวะผู้นําและแนวทางการพัฒนาความเป็ นผู้บริหาร
มืออาชีพของผู้บริหารโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
), .

เหมาะสม สํารวจวินิจฉัยปั ญหาขององค์กร วางแผนการเปลียนแปลง เลือกใช้ กลยุทธ์และกลวิธี
การปฏิบตั ิในการเปลียนแปลง การประเมินและติดตามผล องค์ประกอบที บทบาทผู้นําการ
เปลียนแปลง ได้ แก่ เป็ นศูนย์กลาง มองการณ์ไกล ครองใจคน พัฒนาตนเอง เป็ นทังผู้ให้ และผู้รับ
มี ค วามคิ ด ริ เ ริ มสร้ างสรรค์ บู ร ณาการ ทํ า งานเชิ ง รุ ก การติ ด ต่ อ และกล้ าเผชิ ญ ปั ญ หา
องค์ประกอบที หน้ าทีผู้นําการเปลียนแปลง ได้ แก่ ทําให้ ผ้ รู ่วมงานสนใจวัตถุประสงค์ขององค์กร
ทําให้ การติดต่อสือสารให้ องค์กรชัดแจ้ ง รักษาขวัญและกําลั งใจของผู้ร่วมงาน ทําให้ ผ้ รู ่ วมงาน
กระตื อ รื อ ร้ นในการปฏิ บัติง าน และติด ตามผลการปฏิ บัติง าน องค์ ประกอบที กลยุท ธ์ ก าร
เปลียนแปลงกลยุทธ์ ทีใช้ ได้ แก่ กลยุทธ์ แบบมีเหตุผล กลยุทธ์ การให้ คณ
ุ ค่าและให้ การศึกษา
กลยุท ธ์ ก ารใช้ ภาวะผู้นํ า กลยุ ท ธ์ ก ารทํ า งานร่ ว มกั น เป็ นที ม องค์ ป ระกอบที กลวิ ธี ก าร
เปลียนแปลง ประกอบด้ วย จัดลําดับชันบังคับบัญชา ภาวะผู้นํามีส่วนร่วม เกียวเนืองผูกพัน การ
ติดต่อสื อสาร การเปลียนค่านิยม สัมพันธ์ ภายนอก การยอมรับ ของสัง คม การศึกษาและการ
ฝึ กอบรม อาสาสมัคร กําหนดบทบาท บรรจุแต่งตังประจักษ์ ผล การกําหนดเป้าประสงค์ การวิจยั
ดําเนินการ การเปลียนแปลงเทคนิค การฝึ กอบรมและให้ คําปรึกษา กําหนดเวลาและใช้ บคุ ลิกภาพ
ประทับใจ องค์ประกอบที การลดการต่อต้ านการเปลียนแปลง ได้ แก่ สร้ างหลักประกันว่าจะไม่
เกิดความสูญเสีย ให้ การศึกษาและการติดต่อสือสาร การมี ส่วนร่ วมในการเปลี ยนแปลง การ
รักษาประเพณี ทีจําเป็ นเอาไว้ การเปลียนแปลงเฉพาะสิงทีจําเป็ น การให้ รางวัลตอบแทน การ
เจรจาต่ อ รอง การให้ คํ า ปรึ ก ษา การสร้ างความน่ า เชื อถื อ การวิ เ คราะห์ ร ายบุ ค คล และ
องค์ ป ระกอบที ปั จ จัย สนับ สนุ น ให้ ก ารเปลี ยนแปลงสํ า เร็ จ ประกอบด้ ว ย พัฒ นาระบบ
สารสนเทศ ครู บุคลากรมีความมุ่งมันในการปฏิบตั ิงานให้ สําเร็ จ ส่งเสริ มการทํางานเป็ นทีม ยึด
แนวทางประชาธิ ปไตย การบริ หารองค์กรทีทันสมัย มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีทักษะในการ
ประสานงาน เป็ นผู้นําการเปลียนแปลง สร้ างทีมผู้นําการเปลียนแปลง สร้ างแนวคิดทีจะดึงภาวะ
แวดล้ อมมาเสริ มการพัฒ นา ทํ าการเปลี ยนแปลงอย่างต่อเนืองและรั กษาให้ คงอยู่ และสร้ าง
ความสัมพันธ์ทีดีดบั ชุมชน68 สําหรับ หยกแก้ ว กมลวรเดช ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริ หารที
สําคัญในการบริ หารเปลียนแปลง ดังนี ) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงทีเกิด จากตัวผู้นํา ผู้ตาม
และองค์กร เนืองมาจากการเปลียนแปลงทีรวดเร็ ว ไม่แน่นอน ) มุ่งเน้ นทีเป้าหมายขององค์กร
และการเปลียนแปลงขององค์กร โดยการเผยแพร่ คา่ นิยมใหม่ ๆ และค้ นหาทางเลือกทีจะนําไปสู่
68

สมบูรณ์ นนท์สกุล, “รูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงอย่างมีแผนของผู้บริหาร
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ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร,
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การจัดการ ) สัม พันธภาพระหว่างผู้นํากับผู้ตาม โดยดูจากเป้าหมายของทัง ฝ่ ายทีเริ ม
ประสานร่วมกันอันจะนําไปสู่ความเป็ นเอกภาพและการแบ่งปั นเป้าหมายซึ งกันและกัน ) ความ
พยายามทีจะยกระดับความต้ องการของผู้ตามให้ สงู ขึนและพัฒนาผู้ตามให้ มีความเป็ นผู้นํา ) มี
พืนฐานของการมีปฏิสมั พันธ์ ซึงกันและกัน และการมีอิทธิพลต่อกัน ) ผู้ตามจะตอบสนองด้ วย
ความไว้ วางใจมีการควบคุมน้ อยทีสุด ) สนใจภารกิจในระยะยาวมากกว่าภารกิจประจําวัน )
ผู้นําและผู้ตามต่างช่วยกันยกระดับของแรงจูงใจและศีลธรรมซึงกันและกัน ) มุ่งเน้ นไปทีอํานาจ
ค่านิยม ศีลธรรมและจริ ยธรรมส่วนบุคคล ) เน้ นทีพันธกิจและยุทธวิธีทีจะประสบความสําเร็ จ
ั น์ ได้ ศึกษา
) พัฒนาผู้ตามโดยมุ่งเน้ นไปทีการพัฒนาส่วนบุคคล 69 สําหรับ สุเทพ พงษ์ ศรี วฒ
งานวิจยั เกียวกับผู้นําการเปลียนแปลงทางการศึกษา จะมีคุ ณลักษณะสําคัญ ประการ ดังนี
) ต้ องเป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ (Having vision) ) มีความเชือว่า “โรงเรี ยนมีไว้ เพือเป็ นสถานทีเรี ยนรู้ ”
(Believing that the schools are for learning) ) ต้ องให้ คณ
ุ ค่าและความสําคัญของทรัพยากร
มนุษย์ (Valuing human resources) ) ต้ องมีทกั ษะทีดีของการเป็ น “นักสือสารและนักฟั ง” ทีมี
ประสิทธิภาพ (Being a skill communicators and listener) ) ต้ องแสดงพฤติกรรมเชิงรุ ก
(Acting proactively) ) ต้ องกล้ าทีจะเสียง (Taking risks)70 รวมถึงอุดม ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ ได้
สรุปองค์ประกอบของผู้นําการบริ หารการเปลียนแปลงว่ามี องค์ประกอบ ได้ แก่ ) ภาวะผู้นํา
บารมีในการสร้ างแรงบันดาลใจ (Charismatic inspirational leadership) รับรู้ในพฤติกรรมของ
ผู้นํ า ทํ า ให้ เ กิ ด การลอกเลี ย นแบบพฤติก รรมผู้นํ า ขึ น นอกจากนี ผู้นํ า การเปลี ยนแปลงยัง มี
พฤติกรรมปฏิบตั ทิ ีมีมาตรฐานทางศีลธรรม และศีลธรรมสูงจนเกิดการยอมรับว่าเป็ นสิงทีถูกต้ องดี
งาม ทําให้ ได้ รับความศรัทธา ความไว้ วางใจ การยอมรับ นับถือย่างลึกซึงจากผู้ตามพร้ อมได้ รับ
ความไว้ วางใจอย่างสูงอีกด้ วย แต่ยงั ไม่สามารถก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงได้ แม้ ว่าผู้ตามจะเกิด
ความชื นชมและศรั ท ธาแล้ วก็ ต าม เพราะยัง ไม่เ กิ ดแรงจูง ใจที สูง พอที จะเปลี ยนความยึด ติด
ผลประโยชน์ของตนไปเป็ นการเห็นแก่ประโยชน์ส่ วนรวม ซึงค่อนข้ างจะมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม
ดังนันผู้นําจะต้ องแสดงออกด้ วยการสือสารให้ ผ้ ตู ามทราบถึงความคาดหวังทีผู้นํามีตอ่ ผู้ตามด้ วย
การสร้ างแรงบันดาลใจ ให้ ยึดมันและร่ วมสานฝั นต่อวิสยั ทัศน์ขององค์กร เพือนําไปสู่เป้าหมาย
แทนการทําเพือประโยชน์เฉพาะตน ผู้นําการเปลียนแปลงจึงเป็ นผู้ทีส่งเสริ มนําใจแห่งการทํางาน
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หยกแก้ ว กมลวรเดช, ความเป็ นนักบริหารมืออาชีพ (อุตรดิตถ์: คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์,
), .
70
สุเทพ พงษ์ศรี วฒ
ั น์, คุณลักษณะภาวะผู้นําการเปลียนแปลงในสถานศึกษา
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.,
), .

เป็ นทีม ผู้นําจะพยายามจูง ใจผู้ตามให้ ทํางานบรรลุเ กิ นเป้าหมายที กํ า หนดไว้ โดยการสร้ าง
จิตสํ านึกของผู้ตามให้ เ ห็นความสํ าคัญ ว่าเป้าหมายและผลงานนัน จํ าเป็ นต้ องมี การปรับปรุ ง
เปลียนแปลงตลอดเวลา จึงทําให้ องค์กรเจริ ญก้ าวหน้ าประสบความสําเร็ จได้ ) ภาวะในการ
กระตุ้น ทางปั ญ ญา (intellectual stimulation) เป็ นพฤติก รรมของผู้นํ า การเปลี ยนแปลงที
แสดงออกด้ วยการกระตุ้นให้ เกิดการริ เริ มสร้ างสรรค์สิงใหม่ ๆ โดยใช้ วิธีการคิดทวนกระแสความ
เชือและค่านิยมเดิมของตนหรื อผู้นําหรื อองค์กร ผู้นําการเปลียนแปลงจะสร้ างความรู้สึกท้ าทายให้
เกิดขึนแก่ผ้ ูตาม มองปั ญหาเป็ นโอกาส และจะให้ การสนับสนุน หากต้ องการทดลองวิธีการ
ใหม่ ๆ ของตน หรื อ การริ เ ริ มสร้ างสรรค์ ง านใหม่ ๆ ให้ กับองค์ก ร ส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูตามแสวงหา
ทางออกและวิธีการแก้ ปัญหาต่าง ๆ ด้ วยตนเอง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู ามได้ แสดงความสามารถอย่าง
เต็มที กระตุ้นให้ ทุกคนได้ ทํางานอย่างอิสระในขอบเขตของงานทีตนมี ความรู้ ความชํานาญ )
ภาวะในการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized consideration) เป็ นพฤติกรรมของ
ผู้นําการเปลี ยนแปลง ทีให้ ความสํ าคัญ ในการใส่ใจถึง ความต้ องการความสําเร็ จ และโอกาส
ก้ าวหน้ าของผู้ตามเป็ นรายบุคคล ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล บางคนอาจต้ องดูแล
ใกล้ ชิด ในขณะทีบางคนมีความรับผิดชอบสูงอยู่แล้ ว จะให้ อิสระในการทํางาน เป็ นต้ น โดยที
ผู้นําแสดงบทบาทเป็ นครู พีเลียง และทีปรึ กษาให้ คําแนะนําในการช่วยเหลือ ผู้ตามให้ พฒ
ั นา
ระดับความต้ องการของตนสู่ระดับทีสูงขึน สร้ างบรรยากาศการทํางานทีดี ส่งเสริ มการเรี ยนรู้
และความมันใจให้ แก่ผ้ ตู ามเพือให้ ทํางานได้ ประสบความสําเร็ จและมีประสิทธิภาพ 71 สําหรับ
ธีระ รุญเจริญ กล่าวถึงภาวะผู้นําการเปลียนแปลงในการจัดและบริ หารการศึกษา มีความจําเป็ น
และมีความสําคัญอย่างยิงในยุคนี ทังนีย่อมต้ องอาศัยลักษณะความเป็ นผู้นําการเปลียนแปลง
ดังนี 1) เป็ นผู้ไม่ยึดกรอบและมีความคิดสร้ างสรรค์ 2) มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มุ่งผลประโยชน์ของ
องค์กรเป็ นหลัก 3) มีความตระหนักและความรู้ ความเข้ าใจในเนือหาสาระการเปลียนแปลง
4) กล้ าได้ กล้ าเสียและยอมเสียงด้ วยเหตุและผล 5) สามารถสร้ างความตระหนักในปั ญหาและ
ความจําเป็ นในการเปลี ยนแปลง ได้ แก่ บุคลากรในองค์กร 6) มีความอดทน อดกลัน ต่อการ
ต่อต้ าน โดยใช้ ความสุขุมรอบคอบ 7) มีความมุ่งมันในความสําเร็ จ 8) มีความสามารถในการ
กระตุ้น ให้ รางวัลทีเหมาะสมแก่บคุ ลากรร่วมงานและทุกคนประสบความสําเร็ จ 9) ยอมรับความ
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อุดม ฟุ้งเกียรติไพบูลย์, “การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้ างาน ภาวะผู้นํา
การเปลียนแปลงกับการจัดการความรู้ กรณีศกึ ษาพนักงานระดับปฏิบตั ิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”
(วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,
), - .

แตกต่า ง ๆ และตัด สิ น ใจด้ ว ยเหตุแ ละผล 10) ยอมให้ บุ ค ลากรร่ ว มงานมี ส่ ว นร่ ว ม ตลอด
กระบวนการและมีโอกาสเป็ นผู้นําในบางโอกาส72
คุณลักษณะผู้นําการเปลียนแปลงนี ถือว่าเป็ นคุณสมบัติหนึงของผู้บริ หารมืออาชีพ ซึง
ในยุคปั จจุบนั สถานศึกษาจําเป็ นต้ องได้ ผ้ ูบริ หารระดับมืออาชีพทีมีความสามารถสูง สามารถ
บริหารจัดการสถานศึกษาในยุคการเปลียนแปลงหรื อกล่าวได้ ว่า การทีผู้บริ หารจะเป็ นผู้บริ หารมือ
อาชีพได้ ก็จะต้ องมีคุณลักษณะของผู้นํา การเปลียนแปลงอยู่ในตัวด้ วยเช่นกัน ซึงคุณลักษณะ
ของผู้บริหารมืออาชีพ ในยุคของการเปลียนแปลง นักวิชาการได้ กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริ หาร
มืออาชีพ และบริ หารการเปลียนแปลงไว้ ดงั นี เสตียร์ และพอตเตอร์ (Steers and Porter) ได้
อธิบายถึงองค์ประกอบภาวะผู้นํา ด้ านความชัดเจนในวิสยั ทัศน์ว่าเป็ นลักษณะของผู้นําทีสามารถ
ในการให้ ความชัดเจนด้ านถ้ อยคําทีเกียวกับวิสยั ทัศน์ทีดี เพือให้ ทราบว่าอนาคตควรเป็ นอย่างไร 73
โรเบริ ด์ ฮีลเลอร์ (Robert Heller) ได้ ทําแบบประเมินทักษะการบริ หารเปลียนแปลง โดยกําหนด
ตัวบ่งชีไว้ ดงั นีว่า ) พยายามคาดการณ์และทําตัวเป็ นผู้นําการเปลียนแปลงในทีทํางาน ) ใช้
ประโยชน์จาก IT ใหม่ล่าสุดกับงานทีทํา ) ถ้ าเป็ นเรื องการแข่งขันหรื อเรื องทีเกียวข้ องกับการ
เปลียนแปลงด้ านเทคโนโลยีจะให้ ความสนใจมากเป็ นพิเศษ ) ชอบหาโอกาสทีเปลียนแปลง )
ชอบทําตัวไม่เหมือนใคร และชอบหาวิธีใหม่ ๆ มาใช้ เพือให้ ทํางานได้ ดีขนึ ) เปิ ดใจกว้ างสําหรับ
ความคิดใหม่ ๆ และความเป็ นไปได้ ในเรื องต่าง ๆ ) เชือมโยงเปลียนแปลงเข้ ากับความต้ องการ
ของลูกค้ า ) มีปรัชญาการเปลียนแปลงของตัวเองทีง่าย ๆ และชัดเจน ) การมีส่วนร่วมในการ
เปลียนแปลงจากบุคคลต่าง ๆ
) รอบคอบอย่างมาก เมือจะต้ องทําการเปลียนแปลงในเรื อง
ใด ๆ หรื อดําเนินโครงการเปลียนแปลงใด ) แตกโครงการเปลียนแปลงออกเป็ นส่วนย่อย ๆ
) ปรึกษาหารื ออย่างกว้ างขวางเมือพิจารณาเกียวกับกลยุทธ์และการดําเนินการ ) ให้ คนอืน
เห็นชอบด้ วยเมือจะให้ เขาดําเนินการเปลียนแปลงใด ๆ
) ใช้ ประโยชน์จากการทํางานเป็ นทีม
โดยถือว่าทีมคือพืนฐานสําคัญในการบริ หารการเปลียนแปลง ) ใช้ การเปลียนแปลงแบบแก้ ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้ า เพื อให้ ไ ด้ ผลอย่า งเร็ ว ในช่วงต้ น ของการดํ าเนิ นโครงการเปลี ยนแปลง )
วางแผนล่วงหน้ าอย่างดีสําหรับแผนการเปลียนแปลงระยะยาว ) ระมัดระวังไม่มองโลกในแง่ดี
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ธีระ รุญเจริญ, การบริ หารโรงเรี ยนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์ เน็ท,
2550), 155.
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R.M. Steers and L.W. Porter, Motivation and work behavior (New York:
McGraw-Hill, 1991), 48.

เกินไปหรื อร้ ายเกินไป ) พยายามหาโอกาสให้ รางวัลหรื อฉลองความสําเร็ จในการเปลียนแปลง
ใด ๆ ทีเห็นผล ) ดูแลให้ ทกุ คนเข้ าใจว่า เขาจะได้ อะไรบ้ างจากการเปลียนแปลง ) มีแผนการ
เปลียนแปลงทีปรับได้ ตามสถานการณ์รองรับ ) คาดการณ์ปฏิกิริยาต่อต้ านใด ๆ และมีแผนที
จะรับมือ ) มีแผนนําร่องเพือทดสอบแผนการเปลียนแปลงทีจะดําเนินการ ) สือสารข้ อมูลที
เกียวข้ องกับลูกน้ องและเพือนร่วมงานอย่างเร็ วทีสุด เท่าทีจะเป็ นไปได้ ) ทํางานอย่างใกล้ ชิด
กับผู้ทีเชี ยวชาญเรื องการเปลียนแปลง ) มีความยืดหยุ่นและพร้ อมจะปรั บตัวเมือต้ องการ
เปลียนแปลง ) ส่งเสริ มให้ ทุกคนได้ แสดงความเห็นหรื อความกังวลได้ อย่างเต็มที ) จัดการ
กับการต่อต้ านการเปลียนแปลงอย่างแข็งขันและด้ วยความเป็ นธรรม ) ใช้ การวัดผลเชิงปริ มาณ
ในการวัดผลงาน ) ทบทวนและปรับเหตุผลซึงเป็ นพืนฐานของแผนการเปลียนแปลง ) ดูแล
ให้ บคุ ลากรได้ รับการฝึ กอบรมทีสอดคล้ องกับการเปลียนแปลง ) เริ มโครงการเปลียนแปลงใหม่
เมือโครงการทีดําเนินการอยู่ใกล้ แล้ วเสร็ จ ) หมันประเมินตนเองเพือตรวจสอบตัวเองและ
องค์กร74 สําหรับลีมบาช (Leimbach) ได้ อธิบายถึงลักษณะของภาวะผู้นําเชิงวิสยั ทัศน์ ดังนีคือ
การสร้ างวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ การเป็ นนักสือสารและแนวปฏิบตั ใิ นกลยุทธ์ขององค์กร การนําการ
เปลียนแปลงขององค์กร รวมถึงการสร้ างแรงบันดาลใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย75 สําหรับนอดดิง
(Noddings) กล่าวว่า จิตวิญญาณของผู้บริ หารด้ านแรงบันดาลใจ ซึงประกอบด้ วยคุณลักษณะ
ย่อ ย ประการคื อ ความเชื อมันในตนเอง ความมุ่ง มันในการทํ างาน และความศรั ท ธาใน
ผลสําเร็จ แรงบันดาลใจจึงเป็ นคุณลักษณะหนึงทางจิตวิญญาณของผู้บริ หารอีกด้ านหนึงที ค้ นพบ
ว่า สามารถจําแนกความเป็ นผู้บริ หารสถานศึกษาต้ นแบบได้ 76 สําหรับธีระ รุญเจริ ญ ได้ กล่าวถึง
ลัก ษณะของผู้บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ที จะนํ า ไปสู่ความสํ า เร็ จ ในการบริ หารและจัด การศึก ษาตาม
แนวทางทีกําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ดังนี 1) ลักษณะ
พืนฐานธรรมชาติเป็ นทุน: ผู้นําตามธรรมชาติ (1) ความถนัด (aptitude) (2) ลักษณะนิสยั ในการ
ร่วมกิจกรรมกับผู้อืน ได้ แก่ การร่ วมทํางานและการเข้ าใจธรรมชาติของมนุษย์ 2) การศึกษา
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Heller, Robert, Assessing Your Change-Management Skills: Managing
Change (New York: N.Y. DK Pub, 1998), - .
75
P. Leimbach, Human Resource Development (California: Berrett - Koehler
Publishers,
),
76
N. Noddings. The Heart of a teacher: Contemporary Issues in Curriculum,
3th ed. (Boston: Pearson Education, 2003), 64.

ปริ ญญาตรี ทางการบริ หารการศึกษาขึนไป ครอบคลุมเนือหาสาระ (1) การบริ หารและการจัด
การศึกษา (2) จิตวิทยาการทํางานกับคนอืน (3) พืนฐานการศึกษา ค้ นคว้ าวิจยั ในเรื องระเบียบ
กฎหมาย สังคมวิทยา ปรัชญา เศรษฐกิจ การปกครอง 3) บุคลิกภาพน่าเชือถือ (1) นําเสียงการ
ั (Emotional Quotient : EQ) (3) เข้ มแข็ง แต่ถ่อมตัว (4)
พูดน่าฟั ง เข้ าใจง่าย (2) อารมณ์มนคง
กริ ยามารยาทเป็ นที ยอมรั บของสัง คม (5) การแต่งกายสอดคล้ องกับกาลเทศะ 4) คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (1) มีวิสยั ทัศน์ก้าวหน้ าทันต่อการเปลียนแปลง (2) ยึดระบบ
คุณธรรมเป็ นทีตัง ได้ แก่ ความโปร่งใส และมีความยุตธิ รรม (3) ซือสัตย์ ไม่คอร์ รัปชัน (4) อดทน
อดกลัน (5) รับทังผิดและชอบเสียสละ (6) เป็ นคนดีของสังคม 5) ความสามารถความชํานาญ
ในการบริ การและจัดการศึกษาตามหลักวิชาและการปฏิบตั ิ (1) นําองค์กรไปสู่เป้าหมายโดยยึด
องค์คณะบุคคลมีสว่ นร่วม (2) ส่งเสริ มการทํางานเป็ นกลุ่มทีมประสานงานเพือผลงานตามหน้ าที
ความรับผิดชอบ (3) ปรับเปลียนเทคนิค เพือสอดคล้ องกับการเปลียนแปลง 6) ความรู้ลึกและรู้
รอบในเรื องของการบริ หารจัดการ การจัดการศึกษา ระเบียบ กฎหมาย บริ บททางสังคม การ
วิจยั และจิตวิทยาการบริ หาร (1) เป็ นหลักประกันการบริ หารทีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิ ผล (2)
จัดเป็ นการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ (3) เป็ นหลักประกันคุณภาพ (4) ยกระดับมาตรหลักประกัน
คุณ ภาพ (5) นํ า ไปสู่ ก ารพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ตัว เองอย่ า งต่ อ เนื อง (6) มุ่ง มันปฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ77 สําหรับวีระ ประเสริ ฐศิลป์ ได้ กําหนดคุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษา
มืออาชีพไว้ 6 ประการ ดังนี 1) เป็ นผู้นําการเปลียนแปลง 2) มีจิตวิญญาณนักบริ หาร อุทิศตนเพือ
หน้ าที มีความเป็ นปั ญญาชน ผู้บริหารเป็ นแบบอย่างทีดี 3) เป็ นผู้นําทางการศึกษา 4) มีความรู้
ความสามารถในการบริ การ 5) มีผลงานทีแสดงถึงความชํานาญในการบริ หารการศึกษา 6) นํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริหาร78 สําหรับศักดิไทย สุรกิจบวร ได้ กล่าวถึง
ผลงานวิจัยบางชิ นที สรุ ปและจํ าแนกถึง คุณ ลัก ษณะของผู้บริ หารที จะส่ง ผลต่อการบริ หารจัด
การศึกษาอย่างมืออาชีพ สามารถจําแนกได้ 10 ประการคือ 1) มีความพร้ อมทางด้ านข้ อมูล
สารสนเทศ 2) มีความรู้ ทางวิชาชีพ 3) มีความรู้ เท่าทันในสถานการณ์ 4) มีทกั ษะในการเข้ า
สังคม 5) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ ปัญหาและตัดสินใจ 6) การควบคุมอารมณ์ 7) มี
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2550),

ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์ เน็ท,

.
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วีระ ประเสริฐศิลป์, ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ (กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา,
), - .

พฤติกรรมกล้ าเสียง 8) มีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ 9) มีความรู้ สึกไวต่อบุคคลอืน และ 10) มี
ความใฝ่ รู้และฝึ กฝนการเรี ยนรู้79
สําหรับงานวิจัยของสุภาพร รอดถนอม ได้ ทําการศึกษาเรื อง ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงและการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกับ
ประสิ ทธิ ผลขององค์กร ตามการรับรู้ ของอาจารย์ พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง มีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับสูง
กับประสิทธิภาพขององค์กร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ( r =.720) การบริ หารแบบมี
ส่ว นร่ ว มมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกในระดับ ปานกลางกับ ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รได้ อ ย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . กลุ่มตัวแปรทีสามารถร่ วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลขององค์กรได้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . คือ การกระตุ้นทางปั ญญา การกระจายอํา นาจ การให้
อํ า นาจในการตัด สิ น ใจ การสร้ างวิ สัย ทัศ น์ การถ่ า ยทอดวิ สัย ทัศ น์ การปลู ก ฝั งค่ า นิ ย ม80
สําหรับปั ทมา จิตรศรี สวัสดิ ได้ ทําการศึกษาเรื อง การทํานายความพึงพอใจของงาน และความ
ผูกพันทางจิตใจต่อองค์กรจากภาวะผู้นําแบบนักปฏิรูป โดยมีความชอบพอผู้นําเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบการให้ รางวัลตามเงือนไขมีสหสัมพันธ์ ทางบวกกับองค์ประกอบ
ของการสร้ างแรงบันดาลใจ การเอาใจใส่ผ้ ตู ามเป็ นรายบุคคลของผู้นําแบบนักปฏิรูป อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ . 81 สําหรับ ปรานี อธิคมานนท์ ได้ ทําการศึกษาเรื อง ภาวะผู้นําของ
ผู้ บริ ห ารที ส่ ง ผลต่ อ การดํ า เนิ น งานปฏิ รู ป การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในเขตภูมิ ภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําของ
ผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน ในเขตภูมิภาคตะวันตก
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ศักดิไทย สุรกิจบวร, ภาวะผู้นําของผู้บริหารมืออาชีพ (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์,
2549), 11-12.
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สุภาพร รอดถนอม, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลียนแปลงและการบริหาร
แบบมีสว่ นร่วมของผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกับประสิทธิผลขององค์กร ตามการรับรู้ของ
อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
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ปั ทมา จิตรศรี สวัสดิ, “การทํานายความพึงพอใจในงาน และความผูกพันทางจิตใจ
ต่อองค์การจากภาวะผู้นําแบบนักปฏิรูป โดยมีความชอบพอผู้นําเป็ นตัวแปรส่งผ่าน“ (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
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โดยภาพรวมและรายด้ า น อยู่ใ นระดับ มาก โดยเรี ยงลํ าดับค่ า เฉลี ยจากมากไปหาน้ อย ดัง นี
ความสามารถส่วนตน การมุง่ ความสัมพันธ์เป็ นรายคน การดลใจ และการกระตุ้นทางปั ญญา ซึง
ด้ านการมุ่ง ความสัมพันธ์ เป็ นรายคน และการดลใจ และการกระตุ้นทางปั ญญา ส่งผลต่อการ
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ในเขตภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม 82 สําหรับสุภาวดี จิตติรัตนกุล ได้ ศกึ ษาระดับ
ภาวการณ์ เ ปลี ยนแปลงเป็ นกระบวนการที ผู้นํ า มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ผู้ร่ ว มงานและผู้ต าม โดยการ
เปลียนแปลงตามความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้ สูงขึนกว่าความพยายามทีคาดหวัง
รวมทังพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับทีสูงขึน และมีศกั ยภาพมากขึนให้
บรรลุ เ ป้ าหมายขององค์ ก รมี อ งค์ ป ระกอบ ด้ า น คื อ ) การมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุด มการณ์
(idealized influence) คือ การทีผู้นํามีวิสยั ทัศน์ และสามารถถ่ายทอดให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิประพฤติ
ตนเป็ นแบบอย่างหรื อเป็ นรู ปแบบสําหรับผู้ปฏิบตั ิเป็ นทียกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้ วางใจ
และทําให้ ผ้ ตู ามเกิดความภาคภูมิใจเมือร่วมงานด้ วยกัน ) การสร้ างแรงบันดาลใจ (inspirational
motivation) คือ พฤติกรรมทีผู้นําประพฤติในทางทีจูงใจให้ เกิดแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้ตาม โดยการ
สร้ างแรงบันดาลใจภายใน การท้ าทายในเรื องงานของผู้ตาม และผู้นํากระตุ้นจิตวิญญาณของ
ทีมงานให้ ปฏิบตั งิ านด้ วยความกระตือรื อร้ น ) การกระตุ้นทางปั ญญา (intellectual stimulation)
คือ พฤติกรรมทีผู้นํา แสดงให้ เห็นในการจัดการหรื อการทํางานทีเป็ นกระบวนการกระตุ้นให้ ผ้ ู
ปฏิบตั เิ ห็นวิธีการหรื อแนวทางการแก้ ปัญหาใหม่ ๆ และส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิการแสดงความคิดเห็น
มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยการใช้ ข้อมูลและผู้นํายังกระตุ้นให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิเกิดความคิ ดสร้ างสรรค์ด้วย
วิถีท างใหม่ ๆ ) การคํานึง ถึงความเป็ นเอกัตถะบุคคล (individualized consideration) คือ
พฤติกรรมทีผู้นํามีความสัมพันธ์เกียวข้ องกับบุคคลในฐานะเป็ นผู้ให้ การดูแลเอาใจใส่ผ้ ปู ฏิบตั ิเป็ น
รายบุคคล และทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ริ ้ ูสกึ มีคณ
ุ ค่าและมีความสําคัญ และผู้นําคอยให้ คําปรึกษา สนใจ
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ปราณี อธิคมานนท์, “ภาวะผู้นําของผู้บริ หารทีส่งผลต่อการดําเนินงานปฏิรูป
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
), .

เรื องความทุกข์สขุ ของผู้ปฏิบตั ิอยู่ตลอดเวลา 83 สําหรับเศรษฐพงษ์ นวะมะรัตน ได้ ทําการศึกษา
เรื อง กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ของโรงเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ ทหารบกสู่ความเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ วิทยาลัยเสนาธิ การทหาร สรุ ปสาระสําคัญไว้ ว่า การสร้ างและการสานวิ สัยทัศน์ โดยที
องค์กรจะอยูไ่ ด้ ต้องมีการกําหนดจุดมุ่งหมายขององค์กร ซึงบางคนยังไม่ร้ ูจกั มุ่งหมายในชีวิตของ
ตนเอง และยังไม่สนใจทีจะรับรู้ เป้าหมายขององค์กร ดังนันองค์กรจึงมีการรับฟั งความรู้สึกจาก
ผู้อืน เพือพัฒนามุมมองของตนเองให้ กว้ างขึน ถือว่าเป็ นวิสัยทัศน์ร่วม โดยหลักการสําคัญคือ ทุก
คนต้ องพูดคุยจากความรู้สึกจริ ง ๆ การเปิ ดใจพูด หรื อเปิ ดใจรับฟั ง โดยองค์ประกอบทีจะส่งให้
คนแสดงวิสยั ทัศน์ออกมา คื อ การสนับสนุนให้ แต่ละคนมีวิสยั ทัศน์ส่วนบุคคลและการสร้ างแรง
บันดาลใจ ซึงจะเป็ นจุดร่ วมของการมีวิสยั ทัศน์และพัฒนาไปสู่การสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วม 84 สําหรับ
ขนิษฐา อุน่ วิเศษ ได้ ศกึ ษาภาวะผู้นําการเปลียนแปลงว่าเป็ นพฤติกรรมของผู้บริ หารงานโรงเรี ยน
ทีแสดงให้ เห็นวิธีการในการบริ หารโรงเรี ยน จําแนกเป็ น ด้ านคือ ) การสร้ างวิสยั ทัศน์ (vision)
คือ พฤติกรรมที ผู้บริ หารโรงเรี ยน แสดงให้ เ ห็นถึงการบริ หารงานโรงเรี ยน มี การเตรี ยมการใน
ปั จ จุบัน เพือให้ สอดคล้ องกับการมองภาพความต้ องการของโรงเรี ยนทีจะเกิดขึนในอนาคต
ข้ างหน้ า ซึงเป็ นไปตามข้ อเท็จจริงและตรงตามความจําเป็ นและความต้ องการของสังคมโดยรวม
) การสร้ างบารมี (charisma) คือ พฤติกรรมทีผู้บริ หารโรงเรี ยนแสดงให้ เห็นการบริ หารงานใน
โรงเรี ยน เป็ นกระบวนการทีทําให้ ผ้ รู ่ วมงานมีความศรัทธาและนับถือ ยินดีที จะทุ่มเทปฏิบตั ิงาน
ตามภารกิจ โดยผู้บริ หารโรงเรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะในด้ านความเชือมันในตนเอง กําหนดแนวโน้ ม
การเปลียนแปลง การมีวิสยั ทัศน์ มีความสามารถในการเปลียนแปลงและแก้ ไขปั ญหาขัดแย้ ง
ภายในจิตใจเป็ นแบบอย่างทีดีจนผู้ร่วมงานยึดถื อเอาเป็ นแบบอย่างบริ หารงานเป็ นทีประทับใจ
กําหนดเป้าหมายการทํา งานชัดเจนและมีมาตรฐานการทํางานสูง ) การคํานึงถึงความเป็ น
เอกัตถะบุคคล (individualized consideration) คือ พฤติกรรมทีผู้บริ หารโรงเรี ยนแสดงให้ เห็น
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สุภาวดี จิตติรัตนกุล, “ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของ
นายกเทศมนตรี กรณีศกึ ษาเทศบาลเมืองพังงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา” (รายงานการศึกษา
อิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
), บทคัดย่อ.
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เศรษฐพงษ์ นวะมะรัตน, “กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ของโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์
ทหารบกสูค่ วามเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร” (หลักสูตรศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิตการทหารส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบก
ชันสูง,
), 9.

การบริหารงานในโรงเรี ยน ทีเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ของผู้บริ หารทีมีตอ่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่าง
เป็ นกันเอง มีการติดต่อกับผู้ร่วมงานเป็ นรายบุคคล มีการสือสารแบบสองทางให้ เกียรติ มีความ
จริ งใจและรับฟั งเหตุผลด้ วยดี
4) การกระตุ้นทางปั ญญา (intellectual stimulation) คือ
พฤติก รรมที ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นแสดงให้ เ ห็ น การบริ ห ารงานโรงเรี ย น เป็ นกระบวนการกระตุ้น
ผู้ร่วมงานให้ เห็นวิ ธีการหรื อแนวทางใหม่ในการแก้ ปัญหา โดยใช้ สัญลักษณ์ จินตนาการ และ
ภาษาทีเข้ าใจง่าย ส่งเสริ มให้ ผ้ ูร่วมงานเข้ าใจบทบาทและยอมรับในบทบาทสร้ างความมันใจ
และส่งเสริมคุณค่าของผลลัพธ์ทีต้ องการเป็ นผลให้ ผ้ รู ่วมงานเกิดความพยายามในการทํางานมาก
ขึ น และแก้ ปั ญหาในการทํ า งานด้ ว ยความเรี ย บร้ อย และ ) การสร้ างแรงบัน ดาลใจ
(inspirational motivation) คือ พฤติกรรมทีผู้บริ หารโรงเรี ยนแสดงให้ เห็นการบริ หารงานใน
โรงเรี ยน เป็ นกระบวนการทีทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเกิดแรงบันดาลใจ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
อุทิศตนเพื อที มงาน เห็นความสํ าคัญ ที จะช่วยพัฒนาส่วนรวมและสัง คม เป็ นผลให้ เ กิ ดความ
พยายามในการทํางานมากขึน โดยผู้บริหารโรงเรี ยนใช้ คําพูด สัญลักษณ์หรื อจินตนาการชักชวนให้
เข้ าใจความหมายและมีความรู้ สึกทีเห็นว่าภารกิจทีจะต้ องทําเป็ นสิงสําคัญ 85 สําหรับ ภิรมย์
ถินถาวร ได้ ศกึ ษาภาวะผู้นําการเปลียนแปลงว่าเป็ นพฤติกรรมของผู้บริ หารสถานศึกษาทีเป็ นพลัง
ผลักดันทําให้ เกิดการตระหนัก เปลียนแปลงพฤติกรรมของผู้ตาม จนเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ ทํา
ให้ เ กิ ด การตระหนัก รู้ ในเรื องวิ สัยทัศ น์ และภารกิ จ ของที ม งานและองค์ ก ร พัฒ นาผู้ต ามไปสู่
ความสามารถทีสูงขึน เกิดความสนใจเฉพาะตนไปสู่อุดมการณ์ ทีเกี ยวกับผลสัมฤทธิ และความ
เป็ นอยู่ทีดีขึนในตนเองและองค์กร ประกอบด้ วยองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
ด้ าน คือ การสร้ างบารมี การคํานึงถึงความเป็ นเอกัตถบุคคล การกระตุ้นทางปั ญญาและการสร้ าง
อุดมการณ์ ดังนี ) การสร้ างบารมี (charisma) คือ การทีผู้บริ หารโรงเรี ยนมีพฤติกรรมทีดีเป็ นที
เชื อถื อ มี เ ป้าหมายที เป็ นอุดมการณ์ ชัดเจนในการทํ างาน เป็ นมิ ตรเป็ นกัน เอง ปฏิ บัติตัวต่อ
ผู้ร่วมงานโดยใช้ หลักธรรมทางศาสนา มีความเฉลียวฉลาดมุ่งมันพัฒนาโรงเรี ยนให้ เปลียนแปลง
ในทางทีดีขนเสมอ
ึ
) การคํานึงถึงความเป็ นเอกัตถะบุคคล (individualized consideration) คือ
การทีผู้บริ หารโรงเรี ยนยอมรับนับถื อความสามารถของแต่ละบุคคล ชืนชมความสามารถของ
เอกภาพนัน การให้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ มอบหมายงานให้ ตรงกับความรู้ความสามารถของ
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ขนิษฐา อุน่ วิเศษ, “ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารทีส่งผลต่อองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้ของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร,
), .

แต่ละบุคคล แต่ละคนเป็ นกําลังหลักของโรงเรี ยนในการทีจะนําพาการศึกษาไปสู่คณ
ุ ภาพ ) การ
กระตุ้นทางปั ญญา (intellectual stimulation) คือ การทีผู้บริ หารนําพาหรื อผลักดันให้ ผ้ รู ่ วมงาน
ตระหนัก ในปั ญ หาและส่ง เสริ ม ความสามารถในการแก้ ไขปั ญ หาของผู้ร่ ว มงาน ผลัก ดัน ให้
ผู้ร่วมงานพยายามหาข้ อสรุ ปใหม่ทีดีกว่า ผู้ร่วมงานได้ รับการชืนชมเมือประสบความสําเร็ จใน
การแก้ ปัญ หาเพื อพัฒ นางาน ผู้ร่วมงานทราบแนวคิดหลักในการพัฒ นาโรงเรี ยนที จะนํ า ไปสู่
คุณภาพ ) การสร้ างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) คือ การทีผู้บริ หารสร้ างและให้
ความจริ งใจกับผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค ใช้ วาจาในการสนทนาเชิ งสร้ างสรรค์ ปลุกใจให้ เห็น
คุณค่าต่อการพัฒนางาน ชืนชมความสําเร็ จและวางแผนงานแห่งการท้ าทาย ส่งเสริ มการกล้ าคิด
สําหรับ วีรวัฒน์ ปั นนิตามัย ได้
กล้ าปฏิบตั ิในแนวทางทีจะทําให้ เกิ ดการพัฒนางาน 86
ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถนะของภาวะผู้นําการเปลียนแปลง แรงจูงใจทีจะนําและการ
ต่อต้ านการเปลียนแปลงของนักศึกษา หลักสูตรภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาหลักสูตร MPA มีคณ
ุ ลักษณะผู้นํามุ่ง
ปรับเปลียน โดยเฉพาะด้ านความสามารถสร้ างแรงบันดาลใจ และคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกชน
ของผู้ตามได้ เหนือกว่า MPPM อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ87 สําหรับ สุริยน ชาธรรมา ได้ ทําการ
วิจยั เรื อง ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายกุณโฑ อําเภอท่าคันโท
สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต โดยศึกษาภาวะผู้นําการเปลียนแปลงว่าเป็ น
กระบวนการทีผู้บริ หารแสดงให้ เห็นการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนที เป็ นกระบวนการเปลียนแปลง
ความพยายามของบุคลากรให้ สูงขึน โดยยกระดับแรงจูงใจของบุคลากรให้ เกิ ดความต้ องการ
มากกว่าทีเป็ นอยู่ และตระหนักถึงคุณค่าของจุดมุ่งหมายเป็ นผลให้ เกิดการปฏิบตั ิงานเกินความ
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ภิรมย์ ถินถาวร, “การศึกษาภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของข้ าราชการครู โรงเรี ยนในอําเภอบ้ านโพธิ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
), บทคัดย่อ.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา,
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วีรวัฒน์ ปั นนิตามัย, “การศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถนะของภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลง แรงจูงใจทีจะนําและการต่อต้ านการเปลียนแปลงของนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ,
(มีนาคม
): .

คาดหวัง มีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิงานและเป็ นนักพัฒนา โดยภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ
ผู้บริ หารมี องค์ประกอบ ดังนี ) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (idealized influence) คือ การที
ผู้นําประพฤติตัวเป็ นแบบอย่า งหรื อเป็ นโมเดลสําหรั บผู้ตาม ผู้นําเป็ นที ยกย่อง เคารพนับถื อ
ศรั ทธา ไว้ วางใจ และทํ า ให้ ผ้ ูตามเกิ ด ความภาคภูมิ ใ จเมื อได้ ร่วมงานกัน ผู้ต ามจะพยายาม
ประพฤติปฏิบตั เิ หมือนกับผู้นําและต้ องการเลียนแบบผู้นําของเขา สิงทีผู้นําต้ องปฏิบตั ิเพือบรรลุ
ถึงคุณลักษณะนี คือ ผู้นําจะต้ องมีวิสัยทัศน์
2) การสร้ างแรงบันดาลใจ (inspirational
motivation) คือ การทีผู้นําจะประพฤติในทางทีจูงใจให้ เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้ าง
แรงบันดาลใจภายใน การให้ ความหมายและท้ าทายในเรื องงานของผู้ตาม ผู้นําจะกระตุ้นจิ ต
วิญญาณของทีมให้ มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึงความกระตือรื อร้ น โดยการสร้ างเจตคติทีดี
และการคิดในแง่บวก ผู้นําจะทําให้ ผ้ ตู ามสัมผัสกับภาพทีงดงามของอนาคต ผู้นําจะสร้ างและสือ
ความหวัง ที ผู้นําต้ องการอย่างชัด เจน ผู้นําจะแสดงการอุทิศ ตัวหรื อผูกพัน ต่อ เป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ ร่วมกัน ) การกระตุ้นทางปั ญญา (intellectual stimulation) คือ การทีผู้นํามีการ
กระตุ้นผู้ตามให้ ตระหนักถึงปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในหน่วยงาน ทําให้ ผ้ ตู ามมีความต้ องการหา
แนวทางใหม่มาแก้ ปัญหาในหน่วยงาน เพือหาข้ อสรุปใหม่ทีดีกว่าเดิม และให้ เกิดสิงใหม่และ
สร้ างสรรค์ โดยผู้นํามีการคิดและแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ มีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ มีการ
ตังสมมติฐาน การเปลียนกรอบการมองปั ญหาการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ด้ วยวิถีทางใหม่ มี
การจูง ใจและสนับสนุนความคิดริ เ ริ มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปั ญหา และการหาคําตอบของ
ปั ญหามีการให้ กําลังใจผู้ตามให้ พยายามหาทางแก้ ปัญหาด้ วยวิธีใหม่ ๆ ) การคํานึงความเป็ น
เอกัตถะบุคคล (individualized consideration) ผู้นําจะมีความสัมพันธ์ เกี ยวข้ องกับบุคคลใน
ฐานะผู้ นํ า ในการดูแ ลเอาใจใส่ ผ้ ู ตามเป็ นรายบุ ค คล และทํ า ให้ ผู้ ตามรู้ สึ ก มี คุณ ค่ า และมี
ความสําคัญ ผู้นําจะเป็ นผู้ฝึกสอนและเป็ นทีปรึ กษาของผู้ตามแต่ละคนเพือการพัฒนาผู้ตาม
ผู้นําจะเอาใจใส่เป็ นพิเศษในความต้ องการของปั จเจกบุคคล เพือความสัมฤทธิและเติบโตแต่ละ
คน ผู้นําพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพือนร่ วมงานให้ สูงขึน นอกจากนีผู้นํามีการปฏิบตั ิต่อผู้
ตามโดยการให้ โอกาสในการเรี ยนรู้ สิ งใหม่ สร้ างบรรยากาศของการให้ การสนับสนุน คํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้ านความจําเป็ นและความต้ องการ การประพฤติของผู้นํา แสดง
ให้ เห็นว่าเข้ าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 88 สําหรับนันทนา บุรีจันทร์ ได้ ศึกษา
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สุริยน ชาธรรมา, “ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่าย
กุณโฑ อําเภอท่าคันโท สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาฬสินธ์ เขต ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
), ข.

ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงว่าเป็ นการรับรู้และความคิดเห็นเกียวกับพฤติกรรมการใช้ อิทธิพลของ
ผู้บริหารโดยการมุ่งให้ มีการเปลียนแปลงจากสภาพเดิมทีเป็ นอยู่ โดยกระตุ้นให้ ผ้ ตู ามได้ ตระหนัก
ถึงโอกาสหรื อปั ญหาและการร่วมกําหนดวิสยั ทัศน์ให้ เกิดสิงใหม่ ๆ ในองค์กร ทังนีผู้นํามีการจูง
ใจให้ บุค คลปฏิ บัติง านเกิ น กว่ า ความคาดหวัง ปกติ ซึงได้ แ ก่ ความสามารถของผู้นํ า ในด้ า น
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร ความสามารถในการสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วม ความสามารถในการคิด
และวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาวิชาชีพ ครู การให้ อํานาจแก่ครู การบริ หารจัดการโดยยึดคน
สําคัญ การมีโครงสร้ างการบริ หารทีเอือและส่งเสริ มการปฏิบตั ิงาน มนุษยสัมพันธ์ การจูงใจและ
ความสามารถในการบริหารความขัดแย้ งให้ ประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร ดังนี ) คุณธรรมจริ ยธรรม
ของผู้บริ หาร คือ คุณงามความดีของบุคคลทีกระทําไปด้ วยความสํานึกในจิตใจ โดยยึดถื อเป็ น
ความเคยชิน เป็ นคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมทีดีงามเป็ นทียอมรับถูกต้ องดีงามตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของตนเอง ผู้อืน และสังคม ) ความสามารถในการสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วม คือ
ความเพียรพยายาม สร้ างวิสยั ทัศน์ร่วมกันในองค์กรและชุมชน โดยเป็ นผู้มองกว้ างคิดไกล ฉลาด
มองทางข้ างหน้ าได้ ทะลุป รุ โปร่ ง สร้ างพันธกิจและเป้าหมาย มีความสามารถในการสือสารให้
ผู้อืนยอมรับ ยินดีปฏิบตั ิตามเห็นด้ วย และนําไปสู่การสร้ างพันธสัญญาร่วมกันให้ ร่วมกันเป็ นทีม
มีกระบวนการและยุทธวิธีให้ เกิดการเปลียนแปลงขึน ) ความสามารถในการคิด และวางแผนกล
ยุทธ์ คือความสามารถและทักษะในการคิดและวางแผนกลยุทธศาสตร์ โดยแสวงหาแนวทางการ
ตอบข้ อสงสัยบางประการจากข้ อมูล ความรู้และประสบการณ์ตา่ ง ๆ ทีมีอยู่ เพือวางแผนกลยุทธ์
โดยการสร้ างภาพอนาคตของตนและพัฒ นาแนวทางดํ า เนิ น งาน ตลอดจนวิ ธี ป ฏิ บัติเ พื อให้
บรรลุผล ) การพัฒนาวิชาชีพครู คือ การพัฒนาครูให้ มีความก้ าวหน้ าในวิชาชีพและพัฒนาครูให้
มีความเป็ นมืออาชีพ โดยการสร้ างเจตคติ ความตระหนัก ความรักและศรัทธาในวิชาชีพให้ กบั ครู
ตลอดจนส่งเสริ ม สนับสนุน กระตุ้นให้ ครู ได้ มีความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ ให้ ครู ได้ รับการพัฒนา
อย่างต่อเนือง มีแนวความคิด ความรู้ ทีทันสมัย มีทกั ษะใหม่ ๆ ทีจําเป็ นต่อการพัฒนาความรู้
ความเข้ าใจ ซึงจะส่งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ อย่างสมบูรณ์ ) การให้ อํานาจ
แก่ครู คือ การให้ โอกาสการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ โดยให้ ครู ได้ ใช้ อํานาจและปฏิบตั ิงานตาม
ความคิดเห็นของเขา แสดงให้ เห็นถึงความยืดหยุ่น คล่องตัว และมีอิสระในการตัดสินใจ โดย
ตระหนักถึงความต้ องการทีแท้ จริงและทรัพยากรทีมีอยู่ ) การบริหารจัดการโดยยึดคนเป็ นสําคัญ
คื อ การสร้ างความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ระหว่ า งบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ให้ ความไว้ วางใจกั บ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา เคารพในความคิดเห็น มุ่งความเป็ นมิตร สร้ างบรรยากาศทีดีในการทํางาน
ส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจของการบริ หารงาน ตลอดจนการอํานวยความ

สะดวกในการปฏิบตั ิงานทังในด้ านวัสดุ อุปกรณ์ และทีสําคัญคือ การสร้ างขวัญกําลังใจในการ
ปฏิ บัติง าน ) การมี โครงสร้ างการบริ หารที เอื อและส่ง เสริ มการปฏิ บัติง านคือ การกํ าหนด
บทบาทผู้บริ หารและผู้ใต้ บงั คับบัญชาทีชัดเจน เพือให้ การบริ หารบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร
โดยเฉพาะบทบาทหน้ าทีพืนฐานของการบริ หารงานเช่น การวางแผน การจัดองค์กร การสังการ
เป็ นต้ น ) มนุษยสัมพันธ์คือ การกระตุ้นหรื อเร้ าให้ หน่วยงานสามารถทํางานเป็ นหมู่คณะได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็ นการตอบสนองความต้ องการส่วนตน และทําให้ หน่วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที
กําหนดไว้ ) การจูงใจคือ ความสามารถในการสร้ างทิศทางด้ วยตนเอง มีความสําคัญกับผู้นํา
เพราะผู้นํา ต้ องสังการและจูง ใจสมาชิ กหรื อผู้ใต้ บัง คับบัญ ชาให้ กระทํ าสิ งต่าง ๆ ที จํ าเป็ นต่อ
ความสําเร็จของเป้าหมายขององค์กรโดยผ่านกระบวนการติดต่อสือสาร ) ความสามารถในการ
บริ หารความขัดแย้ งทีให้ ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร คือ ความสามารถจัดการกับความขัดแย้ งที
เกิดขึนได้ อย่างชาญฉลาด ในลักษณะทีทุกฝ่ ายได้ ประโยชน์สูงสุด ช่วยเหลือหยิบยืนอํานาจ และ
ผลประโยชน์ ให้ แก่บุคคล และยังสามารถกระตุ้นและสร้ างบรรยากาศทีดีสนับสนุนความคิด
สร้ างสรรค์ ไ ด้ 89 สํ า หรั บ ทัศ นะของดรุ ณี ขัน ขวา ได้ ศึก ษาภาวะผู้นํ า การเปลี ยนแปลง คื อ
กระบวนการที ผู้บริ ห ารโรงเรี ยนแสดงให้ เ ห็นการบริ หารจัดการในโรงเรี ย นที เป็ นกระบวนการ
เปลียนแปลงความพยายามของบุคลากรให้ สูงขึน โดยการยกระดับแรงจูงใจของบุคลากรให้ เกิด
ความต้ องการมากกว่าทีเป็ นอยู่ และตระหนักถึงคุณค่าของจุดมุ่งหมาย เป็ นผลให้ บุคลากรเกิ ด
การปฏิบตั งิ านเกินความคาดหวัง มีศกั ยภาพ ในการปฏิบตั ิงานและเป็ นนักพัฒนา โดยภาวะผู้นํา
การเปลียนแปลงของผู้บริหารมี องค์ประกอบคือ ) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ (idealized
influence) คือ กระบวนการทีผู้บริ หารแสดงให้ เห็นถึงการบริ หารจัดการทีทําให้ บุคลากรยอมรับ
เชื อมัน ศรั ท ธา ความภาคภูมิ ใ จและไว้ ว างใจในความสามารถ มี ความยิ นดี ทีจะทุ่ม เทการ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจ โดยผู้บริหารโรงเรี ยนจะประพฤติตนเพือให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ อู ืน เสียสละ
เพื อประโยชน์ ข องกลุ่ม มี อุ ด มการณ์ มี วิ สัย ทัศ น์ มี ค วามสามารถในการเปลี ยนแปลง มี
ความสามารถในการบริ หารอารมณ์ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม เสียสละ เน้ นความสําคัญในเรื อง
ค่า นิ ย ม ความเชื อ และการมี เ ป้ าหมายที ชัด เจน มี ค วามมันใจที จะเอาชนะอุ ป สรรค เป็ น
แบบอย่ า งที ดี ข องบุ ค ลากรในการบริ ห ารงานและการวางตัว ) การสร้ างแรงบัน ดาลใจ
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นันทนา บุรีจนั ทร์ , “ปั จจัยภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารทีมีผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
), บทคัดย่อ.

(inspirational motivation) คือ กระบวนการทีผู้บริ หารโรงเรี ยนกระตุ้นให้ บุคลากรมีแรงจูงใจ
ภายในหรื อมีแรงบันดาลใจในการทํางาน เห็นคุณค่างาน เห็นว่างานนัน ท้ าทาย และไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน กระตุ้นให้ เกิดการทํางานเป็ นทีม มีการตังมาตรฐานในการทํางานสูงและ
สร้ าง ) การกระตุ้นทางปั ญญา (intellectual stimulation) คือ กระบวนการทีผู้บริ หารโรงเรี ยนใช้
กระตุ้นบุคลากรให้ ตระหนักถึงปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในหน่วยงาน รวมทังกระตุ้นเห็นวิธีการหรื อ
แนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ ปัญหา ส่งเสริ มให้ ความร่วมแสดงความคิดเห็น มีการวิเคราะห์ปัญหา
โดยใช้ เหตุผลและข้ อมูลหลักฐาน กระตุ้นให้ มีการตังสมมติฐาน เปลียนกรอบมองปั ญหาโดย
ผู้บริ หารโรงเรี ยนใช้ สญ
ั ลักษณ์ จินตนาการและภาษาทีเข้ าใจง่าย ส่งเสริ มให้ บุคลากรเข้ าใจใน
บทบาทและยอมรับในบทบาท สร้ างความมันใจและส่งเสริ มคุณค่าของผลลัพธ์ทีต้ องการ ทําให้
บุคลากรเกิดความพยายามทีจะแก้ ปัญหาในการปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ ) การคํานึงถึงความเป็ น
เอกัตถะบุคคล (individualized consideration) คือ กระบวนการทีผู้บริ หารโรงเรี ยนใช้ วินิจฉั ย
และยกระดับความต้ องการของบุคลากร โดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งพัฒนา
บุคลากรเป็ นพีเลียง มีการติดต่อกับบุคลากรเป็ นรายบุคคล เอาใจใส่ในความรู้ สึกเป็ นตัวของ
ตัวเอง มีความรับผิดชอบและควบคุมตนเองได้ 90 นอกจากนี สุชาดา ธรรมนิยม ได้ ทําการศึกษา
เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารโรงเรี ยนกับความพึงพอใจต่อ
การบริ หารกิ จ การนักศึก ษาของครู ใ นโรงเรี ย นอาชี ว ศึก ษาเอกชน จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา
ผลการวิจยั พบว่า ครู มีความคิดเห็นว่าผู้บริ หารโรงเรี ยนมีภาวะผู้นําการเปลียนแปลงในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลําดับคือ ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ ด้ านการกระตุ้นทางปั ญญา
ด้ านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้ านการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล และภาวะ
ผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรี ยนกับความพึงพอใจต่อการบริ หารกิจการนักศึกษาของครู
มี ความสัม พันธ์ กันอย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติทีระดับ . โดยมี ความสัม พันธ์ กันค่อนข้ า งสูง
(r=.743) 91 สํ า หรั บ อรอุม า วงษ์ พ านิ ช ได้ ทํ า การศึก ษาเรื องภาวะผู้นํ า ของหัว หน้ า ฝ่ ายการ
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ดรุ ณี ขันขวา, “ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารโรงเรี ยนในอําเภอหนองเรื อ
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต ” (รายงานการศึกษาอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
), .
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สุชาดา ธรรมนิยม, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรี ยนกับความพึงพอใจต่อการบริหารกิจการนักศึกษาของครูในโรงเรี ยน
อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรี อยุธยา,
), .

พยาบาลในช่วงปี พุท ธศัก ราช
ผลการวิ จัย พบว่า ภาวะผู้นํา ของหัว หน้ า ฝ่ ายการ
พยาบาลในช่วงปี พุท ธศักราช
ประกอบด้ วย ด้ านคือ ) ด้ านคุณ ลักษณะและ
บุคลิกภาพ ) ด้ านความรู้ความสามารถ ) ด้ านการมีจริ ยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบตั ิงาน
) ด้ า นการพัฒ นาและส่ง เสริ ม การทํ างานเป็ นที ม และการสร้ างเครื อ ข่าย ) ด้ า นการสร้ าง
แรงจูงใจ การเสริ มสร้ างพลังอํานาจและการสร้ างบรรยากาศในงาน ) ด้ านการมีวิ สยั ทัศน์และ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ) ด้ านการพัฒนาคุณภาพทางการบริ การและการตลาด ) ด้ านการจัดการ
ความรู้ และการบริ หารการเปลียนแปลง และ ) ด้ านการบริ หารทัวไปและทรัพยากรมนุษย์ 92
สําหรั บทัศนีย์ จุลอดุง ได้ ทําการศึก ษาองค์ประกอบภาวะผู้นําทีมีป ระสิทธิ ผ ลของหัวหน้ าหอ
ผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ภาวะผู้นําทีมีประสิทธิผลของ
หัวหน้ าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐมีทงหมด
ั
7 องค์ประกอบ บรรยายด้ วยคําถาม
65 ข้ อ มีคา่ ความแปรปรวนรวมกัน คิดเป็ นร้ อยละ 70.30 ได้ แก่ 1) การมีวิสยั ทัศน์ มีคําถาม 16
ข้ อ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 16.80 2) คุณลักษณะผู้นําทีเป็ นแบบอย่าง มี
คําถาม 19 ข้ อ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 16.10 3) การใช้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการพัฒนาคุณภาพ มีคําถาม 8 ข้ อ สามารถอธิบายความแปรปรวน
ได้ ร้อยละ 10.60 4) คุณลักษณะทางวิชาชีพทีเป็ นแบบอย่าง มีคําถาม 8 ข้ อ สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ ร้อยละ 9.10 5) การมีอํานาจและแรงขับในตน มีคําถาม 5 ข้ อ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 7.80 6) การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาผู้ตามมีคําถาม 5 ข้ อ
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 5.00 7) การเป็ นผู้เชียวชาญงานการพยาบาล มี
คําถาม 4 ข้ อ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 4.9093 สําหรับ นภวรรณ คณานุรักษ์
ได้ ทําการศึกษาเรื อง ภาวะผู้นําเพือองค์กรทีมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อสรุ ปว่า องค์กรยุคใหม่เป็ น
องค์กรทีจะต้ องปรั บเปลียนให้ พ ร้ อมที จะยืดหยุ่น และพร้ อมที จะเผชิ ญ กับการเปลี ยนแปลงที
เกิดขึน องค์กรยุคใหม่จึงควรมีผ้ นู ําทีมี ) ภาวะผู้นําทีเปรี ยบเสมือนความสามารถทีสําคัญของ
องค์กร ซึงความสามารถของผู้นําควรจะมี คือ คุณภาพและคุณลักษณะส่วนบุคคล ช่วงเวลา
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อรอุมา วงษ์พานิช, “ภาวะผู้นําของหัวหน้ าฝ่ ายการพยาบาลในช่วงปี พ.ศ.
” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,
), บทคัดย่อ.
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ทัศนีย์ จุลอดุง, “การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นําทีมีประสิทธิผลของหัวหน้ าหอ
ผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
), ข.

สําหรับการตัดสินใจอย่างรอบคอบ การจัดการสถานการณ์ ให้ เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน การ
พัฒนาบุคลากรจากศักยภาพทีแท้ จริ ง ความสามารถในการกระตุ้นและสร้ างแรงบันดาลใจ การ
ให้ ความสนใจต่อรายละเอียดและการจัดการความสามารถหลัก ) ภาวะผู้นําทีมีศกั ยภาพเป็ น
เลิศ ทีมีความสามารถเป็ นผู้นําตนเองและผู้อืน รวมทังการบ่มเพาะภาวะผู้นําทีมีศกั ยภาพเป็ น
เลิศในทุก ๆ ระดับขององค์กร และ ) ภาวะผู้นําทีเกิดจากการปฏิบตั ิงานภายใต้ สภาพเหมือน
จริ ง ซึงจะมี กระบวนการสร้ างภาวะผู้นําที เกิดจากการปฏิ บัติง านภายใต้ ส ภาพเสมื อนจริ ง
ขันตอน คือ ภาวะผู้นําเปรี ยบเสมือนการจัดการ ภาวะผู้นําเปรี ยบเสมือนกับการจัดการทีดีเลิศ
ภาวะผู้นํ า ที ให้ ค วามสํ า คัญ กั บ ค่า นิ ย ม ภาวะผู้นํ า ที มี ค วามน่ า เชื อถื อ และภาวะผู้นํ า ที มี จิ ต
วิญญาณ จึงจะสามารถจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพือจัดการ
และตอบสนองต่อ การเปลี ยนแปลงที เกิ ด ขึนได้ อย่า งเหมาะสม 94 สํ า หรั บ สุน ทร สี ห านาม ได้
ทําการศึกษาเรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างเชาว์อารมณ์กบั ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจัง หวัดร้ อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดร้ อยเอ็ดมีระดับภาวะผู้นําเปลียนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า ระดับภาวะผู้นําการเปลี ยนแปลงด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจและด้ านการคํานึงถึงความ
เป็ นปั จเจกบุคคลอยู่ในระดับมากทีสุด ส่วนด้ านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ และด้ านการ
กระตุ้นทางปั ญญาอยู่ในระดับมาก เชาว์ อารมณ์ กับภาวะผู้นําการเปลี ยนแปลงของผู้บริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้ อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก 95 สําหรับสุภาวดี นพรุจจินดา
ได้ ทํ า การวิ จัย เรื อง องค์ ป ระกอบภาวะผู้ นํ า ของผู้บ ริ ห ารวิ ท ยาลัย พยาบาล สัง กัด กระทรวง
สาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําของผู้บริ ห ารวิทยาลัยพยาบาล สัง กัด
กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้ วย องค์ ประกอบ คือ ) ผู้นํามี วิสัย ทัศน์ ) ผู้นํา มี การ
เปลียนแปลง ) ผู้นําทางวิชาชีพ ) ผู้นําจริ ยธรรม ) ผู้นําสร้ างแรงบันดาลใจ ) ผู้นําคํานึงถึง
ความเป็ นปั จเจกบุคคล ) ผู้นําด้ านเทคโนโลยี และทัง องค์ประกอบมีความเหมาะสม มีความ
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นภวรรณ คณานุรักษ์ , “ภาวะผู้นําเพือองค์กรทีมีประสิทธิภาพ,” วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย , (ตุลาคม –ธันวาคม ): 24.
95
สุนทร สีหานาม, “ความสัมพันธ์ระหว่างเชาว์อารมณ์กบั ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้ อยเอ็ด” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,
), บทคัดย่อ.

เป็ นไปได้ ถูกต้ อง และสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ สอดคล้ องกับแนวคิดและทฤษฎีของการวิจยั 96
สําหรับนคเรศ ณ พัทลุง และ ยุวฒ
ั น์ วุฒิเมธี ได้ ศกึ ษาเรื อง คุณลักษณะภาวะผู้นําทีมีผลต่อการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะภาวะผู้นํามี ปั จจัยคือ
การมีวิสยั ทัศน์ทีเข้ มแข็ง ความสามารถทางการบริ หาร การมุ่งปฏิบตั ิให้ บรรลุผลและแบบอย่าง
เชิงจิตใจ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญกับผลสัมฤทธิการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการมีวิสัยทัศน์ทีเข้ มแข็ ง มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
และผลการวิเคราะห์ จากการสัมภาษณ์ พบว่า คุณลักษณะหลักของภาวะผู้นําบารมี ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้ วย การมีวิสยั ทัศน์ทีเข้ มแข็ง
ความสามารถทางการบริ หาร การมุ่งปฏิบตั ิให้ บรรลุผลและแบบอย่างทางจิตใจเชิงคุณธรรม 97
สําหรับจามจุรี จําเมือง ได้ ทําการวิจยั เรื อง รูปแบบภาวะผู้นําทีมีประสิทธิผลของผู้บริ หารโรงเรี ยน
สังกัด กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบภาวะผู้นําทีมีประสิทธิผลของผู้บริ หารโรงเรี ยน
สังกัด กรุงเทพมหานคร มีลกั ษณะ ด้ านคือ ) ด้ านวิสยั ทัศน์ ) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
) ด้ านสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยน ) ด้ านชุมชน ) ด้ านคุณธรรม และ ) ด้ านพัฒนาสังคม 98
สําหรับอรพิม พุทะวงษ์ ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของหัวหน้ าผู้ป่วยกับความ
พึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์ ผลการวิจยั
พบว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นําของหัวหน้ าผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาล
ประจําการ ภาวะผู้นําของหัวหน้ าผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว มีคา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์
เท่ากับ . และเมื อจําแนกเป็ นรายด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านการท้ าทายกระบวนการ ด้ านการมี
แรงบันดาลใจให้ เกิ ดวิสัยทัศน์ร่วม ด้ านการทํ าให้ ผ้ ูอืนแสดงความสามารถด้ านการทําตนเป็ น
96

สุภาวดี นพรุจจินดา, “องค์ประกอบภาวะผู้นําของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
), ข.
97
นคเรศ ณ พัทลุง และยุวฒ
ั น์ วุฒิเมธี , “คุณลักษณะภาวะผู้นําทีมีผลต่อการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร , (เมษายน
):
45.
98
จามจุรี จําเมือง, “รูปแบบภาวะผู้นําทีมีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรี ยนสังกัด
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา,
), บทคัดย่อ.

แบบอย่าง ด้ านการเสริ มสร้ างกําลังใจพบว่า ทุกด้ านมีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับปานกลาง
กับความพึงพอใจของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ . , . , . , . และ . ตามลําดับ (P<0.01)99 และ
ชวลิต เกิดทิพย์ ได้ ทําการศึกษาเรื อง ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีการศึก ษาสําหรับผู้บริ หารเพือการ
ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที ( - ) มีผลการวิจยั ดังนีว่า การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ทีสอง ( - ) มีวิสยั ทัศน์ทีมุ่งเน้ นการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ แนวทางหนึงทีจะ
นําไปสูค่ วามสําเร็ จได้ คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ICT) มาจัดการศึกษาทัง
แบบในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย อย่างเต็มศักยภาพ บุคคลทีเป็ นกุญ แจสําคัญคือ
ผู้บริหารมีภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีการศึกษา องค์ประกอบของภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีการศึกษา
ประกอบด้ วย องค์ประกอบ ได้ แก่ การเข้ าใจกฎระเบียบและจริ ยธรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
การรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื อสารเพื อการศึก ษา การจัดการด้ า นโครงสร้ างพื นฐาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อสาร ค่ า นิ ย มและจิ ต สํ า นึ ก ต่ อ องค์ ก รและสัง คม ความรู้
ความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี บุคลิกภาพการบูรณาการ ICT เพือการจัดการศึกษา ภูมิหลัง
ทางสังคม การประเมินและการนิเทศ100 และเมือศึกษาคุณลักษณะของผู้นําหรื อผู้บริ หารในยุค
ปั จ จุบันหรื อกล่าวได้ ว่าในยุคการเปลี ยนแปลงนัน คุณ ลักษณะของผู้บริ หารและคุณ ลักษณะ
ท้ อ งถิ นหรื อ ปั จ จัย ภายนอกก็ เ ป็ นเรื องสํ า คัญ ดัง งานวิจัยของธี ร ะ รุ ญ เจริ ญ ได้ ศึกษาวิ จัย
เกี ยวกั บ ความเป็ นมื อ อาชี พ ในการจัด การและบริ ห ารการศึก ษายุค ปฏิ รู ป การศึก ษาพบว่ า
องค์ประกอบของผู้บริ หารมืออาชีพประกอบด้ วย ) การปรับเปลียนเสริ มสร้ างวัฒนธรรมการ
บริ หารทีสอดคล้ องกับยุคโลกาภิวตั น์ ) การสร้ างเครื อข่ายในการบริ หารจัดการและพึงพาอาศัย
แลกเปลี ยนเรี ย นรู้ ซึ งกั น และกั น 101 สอดคล้ องกั บ งานวิ จัย ของธวั ช ชัย กลิ นดี ได้ ศึ ก ษา
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั
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อรพิม พุทะวงษ์, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของหัวหน้ าผู้ป่วยกับ
ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์,”
วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่ น , (มกราคม-มีนาคม
): 57.
100
ชวลิต เกิดทิพย์, “ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผู้บริ หารเพือการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษทีสอง ( - ),” วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ , (พฤษภาคม
): บทคัดย่อ.
101
ธีระ รุญเจริญ, ความเป็ นมืออาชีพในการจัดและการบริหารการศึกษายุคปฏิรูป
การศึกษา (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.), .

พบว่า ความต้ องการของผู้บริ หารโรงเรี ยนของหัวหน้ าสายมัธยมศึกษาและครู อาจารย์ เกียวกับ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ
มากทัง ด้ านคือ ด้ านคุณธรรม ด้ านวิสยั ทัศน์ ด้ านมนุษยสัมพันธ์ ด้ านความรู้ความสามารถใน
การบริ หาร ด้ านการสือสาร ตามลําดับ และเมือเปรี ยบเทียบความต้ องการของผู้บริ หารโรงเรี ยน
ของหัวหน้ าสายมัธยมศึกษาและครู อาจารย์ เกียวกับคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทงั ด้ าน พบว่า
ความต้ องการด้ านคุณธรรม ด้ านวิสยั ทัศน์ ด้ านความรู้ความสามารถในการบริ หาร และด้ านการ
สือสาร มีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . สําหรับด้ านความต้ องการ ด้ าน
สําหรับกิตติภัช
มนุษยสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . 102
กนกธาราสกุล ได้ ทําการศึกษาลักษณะของผู้บริ หารมืออาชีพ ตามทัศนะของผู้บริ หารและครูใน
เครื อข่ายโรงเรี ยนการใช้ หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่ า ลักษณะของผู้บริ หารมืออาชีพและการบริ หารการจัดการศึกษา
ตามความคิดเห็นของผู้บริ หารและครูมีความคิดเห็นสอดคล้ องกันเป็ นส่วนใหญ่คือ เป็ นผู้นําการ
เปลียนแปลง มีวิสัยทัศน์ กว้ างไกล มีความยุติธ รรม วางแผนงาน ติดตามตรวจสอบอย่างเป็ น
ระบบ มีลักษณะความเป็ นผู้นําสูง บริ หารโดยให้ ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม เป็ นประชาธิปไตย รู้ ข้ อมูล
ข่าวสารที ทันกับการเปลี ยนแปลง และมี บุคลิ กภาพที เหมาะสม 103 สํ าหรั บ จักรี นิ ล วิ สุทธิ ได้
ทําการศึกษา คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถาบันอาชีวศึ กษาตามความคาดหวัง
ของผู้บ ริ ห าร และครู อาจารย์ ในกลุ่ม ภาคกลาง ผลการศึก ษาพบว่า ) ด้ า นบุค ลิ ก ภาพ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถาบันอาชีวศึกษาตามความคาดหวังของผู้บริ หารและ
ครู -อาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ความซือสัตย์ มีเกียรติเชือถือได้ อยู่ในระดับ
มากทีสุด ) ด้ านภาวะผู้นํา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรมทีดี
และเป็ นแบบอย่า งสํ า หรั บ ผู้ใ ต้ บัง คั บ บัญ ชาอยู่ในระดับ มากที สุด ) ด้ า นทัก ษะการบริ ห าร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่าด้ านความสามารถในการบริ หารงานภายใต้ ทรัพยากรทีมีอยู่
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ธวัชชัย กลินดี, “คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรี ยนขยายโอกาส
สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฎสมเด็จเจ้ าพระยา,
), ง.
103
กิตติภชั กนกธาดาสกุล, ”การศึกษาลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ ตามทัศนะ
ของผู้บริหารและครูในโรงเรี ยนเครื อข่ายการใช้ หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2546), 7.

อย่างจํากัด อยู่ในระดับมากทีสุด และด้ านวิชาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่าด้ าน
ความรู้ ความเข้ าใจในหลักการบริ หารสถาบันอาชีวศึกษาอยู่ในระดับมากทีสุด 104 สําหรับวุฒิชยั
วรชิ น ได้ ทําการศึกษา ความสัม พันธ์ ระหว่า งคุณ ลักษณะผู้นํากับประสิ ท ธิ ผ ลภาวะผู้นําของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้นํา ได้ แก่ คุณลักษณะทางบุคลิก ภาพ คุณลักษณะทาง
แรงจูงใจ และคุณลักษณะทางทักษะ มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลภาวะผู้นํา อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ . 105 สําหรับชัยพร พันธ์ น้อย ได้ ทําการศึกษาคุณลักษณะทีพึ งประสงค์ของ
ผู้บริหารโรงเรี ยนในสังกัดสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ตามความคิดเห็นของครู ผลการวิจยั
พบว่า คุณลักษณะในสภาพปั จจุบนั และส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคิดเห็นของครู
อยู่ในระดับมากทุก ด้ าน ดัง นี ด้ านส่วนตัวและด้ า นครอบครั ว ด้ า นวิช าการ ด้ านปฏิ บั ติง าน
การศึกษาพิเศษ ด้ านความรู้ความสามารถในการบริหาร ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม
ด้ านภาวะผู้นํา และด้ านมนุษยสัมพันธ์106 สําหรับ ประทีป บินชัย และ นิพนธ์ กินาวงศ์ ได้ ทําการ
วิจยั เรื อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นํา ตามแนวภาวะผู้นําพิสยั สมบูรณ์ของผู้บริ หารสถานศึกษา
ในระดับการศึกษาขันพืนฐาน ผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมแล้ วองค์ประกอบภาวะผู้นําตามแนว
ภาวะผู้นําพิสยั สมบูรณ์ทีต้ องพัฒนามี 8 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบภาวะผู้นําทีต้ องลดลงมี
3 ด้ าน คือ การบริ หารงานแบบเสรี นิยม (LF) การบริ หารงานแบบวางเฉยเชิงรับ (MP) การ
บริ หารงานแบบวางเฉยเชิงรับ (MA) ส่วนองค์ประกอบภาวะผู้นําทีต้ องพัฒนาให้ มีเพิมขึนมี 5 คือ
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จักรี นิลวิสทุ ธิ, “คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถาบันอาชีวศึกษา
ตามความคาดหวังของผู้บริ หาร และครู อาจารย์ ในกลุม่ ภาคกลาง” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง,
), .
105
วุฒิชยั วรชิน, “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นํากับประสิทธิผลภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ใน
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
), บทคัดย่อ.
106
ชัยพร พันธ์น้อย, “การศึกษาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยนในสัง กัด
สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ตามความคิดเห็นของครู ” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึก ษา บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ กาญจนบุรี ,
),
บทคัดย่อ.

การให้ รางวัลตามสถานการณ์ (CR) การให้ ความสําคัญเป็ นรายบุคคล (IC) การกระตุ้นให้ ใช้
ปั ญญา (IS) พฤติกรรมทีสร้ างศรัทธาบารมี (IB) และคุณลักษณะทีสร้ างศรัทธาบารมี (IA) ส่วน
องค์ประกอบทีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีเพียง 1 องค์ประกอบ คือ การดลบันดาลใจ (IM) ซึง
จะต้ องรักษาระดับไว้ หรื อพัฒนาให้ มีเ พิมขึนอีก 107 สํ าหรับสมาน พงษ์ จํ านง ได้ ทําการศึกษา
คุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษามืออาชีพ ตามทัศนะของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน
จัง หวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า คุณ ลักษณะของผู้บริ หารมื ออาชี พ ตามทัศนะของผู้บริ หาร
สถานศึกษาขันพืนฐาน จังหวัดชัยภูมิ มีความสําคัญอยู่ในระดับมากทีสุด ด้ าน โดยเรี ยงลําดับ
ความสํ าคัญ ดัง นี คือ ด้ านคุณ ธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พ ด้ านบุคลิ กภาพ ด้ า น
ความรู้ ด้ านความสามารถ ด้ านทักษะการบริ หาร และด้ านวิสยั ทัศน์ โดยในด้ านของวิสยั ทัศน์
นัน แสดงออกเรื องของมี ค วามคิด ริ เ ริ มสร้ างสรรค์ สนับสนุน ส่ง เสริ ม ผลัก ดัน บุค ลากรและ
แสวงหาวิธีใหม่ ๆ เพือการปฏิบตั ิงานให้ บรรลุตามวิสัยทัศน์ และกํ าหนดเป้าหมาย และสร้ าง
ภาพลักษณ์ ของหน่ว ยงานในอนาคต ได้ อย่า งชัดเจน และมี ความเป็ นไปได้ เ มื อเปรี ยบเที ย บ
คุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษามืออาชีพ ตามทัศนะของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน
จังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามประสบการณ์ในการดํารงตําแหน่งและวุฒิการศึกษาพบว่า ไม่แตกต่าง
กันทังโดยรวมและรายด้ าน 108 สําหรับประวิช ยะริ นทร์ ได้ ทําการศึกษาเรื อง คุณลักษณะของ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ตามความคิดเห็นของข้ าราชการครู ในสังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาชัยภูมิ เขต - ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะของผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื นที การศึกษา ตามความคิดเห็นของข้ าราชการครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ย งลํ าดับ
ค่าเฉลียสูงสุดดังนีคือ ด้ านคุณธรรมจริยธรรม ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านภาวะผู้นํา ด้ านวิชาชีพ และ
ทักษะการบริ หาร 109 สําหรับวิชยั ใยยอง ได้ ทําการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริ หารโรงเรี ยนตาม
ทัศนะของครู ผ้ สู อน คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานและผู้นําชุมชน สังกัดสํานักงานเขต
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ประทีป บินชัย และนิพนธ์ กินาวงศ์, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นํา ตามแนวภาวะ
ผู้นําพิสยั สมบูรณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาขันพืนฐาน,” วารสารมหาวิทยาลัย
นเรศวร 12, 1 (เมษายน
): 63-77.
108
สมาน พงษ์จํานง, “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามทัศนะ
ของผู้บริหาร สถานศึกษาขันพืนฐาน จังหวัดชัยภูมิ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา,
), บทคัดย่อ.
109
ประวิช ยะรินทร์ , “คุณลักษณะของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

พืนทีการศึกษานครศรี ธรรมราช เขต ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะของผู้บริ หารโรงเรี ยนตาม
ทัศนะของครู ผ้ ูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานและผู้นําชุมชน ในภาพรวมและราย
ด้ านทุกด้ าน คือ ด้ านความรู้ความสามารถการบริ หาร ด้ านภาวะผู้นํา (การเป็ นผู้นํา) ด้ านความ
ถนัด ด้ านทัศนคติ และด้ านจูงใจ อยู่ในระดับมาก 110 สําหรับอดิศร เนาวนนท์ ได้ ทําการวิจยั
เรื อง สถานะปั จ จุบันทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะของอธิ การบดีทีพึง
ประสงค์ ตามทัศนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีม า ผลการวิจัยพบว่า ด้ าน
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของอธิ การบดี บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีความ
คิดเห็นอย่างยิงกับคุณลักษณะของอธิการบดี คือ การมีความกระตือรื อร้ น ร้ อยละ . การมี
วิสยั ทัศน์กว้ างไกล ร้ อยละ . การบริ หารงานตามแนวทางประชาธิ ปไตย และมีแนวคิดที
ทันสมัยต่อสภาพการเปลียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีร้อยละ . 111 สําหรับประพิศ
เกษรางกูล ได้ ทําการศึกษาเรื อง คุณลักษณะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาขัน
พืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะของผู้นํา
การเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี
เขต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงลํา ดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อยคือ การมี ความเชือว่า
องค์กรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทีสําคัญ การเน้ นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ การมีวิสยั ทัศน์ การใช้ หลัก
บริ หารความเสียง การสือสารและเป็ นนักฟั งทีดี และปฏิบตั ิงานให้ เกิดความก้ าวหน้ าต่อเนือง 112
ตามความคิดเห็นของข้ าราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาชัยภูมิ เขต - ”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย,
), ค.
110
วิชยั ใยยอง, “คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรี ยนตามทัศนะของครูผ้ สู อน
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานและผู้นําชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
นครศรี ธรรมราช เขต ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช,
), ค.
111
อดิศร เนาวนนท์, สถานะปั จจุบันทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะของอธิการบดีทพึ
ี งประสงค์ ตามทัศนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา (นครราชสีมา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา,
), .
112
ประพิศ เกษรางกูล, “คุณลักษณะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ,
), ค.

สําหรับสุดาวรรณ เต็มเปี ยม ได้ ทําการศึกษาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาระยอง เขต จังหวัดระยอง ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะที
พึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาระยอง เขต จังหวัดระยอง
โดยรวมและทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก และพิจารณาเป็ นรายด้ านเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้ อย
ได้ แก่ ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้ านความรู้ ความสามารถ และด้ านความเป็ น
ผู้นํา113 สําหรับพระมหาเสาร์ คํา จันทร์ ธิยะ ได้ ทําการศึกษาคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิรรม ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพ
ของผู้บริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม ตามความคิดเห็นของผู้เชียวชาญให้ ระดับ
ความคิดเห็นมากทีสุด ในส่วนประเด็นคุณลักษณะด้ านการบริ หาร ซึงได้ แก่ มีความสามารถใน
การกําหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และแผนงานการบริ หาร ยุติธรรม โปร่ งใส มีวิจารณญาณ ยอมรับ
การวิพากษ์ วิจารณ์ สามารถสรรหาบุคลากร กํากับดูแล และสร้ างขวัญและกําลังใจ ทํางานเป็ น
ทีม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม ยืดหยุ่นเป็ นกันเอง มีจิตวิทยาความคิดสร้ างสรรค์ และภาวะผู้นํา
สูง 114 สํ า หรั บ วุฒิ พ งษ์ ภั ก ดี เ หลา ได้ ทํ า การศึก ษาเรื อง คุณ ลัก ษณะขอองค์ ก รนวัต กรรม
กรณี ศึกษา องค์กรที ได้ รับรางวัลด้ านนวัตกรรม ผลการศึกษาพบว่า คุณ ลัก ษณะขององค์กร
นวัตกรรม ประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ในการสร้ างองค์กรการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การให้ รางวัล และการยอมรับการสือสาร การจัดการความรู้และข้ อมูลข่าวสาร
ทรัพยากร การประเมินและการลําเลียงความคิด ผู้นํา บุคลากร เครื อข่าย วัฒนธรรมและค่านิยม
ร่วม115
สําหรับงานวิจยั ในต่างประเทศนัน ลีธวูด (Leidwood) ทีให้ ความสําคัญกับภาวะผู้นํา
การเปลี ยนแปลงในฐานะกุ ญ แจดอกสํ า คัญ ในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาโดยเฉพาะในระดับ
113

สุดาวรรณ เต็มเปี ยม, “คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาระยอง เขต จังหวัดระยอง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา,
), บทคัดย่อ.
114
พระมหาเสาร์ คํา จันทร์ ธิยะ, “การศึกษาคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผู้บริ หาร
สถานศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ,
), ข.
115
วุฒิพงษ์ ภักดีเหลา, “คุณลักษณะขอองค์กรนวัตกรรม กรณีศกึ ษา องค์กรทีได้ รับ
รางวัลด้ านนวัตกรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,
), บทคัดย่อ.

สถานศึกษา116 รวมถึงคลอทซ์ และแดเนียล (Klotz and Daniel) ได้ ทําการศึกษาการเตรี ยมการ
สําหรับสร้ างสรรค์หลักสูตรของผู้บริ หารสถานศึกษา ทีสอดคล้ องกับความเคลือนไหวในการปฏิรูป
ระดับชาติ พบว่า ควรต้ องหลีกเลียงการบริหารงานทีมีบคุ คลเป็ นศูนย์กลาง แต่เน้ นการเรี ยนรู้ด้วย
การกระทํ าและทบทวนทิศทางคุณ ลักษณะความเป็ นมื ออาชี พ สํ าหรั บผู้บริ หาร เน้ นความคิด
สร้ างสรรค์ ริเริมของผู้บริหารสถานศึกษา117 สําหรับสถาบันพัฒนาครูใหญ่แห่งทัสมาเนีย ประเทศ
ออสเตรเลีย (Tasmanian Principals Institute: TPI) ได้ สรุ ปในงานวิจยั ไว้ ว่า ภาวะผู้นําของ
ผู้ บริ ห ารโรงเรี ย นโดยใช้ โรงเรี ย นเป็ นฐานขึ น ภายใต้ ชื อที เรี ย กว่ า คุณ ลั ก ษณะที ส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน โดยแบ่งคุณลักษณะออกเป็ น ด้ านคือ ) ความสามารถเฉพาะตัวใน
การบริหาร ) ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อืน ) ความสามารถในด้ านบริ หารการศึกษา
) ความสามารถในการทํ า งานร่ ว มกับ ชุม ชน และ ) ความสามารถในฐานะผู้นํ า ศาสนา
วัฒนธรรม และจริ ยธรรม 118 สําหรับลิน แอทคินสัน (Lynn Atkinson) ได้ ทําการศึกษาเกียวกับ
วิธีการทีผู้บริหารต้ นแบบบริหารและทําให้ การเปลียนแปลงยังยืน เพือเพิมผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
ผู้บริ หารต้ องแสดงภาวะผู้นําทางการศึกษา (School leadership) โดยการแนะนําและการทําให้
เกิดความยังยืนในการเรี ยนรู้ และแบบวิถีภาวะผู้นําทีนํามาใช้ ในระหว่างกระบวนการและในการ
ปฏิรูปการศึกษาทียังยืนนัน ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงยิงมีความสําคัญ ผู้บริ หารสถานศึกษา
จะต้ องเป็ นผู้นําในวัฒนธรรม การเปลียนแปลงทีมี คุณค่าและทําให้ ปัญหาแคบลง การทําให้
ปฏิรูปสําเร็ จ จําเป็ นต้ องเปลียนแปลงสภาพพืนฐานในวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ของสถานศึกษาและ
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K.A. Leithwood, “Transformational leadership: How principals can help
reform school cultures,” School Effectiveness and School Improvement 1, 4 (June
1990): 249-280.
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Jack Klotz and Larry Daniel, “Formatting a Proactive Principal Preparation
Program in Response to the Nation Reform Movement in Education Adminstrative
Preparation, Mississippi.” ERTC on Education Management (1998), Abstract.
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Tasmanian Principals Institute: TPI, The Characteristics of Effective
Educational Administrator (Tasmania: University of Tasmania the Department of
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อาชีพการสอน 119 สําหรับคริ สซอฟ บาร์ บารา (Kristoff Barbara) ได้ ทําการศึกษาเรื อง ภาวะ
ผู้นําการเปลียนแปลงวัฒนธรรมโรงเรี ยนทีส่งผลต่อความชํานาญและประสิทธิภาพการบริ หารของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนด้ อยโอกาส ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงทีพบว่าใช้ กัน
มาก ในผู้บริ หารโรงเรี ยนด้ อยโอกาสคือ การมีวิสัยทัศน์ การเอาใจใส่ผ้ ูร่วมงานและกล้ าเสียง
วัฒนธรรมองค์กรทีส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของผู้บริ หารคือ ความร่ วมมือของทีมงาน การ
ได้ รับการสนับสนุนจากชุมชน และลักษณะของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงวัฒนธรรมโรงเรี ย นทีมี
ดังกล่าว จะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาและสะท้ อนให้ เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ ความดีเด่นของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนด้ อยโอกาส 120 สอดคล้ อ งกับงานวิจัย ของ เรย์ ม อนด์ คาดเวลล์ (Raymond
Caldwell) ได้ ศึกษาเรื อง ผู้นําการเปลียนแปลงหรื อการบริ หารการเปลียนแปลง ทําให้ องค์กร
เปลียนแปลงดีขนึ พบว่าทังผู้นําการเปลียนแปลงและผู้จดั การเปลียนแปลงทําให้ องค์กรเปลียนไป
ในทางทีดีขนทั
ึ งสองอย่าง 121 สําหรับวัทกินส์ ไมเชล (Watkins Michae) สรุปไว้ ว่าภาวะผู้นําทีจะ
มีพลังในการจูงใจผู้อืนได้ จะต้ องมีวิสั ยทัศน์ทีดีและชัดเจน มีความรู้ ความชํานาญและมีพลัง
พอทีจะขับเคลือนผู้คน122 สําหรับเฮย์ กรุ๊ป (Hay Group) ได้ ร่วมมือกับนิตยสาร Fortune ในการ
สํ า รวจเพื อหาบริ ษั ท ที ได้ รั บ การยอมรั บ ของอเมริ ก าและของโลก เพื อเปิ ดเผยบริ ษั ท ที มี ก าร
ดําเนินการยอดเยียมเป็ นทียอมรับและประสบความสําเร็จมากทีสุด ซึงในการวิจยั ครังนี มีหวั ข้ อใน
การศึกษาวิจัยเกียวกับปั จจัยทีเป็ นคุณลักษณะ ความสามารถขององค์กรในการพัฒนาปฏิบตั ิ
และวิธีหานวัตกรรมทีมีความท้ าทาย ซึงนวัตกรรมเป็ นคุณลักษณะหนึงขององค์กรทีได้ รับการ
ยอมรับด้ วยปั จจัยทีเกี ยวข้ องคือ ภาวะผู้นําและการชีแนวทาง ลักษณะภาวะผู้นําทีจะประสบ
ความสําเร็จในการสร้ างนวัตกรรมในองค์กร (Prevalent Leadership) จะต้ องมีลกั ษณะเป็ นผู้นํา
119

Lynn Atkinson, Transformation of Self: Portrait of Youth Investigators and
Forensic Interviewers Exposed to Repeated Trauma (Illinois: Northern Illinois
University,
), .
120
Barbara L. Kristoff, “Transformational Leadership, Professional School
Culture, and Perceived Effectiveness in Specialized Programs for Students with
Disabilities,” Proquest-Dissertation Abstracts 3, 11 (June 2003): 120.
121
Raymond Caldwell, Change Leaders and Change Managers, accessed July
16, 2003, available from www.google.co.th
122
Watkins Michael, The first 90 days: critical success strategies for new
Leaders: Ataii level. (Boston: Harvard Business School Publishing, 2003), .

ทีมีอํานาจ ซึงจะเป็ นผู้ทีให้ ทิศทางและวิสยั ทัศน์ทีชัดเจน ผู้นําทีมุ่งความสัมพันธ์ทีช่วยส่งเสริ มให้
เกิดความสามัคคีภายในทีมงาน ผู้นํามุ่งการมีส่วนร่ วม ซึงจะเป็ นผู้ส ร้ างความผูกพันและสร้ าง
ความคิด ผู้นําที มีลักษณะเป็ นผู้ฝึกสนาม (Coaching) โดยเป็ นการพัฒ นาบุคคลในระยะยาว
การส่ง เสริ มนวัตกรรมให้ ประสบความสําเร็ จ จะเพิมระดับการชี แนะ (Direction) มี การมอบ
อํานาจ (Empowerment) การมีส่วนร่ วม (Participation) ทีมงาน (Team) ให้ สูงขึน 123 สําหรับ
วาเดซ (Valdez) กล่าวว่าภาวะผู้นําทางการศึกษา มีอิทธิ พลต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับการจัด
การศึกษาเช่นกัน โดยภาวะผู้นํานันต้ องพัฒนาวิสยั ทัศน์และเป้าหมายของภาวะผู้นํา โดยต้ อง
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทราบถึงความต้ องการ เป้าหมายและวัดประเมินเพือการตัดสินใจ
หาทางให้ สองอย่างบรรจบกันทังวิสยั ทัศน์และเป้าหมาย124 รวมถึงวิลเลียม (Williams) ได้ ศกึ ษา
พฤติกรรมภาวะผู้นําเชิงวิสยั ทัศน์ โดยเน้ นพฤติกรรมเป็ นหลักสําคัญ คือ ความเป็ นผู้นําในการ
ทํางานทีท้ าทาย มีความสามารถในการสร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ และส่งเสริ มสมาชิกให้ มีความคิด
ริ เริ มสร้ างสรรค์ มีแรงบันดาลใจและกระตือรื อร้ น โดยทําให้ เกิดวิสยั ทัศน์ร่วมกันกับสมาชิก125
สําหรับฟอเรส ฮีตเตอร์ (Forest Heather) ได้ ทําการวิจัยเรื อง การสํารวจพืนฐานศิลปะทาง
กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของผู้นําทีเป็ นนักเล่าเรื อง ผลการวิจยั พบว่า ผู้นําการเปลียนแปลงคือ
ผู้ซงออกแบบ
ึ
สร้ างและสือสารวิสยั ทัศน์การเปลียนแปลง แสดงออกถึง ทักษะการสือสาร การเล่า
เรื อง และมีความสามารถทางความคิดสร้ างสรรค์ ฝึ กเล่าเรื อง สามารถนําความรู้ ประสบการณ์
นํ า มาคิ ด นวัต กรรมใหม่ ๆ สร้ างแรงบัน ดาลใจ มี ค วามยุติธ รรมและการเปลี ยนแปลงสัง คม
ทางบวก126 สําหรับไรมอนดา (Raimonda) ได้ ทําการศึกษาเรื อง ความสําคัญของการเรี ยนรู้อย่าง
123

Hay Group Research, Pulse-Surveys-Leadership Style and Organizational
Climate, accessed November 15, 2005, available from http:// www. Hay
resourcesdirect.Haygroup.com
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Gilbert Vsldez, Technology Leadership: Enhanceing Positive Educational
Change, accessed December 13, 2005, available from http://www.ncrel.org/ sdrs/areas/
Issues /educatrs/leadrshp/le700.htm
125
C. Williams, Effective Management (United States of America: Thomson
South-Western,
), .
126
Forest, Heather, Inside Story: An Arts-Based Exploration of the Creative
Process of the Storyteller as Leader, accessed May 15, 2007, available from
http://etd.ohiolink.edu/view.cgi?acc_num=antioch1193235618.

เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการสําหรับความสามารถในการจัดการการเปลียนแปลง ผลการศึกษา
องค์ประกอบทีทําให้ การเปลี ยนแปลงประสบผลสําเร็ จคือ ประสบการณ์และการเรี ยนรู้ อย่างไม่
เป็ นทางการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์127 และ พาโร, เอมม่า เดอ ซาลาส, และ คริ สตี (Pharo,
Emma De Salas, Kristy) ได้ ทําการศึกษาบทความการดําเนินงานของนักเรี ยน: โอกาสกับการ
บริ หารการเปลียนแปลง ผลการศึกษาพบว่ า การบริ หารการเปลียนแปลงจะประสบความสําเร็ จ
ต้ องมีการสือสารและดําเนินการในเรื องการพัฒนาทีมงาน กระตุ้นทีมงานโดยการมอบหมาย 128
สําหรับจีรอล คาร์ อิน ดี ดี เอส (Geralyn Crain, D.D.S.) ได้ ทําการวิจยั เรื อง มีวิธีอะไรบ้ างในการ
จัดการเปลียนแปลงในการศึกษาทางทันตกรรม ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบในการศึกษา
ทางทันตกรรม ซึงมีอิทธิ พลต่อการเปลียนแปลงที ได้ นําเสนอและเสนอแนะคือ การวางความ
ยืดหยุ่นขององค์กรใหม่ ๆ ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง ค่านิยม ความสามารถและการเรี ยนรู้ของ
องค์ก ร 129 สํ าหรั บ โชแฮม สนูน (Shoham, Snunith) ได้ ทํา การศึก ษาเรื อง การบริ หารการ
เปลียนแปลงองค์กรและเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยอิสารี (Israeli) ผลการวิจยั พบว่า มหาวิทยาลัย
ทัวโลกกําลังเผชิญกับความจําเป็ นทีต้ องเปลียนแปลงทางการศึกษาและทางสังคม ซึงเทคโนโลยี
คื อ หลัก สํ า คัญ และเครื องมื อ ที เกี ยวข้ อ งกับ การเปลี ยนแปลง งานวิ จัย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การ
เปลียนแปลงทางเทคโนโลยีเป็ นสิงสําคัญ รวมถึง กลยุทธ์ การจัดการความรู้ (KM) เปลียนจาก
สถาบันความรู้เป็ นสถาบันแห่งการเรี ยนรู้ ซึงผู้บริหารเป็ นผู้จดั การทําให้ เกิดการเปลียนแปลงในสิง
เหล่านัน130 สําหรับเฉิน ซินกวน และเรลเจรัท ชาลล์ เอ็ม (Chen, Zengguan and Reigeluth,
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Raimonda Alonderiene, The significance of formal, Informal and non-formal
learning for the acquisition of the change management competence (Lithuania: ISM
University of management and Economics, 2007), Abstract.
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Pharo, Emma De Salas and Kristy, “Implementing Student Peer Review:
Opportunity versus change management,” Journal of Geography in higher Education
, (May 2009), 199-207.
129
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Method to the Madness?,” Journal of Dental Education. , (October 2008):
.
130
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Education 57, 2 (February 2009): - .

Charles M.) ได้ ทําการวิจยั เรื อง การสือสารในทีมของผู้นํา สําหรับการเปลียนแปลงอย่างเป็ น
ระบบ ผลการศึกษาพบว่า การเปลียนแปลงอย่างเป็ นระบบของโรงเรี ยนรัฐบาล เป็ นสิงจําเป็ นใน
ยุค ดิ จิ ต อลหรื อ สัง คมข่ า วสาร ความสํ า เร็ จ ของการเปลี ยนแปลงจะขึนอยู่กับ ภาวะผู้นํ า ที มี
ประสิทธิภาพ โดยจะต้ องฝึ กการสือสารในทีมา ปั ญหาของการสือสาร ช่องทางการสื อสารและ
ทรัพยากรทางการศึกษา ซึงงานวิจยั นี ได้ นําเสนอว่าการจะลดปั ญหาการสือสารและให้ เกิดการ
เปลียนแปลงอย่างเป็ นระบบ จะต้ องพัฒนาและรักษาภาวะผู้นําอย่างเหมาะสม การให้ แรงจูงใจ
พัฒนากระบวนการกลุ่ม และทักษะการสร้ างทีม สร้ างจิตวิญญาณของทีม การมีส่วนร่ วมในการ
สะท้ อนให้ เห็นปั ญหา การสือสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมถึงการดูแลการเรี ยนรู้ ขององค์กร131
สําหรับกิบสัน เชอร์ รี เค (Gibson, Shirley K.) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื อง ผู้ปกครองคาดหวังอะไร
กับโรงเรี ยน ซึงทําให้ เกิดการเปลียนแปลง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองคาดหวังให้ ทางโรงเรี ยน
จัด การศึก ษาที มี คุณ ภาพตามความต้ อ งการของนัก เรี ย น จบการศึก ษาตามเวลาที กํ า หนด
โรงเรี ยนสือสารกับทางบ้ านบ่อย ๆ สิงแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ต้องปลอดภัย ให้ โอกาสทีผู้ปกครอง
เข้ าไปมีส่วนร่ วมทางการศึกษาของนักเรี ยนมากขึน ให้ จดั การศึกษาเป็ นรายบุคคล และชันเรี ยน
ควรฝึ กทักษะทางสังคม132 สําหรับ โรเบอร์ โต โจเซฟ และชาร์ ลี เอ็ม เรี ยวกัลป์ (Roberto Joseph
and Charles M.Reigeluth) ได้ ทําการศึกษาเรื อง กระบวนการเปลี ยนแปลงทางการศึกษาอย่าง
เป็ นระบบ: กรอบแนวคิด ผลการวิจยั พบว่า กรอบแนวคิดซึงประกอบด้ วย องค์ประกอบ ซึงทํา
ให้ กระบวนการเปลียนแปลงอย่างเป็ นระบบประสบผลสําเร็ จ คือ ความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของของผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ความเข้ าใจในการเปลียนแปลงอย่ างเป็ นระบบ ค้ นหา
แนวคิดทางการศึกษา มุมมองระบบทางการศึกษา และการออกแบบระบบ และได้ เสนอแนวว่าผู้
กําหนดนโยบายควรบรรจุองค์ประกอบเข้ าไปในกรอบแนวคิด นักวิชาการและนักการศึกษา ควร
สํารวจความเกียวข้ องทีสัมพันธ์ขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบทีไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที
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Chen, Zengguan and Charles M. Reigeluth, “Communication in a
Leadership Team for Systemic Change in a school District,” Contemporary Educational
Technology 1, (March 2010): - .
132
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accessed May 2, 2010, available from http:// rave.ohiolink.edu/etc/view? acc_num=ucin
1273841020.

ประสบผลสําเร็ จได้ 133 สําหรับไคร์ เจมส์ และเคน ลาติ (Keith James and Ken Lahti) ได้ ทําการ
วิจยั เรื อง วิสยั ทัศน์และระบบขององค์กรทีมีอิทธิพลต่อการสร้ างแรงบันดาลใจและการปฏิบตั ิของ
องค์กร ผลการศึกษาพบว่าวิสยั ทัศน์และระบบขององค์กรมีอิทธิพลต่อการสร้ างแรงบันดาลใจและ
การปฏิบตั ขิ ององค์กร (แรงจูงใจเพือให้ บรรลุถงึ วิสยั ทัศน์ขององค์กร) มีความสัมพันธ์กบั ระดับของ
แรงบันดาลใจของพนักงานอย่างมีนยั สําคัญ134 สําหรับฟารี คาราคัส (Fahri Karakas) ได้ ทําการ
วิจัยเรื อง การจัดการศึกษาเชิงบวก: การสร้ างจิตสร้ างสรรค์ ด้ วยใจรัก และจิตวิญญาณ ผล
การศึกษาพบว่า ตัวแปรของการเปลียนแปลงองค์กรทีทํา ให้ มีการจัดการศึกษาเชิงบวก คือ ความ
ซับซ้ อนของชุมชน ความคิดสร้ างสรรค์ ความยืดหยุน่ และเชิงบวก การคิดแบบบูรณาการแบบองค์
รวม การสร้ างสัมพันธ์ชมุ ชน การระดมความคิด และทักษะความคิดสร้ างสรรค์ การเสริ มสร้ างพลัง
อํานาจ135 สําหรับ ไบรนา แพทเรี ย (Bhina Patria) ได้ ทําการศึกษาการบริ หารการเปลี ยนแปลงใน
บริ บทของสถาบันอุดมศึกษา: ศึกษากรณี การดําเนินการการเรี ยนรู้ นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ซึง
งานวิ จัย นี ได้ ศึก ษาเกี ยวกับการเปลี ยนแปลงในบริ บทของสถาบันอุดมศึกษา กรณี ศึก ษาคื อ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึงคือ มหาวิทยาลัย Gadjah Mada (UGM) ทีดําเนินการเปลียนแปลง
โดยใช้ การเรี ยนรู้ ให้ นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ผลการศึกษาพบว่า การดําเนินการการเรี ยนรู้นกั เรี ยน
เป็ นศูนย์กลางใน UGM ประสบผลสําเร็ จอย่างมีคณ
ุ ภาพและเป็ นตัวอย่างทีดีของการบริ หารการ
เปลียนแปลงของสถาบันอุดมศึกษา136
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สรุปได้ วา่ องค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงทีเป็ นพืนฐานขององค์กรทุกประเภท
คือ เทคโนโลยี อันหมายถึงเครื องจักร อุปกรณ์ วิธีปฏิบตั ิงาน ฯลฯ ระเบียบสังคมซึงหมายถึง
การจัดระเบียบ โครงสร้ างสถาบัน ระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์กร และอุดมการณ์ ซึงหมายถึง
ความเชือ ค่านิยมทีจะเป็ นตัวกําหนดทิศทางพฤติกรรมของคนในองค์กร ซึงผู้บริ หารจะทําการ
เปลียนแปลงใด ๆ ให้ คํานึงถึงองค์ประกอบดังกล่าวข้ างต้ นเพือวางแผนการเปลียนแปลงต่อไป
ขันตอนกระบวนการเปลียนแปลง
นักวิชาการและผู้เชียวชาญด้ านการพัฒนาองค์กรได้ ให้ ความเห็นว่า การเปลียนแปลง
เป็ นกระบวนการที ผู้นํ า เปลี ยนแปลงองค์ ก รตามวิ สัย ทัศ น์ ที กํ า หนดไว้ หนึงในกระบวนการ
เปลี ยนแปลงที เป็ นที ยอมรั บ และใช้ มากที สุด ในปั จ จุบัน คื อ โมเดลการเปลี ยนแปลงสนาม
แรงผลักดัน (force field model) ของเคิร์ท เลวิน ซึงแบ่งกระบวนการเปลียนแปลงเป็ น ส่วน
คือละลายสภาพเดิม (Unfreezing) การเปลี ยนสภาพใหม่ (movement) และรักษาสภาพใหม่
(refreezing) รู ปแบบการเปลียนแปลงอีกทฤษฎีหนึงทีมีการกล่าวถึงและได้ รับการยอมรับอย่าง
กว้ างขวางได้ แก่ ขันตอนในการเปลียนแปลงทีกําหนดไว้ ล่วงหน้ าของจอห์น พี คอตเตอร์ แห่ง
มหาวิทยาลัยฮาร์ เ วิร์ด โดยทัง รู ปแบบการเปลียนแปลงช่วยส่ง เสริ ม ซึงกันและกัน และทัง
รูปแบบการเปลียนแปลงจะแตกต่างกันทีรายละเอียดของการปฏิบตั ิ 137 ซึงคอตเตอร์ (Kotter) ได้
จัดลําดับขันตอนของกระบวนการเปลียนแปลงไว้ 8 ขันตอนมีรายละเอียดดังนี 1) สร้ างจิตสํานึก
ถึงความจําเป็ นต่อการเปลียนแปลงบุคคลภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง ผู้บริ หารเป็ นผู้ทีมี
ส่วนอย่างยิงในการตระหนักถึงความเปลียนแปลง ซึงเกิ ดจากความคิดทีต้ องพัฒ นาองค์กรให้
เจริ ญยิงขึน หรื อเกิดจากการสังเกตถึงสภาวะแวดล้ อมรอบข้ างทีเปลียนแปลงไป สิงเหล่านีล้ วน
เป็ นสิงทีจะต้ องสังเกตอยู่ตลอดเวลา นอกจากนียังต้ องมองหาโอกาสใหม่ ๆ ทีมีความเป็ นไปได้
ขององค์กรทีจะเข้ าถึงด้ วย เมือได้ ตระหนักถึงความเปลียนแปลง และต้ องการทําการเปลียนแปลง
นันแล้ ว ก็ต้องสือให้ ผ้ ทู ีเกียวข้ องทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเปลียนแปลง เช่น หากผู้บริ หาร
ต้ องการเพิมขีดความสามารถทางการแข่งขันหรื อจําเป็ นทีจะต้ องลดต้ นทุนการผลิต อันเป็ นผลมา
จากนโยบายของลูกค้ าให้ ลดต้ นทุนการผลิต (Cost Down) ผู้บริ หารต้ องสือให้ ผ้ ทู ีเกียวข้ องทราบ
ถึงความจําเป็ นของการเปลียนแปลงด้ านวิธีการทํางาน สร้ างจิตสํานึกแก่บุคลากร โดยแจ้ งให้
ทราบสภาวะปั จจุบนั ของบริ ษัทถึงผลกระทบจากนโยบายของลูกค้ า และมีความจําเป็ นเร่ งด่วน
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เพียงใดทีจะต้ องเริมต้ นการเปลียนแปลง 2) สร้ างแนวร่วมในการเปลียนแปลง การเปลียนแปลง
ใด ๆ ภายในองค์กร ไม่สามารถจะทําโดยคน ๆ เดียว จะต้ องมี ทีมงานทีช่วยผู้บริ หาร เช่น จัดตัง
ที ม งานเฉพาะกิ จ ขึนมา เพื อศึกษาถึงผลของการเปลี ยนแปลงและให้ ความรู้ แก่บุคลากรที
เกี ยวข้ อ งต่อการเปลี ยนแปลงนัน ๆ อย่างถูก ต้ อ ง ซึงที ม งานเฉพาะกิ จ จะต้ อ งมี ความรู้ และ
เชียวชาญในสิงทีจะเปลียนแปลงหรื ออาจว่าจ้ างทีปรึก ษาทีมีความรู้ความสามารถเข้ ามาร่วมด้ วย
ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ขององค์กร ประกอบด้ วย การเรี ยนรู้ของบุคคล การเรี ยนรู้ของทีมงาน และการ
ถ่ายทอดความรู้ ระหว่างทีมงานและเครื อข่าย ซึงก็คือ การพัฒนาทักษะและความชํานาญของ
ที ม งานในภาพรวมเพื อมุ่ ง ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น การเรี ย น รู้ อย่ า งต่ อ เนื องทํ า ให้ บุ ค ลากร
เตรี ยมพร้ อมรับสถานการณ์ การเรี ยนรู้นนได้
ั จากการจัดฝึ กอบรม การเป็ นพีเลียงของหัวหน้ างาน
จะส่งผลต่อกระบวนการต่าง ๆ ทีสนับสนุนทิศทางการดําเนินงานใหม่ และยังมีส่วนช่วยให้ เกิด
แรงจูงใจ แรงกระตุ้นให้ ทํางานด้ วยความเต็มใจ 3) สร้ างวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ในการเปลียนแปลง
จํ า เป็ นต้ อ งมี วิ สัย ทัศ น์ ที สื อสารให้ เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน และสร้ างกลยุท ธ์ ใ ห้ ส อดรั บ กับ
วิสัย ทัศ น์ ปกติก ารวางแผนการเปลี ยนแปลงจะเกี ยวข้ อ งกับ นวัต กรรมการสร้ างสรรค์ และ
จินตนาการถึงสถานภาพทีเราต้ องการให้ องค์กรเป็ นในอนาคต โดยมีการพัฒนาวิสยั ทัศน์ (Vision)
ใหม่ ๆ ทีกว้ างไกล และภารกิจ (Mission) ทีต้ องทํา เพือให้ ถึงสถานะทีต้ องการ (Desirable) 4)
สื อสารวิ สัย ทัศ น์ เ ป็ นการแจ้ ง ให้ บุ ค คลที เกี ยวข้ อง เข้ า ใจถึ ง วิ สัย ทัศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ ข องการ
เปลียนแปลงเพือให้ บรรลุผลในเป้าหมายเดียวกัน ขันตอนนีเป็ นขันตอนทีสําคัญ และมีผลต่อ
ความสําเร็ จต่อการเปลียนแปลงเป็ นอย่างมาก เพราะหากบุคคลทีเกียวข้ องไม่เข้ าใจหรื อเข้ าใจ
วิสยั ทัศน์ผิดแล้ ว จะเป็ นอุปสรรคต่อการเปลียนแปลง ดังนันการสือสารจึงต้ องมีประสิทธิ ภาพ
เพื อความเข้ า ใจที ตรงกัน เป็ นพื นฐานสํ า คัญ ที ทํ า ให้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ ตลอดจนการสร้ าง
บรรยากาศทีดีในการทํางานอาจเป็ นการสือสารทางเดียวหรื อสองทาง เช่น บอร์ ดประชาสัมพันธ์
วารสาร เพือชีแจงและทําความเข้ าใจรายละเอียดของการเปลียนแปลง การต่อต้ านจะลดน้ อยลง
และจะเกิ ดความไว้ วางใจมากยิงขึน การสื อสารอาจจะใช้ รูปภาพหรื อแผนผังเข้ ามาร่ วมด้ วย
เพือให้ สามารถมองเห็นภาพได้ อย่างชัดเจนมากขึน 5) กระจายอํานาจและแนะนําแนวทางแก่
บุคคลที เกี ยวข้ อง ผู้บริ หารควรกระจายอํ านาจในการตัดสิ นใจและสร้ างความเข้ าใจต่อการ
เปลี ยนแปลงแก่ บุค คลที เกี ยวข้ อง เพื อให้ การเปลี ยนแปลงนันบรรลุวัตถุ ประสงค์ ไ ด้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถ้ าผู้ทีเป็ นแนวร่วมขาดอํานาจในการตัดสินใจทีเหมาะสม อันเนืองมาจากผู้บริ หาร
ยัง ไม่ไ ว้ วางใจถึ งความสามารถในการตัดสิ น ใจ ทํ า ให้ ก ารตัดสิ น ใจล่าช้ าเนื องจากจะต้ อ งให้
ผู้บริ หารตัดสินใจในทุก ๆ เรื อง ซึงอาจส่งผลให้ เกิดความไม่ราบรื นในการเปลียนแปลง ดังนัน

ผู้บริหารควรกระจายอํานาจการตัดสินใจให้ แก่ผ้ รู ับผิดชอบในเรื องนัน ๆ โดยกําหนดขอบเขตของ
อํานาจการตัดสินใจไว้ ด้วย นอกจากนี ผู้บริ หารต้ องมีส่วนร่ วมในการช่วยขจัดอุปสรรคทีอาจจะ
เกิ ดขึนต่อการเปลียนแปลงด้ วย 6) สร้ างเป้าหมายระยะสันและให้ ร างวัลต่อความสํ าเร็ จ ใน
ขันตอนนีเป็ นการกระตุ้นให้ บุคลากรมีความกระตือรื อร้ นและให้ ความร่ วมมือทีจะเปลียนแปลง
โดยตังเป็ นเป้าหมายระยะสันทีท้ าทายต่อความสามารถของพนักงานและเป็ นเป้าหมายทีสามารถ
ทําได้ จริ ง สามารถมองเห็นความสําเร็ จได้ ซึงหากเป็ นเป้าหมายทีเกินจริ งหรื อไม่มีความเป็ นไปได้
บุคลากรจะท้ อแท้ และไม่ให้ ความร่วมมือ ในการตังเป้าหมายต้ องมีระบบการประเมินผลทีชัดเจน
โดยอาจนําระบบ KPI หรื อ Balance Score Card มาใช้ เป็ นวิธีการประเมินผล นอกจากการ
ตังเป้าหมายระยะสันแล้ ว ควรมีรางวัลเป็ นสิงจูงใจแก่พนักงาน ซึงรางวัลสามารถแบ่งออกเป็ น 2
ทาง คือ (1) Extrinsic Reward คือ การให้ รางวัลทีสามารถจับต้ องได้ เช่น เงินรางวัล โบนัสหรื อ
ของขวัญ ( ) Intrinsic Reward คือ การให้ รางวัลทีสร้ างความพึงพอใจแก่บคุ ลากร เช่น การให้
รางวัลพนักงานดีเด่น โดยติดป้ายประกาศรางวัลไว้ ในบริ เวณทีสามารถมองเห็นได้ โดยง่าย ซึงวิธีนี
ั
ธี
สามารถพบเห็นได้ บ่อยทีสุด องค์กรสามารถเลือกวิธีการให้ รางวัล วิธีใดวิธีหนึงหรื อใช้ ทงสองวิ
ร่ วมกันได้ นอกจากนี ควรให้ รางวัลอย่างยุติธ รรมและมีกฎเกณฑ์ทีชัดเจน จะสามารถกระตุ้น
บุคลากรได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้บริ หารต้ องออกแบบระบบการทํางานและให้ ความสําคัญกับ
ระบบการให้ รางวัล ตลอดจนอิทธิพลของกลุ่ม แรงจูงใจเป็ นสิงกระตุ้นทีสําคัญทีทําให้ การทํางาน
มีประสิทธิภาพสูง ผู้บริหารควรศึกษาเรี ยนรู้ความต้ องการของบุคลากร และพยายามตอบสนอง
ความต้ องการของแต่ละบุคคล ภายใต้ เงือนไขของความเป็ นไปได้ 7) เพิมเติมและพัฒนาความ
เปลียนแปลงเมือสามารถเปลียนแปลงได้ ตามเป้าหมายทีวางไว้ แล้ ว ควรพัฒนาเพิมเติมเพือให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน โดยอาจนําหลักวงล้ อของ Deming หรื อทีรู้จกั กันในหลักการ PDCA มา
ใช้ เพือการพัฒนาอย่างต่อเนือง โดยค่อย ๆ ขจัดปั ญหาทีเกิดขึนออกไป จะทําให้ การเปลียนแปลง
นันกลายมาเป็ นจุดแข็งขององค์กรในทีสุด ในขันตอนนีวัฒนธรรมองค์กรจะเปลียนแปลงไปจาก
เดิมแล้ ว 8) การรักษาสภาพของการเปลียนแปลงอย่างถาวรแก่ องค์กรขันตอนนีถือว่าเป็ นขันตอน
ทียากทีสุดในการเปลียนแปลง ซึงเมือประสบความสําเร็ จในการเปลียนแปลงแล้ ว ควรปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนืองจนเป็ นปกติวิสยั ในการทํางานเพือเป็ นการรักษาวัฒนธรรมองค์กรใหม่ให้ เป็ นส่วน
หนึงในการทํางานนันเอง 138 นอกจากการเปลียนแปลงทีต้ องเปลียนเป็ นกระบวนการแล้ ว อีกทัง
คอตเตอร์ (Kotter) ยังแนะนําให้ คํานึงถึงสิงต่อไปนีทีทําให้ การเปลียนแปลงเป็ นไปอย่างราบรื นอีก
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ด้ วย คือ 1) ความร่วมมือและการทํางานเป็ นทีม เป็ นกุญแจสําคัญในการบริ หารการเปลียนแปลง
ซึงเป็ นการพัฒนาทักษะการทํางานเป็ นทีม องค์กรควรกระตุ้นบุคลากรให้ แสดงพลังแห่งความ
ร่วมมือ เพือเผชิญกับการเปลียนแปลงในทุก ๆ ด้ าน และเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรมีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็นและดําเนินกิจกรรม โดยมีการกําหนดหน้ าที บทบาทให้ เหมาะสมกับระดับของ
การมีส่วนร่วม 2) ภาวะความเป็ นผู้นํา (Leadership) ในช่วงของการเปลียนแปลง ผู้บริ หารต้ อง
เป็ นบุคคลทีมองการณ์ ไ กล สามารถสร้ างกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ รวมทังแผนการเปลี ยนแปลง
สามารถกระตุ้นและจัดการให้ บุคลากรในองค์กรดําเนินกิจกรรมได้ ตรงตามเป้าหมาย มีความ
ตรงไปตรงมากล้ าเผชิญในทุกสถานการณ์ ตลอดจนรับผิดชอบและเรี ยนรู้ สิงใหม่ตลอดเวลา 139
สําหรับไมค์ เบียร์ (Mike Beer) ได้ รวบรวมแนวคิดไมเคิล เบียร์ (Michael Beer) รัสเซล ไอ
เซนสเตท (Russell Eisenstat) เบิร์ท สเปคเตอร์ (Bert Spector) โรเบิร์ต แชฟเฟอร์ (Robert
Schaffer) และฮาร์ วีย์ ทอมสัน (Harvy Thomson) สรุปเป็ นขันตอนการสร้ างการเปลียนแปลงได้
ดัง นี ขันตอนที ระดมกํ า ลัง และความมุ่ง มัน ด้ ว ยการร่ วมกัน ระบุปั ญ หาขององค์ก ร และ
แนวทางการแก้ ไข ขันตอนที สร้ างวิสยั ทัศน์ร่วมกัน จะจัดการและบริ หารองค์ กรอย่างไร เพือ
สร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ขันตอนที ระบุตวั ผู้นํา ขันตอนที มุ่งเน้ นไปทีผลลัพ ธ์
ขันตอนที เริมต้ นการเปลียนแปลงจากภายนอก แล้ วให้ มนั กระจายตัวไปยังหน่วยงานอืน ๆ โดย
ไม่ต้องผลักดันจากระดับบน ขันตอนที การสถาปนาความสําเร็ จโดยใช้ นโยบายทีเป็ นทางการ
ระบบและโครงสร้ าง และขันตอนที ติดตามและปรับกลยุทธ์เพือตอบสนองต่อปั ญหาทีเกิดขึนใน
กระบวนการเปลียนแปลง 140 สําหรับคัมมิงและวอรี (Cummings and Worley) เสนอขันตอนที
นํ า ไปสู่ก ารเปลี ยนแปลงองค์ ก รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ขันตอนคื อ ) กระตุ้น ให้ เ กิ ด การ
เปลี ยนแปลง โดยการสร้ างความพร้ อมในการเปลี ยนแปลงและจัด การกับ การต่อ ต้ า นการ
เปลียนแปลง ) สร้ างวิสยั ทัศน์เพือการเปลียนแปลง โดยการชี แจงถึงความคิดทีเป็ นแก่นของ
การเปลี ยนแปลงและแสดงมุมมองทีมี ต่อองค์กรในอนาคต ) พัฒนาฐานทางการเมืองเพื อ
รองรับการเปลียนแปลง ได้ แก่ ประเมินอํานาจของผู้นําการเปลียนแปลง สามารถชีให้ เห็นว่าใคร
คือ ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย สํ า คัญ กับ องค์ ก ร สร้ างอิ ท ธิ พ ลต่อ ผู้มี ส่ วนได้ เ สี ย ที สํ า คัญ ) จัด การ
เปลียนแปลงโดยการวางแผนกิจกรรม สร้ างพันธสัญญาร่วมระหว่างบุคลากร จัดโครงสร้ างองค์ กร
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ให้ เหมาะสมกับการเปลียนแปลง ) รักษาพลังในการเปลียนแปลงให้ เกิดขึนอย่างต่อเนือง โดย
การสนับสนุนทรัพยากรแก่บุคลากร สร้ างระบบสนับสนุนแก่ผ้ นู ําการเปลียนแปลง พัฒนาทักษะ
และความสามารถของบุ ค ลากร ปลู ก ฝั ง นิ สัย ใหม่ ๆ แก่ บุ ค ลากรและดํ า เนิ น กิ จ กรรมการ
เปลียนแปลงอย่างต่อเนือง 141 นอกจากนี ไมเคิล ฟูลแลน (Michael Fullan) ยังได้ กล่าวว่า
กระบวนการเปลียนแปลงทางการศึกษาหมายถึง การมีวสั ดุอปุ กรณ์ใหม่ การมีพฤติกรรมใหม่ การ
ปฏิบตั ิใหม่ และมีความเชือใหม่ ความเข้ าใจใหม่และกระบวนการเปลียนแปลงนันจะเกิดขึนได้
จากแรงผลักดัน 8 อย่าง คือ 1) การสร้ างเป้าหมายทางคุณธรรม คือการพัฒนาสังคมด้ วยการ
ปรับปรุงระบบการศึกษาและการเรี ยนรู้ 2) การสร้ างศักยภาพของบุคคลและองค์กร ศักยภาพ
ของบุค คลคือ ความรู้ ความสามารถส่วนศัก ยภาพขององค์ กรเกี ยวข้ องกับ ระบบพื นฐานของ
หน่วยงานในท้ องถิน เขต และประเทศ ซึงทังบุคคล โรงเรี ยน เขต และประเทศต้ องพัฒนาให้ มี
ศักยภาพใหม่ ๆ ด้ วยการอบรม ให้ คําปรึกษา 3) ความเข้ าใจกระบวนการเปลียนแปลง โดยต้ องมี
ผู้นําคอยชีแนะและอธิบายขันตอนในการเปลียนแปลงอย่างชัดเจน 4) การพัฒนานวัตกรรมการ
เรี ยนรู้ คือ การสร้ างสภาพแวดล้ อมในการดําเนินการเปลียนแปลงให้ ประสบความสําเร็ จ โดยต้ อง
มีกลยุทธ์ร่วมกันเพือให้ บคุ ลากรได้ เรี ยนรู้ซึงกันและกัน (มิติทางความรู้ ) และทุกคนมีความรู้สึก
ร่วมกันทีจะเปลียนแปลง (มิติทางจิตใจ) 5) การพัฒนานวัตกรรมการประเมินผล ประกอบด้ วย
การเข้ าถึงและรวบรวมข้ อมูลเกียวกับการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน โดยใช้ เทคโนโลยีเป็ นเครื องมือในการ
ประเมินผล เนืองจากความถูกต้ องน่าเชือถือ และแก้ ไขได้ ง่ายทีสุด 6) การเน้ นความเป็ นผู้นําการ
เปลี ยนแปลง ความสํ าคัญของภาวะผู้นําว่า ควรจะสร้ างความยิงใหญ่ ให้ กับ องค์ก รได้ อย่า ง
ยาวนานมากกว่าการหวังผลระยะสัน การจัดการทีประสบความสําเร็ จไม่ใช่เพียงแค่ความสําเร็ จ
ระดับบุคคลเท่านันแต่หมายถึงการพัฒนาความสําเร็ จให้ กบั ผู้อืนด้ วย 7) การสร้ างความชัดเจน
เป็ นการพัฒนารู ปแบบทีชัดเจนใหม่ ๆ เพือช่วยให้ บุคลากรได้ มองภาพความสัมพันธ์ ของแต่ละ
หน่วยงานได้ อย่างชัดเจน 8) การเสริมสร้ างการพัฒนาการเปลียนแปลง 3 ระดับ คือ การเปลียนที
เน้ นความสัมพันธ์ทงั 3 ระดับ คือ การเปลียนแปลงในระดับโรงเรี ยนและชุมชน การเปลียนแปลง
ในระดับจังหวัด และการเปลียนแปลงในระดับประเทศ 142 สําหรับ กอร์ ดอน แสตนเลย์ (Gorden
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Stanley) ได้ กล่าวสรุ ป ถึง หลักการสําหรับการบริ หารการเปลียนแปลง ดังนี ) การวางแผน
การเปลียนแปลงทีมันคง ) ระบุความแตกต่างระหว่างการปฏิบตั ิหน้ าทีทีเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการในองค์กร ) ควบคุมความคาดหวังเกียวกับการเปลียนแปลงทีเสนอ ) เลือกตัวแทนการ
เปลียนแปลงอย่างระมัดระวัง ) สนับสนุนให้ กําลังใจกับกลุม่ ทีเห็นด้ วย ) ระบุผ้ ทู ีไม่เห็นด้ วยกับ
การเปลียนแปลงและพยายามต่อต้ านพวกเขา ) หลีกเลียงการช๊ อกในอนาคต 143 และลูซิเออร์
(Lussier) เสนอความคิดเห็นทีแสดงความเกียวข้ องระหว่างทฤษฎีหรื อรู ปแบบการเปลียนแปลง
แบบสนามแรงผลักดันของเลวิน และทฤษฎี ขันตอน ในการเปลียนแปลงของคอตเตอร์ ไว้ ดงั นี

ขันที
(เคิร์ท เลวิน)
ละลายสภาพเดิม
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(จอห์น คอตเตอร์ )
. สร้ างความตระหนัก
ถึงความเร่งด่วน
ในการเปลียนแปลง
ให้ กบั บุคลากร

. สร้ างทีม
การเปลียนแปลง
. สร้ างวิสยั ทัศน์
และกลยุทธ์

. สร้ างการเปลียนแปลง
โดยการแสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมใหม่ ๆ ของ
บุคลากรและความสําเร็จ
ขององค์กร

. สือสาร
วิสยั ทัศน์
. มอบหมาย
อํานาจหน้ าที

. ให้ รางวัลสําหรับความสําเร็จ
ทีเกิดจากการวางแผนระยะสัน

. พัฒนาประเมิน
การเปลียนแปลง
แผนภาพที ขันตอนกระบวนการเปลียนแปลง โดยแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างทฤษฎีหรื อ
รูปแบบการเปลียนแปลงตามแบบสนามแรงผลักดันของเคิร์ท เลวิน และทฤษฎี ขันตอน ในการ
เปลียนแปลงของจอห์น คอตเตอร์ (Lussier, 2010: 388)
จากการเปรี ยบเที ยบขันตอนการเปลี ยนแปลงของคัม มิงกับวอรี ซึงมี ขันตอน กับ
ขันตอนการเปลียนแปลงของคอตเตอร์ จะเห็นว่ามีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน โดยเริ มจากการกระตุ้น
ให้ เกิดการเปลียนแปลงจนถึงการปลูกฝั งนิสยั ใหม่ให้ เกิดแก่บุคลากรในองค์ กร อย่างไรก็ตาม
ขันตอนการเปลี ยนแปลงของคอตเตอร์ เ ป็ นขันตอนที ชัด เจนและง่ า ยต่อ การทํ า ความเข้ า ใจ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั องค์กรได้ ดีกว่าขันตอนการเปลียนแปลงของคัมมิงและวอรี ยิงนําเอา

ขันตอนการเปลียนแปลงของเคิร์ท เลวิน มาผสมผสานตามการประยุกต์ของลูซิเยอร์ ยิงทําให้
ขันตอนการเปลียนแปลงทีชัดเจนยิงขึน144
สําหรับลูซิเออร์ (Lussier) ได้ อธิบายขันตอนการเปลียนแปลงไว้ ดงั นี ขันละลายสภาพ
เดิม (Unfreezing Phase) ขันตอนนีจะเริ มจากผู้นําต้ องกระตุ้นให้ บุคลากรตระหนักถึงความ
จําเป็ นในการเปลียนแปลง ขณะเดียวกันผู้นําจะจูงใจบุคลากรโดยแสดงวิสัยทั ศน์ทีชีให้ เห็นถึง
อนาคตทีดีกว่าหลังการเปลียนแปลง สิงสําคัญบางประการหนึงทีผู้นําต้ องทําคือ การชีให้ บคุ ลากร
เห็นอุปสรรคหรื อภัยคุกคามในการดําเนินธุ รกิ จ ทีเป็ นสาเหตุสําคัญของการเปลียนแปลง เพื อ
บุคลากรจะเข้ าใจและ ไม่ต่อต้ านการเปลียนแปลงทีเกิดขึน ขันการเปลียนสภาพใหม่ (Changing)
เป็ นขันที เกิ ดการปฏิ บัติเ พื อแสวงหาแนวทางใหม่ และขันการรั กษาสภาพ (Refreezing) ใน
ขันตอนนี นิ สัย เดิ ม ค่ า นิ ย ม ประเพณี ทัศ นคติ และแนวความคิ ด เดิ ม ของบุ ค ลากรถู ก
เปลียนแปลงอย่างถาวร มีการปลูกฝั งพฤติกรรม ค่านิยม ทัศนคติขึนมาใหม่โ ดยรักษาสภาพเดิม
(ทีเกิดใหม่) เพือป้องกันไม่ให้ กลับไปเหมือนเดิม ขันตอนนีจะรวมถึงการปลูกฝั งการเปลียนแปลง
ใหม่ขึนในองค์กร โดยการทํ าให้ การเปลียนแปลงกลายเป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรมองค์กร 145
ความแตกต่างในแง่การปฏิ บตั ิทัง ทฤษฎี การเปลียนแปลงจะเห็นได้ ชั ดในขันตอนนี ขันการ
เปลียนสภาพใหม่จะประกอบด้ วยขันที ถึง ตามแนวทางการเปลียนแปลงของคอตเตอร์ ใน
ขันตอนที ของคอตเตอร์ ผู้นําจะต้ องสร้ างกลุ่มทํางานทีเป็ นผู้ริเริ มการเปลี ยนแปลงโดยการ
รวบรวมสมาชิกจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึงสมาชิกเหล่า นันเป็ นบุคคลทีได้ รับการยอมรับและเชือถือ
จากบุคคลทัวไป นอกจากนันกลุ่มทํ า งานเหล่า นีต้ องมีความสามารถในการสือสารและเข้ าใจ
พร้ อมทังสามารถแก้ ปัญหาทีเกิดจากความเฉื อยชา ความกลัว และการเมืองในองค์กรทีจะเป็ น
อุปสรรคในการยอมรับการเปลียนแปลง ขันตอนที เป็ นขันตอนทีผู้นําต้ องพัฒนาและสือสาร
วิสยั ทัศน์ทีชัดเจนให้ บุคลากรยอมรับ เพือเป็ นแนวทางในการวางกลยุทธ์ ตามวิสยั ทัศน์ทีกําหนด
วิสยั ทัศน์ขององค์กรควรเริ มต้ นพัฒนาจากผู้บริ หารระดับสูง โดยแสดงให้ เห็นว่าวิสยั ทัศน์นนั หาก
นําไปปฏิบตั ิก่อให้ เกิดผลทีดีกว่าก่อนปฏิบตั ิ สิงสําคัญคือ ก่อนการนําไปปฏิบตั ิ บุคลากรทัวไป
ต้ องมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกียวกับวิสยั ทัศน์นนั เพือก่อให้ เกิดการยอมรับทัวทังองค์กร
ขันตอนที เป็ นการสือสารให้ บคุ ลากรทุกคนรับรู้ เกียวกับวิสยั ทั ศน์และกลยุทธ์ทีจะนําไปปฏิบตั ิ
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เพื อการเปลียนแปลง ดังนันทักษะและความสามารถในการสื อสารของผู้นําจึ ง เป็ นสิ งสําคัญ
ขันตอนที เป็ นขันตอนสําคัญ เป็ นการมอบหมายอํานาจหน้ าทีให้ บุคลากรทัวองค์กรดําเนินการ
ตามวิสยั ทัศน์ทีกําหนดไว้ ผู้นําต้ องสนับสนุนและกระตุ้นบุคลากรให้ เสนอความคิดเกียวกับการ
เปลียนแปลง ขณะเดียวกันต้ องสนับสนุนบุคลากรด้ านสิงอํานวยความสะดวก ลดกฎระเบียบใน
การปฏิบตั งิ านเพือส่งเสริมการเปลียนแปลงให้ ง่ายขึน ขันตอนที และขันตอนที เป็ นขันตอนที
ผู้นํารวบรวมข้ อมูลของกิจกรรมทีเกียวกับการเปลียนแปลงและเลือกกิจกรรมทีประสบความสําเร็ จ
เพือให้ รางวัลและนํามาเป็ นแบบอย่าง เนืองจากการเปลียนแปลงหลักเป็ นสิงทียากและใช้ เวลา
หากไม่มีกิจกรรมย่อยที ประสบความสําเร็ จเป็ นตัวอย่างบุคลากรจะท้ อแท้ และไม่มีพลังในการ
ขับเคลือนต่อไป ดังนันการสร้ างความกระตือรื อร้ น ความเชือมัน ความภาคภูมิใจทีเกิดจากการให้
รางวัลและก่อให้ เกิดแรงผลักดันและแรงจูงใจในการต่อสู้กับอุปสรรคและทําให้ การเปลียนแปลง
รวดเร็ วยิงขึน แม้ บางขันตอนของการเปลียนแปลงอาจมีส่วนทีคาบเกี ยวกัน แต่การปฏิบตั ิตาม
ขันตอนเหล่านันเป็ นสิ งสําคัญ ต่อการเปลี ยนแปลง การเริ มเปลี ยนแปลงโดยไม่มี การละลาย
ทัศนคติหรื อพฤติก รรมเดิมจะประสบการณ์ ต่อต้ าน ขณะทีการรักษาสภาพทีเกิดขึนใหม่ก็ไม่ใช่
หลักประกันว่าองค์กรประสบความสํา เร็ จอย่างสมบูรณ์แบบในการเปลียนแปลง เนืองจากอาจมี
การต่อต้ านเกิดขึน ดังนันการดําเนินการเปลียนแปลงตามขันตอนดังทีกล่าวมามิใช่หลักประกัน
ความสํ าเร็ จ แต่เ ป็ นเพี ยงสนับสนุนความสํ าเร็ จที เกิ ดจากการเปลียนแปลง โดยทํ าให้ สมาชิ ก
องค์ ก รส่ ว นใหญ่ เ กิ ด พัน ธสัญ ญาร่ ว มในการดํ า เนิ น การเปลี ยนแปลงแทนที จะต่อ ต้ า นการ
เปลี ยนแปลงที เกิ ดขึนอย่า งไรก็ ตาม แม้ ผ้ ูนําจะใช้ ความพยายามในการเปลี ยนแปลงที ดีทีสุด
บุคลากรบางคนก็ยงั คงต่อต้ านการเปลี ยนแปลง อย่างไรก็ตามผู้ต่อต้ านจะถูกกดดันเนืองจาก
บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้ วยกับการเปลียนแปลง146
สําหรับนักการศึกษาไทยได้ นําเสนอแนวคิดเกี ยวกับขันตอนกระบวนการบริ หารการ
เปลียนแปลงไว้ ดงั นี ชาญชัย อาจินสมาจาร ได้ ให้ ทศั นะต่อกระบวนการเปลียนแปลงว่ามีขนตอน
ั
ต่าง ๆ ดังนี 1) การเตรี ยม (Preparation) ในขันตอนนี บุคคลที ได้ รับผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงจะได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกียวกับการเปลียนแปลง 2) การยอมรับ (Acceptance)
ขันตอนนีเป็ นการแจ้ งถึงวัตถุประสงค์ของการเปลียนแปลงวิธีการเปลียนแปลงและผลกระทบต่อ
ผู้เกี ยวข้ อง มี การจดบันทึกระดับของปฏิสัม พันธ์ ทงทางบวกและทางลบ
ั
เพืออาจจะต้ องมีการ
ปรับเปลียนแผนการดําเนินการให้ สอดคล้ องกับความคิดทีสอง 3) ข้ อผูกพัน (Commitment) เป็ น
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การปฏิบตั กิ ารในกระบวนการเปลียนแปลง และควรติดตามปฏิกิริยาของผู้ทีเกียวข้ อง มีการตัดสิน
ในขันตอนนีว่า ควรดําเนินต่อไปหรื อไม่หรื อต้ องมีการปรับแผนดําเนินการ โดยต้ องนําทัศนะของผู้
ทีเกียวข้ องมาพิจารณาด้ วย และหลังจากปรับตามทีต้ องการแล้ ว การเปลียนแปลงถูกทําให้ มีค่า
กลายเป็ นส่วนทีไม่อาจแยกออกจากวัฒนธรรมและการปฏิบตั ิงานขององค์กรได้ เขายังได้ เสนอ
เพิมเติมต่อสิงทีควรคํานึงถึงในการเปลียนแปลงให้ ประสบความสําเร็ จ คือ ต้ องสร้ างบรรยากาศใน
องค์กรทีจะทําให้ คนทัวไปยอมรับการเปลียนแปลงและองค์กรต้ องมีสมรรถนะในการวางแผนการ
เปลียนแปลงก่อนนําไปปฏิบตั ิ จะเห็นได้ ว่าจากแนวคิดของนักวิชาการแต่ละท่านนัน การบริ หาร
การเปลียนแปลงจะดําเนินไปในลักษณะของกระบวนการ ซึงมีหลักการในการเปลียนแปลง มี
ขันตอนก่อน-หลังชัดเจน มีการพัฒนานวัตกรรมในระยะต่าง ๆ ของการเปลียนแปลง และจะมี
ผลกระทบต่อบุคลากรในองค์กรนัน ๆ ด้ วย 147 ส่วนณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ กล่าวว่า การวาง
แผนการเปลียนแปลงจะดําเนินไปเป็ นลํา ดับขัน ดังนี 1) การสร้ างการรับรู้และตระหนักถึงความ
จําเป็ นในการเปลียนแปลงองค์กรเพือให้ ผ้ เู กียวข้ องทุกคนยอมรับ และเกิดความเห็นชอบต่อการ
เปลียนแปลง โดยเราสามารถแบ่งการสร้ างการรับรู้ออกเป็ น 2 วิธี คือ ( ) รวบรวมข้ อมูลเกียวกับ
สถานการณ์ในปั จจุบนั ขององค์กร และเปรี ยบเทียบหรื อวิเคราะห์ว่าแตกต่างกับสถานะทีต้ องการ
ให้ องค์กรเป็ นในอนาคตอย่างไร เพือให้ บุคลากรในองค์กรได้ เห็นถึงความแตกต่าง เกิดความ
ต้ องการทีจะพัฒนาตนเองไปข้ างหน้ า และลดช่องว่างระหว่างสถานะปั จจุบนั และความต้ องการลง
(2) สร้ างสภาพองค์กรทีบุคลากรทุกคนต้ องการ เพือผลักดันให้ เกิดการเปลียนแปลงขึน เพราะ
บางครังบุคลากรในองค์กร อาจมีความพอใจในสถานภาพในปั จจุบนั ทีเป็ นอยู่ จึงไม่ต้องการให้
เกิดการเปลียนแปลงใหม่ ๆ แก่องค์กร 2) ผู้บริ หารต้ องมีความสนใจ ให้ ความสําคัญและสนับสนุน
การเปลี ยนแปลงโดยร่ ว มกันกํ า หนดทิ ศ ทางและแผนปฏิ บัติง าน เพื อให้ บรรลุวัตถุป ระสงค์ ที
ต้ องการ โดยผู้บริหารขององค์กรจะต้ องเป็ นทังตัวอย่างในการเปลียนแปลง ผู้สนับสนุนและเป็ นผู้
กระตุ้นหรื อส่ง เสริ มให้ บุคลากรในองค์กรปฏิ บตั ิตามแนวทาง หรื อกระบวนการทีกํ าหนดอย่าง
พร้ อมเพรี ยงกัน 3) สือสารและสร้ างความเข้ าใจกับผู้เกียวข้ องโดยเฉพาะบุคคลทีเป็ นผู้นําแบบไม่
เป็ นทางการของกลุ่ม ต้ องสร้ างความเข้ าใจเกียวกับความจําเป็ นที องค์กรต้ องเปลียนแปลง และ
สถานภาพในอนาคตขององค์กร เพือให้ บุคลากรมีความสนใจและสนับสนุนการเปลียนแปลง
ภายในองค์กร เนืองจากผู้นําทีไม่เป็ นทางการจะมีอิทธิ พลต่อความคิดเห็น และการกระทําของ
บุค ลากรในกลุ่ม ถ้ า บุค ลากรไม่เ ข้ า ใจและไม่ใ ห้ ก ารสนับ สนุน การเปลี ยนแปลง ก็ จ ะทํ า ให้
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บุคลากรอืน ๆ ไม่สนใจ และเกิดการต่อต้ านโครงการใหม่ ๆ ตามไปด้ วย และนอกจากนียัง
สามารถสรุ ป ได้ ว่า กลยุท ธ์ ที สามารถนํ า มาเป็ นเครื องมื อ ในการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงนัน
ประกอบด้ วย 1) การให้ อํานาจแก่สมาชิก 2) การจูงใจ 3) การตัดสินใจ 4) การสือสาร 5) การ
บริหารความขัดแย้ ง 6) การทํางานเป็ นทีม148 ในขณะทีวันชัย มีชาติ กล่าวถึงการเตรี ยมการในการ
บริ หารการเปลี ยนแปลงไว้ ว่า เป็ นขันตอนของการสลายความต้ องการที จะอยู่ใ นสภาวะเดิม
(Unfreezing the Status Quo) ในการปฏิบตั ิงานในองค์กรนัน เมือผู้ปฏิบตั ิงานอยู่ในองค์กรมา
ช่วงระยะเวลาหนึงจะเกิดความคุ้นเคยกับสภาวะทางกายภาพในทีทํางาน เช่น สิงอํานวยความ
สะดวก เครื องมือความคุ้นเคยกับวิธีการทํางาน ขันตอนการทํางาน วิธีปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ความคุ้นเคย
กับโครงสร้ างองค์กรทีใช้ อยู่ สายการบังคับบัญชา ความคุ้นเคยกับพฤติกรรมหรื อวัฒนธรรมต่าง ๆ
ขององค์กร ฯลฯ ซึงความคุ้นเคยเหล่านีบางครังเกิดจากการสร้ างขึนขององค์กรเอง เช่น การสร้ าง
พฤติกรรมของคนในรู ปของวัฒนธรรมขององค์กร การคุ้นเคยกับระเบียบในการปฏิบตั ิงาน ฯลฯ
กระบวนการแรกของการเปลียนแปลงจึงเป็ นการสลายความต้ องการของบุคคลทีจะอยู่ในสภาวะ
เดิ ม หรื อ อยู่ ใ นสภาพที คุ้น เคย เพื อให้ เกิ ด การเปลี ยนแปลง ซึ งโดยปกติ แ ล้ ว เมื อเกิ ด การ
เปลียนแปลงก็มักจะมีการต่อต้ านการเปลียนแปลง ในขันตอนนีเป็ นการสลายการต่อต้ านการ
เปลี ยนแปลงหรื อ การกระตุ้น ให้ เ กิ ด การเปลี ยนแปลงนันเอง การสร้ างความต้ อ งการในการ
เปลียนแปลงนีจะเกิดขึน เมือสถานการณ์ในองค์กรเป็ นทียอมรับกันว่าไม่เหมาะสม กฎระเบียบ
วิธี ใ นการปฏิ บัติง านก่ อให้ เ กิ ด ปั ญ หา ทักษะและทัศ นคติของผู้ปฏิ บัติ ง านไม่เ พี ยงพอในการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น สิงเหล่านีจะเป็ นตัวผลักดันให้ เกิดการเปลียนแปลง ในขันตอนนี องค์กรจะ
ยอมรับถึงความจําเป็ นทีจะต้ องมีการเปลียนแปลงและต่อสู้กบั การต่อต้ านการเปลียนแปลงทีจะ
เกิดขึน149 สําหรับเสริ ม กัลยารัตน์ ได้ ศึกษาการบริ หารการเปลียนแปลง กรณีศกึ ษา การเตรี ยม
ออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความ
เป็ นไปได้ ต่ อ การเปลี ยนแปลงองค์ ก รเป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ อย่ า งไรก็ ต าม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องมีการวางแผนและดําเนินการต่อการบริ หารการเปลียนแปลงอย่าง
เป็ นระบบขันตอน เพือเพิมแรงผลัก และลดแรงต้ านต่าง ๆ ทีมีอยู่ ได้ แก่ ) กํ าหนดทิศทางการ
เปลียนแปลงทีชัดเจน ) หาแนวร่ วมการเปลียนแปลง ) เตรี ยมการด้ านกฎหมายและระเบียบ
148
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ข้ อบังคับต่าง ๆ เกียวกับการออกนอกระบบราชการ ) กํ าหนดระบบการตรวจสอบติดตามผล
กิจกรรมทุกครังเพื อเป็ นการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ว่าจะ
ประสบความสําเร็จหรื อไม่ มีอปุ สรรคอย่างไรและมีการนําข้ อมูลตอบกลับ (Feedblack) จากการ
ประเมินไปปรับปรุงแก้ ไขหรื อเพิมเติมแผนการเปลียนแปลงต่อไป และ ) ปลูกฝั งให้ เป็ นวัฒนธรรม
องค์กรทีเข้ มแข็ง150 นอกจากนี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกล่าวถึงขันตอนการ
เตรี ยมการในการบริ หารเปลียนแปลงในองค์กรว่าเป็ นการเตรี ยมก่อนนําการเปลียนแปลงเข้ าสู่
องค์กร เพือให้ การเปลียนแปลงนันดําเนินไปในทิศทาง วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันเพือมุ่ง
สร้ างเอกภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ขันตอนนีประกอบด้ วยกิจกรรม ดังนี
1) การจัดตังคณะทํางานบริ หารการเปลียนแปลง ควรเป็ นบุคคลทีมีวิสยั ทัศน์ ได้ รับการยอมรับ
และความไว้ วางใจจากบุคลากรส่วนใหญ่ภายในองค์กร เห็นความสําคัญและความจําเป็ นของการ
เปลียนแปลง มีความรู้ความเข้ าใจกับการเปลียนแปลงนันเป็ นอย่างดี 2) กําหนดบทบาทหน้ าที
ตลอดจนขันตอน และวิธีการทํางานร่วมกันเพือให้ คณะทํางานมีแนวทางมาตรฐาน (Norm) ใน
การประสานงานและบรรลุผลร่วมกัน ลดการสูญเสียประสิทธิภาพอันเนืองมาจากข้ อขัดแย้ ง ความ
เข้ าใจผิด ฯลฯ 3) กําหนดแผนกิจกรรมการบริหารการเปลียนแปลงพร้ อมระยะเวลาดําเนินรายการ
กิจกรรมตามความคืบหน้ าของกิจกรรมการปรับเปลียนองค์กร 4) สํารวจความพร้ อมของคนใน
องค์กรต่อการปรับเปลียนองค์กรในเรื องนัน 5) กําหนดกลุ่มเป้าหมายทีประสงค์จะให้ เกิดการ
เปลียนแปลงขึนในองค์กรและกลุม่ บุคคลทีภารกิจการบริหารการเปลียนแปลงจําเป็ นต้ องได้ รับการ
สนับสนุน 6) ประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการเปลียนแปลง และแนวทางการบริ หารการ
เปลียนแปลงเป็ นรายกลุม่ 7) กําหนดแผนการสร้ างความเข้ าใจครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ทุกกลุม่ ผลทีได้ ในขันตอนนีได้ แก่ แผนกิจกรรมการปรับเปลียนองค์กร และแผนกิจกรรมการบริ หาร
การเปลียนแปลง151
สรุ ปได้ ว่าขันตอนทีสําคัญในการเปลียนแปลงนันคือ ขันการเตรี ยม ขันยอมรับและขัน
ผูกพัน แต่นกั วิชาการบางท่านแบ่งเป็ น ขันละลายสภาพเดิม และรับการเปลียนสภาพ เป็ นต้ น
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การต่ อต้ านการเปลียนแปลง
จากการเปลียนแปลงของโลกและสิงแวดล้ อมต่าง ๆ รอบ ๆ องค์กรย่อมจะมีผลกระทบ
ต่อ สถานะขององค์ ก รอย่ า งหลี ก เลี ยงไม่ ไ ด้ ดัง นันองค์ ก รต่ า ง ๆ จะต้ อ งวางแผนให้ มี ก าร
เปลี ยนแปลงองค์กรอย่างเป็ นระบบ เพือให้ สามารถดําเนินงานและอยู่รอดได้ และจากความ
พยายามทีจะเปลียนแปลงเป็ นผลให้ มีการตอบสนองทีแตกต่างกันของสมาชิกในองค์กร รู ปแบบ
หนึงของการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงใด ๆ ก็คือ การต่อต้ านการเปลียนแปลง (resistance
to change) ซึงเป็ นพฤติกรรมของผู้ปฏิบตั ิงานหรื อสมาชิกในองค์กรขัดขวางหรื อเป็ นอุปสรรค ทํา
ให้ ก ารเปลี ยนแปลงเป็ นไปได้ ย าก และทํ า ให้ อ งค์ ก รไม่ ก้ า วหน้ าทัน กับ การเปลี ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อม ด้ วยเหตุนี ผู้บริ หารขององค์กรจึงมีความจําเป็ นทีจะต้ องเข้ าใจถึงสาเหตุและ
ธรรมชาติของการต่อต้ านการเปลียนแปลงทีเกิดขึน 152 โอค (Oreg) เชือว่าปั จจัยทีส่งผลต่อการ
เกิดพฤติกรรมต่อต้ า นการเปลียนแปลงขึน ประกอบด้ วย ) การอึดอัดทีจะสูญเสียการควบคุม
(Reluctance to lose control) กล่าวคือ การเปลียนแปลงจะทําให้ ผ้ คู นสูญเสียระบบของชีวิต
ทางแก้ ไข คือ สร้ างการมีส่วนร่วม การผูกพัน ให้ บงั เกิดแต่แรกในการตัดสินใจ ) การไม่ยืดหยุ่น
ทางความคิดอ่าน (Cognitive Rigidity) เช่น การดือรันทางความคิด (dogmatism) มีจิตใจปิ ดกัน
ไม่คอ่ ยเต็มใจจะปรับตัวรับกับสถานการณ์ใหม่ 3) ไม่สามารถนําพาจิตใจกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ ดี
เมือเผชิญแรงกดดัน ไม่มีกลวิ ธีการต่อกรกับความเครี ยดไม่ดีพอ ขาดมาตรการรับมือกับความ
เปลียนแปลง ) ความไม่อดทนต่อระยะการปรับตัวขณะทีมีการเปลียนแปลง ทําให้ ภาระงานของ
ตนเพิมขึนในระยะสัน ๆ ) ชอบการกระตุ้นในระดับตํา ไม่ชอบความแปลกใหม่ ) ไม่ยอมสลัด
ทิง ลดละเลิกนิสัยเดิม ๆ กล่าวคือ ความคุ้นเคยทําให้ สร้ างความสบายให้ บังเกิ ด 153 และการ
ต่อต้ านการเปลียนแปลงเป็ นสิงทีสามารถพบเห็นได้ ทวไป
ั จากผลการศึกษาด้ านพฤติกรรมของ
คนในองค์กร คนทัวไปมองการเปลียนแปลงว่าเป็ นการคุกคามต่อตนเอง หากมองในอีกแง่มมุ หนึง
การต่อต้ านการเปลียนแปลงเป็ นผลดี เนืองจากจะก่อให้ เกิดความมีเสถียรภาพและสามารถทราบ
ถึงพฤติกรรมของบุคลากรได้ หากไม่มีการต่อต้ านผู้บริ หารองค์กร ไม่สามารถทราบว่าบุคลากร
คิดเห็นอย่างไร อันอาจนําไปสู่ความสับสนวุ่นวายทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในอนาคต รู ปแบบ
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การต่อต้ านการเปลียนแปลงทีเห็นได้ ชดั ในองค์กร ได้ แก่ การบ่น การทํางานช้ าลง การขู่ว่าจะนัด
หยุดงาน ส่วนการต่อต้ านการเปลียนแปลงทีไม่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน ได้ แก่ บุคลากรไม่
จงรักภักดีต่อองค์กร ขาดแรงกระตุ้นในการทํางาน ทํางานผิดพลาดบ่ อยขึน มีการขาดงานโดย
อ้ างการลาป่ วยบ่อยขึน154 และการเปลียนแปลงเป็ นการเรี ยนรู้เพือทีจะทําสิงใหม่ ๆ อย่ างไรก็ตาม
การเปลียนแปลงอาจคุกคามต่อสถานภาพของบุคคลและก่อให้ เกิดความเครี ยด ความไม่สบาย
การแปลกแยก ซึงสภาพต่าง ๆ เหล่านี อาจเป็ นสาเหตุให้ คนต่อต้ านการเปลียนแปลง การต่อต้ าน
การเปลียนแปลงจึงเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีบุคลากรจะปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
บุคคลทัวไปมักมองการเปลียนแปลงว่ามีลกั ษณะทีเมือฝ่ ายหนึ งได้ ก็จะมีฝ่ายหนึงเป็ นผู้สูญเสีย
(win-lose) ดังนัน ผู้นําต้ องทําให้ มมุ มองการเปลียนแปลงเป็ นลักษณะทีทุกฝ่ ายได้ รับผลประโยชน์
โดยไม่มีผ้ สู ญ
ู เสียหรื อผู้แพ้ (win-win)155 โดยการต่อต้ านการเปลียนแปลง อาจจะมีหลายสาเหตุ
กล่าวคือ สาเหตุทีเกิดจากตัวบุคคล โดยมีสาเหตุมาจาก ) นิสยั ส่วนบุคคล มีความประพฤติที
เคยชินจนเป็ นนิสยั เมือเกิดการเปลียนแปลงทําให้ ต้องปฏิบตั ิตนแบบทีไม่เ คยชิน ทําให้ เกิดการ
ต่อต้ าน ) ความมันคงปลอดภัย บุคคลทีต้ องการความมันคงในการทํางาน มีแนวโน้ มว่าจะ
ต่อต้ านการเปลียนแปลง เนืองจากการเปลี ยนแปลงทีเกิดขึนจะคุกคามความมันคงในการทํางาน
ของตน ) ปั จ จัยทางเศรษฐกิ จ บุคลากรอาจต่อต้ านการเปลี ยนแปลง เนืองจากไม่สามารถ
ทํางานใหม่ได้ ดีเท่ากับงานเก่าและได้ รับค่าตอบแทนลดลง เนืองจากพวกเขาจะได้ รับค่าตอบแทน
จากผลการปฏิบตั ิงาน ) ความไม่ร้ ูทีก่อให้ เกิดความกลัว บุคลากรอาจต่อต้ านการเปลียนแปลง
เนืองจากความคลุมเครื อและความไม่แน่นอนในสิงทีเกิดขึน ) การเลือกการรับรู้ บุคลากรจะไม่
รับรู้ ข้ อมูลทังหมดทีเขาพบเห็น แต่จะเลือกรับข้ อมูล เฉพาะทีตนสนใจ และถนัดเท่านัน ดังนัน
บุคลากรจะเพิกเฉยข้ อมูลทีคิดว่าไม่ จําเป็ นและไม่เกิดประโยชน์ในการทํางานและแนวทางการ
ปฏิ บัติ ข องเขา ) ความไม่ เ ชื อถื อ ในตัว ผู้ นํ า เป็ นสาเหตุห นึ งในการทํ า ให้ ค นต่ อ ต้ า นการ
เปลี ยนแปลง เนืองจาก บุคลากรสงสัยว่าผู้นําปิ ดบังซ่อนเร้ นบางสิงบางอย่างไว้ เบืองหลัง การ
เปลี ยนแปลง 156 และการต่อ ต้ า นที เกิ ด จากองค์ ก ร มี ส าเหตุม าจาก ) ความเฉื อยชาจาก
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โครงสร้ าง เนืองจากโครงสร้ างองค์กรได้ กําหนดลักษณะงาน กฎระเบียบและวิธีในการปฏิบตั ิงาน
สําหรับบุคลากรอย่างเป็ นทางการ เมือมีการเปลียนแปลงใด ๆ ก็จะมีผลกระทบต่อหน่วยงาน
ต่า ง ๆ ที สัม พัน ธ์ กัน จึง เปลี ยนแปลงยาก เพราะมี กฎระเบี ย บและโครงสร้ างที เกี ยวข้ อ งกัน
มากมาย ) การเปลียนแปลงในวงจํากัด เนืองจากองค์กรประกอบด้ วยระบบย่อยทีเกี ยวข้ อง
สัมพันธ์กัน และต้ องพึงพาอาศัยซึงกันและกัน เมือเปลียนแปลงจุดใดจุดหนึงก็จะไปกระทบต่อ
ส่วนอืน ๆ ด้ วย ดังนันการเปลียนแปลงใด ๆ ในวงจํากัดจึงไม่มีผล ) ความเฉือยชาของกลุ่ม
หรื อบรรทัดฐานของกลุม่ อาจเป็ นข้ อจํากัด แม้ บคุ คลต้ องการเปลียนพฤติกรรมของเขาตามทีฝ่ าย
บริหารเสนอแนะ แต่ถ้าขัดต่อบรรทัดฐานของกลุ่มบุคคลก็ยึดถือกลุ่มมากกว่า ) กลัวจะสูญเสีย
ความเป็ นผู้เชียวชาญ การเปลียนแปลงรูปแบบการทํางานใหม่ในองค์กร อาจทําให้ กลุ่มทํางานที
มีความชํานาญเฉพาะบางกลุม่ เกิดความรู้สกึ กลัวว่ากลุม่ ของตนเองอาจลดความสําคัญลง หากมี
การเปลี ยนแปลงระบบการทํางานใหม่ ) กลัวสูญ เสี ยอํ านาจที มีอยู่เ ดิม เมื อมี ก ารกระจาย
อํานาจในการตัดสิ นใจใหม่ ผู้บริ หารระดับกลางหรื อหัวหน้ า งานอาจกลัวว่าอํ านาจของตนจะ
สูญเสียไป เช่น มีการนําระบบการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม หรื อ การจัดทีมงานบริ หารตนเองมาใช้
ทําให้ ผ้ บู ริ หารระดับกลางหรื อหัวหน้ างานต่อต้ าน ) กลัวสูญเสียทรัพยากรทีเคยได้ รับ กลุ่มต่าง
ๆ ในองค์กรเกรงว่าอาจไม่ได้ รับทรัพยากรเท่าเดิม เช่น อาจถูกลดจํานวนพนักงานในหน่วยงาน
ของตนหรื อลดจํานวนเงินงบประมาณประจําปี ทีเคยได้ รับ เพราะต้ องแบ่งปั นทรัพยากรให้ บคุ คล
อืนเมือมีการเปลียนแปลง157
เมือเกิดการต่อต้ านการเปลียนแปลงขึน บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลทีเป็ นสมาชิกขององค์กร
จะมีพฤติกรรมแสดงออกในหลาย ๆ รู ปแบบ คือ ( ) การลดปริ มาณผลลัพธ์ ของการทํางานให้
ตําลงเรื อย ๆ ( ) มีการทะเลาะแบบเรื อรัง และมีความไม่เป็ นมิตรแฝงอยู่ในใจ ( ) มีการปลุก
ระดมเพือหยุดงานประท้ วง ( ) เพิมจํานวนเวลาของการทํางาน ( ) ตังตัวเป็ นศัตรูหรื อฝ่ ายตรง
ข้ าม ( ) ปฏิวัติทําลายล้ างกัน ( ) ใช้ อิทธิ พลต่าง ๆ ต่อต้ านไม่ยอมปฏิบตั ิงาน ( ) ขาดงาน
ลาออก ย้ าย ร้ องทุกข์ เป็ นต้ น ( ) ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพตํา ( ) โดยการไม่รับรู้ ( ) โดย
การไม่นําไปใช้ ( ) โดยการรักษาสภาพเดิม ( ) โดยอ้ างขนบธรรมเนียมประเพณี ( ) โดยใช้
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วิธี ก ารของผู้อื นแทน ( ) โดยอ้ า งความสํ า เร็ จ เก่ า ๆ และ( ) โดยอ้ า งความล้ ม เหลวจาก
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จากพฤติ ก รรมต่ อ ต้ า นการเปลี ยนแปลงของบุค คลหรื อ กลุ่ ม ที แสดงออกมา เมื อ
เผชิ ญ หน้ ากับการเปลี ยนแปลงที เกิ ดขึน ผู้บริ หารหรื อ ผู้นํ าการเปลี ยนแปลงที จะสร้ างความ
เปลียนแปลงองค์กรให้ เกิดขึน จําเป็ นต้ องรู้และทราบถึงพฤติกรรมของบุคลากรทีแสดงออกถึง
การต่อต้ านการเปลี ยนแปลง และถ้ าจะแบ่ง พฤติกรรมต่อต้ านการเปลี ยนแปลงตามที กล่าว
ข้ างต้ นจะแบ่งออกได้ เป็ น กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มทีหนึง การต่อต้ านโดยตรงและแสดงออกอย่าง
เปิ ดเผย กลุม่ ทีสอง การต่อต้ านทางอ้ อมและปกปิ ด ซ่อนเร้ น และกลุ่มทีสาม การเพิกเฉยและการ
ถอนตัว แต่ไม่ว่าจะเป็ นพฤติกรรมการต่อต้ านการเปลียนแปลงในกลุ่มใด ผู้นําการเปลียนแปลง
จําเป็ นต้ องรู้และทราบถึงพฤติกรรมของบุคลากรทีแสดงออกมา เพือจะได้ หาวิธีการลดการต่อต้ าน
การเปลี ยนแปลงได้ ทัน เวลา และสามารถดํ า เนิ น การเปลี ยนแปลงองค์ ก รต่อ ไปได้ ป ระสบ
ความสําเร็จ
การลดหรือการเอาชนะการต่ อต้ านการเปลียนแปลง
การเปลียนแปลงจําเป็ นต้ องมีและเกิดขึนในองค์กรไม่สามารถทีจะหลีกเลียงได้ จึงเป็ น
หน้ า ที ของผู้บ ริ หารหรื อ ผู้นํ า การเปลี ยนแปลงที จะต้ อ งทํ า ให้ สมาชิ ก ขององค์ก รยอมรั บ และ
สนับสนุนให้ องค์กรนันเกิดการเปลียนแปลง ด้ วยวิธีการลดการต่อต้ านการเปลียนแปลง หรื อการ
หามาตรการ ป้องกันการต่อต้ านการเปลียนแปลง โดยผู้บริ หารหรื อผู้นําการเปลียนแปลงจะต้ อง
เข้ าในสถานการณ์ หรื อสมมติฐานที จะทํ าให้ การเปลียนแปลงประสบความสําเร็ จ ซึง รอบบิน
(Robbins) ได้ เสนอยุทธวิธี ประการ ทีผู้นําการเปลียนแปลงสามารถนําไปใช้ เพือจัดการกับ
การต่อต้ านการเปลี ยนแปลง ซึงมี รายละเอี ย ดดัง นี คือ ) ให้ การศึก ษาและใช้ การสื อสารที มี
ประสิทธิ ภาพต่อบุคลากร การสื อสารทีดีจะทํ าให้ บุคลากรเข้ าใจเหตุผลของการเปลี ยนแปลง
แก้ ปัญหาความเข้ าใจผิดทีเกิดจากการได้ รับข้ อมูลทีผิดพลาดและจูงใจให้ บคุ ลากรทราบถึงผลดีที
จะได้ รับการเปลียนแปลง ) ทําให้ บคุ ลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางในการเปลียนแปลง
ซึงจะทําให้ บคุ ลากรรู้สึกมีส่วนร่วมและเกิดพันธสัญญาในการดําเนินการเปลียนแปลงตามทีพวก
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เขาได้ เสนอแนะและกลายเป็ นมติร่วมกันทัวทังองค์กร อย่างไรก็ตาม ข้ อเสียของการทําให้ บคุ ลากร
มีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็น คือ การเสียเวลาในการระดมความคิด ) สนับสนุนและ
กระตุ้นการเปลียนแปลง ผู้นําการเปลียนแปลงต้ องสนับสนุนและกระตุ้ นบุคลากรในยามทีพวก
เขารู้ สึกกลัวและกังวลต่อการเปลี ยนแปลง เช่น อาจมีการให้ คําปรึ กษา การให้ กําลังใจ มีการ
ฝึ กอบรมทักษะ การให้ ลาพักเมือบุคลากรท้ อแท้ ) ดําเนินการเปลียนแปลงอย่างยุติธรรม ผู้นํา
การเปลียนแปลงต้ องทําให้ บุคลากรมีความคิดเชิงบวกต่อการเปลียนแปลง และทําให้ บุคลากร
มันใจว่าการเปลียนแปลงเป็ นไปด้ วยความยุตธิ รรมและคงเส้ นคงวา ) การใช้ อบุ ายและการทําให้
ผู้ต่อต้ านการเปลียนแปลงกลายเป็ นมิตร บางครังผู้บริ หารต้ องใช้ กลอุบายในการหลอกล่อให้ ผ้ ู
ต่อต้ านหันมาสนับสนุน เช่น การขู่ปิดโรงงานเนื องจากขาดทุน หากบุคลากรไม่ช่วยกันลด
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ขณะเดียวกันผู้นําต้ องชักชวนผู้ตอ่ ต้ านให้ มีส่วนร่วมสําคัญในการนํา
การเปลียนแปลง ทําให้ ได้ รับการสนับสนุนจากบุคคลทีเคยต่อต้ าน การใช้ อุบายและการทําให้
ฝ่ ายตรงข้ ามเป็ นพันธมิตรเป็ นวิธีการทีลงทุนต่อ อย่างไรก็ตาม ยุทธวิธีนีค่อนข้ างเสียง เนืองจาก
จะต้ องไม่ทําให้ ฝ่ายตรงข้ ามรู้ ตวั ว่า เรากําลังใช้ อุบาย มิฉะนัน ผู้นําการเปลียนแปลงจะสูญเสีย
ความเชื อถื อ ทั น ที ) เลื อ กบุ ค คลที ยอมรั บ การเปลี ยนแปลง ผลจากการวิ จั ย แสดงว่ า
ความสามารถในการปรับตัวและยอมรับการเปลียนแปลงมีความสัมพันธ์กบั บุคลิกลักษณะส่วนตัว
บุ ค คลที ยอมรั บ การเปลี ยนแปลงได้ ง่ า ยเป็ นบุ ค คลที ใจกว้ าง มี ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกกั บ การ
เปลี ยนแปลง กล้ าเสี ยง มี ความยื ดหยุ่น ดังนันผู้นําการเปลี ยนแปลงควรศึกษากลุ่มคนที จะ
เปลียนแปลงเพือโน้ มน้ าวบุคคลเหล่านีให้ เห็นประโยชน์ของการเปลียนแปลงก่อนเป็ นอันดับแรก
) การบังคับเป็ นการใช้ การข่มขู่หรื อกําลังบังคับต่อผู้ตอ่ ต้ านการเปลียนแปลงหรื ออาจขู่ว่าจะย้ าย
ไม่ว่าการพิจารณาเลื อนตําแหน่ง จะมีการประเมินการทํางานของบุคลากรทีไม่ให้ ความร่ วมมือ
ในทางลบ เป็ นการบีบบังคับให้ ผ้ ตู อ่ ต้ านเกิดความเกรงกลัว อย่างไรก็ตามการใช้ กําลังบังคับมีทงั
ประโยชน์และโทษ ดังนันผู้นําการเปลียนแปลงควรใช้ วิธีนีด้ วยความระมัดระวัง 159 สําหรับเอเลน
ลอร์ เลอร์ และเจมส์ ซิลลิทอร์ (Alan lawer & James Sillitoe) กล่าวถึงองค์ประกอบทีจะทําให้
การบริหารการเปลียนแปลงสําเร็จคือ ) เรี ยนรู้จากข้ อผิดพลาด ) การให้ คําปรึกษาเกียวกับการ
ตัดสินใจ ก่อนทีจะตัดสินใจ ) การให้ คําปรึ กษากับสถาบันเกียวกับการเปลียนแปลงก่อนทีจะ
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ดําเนินการ ) มุ่งมันทีจะสนับสนุนและฝึ กอบรมพัฒนาอย่างต่อเนือง 160 ทรรศนะของ เชียวชาญ
อังศุวฒ
ั นกุล ได้ รวบรวมวิธีการเอาชนะการต่อต้ านการเปลียนแปลงของนักวิชาการคนอืน ๆ ไว้
ประการ คือ ) การสร้ างความเชือถื อ (trust) หมายถึง ผู้บริ หารหรื อผู้นําการเปลียนแปลง
จะต้ องเป็ นบุคคลทีบุคคลหรื อสมาชิกในองค์กรมีความเคารพไว้ วางใจหรื อเชือถือ เพราะเมือคนใน
องค์กรศรัทธาต่อตัวผู้บริ หารแล้ ว การยอมรับ เชือฟั ง หรื อเห็นด้ วยกับการเปลียนแปลงจะเป็ นเรื อง
ง่าย ) การให้ การศึกษาและการติดต่อสือสาร (education and communication) หมายถึง การ
ติ ด ต่ อ สื อสารหรื อ ให้ ข้ อมู ล ที ถู ก ต้ องกั บ สมาชิ ก โดยการสร้ างระบบการติ ด ต่ อ สื อสารที มี
ประสิทธิภาพ เพือถ่ายทอดข้ อมูลให้ กบั สมาชิกได้ อย่างทัวถึง ชีให้ เห็นถึงเหตุผลและความจําเป็ น
ในการเปลียนแปลง ซึงจะมีผลกระทบต่อองค์กรโดยส่วนรวมให้ ดีขึน ) การมีส่วนร่ วมในการ
เปลี ยนแปลง (participation) ได้ แก่ การกระตุ้ นให้ ผู้ ปฏิ บั ติ ง านเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการ
เปลียนแปลง ) การพยายามรักษาประเพณีทีเป็ นประโยชน์เอาไว้ (attempt to maintain useful
custom) การเปลียนแปลงในองค์กรมักจะมีความจริ งอย่างหนึงว่า จะมีผลกระทบต่อประเพณี
หรื อวัฒนธรรมองค์กร ซึงสร้ างความเคยชินในการปฏิบตั งิ านให้ กบั ผู้ปฏิบตั งิ าน และมักจะทําให้
เกิดความไม่พึงพอใจและเกิดการต่อต้ านขึนมา ดังนัน ถ้ าหากเป็ นไปได้ การเปลียนแปลงควร
จะต้ องทําให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมในการทํางานเดิมในองค์กรให้ มากทีสุดเท่าทีจะทําได้ แต่
อย่า งไรก็ ต าม ประเพณี ห รื อ วัฒ นธรรมในการทํ า งานที จะรั ก ษาเอาไว้ ควรจะเป็ นสิงที เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานในองค์กร ) การเปลียนแปลงเฉพาะในสิงทีจําเป็ น (make only
necessary change) การเปลียนแปลงองค์กรนันไม่ใช่เปลียนแปลง เพราะอยากจะเปลียนแปลง
และไม่ใช่เป็ นความต้ องการของคนใดคนหนึงหากแต่การเปลียนแปลงจะเกิดขึน เพราะเป็ นความ
จําเป็ นขององค์กรทีต้ องการจะปรับตัวเพือความอยู่รอดหรื อประสิทธิผลขององค์กร ดังนันการ
เปลียนแปลงจึงต้ องเป็ นไปตามสถานการณ์ ทีจําเป็ นและเป็ นสิงทีเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรอย่าง
แท้ จ ริ ง ) สร้ างหลักประกันว่าจะไม่เกิ ดความสูญ เสี ย (guarantee against loss) การ
เปลี ยนแปลงองค์ ก รบางครั งอาจทํ า ให้ บุ ค คลหรื อ สมาชิ ก กลัว ในเรื องของการตกงานหรื อ
ความก้ าวหน้ า และรายได้ ดังนันจะต้ องสร้ างหลักประกันว่าสิงต่าง ๆ เหล่านี จะไม่เกิดขึนเพือ
ทําให้ สมาชิกหมดความกังวลใจ ) การให้ รางวัลตอบแทน (supplementary reward) นอกจาก
การให้ หลักประกันว่าเขาจะไม่สูญเสียสถานะเดิมของเขาแล้ ว ยังอาจจะต้ องใช้ วิธีการให้ รางวัล
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):

เพิมเติม หากเขามีความเต็มใจทีจะสร้ างสรรค์การเปลียนแปลงโดยปราศจากการขัดขวางการ
เปลียนแปลง ) การให้ คําปรึกษา (provide counseling) บุคคลหรื อสมาชิกในองค์กรอาจมีความ
กลัวต่อการเปลียนแปลงในสิงใหม่ ๆ ทีตนเองไม่ค้ นุ เคยหรื อคิดว่า ตัวเองไม่มีความสามารถทําได้
ดังนัน ผู้นําการเปลียนแปลงจะต้ องคอยให้ คําปรึกษา โดยต้ องมีความเชือมันว่า บุคคลหรื อสมาชิก
สามารถจะปฏิ บัติง านใหม่ ห รื อ แก้ ปั ญ หาได้ ) การใช้ เ ล่ห์ เ หลี ยมและการดึง เข้ า เป็ นพวก
(manipulation and co - potation) การใช้ เล่ห์เหลียมหมายถึง การทีผู้บริ หารพยายามจะหา
วิธีการแยกสลายบุคคล หรื อกลุ่มอย่างลับ ๆ เพือไม่ให้ มีการรวมตัวต่อต้ านขึนมา ซึงอาจจะใช้
วิธีการปล่อยข่าวลือให้ เห็นว่าการเปลียนแปลงจะทําให้ เกิดผลดีขนมา
ึ โดยการทําให้ สอดคล้ องกับ
เหตุการณ์ในแต่ละครัง ส่วนการดึงเข้ ามาเป็ นพวกจะใช้ วิธีการชักจูงหรื อบางครังอาจจะต้ องซือตัว
(pay off) หัวหน้ าหรื อผู้นํากลุ่ม ต่อต้ าน โดยให้ ตําแหน่ง และบทบาทสําคัญในกระบวนการ
เปลียนแปลง ) การเจรจาต่อรอง (negotiation) การอนุญาตให้ บุคคลหรื อสมาชิกมีโอกาสเข้ า
มาเจรจาต่อรอง ถือได้ ว่าเป็ นกลยุทธ์ อีกอย่างหนึงทีจะลดการต่อต้ านการเปลียนแปลงได้ และ
) การใช้ วิธีการบังคับ (coercion) คือ การทีผู้บริ หารหรื อผู้นําการเปลียนแปลงใช้ อํานาจในการ
บังคับให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านทีต่อต้ านการเปลียนแปลงปฏิบตั ิตามแผนการเปลียนแปลงทีกําหนดไว้ 161
วิธีการลดการต่อต้ านการเปลียนแปลงดังกล่าวข้ างต้ น แต่ละวิธีการจะมีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ ต่าง ๆ กัน แต่สรุ ปเป็ นแนวทางใหญ่ ๆ ได้ ดงั นี ) การสนับสนุนส่งเสริ มการ
เปลียนแปลง ซึงเป็ นแนวทางทีมุ่งทําให้ บคุ คลหรื อสมาชิกในองค์กรยอมรับการเปลียนแปลงด้ วย
ความเต็มใจ และพร้ อมทีจะให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที โดยอาจเลือกใช้ วิธีการสือสารให้ เข้ าใจ
การให้ มีส่วนร่ วม การสนับสนุน การให้ รางวัลหรื อการเจรจาต่อรองและตกลงร่ วมกัน เป็ นต้ น )
การบีบบังคับให้ ยอมรับและปฏิบตั ิตามการเปลียนแปลง การใช้ แนวทางนี ผู้บริ หารหรื อผู้นําการ
เปลียนแปลงจะต้ องใช้ วิธีการตอบโต้ กบั แรงต่อต้ านการเปลียนแปลงจากบุคคลหรื อบรรดาสมาชิก
ในองค์กร โดยใช้ แรงกดดันให้ บคุ คลหรื อสมาชิกยอมรับการเปลียนแปลง และไม่คํานึงว่าบุคคล
หรื อ สมาชิ ก จะเต็ม ใจหรื อ ไม่ เช่น การบี บ บัง คับให้ ย อมรั บนโยบายใหม่โดยไม่เ ปิ ดโอกาสให้
ผู้เกียวข้ องแสดงความคิดเห็น ซึงปั ญหาทีตามมาก็คือ การเกิดความเครี ยดทังฝ่ ายบริ หารและฝ่ าย
ผู้ป ฏิ บัติ ง านและมี แ นวโน้ ม จะเกิ ด ผลในทางลบมากว่ า ทางบวก 162 และในการบริ ห ารการ
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เปลียนแปลง มีกลยุทธ์ ทีสามารถนํามาใช้ ได้ หลายประการขึนอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละองค์กร
และในช่วงเวลา โดยกลยุทธ์ การบริ หารอาจแบ่งได้ ตามขอบเขตของการมีส่วนร่ วมโดยบุคลากร
ระดับต่าง ๆ ในองค์กร ดังนี ) กลยุทธ์ การปรับเปลียนองค์กรโดยการบัญชาการ (Comander
Approach) การปรับเปลียนองค์กรด้ วยวิธีนีเป็ นการทีผู้บริ หารคิดริ เริ ม และใช้ อํานาจบัญชาการ
ปรับเปลียนในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร โดยผู้ปฏิบตั ิมีหน้ าทีเพียงปฏิบตั ิตามคําสังเท่านัน วิธีนีเป็ น
วิธีทีอาจทําให้ มี การต่อต้ าน การไม่ยอมรับการเปลี ยนแปลงได้ และการทีผู้บริ หารคิดคนเดียว
บัญชาการคนเดียวก็เสียงต่อความผิดพลาดจากข้ อมูลข้ อเท็จจริ ง อย่างไรก็ตามในสถานการณ์
วิกฤติ ทีองค์กรมีความสับสนวุ่นวายหรื อในภาวะฉุกเฉิ น อาจหลี กเลียงการเปลี ยนแปลงแบบ
บัญชาการได้ ยาก นอกจากนีในสถานการณ์ ที ทุกอย่า งสงบเรี ยบร้ อย ราบรื นอย่างมาก และ
สมาชิกทุกคนในองค์กรยอมรับและพร้ อมจะปฏิบตั ิตามผู้บริ หาร กลยุทธ์ การบัญชาการ จะเป็ น
วิธีการปรับเปลียนองค์กรทีรวดเร็วทีสุด ) กลยุทธ์การปรับเปลียนองค์กรโดยการให้ มีส่วนร่วมใน
วงจํากัด (Consultative Approach) การปรับเปลียนองค์กรด้ วยวิธีนีใช้ การเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากร
ทีมีความสําคัญ จะเป็ นโดยตําแหน่งหน้ าที หรื อการยอมรับอย่างไม่เป็ นทางการก็ดี ให้ ได้ เข้ ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด วางแผน และร่ ว มเป็ นผู้ นํ า ในการปรั บ เปลี ยนอ งค์ ก ร เช่ น การจั ด ตัง
คณะกรรมการหรื อคณะทํางานเพือปรับเปลียนองค์กร ซึงวิธีนีอาจจะบรรเทากระแสการต่อต้ านได้
บ้ าง และช่วยให้ สามารถระดมความคิด ความร่ วมมือได้ จากหลายฝ่ ายในองค์กร แต่วิธีนีจะใช้
เวลาค่อนข้ างมาก และการทีมี หลายคนเข้ ามามีส่วนร่ วมนัน อาจทําให้ ความพยายามในการ
ปรั บ เปลี ยนองค์ กรเบี ยงเบนจากเป้าหมายเดิม ได้ ) กลยุทธ์ ก ารปรั บเปลี ยนองค์ก รโดยการ
กระจายอํานาจ (Decentralized Approach) วิ ธีนีใช้ การเปิ ดกว้ างโดยให้ โอกาสทุก ๆ คนใน
องค์กร สามารถมีส่วนริ เริ มและดําเนินการเปลียนแปลงองค์กรทังในส่วนทีตนรับผิดชอบ และใน
ส่วนที อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของตนตัวอย่ างของการเปลี ยนแปลงองค์กรในลักษณะนี
ได้ แก่ การใช้ การบริ หารคุณภาพทังองค์กร (Total Quality Management) หรื อการให้ มีการจัด
ระบบงานกันเองในทีม ฯลฯ (Autonomous Work Team) กลยุทธ์การเปลียนแปลงเช่นนี จะ
ช่วยให้ มีการเปลียนแปลงองค์กรในจุดต่าง ๆ อยู่ในวงจํากัดเฉพาะกลุ่ม เฉพาะแผนกหรื อฝ่ าย
งาน โดยเฉพาะหากองค์กรนันไม่มีระบบการสือสารประชาสัมพันธ์ภายในทีดีพอ และทีสําคัญ คือ
การเปลียนแปลงทีเกิดขึนอาจไม่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ทีวางไว้ และเมือผู้ปฏิบตั ิงานได้ มีส่วนร่ วม
สร้ างสิงใดขึนมา ความรู้สกึ หวงแหนเป็ นเจ้ าของ อาจเป็ นอุปสรรคต่อการเปลียนแปลงสิงทีเขาคิด

ริเริมขึนมาได้ ) กลยุทธ์แบบผสม (Mixed Atrategy) เป็ นการนํากลยุทธ์การเปลียนแปลงองค์กร
หลาย ๆ แบบมาใช้ ร่วมกัน เช่น ใช้ กลยุทธ์ การสังการ โดยทีผู้บริ หารสูงสุดลงมาเป็ นวิทยากรใน
การบรรยาย เรื องการปรับกลยุทธ์ ก ารดําเนินงานขององค์กรด้ วยตนเอง ประกอบกับการสร้ าง
ทีมงานการรื อปรับระบบงานของสาขาต่าง ๆ เพือให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์นนั และเสริ มด้ วยการจัด
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพในระดับปฏิบตั ิการ ซึงเป็ นการกระจายอํานาจในการเปลียนแปลงไปสู่ส่วน
ต่างๆ ขององค์กร การเปลียนแปลงองค์กรโดยอาศัยกลยุทธ์ประเภทต่าง ๆ ประกอบกันนัน จะต้ อง
มีกลไกกลางเพือประสาน และการบริ หารการเปลียนแปลงด้ านต่าง ๆ ให้ เป็ นไปอย่างสอดคล้ อง
กัน ) กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร (Organizational Development) การบริ หารการเปลียนแปลง
โดยการพัฒนาองค์กร เป็ นกลยุทธ์ทีมุ่งสร้ างขีดความสามารถให้ แก่สมาชิกในองค์กรในการมอง
ปั ญหา แก้ ปัญหาและเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทีปรึกษาทีประยุกต์ใช้ ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์
ในการสนับสนุนให้ ทีมพัฒนาขีดความสามารถในการแก้ ปัญหา และเรี ยนรู้ร่วมกันเพือให้ ทีมต่างๆ
ในองค์กรมีความพร้ อมทีจะจัดการกับสิงท้ าทายและเปลียนแปลงต่าง ๆ ในองค์กร163 สําหรับ
คอตเตอร์ (Kotter) ได้ แนะนําทีจะทําให้ การเปลียนแปลงราบรื นหรื อใช้ เป็ นกลยุทธ์ในการบริ หาร
การเปลียนแปลงคือ 1) ความร่วมมือและการทํางานเป็ นทีม เป็ นกุญแจสําคัญในการบริ หารการ
เปลียนแปลง ซึงเป็ นการพัฒนาทักษะการทํางานเป็ นทีม องค์กรควรกระตุ้นบุคลากรให้ แสดงพลัง
แห่งความร่วมมือ เพือเผชิญกับการเปลียนแปลงในทุก ๆ ด้ าน และเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและดําเนินกิจกรรม โดยมีการกําหนดหน้ าที บทบาทให้ เหมาะสม
กับระดับของการมีส่วนร่วม ) ภาวะความเป็ นผู้นํา (Leadership) ในช่วงของการเปลียนแปลง
ผู้บ ริ ห ารต้ อ งเป็ นบุค คลที มองการณ์ ไ กล สามารถสร้ างกลยุท ธ์ ยุท ธศาสตร์ รวมทังแผนการ
เปลียนแปลง สามารถกระตุ้นและจัดการให้ บคุ ลากรในองค์กรดําเนินกิจกรรมได้ ตรงตามเป้าหมาย
มี ค วามตรงไปตรงมากล้ า เผชิ ญ ในทุก สถานการณ์ ตลอดจนรั บ ผิ ด ชอบและเรี ย นรู้ สิ งใหม่
ตลอดเวลา ในส่วนของนักวิ ช าการไทยที นํ า เสนอกลยุท ธ์ การบริ หารการเปลี ยนแปลงไว้ ดัง นี
วิโรจน์ สารรัตนะ ได้ สรุปแนวทางการบริหารการเปลียนแปลงไว้ ดังนี ) การให้ ความรู้ความเข้ าใจ
ในเรื องทีจะเปลียนแปลงแก่สมาชิก ) การพัฒนาระบบการติดต่อสือสารทีดี ) การให้ สมาชิกมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ ) การได้ รับการสนับสนุนจากผู้บริ หารในระดับสูง ) การใช้ ผ้ นู ําในการ
เปลียนแปลงทีเข้ มแข็งและเป็ นทียอมรับ ) การสร้ างความหวังในการเปลียนแปลงและลดความ
หวันวิตกแก่ส มาชิ ก ) การแสดงศักยภาพความเป็ นไปได้ ในการทีจะทํ าให้ ก ารเปลี ยนแปลง
สํานักบริ การข้ อมูลข่าวสารและสารสนเทศ, กลยุทธ์ ในการบริหารการ
เปลียนแปลง, เข้ าถึงเมือ 15 เมษายน
, เข้ าถึงได้ จาก www.idis.ru.ac.th/report
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บรรลุผล ) การใช้ อํานาจบังคับ ในขณะที นพ ศรี บุญนาค ได้ กล่าวถึงกลยุทธ์ การบริ หารการ
เปลียนแปลงให้ สําเร็ จไว้ กลยุทธ์ ดังนี ) การติดต่อสือสารและการให้ การศึกษาเพือให้ เกิดการ
ยอมรับและสนับสนุน ) การเจรจาต่อรอง การยอมลดเป้าหมายหรื อวิธีการบางอย่างลง ) การ
บังคับ หากจําเป็ นในบางกรณี ) การยอมรับและสนับสนุนจากผู้บริหารในระดับสูง ) การมีส่วน
ร่วมของพนักงาน และขันตอนนีถือว่าเป็ นขันตอนทียากทีสุดในการเปลียนแปลง ซึงเมือประสบ
ความสําเร็ จในการเปลียนแปลงแล้ ว ควรปฏิบตั ิอย่างต่อเนืองจนเป็ นปกติวิสยั ในการทํางานเพือ
เป็ นการรักษาวัฒนธรรมองค์กรใหม่ให้ เป็ นส่วนหนึงในการทํางานนันเอง 164 นอกจากนี วิรัช
สงวนวงศ์วาน กล่าวถึงเทคนิคในการบริ หารการเปลียนแปลงได้ แก่ ) ข้ อมูลย้ อนกลับจากการ
สํารวจ (Survey Feedback) เป็ นเครื องมือเพือการเข้ าถึงทัศนคติของสมาชิกในองค์กรหรื อเป็ น
การสื บ หาความขัด แย้ ง ในการรั บ รู้ ของสมาชิ ก ทุก คน องค์ ก รมี ส่ ว นร่ ว มในการสํ า รวจข้ อ มูล
ย้ อนกลับนี แต่ความสําคัญทีผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะมีการตอบแบบสอบถาม
(Questionnaire) และเปิ ดโอกาสให้ ทําการเสนอแนะด้ วยคําถามปลายเปิ ดหรื อผู้บริ หารทําการ
สัมภาษณ์แต่ละหัวข้ อทีเกียวข้ องอย่างเฉพาะเจาะจง คําถามจะเป็ นการสอบถามถึงทัศนคติและ
การรับรู้ในหัวข้ อกว้ าง ๆ รวมทังการฝึ กหัดตัดสินใจประสิทธิภาพการติดต่อสือสาร การประสาน
ระหว่างหน่วยงาน และความพอใจในองค์กร เพือนร่ วมงาน ตลอดจนหัวหน้ างาน ข้ อมูลจากการ
สํารวจอาจกลายเป็ นสิงสะท้ อนปั ญหาและเป็ นหัวข้ อทีสะท้ อนความลําบากของคนในองค์กร บาง
กรณีผ้ บู ริ หารอาจปรึกษาผู้เชียวชาญภายนอกในเรื องแบบสอบถามได้ นอกจากนีอาจจัดให้ มีการ
หารื อกลุ่ม (Group Discussion) ซึงเป็ นการสํารวจข้ อมูลย้ อนกลับทีจะช่วยระบุปัญหาทียังแสดง
นัยไม่ชดั เจนในแบบสอบถาม แต่การจะใช้ รูปแบบการสํารวจแบบใดขึนอยู่กบั องค์กร การยอมรับ
และปั ญหาทีต้ องการระบุในการดํา เนินงานนันเอง ) การสร้ างทีม (Team Building) เป็ นการใช้
ประโยชน์สงู สุดจากกิจกรรมกลุ่มเพือเพิมความไว้ วางใจ และการเปิ ดเผยภายในสมาชิกกลุ่ ม อาจ
เป็ นกลุ่มจากการทํางานร่ วมกันหรื อกลุ่มหลากหลายระดับทีมีกิจกรรมเป็ นอิสระจากกันได้ การ
สร้ างทีมประยุกต์มาจากการพึงพาระหว่างกันของทีมฟุตบอล ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือปรับปรุงความ
พยายามของสมาชิกในการประสานผลการปฏิบตั งิ านของทีมให้ พฒ
ั นาดีขนึ กิจกรรมของการสร้ าง
ทีมประกอบด้ วย การกําหนดเป้าหมาย การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม การวิเคราะห์บทบาท
และความรับผิดชอบของสมาชิกกลุ่ม ตลอดจนการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม การสร้ างทีมทําให้
สมาชิกทราบถึงบทบาทหน้ าทีทีชัดเจน มีการร่วมมือ มีการสร้ างสรรค์ความรู้สึกร่วมกันและมีการ
รับรู้ ทีแตกต่างให้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ทีสําคัญคือ เป็ นกุญแจนําไปสู่ทิศทางการทํางานที
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ชัดเจนและอาจจะช่วยปรับปรุงทําให้ ทีมมีประสิทธิภาพมากขึนอีกด้ วย ) การพัฒนาระหว่างกลุ่ม
(Intergroup Development) เป็ นเทคนิคทีช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้เพือเปลียนแปลงทัศนคติ ทีคิดว่ามี
ลักษณะแบบจําลองการรับรู้ ว่ากลุ่มมีกันและกันเท่านัน เช่น บริ ษัทแห่งหนึงฝ่ ายวิศวกรรมมอง
ภาพว่าฝ่ ายบัญชีมีรูปแบบการปฏิบตั ิงานทีล้ าหลัง อนุรักษ์ นิยมและมีบคุ ลิกขีอาย ในขณะทีฝ่ าย
บุคคลสนใจการปกป้องสิทธิประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ ซึงมีผลต่อกําไรของบริ ษัท เป็ นต้ น ดังนัน
จึง เกิดแบบจํ าลองผลการรั บรู้ ทีมี ผ ลเชิ ง ลบต่อความพยายามประสานงานระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ
ผู้บริ หารจึงใช้ เทคนิคการพัฒนาระหว่างกลุ่มทีมีลกั ษณะแตกต่ างกัน วิธีหนึงทีนิยมคือ เน้ นการ
แก้ ไขปั ญหา (Problem Solving) ด้ วยหลักการของวิธีนี แต่ละกลุ่มจะเป็ นอิสระในการพัฒนาการ
รั บ รู้ ของตัว เองและกลุ่ม อื น ๆ หลัง จากนันกลุ่ม ต่า ง ๆ จะแบ่ง ปั น และหารื อ อภิ ป รายความ
คล้ ายคลึงและความแตกต่างของกันและกัน แต่บางครังการรับรู้ อาจมีการบิดเบือนหรื อมีความ
แตกต่างทีเป็ นสาเหตุให้ ความตังใจทีแท้ จริ งเกิดการเข้ าใจผิดได้ แต่ก็เป็ นธรรมชาติของการขัดแย้ ง
(Conflict) ซึงโดยปกติทวไปจะไม่
ั
มีผลร้ ายแรงมากนัก การใช้ เครื องมือหรื อเทคนิคประเภทนีทําให้
กลุ่ม ต่างๆ สามารถเคลือนย้ ายความคิดเห็นและมี บทสรุ ปเกี ยวกับการพัฒนาการทํ างานทีจะ
ปรับปรุ งความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มได้ และในกลุ่มย่อยทีมีสมาชิกทีขัดแย้ งกั นอยู่บ้างก็สามารถ
สร้ างสรรค์ วิเคราะห์ปัญหาและเริมรูปแบบการปฏิบตั งิ านทีเป็ นไปได้ เพือปรับปรุงความสัมพันธ์ให้
ดีขึนในทีสุด ) การรื อปรับระบบ (Reengineering) การรื อปรับระบบหรื อโครงสร้ างทีเรี ยกว่า
Reengineering เป็ นเครื องมือทางการบริ หารทีมาใช้ ปฏิบตั ิ ช่วยในการเปลียนแปลงซึงเป็ นทีนิยม
มากทีสุด การรื อปรับระบบเป็ นการออกแบบใหม่ให้ กับกระบวนการหลักขององค์กรตามลักษณะ
งานทีมีความจําเป็ น โดยเพิกเฉยหรื อละเลยแนวทางทีเคยเป็ นในอดีต (Paradigm Shift) แล้ ว
ออกแบบทุกอย่างในองค์ก รขึนใหม่ ตังแต่การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ จ นไปถึง การบริ หารลูกค้ า )
องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) การสร้ างนวัตกรรมเป็ นการกระตุ้นโอกาสและการ
เติบโต ถ้ าไม่มีการคิดค้ นใหม่ ๆ หรื อสร้ างนวัตกรรม ในองค์กรคงมีสภาพถดถอยและเสือมสลาย
ลง แต่องค์กรจะสร้ างนวัตกรรมได้ อย่างไร นวัตกรรมเป็ นการเปลียนแปลงชนิ ดพิเศษทีทําให้ เกิด
การแตกต่างสะท้ อนความคิดใหม่ซึงถูกประยุกต์เพือคิดค้ นหรื อปรับปรุ งสินค้ า กระบวนการหรื อ
บริ การ ดังนันนวัตกรรมจึงเป็ นการเปลียนแปลงแต่ไม่ใช่ทงหมด
ั
เป็ นเพียงส่วนทีจําเป็ น รวมทัง
ความคิดใหม่และสร้ างสรรค์งานทําให้ เกิดการปรับปรุ งทีสําคัญ นวัตกรรมอาจจะมีขอบเขตจาก
การปรับปรุงเล็กน้ อย เช่น บริษัทแห่งหนึงมีการขยายสายการผลิตสินค้ า อาหารขบเคียว จากเดิม
ปกติเป็ นแบบเพิมไส้ สองชันสองรสในตัวขนม เป็ นต้ น หรื อมีการปรับปรุ งขนาดใหญ่ เช่น บริ ษัท
จําหน่ายหนังสือแห่งหนึงมีการสร้ างเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เชือมระหว่างคลังหนังสือและฐานข้ อมูล

ต่าง ๆ ของทุกสํานักพิมพ์ เป็ นต้ น หลักการของนวัตกรรมได้ รวมความคิดด้ านกระบวนการทํางาน
แบบใหม่ เทคโนโลยีการผลิตใหม่ โครงสร้ างหรื อระบบบริ หารใหม่และแผนงานหรื อโปรแกรมใหม่
เกี ยวกั บ สมาชิ ก ขององค์ ก รแบบใหม่ ไ ว้ ด้ วยกั น ) องค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู้ (Learning
Organization) หากมีการเรี ย งลํ าดับ การบริ หารปรั บปรุ ง เปลี ยนแปลงโดยใช้ เทคนิคต่าง ๆ จะ
พบว่า เริ มจากการมีการปรับปรุงคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) การรื อ
ปรับระบบ (Reengineering) และต่อมาเกิดเทคนิคการเปลียนแปลงโดยการสร้ างองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ (Learning Organization) ซึงเป็ นองค์กรทีจะพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและการ
เปลียนแปลงอย่างต่อเนือง การเรี ยนรู้ขององค์กรเริ มจากวงจรง่าย ๆ จากกระบวนการร่วมมือกัน
และเมื อพบข้ อ ผิด พลาดก็ จ ะมี การปรั บ เปลี ยนนํ า มาพัฒ นาการเรี ย นรู้ ต่อ ไป โดยจะมี ก ารหา
สถานการณ์หรื อโอกาสต่าง ๆ ให้ เกิดข้ อสรุ ปทีแตกต่างเพือหาทางปรับปรุ งแก้ ปัญหาให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ) การพัฒนาองค์กร (Organization Development) เป็ นเทคนิค
การเปลียนแปลงองค์กรทีมีการวางแผนไว้ ประเภทหนึง ซึงถื อเป็ นความรู้ ในการเปลียนแปลง
พฤติกรรมอย่างเป็ นระบบและมีความพยายามปรับปรุ งประสิทธิ ภาพองค์กรแฝงอยู่ด้วย อาจ
กล่ า วว่ า การพัฒ นาองค์ ก รคื อ การวางแผนระยะยาวโดยอาศัย การควบคุม ที ดี เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพขององค์กร โดยใช้ ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ เป็ นแกนนําในการปฏิบตั ิงาน คุณค่า
หลักของการพัฒนาองค์กรคือ การเป็ นทียอมรับว่าปรับปรุ งองค์ กรได้ ใน ประเด็นสําคัญ ได้ แก่
การมีอิสระในการเลือก โดยเชือว่าการให้ ทางเลือกกับคนจะมีผลกระทบกับงาน อํานาจทีแบ่งปั น
เชือว่าสมาชิกในองค์กรทีอยู่รวมกันจะมีผลกระทบกับงาน และความไว้ วางใจตนเอง มีความเชือ
ว่า ถึงแม้ คนจะจากไป แต่ระบบยังคงมีอยู่และมีความต่อเนืองสามารถสร้ างการพัฒนาได้ ด้วย
ตนเอง165
สรุปได้ ว่าเมือมีการเปลียนแปลง การเกิดแรงต่อ ต้ านก็จะเกิดขึนด้ วยเป็ นธรรมดา ซึงจะ
มีแรงต่อต้ านมากหรื อน้ อยนัน ขึนอยู่กบั การวางแผนของผู้บริ หารอย่างเป็ นระบบ ซึงผู้บริ หารต้ อง
คํานึงปั จจัยสําคัญต่าง ๆ ทีจะทําให้ เกิดแรงต่อต้ าน อาทิเช่น บุคลิกภาพส่วนตัวของผู้บริ หาร
การสือสาร การมีส่วนร่วมต่าง ๆ นับแต่การตัดสินใจ การดําเนินการ รวมถึงความยุติธรรม การ
เจรจาต่อรอง วิสยั ทัศน์ชดั เจนหรื อไม่ มีการอบรมให้ ความรู้ ชีแจงถึงการทีจะเปลียนแปลงหรื อไม่
อย่างไร และมี อีกหลายปั จ จัยที ผู้บริ หารต้ องคํานึง ถึง และเป็ นหน้ าที ทีจะต้ องลดการต่อต้ าน
เหล่านัน
165

วิรัช สงวนวงศ์วาน, การจัดการและพฤติกรรมองค์ กร, พิมพ์ครังที 4 (กรุงเทพฯ:
เพียร์ สนั เอ็ดดูเคชัน อินโดไชน่า,
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แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษามุง่ ให้ เกิดคุณภาพทังในด้ านผลผลิต กระบวนการจัดการและปั จจัย
ต่าง ๆ โดยมุง่ หวังให้ การจัดการศึกษา พัฒนาทังระบบ (Whole School Approach: WSA) บุคคล
ทีมีความสําคัญอย่างยิงทีจะทําให้ เกิดการเปลียนแปลงดังกล่าวได้ ก็คือ ผู้บริ หารสถานศึกษา
เพราะต้ องเป็ นผู้นํา และผู้ประสานความร่ วมมื อจากทุกฝ่ ายที มีความสามารถทําให้ เกิ ดการ
เปลียนแปลงในเรื องการเรี ยน การสอน และการเรี ยนรู้ รวมทังประสานสัมพันธ์ ระดมและจัดสรร
ทรัพยากรได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ 166 โดยการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย มี วิวัฒนาการที
สําคัญผ่านมา ยุคด้ วยกัน คือ ) ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั (พ.ศ.
) ผู้ทรงเป็ นนักปฏิ รูปผู้ยิงใหญ่ นโยบายของพระองค์ไ ด้ เปลียนการศึกษาไทยไปสู่
ระบบการศึกษาของโลกแนวใหม่ ) การปฏิวตั ขิ องนักศึกษาเดือนตุลาคม พ.ศ.
ได้ นําไปสู่
ยุคการปฏิรูปการศึกษา ซึงเน้ นในเรื องความเสมอภาค ความเป็ นเอกภาพและเสรี ภาพ ในการ
แสดงความคิดเห็น ) ในช่วง พ.ศ.
ได้ มีความพยายามดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
ไทยอีกครัง โดยเน้ นถึงความจําเป็ นทีไทยจะต้ องปรับตนให้ พร้ อมทีจะรับการท้ าทายจากกระแส
โลกาภิวตั น์ และความเป็ นนานาชาติ ) การริเริมเพือปฏิรูปการศึกษาไทยในปั จจุบนั นัน สืบเนือง
จากผลกระทบอัน รุ นแรงจากวิกฤติในเอเชียและการปฏิ รูปการเมืองตังแต่ช่วงประมาณปี พ.ศ.
เป็ นต้ น มา ก็ มี เ สี ย งเรี ย กร้ องต้ อ งการให้ มี ก ารปฏิ รู ป การศึก ษาอย่ า งทัวถึ ง ทังระบบ
โดยเฉพาะอย่างยิงหลังจากมีรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
และวิกฤติเศรษฐกิจสังคม
ทีเกิดขึน โดยพยายามให้ รัฐธรรมนูญ ได้ มีบทบัญญัติกําหนดแนวทางสําคัญเกียวกับการศึกษาไว้
หลายเรื อง โดยเฉพาะอย่างยิงคือ ความเสมอภาคของประชาชน ทีจะได้ รับโอกาสในการศึกษาขัน
พืนฐานไม่น้อยกว่า ปี โดยไม่เก็ บค่าใช้ จ่าย และจะต้ องเป็ นกระบวนการจัดการศึกษาที มี
คุณภาพ (มาตรา ) และกําหนดให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม (มาตรา ) อันเป็ น
167
ทีมาของการออก พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

166
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ความจําเป็ นในการปฏิรูปการศึกษา
ความจําเป็ นในการปฏิรูปการศึกษานันพบสาเหตุจากการศึกษาปั ญหาในเรื อง
การศึกษาของไทยว่าต้ องมีการปฏิรูปการศึกษาทังระบบ ดังนี
) ปั ญหาด้ านการบริ หารจัดการศึกษา โดยพบปั ญหาสําคัญหลายประการ ได้ แก่ ( )
การรวมศูนย์อํานาจการบริหารไว้ ทีส่วนกลาง ( ) การขาดเอกภาพในด้ านนโยบายและการบริ หาร
( ) การขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชน ) ปั ญหาด้ านครู พบว่า อาชีพครู เป็ นอาชีพทีค่อนข้ าง
จะตกตํา ไม่มีความสุขกับการเป็ นครู ดินรนแสวงหาความสุขกับกระแสวัตถุนิยม ครูมีหนีสินรุงรัง
ซึงเกิดจาการการทีไม่ได้ ส่งเสริ มอาชีพครู เพือให้ ครู มีความก้ าวหน้ าในอาชีพและเป็ นอาชีพที มี
เกียรติและการยอมรับจากสังคมอย่างจริ งจัง ดังนันจึงไม่ได้ คนเก่งคนดีมาประกอบอาชีพครู หรื อ
โดยสรุ ปว่าเรามี ครู แต่ยัง ไม่เ ป็ นครู มื ออาชี พ ) ปั ญหาด้ านหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้
การศึกษามีจดุ มุ่งหมาย เพื อชีวิตและสังคมหรื อเรี ยนเพือดํารงชีวิต แต่การจัดการศึกษาทีผ่านมา
เป็ นการจัดการศึกษาในระบบปิ ด ขาดความยืดหยุ่น คล่องตัว มีการกํ าหนดวิชาทีเรี ยน ชัวโมง
เรี ยน จํานวนปี ทีเรี ยน และช่วงอายุของผู้เรี ยนไว้ ตายตัว มีการแบ่งกันชัดเจนระหว่างการศึกษาใน
ระบบกับนอกระบบ ขาดความสัมพันธ์ เชื อมดยงกัน เป็ นระบบทีเน้ นการเรี ยนต่อเนือง ไม่เปิ ด
โอกาสให้ บุคคลเข้ าหรื ออกจากโรงเรี ยน หรื อโยกย้ ายเปลียนสถานทีเรี ยนได้ ตามความจําเป็ น
หลัก สูต รของระบบการศึก ษาในปั จ จุบัน ไม่ไ ด้ เ น้ น อาชี พ หลัก ของคนไทยให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า
หลักสูตรในระดับต่าง ๆ ไม่สามารถจบและสามารถเข้ าสู่การประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ ในตัวเอง
ต้ องเรี ยนต่อยอดสูงขึนไปเรื อย ๆ ทําให้ สินเปลืองงบประมาณมาก และเกิดความสูญเปล่าทาง
การศึกษา ทีมีปัญหามากคือ การว่างงาน การขาดคุณภาพ ไม่สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของตลาดแรงงานและสัง คมได้ การปฏิ รูปการศึกษาในส่วนนี คื อ ทํ าให้ ร ะบบการศึกษาเป็ น
“ระบบเปิ ด” ) ปั ญหาด้ านการจัดสรรงบประมาณด้ านการศึกษา แม้ ในทุกยุคสมัยทีผ่านมาจะ
จัดสรรงบประมาณด้ านการศึกษาเพิมขึนและเป็ นสัดส่วนทีสูงสุด เมือเทียบกับสัดส่วนงบประมาณ
รายหัวด้ านอืน ๆ หรื อรายได้ ประชาชาติเพือให้ ทุกคนได้ รับการศึกษาในระบบโรงเรี ยนอย่างเท่า
เทียมกัน แต่ระบบการจัดสรรงบประมาณเพือการศึกษาในปั จจุบนั ก็ยังเป็ นต้ นเหตุของความไม่
เสมอภาค ไม่ว่าจะวิเคราะห์รายจ่ายในด้ านใด หรื อการศึกษาระดั บใด ความไม่เสมอภาคยังอยู่
และนําไปสู่การบริ หารจัดการทีขาดประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้ จ่ายรายหัว ) ปั ญหาด้ านระบบสือ
และเทคโนโลยีในโลกปั จจุบนั เป็ นยุคโลกาภิวตั น์ทีมีการสือสารข้ อมูลได้ รวดเร็ วมากทีเรี ยกว่า “ยุค
IT” ซึงมีผลกระทบต่อระบบการจัดการศึกษาในปั จจุบนั ทั งในด้ านหลักสูตร ครู และวิ ธีการสอน
รวมถึงตัวเด็กทีได้ รับผลกระทบโดยตรง หากพิจารณาถึงสภาพทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั พบว่า มีสือ

ต่าง ๆ มากมายหลายชนิดทีมีอิทธิพลและผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ซึงครูสามารถนํามาใช้
ให้ เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอนของเด็ก ได้ แก่ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วีดีทศั น์
หนังสือพิมพ์และสิงพิมพ์ต่าง ๆ แต่ปรากฏว่าปั จจุบนั สือต่าง ๆ เหล่านียังไม่ได้ เข้ าไปมีบทบาท
หรื อมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ ความรู้แก่เยาวชนไทยมากเท่าทีควร ) ปั ญหาด้ าน
ระบบตรวจสอบและประเมินประสิทธิ ภาพ ปั ญหาการบริ หารในอดีตไม่เฉพาะการบริ หารการ
จัดการในด้ า นการศึกษาเท่านัน หากการบริ หารด้ านอื น ๆ จะพบว่าในเกื อบทุก ด้ านขาดการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานตามนโยบาย ทัง ๆ ทีระบบราชการ
ไทยมีระบบการตรวจราชการ และมีหน่วยงานทีมีหน้ าทีรับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ ว แต่ปรากฏ
ว่า ระบบตรวจราชการในปั จจุบนั ยังคงมีลกั ษณะการดําเนิ นงานแบบประเพณีนิยม กล่าวคือ ใน
อดีตเคยทํ ามาอย่างไร ในปั จ จุบันก็ ทําอย่า งนัน การทํางานมีลักษณะเป็ นเอกเทศ ขาดความ
เชื อมโยงกับระบบตรวจสอบและประเมิ นผล ขาดการแลกเปลียนข้ อมูล และนําผลการตรวจ
ราชการไปใช้ ร่วมกันในส่วนทีเป็ นองค์กร หรื อหน่วยงานทีมีความรับผิดชอบในการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผลการบริหาร168
ปั ญหาการบริ หารการจัดการศึกษาทัง ประการดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ใช่ปัญหาทีเพิง
ค้ นพบใหม่ แต่ เ ป็ นปั ญหาตั งแต่ ก ารปฏิ รู ปการศึ ก ษาเมื อปี พ.ศ.
โด ยปั จจุ บั น
กระทรวงศึกษาธิ ก ารได้ มี ก ารปรั บ เปลี ยนกระบวนการดํา เนิน การปฏิ รู ปการศึกษา ตามแนว
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.
ให้ มี ค วามเหมาะสมมากยิ งขึ น โดย
กระทรวงศึกษาธิ การได้ ดํ า เนิ นการศึก ษาหาคํ า ตอบเกี ยวกับ ประเด็น สํ า คัญ ๆ ในการปฏิ รู ป
การศึกษาว่ามีประเด็นสําคัญอะไรบ้ าง รวมทังรับฟั งความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกียวข้ อง และผู้มี
ส่ว นได้ ส่วนเสี ย เป็ นผลให้ ไ ด้ ข้อสรุ ปว่า กระทรวงศึกษาธิ การดําเนินการปฏิ รูปการศึกษาใน
ประเด็นสําคัญคือ การปฏิรูปแนวคิดในการจัดการศึกษา (ม. -ม. ) การปฏิรูปสิทธิและหน้ าที
ทางการศึกษา (ม. -ม. ) การปฏิรูประบบการศึกษา (ม.15-ม.21) การปฏิรูปแนวทางการจัด
การศึกษา (ม. -ม. ) การปฏิ รูปการบริ ห ารและการจัดการศึก ษา (ม.31-ม.46) การปฏิ รู ป
มาตรฐานการจัดการศึกษา (ม. -ม. ) การปฏิรูปครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (ม..
-ม. ) การปฏิ รู ป ทรั พ ยากรและการลงทุน ทางการศึก ษา (ม. -ม. ) และการปฏิ รู ป
เทคโนโลยีทางการศึกษา (ม. -ม. )169
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แนวทางการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
การดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาในมิติขององค์ประกอบ ด้ านคือ ด้ านกระบวนการ
เรี ยนการสอน ด้ านหลักสูตร ด้ านวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา และด้ านระบบบริ หาร
จัดการ หน่วยขององค์กรตังแต่สถานศึกษา จังหวัด/เขตพืนที กรม กระทรวง มีภาระและบทบาท
หน้ าทีแตกต่างกันเพือสนองต่อเป้าหมายของงานอย่างเดียวกันคือ การพัฒนาการศึกษาให้ เป็ น
เลิศ ผู้เรี ยนมีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์และมีคณ
ุ ธรรม โดยมีภารกิจและบทบาททีสําคัญ ดังนีคือ
) หน่วยงานระดับสถานศึกษา มีบทบาทหน้ าทีในการจัดทําแผน ยุทธศาสตร์ ปรับปรุ งการศึกษา
ในสถานศึกษา ปฏิบตั ิงานตามแผนนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผน เพือให้ การจัดการเรี ยนการสอนสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เ รี ยนให้ ได้ มาตรฐานสูงใน
ระดับสากลและเกิดการเปลียนแปลงทางการศึกษาอย่างแท้ จริ ง ต่อเนืองและยังยืน ) หน่วยงาน
ระดับจังหวัด/เขตพืนที มีบทบาทในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาในจังหวัด/เขต
พืนที เตรี ยมความพร้ อมและดําเนินการ ประสานงาน สนับสนุน นิเทศ กํากับ ติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัด/เขตพืนที ซึง
จะมี ส่วนทีเป็ นภาพรวมของทุกหน่วยงานในสัง กัดกระทรวงศึกษาธิ การ และส่วนทีเป็ นเฉพาะ
หน่วยงานตามความเหมาะสมและจําเป็ น ) หน่วยงานระดับกรม/สํานักงานคณะกรรมการฯ มี
บทบาทหน้ าทีเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรแกนกลางทีสอดคล้ อง
กับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษา เตรี ยมความพร้ อมและกํ าหนดแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เฉพาะในส่วนทีกรม/สํานักงานคณะกรรมการฯรับผิดชอบ สนับสนุนทรัพยากรให้
หน่ ว ยงานปฏิ บัติ ใ นระดับ จัง หวัด /เขตพื นที และสถานศึ ก ษาดํ า เนิ น งานให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ ตลอดจนนิเทศตรวจสอบและประเมินผลตามแผนของสํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่ง ชาติ ) หน่ว ยงานระดับกระทรวง มี บทบาทหน้ าที กํ าหนดนโยบาย แผนและ
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาการศึก ษาโดยภาพรวม กํ า หนดมาตรฐานการศึก ษา ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
กฎหมายเพื อปฏิ รู ป การศึก ษา สร้ างพื นฐานและเตรี ย มความพร้ อมในการปฏิ รู ป การศึก ษา
สนับสนุนการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาด้ านต่าง ๆ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลผล
การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวง รวมทังประสานงานกับหน่วยงานที เกี ยวข้ อง ตลอดจน

การศาสนา,

), .

ประชาสัม พันธ์ ชี แจงให้ บุคคลที เกี ยวข้ องและประชาชนทัวไป เกิ ดความเข้ าใจและสนับสนุน
ร่วมมือในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง170
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที (พุทธศักราช
- )
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที (พุทธศักราช
- ) จะพบได้ ว่าบทบัญญัติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
เป็ นแรงผลักดันที จํ าเป็ นจะต้ องมี การ
เปลี ยนแปลงการจั ด การศึ ก ษาทํ า ให้ มี ค วามจํ า เป็ นต้ องมี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษา โดยที
กระทรวงศึกษาธิการเป็ นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา โดยได้ ดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
อย่างเป็ นระบบต่อเนือง โดยมีแนวคิดและหลักการคือ ) เน้ นการพัฒนาคนไทยให้ มีศกั ยภาพ
สูง ขึน เป็ นมนุษย์ ทีสมบูรณ์ ทังร่ างกาย จิ ตใจ สติปัญ ญา ความรู้ คุณธรรม วัฒ นธรรมในการ
ดํารงชีวิตและความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้ อย่างมีความสุข ) การจัดการศึกษาไทย เป็ นการ
จัด การศึก ษาตลอดชี วิ ต เปิ ดโอกาสให้ ทุก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึก ษา และให้ มี ก าร
พัฒนาการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ) การจัดการศึกษามีเอกภาพด้ านนโยบาย มี ความหลากหลาย
ในทางปฏิบตั ิ มีการกระจายอํานาจและมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสูงขึน ) ครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาเป็ นครู คณาจารย์ และบุคลากรมืออาชีพ ) มีการระดมสรรพกําลังเพือ
การจัดการศึกษา ) บุคคล ครอบครัว ชุม ชน องค์กรชุม ชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น และ
สถาบันต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึน ) จัดการศึกษาอย่างหลากหลาย มีการใช้
สือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างเหมาะสม โดยหลักการและแนวคิดดังกล่าว เพือ
มุง่ หวังในการจัดการศึกษาเป็ นหน้ าทีของคนไทย ทุกคนจึงต้ องร่วมมือร่ วมใจกันผลักดันการศึกษา
ุ สมบัติทีเหมาะสมและเป็ นมนุษย์ที
เป็ นเครื องมือในการพัฒนาคนไทยให้ มีศกั ยภาพสูงขึน มีคณ
สมบูรณ์ด้วยกระบวนการบริ หารจัดการทีมีประสิทธิภาพโดยครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที มี ความรู้ ความสามารถในวิช าชี พ ใช้ วิธี การที หลากหลายในการทํ างานและเน้ นการ
สนับสนุน ส่งเสริ ม รวมทังการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกองค์กร 171 โดยกําหนดแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาใน ด้ านคือ ) การปฏิรูประบบบริ หารและการจัดการ ) การปฏิรูปหลักสูตร ) การ
ปฏิรูปกระบวนการเรี ยนการสอน ) การปฏิรูปครู แ ละบุคลากรทางการศึกษา โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี ) ปฏิรูประบบบริ หารและการจัดการ ด้ วยระบบคุณภาพของสถานศึกษา ให้ มีอิสระในการ
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บริ หารตามสภาพข้ อ มูล และความต้ องการของท้ อ งถิ นและศัก ยภาพของสถานศึกษาเองบน
พืนฐานความร่วมมืออย่างใกล้ ชิดระหว่างสถานศึกษา บ้ าน และชุมชน ทังนีโดยสร้ างวัฒนธรรม
การกํ า กับติด ตามให้ เ กิ ด ขึนในสถานศึกษา และภาระความรั บผิ ด ชอบที มี ต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาและการให้ บริ หารทางการศึกษา ) ปฏิรูปหลักสูตร เป็ นการเตรี ยมการเพือรองรับ การ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยมุ่งเน้ นการจัดการศึกษา ทังด้ านความรู้ ความคิด ความสามารถ
คุณ ธรรม กระบวนการเรี ย นรู้ และความรั บ ผิ ด ชอบ ) ปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ มุ่ ง เน้ น
ความสําคัญ ทังความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพือพัฒนาคนให้ มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรี ยนสําคัญที สุด ทุกคนมีความสามารถ
เรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และส่งเสริมให้ สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ) การ
ปฏิ รูปครู แ ละบุคลากรทางการศึกษา มุ่ง เน้ น พัฒ นาผู้บริ หารและบุคลากรทางการศึกษาให้ มี
ความรู้เกียวกับเนือหา สาระ หลักการ และความมุง่ หมายในการจัดการศึกษาตามแนวคิดและการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยเน้ นการนําความรู้ ไปใช้ พัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับ
บริบทการปฏิรูปการศึกษา172
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที (พุทธศักราช 2552 –
)
การปฏิรูปการศึกษาในช่วงทศวรรษปี ทีผ่ านมา (พุทธศักราช
- ) นับว่าเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนชาวไทยได้ เ ข้ า มามี ส่ว นร่ ว มอย่า งแท้ จ ริ ง โดยมี พ ระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
เป็ นกุญแจสําคัญทีเริ มต้ นเปิ ดโอกาสให้ ทงภาครั
ั
ฐและ
เอกชนได้ มี บ ทบาทในการวางแผนและพัฒ นาระบบการจัด การศึ ก ษาและรั บ รองมาตรฐาน
สถานศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ทังนีในการปฏิรูปการศึก ษาทังระบบทีผ่านมา พบว่า
บางเรื องทําได้ สําเร็ จ ตามกฎหมาย แต่ยงั มีปัญหาการศึกษาหลายเรื องทีจําเป็ นต้ องเร่ งพัฒนา
เช่น คุณภาพการศึกษา การกระจายอํานาจการบริ หารและจัดการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเฉพาะอย่างยิง เรื องการพัฒนาคนในชาติ ให้ สนใจ
การศึกษาตลอดชีวิต เป็ นต้ น ด้ วยเหตุดงั กล่าวสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้ กําหนด
)ทีเน้ นการศึกษาตลอดชีวิต
วิสยั ทัศน์ สําหรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (
(Lifelong Education) ของคนไทยทังประเทศ ซึงครอบคลุมกว้ างกว่าเรื องของการศึกษาในระบบ
ซึงให้ ทงความรู
ั
้ ทักษะ กับคนไทยทีใช้ เวลายาวนานมากขึนคือ ตังแต่อายุ ขวบครึง เป็ นต้ นไป ให้
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นิยม ศรี วิเศษ, “ทศวรรษแห่งคุณภาพ ความเสมอภาคทางการศึกษา,” ประชาศึกษา
, (มิถนุ ายน-กรกฎาคม
): 3.

เป็ นพลเมืองทีมีคณ
ุ ภาพ มีทกั ษะการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง มีความสามารถในการปรับตัว แยกแยะ
ข้ อมูลข่าวสารทีหลังไหลเข้ ามาตลอดเวลา173
การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็ นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาจุดหมายสําคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษา จึงเป็ นการสร้ างความเชือมันในคุณภาพของผลผลิตและการบริ หารทาง
การศึกษา ผู้เรี ยนจะมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสูง ความสําเร็ จของการปฏิรูปการศึกษาจึงขึนกับ
การปรับปรุ งเปลียนแปลงวิธีการปฏิบตั ิในองค์ประกอบต่า ง ๆ เพือให้ บรรลุจุดหมายสําคัญของ
การปฏิรูป หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือ การพัฒนาคน ได้ แก่ ครู อาจารย์ และผู้บริ หาร
การศึกษา เป็ นการพัฒนาเพือให้ เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะการ
สร้ างวัฒนธรรมการปฏิบตั ิงานของครู อาจารย์ และปฏิบตั ิตนให้ เป็ นมืออาชีพ (Professional)
อย่างแท้ จริงและการพัฒนาผลผลิตของการจัดการศึกษาคือ ผลสัมฤทธิการเรี ยนของนักเรี ยน โดย
มีรายละเอียด ดังนี
วิสยั ทัศน์
“คนไทยได้ เรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ”
เป้าหมาย
ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบโดยเน้ นเป้าหมาย
หลัก 3 ประการ คือ
. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรี ยนรู้
. เพิมโอกาสทางการศึกษาและเรี ยนรู้อย่างทัวถึงและมีคณ
ุ ภาพ
. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ใหม่ คือ ) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ )
พัฒนาคุณภาพครู ยุคใหม่ ) พัฒนาคุณ ภาพสถานศึกษา และแหล่ง เรี ยนรู้ ยุคใหม่ และ )
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนีคือ
. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
ให้ มีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู้ เรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้ อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต
สามารถสื อสาร คิด วิ เ คราะห์ แก้ ปั ญ หา คิด ริ เ ริ มสร้ างสรรค์ มี จิ ตสาธารณะ มี ร ะเบี ย บวิ นัย
คํานึงถึงประโยชน์สว่ นรวม ทํางานเป็ นกลุ่มได้ อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง
(พ.ศ. 2552-2561) (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
), .

จิ ต สํ า นึ ก และความภู มิ ใ จในความเป็ นไทย ยึ ด มันการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข รังเกียจการทุจริ ตและต่อต้ านการซือสิทธิ ขายเสียง
. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรี ยนรู้ โดยให้ มีระบบการวัด ประเมินผลทีเป็ น
มาตรฐาน เทียบเคียงกันได้ แก้ ปัญหา พัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็ก และส่งเสริ มบทบาท สร้ างความ
เข้ มแข็งครอบครัว
. ผลิตและพัฒนากําลังคนทีมีคณ
ุ ภาพ มีสมรรถนะและความรู้ ความสามารถ
โดยพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณวุฒิวิชาชีพ จัดการอาชีวศึกษา โดยเน้ นการ
ปฏิบัติ ขยายทวิภาคี และสหกิ จศึกษา และการจัดตังสถาบันอาชีวศึกษาให้ สอดคล้ อ งกับการ
พัฒนากลุม่ จังหวัด
. พัฒนาคุณภาพครูยคุ ใหม่
ให้ เป็ นผู้เอืออํานวยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เป็ นวิชาชีพทีมี คุณค่า สามารถดึงดูด
คนเก่งคนดี มีใจรักในวิชาชีพมาเป็ นครูโดยพัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการใช้ ครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
. พัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยปรับระบบ
การผลิต คัดสรร ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ให้ สามารถดึงดูดคนเก่งและดีมีใจรักในวิชาชีพมา
เป็ นครูให้ มีสถาบันอุดมศึกษาทีเน้ นความเป็ นเลิศด้ านการผลิตครู วิจยั และพัฒนาเกียวกับวิชาชีพ
ครู
. การพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา โดยปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูให้ เชือมโยงกับความสามารถในการจัดการเรี ยน
การสอนเพือพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ เร่งจัดตังกองทุนพัฒนาและกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาครู คณาจารย์ โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน ให้ สามารถจัดการ
เรี ยนการสอนทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ พัฒนาครูประจําการทีสอนไม่ตรงวิชาเอก มีระบบและ
มาตรการจูงใจให้ ครู คณาจารย์ ผู้บริ หาร และบุคลากรการศึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง
. การใช้ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยคืนครูให้ กบั ผู้เรี ยน โดย
ลดภาระงานอืนทีไม่จําเป็ น และจัดให้ มีบุคลากรสายสนับสนุนให้ เพียงพอ ปรับปรุงเกณฑ์กําหนด
ุ ิ
อัตราครู โดยพิจารณาจากภาระงานทีชัดเจน และจัดให้ มีจํานวนครู พอเพียงตามเกณฑ์ และมีวฒ
ตรงตามวิ ช าที สอน และแยกบัญ ชี เ งิ น เดื อ นและวิ ท ยฐานะของข้ า ราชการครู และบุค ลากร
การศึกษาออกจากกัน

. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรี ยนรู้ยคุ ใหม่
เพื อส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ ของผู้เ รี ยนอย่า งต่อเนื องตลอดชี วิต และมี คุณภาพ โดย
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับประเภทให้ สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทีมีคณ
ุ ภาพ พัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู้ อืนสําหรับการศึกษาและเรี ยนรู้ ทังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น
ห้ องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และศูนย์การกีฬาและนันทนาการ เป็ นต้ น
. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
เน้ นการกระจายอํานาจสู่สถานศึกษา เขตพืนทีและองค์กรปกครองส่วนท้ องถินการ
มีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน มีระบบการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยกระจายอํานาจ
การบริ หารและการจัดการศึกษาให้ กับสถานศึกษาและเขตพืนทีการศึกษา พัฒนาระบบบริ หาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ บาลให้ มี ประสิทธิ ภาพ พัฒนาการบริ หารจัดการเพื อเพิมโอกาสทาง
การศึกษา อย่างมีคณ
ุ ภาพ พัฒนาระบบบริ หารจัดการเพือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรี ยนรู้ให้ มากขึน ซึง
จะส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอืนในการจัดการศึกษามากขึน รวมถึงส่งเสริ ม
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ นในการจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษา การเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรเพือการศึกษา ซึงจะทําการปรับระบบการบริ หารจัดการ
การเงินและงบประมาณ โดยเน้ น demand side รวมถึงวางแผนอย่างเป็ นขันตอนและจัดระบบ
บริหารจัดการรองรับการยุบ เลิก ควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก 174
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเ ศษ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานได้
กําหนดเป้าหมาย กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษารอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ไว้ ดงั นี
ว่า
เป้าหมายที คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรี ยนรู้ของคนไทย
กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษารอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์คือ
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) การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
) การปฏิรูปแหล่งเรี ยนรู้ คุณภาพห้ องเรี ยน ภูมิปัญญาท้ องถิน
) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
(โดยเฉพาะหลักสูตรสถานศึกษายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
) การพัฒนาครูสําหรับโรงเรี ยนประจํา
) การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพมากขึน
) กระบวนการรับนักเรี ยนด้ อยโอกาสทีมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที โอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู้
กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษารอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์คือ
) การพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ การรับนักเรี ยน ระบบ
) จัดแหล่งเรี ยนรู้ เทคโนโลยีทางการศึกษา (แหล่งเรี ยนรู้เรื อง e-learning ทุกวิชา/ทุก
กลุม่ สาระ)
) การบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
) การสร้ างเครื อข่ายทางการศึกษา และการแลกเปลียนเรี ยนรู้พฒ
ั นาทักษะชีวิต
วิชาการอาชีพ
เป้าหมายที ส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมและส่งผลให้ คนไทยยุค
ใหม่
กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษารอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์คือ
) การระดมทรัพยากรเพือใช้ ในการศึกษา จากชุมชนและท้ องถิน
) การกระจายอํานาจสูส่ ถานศึกษา
) การสร้ างเครื อข่ายองค์กรชุมชน องค์กรท้ องถิน เพือให้ มีสว่ นร่วมการจัดการศึกษา
(เครื อข่ายด้ านการสร้ างพัฒนาครูและนักเรี ยน)
) มีกระบวนการนิเทศภายในทีได้ มาตรฐาน ชัดเจน
) พัฒนาข้ อมูลสารสนเทศทังระบบ
) การดําเนินงานตามโครงสร้ างบริ หารงานสํานักงานการศึกษาพิเศษ175
สรุปได้ วา่ การปฏิรูปในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ มีเป้าหมาย
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การศึกษารอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์ (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ,
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หลักอยู่ เป้าหมาย คือ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรี ยนรู้ของคนไทย เป้าหมายที
โอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ และเป้าหมายที ส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ของสังคมและส่งผลให้ คนไทยยุคใหม่
แนวคิดเกียวกับการศึกษาสงเคราะห์
ความหมายของการศึกษาสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์ คือ การจัดการศึกษาให้ แก่เด็กทีขาดโอกาสทางการศึกษา ซึงอยู่
ในสภาวะยากลําบาก อันเนืองมาจากปั ญหาทางสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ทีไม่สามารถหรื อไม่เหมาะสมจะเข้ าศึกษาในสถานศึกษาทัวไปได้ ให้ ได้ รับการคุ้มครองช่วยเหลือ
และให้ ได้ รับการศึกษาขันพืนฐานอย่างทัวถึงและเป็ นธรรม ซึงสนองตามหลักการทีกําหนดไว้ ใน
ปฏิ ญญาสากลว่าด้ วยสิทธิ แห่ ง สหประชาชาติ ได้ แก่ ) เด็กที ขาดโอกาสทางการศึกษา อัน
เนืองมาจากปั ญหาทางสภาพภูมิศาสตร์ ได้ แก่ เด็กชาวเขา ชาวเรื อชาวเกาะ เด็กต่างเชือชาติ
ศาสนาและวัฒนธรรม ) เด็กทีขาดโอกาสทางการศึกษา อันเนืองมาจากปั ญหาทางเศรษฐกิจ
ได้ แก่ เด็กยากจน ยากไร้ เด็กในแหล่ง เสือมโทรม เด็กในชุมชนแออัด บุตรกรรมกรก่อสร้ าง ) เด็ก
ทีขาดโอกาสทางการศึกษา อันเนืองมาจากปั ญหาสังคม ได้ แก่ เด็กทีครอบครัวหย่าร้ าง เด็กทีถูก
ทํ าทารุ ณ เด็ก ถูกใช้ แ รงงาน เด็กเร่ ร่อน เด็กกํ า พร้ าขาดผู้อุปการะ เด็กที ถูก ล่ว งละเมิ ดทาง
ร่างกายและเพศ หรื อเด็กทีถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กทีมีความเสียงสูงต่อการถูกชักนําไปประกอบ
อาชีพอันไม่พึงประสงค์ เด็กทีครอบครัวมีปัญหายาเสพติด เด็กทีครอบครัวมีปัญหาโรคเรื อน โรค
เอดส์ ฯลฯ ) เด็กทีขาดโอกาสทางการศึกษา อันเนืองมาจากปั ญหาทางการเมือง ได้ แก่ เด็กทีเป็ น
บุตรหลานของผู้ได้ รับภัยคุกคามหรื อผู้อพยพลีภัยชายแดน บุตรหลานของผู้มีส่วนร่ วมในการ
เสริมสร้ างความมันคงของชาติ ) เด็กยากจนทีมีความสามารถพิเศษเฉพาะทางและปั ญญาเลิศ
การจัดการศึกษาสงเคราะห์ เป็ นการศึกษาที จัดขึนเพื อเติม เต็ม ให้ กับการศึกษาอี ก
ลัก ษณะหนึ งของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ งช่ ว ยในการบริ ก ารทางการศึก ษาแก่ ป วงชนของ
กระทรวงศึกษาธิการมีครอบคลุม และสามารถสนองความต้ องการของประชาชนทุกกลุ่มได้ อย่าง
ทัวถึงและเป็ นธรรม โดยมุ่งพัฒนาเด็กขาดโอกาสทางการศึกษาให้ เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะในการดํารงชีพ มีความคิดสร้ างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมทีถูกต้ องดีงาม มี
เจตคติทีดีตอ่ ครอบครัวสังคม และประเทศชาติ มีความรัก ความเข้ าใจ และยอมรับความต้ องการ
สิทธิและบทบาทของตนเองและผู้อืน มีความซาบซึง รู้ จักรั ก เข้ าใจ และรู้ จักอนุรักษ์ มรดกและ
เอกลักษณ์ของชาติด้วยการมีส่วนร่วมในการสร้ างสรรค์และพัฒนากิจกรรมด้ านศิลปะ วัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม เป็ นพลเมืองไทยที
มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบตั ิตนตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ น
ประมุข สามารถเป็ นสือกลางระหว่างรัฐบาลกับชุมชน และกลับไปเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ท้ องถินให้ มีความเข้ มแข็งและเจริญก้ าวหน้ าได้ ตามอัตภาพ
ดังนัน โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์คือ โรงเรี ยนที จัดตังขึนสําหรั บเด็กที ขาดโอกาสทาง
การศึกษาไม่สามารถเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนปกติได้ เด็กเหล่านี ได้ แก่ เด็กชาวเขา ชาวป่ า ชาวเรื อ
ชาวเกาะ เด็กที อยู่ในท้ องถิ นทุรกันดารหรื อมี ปัญหาทางสภาพภูมิ ศาสตร์ เด็กที ยากจนมาก
กําพร้ าบิดามารดา ขาดผู้อปุ การะ เด็กเร่ร่อน เด็กในแหล่งเสือมโทรม เด็กทีเป็ นบุตรหลานของผู้
ได้ รับภัยคุกคาม บุตรหลานของผู้มีส่วนร่วมในการเสริ มสร้ างความมันคงของชาติ บุตรหลานของ
ผู้ประสบอุกทกภัย -วาตภัย บุตรผู้ป่วยโรคเรื อนหรื อเด็กทีขาดโอกาสทางการศึกษาในลักษณะ
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การจัดการศึกษาสงเคราะห์
การจัดการศึกษาสงเคราะห์อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน โดยมุ่ง จัดบริ การทางการศึกษาให้ แก่เ ด็กด้ อย
โอกาส เน้ น ที การให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาในระบบแบบอยู่ป ระจํ า โครงการจัด หลัก สูต รและ
กระบวนการเรี ยนรู้ ตามทีกระทรวงศึกษาธิ การกํ าหนด และเน้ นการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต
และการมีความรู้ พืนฐานในการประกอบอาชีพ พึงตนเองได้ ปั จ จุบนั มีส ถานศึกษาจํ านวน 50
โรงเรี ยน กระจายอยูท่ กุ ภาคของประเทศ
จุดมุง่ หมายในการจัดตังโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ ทีสําคัญมี 4 ประการ ได้ แก่
1. เพือให้ เด็กทีขาดโอกาสทางการศึกษาเข้ ามาเรี ยนและได้ รับการฝึ กสอนด้ านวิชาชีพ
ทีสามารถกลับไปดํารงชีวิตในถินกําเนิดของตนเอง และเป็ นการพัฒนาท้ องถินทีอยู่ห่างไกลของ
ประเทศ
2. เพือให้ ร้ ูจกั หน้ าทีทีพึงปฏิบตั ติ อ่ ตนเอง ครอบครัวและสังคม
3. เพื อสร้ างผู้ที จะนํ า ความเข้ า ใจในการปฏิ บัติ ต นตามระบบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข ให้ กลับไปสู่ท้องถิ น สามารถเป็ นผู้นําท้ องถิ น เป็ นสือกลาง
ระหว่างรัฐกับชุมชนของตนได้
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สุวพิชชา ประสิทธิธีญกิจ, การศึกษาสงเคราะห์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,
), - .

4. เพือให้ ร้ ูจกั รักษาและซาบซึงในคุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
ของชาติ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ นับถึงปั จจุบนั มีจํานวน 50 โรงเรี ยน ซึงมีลกั ษณะการตัง
ชือทีแตกต่างกัน อันได้ แก่
. โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ มีจํานวน 23 โรงเรี ยน และโรงเรี ยนราชประชานุ
เคราะห์ 19 ถึง 43 มีจํานวน 25 โรงเรี ยน รับนักเรี ยนทีเป็ นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาตังแต่ชนั
อนุบาลและ/หรื อ ชันประถมศึกษาถึงชันมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาแบบอยูป่ ระจํา
โรงเรี ยนพิบูล ประชาสรรค์ เขตดินแดง กรุ ง เทพมหานคร รั บนักเรี ยนทีเป็ น
4.2
ผู้ด้อยโอกาส ตังแต่ชนอนุ
ั บาลถึงชันมัธยมศึกษาตอนปลายและรับเด็กทีมีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา ด้ านการได้ ยิน และเด็กออทิสติกเข้ าเรี ยน จัดการศึกษาแบบไป – กลับ
. โรงเรี ยนสมเด็จพระปิ ยมหาราชรมณียเขต อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รับนักเรี ยนทีเป็ นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาตังแต่ชนประถมศึ
ั
กษาปี ที 4 ถึงชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยรับผู้ด้อยโอกาสทีเรี ยนดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จากทุกพืนทีทัวประเทศ จัด
การศึกษาแบบอยูป่ ระจํา
ผู้ทีจะได้ รับการคัดกรองเข้ ามาเรี ยนในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์คือ กลุ่มเด็กด้ อยโอกาส
หรื อ ที เรี ย กว่า เด็ก ที อยู่ใ นภาวะยากลํ า บาก ซึงคณะกรรมการปฏิ รู ป การศึก ษาเพื อคนพิ ก าร
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ เมือปี พุทธศักราช 2543 ได้ ให้
ความหมายไว้ ว่า เด็กด้ อยโอกาสทางการศึกษาหมายถึง เด็กทีอยู่ในสภาวะยากลําบากมีชีวิต
ความเป็ นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทวไป
ั จําเป็ นต้ องได้ รับการช่วยเหลือเป็ นกรณีพิเศษ เพือให้ มีชีวิต
ความเป็ นอยู่ทีดีขนึ มีพฒ
ั นาการทีถูกต้ องเหมาะสมกับวัยและสามารถบรรลุถึงศักยภาพขึนสูงสุด
ได้ ซึงแบ่งเด็กด้ อยโอกาสไว้ 10 ประเภท ดังนี
1. เด็กทีถูกบังคับให้ ขายแรงงานหรื อแรงงานเด็ก หมายถึง เด็กทีถูกบังคับให้ ทํางานหา
รายได้ ด้วยการขายแรงงานก่อนวัยอันสมควร ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากนายจ้ างจนไม่มีโอกาสได้ รับ
การศึกษา หรื อการพัฒนาให้ เป็ นไปตามหลักพัฒนาการอันเหมาะสมกับวัย
2. เด็กเร่ร่อนหมายถึง เด็กทีไม่มีทีอยู่อาศัยพักพิงเป็ นหลักแหล่งแน่นอน ดํารงชีวิต
อย่างไร้ ทิศทาง ขาดปั จจัยพืนฐานในการดํารงชีวิต เสียงต่อการประสบอันตรายและเป็ นปั ญหา
สังคม

3. เด็กทีอยู่ในธุรกิจทางเพศหรื อโสเภณีเด็ก หมายถึง เด็กทีมีความสมัครใจหรื อถูก
บังคับล่อลวงให้ ขายบริการทางเพศหรื อถูกชักจูงให้ ต้องตกอยู่ในสภาพเสียงต่อการประกอบอาชีพ
ขายบริการทางเพศ
4. เด็กทีถูกทอดทิง/กําพร้ าหมายถึง เด็กทีมารดาคลอดทิงไว้ ในโรงพยาบาลหรื อตาม
สถานทีต่าง ๆ รวมไปถึงเด็กทีบิดา มารดาปล่อยทิงไว้ ให้ มีชีวิตอยู่ตามลําพังหรื ออยู่กบั บุคคลอืน
โดยไม่ได้ รับการเลียงดูจากบิดามารดา ทังนี อาจมีสาเหตุมาจากปั ญหาการหย่ าร้ างหรื อครอบครัว
แตกแยก มีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลางความสับสน ขาดความรักความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กทีขาดผู้
อุปการะเลียงดู อันเนืองมากจากสาเหตุอืน
5. เด็กทีถูกทําร้ ายทารุณหมายถึง เด็กทีถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ หรื อทาง
จิตใจ มีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็ นสุข ระแวง หวาดกลัว เนืองจากถูกทําร้ ายทารุณ ถูกบีบคันกดดันจาก
บิดามารดาหรื อผู้ปกครอง ซึงมีสภาพจิตใจหรื ออารมณ์ไม่เ ป็ นปกติหรื อถูกล่วงละเมิดทางเพศใน
ลักษณะต่าง ๆ จากบุคคลทีอยูใ่ กล้ ตวั
6. เด็กยากจน (มากเป็ นพิเศษ) หมายถึง เด็กซึงเป็ นบุตรหลานของคนยากจน ทีมี
รายได้ ไม่เพียงพอต่อการเลียงชีพ ครอบครัวมีรายได้ เฉลียไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ครอบครัวอยู่
รวมกันหลายคน ขาดแคลนปั จ จัยพืนฐานชีวิตอยู่อย่างยากลํ าบาก รวมถึง เด็กในแหล่ง ชุม ชน
แออัดหรื อบุตรของกรรมกรก่อสร้ างหรื อเด็กจากครอบครั วที อยู่ในถิ นทุรกันดารห่างไกลทีขาด
โอกาสทีจะได้ รับการศึกษา และบริการอืน ๆ
7. เด็กในชนกลุม่ น้ อยหมายถึง เด็กทีเป็ นบุตรหลานของบุคคลทีมีวฒ
ั นธรรมแตกต่าง
ไปจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีชีวิตอยู่อยู่อย่างยากลําบากและมีปัญหาเกียวกับการถือ
สัญ ชาติไ ทยเป็ นสาเหตุใ ห้ ไ ม่มี โ อกาสได้ รั บ การศึก ษาหรื อ บริ ก ารอื น ๆ ส่ว นใหญ่ เ ป็ นเด็ก ใน
ครอบครัวทีอพยพเข้ ามาอาศัยอยู่ตามบริ เวณแนวชายแดนของประเทศไทย เช่น ชาวเขา ชาวเล
เป็ นต้ น
8. เด็กทีมีปัญหาเกียวกับสารเสพติดหมายถึง เด็กทีติดสารระเหยหรื อสารเสพติดให้
โทษ หรื อ เด็กเสี ยงต่อการถูก ชัก นํ า ให้ ประพฤติต นไม่เ หมาะสม เกี ยวข้ องผูก พัน อยู่ กับ กลุ่ม
มิจฉาชีพ ผู้มีอิทธิพลหรื อบุคคลทีแสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพ ผิดกฎหมาย เป็ น
เด็กด้ อยโอกาสทีมีแนวโน้ มสูงต่อการก่อปั ญหาในสังคม
9. เด็กทีได้ รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรื อโรคติดต่อร้ ายแรงทีสังคมรังเกียจหมายถึง
เด็กทีติดเชือเอดส์ หรื อบิดา มารดาเจ็บป่ วยด้ วยโรคเอดส์ เป็ นเด็กทีถูกสังคมรังเกียจ เป็ นเหตุให้
เด็กไม่สามารถเข้ ารับการศึกษาหรื อบริการอืน ๆ ร่วมกับเด็กปกติทวไปได้
ั

10. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหมายถึง เด็กทีกระทําผิดและถูก
ควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงทีตังครรภ์
นอกสมรส ซึงมีแนวโน้ มทีจะก่อให้ เกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น การทําแท้ ง การฆ่าตัวตาย และการ
ทอดทิงทารก เป็ นต้ น177
สรุปได้ วา่ เด็กด้ อยโอกาสทางการศึกษากลุม่ ดังกล่าวนี คือผู้ทีอยู่ในภาวะยากลําบากจน
เป็ นสาเหตุให้ ไม่สามารถทีจะเข้ ารับการศึกษาในระบบปกติได้ หรื อเข้ าเรี ยนในสถานศึกษาทัวไป
ได้ จึงจําเป็ นต้ องได้ รับความช่วยเหลือเป็ นกรณี พิเศษ โดยคัดกรองเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์ต่อไป โดยได้ รับการช่วยเหลือด้ านการจัดทีพักให้ อยู่ประจํา จัดเลียงอาหาร 3 มือ มี
เครื องแต่งกายนักเรี ยนประจําให้ มีวสั ดุเครื องใช้ ส่วนตัวนักเรี ยนประจําและอุปกรณ์การเรี ยนให้
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้ เช่นเดียวกับสถานศึกษาปกติทวไปแต่
ั
จะส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ ด้านวิชาชีพเพือให้ เด็กมีความรู้ พืนฐานวิชาชีพเมือจบหลักสูตรไปแล้ วสามารถไปประกอบ
อาชีพ มีงานทํา มีรายได้ พึงตนเองได้
กระบวนการรับนักเรี ยน โรงเรี ยนได้ ดําเนินการให้ สอดคล้ องกับแนวนโยบายพืนฐาน
แห่งรัฐทีกํ าหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิ การ แนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในการ
ประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้ กบั ผู้ด้อยโอกาสด้ วยการให้ ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที
อยูใ่ นสภาวะยากลําบาก ไม่สามารถเข้ าเรี ยนในสถานศึกษาปกติทวไปได้
ั
จําเป็ นต้ องได้ รับความ
ช่วยเหลื อให้ มีโอกาสทางการศึกษาส่งเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ โดยมีมาตรการที
สําคัญ ๆ ดังนี
1. การประชาสัมพันธ์
ให้ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาทีมี โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ตงอยู
ั ่ และโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์ร่วมกันประชาสัมพันธ์ และหาเครื อข่ายในการค้ นหาและคัดกรองผู้ด้อยโอกาสส่ง
เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ โดยแจ้ งสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน สถานศึกษาทีจัดการศึกษาขันพืนฐาน องค์กรบริหารส่วนตําบล สภาตําบล

177

สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ, “ยุทธศาสตร์ การศึกษาขันพืนฐานของเด็กด้ อย
โอกาส ระยะ ปี (พ.ศ.
- )” (เอกสารประกอบการประชุมเสวนาพิจารณ์แผน
ยุทธศาสตร์ การศึกษาขันพืนฐานของเด็กด้ อยโอกาส ระยะ ปี (พ.ศ.
- ), กรกฎาคม
).

เทศบาลเพือเป็ นเครื อข่ายเข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการค้ นหาและคั ดกรองผู้ด้อยโอกาสส่งเข้ า
เรี ยนในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ในทุกระดับชัน
2. การกําหนดพืนทีเป้าหมาย
ให้ สํ า นัก งานเขตพื นที การศึก ษาทุก แห่ง และสถาบัน ศึก ษาที จัด การศึก ษาขัน
พืนฐานตรวจสอบข้ อมูลของพืนทีทีมีอตั ราการเรี ยนต่อตํา พืนทีทีมีนกั เรี ยนออกกลางคันสูง ละ
พืนทีเป้าหมายเฉพาะ เช่น ชนกลุ่มน้ อย ชาวเล ซาไก ชาวเรื อ ชาวเกาะ เป็ นต้ น โดยตระหนักว่า
พืนทีดังกล่าวมีผ้ ดู ้ อยโอกาสทีจําเป็ นต้ องได้ รับการช่วยเหลือ และให้ ประสานเครื อข่ายหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรบริ หารส่วนตําบล สภาตําบล เทศบาล เพือรุ กลงสู่พืนที
เป้าหมาย ค้ นหาและคัดกรองผู้ด้อยโอกาสเข้ าเรี ยนโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
3. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ให้ พิจารณาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตามลําดับความสําคัญ ดังนี เด็กทีถูกทอดทิง
กําพร้ าบิดามารดาหรื อไม่มีผ้ อู ปุ การะเลียงดู หากไม่ได้ รับการช่วยเหลือจะเป็ นภาระต่อชุมชนและ
สังคมในท้ องถิน เด็กทีได้ รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรื อโรคติดต่อร้ ายแรงทีสังคมรังเกียจ เด็กทีมี
ปั ญหาเกียวกับสารเสพติด รวมทังเด็กทีได้ รับผลกระทบจากปั ญหาสารเสพติด กรณีทีบิดามารดา
ติดสารเสพติดหรื อต้ องโทษคดีทีเกียวข้ องกับสารเสพติด เด็กทีครอบครัวประสบภัยธรรมชาติและ
เด็กทีครอบครัวมีฐานะยากจนมากเป็ นพิเศษ สําหรับกรณีอืน ๆ ให้ พิจารณาช่วยเหลือตามสภาพ
เหตุผลและความจําเป็ นเป็ นรายบุคคล
4. การดําเนินงาน
การปฏิบตั ิงานเพือให้ สามารถเข้ าถึงผู้ด้อยโอกาสทีอยู่ในสภาวะยากลําบากทีมีอยู่
ทัวไปทุกพืนทีของประเทศไทย ให้ ทวถึ
ั งและครอบคลุม ด้ วยทีมงานของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
ทีมีอยู่ มีบคุ ลากรซึงประกอบด้ วย ผู้บริ หาร ครู พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษาทีมี
อยู่ประมาณสองพันกว่าคน ให้ ป ระสบผลสํ าเร็ จ คงเป็ นไปได้ ยาก จึง จํ า เป็ นต้ องปรั บ เปลี ยน
กระบวนการทํางานใหม่ หาเครื อข่ายเข้ ามาช่วยค้ นหา และคัดกรองผู้ด้อยโอกาส เปิ ดพืนทีการ
ทํางานให้ กับบุคลากรพื นทีซึงอยู่ใกล้ กับเด็กมากกว่า รู้ สภาพปั ญหา ทราบข้ อมูลรายละเอียด
เหตุผลความจําเป็ นของผู้ด้อยโอกาสได้ ถกู ต้ องชัดเจน จึงเป็ นกระบวนการบริ หารและการจั ดการ
เข้ ามาดําเนินการ โดยประสานการทํางานร่วมกันระหว่างสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาทีมีโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์ตงอยู
ั ่กับโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ ส่งผ่านไปยังสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาที
อยู่ในเขตพืนทีบริ การ และส่งผ่านไปยังสถานศึกษาทีจัดการศึกษาขันพืนฐานทีมีอยู่ทวไปองค์
ั
กร
บริ หารส่วนตําบล สภาตําบล เทศบาล องค์กรเอกชน เข้ ามามีส่วนร่ วมช่วยค้ นหา และคัดกรอง

ผู้ด้ อ ยโอกาสที อยู่ ใ นสภาวะยากลํ า บากไม่ ส ามารถเข้ าเรี ย นในสถานศึ ก ษาปกติ ทัวไปได้
จําเป็ นต้ องได้ รับการช่วยเหลือเป็ นกรณีพิเศษ ส่งเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
สรุปได้ วา่ โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์เป็ นโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ทีผู้บริ หารจะต้ องพัฒนาให้ โรงเรี ยนมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลให้ สําเร็ จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที (พุทธศักราช
- ) โดยใช้ หลักการและองค์ประกอบบริ หารการเปลียนแปลง
เพือให้ สอดคล้ องกับสภาพบริ บท สิงแวดล้ อมในด้ านต่าง ๆ ทีเปลียนแปลงไปและในสภาพการ
เปลียนแปลงนี การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับ
การปฏิ รูปในทศวรรษที สองจึง เป็ นสิงสําคัญ เพือที จะได้ รูปแบบทีจะนํ าไปเป็ นแนวทางในการ
บริหารโรงเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

บทที
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั เรื อง “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื นฐาน” มีวัตถุประสงค์เพื อทราบองค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สัง กัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน และ
องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน รวมถึงเพือทราบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ขององค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงกับ องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที
สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ซึง
เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นหน่วยวิเคราะห์ (unit of
analysis) ประกอบด้ วยขันตอนการดําเนินการวิจยั และระเบียบวิธีวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังนี
ขันตอนการดําเนินการวิจัย
เพือให้ การดําเนินการเป็ นไปตามระเบียบวิธีวิจยั และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ทีกําหนดไว้ ผู้วิจยั ได้ กําหนดขันตอนการดําเนินการวิจยั ไว้ ขันตอน ดังนี
ขันตอนที การจัดเตรี ยมโครงการวิจยั เป็ นขันตอนการจัดเตรี ยมโครงการตามระเบียบ
วิธีดําเนินการวิจัย โดยการศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการของโรงเรี ยนและชุมชนจาก
เอกสารตํ า รา ข้ อมู ล สถิ ติ การวิ จัย ของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ และวรรณกรรมที เกี ยวข้ องกั บ
องค์ ประกอบของการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงของโรงเรี ย นประเภทศึก ษาสงเคราะห์ สัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที
สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
รวมถึงเพือทราบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงกับ
องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพือจัดทําโครงการการวิจยั ขอคําแนะนําความเห็น
ในการจัดทําโครงร่ างการวิจยั จากอาจารย์ทีปรึ กษา และนํามาปรับปรุ งแก้ ไขเพือเสนอขออนุมัติ
หัวข้ อวิทยานิพนธ์
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ขันตอนที การดําเนินการวิจยั เป็ นขันตอนการศึกษาวิเคราะห์กําหนดกรอบแนวคิด
เพื อสร้ างและพัฒนาเครื องมื อ โดยการศึกษาวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี เพื อกํ า หนดเป็ นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพือนํามาวิเคราะห์ สรุปรวมกับหลักการแนวคิดทฤษฎีในการกําหนดเป็ นตัวแปรที
จะศึกษา เมือได้ รายข้ อคําถามและแบบสอบถามแล้ ว จึงนําไปทดลองใช้ กับฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยน
ประกอบด้ วย ผู้อํานวยการโรงเรี ยนจํานวน คน รองผู้อํานวยการโรงเรี ยนจํานวน คน และครู
จํ านวน คน รวม คน โดยผู้วิจัยเลื อกโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ซึงอยู่ในบริ บ ท
เดียวกับกลุม่ ตัวอย่าง แล้ วนําไปหาคุณภาพของเครื องมือ เมือปรับปรุงคุณภาพแล้ ว นําเครื องมือ
ทีสร้ างและพัฒนาแล้ ว ไปเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนําข้ อมูลเพือมาสร้ างเป็ นรูปแบบและ
การตรวจสอบความเหมาะสม พร้ อมทังเสนอรูปแบบ ดังแผนภูมิแสดงขันตอนการวิจยั ดังนี

ขันที 1
ศึกษาค้นคว้าตัวแปรเกียวกับ
- การบริ หารการเปลียนแปลง
- นโยบายปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษทีสอง

สรุ ปแนวคิ ด ทฤษฏี และ
งานวิจยั
- การบริ หารการเปลียนแปลง
- นโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที 2

ตัวแปรองค์ประกอบ
- การบริ หารการเปลียนแปลง
- นโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที 2

ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิจากการใช้
แบบสัมภาษณ์ทีไม่มีโครงสร้าง

ขันที 2 วิเคราะห์องค์ประกอบ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
และพัฒนารู ปแบบ

สร้างแบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปรองค์ประกอบ
- การบริ หารการเปลียนแปลง วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis, EFA)
- นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที 2 วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis, CFA)
สร้างรู ปแบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ (Path Analysis)

ขันที 3 ยืนยันและเสนอ
รู ปแบบ

ตรวจสอบความตรงเชิงสอดคล้องของ
องค์ประกอบโดยวิธีการ Ethnographic
Futures Research: EFR

องค์ประกอบ

ร่ างรู ปแบบ

รู ปแบบ

ขันตอนที การรายงานผลการวิจยั เป็ นขันตอนการจัดทําร่างรายงานผลการวิจยั เพือ
นําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้ อง ปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่ อง
ตามที คณะกรรมการผู้ค วบคุม วิท ยานิพ นธ์ เสนอแนะ พิม พ์ และส่ง รายงานผลการวิจัย ฉบับ
สมบูรณ์ตอ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพือขออนุมตั จิ บการศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย
เพื อให้ ก ารวิ จัย ครั งนี เป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ ข องการวิ จัย ผู้ วิ จัย จึ ง ได้ กํ า หนด
รายละเอียดต่าง ๆ เกี ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้ วย แผนแบบการวิจยั ประชากรและ
กลุม่ ตัวอย่าง ตัวแปรทีศึกษา เครื องมือ การสร้ างเครื องมือ การเก็บรวบรวมข้ อมูล และสถิติทีใช้
ในการวิจยั ซึงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
แผนแบบการวิจัย
แผนแบบการวิจัยครังนีเป็ นแผนแบบการวิจยั เชิงพรรณา (descriptive research) มี
ลักษณะเป็ นแผนแบบตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (The one –shot, nonexperimental case study) ซึงแสดงด้ วยแผนภูมิดงั ต่อไปนี

O
R

เมือ R หมายถึง
X หมายถึง
O หมายถึง

X

ตัวอย่างทีได้ จากการสุ่มของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
ตัวแปรทีศึกษา
ข้ อมูลทีได้ รับจากการศึกษา

ประชากร
ประชากรทีใช้ ในการวิจยั ครังนี เป็ นโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน โรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยคือ โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน โรง โดยได้ มาจากการเปิ ดตารางแสดงจํานวน

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างของเครจซีและมอร์ แกน (Robert V. Krejecie and Early W. Morgan)1
ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน โรงเรี ยน
ผู้ให้ ข้อมูล
ผู้ให้ ข้อมูลเป็ นบุคลากรของโรงเรี ยน ๆ ละ คน ประกอบด้ วย ผู้บริ หาร จํานวน คน
รองผู้อํานวยการ จํานวน คน ครู จํานวน คน รวมผู้ให้ ข้อมูล คน
ตารางที แสดงประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง

ภาค

ประชากร

กลาง

กลุ่ม
ตัวอย่ าง

กลุ่มตัวอย่ างและผู้ให้ ข้อมูล
โรงเรียน
ผอ. รอง
ผอ.
. พิบลู ประชาสรรค์
. ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
. ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
.สมเด็จพระปิ ยมหาราชรมณีเขต

ครู

. ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
. ศึกษาสงเคราะห์จนั ทบุรี
. ศึกษาสงเคราะห์ตราด
. ราชประชานุเคราะห์
ใต้

. ศึกษาสงเคราะห์พทั ลุง
. ศึกษาสงเคราะห์สรุ าษฎร์ ธานี
. ราชประชานุเคราะห์
. ราชประชานุเคราะห์
. ราชประชานุเคราะห์
. ราชประชานุเคราะห์
. ราชประชานุเคราะห์
. ราชประชานุเคราะห์

1

Robert V. Krejecie and Early W. Morgan, Educational and Phychorogical
Measurement (Washington, DC: The Mid Atlantic Equity Center, 1970), - .
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. ราชประชานุเคราะห์

ตะวันออกเฉียงเหนือ

เหนือ

. ศึกษาสงเคราะห์เลย
. ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร
.ศึกษาสงเคราะห์อํานาจเจริ ญ
. ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
. ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
. ราชประชานุเคราะห์
. ราชประชานุเคราะห์
. ราชประชานุเคราะห์
. ราชประชานุเคราะห์
. ศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์
. ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
. ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
. ศึกษาสงเคราะห์นา่ น
. ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
. ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ
. ศึกษาสงเคราะห์ตาก
. ราชประชานุเคราะห์
. ราชประชานุเคราะห์
. ราชประชานุเคราะห์
. ราชประชานุเคราะห์
. ราชประชานุเคราะห์
. ราชประชานุเคราะห์
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ครู รวม

รวม

ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรทีใช้ ในการวิจัยครั งนี ประกอบด้ วย ตัวแปรพืนฐาน และตัวแปรทีศึกษา ซึงมี
รายละเอียด ดังนี
. ตัวแปรพืนฐาน เป็ นตัวแปรทีเกียวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ
อายุ ตําแหน่งปั จจุบนั ประสบการณ์ในการทํางาน และระดับการศึกษา
. ตัวแปรทีศึกษา เป็ นตัวแปรทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลง
และการปฏิรูปในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
. ตัวแปรต้ น ได้ แก่ องค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงตามแนวคิด ทฤษฎี
ทีได้ จาก เอกสาร งานวิจยั ทีเกียวข้ อง รวมถึงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึงพบตัวแปรที สังเกต
ได้ จํานวน ตัวแปร ดังนี ผู้บริ หารส่งเสริ มการเปลียนแปลงของสถานศึกษา ผู้บริ หารส่งเสริ ม
และพัฒนาวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา ผู้บริ หารสนับสนุนการดําเนินงาน ผู้บริ หารส่งเสริ มด้ าน
การติดต่อสือสาร ผู้บริ หารมีภาวะผู้นํา/การเป็ นผู้นํา ผู้บริ หารอํานวยความสะดวกในทีประชุม
ผู้บริหารมีการปฏิสมั พันธ์กบั นักเรี ยน ผู้บริหารมีปฏิสมั พันธ์กบั รัฐ ผู้บริ หารมีปฏิสมั พันธ์กบั ชุมชน
ผู้บริ หารส่งเสริ มให้ พ่อแม่ผ้ ปู กครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผู้บริ หารมีทกั ษะการบริ หาร
ผู้บริ หารโน้ มน้ าวผู้ร่วมงานให้ ปฏิบตั ิตามในสิงทีต้ องการได้ ผู้บริ หารมีการตัดสินใจ ผู้บริ หาร
กําหนดเป้าหมายและการปฏิบตั ิงานทีชัดเจน ผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์ทีเท่าทันการเปลียนแปลง
ผู้บริหารมีความเป็ นประชาธิปไตย ผู้บริ หารใจกว้ าง เปิ ดกว้ างให้ ครูมีเสรี ภาพในการคิด ผู้บริ หาร
ส่งบุคลากรในสถานศึกษาไปอบรมมีความเหมาะสมกับภาระงานทีรับผิดชอบ ผู้บริ หารใช้ ระบบ
คุณธรรม จริ ยธรรมมาใช้ ในระบบการบริ หารสถานศึกษา ผู้บริ หารสร้ างขวัญและกําลังใจแก่
บุคลากร ผู้บริ หารสือสารให้ บคุ ลากรในระดับต่าง ๆ พร้ อมทีจะทํางานได้ ผู้บริ หารเข้ าใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ผู้บริ หารทําให้ บุคลากรรู้ สึกว่าเขาสามารถทํางานบรรลุผลสําเร็ จตาม

เป้าหมายได้ ผู้บริ หารแสดงออกทางอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสม ผู้บริ หารมีความเอืออาทร ให้
ความอบอุ่นแก่ผ้ อู ืน ผู้บริ หารแสดงความรู้สึกอย่างเปิ ดเผย เช่น เป็ นผู้ทีเข้ าใจง่าย เอืออารี และ
ติดต่อสมาชิกอยู่อย่างสมําเสมอ ผู้บริ หารเป็ นผู้ใช้ กลยุทธ์ ใหม่ทีมีลกั ษณะโดดเด่น ผู้บริ หาร
เลือกใช้ วิธีการรู ปแบบทีเป็ นเอกลักษณ์ ผู้บริ หารมีเป้าหมายการทํางานทีเหมาะสมกับการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนได้ ผู้บริ หารมีความขัดแย้ งภายในน้ อยทีสุดหรื อ ทําให้ สมาชิกในกลุ่มเกิด
ความขัดแย้ งน้ อยทีสุด ผู้บริ หารสามารถถ่ายทอดหรื อกระจายวิสยั ทัศน์ไปยังบุคคลต่าง ๆ ได้
ผู้บริ หารมีความสามารถในการใช้ นวัตกรรม ผู้บริ หารสามารถใช้ ข้อมูลในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ ผู้บริหารให้ การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผู้บริ หารเป็ นผู้นําการเปลียนแปลง
ผู้บริ หารสร้ างกระบวนทัศน์ใหม่ ผู้บริ หารมีความเต็มใจทีจะเปลียนแปลง ผู้บริ หารมีความพร้ อม
ใจในการนําเทคโนโลยีมาใช้ ประโยชน์ตอ่ การศึกษา ผู้บริ หารถ่ายโอนเปลียนแปลงโดยยึดรูปแบบ
ประเพณี วัฒนธรรมแนวใหม่ทีเหมาะสมกับองค์กร
ผู้บริ หารให้ ความสํ าคัญ ต่อการเรี ยนรู้
ผู้บริหารมุง่ มันพัฒนาตนเอง องค์กร และบุคลากรในโรงเรี ยน ผู้บริ หารให้ การฝึ กอบรม การศึกษา
บุคลากรทุกระดับ ผู้บริหารสนับสนุนบรรยากาศในชันเรี ยนและโรงเรี ยนอย่างต่อเนือง ผู้บริ หารให้
ความช่วยเหลือและความร่วมมือแก่บคุ ลากร ผู้บริ หารให้ ความเสมอภาคทางการศึกษา ผู้บริ หาร
สร้ างความเป็ นเลิศทางการศึกษา
ผู้บริ หารไม่วิพ ากษ์ วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมงาน ความปลอดภัยในโรงเรี ยน ผู้บริ หารมีความเป็ นมืออาชีพ ผู้บริ หารมีการกระจาย
อํานาจทางการศึกษา ผู้บริ หารให้ มีการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริ หารส่งเสริ มให้ ชมุ ชนเข้ า
มามีส่วนร่วม ผู้บริ หารสนับสนุน แสวงหางบประมาณอย่างเพียงพอ ผู้บริ หารพัฒนาระบบการ
ประเมินและให้ รางวัล ผู้บริ หารสร้ างทัศนภาพขององค์กรในอนาคต บุคลากรขององค์กรเข้ าใจ
ยอมรั บภารกิจ หรื อทัศนภาพใหม่และกระทํ าให้ เ กิดขึน องค์กรได้ รับการปรับปรุ ง รู ปแบบให้ มี
พฤติกรรมใหม่ ผู้บริ หารทําทัศนภาพให้ เป็ นจริ ง ผู้บริ หารส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมทังองค์กร
ผู้บริ หารทําให้ ผ้ ตู ามตระหนักถึงความสําคัญของคุณค่าของผลงานทีสําเร็ จ ผู้บริ หารทําให้ ผ้ ตู าม
ลดการมุง่ ประโยชน์สว่ นตนและเพิมการทํางานเพือประโยชน์ของหมู่คณะขององค์กรและส่วนรวม
ผู้บริหารเป็ นผู้ไวต่อความรู้สกึ ของผู้ร่วมงาน ผู้บริ หารรู้คา่ นิยมและวัฒนธรรมขององค์กรทีมีผลต่อ
การทํางาน ผู้บริ หารมีความยืดหยุ่นและพร้ อมเรี ยนรู้จากประสบการณ์ ผู้บริ หารมีทกั ษะการคิด
ั ชาติญาณในการสร้ าง
วิเคราะห์ปัญหาสําคัญ จุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงานได้ ผู้บริ หารมีสญ
วิสยั ทัศน์ ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วม ผู้บริ หารสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้
ดีสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร ผู้บริ หารสร้ างและพัฒนาทีมงาน ผู้บริ หารสามารถในการ
ประเมินและวินิจฉัยสถานการณ์ได้ ถกู ต้ องแม่นยํา ผู้บริ หารมีความสามารถในการสอนงานและ

ฝึ กงานแก่สมาชิก ผู้บริ หารมีความสามารถในการบริ หารตนเอง ผู้บริ หารมีความสามารถในการ
เรี ยนรู้ ผู้บริ หารมีความสามารถปรับบทบาทเป็ นผู้นําและผู้ตามได้ ผู้บริ หารพัฒนาทักษะภาวะ
ผู้นําและผู้ตามได้ ผู้บริ หารใจกว้ าง ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมี เสรี ภาพในการคิด ผู้บริ หารประพฤติตน
เพือให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ อู ืนและเพือประโยชน์ของกลุ่มได้ ผู้บริ หารแสดงออกถึงความเฉลียว
ฉลาด ผู้บริ หารให้ กําลังใจผู้ร่วมงานให้ พยายามหาแนวทางในการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการใหม่ ๆ
ผู้บริ หารมีความกระตือรื อร้ น ผู้บริ หารมีทศั นคติ เจตคติทีดีในแง่บวก ผู้บริ หารสร้ างและสือ
ความหวังอย่างชัดเจน ผู้บริ หารแสดงการอุทิศตัวหรื อผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วม
ผู้บริ หารทําให้ ผ้ รู ่ วมงานรู้ สึกมีคณ
ุ ค่า ผู้บริ หารสามารถกระตุ้นให้ ผ้ รู ่ วมงานสามารถจัดการกับ
ปั ญหาทีตนเองเผชิญได้ ผู้บริ หารเสริ มสร้ างความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์แก่ ผ้ รู ่วมงาน ผู้บริ หารให้
เกียรติผลงานที ผู้ใต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิ ผู้บริ หารมีการคิดและการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
ผู้บริ หารมีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ผู้บริ หารเปลียนกรอบการมองปั ญหา ผู้บริ หารเผชิญกับ
สถานการณ์ใหม่ ๆ ด้ วยวิถีทางใหม่ ๆ ผู้บริ หารสนับสนุนความคิดริ เริ มใหม่ ๆ ในการพิจารณา
ปั ญหาและการหาคําตอบของปั ญหา ผู้บริ หารมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ตามความเชือและ
ค่านิยม ผู้บริ หารตอบสนองต่อสิงทีรับฟั งได้ ผู้บริ หารสนับสนุนให้ บคุ ลากรทํางานโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ผู้บริ หารทําให้ ผ้ รู ่ วมงานรู้ สึกว่าปั ญหาทีเกิดขึนเป็ นสิงทีท้ าทายและเป็ น
โอกาสทีดีทีจะแก้ ปัญหา ผู้บริ หารสร้ างความเชือมันว่าปั ญหาทุกอย่างสามารถแก้ ไขได้ ผู้บริ หาร
แสดงให้ เห็นว่าการเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่ วมมือ ร่ วมใจ ในการแก้ ปัญหาของ
ผู้ร่วมงานทุกคน ผู้บริ หารดูแลเอาใจใส่ผ้ รู ่ วมงานเป็ นรายบุคคล ทําให้ ร้ ู สึกว่ามีคุณค่าและมี
ความสําคัญ ผู้บริ หารพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานให้ สงู ขึน ผู้บริ หารให้ โอกาสผู้ร่วมงานเรี ยนรู้
สิงใหม่ ๆ ผู้บริ หารคํานึงและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้ านความจําเป็ นและความ
ต้ องการ ผู้บริ หารมีการสือสารสองทาง ผู้บริ หารรับฟั งผู้ร่วมงาน ผู้บริ หารมีปฏิสมั พันธ์กับ
ผู้ร่วมงานเป็ นการส่วนตัว ผู้บริ หารมอบหมายงานเพือเป็ นเครื องมือในการพัฒนาผู้ร่วมงาน
ผู้บริ หารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่วมงานได้ ใช้ ความสามารถพิเศษต่าง ๆ อย่างเต็มที ผู้บริ หารเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูร่วมงานได้ เ รี ยนรู้ สิ งใหม่ ๆ ที ท้ าทายความสามารถ ผู้บ ริ หารดูแ ล ให้ คํ าแนะนํ า ให้ การ
สนับสนุนและช่วยให้ ผ้ รู ่วมงานก้ าวหน้ าในการทํางานทีรับผิดชอบ ผู้บริ หารมอบงานให้ เหมาะสม
กับความสามารถของผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผลกระทบภายนอก ได้ แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้ ม
ทางสังคม ภายในและภายนอกชาติทีมีต่อองค์กร ผู้บริ หารมีความกล้ าหาญทังกายและใจ
ผู้บริหารส่งเสริมทางวิชาการโดยวิธี e-learning ผู้บริ หารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานมีความภูมิใจในงาน
ของตนเอง ผู้บริ หารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานตระหนักถึงปั ญหา ผู้บริ หารมีความสามารถในการจัด

ระบบสือสารให้ ได้ ผลเพือเชือมโยงข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ ทวถึ
ั งทุกระดับขององค์กร ผู้บริ หารมี
ความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นอย่างดี ผู้บริ หารมีความสามารถในการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล ผู้บริ หารสนับสนุนให้ บุคลากรมีส่วนร่ วมและร่ วมกันเสนอปั ญหาของ
องค์กร
ผู้บริ หารพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนืองให้ มีความก้ าวหน้ าในอาชีพ ผู้บริ หารสร้ าง
ความรู้ สึกเร่ งด่วนในการเปลียนแปลง ผู้บริ หารเพิมอํานาจในการตัดสินใจให้ กับผู้อืน ผู้บริ หารมี
การวางแผนที ดีและเป็ นระบบ ผู้บริ หารรวบรวมผลสํ าเร็ จจากการปรั บปรุ ง งานทํ าให้ เ กิ ดการ
เปลียนแปลงมากขึน ผู้บริหารปลูกฝั งแนวทางใหม่ ๆ ของความสําเร็ จ เข้ าสู่ระบบการทํางานของ
องค์กร ผู้บริ หารจัดการฝึ กอบรมทีมีประสิทธิภาพ ผู้บริ หารมีระบบการตอบแทน/การให้ รางวัล
ผู้บริ หารสามารถทํางานกับคนหลากหลายรู ปแบบ ผู้บริ หารกระตุ้นให้ ผ้ ูร่วมงานแสดงความ
คิดเห็นและเหตุผล ผู้บริ หารมีทกั ษะในการเสนอความคิดเห็น ผู้บริ หารมุ่งเน้ นการเปลียนแปลง
ผู้บริ หารสนใจทีจะเปลียนแปลงให้ ดีขึน ความร่ วมมือของบุคลากร ผู้บริ หารมีความยุติธรรม
ผู้บริ หารมีโครงการทีดีและมีความเหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยนชุมชนและวัฒนธรรม ผู้บริ หาร
สร้ างศรัทธาและความเชือมันให้ เกิดกับบุคลากร สมรรถนะทีดีของบุคลากร ผู้บริ หารมีบคุ ลิกภาพ
ทีส่งเสริ มตนเอง เช่น ความเชือมันในตนเอง ผู้บริ หารมีการวิเคราะห์งานหลักทีสําคัญและความ
จําเป็ นของสถานศึกษา ผู้บริ หารสละเวลาทํางานให้ กบั หน่วยงานอย่างสมําเสมอไม่เว้ นวันเสาร์
อาทิตย์
ผู้บริ หารมีความมุ่งมันในการปฏิบัติง านให้ บรรลุเป้าหมาย ผู้บริ ห ารขับเคลือน
กระบวนการบริ หารเป็ นแบบล่างขึนบน ผู้บริ หารมีศีลธรรมและจริ ยธรรม ผู้บริ หารเน้ นคุณค่า
ทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริ หารใช้ หลักการบริ หารความเสียง ผู้บริ หารเชือว่าองค์กรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที
สําคัญ (องค์กรแห่งการเรี ยนรู้) ผู้บริหารสร้ างความสัมพันธ์อย่างชัดเจน ผู้บริ หารเป็ นนักวิจยั และ
พัฒนาอย่างต่อเนือง ผู้บริ หารสร้ างความมุ่งมันให้ แก่บคุ ลากร ผู้บริ หารตระหนักถึงความสําคัญ
เร่ งด่วน ผู้บริ หารพัฒนาจิตวิญญาณบุคลากร ผู้บริ หารปรับปรุ งวิธีการและกระบวนการทํางาน
ผู้บริ หารปรับปรุ งบรรยากาศในการทํางานและสร้ างความประทับใจในการปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หาร
เป็ นผู้มีความสามารถรอบด้ าน (Well rounder) ผู้บริ หารสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมและวิ ธีการ
ทํางานตามข้ อมูลใหม่ (เปลียนแปลงตามสถานการณ์) ผู้บริ หารมีจิตสํานึกในความมุ่งมันให้ งาน
บรรลุผลสําเร็ จ ผู้บริ หารใช้ กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ ผู้บริ หารปฏิบตั ิงานให้ เกิดความก้ าวหน้ า
อย่างต่อเนือง ผู้บริ หารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ผู้บริ หารพัฒนาและรักษาภาวะผู้นําอย่าง
เหมาะสม ผู้บริหารเป็ นนักประสานทีดี ผู้บริ หารสร้ างจิตวิญญาณของทีม ผู้บริ หารสือสารกับผู้มี
ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ผู้บริ หารแสดงออกถึ ง ทักษะสื อสารการเล่าเรื อง ผู้บริ ห ารระดมสมองอย่า ง
สร้ างสรรค์ ผู้บริ หารคิดแบบบูรณาการและองค์รวม การสนับสนุนจากผู้บริ หารระดับบน การทํา

โครงสร้ างทางเทคโนโลยีให้ เข้ มแข็งเพือสนับสนุนวิธีการสอนแบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง เครื อข่าย
ภายนอก ผู้บริ หารปลูกฝั งค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ผู้บริ หารเป็ นผู้ทํางานอย่างเป็ นระบบ
และมี คุณ ภาพ ผู้ บริ ห ารดํ า เนิ น การเปลี ยนแปลงอย่ า งต่ อ เนื อง ผู้ บริ ห ารเป็ นผู้ ไวต่ อ การ
เปลียนแปลง ผู้บริหารจัดการศึกษาตามความต้ องการของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ผู้บริ หารเป็ นนัก
จัด การปั ญ หา โครงสร้ างขององค์ ก รที เอื อต่ อ การบริ ห าร ผู้บ ริ ห ารเป็ นผู้ที มี ค วามชัด เจน
เทคโนโลยี ทีเหมาะสม เครื อข่ายทางการศึกษาเพือช่วยเหลื อสถานศึกษา การกํ ากับ นิเทศ
ติดตามอย่า งมี ประสิทธิ ภ าพ โครงสร้ างองค์ก รที เข้ ม แข็ง นโยบายรั ฐ ที ชัดเจน ผู้บริ หารสร้ าง
คุณธรรมให้ กับบุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริ หารเป็ นผู้ทีมีความเข้ าใจในบริ บทของสถานศึกษา
บริหารให้ เท่าทันกับการเปิ ดประตูสสู่ งั คมอาเซียน ระเบียบกฎหมายทีเอือต่อการบริ หารงาน ความ
สลับซับซ้ อนขององค์กร คุณภาพและการปฏิบตั ิได้ คุณลักษณะของท้ องถิน ประกอบด้ วย เขต
พืนทีการศึกษา ชุมชน ผู้บริ หารและครู และองค์ประกอบภายนอกประกอบด้ วยรัฐและองค์กร
อืน ๆ
. ตัวแปรตาม ได้ แ ก่ องค์ ประกอบการปฏิ รูป ในทศวรรษที สองของโรงเรี ย น
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ตามกรอบแนวคิด
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ประกอบด้ วย
องค์ประกอบ ซึงพบตัวแปรทีสังเกตได้ ตัว ดังนีคือ
) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรี ยนรู้ของคนไทย
( ) การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
( ) การปฏิรูปแหล่งเรี ยนรู้ คุณภาพห้ องเรี ยน ภูมิปัญญาท้ องถิน
( ) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของโรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์ (โดยเฉพาะหลักสูตรสถานศึกษายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
( ) การพัฒนาครูสําหรับโรงเรี ยนประจํา
( ) การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพมากขึน
( ) กระบวนการรับนักเรี ยนด้ อยโอกาสทีมีประสิทธิภาพ
) โอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู้
( ) การพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ การรับนักเรี ยน
ระบบ
( ) จัดแหล่งเรี ยนรู้ เทคโนโลยีทางการศึกษา (แหล่งเรี ยนรู้ เรื อง e-learning
ทุกวิชา/ทุกกลุม่ สาระ

( ) การบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
( ) การสร้ างเครื อข่ายทางการศึกษา และการแลกเปลียนเรี ยนรู้พฒ
ั นา
ทักษะชีวิตวิชาการอาชีพ
) ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนของสังคมและส่งผลให้ คนไทยยุค
ใหม่
( ) การระดมทรัพยากรเพือใช้ ในการศึกษา จากชุมชนและท้ องถิน
( ) การกระจายอํานาจสูส่ ถานศึกษา
( ) การสร้ างเครื อข่ายองค์กรชุมชน องค์กรท้ องถิน เพือให้ มีส่วนร่วมการ
จัดการศึกษา (เครื อข่ายด้ านการสร้ างพัฒนาครูและนักเรี ยน)
( ) มีกระบวนการนิเทศภายในทีได้ มาตรฐาน ชัดเจน
( ) พัฒนาข้ อมูลสารสนเทศทังระบบ
( ) การดําเนินงานตามโครงสร้ างบริหารงานสํานักงานการศึกษาพิเศษ
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมื อที ใช้ ในการวิ จัย เรื อง รู ปแบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุข องการบริ ห ารการ
เปลี ยนแปลงกับการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ประกอบด้ วย
. แบบสัมภาษณ์ ทีไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Interview) เพือใช้ ในการเก็ บ
รวบรวมข้ อ มูล จากผู้ท รงคุณ วุฒิ โดยศึก ษาสภาพปั จ จุบัน และความคิด เห็ น เกี ยวกับ ตัว แปร
องค์ประกอบทีเกียวข้ องกับบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
. แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaires) เพือใช้ สอบถามความคิดเห็นเกียวกับ
ตัวแปรองค์ประกอบของบริหารการเปลียนแปลงกับองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที
สองของโรงเรี ย นประเภทศึก ษาสงเคราะห์ สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขันพื นฐาน
แบบสอบถาม แบ่งเป็ น ตอน ดังนี
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ ข้อมูล ประกอบด้ วย
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน

ตอนที เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับองค์ประกอบทีเกียวกับการบริ หาร
การเปลี ยนแปลงโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํ านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน
ตอนที เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับองค์ประกอบทีเกียวกับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึก ษาสงเคราะห์ สํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
แบบสอบถามตอนที และตอนที มีลักษณะเป็ นแบบสอบถามชนิดจัดอันดับ
คุณภาพ ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) ซึงมีความหมาย ดังนี
ระดับ
หมายถึง
ระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากทีสุด
ให้ มีนําหนักคะแนน คะแนน
ระดับ
หมายถึง
ระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก
ให้ มีนําหนักคะแนน คะแนน
ระดับ
หมายถึง
ระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับปานกลาง
ให้ มีนําหนักคะแนน คะแนน
ระดับ
หมายถึง
ระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับน้ อย
ให้ มีนําหนักคะแนน คะแนน
ระดับ
หมายถึง
ระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับน้ อยทีสุด
ให้ มีนําหนักคะแนน คะแนน
3. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพือตรวจสอบและยืนยันผลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
การสร้ างและพัฒนาเครืองมือ
เพือให้ การวิจยั ครังนี ได้ เครื องมือทีมีคณ
ุ ภาพ ตอบสนองวัตถุประสงค์ทีตังไว้ ผู้วิจยั ได้
ดําเนินการสร้ างและพัฒนาเครื องมือโดยมีขนตอน
ั
ดังนี
. การสร้ างเครื องมือ
. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวรรณกรรมทีเกียวข้ อง รวมทังการสัมภาษณ์
ผู้เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ นําผลการศึกษามาสร้ างเป็ นข้ อกระทงคําถามของแบบสอบถาม
ความคิดเห็น

. นําข้ อคําถามทังหมดมาสร้ างเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็น ภายใต้ คําแนะนํา
ของอาจารย์ทีปรึกษาและผู้เชียวชาญจํานวน ท่าน เพือตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content
Validity) โดยผู้เชียวชาญพิจารณาความสอดคล้ องของเนือหากับวัตถุประสงค์วิจัย โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC=Index of Item Objective Congruence) เพือนํามาปรับปรุ งอีกครัง
โดยพิจารณาจากค่า IOC ทีมากกว่า . ขึนไป
. นําแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ (Try out) กับโรงเรี ยนทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั ครังนี จํานวน โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ชยั นาท โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
และโรงเรี ยน
นราธิวาส โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์
ราชประชานุเคราะห์ ซึงผู้ให้ ข้อมูลได้ แก่ ผู้อํานวยการโรงเรี ยน รองผู้อํานวยการโรงเรี ยนและ
ครู รวม คน แล้ วนํามาหาค่าความเชือมันของแบบสอบถามทั งฉบับ โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบราค (Alpha Cronbach Coeffcient)2 ซึงผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลพบว่า ค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถามทังฉบับมีคา่ เท่ากับ . แล้ วนําไป
สอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างคือ โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ จํานวน โรงเรี ยน
รวมผู้ให้ ข้อมูล จํานวน คน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลของการวิจยั ครังนี ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการดังนี
1. การใช้ แบบวิเคราะห์เอกสารเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ การทบทวนวรรณกรรม ศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ องเพือกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
2. การใช้ แบบสัมภาษณ์โดยใช้ สมั ภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน คน
ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้ าง เพือกํ าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ตัวแปรเกียวกับการ
บริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
. การใช้ แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaires) เพือสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที มาจากประชากรคื อ โรงเรี ย นประเภทศึ ก ษาสงเคราะห์ สัง กั ด สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน โรงเรี ยน ซึงผู้ให้ ข้อมูลคือ ผู้อํานวยการ รอง
ผู้อํานวยการ ครู รวมจํานวน คน เพือการวิเคราะห์ องค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลง
ของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ เพือสํารวจหาหรื อค้ นหาตัวแปรแฝงทีซ่ อนอยู่ภายใต้ ตวั แปร
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ทีสังเกตได้ หรื อวัดได้ เรี ยกว่า การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสํารวจและองค์ประกอบการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน โดยยืนยันตัวแปรแฝงทีซ่อนอยู่ภายใต้ ตวั แปรทีสังเกตได้ หรื อวัดได้ เรี ยกว่า
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน (Confirmatory Factor Analysis) ซึ งลัก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ว นประมาณค่า ของลิ เคอร์ ท (Likert) โดยดํา เนิ นการดัง นี ส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ ทําหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยให้ ภาควิชา
บริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นผู้ออกหนังสื อเพือขอความอนุเคราะห์ในการเก็ บ
ข้ อมูล จํานวน โรงเรี ยน
. การใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพือตรวจสอบและยืนยันผลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยน
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยการนํ าเสนอร่ าง
องค์ประกอบดังกล่าว ซึงเป็ นรูปแบบหนึงทีผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาจากข้ อมูลทังหมดด้ วยวิธีการประเมิน
ในรู ป แบบอ้ า งอิ ง ผู้ท รงคุณ วุฒิ โดยให้ ผ้ ูท รงคุณ วุฒิ ไ ด้ พิ จ ารณาประเด็ น ด้ า นความถูก ต้ อ ง
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ ด้ วยวิ ธีการชาติพนั ธ์วรรณา Ethnographic Futures Research: EFR
โดยสร้ างเป็ นแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ จํานวน ฉบับ ซึงประกอบด้ วย ตอน
คือ ตอนที เป็ นแบบตรวจสอบรายการความคิดเห็นเกียวกับรูปแบบ ตอนที เป็ นข้ อเสนอแนะ
และวิจารณ์รูปแบบทีได้ ภายใต้ คําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา แล้ วนําไปสัมภาษณ์ผ้ เู ชี ยวชาญ
และผู้ท รงคุณ วุฒิ จํ านวน คน โดยทํ าหนัง สื อขอความร่ วมมื อในการให้ สัมภาษณ์ โดยให้
ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นผู้ออกหนังสือเพือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้ อมูล ซึงผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใช้
ี ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ีใช้ ในการวิจยั ครังนี มีดงั นี
. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เกียวกับรูปแบบ
การบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขันพื นฐาน ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื อหา (content
analysis)
. การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ และการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงและ

ระดับการปฏิบตั ิตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ใช้ สถิตดิ งั นี
. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ ความถี (frequency) และ
ค่าร้ อยละ (percentage)
. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี ยวกับการบริ หาร
การเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานซึงเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ระดับ ใช้
ค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D ) ในการวิเคราะห์นนั ถ้ าค่าเฉลียตกอยู่ในช่วง
พฤติกรรมใดก็แสดงว่าลักษณะการปฏิ บตั ิที ตรงตามสภาพทีเป็ นจริ งแบบนัน โดยผู้วิจัยได้ นํา
ค่าเฉลียไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)3 ซึงมีความหมาย ดังนี
ค่าเฉลีย . - . หมายความว่า ระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากทีสุด
ค่าเฉลีย . - . หมายความว่า ระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย . - . หมายความว่า ระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย . - . หมายความว่า ระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับน้ อย
ค่าเฉลีย . - . หมายความว่า ระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับน้ อยทีสุด
. การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลง ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor Analysis, EFA) โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป โดยใช้ การ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบ “PCA” (Principal Component Analysis) และหมุนแกน
ขององค์ประกอบแบบตังฉาก (orthogonal rotation) ด้ วยวิธีการวาริ แมกซ์ (varimax rotation) ซึง
ถือเกณฑ์การเลือกตัวแปรทีเข้ าอยู่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึง โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalue) ทีมากกว่า และถือเอาค่านําหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของ
ตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนัน มีคา่ ตังแต่ . ขึนไป ซึงเป็ นค่านําหนักทีมีนยั สําคัญในทาง
ปฏิบตั ิ (practically significant)4 มีตวั แปรแต่ละองค์ประกอบตังแต่ ตัวแปร ขึนไป ตามเกณฑ์
ของไคแซอร์ (Kaiser)5
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Prentice-Hall Inc, 1970), 190.
4
Andrew L. Comrey and Howard B. Lee, A Frist Course in Factor Analysis
nd ed. (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1992), .

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที สองใช้
เทคนิคการวิเ คราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis, CFA) เพื อ
ตรวจสอบความเทียงตรงของรูปแบบการวัดในแต่ละองค์ประกอบ
. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของรูปแบบการบริ หารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน โดยการวิเคราะห์ เส้ นทาง (Path Analysis) จากค่าขององค์ประกอบ
(Factor score) ทีได้ จากการวิเคราะห์องค์ ประกอบเชิงสํารวจและองค์ประกอบเชิงยืนยัน โดย
วิเคราะห์ ดังนี
. สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ องค์ประกอบด้ วย Kaiser-Meyer-Olkin measure of
sampling adequace (KMO) และ Bartlett’s test of Sphericity ใช้ วดั ความเหมาะสมของข้ อมูล
ว่าเหมาะสมทีจะใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบหรื อไม่ ซึงไคเซอร์ และไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้
ทําการศึกษาค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequace) ในการวัด
ความเหมาะสมของข้ อมูลว่า ควรใช้ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหรื อไม่ และได้ สรุปว่าถ้ าค่า
KMO t 0.8 แสดงว่าข้ อมูลชุดนันสามารถใช้ การวิ เคราะห์องค์ประกอบได้ ดี นอกจากนีการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s Sphericity Test มีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ (sig 0.00<0.05) แสดงว่ า แมทริ ก ซ์ สัม ประสิ ท ธิ สหสัม พัน ธ์ ข องตัว แปรต่า ง ๆ มี
ความสัมพันธ์กนั ดังนันข้ อมูลทีได้ จงึ มีความเหมาะสมทีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ6
. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน ด้ วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ (Path analysis) ซึงพิจารณา
จากค่า Chi-Square ค่า Goodness-of-fit (GFI) และค่า Root Mean Square Residual (RMR)
เพือศึกษาดูความสอดคล้ องของรูปแบบสมมติฐานการวิจยั ทีได้ จากการศึก ษาของผู้วิจยั กับข้ อมูล

5

Kaiser, อ้ างถึงใน Tabachnik G. Barbara and Linda S.Fidell, Using Multivariate
Statistics (New York: Harper& Row, 1983), .
6
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, การวิเคราะห์ ตัวสถิตขิ ันสูงด้ วย SPSS (กรุงเทพฯ: ธรรมสาร,
), - .

เชิงประจักษ์ โดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป ซึงในการพิจารณาความสอดคล้ องของรูปแบบสมมติฐาน
การวิจยั กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีเกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้ อง ดังนี7
. . ค่า ไค-สแควร์ (Chi-Square : F 2 ) เป็ นค่าสถิติทีใช้ ทดสอบความ
กลมกลืนของรูปแบบสมมติฐานการวิจยั กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในการทดสอบรูปแบบ ต้ องการให้
ค่าสถิติไค-สแควร์ ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p>.05) เพราะต้ องการยืนยันว่ารู ปแบบสมมติฐาน
การวิจยั กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ไม่แตกต่างกัน ถ้ าค่าไค-สแควร์ มีคา่ สูงมาก และมีนยั สําคัญทาง
สถิติ แสดงว่าฟั งก์ชนความกลมกลื
ั
น มีคา่ แตกต่างกันจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติหรื ออีก
นัยหนึงคือรูปแบบสมมติฐานการวิจยั ยังไม่กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
. . ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness –of-fit Index: GFI) เป็ น
ดัชนีทีใช้ ในการเปรี ยบเทียบระดับความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ของโมเดล ค่า GFI มีคา่ อยู่
ระหว่าง และ ค่าดัชนี GFI ทีเข้ าใกล้ แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนี GFI ควรมีคา่ มากกว่า .
. . ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนปรับแก้ (Adjusted Goodness-of-fit Index:
AGFI) เมือนําดัชนี GFI มาปรับแก้ โดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ ซึงรวมทังจํานวนตัวแปร
และขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง จะได้ คา่ ดัชนี AGFI ซึงมีคณ
ุ สมบัติเช่นเดียวกับค่าดัชนี GFI โดยจะมี
ค่าอยู่ระหว่าง และ ค่าดัชนี GFI ทีเข้ าใกล้ แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยค่า AGFI ควรมีคา่ สูงกว่า .
. . ค่าดัชนีรากของค่าเฉลียกําลังสองของส่วนเหลือ (Root Mean Squared
Residual: RMR) เป็ นดัชนีทีใช้ เปรี ยบเทียบระดับความกลมกลืนของโมเดลสองโมเดล เฉพาะกรณี
ทีเป็ นการเปรี ยบเทียบโดยใช้ ข้อมูลชุดเดียวกัน ถ้ าค่าดัชนี RMR มีคา่ อยูร่ ะหว่าง และ ถ้ ามีคา่
ยิงใกล้ และตํากว่า . แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
. . ค่ า ดั ช นี ร ากมาตรฐานของค่ า เฉลี ยกํ า ลั ง สองของส่ ว นเหลื อ
StandardiZed Root Mean Square Residual (SRMR) เป็ นการแสดงขนาดของส่วนทีเหลื อ โดย
เฉลียจากการเปรี ยบเทียบระดับความกลมกลืนของรูปแบบกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนี SRMR
ควรมีคา่ เข้ าใกล้ และไม่เกิน .
. . ค่าดัชนีความคลาดเคลือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean
Squared Error of Approximation: RMSEA) เป็ นค่าสถิติจากข้ อตกลงเบืองต้ นทีเกียวกับค่า
7

นงลักษณ์ วิรัชชัย, โมเดลลิสเรล สถิตวิ ิเคราะห์ สาํ หรั บการวิจัย, พิมพ์ครังที
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
), -

ไคสแควร์ ว่าโมเดลริ สเรลตามภาวะสันนิษฐานมีความเทียงตรงไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง
และเมือพารามิเตอร์ อิสระแล้ ว ค่าสถิติมีคา่ ลดลง เนืองจากค่าสถิติตวั นีขึนอยู่กบั ประชากรและ
ขันองศาอิสระ ค่าดัชนี RMSEA จะมีค่าอยู่ระหว่าง ถึง โดยถ้ าค่าดัชนี RMSEA ตํากว่า .
แสดงว่า รู ปแบบมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในระดับดี (Good fit) ถ้ าอยู่ระหว่าง
. -. แสดงว่าพอใช้ ได้ และถ้ าอยู่ระหว่าง . -. แสดงว่าไม่ค่อยดี (Mediocre) และถ้ า
มากกว่า . แสดงว่าไม่ดีเลย (Poor fit)
. . ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit) เป็ นดัชนี
ทีใช้ เปรี ยบเทียบโมเดลตามทฤษฎี หรื อโมเดลตามภาวะสันนิษฐานหับโมเดลพืนฐาน (Baseline
Model) ซึงส่วนใหญ่จะใช้ โมเดลทีตัวแปรในโมเดลไม่มีความสัมพันธ์ กัน (Null Model) ดัชนีใน
กลุม่ นี ได้ แก่
. . . ค่าดัชนี NFI (Normed Fit Index) เป็ นดัชนีทีมีคา่ อยู่ระหว่าง
ถึง ยิงมีคา่ เข้ าใกล้ โมเดลทีทดสอบก็ยิงมีความกลมกลืนกับข้ อมูล โดยค่า NFI ควรมีคา่ ไม่ตํา
กว่า .
. . . ค่าดัชนี IFI (Incremental Fit Index) เป็ นดัชนีทีนําเอาดัชนี
NFI มาปรับแก้ ด้วยการนําเอาค่า df มาปรับแก้ เฉพาะตรงส่วนตัวหารของ NFI โดยค่ายิงเข้ าใกล้
มาก โมเดลก็ยิงกลมกลืน โดยค่า IFI ควรมีคา่ ไม่ตํากว่า .
. . . ค่าดัชนี RFI (Relative Fit Index) มีความหมายเช่นเดียวกับค่า
NFI แต่ไ ม่ไ ด้ แ สดงผลเป็ นเปอร์ เ ซ็ นต์ แสดงเพี ย งความมากน้ อยของความกลมกลื น มี ค่า อยู่
ระหว่าง ถึง โดยควรมีค่าไม่ตํากว่า . แสดงว่า โมเดลตามทฤษฎี มีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
. . . ค่าดัชนี CFI (Comparative Fit Index) เป็ นดัชนีทีมาปรับแก้
ของ RFI เพือให้ ดชั นีมีคา่ อยูร่ ะหว่าง ถึง โดยควรมีคา่ ไม่ตํากว่า .
. การวิเคราะห์การยืนยันรูปแบบทีเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการ
บริ หารการเปลี ยนแปลงกับการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ ใช้ ค่ า ความถี (frequency) ค่ า ร้ อยละ (percentage) และการวิ เ คราะห์ เ นื อหา
(content analysis)

สรุป
การวิจยั เรื อง รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขันพื นฐาน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ) เพื อทราบองค์ ป ระกอบของการบริ ห ารการ
เปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พื นฐาน ) เพื อทราบผลการยื น ยัน องค์ ป ระกอบการปฏิ รูป การศึก ษาในทศวรรษที สองของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานและ 3) เพือ
ทราบรู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข ององค์ ป ระกอบการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงกั บ
องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
วิ ธี ดํ าเนินการวิจัย ซึงผู้วิ จัยได้ ดํ าเนิ นการตามขันตอนใน ขันตอนคือ ขันที การ
ค้ นคว้ าตัวแปรเกียวกับการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ขันที การ
วิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ขันที วิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis) และนําเสนอรูปแบบการบริ หารการเปลียนแปลงกับ
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึ ก ษาสงเคราะห์ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ขันที การยืนยันรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการ
บริ หารการเปลี ยนแปลงกับการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยการวิจยั ครังนีใช้ โรงเรี ยนประเภท
ศึก ษาสงเคราะห์ ในสัง กัด สํ านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐานเป็ นหน่วยวิ เ คราะห์
ประชากรคือ โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน ในปี การศึกษา
จํานวน โรงเรี ยน และได้ กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน
(stratified random sampling) จํานวนทังสิน โรงเรี ยน ผู้ให้ ข้อมูลคือ ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
จํานวน คน รองผู้อํานวยการจํานวน คน และครู จํานวน
คน รวม คน เครื องมือ
ทีใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย ) แบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้ าง (Semi-structured interview)
) แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaires) ) แบบสอบถาม (questionnaires) สถิ ติทีใช้
สําหรั บการวิจัยได้ แก่ การหาคุณภาพเครื องมือโดยตรวจสอบความตรงของเนื อหา (Content

validity) ด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ และพิจารณาค่าดัชนี IOC (Item-Objective Congruence Index)
และหาค่าความเทียง (Reliability) โดยใช้ วิธีสมั ประสิทธ์แอลฟ่ าของครอนบาค รวมถึงใช้ ความถี
(frequency) ร้ อยละ (percentage) ค่า มัช ฌิ ม าเลขคณิ ต ( X ) และส่ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน
( S.D ) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor Analysis, EFA) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis, CFA) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ (Path Analysis) ด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะห์เนือหา (content analysis)

บทที 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ในครังนี ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเรื อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของรูปแบบการ
บริ หารการเปลี ยนแปลงกับการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยใช้ วิธีวิจัยแบบผสมผสาน
(mixed methodology) ขันตอนแรกเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) และขันตอน
สุด ท้ า ยเป็ นการวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ (quantitative research) ผู้วิจัยส่ง แบบสอบถามไปยัง
โรงเรี ยน จํานวน ฉบับ และได้ รับแบบสอบถามคืนจํานวน โรงเรี ยน จํา นวน ฉบับ
คิดเป็ นร้ อยละ 97.73 นํามาวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ ตารางประกอบคํา
บรรยาย จําแนกเป็ น ตอน ตามรายละเอียด ดังนี
ตอนที การวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบของการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงของโรงเรี ย น
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ตอนที ผลการยืนยันองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยน
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ตอนที การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริ หารการ
เปลียนแปลงกับ องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ตอนที การวิเคราะห์ผลการยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารการ
เปลี ยนแปลงกับการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
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ผู้วิจยั ได้ นําเสนอผลการวิเคราะห์ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึงเป็ น
ผู้บริ หารและครู ของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ จํานวน โรงเรี ยน ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 58 คน เมือจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหน่งปั จจุบนั และประสบการณ์
การทํางานในตําแหน่งในปั จจุบนั มีรายละเอียดดังตารางที ดังนี
ตารางที

ข้ อมูลพืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ

จํานวน

ร้ อยละ

เพศ
1. ชาย
. หญิง

.
.
รวม

อายุ
. ไม่เกิน ปี
. 31-40 ปี
. - ปี
. ปี ขึนไป
รวม

24
67
89
78
258

9.30
26.00
34.50
30.20
100

รวม

114
140
4
258

44.19
54.26
1.55
100

รวม

43
86
129
258

.
.
.
100

วุฒิการศึกษา
. ปริญญาตรี
. ปริญญาโท
. ปริญญาเอก
ตําแหน่งปั จจุบนั
. ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
. รองผู้อํานวยการโรงเรี ยน
. ครู

ตารางที ข้ อมูลพืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปั จจุบนั
. ไม่เกิน ปี
. - ปี
. - ปี
. 15 ขึนไป
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

50
54
36
118
258

19.40
20.90
14.00
45.70
100

จากตารางที แสดงสภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 137 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.10 เป็ นเพศชายจํานวน 121 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 46.90 ด้ านอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง - ปี
จํานวน 89 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.50
รองลงมาคือ ช่วงอายุ ปี ขึนไป มีจํานวน 78 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 30.20 และน้ อยทีสุดคืออายุไม่เกิน ปี มีจํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.30
ด้ านวุฒิการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท จํานวน
140 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.30 รองลงมาคือวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 114 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 44.19 และน้ อยทีสุดคือวุฒิระดับปริ ญญาเอก จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.55
ด้ านตําแหน่งปั จจุบนั พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น ครู จํานวน 129 คน คิดเป็ นร้ อยละ
50.00 รองลงมาคื อ รองผู้อํ า นวยการโรงเรี ย น มี จํ า นวน 86 คน คิด เป็ นร้ อยละ 33.33
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน มีจํานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.67 ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง
ปั จจุบนั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 15 ขึนไป จํานวน 118 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 45.70 รองลงมาคือ - ปี จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.90 และน้ อยทีสุดคือ
- ปี จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.00
การศึกษาเอกสาร งานวิจยั ทีเกียวข้ องรวมถึงการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ เกียวกับ การ
บริ หารการเปลี ยนแปลงกับการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน ทังในและต่างประเทศ สรุ ป
สาระสําคัญได้ ดังตารางที - ดังต่อไปนี

ตารางที

การศึกษาเอกสารเกียวกับการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

รายชือ
Adegoke,O., Natasha,M., & Fred O.( )
Bass& Avolio ( )
Burns ( )
Charles Gabbert ( )
Cheng and Townsend ( )
Christensen ( )
Covey, Stephen R. ( )
Duke ( )
Fullan ( )
Kengra Van Wagner ( )
Kotter ( )
Likert ( )
Roger Gill ( )
Southwest Education Development Laboratory (
Tikchy & Ulrich ( )
Yukl ( )
กนกอร ยศไพบูลย์ ( )
กรมวิชาการ ( )
ธีระ รุญเจริญ ( )
บุรัญชัย จงกลนี (ม.ป.ป.)
ประยุทธ ชูสอน ( )
เยือน ทองแก้ ว ( )
รังสรรค์ ประเสริฐศรี ( )
รัตติกรณ์ จงวิศาล ( )

)

หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ตารางที การศึกษาเอกสารเกียวกับการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
รายชือ
วิชยั รูปขันดี ( )
วิโรจน์ สารัตถะ ( )
วีระ ประเสริฐศิลป์ ( )
ศักดิไทย สุรกิจบวร ( )
เศาวณิต เศาณานนท์ ( )
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (
สมชาย เทพแสง ( )
สมบัติ บุญประเคน ( )
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (
สุเทพ พงษ์ศรี วฒ
ั น์ ( )
สุนนั ทา เลาหนันท์ ( )
สุพล วังสินธ์ ( )
สุรศักดิ ปาเฮ ( )
หยกแก้ ว กมลวรเดช ( )
อําไพ อินทรประเสริฐ ( )
อุดม ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ ( )

)

)

หมายเลข
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ตารางที

การศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้ องเกียวกับการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยน
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

รายชือ
Alan lawer & James Sillitoe ( )
Bhina Patria (2012)
Chen, Zengguan & Reigeluth, Charles M. ( )
Forest, Heather (2007)
Geralyn Crain,D.D.S., (2008)
Gibson, Shirley K. (2010)
Hay Group Research, (2005)
Karakas, Fahri (2011)
Kristoff, Barbara L., (2003)
Pharo, Emma De Salas, Kristy (2009)
Raimonda Alonderiene (2007)
Raymond Caldwell (2003)
Roberto Joseph & Charles M.Reigeluth (2010)
Shoham, Snunith (2009)
Williams, C. (2006)
ขนิษฐา อุน่ วิเศษ (2550)
ชวลิต เกิดทิพย์ ( )
ดรุณี ขันขวา ( )
นันทนา บุรีจนั ทร์ (2551)
ประพิศ เกษรางกูล ( )
ปลัดกระทรวง ( )
ผุสดี เขตสมุทร (2545)
พระมหาเสาร์ จันทร์ ธิยะ (2554)
ภิรมย์ ถินถาวร ( )
ยุดา รักไทย (2542)

หมายเลข
1
2
3
4
5
6

ตารางที

การศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้ องเกียวกับการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยน
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
รายชือ

วุฒิพงษ์ ภักดีเหลา ( )
สมบูรณ์ นนท์สกุล (2548)
สมาน พงษ์จํานง (2547)
สุชาดา ธรรมนิยม ( )
สุภาพร รอดถนอม (2542)
สุภาวดี จิตติรัตนกุล ( )
สุภาวดี นพรุจจินดา ( )
สุริยน ชาธรรมา ( )
อดิศร เนาวนนท์ ( )

หมายเลข
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ตารางที

ผู้ทรงคุณวุฒิทีให้ สมั ภาษณ์เกียวกับการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน

รายชือ
รศ. ดร. ภาณุวฒ
ั น์ ภักดีวงศ์
ผศ. ดร. อมรรัตน์ วัฒนาธร
ดร.สุวพัชร์ ช่างพินิจ

ดร.พะโยม ชินวงค์
ดร.สมพร หวานเสร็จ
ดร.บัญชร จันทร์ ดา
ดร.อนงค์ พืชสิงห์
ดร. อภิชา ถีรพันธ์

นายวิศษิ ฐ์ วิทยวรการ

นายวุฒิศกั ดิ เหล็กคํา

หมายเลข
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อํานวยการสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
โรงเรี ยนพิบลู ประชาสรรค์ กรุงเทพฯ
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน วิทยฐานะ เชียวชาญ
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์
จังหวัดศรี สะเกษ
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

ที

แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง

ให้ ความช่วยเหลือและความร่วมมือแก่บคุ ลากร
ในการพัฒนา
ความสามารถในการสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วม

1

ตารางที สรุปการศึกษาเอกสารทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์

/ /

/
ความสามารถในการสอนงานและฝึ กงานแก่สมาชิก
/ /
วัตถุประสงค์ขององค์กรมีความท้ าทายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ /
ให้ บรรลุผล
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างหรือเป็ นโมเดลสําหรับ
ผู้ร่วมงาน
เป็ นผู้มีศีลธรรมและจริยธรรม
แสดงออกถึงความกระตือรือร้ น
สร้ างและสือความหวัง/ความต้ องการอย่างชัดเจน
แสดงออกถึงการอุทิศตัวหรือผูกพันต่อเป้าหมาย
และวิสยั ทัศน์ร่วมกัน
เสริมสร้ างความคิดริเริมสร้ างสรรค์แก่ผ้ รู ่วมงาน

ทําให้ ผ้ รู ่วมงานมีความต้ องการแนวทางใหม่ ๆ
มาแก้ ปัญหาหน่วยงาน เพือหาข้ อสรุปใหม่ทีดีกว่าเดิม
ทําให้ เกิดสิงใหม่และสร้ างสรรค์
มีความคิดสร้ างสรรค์
สนับสนุนความคิดริเริมใหม่ๆ ในการพิจารณาปั ญหา
และการหาคําตอบของปั ญหา
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แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง

ไม่วิพากษ์ วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นผู้ร่วมงาน
การให้ โอกาสผู้ร่วมงานเรียนรู้สิงใหม่
การคํานึงและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้ านความจําเป็ นและความต้ องการ
ทําตนให้ เป็ นทีเชือถือ
สามารถทํางานกับคนหลากหลายรูปแบบ
การสนับสนุนเพือนร่วมงาน
การตัดสินใจ
ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ทีเท่าทันการเปลียนแปลง
เป็ นผู้ทีทําให้ สมาชิกไว้ วางใจ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสม
มีบคุ ลิกภาพทีเสริมตนเอง
สามารถกระจายถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ไปยังบุคคล
ต่าง ๆ ได้
ให้ การสนับสนุนช่วยเหลือลูกน้ อง
ให้ การฝึ กอบรมการศึกษาแก่บคุ ลากรทุกระดับ
การสร้ างและพัฒนาทีมงาน
ประพฤติตนเพือให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้อืน
และเพือประโยชน์ของกลุม่

1

ตารางที สรุปการศึกษาเอกสารทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง
แสดงออกถึงความเฉลียวฉลาด
แน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชือและค่านิยม
การมีทศั นคติเจตคติทดีี ในแง่บวก
สร้ างและสือความหวัง/ความต้ องการอย่างชัดเจน
ทําให้ ผ้ รู ่วมงานรู้สกึ มีคณ
ุ ค่า
กระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานสามารถจัดการกับปั ญหาทีตนเอง
เผชิญได้
กระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานตระหนักถึงปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน
ในหน่วยงาน
มีการคิดและแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
มีการตังสมมติฐาน
การเปลียนกรอบการมองปั ญหา
การเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ด้วยวิถีทางแบบใหม่
การให้ กําลังใจผู้ร่วมงานให้ พยายามหาแนวทาง
การแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการใหม่ ๆ
กระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานแสดงความคิดและเหตุผล
ทําให้ ผ้ รู ่วมงานรู้สกึ ว่าปั ญหาทีเกิดขึนเป็ นสิงทีท้ าทาย
และเป็ นโอกาสทีดีทีจะแก้ ปัญหาร่วมกัน
44 สร้ างความเชือมันว่าปั ญหาทุกอย่างสามารถแก้ ไขได้
ที

1

ตารางที สรุปการศึกษาเอกสารทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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57

แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง
แสดงให้ เห็นว่าการเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จาก
ความร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ ปัญหาของผู้ร่วมงาน
ทุกคน
การดูแลเอาใจใส่ผ้ รู ่วมงานเป็ นรายบุคคล ทําให้ ร้ ูสกึ
ว่ามีคณ
ุ ค่าและมีความสําคัญ
พัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานและองค์กรให้ สงู ขึน
มีการสือสารสองทาง
มีการจัดการโดยเดินรอบ ๆ
รับฟั งผู้ร่วมงาน/มีทกั ษะการฟั ง/เป็ นนักฟั งทีดี
มีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้ร่วมงานเป็ นการส่วนตัว
ใส่ใจต่อความกังวลของผู้ร่วมงาน
มอบหมายงานเพือเป็ นเครืองมือในการพัฒนา
ผู้ร่วมงาน
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่วมงานได้ ใช้ ความสามารถพิเศษ
ต่าง ๆ อย่างเต็มที
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่วมงานได้ เรียนรู้สิงใหม่ ๆ ทีท้ าทาย
ความสามารถ
ดูแลให้ คําแนะนําให้ การสนับสนุนและช่วยให้
ผู้ร่วมงานก้ าวหน้ าในการทํางานทีรับผิดชอบ
มอบหมายงานให้ เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา

1

ตารางที สรุปการศึกษาเอกสารทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึก ษาสงเคราะห์
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แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง
มีความสามารถรอบด้ าน
มีความกล้ าหาญทังกายและใจ
มีความยุติธรรม
กระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานมีความภูมิใจในงานของตน
การให้ เกียรติในผลงานทีผู้น้อยปฏิบตั ิ
ทําตนให้ นา่ เชือถือ
ความสามารถในการจัดระบบสือสารให้ ได้ ผล
ั งทุกระดับ
เพือเชือมโยงข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ ทวถึ
ขององค์กร
มีจิตสํานึกในความมุง่ มันให้ งานบรรลุผลสําเร็จ
แสดงความรู้สกึ อย่างเปิ ดเผย เช่น เป็ นผู้ทีเข้ าใจง่าย
เอืออารี และมีการติดต่อกับสมาชิกสมําเสมอ
ให้ ความสําคัญต่อการเรียนรู้
การส่งเสริมการเปลียนแปลงของสถานศึกษา
เป็ นผู้ชอบเสียงอย่างรอบคอบ
เป็ นผู้นําการเปลียนแปลง
มุง่ มันในการพัฒนาตนเอง องค์กรและบุคลากร
ในโรงเรียน
มีสญ
ั ชาติญาณในการสร้ างวิสยั ทัศน์

1

ตารางที สรุปการศึกษาเอกสารทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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4

แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนืองให้ มีความก้ าวหน้ า
ในอาชีพ
มีการวิเคราะห์งานหลักทีสําคัญและจําเป็ น
ของสถานศึกษา
การสร้ างหรืออกแบบวิสยั ทัศน์
การบรรลุเป้าหมายวิสยั ทัศน์
การสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา
การเปลียนแปลงอย่างเป็ นระบบและมีคณ
ุ ภาพ
การเปลียนแปลงองค์กรต้ องทําอย่างต่อเนือง
การส่งเสริมด้ านการติดต่อสือสาร
การส่งเสริมพ่อแม่ผ้ ปู กครองมีสว่ นร่วม
มีความพร้ อมใจในการนําเทคโนโลยีมาใช้ ประโยชน์
ต่อการศึกษา
การกระจายอํานาจการบริหาร
การประกันคุณภาพทางการศึกษา
การฝึ กหัดครูและภาวะผู้นํา
การให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
สนับสนุนแสวงหางบประมาณอย่างเพียงพอ
การขยายการศึกษาขันพืนฐาน
การสนับสนุนการดําเนินงาน

1

ตารางที สรุปการศึกษาเอกสารทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง
การส่งเสริมด้ านการติดต่อสือสาร
การแสดงออกด้ านมนุษยสัมพันธ์ทีดี
การอํานวยความสะดวกในทีประชุม
การปฏิสมั พันธ์กบั นักเรียนครู
การปฏิสมั พันธ์กบั รัฐกับชุมชน
การจัดการบริหารทรัพยากร
การส่งเสริมด้ านการเรียน
การใช้ ทกั ษะการบริหาร
ความเสมอภาคทางการศึกษา
ความเป็ นเลิศทางการศึกษา
ศักยภาพในการจัดระบบบริหารของโรงเรียน
โดยนําระบบคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ ในโรงเรียน
เป็ นผู้ทีมีความสามารถด้ านทักษะสือสารทีจูงใจ
บุคลากรต่าง ๆ ได้
ผู้บริหารสร้ างศรัทธาให้ กบั บุคลากร
ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน
สร้ างจิตวิญญาณทีม
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ทางเลือกทางการศึกษา
ความปลอดภัยในโรงเรียน

1

ตารางที สรุปการศึกษาเอกสารทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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108
109
110
111
112
113
114
115
116
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แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง
ความเป็ นมืออาชีพ
การพัฒนาการประเมินและการให้ รางวัล
การเชือว่าองค์กรเป็ นแหล่งเรียนรู้ทีสําคัญ
(องค์กรแห่งการเรียนรู้)
นโยบายรัฐทีชัดเจน
ความชัดเจน
ความสลับซับซ้ อน
คุณภาพและการปฏิบตั ิได้
คุณลักษณะของท้ องถิน ประกอบด้ วย เขตพืนที
การศึกษา
ปั จจัยภายนอกประกอบด้ วยรัฐบาลและองค์กรอืน ๆ
การกําหนดเป้าหมายทีชัดเจน/เป้าหมาย
การปฏิบตั ิงาน
ใจกว้ างเปิ ดกว้ างให้ ครูมีเสรีภาพในการคิด
การสือสารความคิดเพือให้ เกิดการยอมรับ
และมีแรงจูงใจ
สร้ างความรู้สกึ เร่งด่วนในการเปลียนแปลง
สือสารสร้ างความเข้ าใจ
เพิมอํานาจในการตัดสินใจให้ กบั ผู้อืน
วางแผนทีดีและอย่างเป็ นระบบ
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แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง
รวบรวมผลสําเร็จจากการปรับปรุง
ทําให้ เกิดการเปลียนแปลงมากขึน
ปลูกฝั งแนวทางใหม่ ๆ ของความสําเร็จเข้ าสู่
ระบบการทํางานขององค์กร
การเป็ นผู้นํา
การจูงใจ
การปฏิบตั ิงานให้ เกิดความก้ าวหน้ า
อย่างต่อเนือง
การส่งเสริมและพัฒนาวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา
การสร้ างขวัญและกําลังใจแก่ครู
ยืดหยุน่ และพร้ อมเรียนรู้จากประสบการณ์
ทักษะในการติดต่อต่อสือสาร
มีการถ่ายโอนการเปลียนแปลงโดยยึดรูปแบบ
ประเพณีวฒ
ั นธรรมแนวใหม่ทีเหมาะสมกับ
องค์กร
การสร้ างทัศนภาพขององค์กรในอนาคต
บุคลากรขององค์กรยอมรับภารกิจหรือทัศนภาพ
ใหม่และกระทําให้ เกิดขึน
องค์กรได้ รับการปรับปรุงเปลียนแปลงรูปแบบ
ให้ มีพฤติกรรมใหม่
การทําทัศนภาพให้ เป็ นจริง

1
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แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง
การมีสว่ นร่วมทังองค์กร
การเน้ นคุณค่าทรัพยากรมนุษย์
การใช้ หลักบริหารความเสียง
ทําให้ ผ้ ตู ามตระหนักถึงความสําคัญของคุณค่า
ของผลงานทีสําเร็จ
เทคนิคทีจะช่วยให้ งานสําเร็จ
พยายามให้ ผ้ ตู ามลดการมุง่ ประโยชน์สว่ นตน
และเพิมการทํางานเพือประโยชน์ของหมูค่ ณะ
ขององค์กรหรือส่วนรวม
เป็ นผู้ไวต่อความรู้สกึ ของผู้ร่วมงาน
รู้คา่ นิยมและวัฒนธรรมองค์กรทีมีผลต่อการทํางาน
ยืดหยุน่ และพร้ อมเรียนรู้จากประสบการณ์
มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
มีสญ
ั ชาติญาณในการสร้ างวิสยั ทัศน์
เป็ นผู้ทีมีความขัดแย้ งภายในน้ อยทีสุดหรือทําให้
สมาชิกในกลุม่ เกิดความขัดแย้ งน้ อยทีสุด
(การบริหารความขัดแย้ ง)
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
ความสามารถในการประเมินและวินิจฉัยสถานการณ์
ได้ ถกู ต้ องแม่นยํา
ความสามารถในการบริหารตนเอง

1
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แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง
ความสามารถในการเรียนรู้
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นําให้ แก่ผ้ ตู าม
ระบบตอบแทน/การให้ รางวัล
กําหนดทิศทางการบริหารงานโดยคํานึง
ความต้ องการ/ความจําเป็ น
การสร้ างความมุง่ มันของบุคลากร
สนับสนุนบรรยากาศในชันเรียนและโรงเรียน
อย่างต่อเนือง
เป็ นนักประสานทีดี
การปลูกฝั งค่านิยมและวิสยั ทัศน์ขององค์กร
การสร้ างความสัมพันธ์อย่างชัดเจน
สร้ างความสัมพันธ์ชมุ ชน
ปรับปรุงบรรยากาศในกรทํางานและสร้ าง
ความประทับใจในการปฏิบตั ิงาน
ตระหนักถึงผลกระทบภายนอก ได้ แก่ การเมือง
เศรษฐกิจ แนวโน้ มทางสังคมทังระดับชาติและภายใน
ชาติทีมีตอ่ องค์กร
สามารถปรับเปลียนและวิธีการทํางานตามข้ อมูลใหม่
(เปลียนแปลงตามสถานการณ์)
เป็ นผู้ทีสามารถทําให้ สมาชิกรู้สกึ ว่าเขาสามารถทําให้
สมาชิกบรรลุความสําเร็จได้
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แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง
มีความเอืออาทรให้ ความอบอุน่ แก่ผ้ อู ืน
เป็ นผู้ทีใช้ กลยุทธ์ใหม่ทีมีลกั ษณะโดดเด่น
มีการเลือกใช้ วิธีการรูปแบบทีเป็ นเอกลักษณ์
ติดตามความก้ าวหน้ า
ผู้บริหารสามารถปรับบทบาทเป็ นผู้นําและผู้ตามได้
การกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรใด ๆ ต้ องมุง่ ให้
เกิดการเปลียนแปลงในสิงใหม่ ๆ
ผู้บริหารมีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นอย่างดี
การพัฒนาและรักษาภาวะผู้นํา
การมีสว่ นร่วมและสะท้ อนปั ญหาขององค์กร
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดการปั ญหา
การควบคุมบังคับบัญชา
ประสิทธิภาพของการสือสาร
การฝึ กอบรมทีมีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองต่อสิงทีรับฟั งได้
มีทกั ษะในการเสนอความคิดเห็น
มุง่ เน้ นการเปลียนแปลง
สนใจทีจะเปลียนแปลงให้ ดีขนึ
ความร่วมมือของบุคลากร
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/

/

/
/
/

/
/
/

/

/

/ /
/
/ /
/
/ /

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

ที

แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง
เครือข่ายภายนอก
การปฏิบตั ิงานได้ อย่างเหมาะสม
ความเป็ นสถาบัน
มีโครงการทีดีและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
ชุมชนและวัฒนธรรม
สมรรถนะทีดีของบุคลากร
มีความรู้ความสามารถในการใช้ นวัตกรรม
สามารถใช้ ข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
สร้ างกระบวนทัศน์ใหม่
มีความเต็มใจทีจะเปลียนแปลง
ผู้บริหารมีความเป็ นประชาธิปไตย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ใช้ กลยุทธ์จดั การความรู้
การกํากับนิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิบตั ิการเปลียนแปลงการจัดการเรียนรู้ให้ เกิดผล
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
คุณธรรมของบุคลากรในสถานศึกษา
การคิดแบบบูรณาการและองค์รวม
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สรุปการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง

ที

ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ทีเท่าทันการเปลียนแปลง
การจัดการเรียนรู้ทีเน้ นนักเรียนเป็ นศูนย์กลาง

1

ตารางที

/

/ /

การพัฒนาและรักษาภาวะผู้นํา
การมีสว่ นร่วมและสะท้ อนปั ญหาขององค์กร

/

การสร้ างจิตวิญญาณของทีม

/
/

การสร้ างและพัฒนางานเป็ นทีม

การสือสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
สามารถกระจายถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ไปยังบุคคลต่าง ๆ
ได้
มีความคิดสร้ างสรรค์
การแสดงออกถึงทักษะการสือสารเล่าเรือง
การสร้ างหรือการออกแบบวิสยั ทัศน์
ความยืดหยุน่ ในองค์กร
เป็ นผู้นําการเปลียนแปลง
แน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชือและค่านิยม
ความสามารถในการเรียนรู้
การส่งเสริมพ่อแม่ผ้ ปู กครองมีสว่ นร่วม
ความปลอดภัยในโรงเรียน
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แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง

การกําหนดเป้าหมายทีชัดเจน/เป้าหมาย
การปฏิบตั ิงาน
ความเป็ นมืออาชีพ
การฝึ กหัดครูและภาวะผู้นํา
การให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
การมีสว่ นร่วมทังองค์กร
ความสามารถในการสอนและฝึ กงานแก่สมาชิก
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นําให้ แก่ผ้ ตู าม
มีความคิดสร้ างสรรค์
พัฒนาศักยภาพของผุ้ร่วมงานและองค์กรให้ สงู ขึน
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนืองให้ มีความก้ าวหน้ า
ในอาชีพ
เพิมอํานาจในการตัดสินใจให้ กบั ผู้อืน
กําหนดทิศทางการบริหารงานโดยคํานึงถึงความ
จําเป็ นของสถานศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยืดหยุน่ และเรียนรู้จากประสบการณ์
มีการเลือกใช้ วิธีการรูปแบบทีเป็ นเอกลักษณ์
34

พัฒนาจิตวิญญาณของบุคลากร

1

ตารางที สรุปการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง

35

เป็ นผู้เสียงอย่างรอบคอบ

36

ให้ การสนับสนุนช่วยเหลือลูกน้ อง

การดูแลเอาใจใส่ผ้ รู ่วมงานเป็ นรายบุคคล ทําให้ ร้ ูสกึ
ว่ามีคณ
ุ ค่าและมีความสําคัญ
38 ใส่ใจต่อความกังวลของผู้ร่วมงาน
37

39

การปลูกฝั งค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

40

ปั จจัยภายนอก ประกอบด้ วยรัฐบาลและองค์กรอืน ๆ

41

เป็ นผู้นําการเปลียนแปลง

กระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานตระหนักถึงปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน
ในหน่วยงาน
การทําโครงสร้ างทางเทคโนโลยีเข้ มแข็งเพือสนับสนุน
43
วิธีการสอนแบบนักเรียนเป็ นศูนย์กลาง
44 ประสบการณ์และการเรี ยนรู้ไม่เป็ นทางการ
42

ปฏิบตั ิการเปลียนแปลงการจัดการเรียนรู้ให้ เกิดผล
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
46 มีความเต็มใจทีจะเปลียนแปลง
45

ให้ ความช่วยเหลือและความร่วมมือแก่บคุ ลากร
ในการพัฒนางาน
องค์กรได้ รับการปรับปรุงเปลียนแปลงรูปแบบ
48
ให้ มีพฤติกรรมใหม่
47

1

ตารางที สรุปการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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องค์ประกอบทีเกียวข้ อง

1

ตารางที สรุปการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์

ความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

/ /

การเชือว่าองค์กรเป็ นแหล่งเรียนรู้ทีสําคัญ
(องค์กรแห่งการเรียนรู้)
การเปลียนแปลงอย่างเป็ นระบบและมีคณ
ุ ภาพ

/ /

การออกแบบระบบทางการศึกษา
บุคลากรขององค์กรยอมรับภารกิจหรือทัศนภาพใหม่
และกระทําให้ เกิดขึน
ความสามารถในการจัดระบบสือสารให้ ได้ ผล
เพือเชือมโยงขัอมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ ทวถึ
ั งทุกระดับ
ขององค์กร
ทักษะในการติดต่อสือสาร
ใช้ กลยุทธ์ในการจัดการความรู้
เสริมสร้ างความคิดสร้ างสรรค์แก่ผ้ ูร่วมงาน
แสดงออกถึงความกระตือรือร้ น
ความสามารถในการสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วม
มีความสามารถในการสร้ างนวัตกรรมใหม่
เป็ นผู้นําในการทํางานทีท้ าทาย
ทักษะในการติดต่อสือสาร
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ที

แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง

เป็ นผู้ทําให้ สมาชิกในกลุม่ ไว้ วางใจ
เป็ นผู้ทีสามารถทําให้ สมาชิกรู้สกึ ว่าเขาสามารถทําให้
สมาชิกบรรลุความสําเร็จได้
แสดงความรู้สกึ อย่างเปิ ดเผย เช่น เป็ นผู้ทีเข้ าใจง่าย
เอืออารี และมีการติดต่อกับสมาชิกสมําเสมอ
มีบคุ ลิกภาพทีส่งเสริมตนเอง
ทําให้ ผ้ ตู ามตระหนักถึงความสําคัญของคุณค่า
ของผลงานทีสําเร็จ
พยายามให้ ผ้ ตู ามลดการมุง่ ประโยชน์สว่ นตนและเพิม
การทํางานเพือประโยชน์ของหมูค่ ณะขององค์กร
หรือส่วนรวม
เป็ นผู้ไวต่อความรู้สกึ ของผู้ร่วมงาน
มีสญ
ั ชาติญาณในการสร้ างวิสยั ทัศน์
การสือสารความคิดเพือให้ เกิดการยอมรับ
และมีแรงจูงใจ
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างหรือโมเดลสําหรับ
ผู้ร่วมงาน
สร้ างและสือความหวัง/ความต้ องการอย่างชัดเจน
ทําให้ ผ้ รู ่วมงานรู้สกึ มีคณ
ุ ค่า

1

ตารางที สรุปการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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องค์ประกอบทีเกียวข้ อง

ทําให้ ผ้ รู ่วมงานมีความต้ องการหาแนวทางใหม่ๆ
75 มาแก้ ปัญหาหน่วยงาน เพือหาข้ อสรุปใหม่ทีดีกว่าเดิม
ทําให้ เกิดสิงใหม่และสร้ างสรรค์
76 การเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ด้วยวิถีทางใหม่
สนับสนุนความคิดริเริมใหม่ ๆ ในการพิจารณาปั ญหา
และการหาคําตอบของปั ญหา
การให้ กําลังใจผู้ร่วมงานให้ พยายามหาแนวทาง
78
การแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการใหม่ ๆ
79 กระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานแสดงความคิดและเหตุผล
77

ไม่วิพากษ์ วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมงาน
ทําให้ ผ้ รู ่วมงานรู้สกึ ว่าปั ญหาทีเกิดขึนเป็ นสิงทีท้ าทาย
81
และเป็ นโอกาสทีดีทีจะแก้ ปัญหาร่วมกัน
82 สร้ างความเชือมันว่าปั ญหาทุกอย่างสามารถแก้ ไขได้
80

แสดงให้ เห็นว่าการเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จาก
83 ความร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ ปัญหาของผู้ร่วมงาน
ทุกคน
84 การให้ โอกาสผู้ร่วมงานเรี ยนรู้สิงใหม่
การคํานึงและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้ านความจําเป็ นและความต้ องการ
86 มีการสือสารสองทาง
85

1

ตารางที สรุปการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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องค์ประกอบทีเกียวข้ อง

87

รับฟั งผู้ร่วมงาน/มีทกั ษะการฟั ง/เป็ นนักฟั งทีดี

88

มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ร่วมงานเป็ นการส่วนตัว

90

เปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่วมงานได้ เรียนรู้สิงใหม่ ๆ
ทีท้ าทายความสามารถ
กระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานมีความภูมิใจในงานของตน

91

การให้ เกียรติในผลงานทีผู้น้อยปฏิบตั ิ

92

ทําตนให้ เป็ นทีเชือถือ

93

ผู้บริหารสร้ างศรัทธาให้ กบั บุคลากร

94

การสร้ างความสัมพันธ์อย่างชัดเจน

89

95

96
97
98
99

ปรับปรุงบรรยากาศในการทํางานและสร้ าง
ความประทับใจในการปฏิบตั ิงาน
ตระหนักถึงผลกระทบภายนอก ได้ แก่ การเมือง
เศรษฐกิจ แนวโน้ มทางสังคมทังระดับชาติ
และภายในชาติทีมีตอ่ องค์กร
สร้ างกระบวนทัศน์ใหม่
มีความพร้ อมใจในการนําเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์ตอ่ การศึกษา
ประพฤติตนเพือให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้อืน
และเพือประโยชน์ของกลุม่
แน่วแน่ในอุดมการณ์ความเชือและค่านิยม

1

ตารางที สรุปการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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องค์ประกอบทีเกียวข้ อง

102

ผู้บริหารมีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นอย่างดี
การคิดแบบบูรณาการและองค์รวม

103

ระเบียบกฏหมายทีเอือต่อการบริหารงาน

104

เทคโนโลยีทีเหมาะสม

105

แสดงออกทางอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสม

101

107

รู้คา่ นิยมและวัฒนธรรมองค์กรทีมีผล
ต่อการทํางาน
เป็ นผู้มีศิลธรรมและจริยธรรม

108

แสดงออกถึงความกระตือรือร้ น

109

มีการคิดและแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ

110

มีการตังสมมติฐาน

111

การเปลียนกรอบการมองปั ญหา

106

การส่งเสริมและพัฒนาวิสยั ทัศน์ของ
สถานศึกษา
การสนับสนุนผู้ร่วมงาน
การสนับสนุนการดําเนินงาน
การแสดงออกด้ านมนุษยสัมพันธ์ทีดี
การจัดการบริหารทรัพยากร

1

ตารางที สรุปการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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องค์ประกอบทีเกียวข้ อง

117

ใจกว้ างเปิ ดกว้ างให้ ครูมีเสรีภาพในการคิด

118

การสร้ างขวัญและกําลังใจครู

119

เป็ นผู้ทีใช้ กลยุทธ์ใหม่ทีมีลกั ษณะโดดเด่น

121

มุง่ มันในการพัฒนาตนเอง องค์กร และบุคลากร
ในโรงเรียน
ให้ การฝึ กอบรมการศึกษาแก่บคุ ลากรทุกระดับ

122

ความสามารถในการสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วม

123

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์

124

การสร้ างและพัฒนาทีมงาน

120

127

กระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานสามารถจัดการกับปั ญหา
ทีตนเองเผชิญได้
ดูแลให้ คําแนะนําให้ การสนับสนุนและช่วยให้
ผู้ร่วมงานก้ าวหน้ าในการทํางานทีรับผิดชอบ
การปรับปรุงโครงสร้ างองค์กรให้ เข้ มแข็ง

128

การปฏิบตั ิงานให้ เกิดความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนือง

129

การมีสว่ นร่วมและสะท้ อนปั ญหาขององค์กร

130

การสนับสนุนผู้บริหารระดับบน

125
126

การจัดการปั ญหา
เป็ นผู้มีความสามารถด้ านทักษะการสือสารทีจูง
ใจบุคลากรต่าง ๆ ได้

1

ตารางที สรุปการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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องค์ประกอบทีเกียวข้ อง

133

การเน้ นคุณค่าทรัพยากรมนุษย์

134

การใช้ หลักการบริหารความเสียง

135

การส่งเสริมด้ านการติดต่อสือสาร

136

การมีสว่ นร่วมทังองค์กร

137

การฝึ กอบรมทีมีประสิทธิภาพ

138

ประสิทธิภาพของการสือสาร

140

ความสามารถในการจัดระบบสือสารให้ ได้ ผล
เชือมโยงข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ ทวถึ
ั งทุกระดับ
ขององค์กร
การเป็ นผู้นํา

141

การควบคุมบังคับบัญชา

142

โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

143

การสร้ างหรืออกแบบวิสยั ทัศน์

144

มีทกั ษะการคิดสร้ างสรรค์

139

มีความยุติธรรม
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล
147

มีการแปลงกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิโดยจัดทําเป็ นแผน
ประจําปี
การระดมสมองอย่างสร้ างสรรค์

1

ตารางที สรุปการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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องค์ประกอบทีเกียวข้ อง

ศักยภาพในการจัดการระบบบริหารของโรงเรียน
โดยนําระบบคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ ในโรงเรียน
ให้ ความช่วยเหลือและความร่วมมือแก่บคุ ลากร
ในการพัฒนางาน
การสร้ างทัศนภาพขององค์กรในอนาคต
วัตถุประสงค์ขององค์กรมีความท้ าทายไปสู่
การปฏิบตั ิให้ บรรลุผล
แสดงออกถึงความเฉลียวฉลาด
154

เสริมสร้ างความคิดริเริมสร้ างสรรค์แก่ผ้ รู ่วมงาน
มอบหมายเพือเป็ นเครืองมือในการพัฒนา
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่วมงานได้ ใช้ ความสามารถพิเศษ
ต่าง ๆ อย่างเต็มที
มอบงานให้ เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
สร้ างความรู้สกึ เร่งด่วนในการเปลียนแปลง
ระบบตอบแทน/การให้ รางวัล
ติดตามความก้ าวหน้ า
เครือข่ายภายนอก
มีโครงการทีดีและเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนชุมชนและวัฒนธรรม

1

ตารางที สรุปการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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ที

แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง

การบรรลุเป้าหมายวิสยั ทัศน์
การกํากับนิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
เครือข่ายทางการศึกษาเพือช่วยเหลือสถานศึกษา
คุณธรรมของบุคลากรในสถานศึกษา
การส่งเสริมการเปลียนแปลงของสถานศึกษา
การปฏิสมั พันธ์กบั รัฐกับชุมชน
ผู้บริหารมีความเป็ นประชาธิปไตย
มีการเลือกใช้ วิธีการรูปแบบทีเป็ นเอกลักษณ์
การพัฒนาและการประเมินการให้ รางวัล
เป็ นนักประสานทีดี
การพัฒนาการประเมินและการให้ รางวัล
วางแผนทีดีและอย่างเป็ นระบบ
ปลูกฝั งแนวทางใหม่ ๆ ของความสําเร็จเข้ าสูร่ ะบบ
การทํางานขององค์กร
มุง่ เน้ นการเปลียนแปลง
สนใจทีจะเปลียนแปลงให้ ดีขนึ
ความร่วมมือของบุคลากร
มีการวิเคราะห์งานหลักทีสําคัญและความจําเป็ น
ของสถานศึกษา
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ตารางที สรุปการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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ที

แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง

สามารถปรับเปลียนพฤติกรรมและวิธีการ
ทํางานตามข้ อมูลใหม่ (เปลียนแปลงตาม
สถานการณ์)
มีจิตสํานึกในความมุง่ มันให้ งานบรรลุผลสําเร็จ
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับบน
การเปลียนแปลงต้ องทําอย่างต่อเนือง
มีความคิดสร้ างสรรค์
การจัดการศึกษาตามความต้ องการของนักเรียน
เป็ นรายบุคคล
การวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือง
ความเข้ าใจในบริบทของสถานศึกษา
สนับสนุนบรรยากาศในชันเรียนและโรงเรียน
อย่างต่อเนือง
สนับสนุนแสวงหางบประมาณอย่างเพียงพอ
มีความสามารถรอบด้ าน
การสร้ างความมุง่ มันของบุคลากร
วางแผนทีดีและอย่างเป็ นระบบ
ปลูกฝั งแนวทางใหม่ ๆของความสําเร็จ
เข้ าสูร่ ะบบการทํางานขององค์กร
มุง่ เน้ นการเปลียนแปลง

1

ตารางที สรุปการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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ที

แนวคิด ทฤษฎี
องค์ประกอบทีเกียวข้ อง

สนใจทีจะเปลียนแปลงให้ ดีขนึ
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การกระจายอํานาจการบริหาร
การกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรใด ๆ ต้ องมุง่ ให้
เกิดการเปลียนแปลงในสิงใหม่ ๆ
การทําทัศนภาพให้ เป็ นจริง
การมีทศั นคติ เจตคติทดีี ในแง่บวก
แสดงออกถึงการอุทิศตัวหรือผูกพันต่อเป้าหมาย
และวิสยั ทัศน์ร่วมกัน

1

ตารางที สรุปการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้ องกับองค์ประกอบการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
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ตารางที สรุปข้ อมูลการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิและผู้เชียวชาญทีเกียวข้ องกับการบริหาร
การเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ผู้เชียวชาญทีเกียวกับองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
กําหนดทิศทางการบริหารงานโดยคํานึงถึงความต้ องการ
ความจําเป็ น
มีการวิเคราะห์งานหลักทีสําคัญและความจําเป็ น
ของสถานศึกษา
มีการจัดทําแผนงบประมาณทีสอดคล้ องกับนโยบาย
ของโรงเรียน
มี ก ารแปลงกลยุท ธ์ สู่ก ารปฏิ บัติ โดยจัด ทํ า เป็ นแผน
ประจําปี
การวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือง
เครือข่ายทางการศึกษาเพือช่วยเหลือสถานศึกษา
ความเข้ าใจในบริบทของสถานศึกษา
บริหารให้ เท่าทันกับการเปิ ดประตูส่ อู่ าเซียน
การส่งเสริมพ่อแม่ผ้ ปู กครองมีสว่ นร่วม
การให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
การมีสว่ นร่วมในองค์กร
โครงสร้ างองค์กรทีเอือต่อการบริหารสถานศึกษา
ระเบียบกฏหมายทีเอือต่อการบริหารงาน
การกํากับนิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
บริหารให้ เท่าทันกับการเปิ ดประตูส่ อู่ าเซียน
เครือข่ายทางการศึกษาเพือช่วยเหลือสถานศึกษา
นโยบายรัฐทีชัดเจน
คุณธรรมของบุคลากรในสถานศึกษา
การเป็ นผู้นํา
การกระจายอํานาจการบริหาร
ความสามารถในการจัดระบบการสือสารให้ ได้ ผล
เพือเชือมโยงข่าวสารต่าง ๆ ได้ ทวถึ
ั งทุกระดับขององค์กร
ระบบการตอบแทน/การให้ รางวัล
สมรรถนะทีดีของบุคลากร
ใช้ กลยุทธ์จดั การความรู้
การปลูกฝั งค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
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ตารางที สรุปข้ อมูลการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิและผู้เชียวชาญทีเกียวข้ องกับการบริหาร
การเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
ที

ผู้เชียวชาญทีเกียวกับองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
การสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา
เทคโนโลยีทีเหมาะสม
การบริหารจัดการทรัพยากร
การใช้ ทกั ษะการบริหาร
บุคลิกภาพทีส่งเสริมตนเอง เช่น เชือมันในตนเอง
กล้ าแสดงออก เป็ นต้ น
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือง ให้ มีความก้ าวหน้ า
ในอาชีพ
สร้ างความรู้สกึ เร่งด่วนในการเปลียนแปลง
วางแผนทีดีและอย่างเป็ นระบบ
ความร่วมมือของบุคลากร
เครือข่ายภายนอก
การปฏิบตั ิงานได้ อย่างเหมาะสม
การจัดการปั ญหา
ศักยภาพในการจัดระบบการบริหารของโรงเรียน
โดยนําระบบคุณธรรมจริ ยธรรมมาใช้ ในโรงเรียน
เป็ นผู้มีศิลธรรม จริยธรรม
มอบงานให้ เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
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จากตาราง พบตัวแปรสังเกตได้ จากการศึกษาเอกสารจํานวน 201 ตัวแปร ตารางที
พบตัวแปรสังเกตได้ จากการศึกษางานวิจยั จํานวน 200 ตัวแปร และตารางที พบตัวแปรสังเกต
ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิจํานวน 40 ตัวแปร รวมทังสิน ตัวแปร แต่มีตวั แปรทีซําซ้ อน
ตัวแปร จึงได้ ตวั แปรที สัง เกตได้ จํ านวน
ข้ อ ผู้วิจัยได้ นํา สร้ างข้ อคําถาม
กันจํ านวน
จํ านวน
ข้ อ มาสร้ างเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็น โดยได้ รับคําแนะนํ าจากอาจารย์ ที
ปรึกษาและผู้เชียวชาญ จํานวน ท่าน ตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity)
โดยพิจารณาความสอดคล้ องของเนือหากับวัตถุประสงค์วิจยั หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC
(IOC = Item-Objective Congruence Index) โดยพิจารณาค่า IOC ทีมากกว่า . ขึนไป จึง

ถือว่าข้ อคําถามนันสามารถเป็ นตัวแทนของสิงทีต้ องการวัดได้ ผลการวิเคราะห์เหลือข้ อคําถาม
จํานวน ข้ อ นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับโรงเรี ยนทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในการ
วิจยั ครังนี จํานวน โรงเรี ยน คื อ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ชยั นาท โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
นราธิ วาส โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ เพชรบูรณ์ โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์
และ
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์
ซึงผู้ให้ ข้อมูลได้ แก่ ผู้อํานวยการโรงเรี ยน รองผู้อํานวยการ
โรงเรี ยน และครู รวม คน แล้ วนํามาหาค่าความเชือมันของแบบสอบถามทังฉบับ โดยใช้ ค่า
สัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ แอลฟา ตามวิธีของครอนบราค (Alpha Cronbach Coeffient)119 และ
พิจารณาค่าความเชือมันเป็ นรายข้ อ ซึงถ้ าค่าความเชือมันตํากว่า . ถือว่าใช้ ไม่ได้ ให้ ตดั ทิง ซึง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าความเชือมัน (Reliabillity) ทุกรายข้ อมีคา่ มากกว่า . และค่า
ความเชือมันของแบบสอบถามทังฉบับมีคา่ เท่ากับ .
สรุ ปผลการตรวจสอบพิจารณาความสอดคล้ องของเนือหากับวัตถุประสงค์จากการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC (IOC = Item-Objective Congruence Index) โดยพิจารณาจาก
ค่า IOC ทีมากกว่า . ขึนไป แล้ วนํามาสร้ างเป็ นกระทงคําถามของแบบสอบถาม ได้ ตวั แปร
การบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน จํานวน ตัวแปร
ตอนที การวิเคราะห์ การบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
. การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratoly Factor Analysis) ความคิดเห็น
ของตัวอย่าง เพือสกัดตัวแปรให้ เหลือตัวทีสําคัญ ดังนี
. การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกียวกับตัวแปรของการบริ หารการเปลียนแปลงของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

J. Lee Cronbach, Eassential of Phychological Testing, 3rd ed. (New York:
Harper & Row Publishers, 1974), .
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ที

แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับการบริ หารการเปลียนแปลงของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
n =258

ข้ อคําถาม
ผู้บริ หารส่งเสริ มการเปลียนแปลงของสถานศึกษา
ผู้บริ หารส่งเสริ มและพัฒนาวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา
ผู้บริ หารสนับสนุนการดําเนินงาน
ผู้บริ หารส่งเสริ มด้ านการติดต่อสือสาร
ผู้บริ หารมีภาวะผู้นํา/การเป็ นผู้นํา
ผู้บริ หารอํานวยความสะดวกในทีประชุม
ผู้บริ หารมีการปฏิสมั พันธ์กบั นักเรี ยน
ผู้บริ หารมีปฏิสมั พันธ์ กบั รัฐ
ผู้บริ หารมีปฏิสมั พันธ์กบั ชุมชน
ผู้บริ หารส่งเสริ มให้ พอ่ แม่ผ้ ปู กครองมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้บริ หารมีทกั ษะการบริ หาร
ผู้บริ หารโน้ มน้ าวผู้ร่วมงานให้ ปฏิบตั ิตามในสิงทีต้ องการได้
ผู้บริ หารมีการตัดสินใจ
ผู้บริ หารกําหนดเป้าหมายและการปฏิบตั ิงานทีชัดเจน
ผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์ทีเท่าทันการเปลียนแปลง
ผู้บริ หารมีความเป็ นประชาธิปไตย
ผู้บริ หารใจกว้ าง เปิ ดกว้ างให้ ครูมีเสรี ภาพในการคิด
ผู้บริ หารส่งบุคลากรในสถานศึกษาไปอบรมมีความเหมาะสม
กับภาระงานทีรับผิดชอบ
9 ผู้บริ หารใช้ ระบบคุณธรรม จริ ยธรรมมาใช้ ในระบบการบริ หาร
สถานศึกษา
ผู้บริ หารสร้ างขวัญและกําลังใจแก่บคุ ลากร
ผู้บริ หารสือสารให้ บคุ ลากรในระดับต่าง ๆ พร้ อมทีจะทํางานได้
ผู้บริ หารเข้ าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
ผู้บริ หารทําให้ บคุ ลากรรู้ สึกว่าเขาสามารถทํางานบรรลุผลสําเร็ จ
ตามเป้าหมายได้
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ที

ข้ อคําถาม
ผู้บริ หารแสดงออกทางอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสม
ผู้บริ หารมีความเอืออาทร ให้ ความอบอุน่ แก่ผ้ อู ืน
ผู้บริ หารแสดงความรู้สกึ อย่างเปิ ดเผย เช่น เป็ นผู้ทีเข้ าใจง่าย
เอืออารี และติดต่อสมาชิกอย่างสมําเสมอ
ผู้บริ หารเป็ นผู้ใช้ กลยุทธ์ใหม่ทีมีลกั ษณะโดดเด่น
ผู้บริ หารเลือกใช้ วิธีการรูปแบบทีเป็ นเอกลักษณ์
ผู้บริ หารมีเป้าหมายการทํางานทีเหมาะสมกับการเปลียนแปลง
ทีเกิดขึนได้
ผู้บริ หารมีความขัดแย้ งภายในน้ อยทีสุดหรื อทําให้ สมาชิก
ในกลุม่ เกิดความขัดแย้ งน้ อยทีสุด
ผู้บริ หารสามารถถ่ายทอดหรื อกระจายวิสยั ทัศน์ไปยังบุคคล
ต่าง ๆ ได้
ผู้บริ หารมีความสามารถในการใช้ นวัตกรรม
ผู้บริ หารสามารถใช้ ข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ผู้บริ หารให้ การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ผู้บริ หารเป็ นผู้นําการเปลียนแปลง
ผู้บริ หารสร้ างกระบวนทัศน์ใหม่
ผู้บริ หารมีความเต็มใจทีจะเปลียนแปลง
ผู้บริ หารมีความพร้ อมใจในการนําเทคโนโลยีมาใช้ ประโยชน์
ต่อการศึกษา
ผู้บริ หารถ่ายโอนเปลียนแปลงโดยยึดรู ปแบบประเพณีวฒ
ั นธรรม
แนวใหม่ทีเหมาะสมกับองค์กร
ผู้บริ หารให้ ความสําคัญต่อการเรี ยนรู้
ผู้บริ หารมุง่ มันพัฒนาตนเอง องค์กร และบุคลากรในโรงเรี ยน
ผู้บริ หารให้ การฝึ กอบรม การศึกษาบุคลากรทุกระดับ
ผู้บริ หารสนับสนุนบรรยากาศในชันเรี ยนและโรงเรี ยน
อย่างต่อเนือง
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ที

ข้ อคําถาม
X
ผู้บริ หารให้ ความช่วยเหลือและความร่วมมือแก่บคุ ลากร
4.13
ผู้บริ หารให้ ความเสมอภาคทางการศึกษา
4.13
ผู้บริ หารสร้ างความเป็ นเลิศทางการศึกษา
.
ผู้บริ หารไม่วิพากษ์ วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน
.
ความปลอดภัยในโรงเรี ยน
.
ผู้บริ หารมีความเป็ นมืออาชีพ
.
ผู้บริ หารมีการกระจายอํานาจทางการศึกษา
.
ผู้บริ หารให้ มีการประกันคุณภาพการศึกษา
.
ผู้บริ หารส่งเสริ มให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วม
.
ผุ้บริ หารสนับสนุน แสวงหางบประมาณอย่างเพียงพอ
.
ผู้บริ หารพัฒนาระบบการประเมินและให้ รางวัล
.
ผู้บริ หารสร้ างทัศนภาพขององค์กรในอนาคต
.
บุคลากรขององค์กรเข้ าใจยอมรับภารกิจหรื อทัศนภาพใหม่
และกระทําให้ เกิดขึน
.
องค์กรได้ รับการปรับปรุงรูปแบบให้ มีพฤติกรรมใหม่
.
ผู้บริ หารทําทัศนภาพให้ เป็ นจริ ง
.
ผู้บริ หารส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมทังองค์กร
.
ผู้บริ หารทําให้ ผ้ ตู ามตระหนักถึงความสําคัญของคุณค่า
ของผลงานทีสําเร็ จ
.
ผู้บริ หารทําให้ ผ้ ตู ามลดการมุง่ ประโยชน์สว่ นตนและเพิม
การทํางานเพือประโยชน์ของหมูค่ ณะขององค์กรและส่วนรวม
.
ผู้บริ หารเป็ นผู้ไวต่อความรู้สกึ ของผู้ร่วมงาน
.
ผู้บริ หารรู้คา่ นิยมและวัฒนธรรมขององค์กรทีมีผลต่อการทํางาน
.
ผู้บริ หารมีความยืดหยุน่ และพร้ อมเรี ยนรู้จากประสบการณ์
.
ผู้บริ หารมีทกั ษะการคิด วิเคราะห์ปัญหาสําคัญ จุดแข็ง จุดอ่อน
ของหน่วยงานได้
.
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ที

ข้ อคําถาม
ผู้บริ หารมีสญ
ั ชาติญาณในการสร้ างวิสยั ทัศน์
ผู้บริ หารมีความสามารถในการสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วม
ผู้บริ หารสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้ ดีสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
ขององค์กร
ผู้บริ หารสร้ างและพัฒนาทีมงาน
ผู้บริ หารสามารถในการประเมินและวินิจฉัยสถานการณ์ได้
ถูกต้ องแม่นยํา
ผู้บริ หารมีความสามารถในการสอนงานและฝึ กงานแก่สมาชิก
ผู้บริ หารมีความสามารถในการบริ หารตนเอง
ผู้บริ หารมีความสามารถในการเรี ยนรู้
ผู้บริ หารมีความสามารถปรับบทบาทเป็ นผู้นําและผู้ตามได้
ผู้บริ หารพัฒนาทักษะภาวะผู้นําและผู้ตามได้
ผู้บริ หารใจกว้ าง ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีเสรี ภาพในการคิด
ผู้บริ หารประพฤติตนเพือให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ อู ืน
และเพือประโยชน์ของกลุม่ ได้
ผู้บริ หารแสดงออกถึงความเฉลียวฉลาด
ผู้บริ หารให้ กําลังใจผู้ร่วมงานให้ พยายามหาแนวทาง
ในการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการใหม่ ๆ
ผู้บริ หารมีความกระตือรื อร้ น
ผู้บริ หารมีทศั นคติ เจตคติทีดีในแง่บวก
ผู้บริ หารสร้ างและสือความหวังอย่างชัดเจน
ผู้บริ หารแสดงการอุทิศตัวหรื อผูกพันต่อเป้าหมาย
และวิสยั ทัศน์ร่วม
ผู้บริ หารทําให้ ผ้ รู ่วมงานรู้สกึ มีคณ
ุ ค่า
ผู้บริ หารสามารถกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานสามารถจัดการ
กับปั ญหาทีตนเองเผชิญได้
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ที

ข้ อคําถาม
ผู้บริ หารสามารถกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานสามารถจัดการ
กับปั ญหาทีตนเองเผชิญได้
ผู้บริ หารเสริ มสร้ างความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์แก่ผ้ รู ่วมงาน
ผู้บริ หารให้ เกียรติผลงานทีผู้ใต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิ
ผู้บริ หารมีการคิดและการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
ผู้บริ หารมีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์
ผู้บริ หารเปลียนกรอบการมองปั ญหา
ผู้บริ หารเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ด้ วยวิถีทางใหม่ ๆ
ผู้บริ หารสนับสนุนความคิดริ เริ มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปั ญหา
และการหาคําตอบของปั ญหา
ผู้บริ หารมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ตามความเชือและค่านิยม
ผู้บริ หารตอบสนองต่อสิงทีรับฟั งได้
ผู้ บริ ห ารสนับ สนุ น ให้ บุ ค ลากรทํ า งานโปร่ ง ใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
ผู้บริ หารทําให้ ผ้ รู ่ วมงานรู้ สึกว่าปั ญหาทีเกิดขึนเป็ นสิงทีท้ าทาย
และเป็ นโอกาสทีดีทีจะแก้ ปัญหา
ผู้บริ หารสร้ างความเชือมันว่าปั ญหาทุกอย่างสามารถแก้ ไขได้
ผู้บริ หารแสดงให้ เห็นว่าการเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้
จากความร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน
ผู้บริ หารดูแลเอาใจใส่ผ้ รู ่วมงานเป็ นรายบุคคล
ทําให้ ร้ ูสกึ ว่ามีคณ
ุ ค่าและมีความสําคัญ
ผู้บริ หารพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานให้ สงู ขึน
ผู้บริ หารให้ โอกาสผู้ร่วมงานเรี ยนรู้สงใหม่
ิ
ๆ
ผู้บริ หารคํานึงและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้ านความจําเป็ นและความต้ องการ
ผู้บริ หารมีการสือสารสองทาง
ผู้บริ หารรับฟั งผู้ร่วมงาน

X

S.D

ระดับ
ความคิดเห็น

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

.
.
.

.
.
.

มาก
มาก
มาก

.

.

มาก

.
.

.
.

มาก
มาก

.

.

มาก

.
.
.

.
.
.

มาก
มาก
มาก

.
.
.

.
.
.

มาก
มาก
มาก

ตารางที แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับการบริหารการเปลียนแปลงของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน

ที

ข้ อคําถาม
ผู้บริ หารมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ร่วมงานเป็ นการส่วนตัว
ผู้บริ หารมอบหมายงานเพือเป็ นเครื องมือในการพัฒนาผู้ร่วมงาน
ผู้บริ หารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่ วมงานได้ ใช้ ความสามารถพิเศษต่าง ๆ
อย่างเต็มที
ผู้บ ริ ห ารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูร่ว มงานได้ เรี ย นรู้ สิงใหม่ ๆ ทีท้ า ทาย
ความสามารถ
ผู้บริ หารดูแล ให้ คําแนะนํา ให้ การสนับสนุนและช่วยให้ ผ้ รู ่วมงาน
ก้ าวหน้ าในการทํางานทีรับผิดชอบ
ผู้บริ หารมอบงานให้ เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ผลกระทบภายนอก ได้ แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้ ม
ทางสังคม ภายในและภายนอกชาติทีมีตอ่ องค์กร
ผู้บริ หารมีความกล้ าหาญทังกายและใจ
ผู้บริ หารส่งเสริ มทางวิชาการโดยวิธี e-learning
ผู้บริ หารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานมีความภูมิใจในงานของตนเอง
ผู้บริ หารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานตระหนักถึงปั ญหา
ผู้บริ หารมีความสามารถในการจัดระบบสือสารให้ ได้ ผล
เพือเชือมโยงข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ ทวถึ
ั งทุกระดับขององค์กร
ผู้บริ หารมีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นอย่างดี
ผู้บริ หารมีความสามารถในการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ผู้บริ หารสนับสนุนให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่ วมและร่ วมกันเสนอปั ญหา
ขององค์กร
ผู้บริ หารพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนืองให้ มีความก้ าวหน้ า
ในอาชีพ
ผู้บริ หารสร้ างความรู้สกึ เร่งด่วนในการเปลียนแปลง
ผู้บริ หารเพิมอํานาจในการตัดสินใจให้ กบั ผู้อืน
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ตารางที แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับการบริหารการเปลียนแปลงของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน

ที

ข้ อคําถาม
ผู้บริ หารมีการวางแผนทีดีและเป็ นระบบ
ผู้บริ หารรวบรวมผลสําเร็ จจากการปรับปรุงงาน
ทําให้ เกิดการเปลียนแปลงมากขึน
ผู้บริ หารปลูกฝั งแนวทางใหม่ ๆ ของความสําเร็ จ เข้ าสูร่ ะบบ
การทํางานขององค์กร
ผู้บริ หารจัดการฝึ กอบรมทีมีประสิทธิภาพ
ผู้บริ หารมีระบบการตอบแทน/การให้ รางวัล
ผู้บริ หารสามารถทํางานกับคนหลากหลายรูปแบบ
ผู้บริ หารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานแสดงความคิดเห็นและเหตุผล
ผู้บริ หารมีทกั ษะในการเสนอความคิดเห็น
ผู้บริ หารมุง่ เน้ นการเปลียนแปลง
ผู้บริ หารสนใจทีจะเปลียนแปลงให้ ดีขนึ
ความร่วมมือของบุคลากร
ผู้บริ หารมีความยุติธรรม
ผู้บริ หารมีโครงการทีดีและมีความเหมาะสมกับบริ บท
ของโรงเรี ยนชุมชนและวัฒนธรรม
ผู้บริ หารสร้ างศรัทธาและความเชือมันให้ เกิดกับบุคลากร
สมรรถนะทีดีของบุคลากร
ผู้บริ หารมีบคุ ลิกภาพทีส่งเสริ มตนเอง เช่น ความเชือมันในตนเอง
ผู้บริ หารมีการวิเคราะห์งานหลักทีสําคัญและความจําเป็ น
ของสถานศึกษา
ผู้บริ หารสละเวลาทํางานให้ กบั หน่วยงานอย่างสมําเสมอ
ไม่เว้ นวันเสาร์ อาทิตย์
ผู้บริ หารมีความมุง่ มันในการปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมาย
ผู้บริ หารขับเคลือนกระบวนการบริ หารเป็ นแบบล่างขึนบน
ผู้บริ หารมีศีลธรรมและจริ ยธรรม
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ตารางที แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับการบริหารการเปลียนแปลงของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน

ที

ข้ อคําถาม
ผู้บริ หารเน้ นคุณค่าทรัพยากรมนุษย์
ผู้บริ หารใช้ หลักการบริ หารความเสียง
ผู้บริ หารเชือว่าองค์กรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทีสําคัญ
(องค์กรแห่งการเรี ยนรู้)
ผู้บริ หารสร้ างความสัมพันธ์อย่างชัดเจน
ผู้บริ หารเป็ นนักวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือง
ผู้บริ หารสร้ างความมุง่ มันให้ แก่บคุ ลากร
ผู้บริ หารตระหนักถึงความสําคัญเร่งด่วน
ผู้บริ หารพัฒนาจิตวิญญาณบุคลากร
ผู้บริ หารปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน
ผู้บริ หารปรับปรุงบรรยากาศในการทํางาน
และสร้ างความประทับใจในการปฏฺบัติงาน
ผู้บริ หารเป็ นผู้มีความสามารถรอบด้ าน (Well rounder)
ผู้บริ หารสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมและวีธีการทํางาน
ตามข้ อมูลใหม่ (เปลียนแปลงตามสถานการณ์)
ผู้บริ หารมีจิตสํานึกในความมุง่ มันให้ งานบรรลุผลสําเร็ จ
ผู้บริ หารใช้ กลยุทธ์ในการจัดการความรู้
ผู้บริ หารปฏิบตั ิงานให้ เกิดความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนือง
ผู้บริ หารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
ผู้บริ หารพัฒนาและรักษาภาวะผู้นําอย่างเหมาะสม
ผู้บริ หารเป็ นนักประสานทีดี
ผู้บริ หารสร้ างจิตวิญญาณของทีม
ผู้บริ หารสือสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผู้บริ หารแสดงออกถึงทักษะสือสารการเล่าเรื อง
ผู้บริ หารระดมสมองอย่างสร้ างสรรค์
ผู้บริ หารคิดแบบบูรณาการและองค์รวม
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ตารางที แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับการบริหารการเปลียนแปลงของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
ที

ข้ อคําถาม
การสนับสนุนจากผู้บริ หารระดับบน
การทําโครงสร้ างทางเทคโนโลยีให้ เข้ มแข็งเพือสนับสนุน
วิธีการสอนแบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
เครื อข่ายภายนอก
ผู้บริ หารปลูกฝั งค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
ผู้บริ หารเป็ นผู้ทํางานอย่างเป็ นระบบและมีคณ
ุ ภาพ
ผู้บริ หารดําเนินการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง
ผู้บริ หารเป็ นผู้ไวต่อการเปลียนแปลง
ผู้บริ หารจัดการศึกษาตามความต้ องการของนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล
ผู้บริ หารเป็ นนักจัดการปั ญหา
โครงสร้ างขององค์กรทีเอือต่อการบริ หาร
ผู้บริ หารเป็ นผู้ทีมีความชัดเจน
เทคโนโลยีทีเหมาะสม
เครื อข่ายทางการศึกษาเพือช่วยเหลือสถานศึกษา
การกํากับ นิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้ างองค์กรทีเข้ มแข็ง
นโยบายรัฐทีชัดเจน
ผู้บริ หารสร้ างคุณธรรมให้ กบั บุคลากรในสถานศึกษา
ผู้บริ หารเป็ นผู้ทีมีความเข้ าใจในบริ บทของสถานศึกษา
บริ หารให้ เท่าทันกับการเปิ ดประตูสสู่ งั คมอาซียน
ระเบียบกฏหมายทีเอือต่อการบริ หารงาน
ความสลับซับซ้ อนขององค์กร
คุณภาพและการปฏิบตั ิได้
คุณลักษณะของท้ องถิน ประกอบด้ วย เขตพืนทีการศึกษา ชุมชน
ผู้บริ หาร และครู
องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้ วยรัฐและองค์กรอืน ๆ
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จากตารางที พบว่าตัวแปรทัง
ตัวแปร มีค่าเฉลียอยู่ระหว่าง . - . มีค่า
เบียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง . - . แสดงว่ากลุ่ม ตัวอย่าง ซึงเป็ นผู้อํานวยการโรงเรี ยน
คน รวมทังสิ น
จํานวน คน รองผู้อํานวยการโรงเรี ยน จํ านวน คน และครู จํานวน
จํานวน
คน มีความคิดเห็นเกียวกับการบริ หารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยค่าเฉลียของตัวแปรทุกตัวอยู่
ในระดับมาก
1.2 การตรวจสอบข้ อมูลเบืองต้ นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยการตรวจสอบ
ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ซึงเป็ นค่าทีใช้ วดั ความเหมาะสมของข้ อมูลตัวอย่างทีจะนํามา
วิเคราะห์โดยเทคนิค Factor Analysis
ตารางที

แสดงค่าความเหมาะสมของข้ อมูลทีแสดงว่าเทคนิค Factor Analysis เหมาะสมกับ
ข้ อมูลทีมีอยู่

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.952

72033.519
17955
.000

จากตารางที พบว่าค่า KMO เท่ากับ .
ซึงมีคา่ มาก (เข้ าสู่หนึง) แสดงว่าเทคนิค
Factor Analysis เหมาะสมกับข้ อมูลทีมีอยู่ โดยทัวไปถ้ าค่า KMO<.50 ถือว่าข้ อมูลทีมีอยู่ไม่
เหมาะสมทีจะใช้ เทคนิค และถ้ าหากว่า KMO มีคา่ น้ อยกว่า (เข้ าสู่ศนู ย์) แสดงว่า เทคนิค Factor
Analysis ไม่เหมาะสมกับข้ อมูลทีมีอยู่
. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploraly factor Analysis) ด้ วยวิธีการ
สกัดองค์ประกอบ (Principal Component Analysis) “PCA” เพือให้ ได้ ตวั แปรทีสําคัญในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploraly factor Analysis) ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ค่านําหนัก

องค์ประกอบ (Factor Loading) แล้ วสรุปรวมตัวแปรต่าง ๆ ได้ จํานวน องค์ประกอบ แสดงค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) และค่าร้ อยละของความแปรปรวน (Percent of
Variance) ซึงสามารถสรุปผลได้ ดงั นี
การสกั ด องค์ ป ระกอบ ด้ ว ยวิ ธี ก ารสกั ด องค์ ป ระกอบ (Principal Component
Analysis) และการวิเคราะห์ส่วนประกอบด้ วยการหมุนแกนแบบตังฉาก (Orthogonal Rotation)
หรื อองค์ประกอบต่าง ๆ ยังคงเป็ นอิสระกัน โดยวิ ธีแวริ แมกซ์ (Varimax Rotation) ซึงเป็ น
เทคนิคทีทําให้ จํานวนตัวแปรทีน้ อยทีสุด มีคา่ Factor Loading มากในแต่ละองค์ประกอบ และ
กําหนด Factor Score โดยเลือก Save as variable ซึงเป็ นการ Save Factor Score ในรูปของ
ตัวแปรโดยที factor ถือเป็ น ตัวแปร โดยตารางผลลัพธ์จะแสดงชือ และ label ของตัวแปร
ใหม่ ซึงผู้วิจยั เลือกวิธีคํานวณ Factor Score โดยมีวิธีการคํานวณ Regression ใช้ เทคนิค
regression ในการหาค่า Factor Score โดยในทีนีให้ ค่าความแปรปรวนเท่ากับ (สัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ ระหว่างค่า Factor Score ทีประมาณได้ กบั ค่า Factor Score จริ ง) ส่วนค่า Missing
ผู้วิจยั เลือกเพียงทางเลือกเดียวจาก Exclude case listwise ซึงจะวิเคราะห์เฉพาะ case ทีมีคา่
ของตัวแปร ส่วน Coefficient Display Format ผู้วิจยั เลือกทีจะแสดงค่าสัมประสิทธ์ด้วย Sorted
by size ซึงแสดงค่า Factor Loading เรี ยงตามลําดับ โดยตัวแปรทีมีคา่ Factor Loading สูง ๆ
ในองค์ประกอบเดียวกันจะอยู่ด้วยกัน และเลือก Supress absolute value less than .50 ซึง
จะไม่แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ หรื อ Factor Loading ทีมีคา่ น้ อยกว่าทีระบุโดยค่าทีระบุจะ
มีค่า ถึง ได้ ทงหมด
ั
องค์ประกอบ ดังรายละเอี ยดตามตารางที
และเมื อพิจารณา
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ทีกําหนด จากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) ทีมากกว่า
ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)120 และเลือกองค์ประกอบจากจํานวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ
ทีต้ องมีตวั แปรบรรยายองค์ประกอบนัน ๆ ตังแต่ ตัวแปร ขึนไป และมีคา่ นําหนัก องค์ประกอบ
(Factor Loading) แต่ละตัวเท่ากับ . ขึนไป พบว่า องค์ประกอบ เป็ นไปตามเกณฑ์ และ
ประกอบด้ วยตัวแปรจํ านวน
ตัวแปร ตัดออกไป ตัวแปร ทีไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของค่า
นําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ซึงองค์ประกอบทัง องค์ประกอบ สอดคล้ องกับการ
วิเคราะห์เอกสารของผู้วิจยั และการวิเคราะห์ความคิดเห็ นของผู้เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ดัง
รายละเอียดตามตารางที ดังต่อไปนี
Kaiser, อ้ างถึงใน Brabara G.Tabachnik and Linda S.Fidell, Using Multivariate
Statistics (New York: Herper&Roe, 1983), 411.
120

ตารางที

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ตารางที

Component
1
2
3
4

จํานวนองค์ประกอบ ค่าความร่วมกัน ค่าไอเกน ค่าร้ อยละของความแปรปรวน
ค่าไอเกน ค่าร้ อยละของความแปรปรวนสะสม ในแต่ละองค์ประกอบของ
แบบสอบถาม
Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance Cumulative %
123.921
65.221
65.221
3.893
2.049
67.270
2.426
1.277
68.547
2.156
1.135
69.682
1.903
0.972
70.654
1.847
0.866
71.520
1.645
0.803
72.323
1.525
0.735
73.058
1.396
0.708
73.766
1.345
0.679
74.445
1.290
0.618
75.063
1.174
0.604
75.667
1.147
0.583
76.250
1.108
0.561
76.811
1.066
0.554
77.365
1.052
0.535
77.900
1.017
0.524
78.424

Rotation Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance
Cumulative %
40.253
21.186
21.186
36.028
18.962
40.148
19.895
10.471
50.619
14.214
7.481
58.100
11.089
5.836
63.805
6.381
3.358
67.163
2.804
1.476
68.639
2.407
1.267
69.906
2.396
1.261
71.167
2.355
1.239
72.407
2.006
1.056
73.463
1.879
.989
74.451
1.748
.920
75.371
1.671
.880
76.251
1.557
.819
77.070
1.408
.741
77.811
1.288
.678
78.489

จํานวนองค์ประกอบ ค่าความร่วมกัน ค่าไอเกน ค่าร้ อยละของความแปรปรวน
ค่าไอเกน ค่าร้ อยละของความแปรปรวนสะสม ในแต่ละองค์ประกอบของ
แบบสอบถาม ทีเป็ นไปตามเกณฑ์
Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance Cumulative %
123.921
65.221
65.221
3.893
2.049
67.270
2.426
1.277
68.547
2.156
1.135
69.682

Rotation Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance
Cumulative %
40.253
21.186
21.186
36.028
18.962
40.148
19.895
10.471
50.619
14.214
7.481
58.100

จากตารางที เมือพิจารณาองค์ประกอบทีสกัดได้ จากค่าไอเกน (Eigenvalues) ทีมี
ค่าไอเกนมากกว่า พบว่า
ตัวแปร จาก
ตัวแปร สามารถสกัด องค์ ประกอบได้
องค์ประกอบ มีค่าไอแกนตังแต่ . - .
ซึงทัง องค์ประกอบ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนสะสมทังหมด ได้ ร้อยละ .
และหลังหมุนแกนองค์ประกอบได้ ค่าไอแกนตังแต่
. - .
ทัง องค์ประกอบ สามารถอธิบาย ความแปรปรวนสะสมทังหมด ได้ ร้อยละ
.
. การหมุนแกนองค์ประกอบ
ผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การหมุ น แกนองค์ ป ระกอบ เพื อให้ ตั ว แปร มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
องค์ประกอบในลักษณะทีชัดเจนขึน หรื อให้ ได้ โครงสร้ างอย่างง่าย (Simple structure) เพือให้
ง่ า ยต่อ การแปลความต่อ ไป ด้ วยการหมุน แกนองค์ ป ระกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal
Rotation) วิธีแวริ แมกซ์ (Varimax Method) ปรากฏผลดังตารางที (แสดงเฉพาะค่านําหนัก
องค์ประกอบมากกว่า . ไม่พิจารณาเครื องหมาย)
ตารางที

แสดงค่านําหนักองค์ประกอบทีผ่านเกณฑ์คดั เลือก

ตัวแปร

ข้ อความ

181
185
190
180
188
179
186
169
189

โครงสร้ างองค์กรทีเข้ มแข็ง
บริหารให้ เท่าทันกับการเปิ ดประตูสสู่ งั คมอาเซียน
องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้ วย รัฐและองค์กรอืน ๆ
การกํากับ นิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณภาพและการปฏิบตั ไิ ด้
เครื อข่ายทางการศึกษาเพือช่วยเหลือสถานศึกษา
ระเบียบกฏหมายทีเอือต่อการบริ หารงาน
เครื อข่ายภายนอก
คุณลักษณะของท้ องถิน ประกอบด้ วย เขตพืนทีการศึกษา
ชุมชน ผู้บริหาร และครู
นโยบายรัฐทีชัดเจน
ผู้บริหารเป็ นผู้ทํางานอย่างเป็ นระบบและมีคณ
ุ ภาพ

182
171

n =258
องค์ประกอบ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ตารางที

แสดงค่านําหนักองค์ประกอบทีผ่านเกณฑ์คดั เลือก

ตัวแปร

ข้ อความ

172
176

ผู้บริหารดําเนินการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง
โครงสร้ างขององค์กรทีเอือต่อการบริ หาร
ผู้บริหารปลูกฝั งค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
ผูบ้ ริหารสร้างคุณธรรมให้กบั บุคลากรในสถานศึกษา
ผู้บริหารจัดการฝึ กอบรมทีมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารเป็ นผู้ทีมีความชัดเจน
ผู้บริหารเป็ นผู้มีความสามารถรอบด้ าน
(Well rounder)
ผู้บริหารสือสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
เทคโนโลยีทีเหมาะสม
สมรรถนะทีดีของบุคลากร
ผู้บริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
ความสลับซับซ้ อนขององค์กร
ผู้บริหารมีระบบการตอบแทน/การให้ รางวัล
ผู้บริหารสร้ างความสัมพันธ์อย่างชัดเจน
ผู้บริหารเป็ นผู้ทีมีความเข้ าใจในบริบทของสถานศึกษา
ผู้บริหารมีศีลธรรมและจริยธรรม
ผู้บริหารพัฒนาจิตวิญญาณบุคลากร
ผู้บริหารมอบงานให้ เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ผู้บริหารใช้ หลักการบริหารความเสียง
ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดระบบสือสาร
ให้ ได้ ผลเพือเชือมโยงข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ ทวถึ
ั ง
ทุกระดับขององค์กร
ผู้บริหารสร้ างความมุง่ มันให้ แก่บคุ ลากร

องค์ประกอบ
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ตัวแปร

162
148
174

แสดงค่านําหนักองค์ประกอบทีผ่านเกณฑ์คดั เลือก
รายข้ อคําถาม
ผู้บริหารสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมและวิ ธีการทํางาน
ตามข้ อมูลใหม่ (เปลียนแปลงตามสถานการณ์)
ผู้บริหารเป็ นนักจัดการปั ญหา
ผู้บริหารสร้ างจิตวิญญาณของทีม
ผู้บริหารเป็ นนักวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือง
ผู้บริหารจัดการศึกษาตามความต้ องการของนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล
ผลกระทบภายนอก ได้ แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้ ม
ทางสังคม ภายในและภายนอกชาติทีมีตอ่ องค์กร
ความร่วมมือของบุคลากร
ผู้บริหารขับเคลือนกระบวนการบริหารเป็ นแบบล่างขึนบน
ผู้บริหารสร้ างความรู้สกึ เร่งด่วนในการเปลียนแปลง
ผู้บริหารคิดแบบบูรณาการและองค์รวม
การทําโครงสร้ างทางเทคโนโลยีให้ เข้ มแข็งเพือสนับสนุน
วิธีการสอนแบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ผู้บริหารเป็ นผู้ไวต่อการเปลียนแปลง
ผู้บริหารระดมสมองอย่างสร้ างสรรค์
ผู้บริหารมีความยุตธิ รรม
ผู้บริหารเน้ นคุณค่าทรัพยากรมนุษย์
ผู้บริหารเชือว่าองค์กรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทีสําคัญ
(องค์กรแห่งการเรี ยนรู้)
ผู้บริหารมีความมุง่ มันในการปฏิบตั งิ านให้ บรรลุเป้าหมาย
ผู้บริหารเป็ นนักประสานทีดี
ผู้บริหารมีบคุ ลิกภาพทีส่งเสริมตนเอง เช่น ความเชือมัน
ในตนเอง
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ตัวแปร

แสดงค่านําหนักองค์ประกอบทีผ่านเกณฑ์คดั เลือก
ข้ อความ
ผู้บริหารตระหนักถึงความสําคัญเร่งด่วน
ผู้บริหารแสดงออกถึงทักษะสือสารการเล่าเรื อง
ผู้บริหารปลูกฝั งแนวทางใหม่ ๆ ของความสําเร็จ
เข้ าสูร่ ะบบการทํางานขององค์กร
ผู้บริหารมีโครงการทีดีและมีความเหมาะสมกับบริ บท
ของโรงเรี ยนชุมชนและวัฒนธรรม
ผู้บริหารพัฒนาและรักษาภาวะผู้นําอย่างเหมาะสม
ผู้บริหารสละเวลาทํางานให้ กบั หน่วยงานอย่างสมําเสมอ
ไม่เว้ นวันเสาร์ อาทิตย์
ผู้บริหารปฏิบตั งิ านให้ เกิดความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนือง
ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานสามารถจัดการ
กับปั ญหาทีตนเองเผชิญได้
ผู้บริหารทําให้ ผ้ รู ่วมงานรู้สกึ มีคณ
ุ ค่า
ผู้บริหารใจกว้ าง ส่งเสริมให้ บคุ ลากรมีเสรี ภาพในการคิด
ผู้บริหารมีทศั นคติ เจตคติทีดีในแง่บวก
ผู้บริหารตอบสนองต่อสิงทีรับฟั งได้
ผู้บริหารรับฟั งผู้ร่วมงาน
ผู้บริหารดูแลเอาใจใส่ผ้ รู ่วมงานเป็ นรายบุคคล
ทําให้ ร้ ูสกึ ว่ามีคณ
ุ ค่าและมีความสําคัญ
ผู้บริหารส่งเสริมทางวิชาการโดยวิธี e-learning
ผู้บริหารเสริมสร้ างความคิดริเริมสร้ างสรรค์แก่ผ้ รู ่วมงาน
ผู้บริหารมีความเอืออาทร ให้ ความอบอุน่ แก่ผ้ อู ืน
ผู้บริหารมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ตามความเชือ
และค่านิยม
ผู้บริหารเข้ าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล

องค์ประกอบ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ตารางที
ตัวแปร

แสดงค่านําหนักองค์ประกอบทีผ่านเกณฑ์คดั เลือก
ข้ อความ
ผู้บริ หารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูร่วมงานได้ ใช้ ความสามารถพิเศษ
ต่าง ๆ อย่างเต็มที
ผู้บริหารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานแสดงความคิดเห็นและเหตุผล
ผู้บริหารมีความสามารถปรับบทบาทเป็ นผู้นําและผู้ตามได้
ผู้บริ หารสนับสนุนให้ บุคลากรทํางานโปร่ งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
ผู้บริหารใจกว้ าง เปิ ดกว้ างให้ ครูมีเสรี ภาพในการคิด
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหารสร้ างขวัญและกําลังใจแก่บคุ ลากร
ผู้บริหารคํานึงและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้ านความจําเป็ นและความต้ องการ
ผู้บริหารสร้ างศรัทธาและความเชือมันให้ เกิดกับบุคลากร
ผู้บริหารมีความยืดหยุน่ และพร้ อมเรี ยนรู้จากประสบการณ์
ผู้บริหารปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน
ผู้บริหารให้ เกียรติผลงานทีผู้ใต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิ
ผู้บริหารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่วมงานได้ เรี ยนรู้สิงใหม่ ๆ
ทีท้ าทายความสามารถ
ผู้บริหารสามารถทํางานกับคนหลากหลายรูปแบบ
ผู้บริหารแสดงออกทางอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสม
ผู้บริหารสร้ างความเชือมันว่าปั ญหาทุกอย่างสามารถ
แก้ ไขได้
ผู้บ ริ ห ารดูแ ล ให้ คํ า แนะนํ า ให้ ก ารสนับ สนุน และช่วยให้
ผู้ร่วมงานก้ าวหน้ าในการทํางานทีรับผิดชอบ
ผู้บริหารสร้ างและสือความหวังอย่างชัดเจน
ผู้บริหารพัฒนาทักษะภาวะผู้นําและผู้ตามได้
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ตัวแปร

แสดงค่านําหนักองค์ประกอบทีผ่านเกณฑ์คดั เลือก
รายข้ อคําถาม
ผู้บริ หารแสดงความรู้ สึกอย่างเปิ ดเผย เช่น เป็ นผู้ทีเข้ าใจ
ง่าย เอืออารี และติดต่อสมาชิกอยูอ่ ย่างสมําเสมอ
ผู้บริหารปรับปรุงบรรยากาศในการทํางาน
และสร้ างความประทับใจในการปฏิบตั งิ าน
ผู้บริหารมีการคิดและการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
ผู้บริ หารมอบหมายงานเพือเป็ นเครื องมือในการพั ฒนา
ผู้ร่วมงาน
ผู้บริหารแสดงการอุทิศตัวหรื อผูกพันต่อเป้าหมาย
และวิสยั ทัศน์ร่วม
ผู้บริหารสือสารให้ บคุ ลากรในระดับต่าง ๆ
พร้ อมทีจะทํางานได้
ผู้บริหารทําให้ ผ้ รู ่วมงานรู้สกึ ว่าปั ญหาทีเกิดขึน
เป็ นสิงทีท้ าทายและเป็ นโอกาสทีดีทีจะแก้ ปัญหา
ผู้บริหารแสดงให้ เห็นว่าการเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้
จากความร่วมมือ ร่ วมใจ ในการแก้ ปัญหาของผู้ร่วมงาน
ทุกคน
ผู้บริหารให้ กําลังใจผู้ร่วมงานให้ พยายามหาแนวทาง
ในการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการใหม่ ๆ
ผู้บริหารเป็ นผู้ไวต่อความรู้สกึ ของผู้ร่วมงาน
ผู้บริหารไม่วิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น
ของผู้ร่วมงาน
ผู้บริหารเพิมอํานาจในการตัดสินใจให้ กบั ผู้อืน
ผู้บริหารรู้คา่ นิยมและวัฒนธรรมขององค์กรทีมีผล
ต่อการทํางาน
ผู้บริหารมีความกระตือรื อร้ น
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แสดงค่านําหนักองค์ประกอบทีผ่านเกณฑ์คดั เลือก

ตัวแปร

รายข้ อคําถาม
ผู้บริหารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานมีความภูมิใจในงาน
ของตนเอง
ผู้บริหารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานตระหนักถึงปั ญหา
ผู้บริหารพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานให้ สงู ขึน
ผู้บริหารสนับสนุนให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่วมและร่วมกัน
เสนอปั ญหาขององค์กร
ผู้บริหารให้ การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจทางการศึกษา
ผู้บริหารส่งเสริมด้ านการติดต่อสือสาร
ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา/การเป็ นผู้นํา
ผู้บริหารสนับสนุนการดําเนินงาน
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา
ผู้บริหารอํานวยความสะดวกในทีประชุม
ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ทีเท่าทันการเปลียนแปลง
ผู้บริหารส่งเสริมการเปลียนแปลงของสถานศึกษา
ผู้บริหารมีการตัดสินใจ
ผู้บริหารมีการปฏิสมั พันธ์กบั นักเรี ยน
ผู้บริหารมีทกั ษะการบริหาร
ผู้บริหารมีความเป็ นประชาธิปไตย
ผู้บริ หารโน้ มน้ าวผู้ร่วมงานให้ ปฏิบตั ติ ามในสิงทีต้ องการได้
ผู้บริหารกําหนดเป้าหมายและการปฏิบตั งิ านทีชัดเจน
ผู้บริ หารมี ทักษะการคิด วิเ คราะห์ ปัญหาสํ าคัญ จุดแข็ ง
จุดอ่อนของหน่วยงานได้
ผู้บริหารมีสญ
ั ชาติญาณในการสร้ างวิสยั ทัศน์
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แสดงค่านําหนักองค์ประกอบทีผ่านเกณฑ์คดั เลือก

ตัวแปร

รายข้ อคําถาม
ผู้บริหารมีเป้าหมายการทํางานทีเหมาะสมกับ
การเปลียนแปลงทีเกิดขึนได้
ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วม
ผู้บริหารสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้ ดีสอดคล้ อง
กับวิสยั ทัศน์ขององค์กร

องค์ประกอบ

.
.
.

จากตารางที พบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแต่ละตัว
จํ านวน
ตัวแปร โดยองค์ประกอบที มี ค่านํ าหนัก องค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -.
องค์ประกอบที มี ค่านํ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่า ง . -.
องค์ประกอบที มี ค่า
และองค์ประกอบที มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่
นําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -.
ระหว่าง . -.
แสดงให้ เห็นว่าค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ขององค์ประกอบ และการ
หมุน แกนองค์ ป ระกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) วิ ธี แ วริ แ มกซ์ (Varimax
Varimax) และพิจารณาค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) โดยพิจารณาเลือกค่านําหนัก
องค์ประกอบทีทีคา่ . เป็ นต้ นไป (ไม่วา่ จะมีเครื องหมาย + หรื อ – ก็ตาม) เลือกทีละแถว (รายตัว
แปร) ก่ อ น จากนันพิ จ ารณาคอลัม น์ (องค์ ป ระกอบ) ตัว แปรใดอยู่ บ นองค์ ป ระกอบหลาย
องค์ประกอบ จะเลื อกค่านํ าหนักสูง สุดบนองค์ประกอบนัน และหลัง จากวิเคราะห์ข้อมูลของ
แบบสอบถามฉบับนี พบว่า ค่า นํ าหนัก องค์ประกอบ ที มี ค่า . ขึนไป มี จํ านวน ตัวแปร
ดังนันจึงจัดองค์ประกอบ ได้ ดงั นี
องค์ประกอบที มี ตัวแปร คือ ตัวแปรที
176 170 183 126 177 154 163 178 137 159 187 127 147
184 143 151 110 145 116 149 155 175 162 148 174 111 133 142 121 166 168
173 165 134 144 146 141 161 138 150 164 125 135 160 140 158
จากองค์ประกอบที มีจํานวนตัวแปรมากถึง ตัวแปร ดังนัน ผู้วิจยั ได้ ทําการสกัด
องค์ ป ระกอบ เพื อจัด องค์ ป ระกอบย่ อ ยขององค์ ป ระกอบที ด้ ว ยวิ ธี ก ารสกัด องค์ ป ระกอบ

(Principle Component Analysis) และการวิเคราะห์ส่วนประกอบด้ วยการหมุนแกนแบบตังฉาก
(Orthogonal Rotation) หรื อองค์ประกอบต่าง ๆ ยังคงเป็ นอิสระจากกัน โดยใช้ วิธีแวริ แมกซ์
(Varimaxn Varimax) ผู้วิจยั เลือกวิธีคํานวณ Factor Score โดยมีวิธีการคํานวณ Regression ใช้
เทคนิค regression ในการหาค่า Factor score โดยวิธีนีให้ คา่ ความแปรปรวนเท่ากับ (สัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ระหว่างค่า Factor Score ทีประมาณได้ กับค่า Factor Score จริ ง) ส่วนค่า Missing
ผู้วิจยั เลือกเพียงทางเลือกเดียวจาก Exclude case listwise ซึงจะวิเคราะห์เฉพาะ case ทีมีค่า
ของตัวแปร ส่วน Coefficient Display Format ผู้วิจยั เลือกทีจะแสดงค่าสัมประสิทธ์ด้วย Sorted
by size ซึงแสดงค่า Factor Loading เรี ยงตามลําดับ โดยตัวแปรทีมีคา่ Factor Loading สูง ๆ
ในองค์ประกอบเดียวกันจะอยู่ด้วยกัน และเลือก Supress absolute value less than .50 ซึงจะ
ไม่แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ หรื อ Factor Loading ทีมีคา่ น้ อยกว่าทีระบุโดยค่าทีระบุจะมี
ค่า ถึง ได้ ทงหมด
ั
องค์ ประกอบ และเมือพิจารณาคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ทีกําหนด จาก
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) ทีมากกว่า ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)121 และ
การเลื อ กองค์ ป ระกอบจากจํ า นวนตัว แปรในแต่ล ะองค์ ป ระกอบ ที ต้ อ งมี ตัว แปรบรรยาย
องค์ประกอบนัน ๆ ตังแต่ ตัวแปรขึนไป และมีคา่ นําหนัก องค์ประกอบ (Factor Loading) แต่
ละตัวเท่ากับ . ขึนไป ซึงพบว่า ทัง องค์ประกอบย่อยเป็ นไปตามเกณฑ์และประกอบด้ วยตัว
แปรจํานวน ตัวแปร ซึงองค์ประกอบทัง องค์ประกอบย่อยสอดคล้ องกับการวิเคราะห์เอกสาร
งานวิจยั ทีเกียวข้ องและความคิดเห็นจากผู้เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียดตามตาราง
ที ดังต่อไปนี
ตารางที

จํานวนองค์ประกอบ ค่าความร่วมกัน ค่าไอเกน ค่าร้ อยละของความแปรปรวน
ค่าไอเกน ค่าร้ อยละของความแปรปรวนสะสม ในแต่ละองค์ประกอบ
ของแบบสอบถาม

Component
1.1
1.2
121

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

39.656

68.373

68.373

22.352

38.538

38.538

1.186

2.045

70.418

18.490

31.879

70.418

Kaiser, อ้ างถึงใน Brabara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using
Multivariate Statistics (New York: Herper&Row, 1983), .

จากตารางที เมือพิจารณาองค์ประกอบทีสกัดได้ จากค่าไอเกน (Eigenvalues) ทีมี
ค่า ไอเกนมากกว่า หนึงคอลัม น์ ค่า ไอเกนเริ มต้ น พบว่า ตัว แปรทัง ตัวแปร สามารถสกัด
องค์ ป ระกอบได้ จํ านวน องค์ ป ระกอบย่อ ย มี ค่า ไอเกนตังแต่ 1.186-39.656 ซึงทัง
องค์ประกอบย่อย สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมทังหมด ได้ ร้อยละ . และหลังจาก
หมุนแกนองค์ประกอบได้ ค่าไอเกน ตังแต่ . - .
ทัง องค์ประกอบย่อยนี สามารถ
อธิบายความแปรปรวนทังหมดได้ ร้อยละ .
. การหมุนแกนองค์ประกอบ
ผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การหมุ น แกนองค์ ป ระกอบ เพื อให้ ตั ว แปร มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
องค์ประกอบในลักษณะทีชัดเจนขึน หรื อให้ ได้ โ ครงสร้ างอย่างง่าย (Simple structure) เพือให้
ง่ ายต่อ การแปลความต่อไป ด้ วยการหมุน แกนองค์ป ระกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal
Rotation)
วิธี แวริ แมกซ์ (Varimax Method) ปรากฏดังตารางที (แสดงเฉพาะค่า
นําหนักองค์ประกอบมากกว่า . ไม่พิจารณาเครื องหมาย)
ตารางที

ค่านําหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที

ตัวแปร

ข้ อความ

148
142
162
150
138

ผู้บริหารเป็ นนักวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือง
ผู้บริ หารขับเคลือนกระบวนการบริหารเป็ นแบบล่างขึนบน
ผู้บริหารสร้ างจิตวิญญาณของทีม
ผู้บริหารตระหนักถึงความสําคัญเร่งด่วน
ผู้บริหารมีบคุ ลิกภาพทีส่งเสริมตนเอง เช่น ความเชือมันในตนเอง
ผู้บริหารเน้ นคุณค่าทรัพยากรมนุษย์
ผู้บริหารสละเวลาทํางานให้ กบั หน่วยงานอย่างสมําเสมอ
ไม่เว้ นวันเสาร์ อาทิตย์
ผู้บริหารเป็ นนักจัดการปั ญหา
ผู้บริหารสร้ างความมุง่ มันให้ แก่บคุ ลากร
ผู้บริหารเป็ นนักประสานทีดี

n =258
องค์ประกอบ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ตารางที
ตัวแปร

166
147
133
165
160

170
141
163
151

ค่านําหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที
ข้ อความ
ผู้บริหารเชือว่าองค์กรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทีสําคัญ
(องค์กรแห่งการเรี ยนรู้)
ผู้บริหารคิดแบบบูรณาการและองค์รวม
ผู้บริหารสร้ างความสัมพันธ์อย่างชัดเจน
ความร่วมมือของบุคลากร
ผู้บริหารระดมสมองอย่างสร้ างสรรค์
ผู้บริหารพัฒนาและรักษาภาวะผู้นําอย่างเหมาะสม
ผู้บริหารเป็ นผู้ไวต่อการเปลียนแปลง
ผู้บริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
ผู้บริหารปลูกฝั งค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
ผู้บริหารมีความมุง่ มันในการปฏิบตั งิ านให้ บรรลุเป้าหมาย
ผู้บริหารสือสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผู้บริ หารพัฒนาจิตวิญญาณบุคลากร
ผู้บริหารมีศีลธรรมและจริยธรรม
ผู้บริหารปฏิบตั งิ านให้ เกิดความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนือง
ผู้บริหารปลูกฝั งแนวทางใหม่ ๆ ของความสําเร็จ เข้ าสูร่ ะบบ
การทํางานขององค์กร
ผู้บริหารมีโครงการทีดีและมีความเหมาะสมกับบริ บท
ของโรงเรี ยนชุมชนและวัฒนธรรม
การทําโครงสร้ างทางเทคโนโลยีให้ เข้ มแข็งเพือสนับสนุน
วิธีการสอนแบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ผู้บริหารเป็ นผู้ทํางานอย่างเป็ นระบบและมีคณ
ุ ภาพ
ผู้บริหารดําเนินการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง
ผู้บริหารแสดงออกถึงทักษะสือสารการเล่าเรื อง

องค์ประกอบ
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ตารางที
ตัวแปร

ค่านําหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที
ข้ อความ
ผู้บริหารสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมและวิธีการทํางาน
ตามข้ อมูลใหม่ (เปลียนแปลงตามสถานการณ์)
ผู้บริหารสร้ างความรู้สกึ เร่งด่วนในการเปลียนแปลง
ผู้บริหารจัดการฝึ กอบรมทีมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารมอบงานให้ เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ผู้บริหารกํากับ นิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารเป็ นผู้มีความสามารถรอบด้ าน (Well rounder)
สมรรถนะทีดีของบุคลากร
ผู้บริหารใช้ หลักการบริหารความเสียง
ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดระบบสือสารให้ ได้ ผล
เพือเชือมโยงข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ ทวถึ
ั งทุกระดับขององค์กร
ผู้บริหารจัดการศึกษาตามความต้ องการของนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล
ผู้บริหารมีระบบการตอบแทน/การให้ รางวัล
ผู้บริหารเป็ นผู้ทีมีความชัดเจน
ผู้บริหารเป็ นผู้ทีมีความเข้ าใจในบริบทของสถานศึกษา
ผู้บริหารสร้ างคุณธรรมให้ กบั บุคลากรในสถานศึกษา
ผู้บริหารมีความยุตธิ รรม
โครงสร้ างองค์กรทีเข้ มแข็ง
ความสลับซับซ้ อนขององค์กร
โครงสร้ างขององค์กรทีเอือต่อการบริ หาร
องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้ วยรัฐและองค์กรอืน ๆ
เครื อข่ายทางการศึกษาเพือช่วยเหลือสถานศึกษา
นโยบายรัฐทีชัดเจน

องค์ประกอบ
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ตารางที
ตัวแปร

ค่านําหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที
ข้ อความ

องค์ประกอบ

คุณ ลัก ษณะท้ อ งถิ น ประกอบด้ วย เขตพื นที การศึก ษา ชุม ชน
.
ผู้บริหารและครู
คุณภาพและการปฏิบตั ไิ ด้
.
บริหารให้ เท่าทันกับการเปิ ดประตูสสู่ งั คมอาซียน
.
ระเบียบกฏหมายทีเอือต่อการบริ หารงาน
.
เครื อข่ายภายนอก
.
ผลกระทบภายนอก ได้ แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้ ม
ทางสังคม ภายในและภายนอกชาติทีมีตอ่ องค์กร
.
เทคโนโลยีทีเหมาะสม
.
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with
KaiserNormalization. Rotation converged in 21 iteration
จากตารางที
พบว่าค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแต่ละ
ตัวจํานวน ตัว โดยองค์ประกอบย่อยที มีคา่ นําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -.
โดยองค์ประกอบย่อยที มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -.
แสดงให้ เห็นว่าค่า
นําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ขององค์ประกอบและหมุนแกนแบบองค์ประกอบแบบ
ออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) วิธีแวริ แมกซ์ (Varimaxn Varimax) และพิจารณาค่า
นําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ) โดยพิจารณาเลือกค่านําหนัก องค์ประกอบทีมีค่า .
เป็ นต้ นไป (ไม่ว่าจะมีเครื องหมาย + หรื อ – ก็ตาม) เลือกทีละแถว (รายตัวแปร) ก่อน จากนัน
พิจารณาคอลัมน์ (องค์ประกอบ) ตัวแปรใดอยู่บนองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ จะเลือกค่า
นําหนักสูงสุดบนองค์ประกอบนัน และหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบที พบว่า ค่า
นํ าหนัก องค์ ประกอบจํ านวน ตัว แปร มี ค่า . ขึนไป ดัง นันจึง จัด องค์ป ระกอบย่อ ยใน
องค์ประกอบที ได้ ดงั นี
องค์ประกอบที . มี ตัวแปร คือ ตัวแปรที

และ
ได้ แ ก่ ผู้ บริ ห ารเป็ นนัก วิ จัย และพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื อง ผู้ บ ริ ห ารขับ เคลื อน
กระบวนการบริ หารเป็ นแบบล่างขึนบน ผู้บริ หารสร้ างจิตวิญญาณของทีม ผู้บริ หารตระหนักถึง
ความสําคัญเร่งด่วน ผู้บริ หารมีบุคลิกภาพทีส่งเสริ มตนเอง เช่น ความเชือมันในตนเอง ผู้บริ หาร
เน้ นคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริ หารสละเวลาทํางานให้ กับหน่วยงานอย่างสมําเสมอไม่เว้ นวัน
เสาร์ อาทิตย์ ผู้บริหารเป็ นนักจัดการปั ญหา ผู้บริหารสร้ างความมุง่ มันให้ แก่บคุ ลากร ผู้บริ หารเป็ น
นักประสานทีดี ผู้บริ หารเชือว่าองค์กรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทีสําคัญ (องค์กรแห่งการเรี ยนรู้) ผู้บริ หาร
คิดแบบบูร ณาการและองค์ร วม ผู้บ ริ ห ารสร้ างความสัม พันธ์ อย่างชัด เจน ความร่ วมมื อ ของ
บุค ลากร ผู้บ ริ ห ารระดมสมองอย่า งสร้ างสรรค์ ผู้บ ริ ห ารพัฒ นาและรั ก ษาภาวะผู้นํ า อย่า ง
เหมาะสม ผู้บริหารเป็ นผู้ไวต่อการเปลียนแปลง ผู้บริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ผู้บริ หาร
ปลูก ฝั ง ค่า นิ ย มและวัฒ นธรรมขององค์ ก ร ผู้บ ริ ห ารมี ค วามมุ่ง มันในการปฏิ บัติง านให้ บ รรลุ
เป้าหมาย ผู้บริหารสือสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ผู้บริ หารพัฒนาจิตวิญญาณบุคลากร ผู้บริ หารมี
ศีลธรรมและจริ ยธรรม ผู้บริ หารปฏิบตั ิงานให้ เกิดความก้ าวหน้ า อย่างต่อเนือง ผู้บริ หารปลูกฝั ง
แนวทางใหม่ ๆ ของความสําเร็ จ เข้ าสู่ระบบการทํางานขององค์กร ผู้บริ หารมีโครงการทีดีและมี
ความเหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยนชุมชนและวัฒนธรรม การทําโครงสร้ างทางเทคโนโลยีให้
เข้ มแข็งเพือสนับสนุน วิธีการสอนแบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ผู้บริ หารเป็ นผู้ทํางานอย่างเป็ น
ระบบและมีคณ
ุ ภาพ ผู้บริ หารดําเนินการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง ผู้บริ หารแสดงออกถึงทักษะ
สือสารการเล่าเรื อง ผู้บริ หารสามารถปรับเปลี ยนพฤติกรรมและวิธี การทํางานตามข้ อมูลใหม่
(เปลียนแปลงตามสถานการณ์) ผู้บริ หารสร้ างความรู้ สึกเร่ งด่ วนในการเปลียนแปลง ผู้บริ หาร
จัด การฝึ กอบรมที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ บริ ห ารมอบงานให้ เหมาะสมกั บ ความสามารถของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผู้บริหารกํากับนิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริ หารเป็ นผู้มีความสามารถ
รอบด้ าน (Well rounder) สมรรถนะทีดีของบุคลากร ผู้บริ หารใช้ หลักการบริ หารความเสียง
ผู้บริ หารมีความสามารถในการจัดระบบสือสารให้ ได้ ผล เพือเชือมโยงข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
ทัวถึงทุกระดับขององค์กร ผู้บริ หารจัดการศึกษาตามความต้ องการของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ผู้บริ หารมีระบบการตอบแทน/การให้ รางวัล ผู้บริ หารเป็ นผู้ที มีความชัดเจน ผู้บริ หารเป็ นผู้ทีมี
ความเข้ าใจในบริ บทของสถานศึกษา ผู้บริ หารสร้ างคุณธรรมให้ กบั บุคลากรในสถานศึกษา และ
ผู้บริหารมีความยุตธิ รรม
องค์ประกอบย่อยที . มี ตัวแปร คือ ตัวแปรที
และ
ได้ แก่ โครงสร้ างองค์กรทีเข้ มแข็ง ความสลับซับซ้ อน

ขององค์กร โครงสร้ างขององค์กรทีเอือต่อการบริ หาร องค์ประกอบภายนอกประกอบด้ วยรัฐและ
องค์กรอืน ๆ เครื อข่ายทางการศึกษาเพือช่วยเหลือสถานศึกษา นโยบายรัฐทีชัดเจน คุณลักษณะ
ของท้ องถิน ประกอบด้ วย เขตพื นทีการศึกษา ชุมชน ผู้บริ หาร และครู คุณภาพและการปฏิบตั ิได้
บริ หารให้ เ ท่าทันกับการเปิ ดประตูสู่สัง คมอาซียน ระเบียบกฎหมายทีเอื อต่อการบริ หารงาน
เครื อข่ายภายนอก ผลกระทบภายนอก ได้ แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้ มทางสังคม ภายในและ
ภายนอกชาติทีมีตอ่ องค์กร และเทคโนโลยีทีเหมาะสม
ตารางที
ที

องค์ประกอบที .

ข้ อคําถาม

ข้ อความ

148
142

ผู้บริหารเป็ นนักวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือง
ผู้บริ หารขับเคลือนกระบวนการบริหารเป็ นแบบล่าง
ขึนบน
ผู้บริหารสร้ างจิตวิญญาณของทีม
ผู้บริหารตระหนักถึงความสําคัญเร่งด่วน
ผู้บริ หารมีบุคลิกภาพทีส่งเสริ มตนเอง เช่น ความเชือมัน
ในตนเอง
ผู้บริหารเน้ นคุณค่าทรัพยากรมนุษย์
ผู้บริหารสละเวลาทํางานให้ กบั หน่วยงานอย่างสมําเสมอ
ไม่เว้ นวันเสาร์ อาทิตย์
ผู้บริหารเป็ นนักจัดการปั ญหา
ผู้บริหารสร้ างความมุง่ มันให้ แก่บคุ ลากร
ผู้บริหารเป็ นนักประสานทีดี
ผู้บริหารเชือว่าองค์กรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทีสําคัญ
(องค์กรแห่งการเรี ยนรู้)
ผู้บริหารคิดแบบบูรณาการและองค์รวม
ผู้บริหารสร้ างความสัมพันธ์อย่างชัดเจน
ความร่วมมือของบุคลากร

162
150
138

166
147
133

n =258
ค่านําหนัก
องค์ประกอบ
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ตารางที

องค์ประกอบที .

ที

ข้ อคําถาม

ข้ อความ

15
16
17
18
19

165
160
173
159
170
141

ผู้บริหารระดมสมองอย่างสร้ างสรรค์
ผู้บริหารพัฒนาและรักษาภาวะผู้นําอย่างเหมาะสม
ผู้บริหารเป็ นผู้ไวต่อการเปลียนแปลง
ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
ผู้บริหารปลูกฝั งค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ผู้บริหารมีความมุง่ มันในการปฏิบตั งิ านให้ บรรลุ
เป้าหมาย
ผู้บริหารสือสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผู้บริหารพัฒนาจิตวิญญาณบุคลากร
ผู้บริหารมีศีลธรรมและจริยธรรม
ผู้บริหารปฏิบตั งิ านให้ เกิดความก้ าวหน้ า
อย่างต่อเนือง
ผู้บริหารปลูกฝั งแนวทางใหม่ ๆ ของความสําเร็จ
เข้ าสูร่ ะบบการทํางานขององค์กร
ผู้บริหารมีโครงการทีดีและมีความเหมาะสมกับบริ บท
ของโรงเรี ยนชุมชนและวัฒนธรรม
การทําโครงสร้ างทางเทคโนโลยีให้ เข้ มแข็ง
เพือสนับสนุนวิธีการสอนแบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ผู้บริหารเป็ นผู้ทํางานอย่างเป็ นระบบและมีคณ
ุ ภาพ
ผู้บริหารดําเนินการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง
ผู้บริหารแสดงออกถึงทักษะสือสารการเล่าเรื อง
ผู้บริหารสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมและวิธีการ
ทํางานตามข้ อมูลใหม่ (เปลียนแปลงตามสถานการณ์)
ผู้บริหารสร้ างความรู้สกึ เร่งด่วนในการเปลียนแปลง
ผู้บริหารจัดการฝึ กอบรมทีมีประสิทธิภาพ

163
151

ค่านําหนัก
องค์ประกอบ
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ตารางที
ที

องค์ประกอบที .

ข้ อคําถาม

ข้ อความ

ผู้บริหารมอบงานให้ เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ผู้บริหารกํากับ นิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารเป็ นผู้มีความสามารถรอบด้ าน
(Well rounder)
สมรรถนะทีดีของบุคลากร
ผู้บริหารใช้ หลักการบริหารความเสียง
ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดระบบสือสาร
ให้ ได้ ผลเพือเชือมโยงข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ ทวถึ
ั ง
ทุกระดับขององค์กร
ผู้บริหารจัดการศึกษาตามความต้ องการของนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล
ผู้บริหารมีระบบการตอบแทน/การให้ รางวัล
ผู้บริหารเป็ นผู้ทีมีความชัดเจน
ผู้บริ หารเป็ นผู้ทีมีความเข้ าใจในบริบท
ของสถานศึกษา
ผู้บริหารสร้ างคุณธรรมให้ กบั บุคลากรในสถานศึกษา
45
ผู้บริหารมีความยุตธิ รรม
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 39.656
ค่าร้ อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 68.373

ค่านําหนัก
องค์ประกอบ
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จากตารางที พบว่าองค์ประกอบที . บรรยายได้ ด้วยตัวแปร ตัว ตัวแปรที
สําคัญได้ แก่ ผู้บริหารเป็ นนักวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือง ผู้บริ หารขับเคลือนกระบวนการบริ หาร
เป็ นแบบล่างขึนบน ผู้บริ หารสร้ างจิตวิญญาณของทีม ผู้บริ หารตระหนักถึงความสําคัญเร่งด่วน
ผู้บริ หารมีบุคลิกภาพทีส่งเสริ มตนเอง เช่น ความเชือมันในตนเอง ผู้บริ หารเน้ นคุณค่าทรัพยากร

มนุษย์ ผู้บริ หารสละเวลาทํางานให้ กับหน่วยงานอย่างสมําเสมอไม่เว้ นวันเสาร์ อาทิตย์ ผู้บริ หาร
เป็ นนักจัดการปั ญ หา ผู้บริ ห ารสร้ างความมุ่ง มันให้ แก่บุคลากร ผู้บริ หารเป็ นนักประสานที ดี
ผู้บริ หารเชือว่าองค์กรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทีสําคัญ (องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ) ผู้บริ หารคิดแบบบูรณา
การและองค์รวม ผู้บริ หารสร้ างความสัมพันธ์ อย่างชัดเจน ความร่ วมมือของบุคลากร ผู้บริ หาร
ระดมสมองอย่างสร้ างสรรค์ ผู้บริหารพัฒนาและรักษาภาวะผู้นําอย่างเหมาะสม ผู้บริ หารเป็ นผู้ไว
ต่อ การเปลี ยนแปลง ผู้บ ริ ห ารพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ (HRD) ผู้บ ริ ห ารปลูก ฝั ง ค่า นิ ย มและ
วัฒนธรรมขององค์กร ผู้บริ หารมีความมุ่งมันในการปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมาย ผู้บริ หารสือสาร
กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้บริ หารพัฒนาจิตวิ ญญาณบุคลากร ผู้บริ หารมีศีลธรรมและจริ ยธรรม
ผู้บริ หารปฏิ บัติง านให้ เ กิ ดความก้ าวหน้ าอย่า งต่อเนื อง ผู้บริ หารปลูกฝั งแนวทางใหม่ ๆ ของ
ความสําเร็ จ เข้ าสู่ระบบการทํางานขององค์กร ผู้บริ หารมีโครงการทีดีและมีความเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรี ยนชุมชนและวัฒนธรรม การทําโครงสร้ างทางเทคโนโลยีให้ เข้ มแข็งเพือสนับสนุน
วิธี การสอนแบบนัก เรี ย นเป็ นศูนย์ กลาง ผู้บริ หารเป็ นผู้ทํา งานอย่างเป็ นระบบและมี คุณ ภาพ
ผู้บริ หารดําเนินการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง ผู้บริ หารแสดงออกถึงทักษะสือสารการเล่าเรื อง
ผู้บริ หารสามารถปรั บ เปลี ยนพฤติกรรมและวิ ธี ก ารทํ า งานตามข้ อ มูล ใหม่ (เปลี ยนแปลงตาม
สถานการณ์) ผู้บริ หารสร้ างความรู้ สึกเร่ งด่วนในการเปลียนแปลง ผู้บริ หารจัดการฝึ กอบรมทีมี
ประสิทธิ ภาพ ผู้บริ หารมอบงานให้ เหมาะสมกับความสามารถของผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผู้บริ หาร
กํากับนิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริ หารเป็ นผู้มีความสามารถรอบด้ าน (Well rounder)
สมรรถนะทีดีของบุคลากร ผู้บริ หารใช้ หลักการบริ หารความเสียง ผู้บริ หารมีความสามารถในการ
จัดระบบสือสารให้ ได้ ผล เพือเชือมโยงข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ ทวถึ
ั งทุกระดับขององค์กร ผู้บริ หาร
จัดการศึกษาตามความต้ องการของนัก เรี ยนเป็ นรายบุคคล ผู้บริ หารมีระบบการตอบแทน/การให้
รางวัล ผู้บริ หารเป็ นผู้ทีมีความชัดเจน ผู้บริ หารเป็ นผู้ทีมีความเข้ าใจในบริ บทของสถานศึกษา
บริหารสร้ างคุณธรรมให้ กบั บุคลากรในสถานศึกษา และผู้บริ หารมีความยุติธรรม องค์ประกอบที
. มี ค่ า นํ าหนั ก องค์ ป ระกอบอยู่ ร ะหว่ า ง . -.
ค่ า ความแปรปรวนของตั ว แปร
(Eigenvalues) เท่ากับ 39.656 และค่าร้ อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)
เท่ากับ 68.373 แสดงว่าทัง ตัวแปร ร่ วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ ดีทีสุด ผู้วิจยั จึงตังชือ
องค์ประกอบที . ว่า “คุณลักษณะส่วนตน”

ตารางที
ที

องค์ประกอบที .

ข้ อคําถาม

ข้ อความ

โครงสร้ างองค์กรทีเข้ มแข็ง
ความสลับซับซ้ อนขององค์กร
โครงสร้ างขององค์กรทีเอือต่อการบริ หาร
องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้ วยรัฐและองค์กรอืน ๆ
เครื อข่ายทางการศึกษาเพือช่วยเหลือสถานศึกษา
นโยบายรัฐทีชัดเจน
คุณลักษณะของท้ องถิน ประกอบด้ วย เขตพืนที
การศึกษา ชุมชน ผู้บริหาร และครู
คุณภาพและการปฏิบตั ไิ ด้
บริหารให้ เท่าทันกับการเปิ ดประตูสสู่ งั คมอาซียน
ระเบียบกฏหมายทีเอือต่อการบริ หารงาน
เครื อข่ายภายนอก
ผลกระทบภายนอก ได้ แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้ ม
ทางสังคม ภายในและภายนอกชาติทีมีตอ่ องค์กร
เทคโนโลยีทีเหมาะสม
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 1.186
ค่าร้ อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 2.045

ค่านําหนัก
องค์ประกอบ
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จากตารางที พบว่าองค์ประกอบที . บรรยายได้ ด้วยตัวแปร ตัว ตัวแปรที
สําคัญได้ แก่ ได้ แก่ โครงสร้ างองค์กรทีเข้ มแข็ง ความสลับซับซ้ อนขององค์กร โครงสร้ างของ
องค์กรทีเอือต่อการบริ หาร องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้ วยรัฐและองค์กรอืน ๆ เครื อข่าย
ทางการศึก ษาเพื อช่วยเหลื อ สถานศึก ษา นโยบายรั ฐ ที ชัด เจน คุณ ลัก ษณะของท้ องถิ น
ประกอบด้ วย เขตพืนทีการศึกษา ชุมชน ผู้บริ หาร และครู คุณภาพและการปฏิบตั ิได้ บริ หารให้
เท่าทันกับการเปิ ดประตูส่สู งั คมอาซียน ระเบียบกฎหมายทีเอือต่อการบริ หารงาน เครื อข่าย
ภายนอก ผลกระทบภายนอก ได้ แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้ มทางสังคม ภายในและภายนอก

ชาติทีมีตอ่ องค์กร และเทคโนโลยีทีเหมาะสม องค์ประกอบที . มีคา่ นําหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง . -.
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 1.186 และ ค่า
ร้ อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 2.045 แสดงว่าทัง ตัวแปร
ร่ วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ ดีทีสุด ผู้วิจัยจึงตังชือองค์ประกอบที . ว่า “คุณลักษณะ
ท้ องถิน”
องค์ประกอบที มี ตัวแปร คือ ตัวแปรที 85 84 76 81 94 104 99 113 86 25
93 22 107 129 74 95 17 118 20 102 136 64 152 87 108 128 24 97 109 82 75
26 153 88 106 83 21 96 98 79 62 47 122 63 80 114 115 100 119 34 50
จากองค์ประกอบที มีจํานวนตัวแปรมากถึง ตัวแปร ดังนัน ผู้วิจยั ได้ ทําการสกัด
องค์ ป ระกอบเพื อจัด องค์ ป ระกอบย่ อ ย ขององค์ ป ระกอบที ด้ ว ยวิ ธี ก ารสกัด องค์ ป ระกอบ
(Principle Component Analysis) และการวิเคราะห์ส่วนประกอบด้ วยการหมุนแกนแบบตังฉาก
(Orthogonal Rotation) หรื อองค์ประกอบต่าง ๆ ยังคงเป็ นอิสระจากกัน โดยใช้ วิธีแวริ แมกซ์
(Varimaxn Varimax) ผู้วิจยั เลือกวิธีคํานวณ Factor Score โดยมีวิธีการคํานวณ Regression
ใช้ เ ทคนิ ค regression ในการหาค่า Factor score โดยวิ ธี นี ให้ ค่า ความแปรปรวนเท่ า กับ
(สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างค่า Factor Score ทีประมาณได้ กับค่า Factor Score จริ ง) ส่วน
ค่า Missing ผู้วิจยั เลือกเพียงทางเลือกเดียวจาก Exclude case listwise ซึงจะวิเคราะห์เฉพาะ
case ทีมีคา่ ของตัวแปร ส่วน Coefficient Display Format ผู้วิจยั เลือกทีจะแสดงค่าสัมประสิทธ์
ด้ วย Sorted by size ซึงแสดงค่า Factor Loading เรี ยงตามลําดับ โดยตัวแปรทีมีค่า Factor
Loading สูง ๆ ในองค์ประกอบเดียวกันจะอยู่ด้วยกัน และเลือก Supress absolute value less
than .50 ซึงจะไม่แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ หรื อ Factor Loading ทีมีคา่ น้ อยกว่าทีระบุ
โดยค่าทีระบุจะมีค่า ถึง ได้ ทงหมด
ั
องค์ ประกอบ และเมื อพิจารณาคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ทีกํ าหนด จากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) ทีมากกว่า ตามวิธีของไก
เซอร์ (Kaiser)122 และการเลือกองค์ประกอบจากจํานวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบทีต้ องมีตวั
แปรบรรยายองค์ประกอบนัน ๆ ตังแต่ ตัวแปรขึนไป และมีค่านําหนัก องค์ประกอบ (Factor
Loading) แต่ละตัวเท่ากับ . ขึนไป ซึงพบว่า ทัง องค์ประกอบย่อยเป็ นไปตามเกณฑ์และ
ประกอบด้ วยตัวแปรจํานวน ตัวแปร ซึงองค์ประกอบทัง องค์ประกอบย่อย สอดคล้ องกับ
122

Kaiser, อ้ างถึงใน Brabara G. Tabachnik, and Linda S.Fidell, Using
Multivariate Statistics (New York: Herper&Row, 1983), .

การวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ดังรายละเอียดตามตารางที ดังต่อไปนี
ตารางที

จํานวนองค์ประกอบ ค่าความร่วมกัน ค่าไอเกน ค่าร้ อยละของความแปรปรวน
ค่าไอเกน ค่าร้ อยละของความแปรปรวนสะสม ในแต่ละองค์ประกอบของ
แบบสอบถาม

Component
2.1
2.2

และความคิดเห็นจากผู้เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุ ฒิ

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

37.026

72.600

72.600

21.248

41.663

41.663

1.056

2.070

74.670

16.834

33.007

74.670

จากตารางที
เมือพิจารณาองค์ประกอบทีสกัดได้ จากค่าไอเกน (Eigenvalues) ทีมี
ค่า ไอเกนมากกว่า หนึ งคอลัม น์ ค่า ไอเกนเริ มต้ น พบว่า ตัว แปรทัง ตัว แปร สามารถสกัด
องค์ ป ระกอบได้ จํ า นวน องค์ ป ระกอบย่ อ ย มี ค่ า ไอเกนตังแต่ . - .
ซึ งทั ง
องค์ประกอบย่อย สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมทังหมด ได้ ร้อยละ . และหลังจาก
หมุนแกนองค์ประกอบได้ ค่าไอเกน ตังแต่ . - .
ทัง องค์ประกอบย่อยนี สามารถ
อธิบายความแปรปรวนทังหมดได้ ร้อยละ 74.670
. การหมุนแกนองค์ประกอบ
ผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การหมุ น แกนองค์ ป ระกอบ เพื อให้ ตั ว แปร มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
องค์ประกอบในลักษณะทีชัดเจนขึน หรื อให้ ได้ โครงสร้ างอย่างง่าย (Simple structure) เพือให้ ง่าย
ต่อการแปลความต่อไป ด้ วยการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation)
วิธีแวริ แมกซ์ (Varimax Method) ปรากฏดังตารางที (แสดงเฉพาะค่านําหนัก องค์ประกอบ
มากกว่า . ไม่พิจารณาเครื องหมาย)

ตารางที
ตัวแปร

ค่านําหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที
n=258
องค์ประกอบ

ข้ อความ
ผู้บริหารมอบหมายงานเพือเป็ นเครื องมือในการพัฒนาผู้ร่วมงาน
ผู้บริ หารดูแล ให้ คําแนะนํา ให้ การสนับสนุนและช่วยให้ ผ้ รู ่วมงาน
ก้ าวหน้ าในการทํางานทีรับผิดชอบ
ผู้บ ริ ห ารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูร่ ว มงานได้ เ รี ย นรู้ สิ งใหม่ ๆ ที ท้ า ทาย
ความสามารถ
ผู้บริหารมีความกระตือรื อร้ น
ผู้บริหารแสดงให้ เห็นว่าการเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้
จากความร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน
ผู้บริหารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานมีความภูมิใจในงานของตนเอง
ผู้บริ หารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่ วมงานได้ ใช้ ความสามารถพิเศษต่าง ๆ
อย่างเต็มที
ผู้บริหารพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานให้ สงู ขึน
ผู้บริหารสร้ างความเชือมันว่าปั ญหาทุกอย่างสามารถแก้ ไขได้
ผู้บริหารแสดงการอุทิศตัวหรื อผูกพันต่อเป้าหมาย
และวิสยั ทัศน์ร่วม
ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานสามารถจัดการ
กับปั ญหาทีตนเองเผชิญได้
ผู้บริหารดูแลเอาใจใส่ผ้ รู ่วมงานเป็ นรายบุคคล
ทําให้ ร้ ูสกึ ว่ามีคณ
ุ ค่าและมีความสําคัญ
ผู้บริหารคํานึงและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้ านความจําเป็ นและความต้ องการ
ผู้บริหารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานตระหนักถึงปั ญหา
ผู้บริหารรับฟั งผู้ร่วมงาน
ผู้บริหารให้ กําลังใจผู้ร่วมงานให้ พยายามหาแนวทาง
ในการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการใหม่ ๆ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

ตารางที
ตัวแปร

ค่านําหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที
ข้ อความ
ผู้บริหารเสริมสร้ างความคิดริเริมสร้ างสรรค์แก่ผ้ รู ่วมงาน
ผู้บริหารทําให้ ผ้ รู ่วมงานรู้สกึ มีคณ
ุ ค่า
ผู้บริหารให้ เกียรติผลงานทีผู้ใต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิ
ผู้บริหารส่งเสริมทางวิชาการโดยวิธี e-learning
ผู้บริหารมีการคิดและการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
ผู้บริหารสร้ างและสือความหวังอย่างชัดเจน
ผู้บริหารปรับปรุงบรรยากาศในการทํางานและสร้ าง
ความประทับใจในการปฏิบตั งิ าน
ผู้บริ หารทํ าให้ ผ้ ูร่วมงานรู้ สึกว่าปั ญหาทีเกิดขึนเป็ นสิงทีท้ าทาย
และเป็ นโอกาสทีดีทีจะแก้ ปัญหา
ผู้บริหารมีทศั นคติ เจตคติทีดีในแง่บวก
ผู้บริหารมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ตามความเชือและค่านิยม
ผู้บริหารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานแสดงความคิดเห็นและเหตุผล
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหารปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน
ผู้บริหารตอบสนองต่อสิงทีรับฟั งได้
ผู้บริหารสามารถทํางานกับคนหลากหลายรูปแบบ
ผู้บริหารรู้คา่ นิยมและวัฒนธรรมขององค์กรทีมีผลต่อการทํางาน
ผู้บริหารมีความสามารถปรับบทบาทเป็ นผู้นําและผู้ตามได้
ผู้บริหารพัฒนาทักษะภาวะผู้นําและผู้ตามได้
ผู้บริหารมีความยืดหยุน่ และพร้ อมเรี ยนรู้จากประสบการณ์
ผู้บริหารให้ การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ผู้บริหารเป็ นผู้ไวต่อความรู้สกึ ของผู้ร่วมงาน
ผู้บริหารแสดงออกทางอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสม
ผู้บริหารมีความเอืออาทร ให้ ความอบอุน่ แก่ผ้ อู ืน

องค์ประกอบ
.
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.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.830
.786

ตารางที
ตัวแปร

ค่านําหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที
ข้ อความ

องค์ประกอบ

ผู้บริหารแสดงความรู้สกึ อย่างเปิ ดเผย เช่น เป็ นผู้ทีเข้ าใจง่าย
เอืออารี และติดต่อสมาชิกอยูอ่ ย่างสมําเสมอ
.770
ผู้บริหารเข้ าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
.758
ผู้บริหารใจกว้ าง เปิ ดกว้ างให้ ครูมีเสรี ภาพในการคิด
.725
ผู้บริหารสือสารให้ บคุ ลากรในระดับต่าง ๆ พร้ อมทีจะทํางานได้
.718
ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจทางการศึกษา
.698
ผู้บริหารสร้ างขวัญและกําลังใจแก่บคุ ลากร
.690
ผู้บริหารสร้ างศรัทธาและความเชือมันให้ เกิดกับบุคลากร
.651
ผู้ บริ ห ารสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรทํ า งานโปร่ ง ใสและสามารถ
.643
ตรวจสอบได้
ผู้บริหารใจกว้ าง ส่งเสริมให้ บคุ ลากรมีเสรี ภาพในการคิด
.642
ผู้บริ หารสนับสนุนให้ บุคลากรมีส่วนร่วมและร่วมกันเสนอปั ญหา
.612
ขององค์กร
ผู้บริหารเพิมอํานาจในการตัดสินใจให้ กบั ผู้อืน
.600
ผู้บริหารไม่วิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน
.572
Extraction Method : Principal Component Analysis. Rotation Method : Varimax with
KaiserNormalization. Rotation converged in 21 iteration
จากตารางที พบว่าค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรแต่ละ
ตัวจํานวน ตัว โดยองค์ประกอบย่อยที มีคา่ นําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -. โดย
องค์ป ระกอบย่อ ยที มี ค่า นํ าหนัก องค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -.
แสดงให้ เ ห็น ว่าค่า
นําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบและหมุนแกนแบบองค์ประกอบแบบ
ออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) วิธีแวริ แมกซ์ (Varimax Method)และพิจารณาค่านําหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ) โดยพิจารณาเลือกค่านําหนักองค์ประกอบทีมีคา่ . เป็ นต้ นไป
(ไม่วา่ จะมีเครื องหมาย + หรื อ – ก็ตาม) เลือกทีละแถว (รายตัวแปร) ก่อน จากนันพิจารณาคอลัมน์

(องค์ประกอบ) ตัวแปรใดอยู่บนหลายองค์ประกอบ จะเลือกค่านําหนักสูงสุดบนองค์ประกอบนัน
และหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบที พบว่า ค่านําหนัก องค์ประกอบจํานวน ตัว
แปร มีคา่ . ขึนไป ดังนันจึงจัดองค์ประกอบย่อยในองค์ประกอบที ได้ ดงั นี
องค์ประกอบย่อยที . มี ตัวแปร คือ ตัวแปรที 106 109 108 80 98 114 107
100 97 83 85 99 102 115 104 79 86 84 87 113 88 82 153 96 81 93 129 118
152 94 128 63 74 75 64 34 และ 62 ได้ แก่ ผู้บริ หารมอบหมายงานเพือเป็ นเครื องมือใน
การพัฒนาผู้ร่วมงาน ผู้บริหารดูแล ให้ คําแนะนํา ให้ การสนับสนุนและช่วยให้ ผ้ รู ่วมงานก้ าวหน้ าใน
การทํางานทีรับผิดชอบ ผู้บริหารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่วมงานได้ เรี ยนรู้สิงใหม่ ๆ ทีท้ าทายความสามารถ
ผู้บริ หารมีความกระตือรื อร้ น ผู้บริ หารแสดงให้ เห็นว่าการเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้บริ หารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานมีความภูมิใจใน
งานของตนเอง ผู้บริ หารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูร่ว มงานได้ ใช้ ความสามารถพิเศษต่าง ๆ อย่า งเต็ม ที
ผู้บริ หารพัฒ นาศักยภาพของผู้ร่วมงานให้ สูงขึน ผู้บริ หารสร้ างความเชื อมันว่า ปั ญ หาทุกอย่าง
สามารถแก้ ไขได้ ผู้บริ หารแสดงการอุทิศตัวหรื อผูกพันต่อเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ร่วม ผู้บริ หาร
สามารถกระตุ้นให้ ผ้ ูร่วมงานสามารถจัดการกับปั ญหาทีตนเองเผชิญได้ ผู้บริ หารดูแลเอาใจใส่
ผู้ร่วมงานเป็ นรายบุคคล ทําให้ ร้ ูสกึ ว่ามีคณ
ุ ค่าและมีความสําคัญ ผู้บริ หารคํานึงและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้ านความจําเป็ นและความต้ องการ ผู้บริ หารรับฟั งผู้ร่วมงาน ผู้บริ หาร
ให้ กําลังใจผู้ร่วมงานให้ พยายามหาแนวทางในการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการใหม่ ๆ ผู้บริ หารเสริ มสร้ าง
ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์แก่ผ้ รู ่ วมงาน ผู้บริ หารทําให้ ผ้ ูร่วมงานรู้ สึกมีคณ
ุ ค่า ผู้บริ หารให้ เกียรติ
ผลงานทีผู้ใต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิ ผู้บริ หารส่งเสริ มทางวิชาการโดยวิธี e-learning ผู้บริ หารมีการ
คิดและการแก้ ปัญ หาอย่า งเป็ นระบบ ผู้บ ริ หารสร้ างและสื อความหวัง อย่า งชัดเจน ผู้บริ หาร
ปรั บปรุ งบรรยากาศในการทํ า งานและสร้ างความประทับใจในการปฏิ บัติง าน ผู้บริ หารทํ าให้
ผู้ร่ว มงานรู้ สึกว่าปั ญหาที เกิ ดขึนเป็ นสิ งที ท้ าทายและเป็ นโอกาสที ดีทีจะแก้ ปัญหา ผู้บริ หารมี
ทัศนคติ เจตคติทีดีในแง่บวก ผู้บริ หารมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ตามความเชื อและค่านิยม
ผู้บริหารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานแสดงความคิดเห็นและเหตุผล ผู้บริ หารมีความสามารถในการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล ผู้บริ หารปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน ผู้บริ หารตอบสนองต่อสิงทีรับ
ฟั งได้ ผู้บริ หารสามารถทํางานกับคนหลากหลายรู ปแบบ ผู้บริ หารรู้ ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรทีมีผลต่อการทํางาน ผู้บริ หารมีความสามารถปรับบทบาทเป็ นผู้นําและผู้ตามได้ ผู้ บริ หาร
พัฒนาทักษะภาวะผู้นําและผู้ตามได้ ผู้บริ หารมีความยืดหยุ่นและพร้ อมเรี ยนรู้ จากประสบการณ์
ผู้บริหารให้ การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผู้บริหารเป็ นผู้ไวต่อความรู้สกึ ของผู้ร่วมงาน

องค์ประกอบย่อยที . มี ตัวแปร คือ ตัวแปรที
ได้ แก่ ผู้บริ หารแสดงออกทางอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสม ผู้บริ หารมี
ความเอืออาทร ให้ ความอบอุ่นแก่ผ้ อู ืน ผู้บริ หารแสดงความรู้สึกอย่างเปิ ดเผย เช่น เป็ นผู้ทีเข้ าใจ
ง่าย เอืออารี และติดต่อสมาชิกอยู่อย่างสมําเสมอ ผู้บริ หารเข้ าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
ผู้บริ หารใจกว้ าง เปิ ดกว้ างให้ ครู มีเสรี ภาพในการคิด ผู้บริ หารสือสารให้ บุคลากรในระดับต่าง ๆ
พร้ อมทีจะทํางานได้ ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจทางการศึกษา ผู้บริหารสร้ างขวัญและกําลังใจ
แก่บุคลากร ผู้บริ หารสร้ างศรั ทธาและความเชื อมันให้ เ กิ ดกับบุคลากร ผู้บริ หารสนับสนุนให้
บุคลากรทํางานโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริ หารใจกว้ าง ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีเสรี ภาพ
ในการคิด ผู้บริ หารสนับสนุนให้ บคุ ลากรมีส่วนร่วมและร่วมกันเสนอปั ญหาขององค์กร ผู้บริ หาร
เพิมอํานาจในการตัดสิ นใจให้ กับผู้อืน ผู้ บริ หารไม่วิพากษ์ วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมงาน
ตารางที
ที

องค์ประกอบย่อยที .

ข้ อคําถาม

ข้ อความ
ผู้บริ หารมอบหมายงานเพือเป็ นเครื องมือในการพัฒนา
ผู้ร่วมงาน
ผู้บริ หารดูแล ให้ คําแนะนํา ให้ การสนับสนุ นและช่วยให้
ผู้ร่วมงานก้ าวหน้ าในการทํางานทีรับผิดชอบ
ผู้บริหารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่วมงานได้ เรี ยนรู้สิงใหม่ ๆ
ทีท้ าทายความสามารถ
ผู้บริหารมีความกระตือรื อร้ น
ผู้บริหารแสดงให้ เห็นว่าการเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้
จากความร่ วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ ปัญหาของผู้ร่วมงาน
ทุกคน
ผู้บริหารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานมีความภูมิใจในงาน
ของตนเอง

n=258
ค่านําหนัก
องค์ประกอบ
.

.
.
.
.

.

ตารางที
ที
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องค์ประกอบย่อยที .

ข้ อคําถาม

ข้ อความ
ผู้บริหารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่วมงานได้ ใช้ ความสามารถพิเศษ
ต่าง ๆ อย่างเต็มที
ผู้บริหารพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานให้ สงู ขึน
ผู้บริหารสร้ างความเชือมันว่าปั ญหาทุกอย่าง
สามารถแก้ ไขได้
ผู้บริหารแสดงการอุทิศตัวหรื อผูกพันต่อเป้าหมาย
และวิสยั ทัศน์ร่วม
ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานสามารถจัดการ
กับปั ญหาทีตนเองเผชิญได้
ผู้บริหารดูแลเอาใจใส่ผ้ รู ่วมงานเป็ นรายบุคคล
ทําให้ ร้ ูสกึ ว่ามีคณ
ุ ค่าและมีความสําคัญ
ผู้บริหารคํานึงและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้ านความจําเป็ นและความต้ องการ
ผู้บริหารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานตระหนักถึงปั ญหา
ผู้บริหารรับฟั งผู้ร่วมงาน
ผู้บริหารให้ กําลังใจผู้ร่วมงานให้ พยายามหาแนวทาง
ในการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการใหม่ ๆ
ผู้บริหารเสริมสร้ างความคิดริเริมสร้ างสรรค์แก่ผ้ รู ่วมงาน
ผู้บริหารทําให้ ผ้ รู ่วมงานรู้สกึ มีคณ
ุ ค่า
ผู้บริหารให้ เกียรติผลงานทีผู้ใต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิ
ผู้บริหารส่งเสริมทางวิชาการโดยวิธี e-learning
ผู้บริหารมีการคิดและการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
ผู้บริหารสร้ างและสือความหวังอย่างชัดเจน
ผู้บริหารปรับปรุงบรรยากาศในการทํางานและสร้ าง
ความประทับใจในการปฏิบตั งิ าน

ค่านําหนัก
องค์ประกอบ
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ตารางที
ที

องค์ประกอบย่อยที .

ข้ อคําถาม

ข้ อความ

ผู้บริหารทําให้ ผ้ รู ่วมงานรู้สกึ ว่าปั ญหาทีเกิดขึน
เป็ นสิงทีท้ าทายและเป็ นโอกาสทีดีทีจะแก้ ปัญหา
25
ผู้บริหารมีทศั นคติ เจตคติทีดีในแง่บวก
26
ผู้บริหารมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ตามความเชือ
และค่านิยม
27
ผู้บริหารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานแสดงความคิดเห็น
และเหตุผล
28
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล
29
ผู้บริหารปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน
30
ผู้บริหารตอบสนองต่อสิงทีรับฟั งได้
31
ผู้บริหารสามารถทํางานกับคนหลากหลายรูปแบบ
32
ผู้บริหารรู้คา่ นิยมและวัฒนธรรมขององค์กรทีมีผล
ต่อการทํางาน
33
ผู้บริหารมีความสามารถปรับบทบาทเป็ นผู้นํา
และผู้ตามได้
34
ผู้บริหารพัฒนาทักษะภาวะผู้นําและผู้ตามได้
35
ผู้บริหารมีความยืดหยุน่ และพร้ อมเรี ยนรู้
จากประสบการณ์
36
ผู้บริหารให้ การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ผู้บริหารเป็ นผู้ไวต่อความรู้สกึ ของผู้ร่วมงาน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 37.026
ค่าร้ อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 72.600

ค่านําหนัก
องค์ประกอบ
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จากตารางที พบว่า องค์ประกอบย่อยที . บรรยายได้ ด้วยตัวแปร ตัว ตัวแปร
ทีสําคัญได้ แก่ ผู้บริ หารมอบหมายงานเพือเป็ นเครื องมือในการพัฒนาผู้ร่วมงาน ผู้บริ หารดูแลให้

คําแนะนํา ให้ การสนับสนุนและช่วยให้ ผ้ รู ่วมงานก้ าวหน้ าในการทํางานทีรับผิดชอบ ผู้บริ หารเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูร่ว มงานได้ เ รี ยนรู้ สิ งใหม่ ๆ ที ท้ า ทายความสามารถ ผู้บริ ห ารมี ค วามกระตือ รื อร้ น
ผู้บริหารแสดงให้ เห็นว่าการเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ ปัญหา
ของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้บริ หารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่ วมงานมีความภูมิใจในงานของตนเอง ผู้บริ หารเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูร่วมงานได้ ใช้ ความสามารถพิเศษต่าง ๆ อย่างเต็มที ผู้บริ หารพัฒนาศัก ยภาพของ
ผู้ร่วมงานให้ สงู ขึน ผู้บริ หารสร้ างความเชือมันว่า ปั ญหาทุกอย่างสามารถแก้ ไขได้ ผู้บริ หารแสดง
การอุทิศ ตัวหรื อ ผูกพันต่ อเป้ าหมายและวิ สัยทัศน์ ร่ว ม ผู้ บริ หารสามารถกระตุ้น ให้ ผ้ ูร่ว มงาน
สามารถจัดการกับปั ญหาทีตนเองเผชิญได้ ผู้บริ หารดูแลเอาใจใส่ผ้ รู ่วมงานเป็ นรายบุคคล ทําให้
รู้สึกว่ามีคณ
ุ ค่าและมีความสําคัญ ผู้บริ หารคํานึงและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้ าน
ความจําเป็ นและความต้ องการ ผู้บริหารรับฟั งผู้ร่วมงาน ผู้บริหารให้ กําลังใจผู้ร่วมงานให้ พยายาม
หาแนวทางในการแก้ ปัญหาด้ วยวิธี การใหม่ ๆ ผู้บริ หารเสริ ม สร้ างความคิดริ เ ริ มสร้ างสรรค์แก่
ผู้ร่วมงาน ผู้บริหารทําให้ ผ้ รู ่วมงานรู้สกึ มีคณ
ุ ค่า ผู้บริหารให้ เกียรติผลงานทีผู้ใต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิ
ผู้บริ หารส่ง เสริ มทางวิชาการโดยวิธี e-learning ผู้บริ หารมีการคิดและการแก้ ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ ผู้บริหารสร้ างและสือความหวังอย่างชัดเจน ผู้บริหารปรับปรุงบรรยากาศในการทํา งานและ
สร้ างความประทับใจในการปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หารทําให้ ผ้ รู ่วมงานรู้สึกว่าปั ญหาทีเกิดขึนเป็ นสิงทีท้ า
ทายและเป็ นโอกาสทีดีทีจะแก้ ปัญหา ผู้บริ หารมีทัศนคติ เจตคติทีดีในแง่บวก ผู้บริ หารมีความ
แน่วแน่ในอุดมการณ์ตามความเชือและค่านิยม ผู้บริ หารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่ วมงานแสดงความคิดเห็น
และเหตุผล ผู้บริ หารมีความสามารถในการบริ หารทรัพยากรบุคคล ผู้บริ หารปรับปรุงวิธีการและ
กระบวนการทํ า งาน ผู้ บริ ห ารตอบสนองต่ อ สิ งที รั บ ฟั งได้ ผู้ บริ ห ารสามารถทํ า งานกั บ คน
หลากหลายรูปแบบ ผู้บริ หารรู้ ค่า นิยมและวัฒนธรรมขององค์กรทีมีผลต่อการทํางาน ผู้บริ หารมี
ความสามารถปรับบทบาทเป็ นผู้นําและผู้ตามได้ ผู้บริ หารพัฒนาทักษะภาวะผู้นําและผู้ตามได้
ผู้บริ หารมีความยืดหยุ่นและพร้ อมเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ผู้บริ หารให้ การสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผู้บริ หารเป็ นผู้ไวต่อความรู้ สึกของผู้ร่วมงาน องค์ประกอบย่อยที . มีค่า
นําหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง . -. ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ
37.026 และค่าร้ อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 72.600 แสดงว่าทัง
ตัวแปร ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ ดีทีสุด ผู้วิจยั จึงตังชือองค์ประกอบย่อยที . ว่า “การ
กระตุ้นทางปั ญญา”

ตารางที
ที

องค์ประกอบย่อยที .

ข้ อคําถาม

ข้ อความ

ผู้บริหารแสดงออกทางอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสม
ผู้บริหารมีความเอืออาทร ให้ ความอบอุน่ แก่ผ้ อู ืน
ผู้บริ หารแสดงความรู้สึกอย่างเปิ ดเผย เช่น เป็ นผู้ทีเข้ าใจ
ง่าย เอืออารี และติดต่อสมาชิกอยูอ่ ย่างสมําเสมอ
ผู้บริหารเข้ าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
ผู้บริหารใจกว้ าง เปิ ดกว้ างให้ ครูมีเสรี ภาพในการคิด
ผู้บริหารสือสารให้ บคุ ลากรในระดับต่าง ๆ
พร้ อมทีจะทํางานได้
ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจทางการศึกษา
ผู้บริหารสร้ างขวัญและกําลังใจแก่บคุ ลากร
ผู้บริหารสร้ างศรัทธาและความเชือมันให้ เกิดกับบุคลากร
ผู้บริหารสนับสนุนให้ บคุ ลากรทํางานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
ผู้บริหารใจกว้ าง ส่งเสริมให้ บคุ ลากรมีเสรี ภาพในการคิด
ผู้บริหารสนับสนุนให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่วมและร่วมกัน
เสนอปั ญหาขององค์กร
ผู้บริหารเพิมอํานาจในการตัดสินใจให้ กบั ผู้อืน
ผู้บริหารไม่วิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น
ของผู้ร่วมงาน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 1.056
ค่าร้ อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 2.070

n=258
ค่านําหนัก
องค์ประกอบ
.830
.786
.770
.758
.725
.718
.698
.690
.651
.643
.642
.612
.600
.572

จากตารางที พบว่าองค์ประกอบย่อยที . บรรยายได้ ด้วยตัวแปร ตัว ตัวแปรที
สําคัญได้ แก่ ผู้บริหารแสดงออกทางอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสม ผู้บริ หารมีความเอืออาทรให้ ความ
อบอุ่นแก่ผ้ อู ืน ผู้บริ หารแสดงความรู้สึกอย่างเปิ ดเผย เช่น เป็ นผู้ทีเข้ าใจง่าย เอืออารี และติดต่อ

สมาชิกอยูอ่ ย่างสมําเสมอ ผู้บริหารเข้ าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้บริ หารใจกว้ าง เปิ ดกว้ าง
ให้ ค รู มี เ สรี ภ าพในการคิด ผู้บ ริ ห ารสื อสารให้ บุค ลากรในระดับ ต่า ง ๆ พร้ อมที จะทํ า งานได้
ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจทางการศึกษา ผู้บริ หารสร้ างขวัญและกําลังใจแก่บคุ ลากร ผู้บริ หาร
สร้ างศรัทธาและความเชือมันให้ เกิดกับบุคลากร ผู้บริ หารสนับสนุนให้ บคุ ลากรทํางานโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารใจกว้ าง ส่งเสริมให้ บคุ ลากรมีเสรี ภาพในการคิด ผู้บริ หารสนับสนุน
ให้ บุคลากรมีส่วนร่ วมและร่ วมกันเสนอปั ญหาขององค์กร ผู้บริ หารเพิมอํานาจในการตัดสินใจ
ให้ กบั ผู้อืน ผู้บริ หารไม่วิพากษ์ วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน องค์ประกอบที .
มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -. ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
เท่ากับ 1.056 และค่าร้ อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 2.070 แสดง
ว่าทัง ตัวแปร ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ ดีทีสุด ผู้วิจยั จึงตังชือองค์ประกอบย่อยที . ว่า
“ความเป็ นเอกัตถบุคคล”

ตารางที
ที

องค์ประกอบที

ข้ อคําถาม

ข้ อความ

ผู้บริหารส่งเสริมด้ านการติดต่อสือสาร
ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา/การเป็ นผู้นํา
ผู้บริหารสนับสนุนการดําเนินงาน
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา
ผู้บริหารอํานวยความสะดวกในทีประชุม
ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ทีเท่าทันการเปลียนแปลง
ผู้บริหารส่งเสริมการเปลียนแปลงของสถานศึกษา
ผู้บริหารมีการตัดสินใจ
ผู้บริหารมีการปฏิสมั พันธ์กบั นักเรี ยน
ผู้บริหารมีทกั ษะการบริหาร
ผู้บริหารมีความเป็ นประชาธิปไตย
ผู้บริหารโน้ มน้ าวผู้ร่วมงานให้ ปฏิบตั ิตามในสิงทีต้ องการได้
ผู้บริหารกําหนดเป้าหมายและการปฏิบตั งิ านทีชัดเจน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ .
ค่าร้ อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 1.277

n=258
ค่านําหนัก
องค์ประกอบ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

จากตารางที พบว่าองค์ประกอบที บรรยายได้ ด้วยตัวแปร ตัว ตัวแปรทีสําคัญ
ได้ แก่ ผู้บริ หารส่งเสริ มด้ านการติดต่อสือสาร ผู้บริ หารมีภาวะผู้นํา/การเป็ นผู้นํา ผู้บริ หาร
สนับสนุนการดําเนินงาน ผู้บริ หารส่งเสริ มและพัฒนาวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา ผู้บริ หารอํานวย
ความสะดวกในทีประชุม ผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์ทีเท่าทันการเปลียนแปลง ผู้บริ หารส่งเสริ มการ
เปลียนแปลงของสถานศึกษา ผู้บริ หารมีการตัดสินใจ ผู้บริ หารมีการปฏิสมั พันธ์กับนักเรี ยน
ผู้บริ หารมีทกั ษะการบริ หาร ผู้บริ หารมีความเป็ นประชาธิปไตย ผู้บริ หารโน้ มน้ าวผู้ร่วมงานให้
ปฏิบตั ติ ามในสิงทีต้ องการได้ ผู้บริ หารกําหนดเป้าหมายและการปฏิบตั ิงานทีชัดเจน องค์ประกอบ
ที มีคา่ นําหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง . -. ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
เท่ากับ . และค่าร้ อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ1.277 แสดงว่า

ทัง ตัวแปร ร่ วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ ดีทีสุด
“ภาวะผู้นํา”
ตารางที
ที

ผู้วิจัยจึงตังชือองค์ประกอบที

ว่า

องค์ประกอบที

ข้ อคําถาม

ข้ อความ

ผู้บริ หารมีทกั ษะการคิด วิเคราะห์ ปัญหาสําคัญ จุดแข็ง
จุดอ่อนของหน่วยงานได้
ผู้บริหารมีสญ
ั ชาติญาณในการสร้ างวิสยั ทัศน์
ผู้บริหารมีเป้าหมายการทํางานทีเหมาะสมกับ
การเปลียนแปลงทีเกิดขึนได้
ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วม
ผู้บริหารสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้ ดีสอดคล้ อง
กับวิสยั ทัศน์ขององค์กร
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 2.156
ค่าร้ อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 1.135

n=258
ค่านําหนัก
องค์ประกอบ
.
.
.
.
.

จากตารางที พบว่าองค์ประกอบที บรรยายได้ ด้วยตัวแปร ตัว ตัวแปรทีสํา คัญ
ได้ แก่ ผู้บริหารมีทกั ษะการคิด วิเคราะห์ปัญหาสําคัญ จุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงานได้ ผู้บริ หาร
มี สัญ ชาติญ าณในการสร้ างวิ สัย ทัศ น์ ผู้บ ริ ห ารมี เ ป้ าหมายการทํ า งานที เหมาะสมกับ การ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนได้ ผู้บริ หารมีความสามารถในการสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วม ผู้บริ หารสามารถ
วางแผนกลยุท ธ์ ไ ด้ ดี ส อดคล้ อ งกับ วิ สัย ทัศ น์ ข ององค์ ก ร องค์ ป ระกอบที มี ค่า นํ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง . -. ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 2.156
และ ค่าร้ อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 1.135 แสดงว่าทัง ตัวแปร
ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ ดีทีสุด ผู้วิจยั จึงตังชือองค์ประกอบที ว่า “วิสยั ทัศน์”

จากผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบการบริ หารการเปลี ยนแปลงของโรงเรี ยนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้ วย องค์ประกอบ สามารถสรุปเป็ นแผนภูมิได้ ดังนี

.1
คุณลักษณะ
ส่วนตน

คุณลักษณะ

.2
คุณลักษณะ
ท้ องถิน
.1
การกระตุ้น
ทางปั ญญา
.2
ความเป็ น
เอกัตถบุคคล

การบริ หาร
การเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

การสร้ าง
แรงบันดาลใจ

ภาวะผู้นํา

วิสยั ทัศน์

แผนภูมิ ที สรุ ปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริ หารการเปลี ยนแปลงของโรงเรี ยน
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

สรุ ปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริ หารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้ วย องค์ประกอบ ดังนี
1. คุณลักษณะ ประกอบด้ วย องค์ประกอบย่อย ได้ แก่
1.1 คุณลักษณะส่วนตน
1.2 คุณลักษณะท้ องถิน
2. การสร้ างแรงบันดาลใจ ประกอบด้ วย องค์ประกอบย่อย ได้ แก่
2.1 การกระตุ้นทางปั ญญา
2.2 ความเป็ นเอกัตถบุคคล
3. ภาวะผู้นํา
4. วิสยั ทัศน์
ตอนที การวิเคราะห์ องค์ ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยน
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
การวิเคราะห์ตอนที นี ผู้วิจัยต้ องการวิเคราะห์องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน โดยได้ ศึกษาเอกสารทีเกี ยวข้ องกับ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยน
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน สรุปสาระสําคัญได้
ดังนี
สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ซึงรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้ กับโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ได้ กําหนดองค์ประกอบ
และตัวบ่งชีของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองไว้ ดังนี
1. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรี ยนรู้ของคนไทย
. การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
. การปฏิรูปแหล่งเรี ยนรู้ คุณภาพห้ องเรี ยน ภูมิปัญญาท้ องถิน
1.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
(โดยเฉพาะหลักสูตรสถานศึกษายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง)
1.4 การพัฒนาครูสําหรับโรงเรี ยนประจํา
1.5 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพมากขึน
1.6 กระบวนการรับนักเรี ยนด้ อยโอกาสทีมีประสิทธิภาพ

. โอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู้
. การพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์การรับนักเรี ยน ระบบ
2.2 จัดแหล่งเรี ยนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษา (แหล่งเรี ยนรู้เรื อง e-learning) ทุกวิชา/
ทุกกลุม่ สาระ
2.3 การบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
2.4 การสร้ างเครื อข่ายทางการศึกษาและการแลกเปลียนเรี ยนรู้ พัฒนาทักษะชีวิต
วิชาการ อาชีพ
. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมและส่งผลให้ คนไทยยุคใหม่
3.1 การระดมทรัพยากรเพือใช้ ในการศึกษาจากชุมชนและท้ องถิน
3.2 การกระจายอํานาจสูส่ ถานศึกษา
3.3 การสร้ างเครื อข่า ยองค์ก รชุม ชน องค์ กรท้ องถิ น เพื อให้ มี ส่ว นร่ ว มการจัด
การศึกษา (เครื อข่ายด้ านการสร้ างพัฒนาและนักเรี ยน)
3.4 กระบวนการนิเทศภายในทีได้ มาตรฐาน ชัดเจน
3.5 พัฒนาข้ อมูลสารสนเทศทังระบบ
3.6 การดําเนินตามโครงสร้ างบริหารสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผู้วิจยั ได้ นําตัวบ่งชีหรื อตัวแปรทีสังเกตได้ ดงั กล่าวมาสร้ างข้ อกระทงคําถาม จากตัวแปร
ทีได้ จากการสังเคราะห์เอกสาร ซึงได้ มาจากการประชุมเสวนาโต๊ ะกลม “ทิศทางการจัดการศึกษา
พิเ ศษในการปฏิ รู ปการศึก ษารอบสอง” ในวันที กุมภาพันธ์ พุทธศัก ราช
ของสํ า นัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษให้ กบั ผู้บริ หารโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ จํานวน โรงเรี ยน ได้ ตวั แปร
สังเกตได้ จํานวน ตัวแปร นํามาสรุปข้ อคําถามได้ จํานวน ข้ อ และนําข้ อคําถามจํานวน
ข้ อ มาสร้ างเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็น ซึงได้ บรรจุไว้ ในตอนที ของแบบสอบถาม ดังต่อไปนี
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ความ
คิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี
. การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกียวกับตัวแปรขององค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน

ตารางที

ที

แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน ตัวแปร
n=258

ข้ อคําถาม
การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
การปฏิรูปแหล่งเรี ยนรู้ คุณภาพห้ องเรี ยน ภูมิปัญญาท้ องถิน
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ (โดยเฉพาะหลักสูตรสถานศึกษา
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง)
การพัฒนาครูสาํ หรับโรงเรียนประจํา
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพมากขึน
กระบวนการรับนักเรี ยนด้ อยโอกาสทีมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์การรับ
นักเรี ยน ระบบ
จัดแหล่งเรี ยนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษา (แหล่งเรี ยนรู้เรื อง
e-learning) ทุกวิชา/ทุกกลุม่ สาระ
การบริ หารการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
การสร้ างเครื อ ข่ า ยทางการศึ ก ษาและการแลกเปลี ยนเรี ย นรู้
พัฒนาทักษะชีวิต วิชาการ อาชีพ
การระดมทรัพยากรเพือใช้ ในการศึกษาจากชุมชนและท้ องถิน
การกระจายอํานาจสูส่ ถานศึกษา
การสร้ างเครื อข่ายองค์กรชุมชน องค์กรท้ องถิน เพือให้ มีสว่ นร่วม
การจัดการศึกษา (เครื อข่ายด้ านการสร้ างพัฒนาและนักเรี ยน)
กระบวนการนิเทศภายในทีได้ มาตรฐาน ชัดเจน
พัฒนาข้ อมูลสารสนเทศทังระบบ
การดําเนินตามโครงสร้ างบริ หารสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
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จากตารางที พบว่าตัวแปรทัง ตัวแปร มีคา่ เฉลียอยูร่ ะหว่าง . - . มีคา่
เบียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง . - . แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างซึงเป็ นผู้อํานวยการโรงเรี ยน
คน รวมทังสิน
จํานวน คน รองผู้อํานวยการโรงเรี ยน จํานวน คน และ ครู จํานวน

จํานวน
คน มีความคิดเห็นเกียวกับองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สัง กัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึงแต่ละตัวแปรมีการกระจายของข้ อมูลทีแตกต่างกัน โดยค่าเฉลียของ
ทุกตัวแปรอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับดังนี ตัวแปรที
ได้ แก่ การพัฒ นาหลัก สูตรและการจัดกระบวนการเรี ย นรู้ ของโรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์ (โดยเฉพาะหลัก สูต รสถานศึก ษายึด หลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง) การบริ ห ารการจัด
การศึกษาในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ กระบวนการรับนักเรี ยนด้ อยโอกาสทีมีประสิทธิภ าพ การ
ดําเนินตามโครงสร้ างบริ หารสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ การปฏิรูปแหล่งเรี ยนรู้ คุณภาพ
ห้ องเรี ยน ภูมิปัญญาท้ องถิน การสร้ างเครื อข่ายทางการศึกษาและการแลกเปลียนเรี ยนรู้ พัฒนา
ทักษะชีวิต วิชาการ อาชีพ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพมากขึ น การ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาครูสําหรับโรงเรี ยนประจํา การกระจายอํานาจ
สู่สถานศึกษา การสร้ างเครื อข่ายองค์กรชุมชน องค์กรท้ องถิน เพือให้ มีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
(เครื อ ข่า ยด้ านการสร้ างพัฒ นาและนัก เรี ย น) การพัฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ในโรงเรี ย นศึก ษา
สงเคราะห์การรับนักเรี ยน ระบบ การระดมทรัพยากรเพือใช้ ในการศึกษาจากชุมชนและท้ องถิน
จัดแหล่ง เรี ยนรู้ เทคโนโลยี ทางการศึกษา (แหล่ง เรี ยนรู้ เรื อง e-learning) ทุกวิช า/ทุกกลุ่มสาระ
พัฒนาข้ อมูลสารสนเทศทังระบบ กระบวนการนิเทศภายในทีได้ มาตรฐาน ชัดเจน

. การวิเคราะห์ ค่าประสิทธิสหสัมพันธ์ ขององค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
ตารางที

ค่าประสิทธิสหสัมพันธ์ขององค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง
(Y1)
(Y2)
ของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรี ยนรู้ของคนไทย
.
.
(Y1)
ด้ านโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ (Y2)
.
.
ด้ านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม
และส่งผลให้ คนไทยยุคใหม่ (Y3)
.
.
Chi-Square= 0.28, df= 2.00
P-value= 0.05 Rmsea= 0.00
NFI= 1.00 , GFI= 1.00, AGFI= 1.00, RMR= 0.0024

(Y3)

.

** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .
จากตารางที
ค่า ประสิ ท ธิ สหสัม พัน ธ์ ข ององค์ ประกอบการปฏิ รู ป การศึก ษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ พบว่าตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์ซึงกัน
และกันเชิ งบวกอย่า งมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที ระดับ . และมี ค่าสัม ประสิ ทธิ สหสัม พันธ์ ตงแต่
ั
. -.
และเมือพิจารณาผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดตัวแปรการปฏิ รูปการศึกษา พบว่า
ค่าสถิติทีทดสอบ ได้ แก่ ค่าไค-สแควร์ มีคา่ เท่ากับ . มีคา่ องศาอิสระเท่ากับ สัดส่วนของค่า
ไค-สแควร์ กบั องศาอิสระ มีคา่ เข้ าใกล้ หนึง, ค่า p มีคา่ เท่ากับ .05 (p=0.50000) RMSEA มีคา่ เข้ า
ใกล้ 0 ดัชนีวดั ความสอดคล้ อง GFI = 1.00, AGFI = 1.00, RMR = 0.0024 แสดงว่า โมเดลการวัด
มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยพบว่านําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ แต่
ละตัวมีคา่ สูง (loading>.90)

ตอนที การวิเคราะห์ รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลง
กับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ (factor analysis) ทีได้ นําเสนอข้ อมูลไว้
แล้ วในข้ า งต้ นนัน พบว่า องค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิ รูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน ประกอบด้ วย องค์ประกอบ 127 ตัวแปร และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ มี องค์ประกอบ ตัวแปร ดังต่อไปนี
X1 หมายถึง คุณลักษณะ
X2 หมายถึง การสร้ างแรงบันดาลใจ
X3 หมายถึง ภาวะผู้นํา
X4 หมายถึง วิสยั ทัศน์
Y หมายถึง การปฏิรูปการศึกษาการศึกษาในทศวรรษทีสอง
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุองค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงกับ
การปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ทีสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงตรรกะ โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที
สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงตรรกะองค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ทีมีความสัมพันธ์ตอ่ กัน ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์
เนือหา (Content analysis) ดังนี

องค์ประกอบ
ด้ านคุณลักษณะ
X1

องค์ประกอบ
ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ
X2

แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านคุณลักษณะกับด้ านการสร้ าง
แรงบันดาลใจ

ผลการศึกษาวิจยั และทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ ป ระกอบด้ า นคุณ ลัก ษณะกับ องค์ ป ระกอบด้ า นการสร้ างแรงบัน ดาลใจ ได้ แ ก่ ลี ม บาช
(Leimbach) ได้ อธิบายถึงลักษณะของภาวะผู้นําเชิงวิสยั ทัศน์ ดังนีคือ การสร้ างวิสยั ทัศน์และ
กลยุทธ์ การเป็ นนักสือสารและแนวปฏิบัติในกลยุทธ์ ขององค์ก ร การนําการเปลียนแปลงของ
องค์ กร รวมถึ ง การสร้ างแรงบัน ดาลใจของผู้มี ส่ วนได้ ส่ว นเสี ย และ วี รวัฒ น์ ปั น นิตามัย ได้
ทําการศึกษาเปรี ยบเที ยบสมรรถนะของภาวะผู้นําการเปลี ยนแปลง แรงจูง ใจทีจะนํ าและการ
ต่อต้ านการเปลียนแปลงของนักศึกษา หลักสูตรภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาหลักสูตร MPA มีคณ
ุ ลักษณะผู้นํามุ่ง
ปรับเปลียนโดยเฉพาะด้ านความสามารถสร้ างแรงบันดาลใจ และคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกชนของ
ผู้ตามได้ เหนือกว่า MPPM อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สรุ ปจากข้ อสนับสนุนทีกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
คุณ ลั ก ษณะของผู้ บริ ห ารกั บ ด้ านการสร้ างแรงบัน ดาลใจ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ กํ า หนดสมมติ ฐ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านคุณลักษณะต่อการสร้ างแรงบันดาลใจ ในการศึกษาครังนี

องค์ประกอบ
ด้ านคุณลักษณะ
X1

องค์ประกอบ
ด้ านภาวะผู้นํา
X3

แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านคุณลักษณะกับด้ านภาวะผู้นํา
ผลการศึกษาวิจยั และทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ ป ระกอบด้ านคุ ณ ลั ก ษณะกั บ ด้ านภาวะผู้ นํ า ได้ แก่ จั ก รี นิ ล วิ สุ ท ธิ ได้ ทํ า การศึ ก ษา
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถาบันอาชีวศึกษาตามความคาดหวังของผู้บริ หารและ
ครู อาจารย์ ในกลุ่มภาคกลาง ผลการศึกษาพบว่า ) ด้ านบุคลิก ภาพ คุณลักษณะทีพึงประสงค์
ของผู้อํานวยการสถาบันอาชี วศึกษาตามความคาดหวัง ของผู้บริ หารและครู -อาจารย์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ความซือสัตย์ มีเกียรติเชือถือได้ อยู่ในระดับมากทีสุด ) ด้ าน
ภาวะผู้นํา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก พบว่า ด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรมทีดี และเป็ นแบบอย่าง
สําหรับผู้ใต้ บงั คับบัญชาอยู่ในระดับมากทีสุด ) ด้ านทักษะการบริ หาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก

และพบว่า ด้ านความสามารถในการบริ หารงานภายใต้ ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัด อยู่ในระดับ
มากทีสุด และด้ านวิ ชาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ด้ านความรู้ ความเข้ าใจใน
หลักการบริ หารสถาบันอาชีวศึกษา อยู่ในระดับมากทีสุด สําหรับวุฒิชัย วรชิน ได้ ทําการศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะผู้นํากับประสิทธิผลภาวะผู้นําของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ
ของผู้นําได้ แก่ คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทางแรงจูงใจ และคุณลักษณะทางทักษะ
มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิ ผ ลภาวะผู้นํา อย่างมีนัยสํ าคัญทางสถิติทีระดับ . สําหรับชัยพร
พันธ์น้อย ได้ ทําการศึกษาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยนในสังกัดสํานักบริ หารงาน
การศึกษาพิเศษ ตามความคิดเห็นของครู ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะในสภาพปั จจุบนั และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยนในสังกัดสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ตาม
ความคิดเห็นของครู อยู่ในระดับมากทุกด้ าน ดังนี ด้ านส่วนตัวและครอบครัว ด้ านวิชาการ ด้ าน
ปฏิ บัติง านการศึก ษาพิ เ ศษ ด้ า นความรู้ ความสามารถในการบริ ห าร ด้ า นบุค ลิ ก ภาพ ด้ า น
คุณ ธรรมจริ ย ธรรม ด้ า นภาวะผู้นํ า และด้ า นมนุษ ยสัม พัน ธ์ สํ า หรั บ ประวิ ช ยะริ น ทร์ ได้
ทําการศึกษาเรื อง คุณลักษณะของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ตามความคิดเห็น
ของข้ า ราชการครู ในสัง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที การศึก ษาชัย ภูมิ เขต - ผลการวิ จัย พบว่ า
คุณลักษณะของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ตามความคิดเห็นของข้ าราชการครู
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ย งลําดับค่าเฉลียสูงสุด ดัง นี คือ ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้ าน
บุ ค ลิ ก ภาพ ด้ านภาวะผู้ นํ า ด้ า นวิ ช าชี พ และทัก ษะการบริ ห าร สํ า หรั บ วิ ชัย ยองใย ได้
ทําการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริ หารโรงเรี ยนตามทัศนะของครูผ้ สู อน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐานและผู้นําชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครศรี ธรรมราช เขต ผลการวิจยั
พบว่า คุณลักษณะของผู้บ ริ หารโรงเรี ยนตามทัศนะของครู ผ้ สู อน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน
พืนฐานและผู้นําชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครศรี ธรรมราช เขต ในภาพรวม
และรายด้ านทุกด้ าน คือ ความรู้ ความสามารถทางการบริ หาร ด้ านภาวะผู้นํา (การเป็ นผู้นํา) ด้ าน
ความถนัด ด้ านทัศนคติและด้ านจูงใจอยูใ่ นระดับมาก และสุดาวรรณ เต็มเปี ยม ได้ ทําการศึกษา
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาระยอง เขต
จังหวัดระยอง ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
เขตพื นที การศึกษาระยอง เขต จัง หวัดระยอง โดยรวมและทุกด้ านอยู่ในระดับมาก และ
พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นเรี ย งลํ า ดับ ค่า เฉลี ยจากมากไปน้ อ ยได้ แ ก่ บุ ค ลิ ก ภาพ ด้ า นคุณ ธรรม
จริยธรรม ด้ านความรู้ความสามารถ และด้ านความเป็ นผู้นํา

สรุ ปจากข้ อสนับสนุนทีกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ ประกอบด้ าน
คุณ ลัก ษณะของผู้บ ริ หารกับ ภาวะผู้นํา ผู้วิ จัย จึง ได้ กํ า หนดสมมติฐ านความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
องค์ประกอบด้ านคุณลักษณะกับด้ านภาวะผู้นํา ในการศึกษาครังนี
องค์ประกอบ
ด้ านคุณลักษณะ
X1

องค์ประกอบ
ด้ านวิสยั ทัศน์
X4

แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านคุณลักษณะกับด้ านวิสยั ทัศน์
ผลการศึกษาวิ จัย และทัศ นะของนัก วิ ช าการหลายท่า นที สนับ สนุน ความสัม พัน ธ์
ระหว่ า งองค์ ป ระกอบด้ า นคุณ ลัก ษณะกั บ ด้ า นวิ สัย ทัศ น์ ได้ แก่ ธวัช ชัย กลิ นดี ได้ ศึ ก ษา
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ความต้ องการของผู้บริ หารโรงเรี ยนของหัว หน้ าสายมัธยมศึกษา และครู อาจารย์ เกียวกับ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยนขยายโอกาส สังกัดกรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับ
มากทัง ด้ านคือ ด้ านคุณธรรม ด้ านวิสยั ทัศน์ ด้ านมนุษยสัมพันธ์ ด้ านความรู้ความสามารถใน
การบริหาร ด้ านการสือสาร ตามลําดับ และเมื อเปรี ยบเทียบความต้ องการของผู้บริ หารโรงเรี ยน
ของหัวหน้ าสายมัธยมศึกษา และครู อาจารย์ เกียวกับคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทงั ด้ าน พบว่า
ความต้ องการด้ านคุณธรรม ด้ านวิสยั ทัศน์ ด้ านความรู้ความสามรารถ ในการบริ หาร และด้ าน
การสือสาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สํา คัญทางสถิติทีระดับ . สําหรับด้ านความต้ องการ
ด้ านมนุษยสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . สําหรับกิตติภชั กนกธารา
สกุล ได้ ทําการศึกษาลักษณะของผู้บริ หารมืออาชีพ ตามทัศนะของผู้บริ หารและครู ในเครื อข่าย
โรงเรี ย นการใช้ ห ลัก สูต รการศึก ษาขันพื นฐาน สัง กั ด สํ า นัก งานการประถมศึก ษา จัง หวัด
นครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะของผู้บริ หารมืออาชีพและการบริ หารการจัดการศึกษา
ตามความคิดเห็นของผู้บริ หารและครูมีความคิดเห็นสอดคล้ องกันเป็ นส่วนใหญ่ คือ เป็ นผู้นําการ
เปลียนแปลง มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีความยุติธ รรม วางแผนงาน ติดตามตรวจสอบอย่างเป็ น
ระบบ มีลกั ษณะความเป็ นผู้นําสูง บริ หารโดยให้ ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม เป็ นประชาธิปไตย รู้ ข้อมูล
ข่าวสารทีทันกับการเปลียนแปลง และมีบุคลิกภาพทีเหมาะสม สําหรับสมาน พงษ์ จํานง ได้
ทําการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษามืออาชีพ ตามทัศนะของผู้บริ หาร สถานศึกษา

ขันพืนฐาน จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะของผู้บริ หารมืออาชีพ ตามทัศนะของ
ผู้บริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน จังหวัดชัยภูมิ มีความสํา คัญอยู่ในระดับมากทีสุด ด้ าน โดย
เรี ยงลําดับความสําคัญดังนี คือ ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้ านบุคลิกภาพ
ด้ า นความรู้ ด้ า นความสามารถ ด้ า นทัก ษะการบริ ห ารและด้ า นวิ สัย ทัศ น์ โดยในด้ า นของ
วิสยั ทัศน์นนั แสดงออกเรื องของมีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ สนับสนุน ส่งเสริ ม ผลักดันบุคลากร
และแสวงหาวิธีใหม่ ๆ เพือการปฏิบตั ิงานให้ บรรลุตามวิ สยั ทัศน์ และกําหนดเป้าหมาย และสร้ าง
ภาพลัก ษณ์ ข องหน่ว ยงานในอนาคต ได้ อ ย่า งชัดเจน และมี ความเป็ นไปได้ เ มื อเปรี ย บเที ย บ
คุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษามืออาชี พ ตามทัศนะของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื นฐาน
จังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามประสบการณ์ในการดํารงตําแหน่งและวุฒิการศึกษาพบว่า ไม่แตกต่าง
กันทังโดยรวมและรายด้ าน สําหรับอดิศร เนาวนนท์ ได้ ทําการวิจยั เรื อง สถานะปั จจุบนั ทิศทางใน
อนาคตของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะของอธิการบดีทีพึงประสงค์ ตามทัศนะของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่า ด้ านคุณลักษณะทีพึงประสงค์ข องอธิการบดี
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีความคิดเห็นอย่างยิงกับคุณลักษณะของอธิการบดี
คือ การมีความกระตือรื อร้ น ร้ อยละ . การมีวสิ ยั ทัศน์กว้ างไกล ร้ อยละ . การบริ หารงาน
ตามแนวทางประชาธิ ปไตย และมี แนวคิด ที ทันสมัยต่อ สภาพการเปลี ยนแปลงของสัง คมและ
เทคโนโลยี ร้ อยละ . สําหรับ ประพิศ เกษรางกูล ได้ ทําการศึกษาเรื อง คุณลักษณะผู้นําการ
เปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ชลบุรี เขต
ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะของผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ชลบุรี เขต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไป
หาน้ อยคือ การมีความเชือว่าองค์กรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทีสําคัญ การเน้ นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์
การมีวิสยั ทัศน์ การใช้ หลักบริ หารความเสียง การสือสารและเป็ นนักฟั งทีดี และปฏิบตั ิงานให้
เกิดความก้ าวหน้ าต่อเนือง สําหรับพระมหาเสาร์ คํา จันทร์ ธิยะ ได้ ทําการศึกษาคุณลักษณะความ
เป็ นมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิรรม ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะ
ความเป็ นมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยัติรรม ตามความคิดเห็นของ
ผู้เชียวชาญให้ ระดับความคิดเห็นมากทีสุด ในส่วนประเด็นคุณลักษณะด้ านการบริ หาร ซึงได้ แก่ มี
ความสามารถในการกํ าหนดวิ สัยทัศ น์ กลยุท ธ์ และแผนงานการบริ ห าร ยุติธ รรม โปร่ ง ใส มี
วิจารณญาณ ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ สามารถสรรหาบุคลากร กํากับดูแลและสร้ างขวัญและ
กํ า ลัง ใจ ทํ า งานเป็ นที ม โดยยึด ประโยชน์ ส่ ว นรวม ยื ด หยุ่น เป็ นกัน เอง มี จิ ต วิ ท ยาความคิ ด
สร้ างสรรค์ และภาวะผู้นําสูง สําหรับวุฒิพงษ์ ภักดีเหลา ได้ ทําการศึกษาเรื อง คุณลักษณะขอ

องค์ ก รนวั ต กรรม กรณี ศึ ก ษาองค์ ก รที ได้ รั บ รางวั ล ด้ านนวั ต กรรม ผลการศึ ก ษาพบว่ า
คุณ ลักษณะขององค์กรนวัตกรรม ประกอบด้ วย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ในการสร้ าง
องค์กรการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การให้ รางวัลและการยอมรับการสือสาร การจัดการ
ความรู้ และข้ อมูล ข่า วสาร ทรั พ ยากร การประเมิ น และการลํ า เลี ย งความคิด ผู้นํ า บุค ลากร
เครื อข่าย วัฒนธรรมและค่านิยมร่วม สถาบัน Southwest Education Development Laboratory
เสนอลักษณะของผู้นําการเปลียนแปลงควรมีลกั ษณะ 6 ประการโดยลักษณะทีสําคัญลําดับแรก
คือ การมี วิสัย ทัศ น์ ผู้นํ า สามารถกํ า หนดวิสัย ทัศ น์ ไ ด้ อย่า งชัด เจน และกระจายวิ สัย ทัศน์ ใ ห้
บุคลากรทังภายในและภายนอกองค์กรได้ เรี ยนรู้ และสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่างชัดเจนถูกต้ อง
สรุปจากข้ อสนับสนุนทีกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
คุณลักษณะของผู้บริ หารกับด้ านวิสยั ทัศน์ ผู้วิจยั จึงได้ กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านคุณลักษณะกับด้ านวิสยั ทัศน์ ในการศึกษาครังนี
องค์ประกอบ
ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ
X2

องค์ประกอบ
ด้ านคุณลักษณะ
X1

แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจกับด้ าน
คุณลักษณะ
ผลการศึกษาวิจยั และทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่า ง
องค์ประกอบด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจกับด้ านคุณลักษณะ ได้ แก่ นอดดิง (Noddings) กล่าว
ว่า จิตวิญญาณของผู้บริ หารด้ านแรงบันดาลใจ ซึงประกอบด้ วยคุณลักษณะย่อย ประการคือ
ความเชือมันในตนเอง ความมุ่งมันในการทํางาน และความศรัทธาในผลสําเร็ จ แรงบันดาจใจจึง
เป็ นคุณลักษณะหนึงทางจิตวิญญาณของผู้บริ หารอีก ด้ านหนึงทีค้ นพบว่า สามารถจําแนกความ
เป็ นผู้บริหารสถานศึกษาต้ นแบบได้
สรุปจากข้ อสนับสนุนทีกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
การสร้ างแรงบันดาลใจกับด้ านคุณลักษณะ ผู้วิจยั จึงได้ กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจกับด้ านคุณลักษณะในการศึกษาครังนี

องค์ประกอบ
ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ
X2
แผนภูมิที

องค์ประกอบ
ด้ านภาวะผู้นํา
X3

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจกับด้ านภาวะ
ผู้นํา

ผลการศึกษาวิจยั และทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ ป ระกอบด้ า นการสร้ างแรงบั น ดาลใจกับ ด้ า นภาวะผู้นํ า ได้ แ ก่ ปั ท มา จิ ต รศรี ส วัส ดิ ได้
ทําการศึกษาเรื อง การทํานายความพึงพอใจของงาน และความผูกพันทางจิตใจต่อองค์ กรจาก
ภาวะผู้ นํ า แบบนั ก ปฏิ รู ป โดยมี ค วามชอบพอผู้ นํ า เป็ นตัว แปรส่ ง ผ่ า น ผลการวิ จั ย พบว่ า
องค์ประกอบการให้ รางวัลตามเงื อนไขมีสหสัม พันธ์ ทางบวกกับองค์ประกอบของการสร้ างแรง
บันดาลใจ การเอาใจใส่ผ้ ตู ามเป็ นรายบุคคลของผู้นําแบบนักปฏิรูป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .
สรุปจากข้ อสนับสนุนทีกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึง ความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
การสร้ างแรงบันดาลใจกับด้ านภาวะผู้นํา ผู้วิจัยจึงได้ กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจกับด้ านภาวะผู้นํา ในการศึกษาครังนี

องค์ประกอบ
ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ
X2

องค์ประกอบ
ด้ านวิสยั ทัศน์
X4

แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจกับด้ านวิสยั ทัศน์
ผลการศึกษาวิจยั และทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทีสนับสนุ นความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านการสร้ างแรงบัน ดาลใจกับด้ านวิสัยทัศน์ ได้ แก่ เศรษฐพงษ์ นวะมะรัตน ได้

ทําการศึกษาเรื อง กลยุทธ์ การพัฒนาองค์ความรู้ ของโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ทหารบกสู่ความเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ วิทยาลัยเสนาธิ การทหาร สรุ ปสาระสําคัญไว้ ว่า การสร้ างและการสาน
วิสัย ทัศ น์ โดยที องค์ ก รจะอยู่ไ ด้ ต้ อ งมี ก ารกํ า หนดจุด มุ่ง หมายขององค์ ก ร ซึงบางคนยัง ไม่ร้ ู
จุดมุง่ หมายในชีวิตของตนเอง และยังไม่สนใจทีจะรับรู้เป้าหมายขององค์กร ดังนันองค์กรจึงมีการ
รับฟั งความรู้ สึกจากผู้อืน เพือพัฒนามุมมองของตนเองให้ กว้ างขึน ถื อว่าเป็ นวิสยั ทัศน์ร่วม โดย
หลักการสํ าคัญคือ ทุกคนต้ องพูดคุยจากความรู้ สึกจริ ง ๆ การเปิ ดใจพูด หรื อเปิ ดใจรั บฟั ง โดย
องค์ประกอบทีจะส่งให้ คนแสดงวิสัยทัศน์ออกมา คือ การสนับสนุนให้ แต่ละคนมีวิสัยทัศน์ส่วน
บุคคล และการสร้ างแรงบันดาลใจ ซึงจะเป็ นจุดร่วมของการมีวิสยั ทัศน์และพัฒนาไปสู่การสร้ าง
วิสยั ทัศน์ร่วม สถาบันเพิมผลผลผลิตแห่งชาติ ได้ อธิ บายองค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสยั ทัศน์
พบว่า มี องค์ประกอบคือ ) การสร้ างวิสยั ทัศน์ เมือผู้นําเป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจและทําให้ เกิด
การปฏิบตั ิ ผู้นําต้ องมีภาพอนาคตทีเรี ยกกันว่า “วิสยั ทัศน์” ) สร้ างฝั นให้ เป็ นจริ ง ) สร้ างโอกาส
และให้ อํานาจแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิ ) การสร้ างพลัง ) การสร้ างจริยธรรม สําหรับไทกีและเดอแวนนาดา
(Tichy and Devanna) ได้ กล่าวถึงรู ปแบบการบริ หารการเปลียนแปลงประกอบด้ วย ระยะ
ตามลําดับ ได้ แก่ ระยะเริ ม คือ การยอมรับ การเปลียนแปลง ระยะทีสองทีตามมาคือ การสร้ าง
วิสยั ทัศน์ใหม่ (Creating a new vision) ซึงในระยะนี ผู้นําต้ องหาทางสร้ างแรงดลใจแก่ผ้ ตู ามด้ วย
การบ่งบอกถึงอนาคตทีดีกว่า และสามารถดึงดูดใจผู้ตามให้ เห็นว่าคุ้มค่าทีจะเปลียนแปลง และ
ระยะทีสามคือ การดําเนินการเปลียนแปลงภายในองค์กร สําหรับฮอคเกอร์ และโทรฟิ โน (Hooker
and Trofino) ได้ อธิ บายถึงองค์ประกอบ ประการของผู้นําทีสามารถสร้ างการเปลียนแปลง
ภายในองค์ ก รได้ ต ามเป้าหมาย ซึงการสร้ างแรงบัน ดาลใจเป็ นองค์ป ระกอบหนึงที จะทํ า ให้
ผู้ร่วมงานสร้ างและสานวิสยั ทัศน์ร่วม (Inspiring a share vision) สําหรับแฟร์ โฮลม(Fairholm)
ได้ กล่าวว่าผู้นําจะต้ องมีกระบวนการในการสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั บุคลากรในองค์กรมีความรู้สึก
ร่วม เต็มใจ และจิตวิญญาณทีจะทํางานร่ วมกันเต็มประสิทธิภาพเพือให้ บรรลุตามเป้าประสงค์
ร่ วมกัน โดยที วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานที ชัดเจน และวัตถุประสงค์นันยังมี อิทธิ พ ลต่อ
บุคลากรในองค์กรให้ ยอมรับและปฏิบตั ิงานให้ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทีกํ าหนดไว้ หรื อวิสัยทัศน์
นันเอง โดยปกติองค์กรมักจะเข้ าใจว่าภาวะผู้นําเกิดขึนโดยธรรมชาติหรื อเป็ นสิงทีติดตัวบุคคล
นัน ๆ มา ซึงแท้ ทีจริงแล้ วผู้นําทีมีความคิดโดดเด่นแตกต่างหรื อวิสยั ทัศน์ทีดีนนมั
ั กจะไม่ได้ เกิดขึน
โดยธรรมชาติ แต่เ กิ ด ขึ นกับ ผู้นํ า ที มี ก ารฝึ กฝนจากการกระทํ า การปฏิ บัติง านหรื อ สังสม
ประสบการณ์ จนกลายเป็ นบุคคลที มี ภ าวะผู้นํา ที ดีนันเอง ภาวะผู้นํา มัก จะเกิ ดขึนกับผู้นําที มี

วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานทีชัดเจน และวัตถุประสงค์นนยั
ั งมีอิทธิพลต่อบุคลากรในองค์กรให้
ยอมรับและปฏิบตั งิ านให้ ลลุ ว่ งตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้
สรุปจากข้ อสนับสนุนทีกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
การสร้ างแรงบันดาลใจกับด้ านวิสัยทัศน์ ผู้วิจัยจึง ได้ กําหนดสมมติฐานความสัม พันธ์ ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจกับด้ านวิสยั ทัศน์ ในการศึกษาครังนี
องค์ประกอบ
ด้ านภาวะผู้นํา
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องค์ประกอบ
ด้ านคุณลักษณะ
X1

แผนภูมิที แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นํากับด้ านคุณลักษณะ
ผลการศึกษาวิจยั และทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ ประกอบด้ านภาวะผู้นํ ากับ ด้ า นคุณ ลักษณะ ได้ แ ก่ จามจุรี จํ าเมื อ ง ได้ ทําการวิจัยเรื อง
รูปแบบภาวะผู้นําทีมีประสิทธิผลของผู้บริ หารโรงเรี ยนสังกัด กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
รูปแบบภาวะผู้นําทีมีประสิทธิผลของผู้บริ หารโรงเรี ยนสังกัด กรุ งเทพมหานคร มีลกั ษณะ ด้ าน
คือ ) ด้ านวิสัยทัศน์ ) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ) ด้ านสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยน )
ด้ า นชุม ชน ) ด้ า นคุณ ธรรม และ ) ด้ า นพัฒ นาสัง คม สํ า หรั บ อรอุ ม า วงษ์ พ านิ ช ได้
ทํ าการศึก ษาเรื อง ภาวะผู้นํ าของหัว หน้ าฝ่ ายการพยาบาลในช่ว งปี พุท ธศักราช
ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นํ าของหัวหน้ าฝ่ ายการพยาบาลในช่ว งปี พุท ธศักราช
ประกอบด้ วย ด้ านคือ ) ด้ านคุณลักษณะและบุคลิกภาพ ) ด้ านความรู้ ความสามารถ )
ด้ านการมีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบตั งิ าน ) ด้ านการพัฒนาและส่งเสริ มการทํางานเป็ น
ทีม และการสร้ างเครื อข่าย ) ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ การเสริ มสร้ างพลังอํานาจ และการสร้ าง
บรรยากาศในงาน ) ด้ านการมี วิสัยทัศน์ และจัดการเชิง กลยุทธ์ ) ด้ านการพัฒนาคุณภาพ
ทางการบริ การและการตลาด ) ด้ านการจัดการความรู้ และการบริ หารการเปลียนแปลง และ )
ด้ านการบริหารทัวไปและทรัพยากรมนุษย์ สําหรับทัศนีย์ จุลอดุง ได้ ทําการศึกษาองค์ประกอบ
ภาวะผู้นําทีมีประสิทธิผลของหัวหน้ าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจยั สรุป
ได้ ดงั นี ภาวะผู้นําทีมีประสิทธิผลของหัวหน้ าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐมีทงหมด
ั
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องค์ประกอบ บรรยายด้ วยคําถาม 65 ข้ อ มีคา่ ความแปรปรวนรวมกัน คิดเป็ นร้ อยละ 70.30 ได้ แก่
1) การมีวิสยั ทัศน์ มีคําถาม 16 ข้ อ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 16.80 2)
คุณลักษณะผู้นําทีเป็ นแบบอย่าง มีคําถาม 19 ข้ อ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ
16.10 3) การใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการพัฒนาคุณภาพ มีคําถาม 8 ข้ อ
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 10.60 4) คุณลักษณะทางวิชาชีพทีเป็ นแบบอย่าง มี
คําถาม 8 ข้ อ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 9.10 5) การมีอํานาจและแรงขับในตน มี
คําถาม 5 ข้ อ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 7.80 6) การสนับสนุนส่งเสริ มการพัฒนา
ผู้ตาม มีคําถาม 5 ข้ อ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 5.00 7) การเป็ นผู้เชียวชาญงาน
การพยาบาล มีคําถาม 4 ข้ อ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 4.90 สําหรับนภวรรณ
คณานุรักษ์ ได้ ทําการศึกษาเรื อง ภาวะผู้นําเพือองค์ก รทีมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อสรุปว่า องค์กร
ยุค ใหม่ เ ป็ นองค์ ก รที จะต้ อ งปรั บ เปลี ยนให้ พร้ อมที จะยื ด หยุ่ น และพร้ อมที จะเผชิ ญ กั บ การ
เปลียนแปลงทีเกิดขึน องค์กรยุคใหม่จงึ ควรมีผ้ นู ําทีมี ) ภาวะผู้นําทีเปรี ยบเสมือนความสามารถ
ทีสําคัญขององค์กรซึงความสามารถของผู้ นําควรจะมี คือ คุณภาพและคุณลักษณะส่วนบุคคล
ช่ ว งเวลาสํ า หรั บ การตัด สิ น ใจอย่ า งรอบคอบ การจัด การสถานการณ์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ การ
ปฏิบตั ิงาน การพัฒนาบุคลากรจากศักยภาพทีแท้ จริ ง ความสามารถในการกระตุ้นและสร้ างแรง
บันดาลใจ การให้ ความสนใจต่อรายละเอียด และการจัดการความสามารถหลัก ) ภาวะผู้นําทีมี
ศักยภาพเป็ นเลิศ ทีมีความสามารถเป็ นผู้นําตนเองและผู้อืน รวมทังการบ่มเพาะภาวะผู้นําทีมี
ศักยภาพเป็ นเลิศในทุก ๆ ระดับขององค์กร และ ) ภาวะผู้นําทีเกิดจากการปฏิบตั ิงานภายใต้
สภาพเหมือนจริง ซึงจะมีกระบวนการสร้ างภาวะผู้นําทีเกิดจากการปฏิบตั งิ านภายใต้ สภาพเสมือน
จริ ง ขันตอน คือ ภาวะผู้นําเปรี ยบเสมือนการจัดการ ภาวะผู้นําเปรี ยบเสมือนกับการจัดการทีดี
เลิศ ภาวะผู้นําทีให้ ความสําคัญกับค่านิยม ภาวะผู้นําทีมีความน่าเชือถือ และภาวะผู้นําทีมีจิต
วิญญาณ จึงจะสามารถจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพือจัดการ
และตอบสนองต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนได้ อย่างเหมาะสม สําหรับเฮย์ กรุ๊ป (Hay Group) ได้
ร่วมมือกับนิตยสาร Fortune ในการสํารวจเพือหาบริษัททีได้ รับการยอมรับของอเมริ กาและของโลก
เพือเปิ ดเผยบริ ษัททีมีการดําเนินการยอดเยียมเป็ นทียอมรับ และประสบความสําเร็ จมากทีสุด ซึง
ในการวิจยั ครังนี มีหวั ข้ อในการศึกษาวิจยั เกียวกับ องค์ประกอบทีเป็ นคุณลักษณะ ความสามารถ
ขององค์กรในการพัฒนาปฏิบตั แิ ละวิธีหานวัตกรรมทีมีความท้ าทาย ซึงนวัตกรรมเป็ นคุณลักษณะ
หนึงขององค์กรทีได้ รับการยอมรับด้ ว ยองค์ประกอบทีเกียวข้ องคือ ภาวะผู้นําและการชีแนวทาง
ลั ก ษณะภาวะผู้ นํ า ที จะประสบความสํ า เร็ จ ในการสร้ างนวั ต กรรมในองค์ ก ร ( Prevalent

Leadership) จะต้ องมีลกั ษณะเป็ นผู้นําทีมีอํานาจ ซึงจะเป็ นผู้ทีให้ ทิศทางและวิสยั ทัศน์ทีชัดเจน
ผู้นําทีมุ่งความสัมพันธ์ทีช่วยส่งเสริ มให้ เกิดความสามัคคีภายในทีมงาน ผู้นํามุ่งการมีส่วนร่วม ซึง
จะเป็ นผู้ส ร้ างความผูกพันและสร้ างความคิด ผู้นําทีมีลกั ษณะเป็ นผู้ฝึกสนาม (Coaching) โดย
เป็ นการพัฒนาบุคคลในระยะยาว การส่งเสริ มนวัตกรรมให้ ประสบความสําเร็ จ จะเพิมระดับการ
ชีแนะ (Direction) มีการมอบอํานาจ (Empowerment) การมีส่วนร่ วม (Participation) ทีมงาน
(Team) ให้ สงู ขึน สําหรับสถาบันพัฒนาครู ใหญ่แห่งทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย (Tasmanian
Principals Institute: TPI) ได้ สรุปในงานวิจยั ไว้ ว่า ภาวะผู้นําของผู้ บริ หารโรงเรี ยนโดยใช้ โรงเรี ยน
เป็ นฐานขึ นภายใต้ ชื อที เรี ย กว่ า คุณ ลัก ษณะที ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน โดยแบ่ ง
คุณลักษณะออกเป็ น ด้ านคือ ) ความสามารถเฉพาะตัวในการบริ หาร ) ความสามารถในการ
ทํางานร่ วมกับผู้อืน ) ความสามารถในด้ านบริ หารการศึกษา ) ความสามารถในการทํางาน
ร่วมกับชุมชน และ ) ความสามารถในฐานะผู้นําศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม
สรุ ปจากข้ อสนับสนุนทีกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
ภาวะผู้นํากับด้ านคุณลักษณะ ผู้วิจยั จึงได้ กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบ
ด้ านภาวะผู้นํากับด้ านคุณลักษณะ ในการศึกษาครังนี

องค์ประกอบ
ด้ านภาวะผู้นํา
X3
แผนภูมิที

องค์ประกอบ
ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ
X2

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นํากับด้ านการสร้ าง
แรงบันดาลใจ

ผลการศึกษาวิจยั และทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านภาวะผู้นํากับด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ ได้ แก่ เดวิท (David) ได้ ทําการศึกษา
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงและองค์ กรแห่งการเรี ยนรู้ พบว่าพฤติกรรมการปฏิบตั ิของผู้นําการ
เปลียนแปลง มีอิ ทธิ พลต่อการเรี ยนรู้ ทังรายบุคคลและรายกลุ่ม อธิ บายได้ ว่า การทีหัวหน้ าหอ
ผู้ป่วยมี ภาวะผู้นําการเปลี ยนแปลง จะพัฒนาให้ ผ้ ูใต้ บงั คับบัญชามี ความรู้ เป็ นบุคคล ซึงสนใจ
ใฝ่ หาความรู้ เพือนําไปพัฒนาตนเองและหน่วยงาน และจากคุณลักษณะบุคลิกภาพส่วนบุคลของ

หัวหน้ าหอผู้ป่วย ผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะเกิดความเชือมันศรัทธา และอยากถือเป็ นแบบอย่าง รวมถึง
สร้ างแรงบันดาลใจในการร่วมพัฒนาหน่วยงาน เพือให้ เกิดเป็ นองค์ กรทีมีคณ
ุ ภาพ อโวลิโอ บาส
และ จุง (Avolio, Bass and Jung) กล่าวถึงภาวะผู้นําการเปลียนแปลงที ประกอบด้ วย
คุณลักษณะกล้ าคิด กล้ าเปลียนแปลง กระตุ้นให้ ผ้ ตู ามเกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน ทําให้
บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีมทีดี มีขวัญกําลังใจ และความกระตือรื อร้ นในการทํางานด้ วยความ
เข้ าใจเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร สําหรับ วิลเลียม (Williams) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรม
ภาวะผู้นําเชิงวิสยั ทัศน์ โดยเน้ นพฤติกรรมเป็ นหลักสําคัญ คือ ความเป็ นผู้นําในการทํางานทีท้ า
ทาย มีความสามารถในการสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ และส่งเสริมสมาชิกให้ มีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์
มีแรงบันดาลใจและกระตือรื อร้ น โดยทําให้ เกิดวิสยั ทัศ น์ร่วมกันกับสมาชิก สําหรับสุนทร สีหา
นาม ได้ ทําการศึกษาเรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างเชาว์อารมณ์กับภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดร้ อ ยเอ็ด ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดร้ อยเอ็ดมีระดับภาวะผู้นําเปลียนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นราย
ด้ านพบว่า ระดับภาวะผู้นําการเปลียนแปลงด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ และด้ านการคํานึงถึง
ความเป็ นปั จเจกบุคคลอยู่ในระดับมากทีสุด ส่วนด้ านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และด้ าน
การกระตุ้นทางปั ญญาอยู่ในระดับมาก เชาว์อารมณ์กบั ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้ อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก สําหรับ ประทีป บินชัย และ
นิพนธ์ กินาวงศ์ ได้ ทําการวิจยั เรื อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นํา ตามแนวภาวะผู้นําพิสยั สมบูรณ์
ของผู้บริ ห ารสถานศึกษาในระดับ การศึก ษาขันพื นฐาน ผลการวิ จัย พบว่า โดยภาพรวมแล้ ว
องค์ประกอบภาวะผู้นําตามแนวภาวะผู้นําพิสยั สมบูรณ์ ทีต้ องพัฒนามี 8 องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบภาวะผู้นําทีต้ องลดลงมี 3 ด้ าน คือ การบริ หารงานแบบเสรี นิยม (LF) การบริ หารงาน
แบบวางเฉยเชิงรับ (MP) การบริ หารงานแบบวางเฉยเชิงรับ (MA) ส่วนองค์ประกอบภาวะผู้นําที
ต้ องพัฒนาให้ มีเพิมขึนมี 5 คือ การให้ รางวัลตามสถานการณ์ (CR) การให้ ความสําคัญเป็ น
รายบุคคล (IC) การกระตุ้นให้ ใช้ ปัญญา (IS) พฤติกรรมทีสร้ างศรัทธาบารมี (IB) และคุณลักษณะ
ทีสร้ างศรัทธาบารมี (IA) ส่วนองค์ประกอบทีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีเพียง 1 องค์ประกอบ คือ
การดลบันดาลใจ (IM) ซึงจะต้ องรักษาระดับไว้ หรื อพัฒนาให้ มีเพิมขึนอีก สําหรับ สุชาดา
ธรรมนิยม ได้ ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารโรงเรี ยน
กับความพึง พอใจต่อการบริ หารกิ จการนักศึกษาของครู ใ นโรงเรี ยนอาชี วศึกษาเอกชน จังหวั ด
พระนครศรี อ ยุธ ยา ผลการวิ จัย พบว่า ครู มี ความคิดเห็น ว่า ผู้บริ หารโรงเรี ย นมี ภ าวะผู้นํ าการ
เปลียนแปลงในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลําดับคือ ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ ด้ านการ

กระตุ้นทางปั ญญา ด้ านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้ านการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจก
บุคคล และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรี ยนกับความพึงพอใจต่อการบริ หารกิจการ
นักศึกษาของครู มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติทีระดับ . โดยมีความสัมพันธ์กนั
ค่อนข้ างสูง (r=.743) นอกจากนีสุภาวดี นพรุ จจินดา ได้ ทําการวิจยั เรื อง องค์ประกอบภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้ วย องค์ประกอบ คือ
) ผู้นํามีวิสยั ทัศน์ ) ผู้นํามีการเปลียนแปลง ) ผู้นําทางวิชาชีพ ) ผู้นําจริ ยธรรม ) ผู้นําสร้ าง
แรงบัน ดาลใจ ) ผู้นํ า คํา นึง ถึง ความเป็ นปั จ เจกบุคคล ) ผู้นํ าด้ า นเทคโนโลยี และทัง
องค์ประกอบมีความเหมาะสม มีความเป็ นไปได้ ถูกต้ อง และสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ สอดคล้ อง
กับแนวคิดและทฤษฎีของการวิจยั ธีระ รุญเจริญ และวาสนา ศรี ไพโรจน์ ได้ ให้ แนวคิดเกียวกับ
ภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ ไว้ ว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์เป็ นลักษณะหรื อพฤติกรรมในการนําผู้อืน
ประสานงานผู้อืนด้ วยการสร้ างแรงบันดาลใจ สร้ างแรงจูงใจ สร้ างบรรยากาศโดยการคิดนอก
กรอบด้ วยวิธีการใหม่ ๆ เพือนํ าไปสู่การสร้ างสรรค์ใหม่ ๆ สํ าหรับอรพิม พุทะวงษ์ ได้ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของหัวหน้ าผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์ ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นํา
ของหัวหน้ าผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการ ภาวะผู้นําของหัวหน้ าผู้ป่วยมี
ความสัมพันธ์ ทางบวกกับความพึงพอใจของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลศูนย์กลางนคร
หลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ . และเมือจํ าแนกเป็ นราย
ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านการท้ าทายกระบวนการ ด้ านการมีแรงบันดาลใจให้ เกิดวิสยั ทัศน์ร่วม
ด้ านการทําให้ ผ้ อู ืนแสดงความสามารถด้ านการทําตนเป็ นแบบอย่าง ด้ านการเสริ มสร้ างกําลังใจ
พบว่ า ทุก ด้ า นมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกในระดับ ปานกลาง กับ ความพึ ง พอใจของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีคา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ
. , . , . , . และ . ตามลําดับ (P<0.01)
สรุปจากข้ อสนับสนุนทีกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
ภาวะผู้นํากับด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ ผู้วิจัยจึงได้ กําหนดสมมติฐ านความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านภาวะผู้นํากับด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ ในการศึกษาครังนี

องค์ประกอบ
ด้ านภาวะผู้นํา
X3
แผนภูมิที

องค์ประกอบ
ด้ านวิสยั ทัศน์
X4

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นํากับด้ านวิสยั ทัศน์

ผลการศึกษาวิจยั และทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านภาวะผู้นํากับด้ านวิสยั ทัศน์ ได้ แก่ คริ สซอฟ บาร์ บารา (Kristoff, Barbara)ได้
ทําการศึกษาเรื องภาวะผู้นําการเปลี ยนแปลงวัฒ นธรรมโรงเรี ยนที ส่งผลต่อความชํ านาญและ
ประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารโรงเรี ยนด้ อยโอกาส ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลงทีพบว่าใช้ กันมาก ในผู้บริ หารโรงเรี ยนด้ อยโอกาสคือ การมีวิสัยทัศน์ การเอาใจใส่
ผู้ร่วมงานและกล้ าเสียง วัฒนธรรมองค์กรทีส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของผู้บริ หารคือ ความ
ร่ ว มมื อ ของที ม งาน การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากชุ ม ชน และลัก ษณะของภาวะผู้ นํ า การ
เปลียนแปลงวัฒนธรรมโรงเรี ยนทีมีดงั กล่าวจะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาและสะท้ อนให้ เห็นถึงความ
มีประสิทธิภาพ ความดีเด่นของผู้บริ หารโรงเรี ยนด้ อยโอกาส สําหรับวัทกินส์ ไมเชล (Watkins,
Michae) ทีสรุปไว้ วา่ ภาวะผู้นําทีจะมีพลังในการจูงใจผู้อืนได้ จะต้ องมีวิสยั ทัศน์ทีดี และชัดเจน มี
ความรู้ ความชํานาญและมีพลังพอทีจะขับเคลือนผู้คน สําหรับ วาเดซ (Valdez) กล่าวว่าภาวะ
ผู้นําทางการศึกษา มีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาเช่นกัน โดยภาวะผู้นํานัน
ต้ องพัฒนาวิสยั ทัศน์และเป้าหมายของภาวะผู้นํา โดยต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียทราบถึง
ความต้ อ งการ เป้ าหมายและวัด ประเมิ นเพื อการตัด สิ น ใจ หาทางให้ ส องอย่า งบรรจบกัน ทัง
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย สําหรับ สมบัติ บุญเลียง อารี ย์ นัยพินิจ และธงพล พรหมสาขา ณ
สกลนคร ได้ ทําการวิจัยเรื อง ลักษณะภาวะผู้นําที ดีในการบริ ห ารองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ น
ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะภาวะผู้นําทีดี จะต้ องประกอบด้ วย ) ผู้นําต้ องมีวิสยั ทัศน์ ) ผู้บริ หาร
ต้ องมีบคุ ลิกภาพทีดี ) ผู้บริหารต้ องมีความมุ่งมันในการทํางานและอดทน ) ผู้บริ หารต้ องมี
คุณธรรมจริ ยธรรม ) ผู้บริ หารต้ องใช้ หลักการมี ส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ) ผู้บริ หารต้ องมี
มนุษยสัมพันธ์ ในการทํางานทีดี ) ผู้บริ หารเป็ นผู้มีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์และเป็ นผู้นําการ
เปลียนแปลง ) ผู้นําต้ องมีความสามารถในการสือสาร ) ผู้บริ หารต้ องให้ การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือผู้ใต้ บงั คับบัญชา ) ผู้บริ หารต้ องมีความสามารถในการสร้ างแรงจู งใจและผู้บริ หาร

ต้ องรู้ จักใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนคเรศ ณ พัทลุง และยุวัฒน์ วุฒิเมธี ได้ ศึกษาเรื อง
คุณลักษณะภาวะผู้นําทีมีผลต่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจยั พบว่า
คุณ ลักษณะภาวะผู้นํามี องค์ประกอบคือ การมี วิสัยทัศน์ ทีเข้ ม แข็ง ความสามารถทางการ
บริ หาร การมุ่งปฏิบตั ิให้ บรรลุผลและแบบอย่างเชิงจิตใจ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญกับ
ผลสัม ฤทธิ การพัฒ นาตามหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการมี วิ สัย ทัศ น์ ที เข้ ม แข็ ง มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . และผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์พบว่า
คุณลักษณะหลักของภาวะผู้นําบารมี ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ การพัฒนาตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้ วย การมีวิสยั ทัศน์ทีเข้ มแข็ง ความสามารถทางการบริ หาร การมุ่งปฏิบตั ิให้
บรรลุผ ลและแบบอย่า งทางจิ ต ใจเชิ ง คุณ ธรรม สํ า หรั บ นิ ค ม วิ น าวงศ์ ได้ ทํ า การวิ จัย เรื อง
องค์ประกอบพฤติกรรมการบริ หารทีส่งผลต่อวิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สํ านักงานการประถมศึกษา นครราชสี ม า ผลการวิจัยพบว่า วิสัยทัศน์ ของผู้บริ ห าร โรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา นครราชสีม า ทังโดยภาพรวมและรายด้ านคือ
การสร้ างวิ สั ย ทั ศ น์ การเผยแพร่ วิ สั ย ทั ศ น์ และปฏิ บัติ ต ามวิ สัย ทั ศ น์ อ ยู่ ใ นระดับ สู ง และ
องค์ประกอบพฤติกรรมของผู้บริหารส่งผลต่อวิสยั ทัศน์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .
สรุปจากข้ อสนับสนุนทีกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญ ขององค์ประกอบด้ าน
ภาวะผู้นํากับด้ านวิสยั ทัศน์ ผู้วิจยั จึงได้ กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ าน
ภาวะผู้นํากับด้ านวิสยั ทัศน์ ในการศึกษาครังนี
องค์ประกอบ
ด้ านวิสยั ทัศน์
X4
แผนภูมิที

องค์ประกอบ
ด้ านคุณลักษณะ
X1

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านวิสยั ทัศน์กบั ด้ านคุณลักษณะ

ผลการศึกษาวิจยั และทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านภาวะผู้นํากับด้ านวิสยั ทัศน์ ได้ แก่ เสตียร์ และพอตเตอร์ (Steers and Porter)
ได้ อ ธิ บ ายถึง องค์ ประกอบภาวะผู้นํา ด้ า นความชัด เจนในวิสัยทัศน์ ว่าเป็ นลัก ษณะของผู้นํา ที
สามารถในการให้ ความชัดเจนด้ านถ้ อยคําทีเกียวกับวิสยั ทัศน์ทีดี เพือให้ ทราบว่าอนาคตควรเป็ น

อย่างไร สําหรับกิตติภชั กนกธาดาสกุล ได้ ทําการศึกษาลักษณะผู้บริ หารมืออาชีพตามทัศนะ
ของผู้บริหารและครูในโรงเรี ยนเครื อข่ายการใช้ หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะเรื องวิสยั ทัศน์ การตัดสินใจ
แบบมีสว่ นร่วม และการบริหารโดยมุง่ เน้ นประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ . ทังนีคุณลักษณะเรื องวิสยั ทัศน์ การตัดสินใจแบบมีส่วน
ร่วม และการบริ หารโดยมุ่งเน้ นประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ เป็ นลักษณะของผู้บริ หาร
เป็ นหน้ าทีของผู้บริ หารทีต้ องมีหรื อต้ องปฏิบตั อิ ยู่แล้ ว
สรุปจากข้ อสนับสนุนทีกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
วิสยั ทัศน์กับด้ านคุณลักษณะ ผู้วิจยั จึงได้ กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบ
ด้ านวิสยั ทัศน์กบั ด้ านคุณลักษณะ ในการศึกษาครังนี

องค์ประกอบ
ด้ านวิสยั ทัศน์
X4
แผนภูมิที

องค์ประกอบ
ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ
X2

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านวิสยั ทัศน์กบั ด้ านการสร้ าง
แรงบันดาลใจ

ผลการศึกษาวิจยั และทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทีสนับสนุนความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านวิสยั ทัศน์กับด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ ได้ แก่ เบนนิส (Bennis) ได้ กล่าวถึง
หลัก 5 ประการของความเป็ นผู้นําเชิงวิสยั ทัศน์ ดังนี 1) ความเป็ นผู้นําในการทํางานทีท้ าทาย
สร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ และส่งเสริ มผู้อืนให้ มีความคิดริ เริ มใหม่ ๆ ทีท้ าทาย 2) มีแรงบันดาลใจ
และกระตือรื อร้ น โดยการทําให้ เกิดวิสยั ทัศน์ร่วมกับผู้อืน 3) ส่งเสริ มการทํางานเป็ นทีมให้ การ
สนับสนุนผู้อืน 4) ทําตนเป็ นต้ นแบบตัวอย่างทีดีแก่ผ้ อู ืน อีกทังจอห์น คอตเตอร์ (John Kotter)
ได้ ให้ แนวคิดว่าวิสยั ทัศน์ทีมีประสิทธิผล วิสยั ทัศน์นนต้
ั องมีพลัง เพราะวิสยั ทัศน์ทีมีพลังสามารถ
ทําให้ มีแรงบันดาลใจและมีแรงผลักดัน กล่าวคือ สถานะในอนาคตนันจะต้ องดีกว่าสถานะทีอยู่ใน
ปั จจุบนั มาก ๆ จนกระทังพวกเขายินดีทีจะทุ่มเท กําลังและเสียสละถ้ าจําเป็ น เพือทีจะไปให้ ถึง
สถานะนัน สําหรับ ไคร์ เจมส์ และ เคน ลาติ (Keith James and Ken Lahti) ได้ ทําการวิจยั เรื อง

วิสยั ทัศน์และระบบขององค์กรทีมีอิทธิพลต่อการสร้ างแรงบันดาลใจและการปฏิบตั ิขององค์กร ผล
การศึกษาพบว่าวิสยั ทัศน์และระบบขององค์กรมีอิทธิพลต่อการสร้ างแรงบันดาลใจและการปฏิบตั ิ
ขององค์กร (แรงจูงใจเพือให้ บรรลุถึงวิสัยทัศน์ขององค์กร) มีความสัมพันธ์ กับระดับของแรง
บัน ดาลใจของพนัก งานอย่ า งมี นัย สํ า คัญ สํ า หรั บ วี ร ะวัฒ น์ ปั น นิ ต ามัย ได้ ทํ า การศึก ษา
เปรี ยบเทียบสมรรถนะของภาวะผู้นําการเปลี ยนแปลง แรงจูงใจทีจะนํ าและการต่อต้ านการ
เปลียนแปลงของนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาหลักสูตร MPA แสดงคุณลักษณะของการเป็ นผู้นําทีมุ่ง
ปรับเปลียนในภาพรวมในระดับสูงกว่านักศึกษาในหลักสูตร MPPM ในทุกด้ าน โดยเฉพาะด้ านการ
เป็ นผู้ส ร้ างแรงบันดาลใจ และการคํานึง ถึง ความเป็ นปั จ เจก ทังนีเป็ นผลมาจากตําแหน่ง การ
บริ หารในภาครัฐทีมีส่วนช่วยปลูกฝั งอุดมการณ์ในการสร้ างแรงบันดาลใจ ได้ แก่ กลุ่มผู้ตามของ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นนักศึกษาหลักสูตร MPA มากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีมาจากหลักสูตร MPPM ส่วน
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน
ได้ กําหนดสมรรถนะด้ านความเป็ นผู้นํ า
(leadership competencies) ซึงถือเป็ นสมรรถนะสําคัญเฉพาะทีช่วยให้ บุคคลนําผู้อืนไปใน
ทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์และภารกิจหลักนัน และได้ อธิบายความหมายภาวะผู้นํา
เชิงวิสยั ทัศน์ (visionary leadership) หมายถึง ความสามารถของผู้นําในการสร้ างและสือสาร
ภารกิจหลักขององค์การทีมาจากแรงบันดาลใจ วิสยั ทัศน์ ระบบค่านิยมได้ สํานักบริ หารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ อธิบายความหมายภาวะผู้นําเชิงวิสยั ทัศน์หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริ หารสถานศึกษาในการกําหนดทิศทาง วิสยั ทัศน์ของสถานศึกษาโดยมุ่งเน้ นคุณภาพผู้เรี ยน
และมีการสือสารทิศทาง วิสยั ทัศน์ส่กู ารปฏิบตั ิและสร้ างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ กระตุ้นบุคลากร
ให้ มีสว่ นร่วมในการทําให้ สถานศึกษาประสบความสําเร็ จ และสุรีพนั ธ์ เสนานุช กล่าวว่า ผู้นําทีมี
วิสยั ทัศน์ทีชัดเจน สามารถบอกได้ ว่าองค์กรต้ องการเป็ นอย่างไร หลังจากนันก็ถ่ายทอดวิสยั ทัศน์
ออกมาเป็ นกลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการแล้ วสร้ างแรงบันดาลใจให้ บคุ ลการปฏิบตั ิตามด้ วยความ
เต็มใจ
สรุปจากข้ อสนับสนุนทีกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
ด้ านวิสยั ทัศน์กบั ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ ผู้วิจยั จึงได้ กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง
ด้ านวิสยั ทัศน์กบั ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ ในการศึกษาครังนี

องค์ประกอบ
ด้ านวิสยั ทัศน์
X4
แผนภูมิที

องค์ประกอบ
ด้ านภาวะผู้นํา
X3

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านวิสยั ทัศน์กบั ด้ านภาวะผู้นํา

ผลการศึกษาวิจยั และทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านวิสยั ทัศน์กบั ด้ านภาวะผู้นํา ได้ แก่ แฟร์ โฮลม (Fairholm) ได้ กล่าวไว้ ว่า โดยปกติ
องค์กรมักจะเข้ าใจว่าภาวะผู้นําเกิดขึนโดยธรรมชาติ หรื อเป็ นสิงที ติดตัวบุคคลนันมา ซึงแท้ จริ ง
แล้ ว ผู้นําทีมีความคิดโดดเด่นแตกต่างหรื อวิสยั ทัศน์ทีดีนนั มักจะไม่ได้ เกิดขึนโดยธรรมชาติ แต่
เกิดขึนกับผู้นําทีมีการฝึ กฝนจากการกระทําการปฏิ บตั ิงานหรื อสังคมประสบการณ์ จนกลายเป็ น
บุคคลทีมีภาวะผู้นําทีดีนนเอง
ั
ภาวะผู้นํามักเกิดขึนกับผู้นําทีมีวัตถุประสงค์ ในการดําเนินงานที
ชัดเจน และวัตถุประสงค์นนยั
ั งมีอิทธิพลต่อบุคลากรในองค์กรให้ ยอมรับและปฏิ บตั ิงานให้ ลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้
สรุปจากข้ อสนับสนุนทีกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
วิสยั ทัศน์กับด้ านภาวะผู้นํา ผู้วิจยั จึงได้ กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ ระหว่างด้ านวิสยั ทั ศน์กับ
ด้ านภาวะผู้นํา ในการศึกษาครังนี

องค์ประกอบ
ด้ านคุณลักษณะ
X1

แผนภูมิที

องค์ประกอบ
ด้ านการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที (Y)

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านคุณลักษณะกับการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที

ผลการศึกษาวิจยั และทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านคุณลักษณะกับด้ านการปฏิรูปในทศวรรษที ได้ แก่ สกุลรัตน์ กมุทมาศได้ แสดง
ทัศนะไว้ ว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาเป็ นบุคคลสําคัญ ทีจะชีวัดความสําเร็ จขององค์กรในการปฏิรูป
การศึกษาไทย นอกจากนีความอยู่รอดของโรงเรี ยนในโลกยุคปั จจุบนั ทีมี ความก้ าวหน้ าอย่าง
รวดเร็ ว ผู้บริ ห ารยุค ใหม่ต้ อ งเตรี ย มตนเองให้ มี คุณ ลัก ษณะและขี ด ความสามารถที เหมาะสม
สําหรับคลอทซ์ และแดเนียล (Klotz and Daniel) ได้ ทําการศึกษาการเตรี ยมการสําหรับสร้ างสรรค์
หลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา ทีสอดคล้ องกับความเคลือนไหวในการปฏิรูประดับชาติ พบว่า
ควรต้ องหลีกเลียงการบริ หารงานทีมีบุคคลเป็ นศูนย์กลาง แต่เน้ นการเรี ยนรู้ ด้วยการกระทํา และ
ทบทวนทิศทางคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพสําหรับผู้บริ หาร เน้ นความคิดสร้ างสรรค์ ริ เริ มของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา สอดคล้ องกับแนวคิดของไอวานา ไซมิค (Ivana Simic) ทีได้ เน้ นชัดว่า
คุณลักษณะทีจําเป็ นสําหรับการบริหารจัดการการเปลียนแปลงองค์การแบบเปลียนสภาพ สามารถ
นําไปสู่จุดหมายปลายทางของวรจรการเปลียนแปลง ซึงผู้นําการเปลียนแปลงต้ องพัฒนาทักษะ
และคุณลักษณะทีเหมาะสม ซึงเป็ นไปตามข้ อเสนอของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง
) ที กํ า หนดไว้ ชัดเจนว่ าการปฏิ รู ปการศึกษาจะต้ องจัดให้ มี กลไกขับเคลื อนการ
(
กระจายอํานาจสู่สถานศึกษาอย่างเป็ นระบบตามศักยภาพและความพร้ อมโดยการสร้ างผู้นําการ
เปลียนแปลง
สรุ ปจากข้ อสนับสนุนทีกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
ด้ านคุ ณ ลั ก ษณะกั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ กํ า หนดสมมติ ฐ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างด้ านคุณลักษณะกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ในการศึกษาครังนี

องค์ประกอบ
ด้ านแรงบันดาลใจ
X2
แผนภูมิที

องค์ประกอบ
ด้ านการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที (Y)

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านแรงบันดาลใจกับการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที

ผลการศึกษาวิจยั และทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านแรงบันดาลใจกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ได้ แก่ ปรานี อธิคมานนท์
ได้ ทํ า การศึก ษาเรื อง ภาวะผู้ นํ า ของผู้บ ริ ห ารที ส่ง ผลต่อ การดํ า เนิ น งานปฏิ รู ป การศึก ษาของ
สถานศึก ษา สัง กัด สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขันพื นฐาน ในเขตภู มิ ภ าคตะวัน ตก
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน ในเขตภูมิ ภ าคตะวันตก โดยภาพรวมและรายด้ าน อยู่ในระดับมาก โดยเรี ย งลํ าดับ
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย ดังนี ความสามารถส่วนตน การมุ่งความสัมพันธ์ เป็ นรายคน การ
ดลใจ และการกระตุ้นทางปั ญญา ซึงด้ านการมุง่ ความสัมพันธ์เป็ นรายคน และการดลใจ และการ
กระตุ้น ทางปั ญ ญา ส่ง ผลต่อการดําเนินการปฏิ รูปการศึกษาของสถานศึกษาสัง กัดสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน ในเขตภูมิ ภาคตะวันตก โดยภาพรวม
อีกทัง สมคิด
สกุลสถาปั ตย์ ได้ ทําการศึกษา เรื อง รู ปแบบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงทีมีประสิทธิ ผ ลในการ
ปฏิรูปการศึกษาแบบยังยืนพบว่า รูปแบบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงทีมีประสิทธิผลในการปฏิ รูป
การศึกษาแบบยังยืนเป็ นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพหุตวั แปรทีประกอบด้ วยองค์ประกอบสําคัญ
องค์ประกอบคือ การสร้ างสือกลางทีมีศกั ยภาพ การใช้ ความฉลาดทางอารมณ์เป็ นฐาน การ
สร้ างแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล การกระตุ้นการใช้ ปัญญา และการใช้
อิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ ซึงมีอิทธิพลต่อปั จจัยนําเข้ า มีพลังขับเคลื อน กระบวนการเปลียนแปลง
อย่างสมดุลต่อเนือง เน้ นผู้เรี ยน ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพ ผลลัพธ์มีดลุ ยภาพเชิงพลวัต บริ บทเหมาะสม
เอือต่อการเรี ยนรู้แบบพอเพียง (การปฏิรูปการศึกษาแบบยังยืน) ทังโดยทางตรงและทางอ้ อมอย่าง
มีนยั สําคัญ และ พี กรอน (P. Gronn) กล่าวว่า การเปลี ยนแปลงจะต้ องเริ มจากตัวผู้นําก่อน
ผู้บริ หารที มี การสร้ างแรงบันดาลใจ การคํานึง ถึงความเป็ นปั จ จเจกบุคคล การกระตุ้นการใช้
ปั ญญา และการใช้ อิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ จะตอบสนองความต้ องการในการปฏิรูป การศึกษา
เพือบรรลุผลลัพธ์การเรี ยนรู้ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล
สรุปจากข้ อสนับสนุนทีกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
แรงบันดาลใจกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ผู้วิจยั จึงได้ กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์
ระหว่างด้ านแรงบันดาลใจกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ในการศึกษาครังนี

องค์ประกอบ
ด้ านภาวะผู้นํา
X3
แผนภูมิที

องค์ประกอบ
ด้ านการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที (Y)

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นํากับการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที

ผลการศึกษาวิจยั และทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบด้ านภาวะผู้นํากับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ได้ แก่ ชวลิต เกิดทิพย์ ได้
ทําการศึกษาเรื อง ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผู้บริ หารเพือการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที (
) มีผลการวิจยั ดังนีว่า การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (
) มี วิ สัย ทัศ น์ ที มุ่ง เน้ น การศึก ษาตลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุณ ภาพ แนวทางหนึงที จะนํ า ไปสู่
ความสําเร็ จได้ คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ICT) มาจัดการศึกษาทังแบบใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย อย่างเต็มศักยภาพ บุคคลทีเป็ นกุญแจสําคัญคือ ผู้บริ หารมี
ภาวะผู้นํ า ทางเทคโนโลยี ก ารศึก ษา องค์ ป ระกอบของภาวะผู้ นํ า ทางเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
ประกอบด้ วย องค์ประกอบ ได้ แก่ การเข้ าใจกฎระเบียบและจริ ยธรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
การรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื อสารเพื อการศึก ษา การจัดการด้ านโครงสร้ างพื นฐาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อสาร ค่ า นิ ย มและจิ ต สํ า นึ ก ต่ อ องค์ ก รและสัง คม ความรู้
ความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี บุคลิกภาพ การบูรณาการ ICT เพือการจัดการศึกษา ภูมิหลัง
ทางสังคม การประเมินและการนิเทศ สําหรับนันทกา ผดุงสันต์ และคณะ ได้ ทําการวิจัยเรื อง
องค์ประกอบทีมีผลต่อความสําเร็ จในการบริ หารสถานศึกษาเพือนําไปสู่การปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
กรณี: โรงเรี ยนในโครงการ “โรงเรี ยนปฏิรูป
เพือการเรี ยนรู้เพือพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน” จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบด้ าน
ผู้บริ หาร พบว่า ผู้บริ หารทีมีผลต่อความสําเร็ จในการบริ หารสถานศึกษาไปสู่การปฏิรูปมากทีสุด
คือผู้บริ หารควรมีภาวะผู้นําทีสูง สําหรับคาลด์เวล (Caldwell) ได้ ทําการศึกษา กลยุทธ์ทางด้ าน
ภาวะผู้นําในการบริ หารโรงเรี ยนปฏิรูป พบว่า ในรัฐวิคตอเรี ยของประเทศออสเตรเลีย ผู้บริ หาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่อยากกลับไปบริ หารแบบเก่า เพราะการทีผู้บริ หารเหล่า นีได้ รับบทบาท
สําคัญในการช่วยเหลือเชือมโยงโครงสร้ างของการปฏิรูปการเรี ยนการสอน ดังนัน ภาวะผู้นําจึง

เป็ นกลยุทธ์ สําคัญในการปกครอง สําหรับฟูลแลน (Fullan) กล่าวว่า ภาวะผู้นําในทุกระดับ
ขันตอนของการทํ า งานเป็ นเรื องที มี ค วามชัด เจนมากต่อ การเป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ในการปฏิ รู ป
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิงผู้ นําทีให้ ความสําคัญกับการสร้ างศักยภาพและพัฒนาความเป็ น
ผู้นําใก้ แก่บคุ คลทัวไป ซึงถือว่าเป็ นผู้นําการเปลียนแปลง อีกทัง ลิน แอทคินสัน (Lyn Atkinson)
ได้ ทําการศึกษาเกียวกับวิธีการทีผู้บริ หารต้ นแบบบริ หารและทําให้ การเปลียนแปลงยังยืน เพือเพิม
ผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ผู้บริ หารต้ องแสดงภาวะผู้นําทางการศึกษา (School leadership) โดย
การแนะนําและการทําให้ เกิดความยังยืนในการเรี ยนรู้ และแบบวิถีภาวะผู้นําทีนํามาใช้ ในระหว่าง
กระบวนการ และในการปฏิรูปการศึกษาทียังยืนนัน ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงยิงมีความสําคัญ
ผู้บริ หารสถานศึกษาจะต้ องเป็ นผู้นําในวัฒนธรรม การเปลียนแปลงทีมีคุณค่า และทําให้ ปัญหา
แคบลง การทําให้ ปฏิรูปสําเร็จ จําเป็ นต้ องเปลียนแปลงสภาพพืนฐานในวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ของ
สถานศึกษา และอาชีพการสอน และแนวคิดของลีธวูด (Leidwood) ทีให้ ความสําคัญกับภาวะ
ผู้นํ า การเปลี ยนแปลงในฐานะกุญ แจดอกสํ า คัญ ในการปฏิ รู ป การศึก ษาโดยเฉพาะในระดับ
สถานศึกษา
สรุปจากข้ อสนับสนุนทีกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
ภาวะผู้นํากับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ผู้วิจัยจึงได้ กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์
ระหว่างด้ านภาวะผู้นํากับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ในการศึกษาครังนี

องค์ประกอบ
ด้ านวิสยั ทัศน์
X4
แผนภูมิที

องค์ประกอบ
ด้ านการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที (Y)

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านวิสยั ทัศน์กบั การปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที

ผลการศึกษาวิจยั และทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง
ด้ า นวิสัย ทัศ น์ กับ การปฏิ รู ป การศึก ษาในทศวรรษที ได้ แ ก่ สํ า นัก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กล่าวไว้ ว่ า ผู้บริ หารถือเป็ นผู้นําหลักของโรงเรี ยนในยุคปฏิรูปการศึกษาที
ส่งผลให้ ประสบความสําเร็ จ ผู้บริ หารต้ องรู้จกั วิธีดงึ ผู้ร่วมงานเข้ ามามี ส่วนร่วมในการปฏิบตั ิงาน

ผู้นํ า ต้ อ งมี ลัก ษณะดัง นี คื อ จะต้ อ งมี วิ สัย ทัศ น์ (Vision) คื อ สามารถกํ า หนดหรื อ สร้ างภาพ
ความสําเร็ จขององค์ กรในอนาคต สามารถสื อความหมายของวิสยั ทัศน์ ให้ ผ้ รู ่ วมงานในองค์กร
เข้ าใจตรงกัน (Communication) โดยต้ องโน้ ม น้ าวให้ ทุกคนในองค์กรหรื อสถานศึกษายอมรั บ
วิสยั ทัศน์ หรื อภาพความสําเร็ จนัน ต้ องไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรคทีจะขัดขวางต่อความพยายามหรื อต่อ
การดําเนินงานเพือให้ บรรลุผลสําเร็ จตามวิสยั ทัศน์ทีกําหนด สอดคล้ องกับงานวิจยั ของเคนเนธ
ลีธวูด เฟมเก เกจเซล ปี เตอร์ สลีเกอร์ ส และดอรี ส แจนท์ซี (Kenneth Leithwood, Femke
Geijsel and Peter Sleegers and Doris Jantzi) พบว่ามิติด้านผู้นําในการสร้ างวิสยั ทัศน์ และ
การกระตุ้นทางปั ญญา มีผลต่อความมุง่ มันและความพยายามพิเศษของครูในการปฏิรูปการศึกษา
สรุปจากข้ อสนับสนุนทีกล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญขององค์ประกอบด้ าน
วิสัยทัศน์ กับการปฏิ รูปการศึ กษาในทศวรรษที ผู้วิจัยจึง ได้ กําหนดสมมติฐานความสัม พันธ์
ระหว่างด้ านภาวะผู้นํากับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ในการศึกษาครังนี

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิ รู ป การศึก ษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึก ษาสงเคราะห์ สัง กัด สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ทีมีอิทธิพลต่อกัน แสดงเป็ นแผนภูมิได้ ดงั นี

แรงบันดาลใจ
X2

คุณลักษณะ

ภาวะผู้นํา

X1

X3

ปฏิรูปรอบสอง
Y

วิสยั ทัศน์
X4

แผนภูมิที

แสดงรูปแบบตังต้ นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลง
กับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ทีสอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยั ทีเกียวข้ อง

จากแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์องค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน ที สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเกี ยวข้ อง ผลจากการศึกษา
พบว่า องค์ประกอบบริ หารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์มีความสัมพันธ์
เชิงตรรกะทัง องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบแต่ละตัวมีความสัมพันธ์ โดยตรงต่อกัน และพบว่า
องค์ ป ระกอบแต่ล ะตัว ของการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงมี ความสัม พัน ธ์ โดยตรงกับ การปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์

นอกจากนีเพือให้ ได้ รูปแบบความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลง
กับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุองค์ประกอบการ
บริ หารการเปลี ยนแปลงกับการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สัง กัด สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขันพื นฐานกับ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ โดย
พิจารณาความสอดคล้ องของโมเดล ดังนี
1. ค่า Chi-Square: ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล
2. ค่า Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
3. ค่า Goodness-of-fit indices: GFI และ AGFI
4. ค่า Root Mean Squared Residual: ค่าดัชนีรากของค่าเฉลียกําลังสองของส่วน
เหลือ (RMR)
5. ค่า Comparative fit: ดัชนีเปรี ยบเทียบโมเดลพืนฐานกับโมเดลตามทฤษฎี/ตาม
สมมติฐาน

ตารางที

แสดงค่าสถิตวิ ดั ความสอดคล้ องกับความกลมกลืนระหว่างโมเดลและข้ อมูล
เชิงประจักษ์
ค่ าสถิติ

ไค-สแควร์ ( F 2 )

ค่ า
24.76
(P=0.36286)

ดัชนีความกลมกลืน
Goodness-of-fit : GFI
Adjusted Goodness-of-fit :
AGFI
Relative Fit Index (RFI)

1.00

Root Mean Squared Residual:
RMR
Standardized Root Mean
Square Residual (Standardized
RMR)
Root Mean Squared Error of
Approximation (RMSEA)

0.0024

1.00
1.00

0.0024

0.000

เกณฑ์ ความสอดคล้ องความกลมกลืน
ระหว่ างโมเดลและข้ อมูลเชิงประจักษ์
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลั ก ว่ า โมเดลตาม
ทฤษฎี มี ค วามสอดคล้ องกั บ ข้ อมู ล เชิ ง
ประจักษ์
มีค่าเข้ าใกล้ โมเดลมี ความสอดคล้ อง
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์
มีค่าเข้ าใกล้ โมเดลมี ความสอดคล้ อง
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์
มีค่าเข้ าใกล้ โมเดลมี ความสอดคล้ อง
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์
มี ค่ า ร ะ ห ว่ า ง - ห ม า ย ถึ ง โ ม เ ด ล
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
มี ค่ า ไม่ เ กิ น . โมเดลสอดคล้ องกั บ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
มีค่าระหว่าง - . หมายถึง โมเดลมี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

จากตารางที พบว่าค่า ไค-สแควร์ (Chi-Square : F 2 ) มีค่าเท่ากับ .
(P=0.36286) แสดงให้ เห็ น ความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทา งสถิ ติ หมายถึ ง รู ป แบบ
ความสัม พัน ธ์ ข องการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงกับการปฏิ รูป การศึกษาในทศวรรษที สองของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานมีความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนียังสามารถพิจารณาค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องอืน ๆ
ได้ อีก เช่น Goodness-of-fit : GFI และ Adjusted Goodness-of-fit : AGFI มีคา่ เข้ าใกล้ หรื อ

เท่ากับ คือค่า GFI = . และค่า AGFI=1.00 ค่า Root Mean Squared Residual : RMR มี
ค่าเท่ากับ0.00 และค่า StandardiZed Root Mean Square Residual (Standardized RMR)
มีค่าเข้ าใกล้ และไม่เกิน .
ซึงในทีนีมีค่าเท่ากับ .
แสดงให้ เห็นว่า รู ปแบบโมเดลมี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนี Root Mean Squared Error of Approximation
(RMSEA) มี ค่าเท่ากับ 0.0
ซึงมีค่าระหว่าง .- . แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์อยูใ่ นระดับดี
การวิเคราะห์ความสัม พันธ์ เ ชิง สาเหตุของการบริ หารการเปลี ยนแปลงกับการปฏิ รูป
การศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน ทีสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์มีรูปแบบ ดังนี

1.00

Admin

9.60
.06
1.00

Inspire

0.01

Lead

0.00

Vision

0.00

0.38
-1.29

-13.27
Reform

0.14

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

แผนภูมิที

แสดงรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานทีสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

ซึงสามารถเขียนเป็ นสมการโครงสร้ างได้ ดงั นี

X2
-1.29

9.60
.38*

X1
1.00*

X3

.06

X4

Y
-13.27

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

แผนภูมิที

แสดงผลการตรวจสอบของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหาร
การเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยเขียน
ในรูปของโมเดลสมการโครงสร้ าง

การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิ รู ป การศึก ษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึก ษาสงเคราะห์ สัง กัด สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ที
ใช้ ในการสร้ างรูปแบบและตรวจสอบความสอดคล้ องของรูปแบบตามสมมติฐานกับข้ อมูลทีได้ จาก
ความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง โดยดําเนินการดังนี
) วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรสั ง เกตได้ ที ใช้ ในการสร้ างรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ซึงผล
การวิเคราะห์ปรากฏในตารางที
จากแผนภูมิ ที และ สามารถอธิ บายได้ ว่า ความสัม พันธ์ เ ชิ งสาเหตุของการ
บริ หารการเปลี ยนแปลงกับการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มี
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง องค์ประกอบ โดยมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อม ดัง ตารางที
ดังต่อไปนี

ตารางที
ตัวแปร
ผล
ตัวแปร
สาเหตุ

ค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรองค์ประกอบทีส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษา
Lreform
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-
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-
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-

-

1.00*
(.06)
-

9.60
(7.23)
-

-

9.60
(7.23)
-

-

1.00*
(0.06)
0.06
(0.05)
-

-

-1.29
(1.13)
13.27
(20.04)
-

0.92
(0.05)
-1.29
(1.13)
13.27
(20.04)
-

-

Inspire

0.92*
(0.05)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lead
Lvision
ค่าสถิติ

-

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

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

จากตารางที พบว่าผลการวิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรองค์ประกอบทีส่งผล
ต่อการปฏิ รู ป การศึกษาในทศวรรษที สอง (LReform) พบว่า ตัวแปรคุณ ลักษณะของผู้บริ หาร
(Admin) มีอิทธิ พลทางตรงต่อคุณลักษณะด้ านวิสยั ทัศน์ (Lvision) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ . โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ . และมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้นํา (Lead) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ . โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ . เมือพิจารณาอิทธิพลระหว่างตัว
แปรภายใน พบว่า ไม่มีอิทธิพลทางตรงระหว่างตัวแปรภายใน
เมือพิจารณาอิทธิพลทางอ้ อม พบว่า ตัวแปรคุณลักษณะของผู้บริ หาร (Admin) มีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อคุณลักษณะด้ านวิสยั ทัศน์ (Lvision) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . โดยมีขนาด
อิทธิ พล เท่ากับ . สําหรับตัวแปรองค์ประกอบด้ านอืน ๆ พบว่า ไม่มีอิทธิ พลต่อการปฏิรูป
การศึกษา ตัวแปรองค์ประกอบทุกตัว สามารถทํานายตัวแปรการปฏิรูปการศึกษา (LReform) ได้
ร้ อยละ (R-Square=.84)
เมื อพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บรู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องการบริ ห ารการ
เปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ทีสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ กับรูปแบบตังต้ น

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานที
สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้ องพบว่ามีความสอดคล้ องกัน
ตอนที การตรวจสอบยื น ยั น รู ปความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข องการบริ ห ารการ
เปลี ยนแปลงกั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึ ก ษา
สงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ขันตอนนีเป็ นการนําผลทีได้ จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึงประกอบด้ วยองค์ประกอบและ
รูปแบบการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ทีสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญ
เพือตรวจสอบยืนยันในด้ านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้ องเชิงทฤษฎี และการใช้
ประโยชน์ได้ จริง โดยวิธีการชาติพนั ธ์วรรณา (Ethnographic future research: EFR)
การวิเคราะห์ ความถี ค่าร้ อยละและความคิดเห็นของผู้เชี ยวชาญ เพือยืนยันความ
เหมาะสม

ตารางที

แสดงความถีและร้ อยละของข้ อมูลความคิดเห็นจากผู้เชียวชาญทีมีตอ่ ความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้ อง และการใช้ ประโยชน์ได้ จริง ของ
องค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน

องค์ ประกอบ
การบริหาร
การเปลียนแปลง
โรงเรียนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์

คุณลักษณะ
การสร้ าง
แรงบันดาลใจ
ภาวะผู้นํา
วิสยั ทัศน์
รวม

ความเหมาะสม

ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
ความเป็ นไปได้
ความถูกต้ อง

จํานวน

จํานวน

ร้ อยละ

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

การใช้ ประโยชน์
ได้ จริง
จํานวน

ร้ อยละ

.00

.00

.00

.00

.00
.00
.
.00

.00
.00
.
.00

.00
.00
.
.00

.00
.00
.
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จากตารางที
พบว่า ผู้เชียวชาญจํานวน คน มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการ
บริ หารการเปลี ยนแปลงกับการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ว่าองค์ประกอบทีได้ จากการวิจยั
มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้ อง และการใช้ ประโยชน์ได้ จริง จํานวน คน คิดเป็ น
ร้ อยละ .00
และจากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญทัง ท่าน มีประเด็นน่าสนใจทีผู้เชียวชาญได้ เสนอ
ความคิดเห็นประกอบไว้ ดังนี
ด้ า นความเหมาะสมขององค์ ป ระกอบการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงกับ การปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน ทัง องค์ประกอบ นัน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเพิมเติมว่าองค์ประกอบที
สําคัญทีสุดและเหมาะสมทีสุดคือ ภาวะผู้นําและวิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร เพราะว่าเป็ นองค์ประกอบ
ในการบริหารในยุคปั จจุบนั อีกทังโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ เป็ นโรงเรี ยนประจํา การปฏิรูป

โครงสร้ างองค์ก รโดยให้ มี ลัก ษณะการประสานงานได้ ทัน ที การสร้ างแรงบัน ดาลใจ มี ค วาม
เหมาะสมมาก เพราะแรงบันดาลใจเป็ นปั จจัยสําคัญทีจะผลักดันให้ เกิดการเปลียนแปลงในทุก
องค์กร หากผู้อํานวยการเป็ นตัวเร่งในการสร้ างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนือง องค์ก รจะพัฒนา ด้ าน
ภาวะผู้นํา มีความเหมาะสมระดับมาก เพราะผู้อํานวยการ ครู และบุคลากรทีมีภาวะผู้นําสูงจะ
สามารถผลักดันให้ เกิดการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วในองค์กร โดยเฉพาะภาวะผู้นําของผู้บริ หาร
เป็ นองค์ประกอบสําคัญทีทําให้ องค์กรสําเร็ จ และด้ านวิสยั ทัศน์มีความเหมาะสมมาก เพราะการมี
วิสยั ทัศน์ของผู้อํานวยการหรื อวิสยั ทัศน์ร่วมของผู้เกียวข้ องจะส่งผลให้ องค์ก้าวหน้ าอย่างไม่หยุดยัง
ด้ า นความเป็ นไปได้ ขององค์ ป ระกอบการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงกั บ การปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน ทัง องค์ประกอบ นัน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเพิมเติมว่า คุณลักษณะมี
ความเป็ นไปได้ มากเพราะเป็ นโรงเรี ยนประจําพร้ อมรับการเปลียนแปลง ครู ทํางานตลอดเวลา
นักเรี ยนพร้ อมรับกิจกรรมภายในโรงเรี ยน คุณลักษณะของผู้อํานวยการเป็ นบุคคลทีทํางาน รู้เข้ าใจ
การทํางานของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจมีความเป็ นไปได้ มาก เพราะ
หากครู บุค ลากรมี แ รงบัน ดาลใจจะส่ง ให้ ก ารปฏิ รู ป ประสบผลสํ า เร็ จ (ที ม แข็ ง ) แต่สิ งสํ า คัญ
ผู้อํานวยการต้ องให้ กําลังใจแก่ทุกคน ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านได้ แสดงทัศนะว่าองค์ประกอบด้ าน
คุณลักษณะมีความเป็ นไปได้ น้อยทีสุดเพราะองค์ประกอบด้ านนีจะเปลียนผ่านประสบการณ์ตา่ ง ๆ
ได้ ยากกว่ากว่าองค์ประกอบอืน
ด้ านความถูกต้ องขององค์ประกอบการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน ทัง องค์ประกอบ นัน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเพิมเติมว่า ความถูกต้ องในด้ าน
คุณลักษณะน้ อย เพราะควรกล่า วถึงคุณลักษณะของโครงสร้ างองค์กรของชุมชน ไม่ควรกล่าวถึง
คุณลักษณะของผู้บริ หารมากเกินไป และควรกล่าวถึงภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา และครูด้วย
ด้ านการใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง ขององค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน ทัง องค์ประกอบ นัน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเพิมเติมว่า การนําไปใช้
ประโยชน์อยู่ในระดับมากทัง องค์ป ระกอบ แต่ควรกล่าวถึงคุณลักษณะของโครงสร้ างองค์ กร
ลักษณะครู นักเรี ยน ชุมชนด้ วย และองค์ประกอบด้ านภาวะผู้นําและวิสยั ทัศน์นา่ จะมาใช้ ประโยชน์

ในโรงเรี ย นศึก ษาสงเคราะห์ ไ ด้ อย่ า งเป็ นประโยชน์ ม ากที สุด และด้ า นที น้ อ ยที สุด คื อ ด้ า น
คุณลักษณะ
ตารางที

แสดงการตรวจสอบยืนยันความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

ความสัมพันธ์

ความเหมาะสม
จํานวน

ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของการบริหาร
การเปลียนแปลงกับ
การปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรียนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน

ร้ อยละ

.00

ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
ความเป็ นไปได้
ความถูกต้ อง
จํานวน

ร้ อยละ

.00

จํานวน

ร้ อยละ

.00

การใช้ ประโยชน์ได้
จริ ง
จํานวน ร้ อยละ

.

จากการยืนยันความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื นฐาน พบว่า ผู้เ ชี ยวชาญทัง ท่าน มี ความคิดเห็นสอดคล้ องกันว่า รู ปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มี
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้ อง และการใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง จํานวน คน คิดเป็ น
ร้ อยละ .00
ทังนีผู้ทรงคุณวุฒิได้ เสนอข้ อคิด เห็นไว้ ดงั นีคือ เห็นด้ วยกับองค์ประกอบคุณลักษณะที
ส่งผลต่อแรงบันดาลใจและภาวะผู้นํา ส่วนองค์ประกอบด้ านวิสยั ทัศน์ไม่เห็นด้ วย ทีไม่มีอิ ทธิพล
ใด ๆ ต่อการบริ หารการเปลียนแปลงใด ๆ เลย และควรทดลองปรับองค์ ประกอบย่อย ๆ ทีมีคา่

ติด ลบแล้ ว หาองค์ ประกอบย่อ ย ๆ ใดบ้ า งที มี อิ ทธิ พ ลทังทางตรงทางอ้ อมต่อ การบริ ห ารการ
เปลียนแปลงของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ เพือจะได้ ทราบว่าองค์ประกอบใดทีจําเป็ นจริ ง ๆ มี
อะไร บ้ าง ควรแยกองค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะออกจากผู้อํานวยการและเพิมเติม ผู้เกียวข้ อง
ทีประกอบด้ วยครู กรรมการสถานศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ

บทที 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั งนี ศึ ก ษาเรื อง รู ป แบบความสัม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องการบริ ห ารการ
เปลี ยนแปลงกับการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยใช้ ระเบียบวิธีวิ จัยแบบผสมผสาน (Mixed
methodology) มีวตั ถุประสงค์เพือ ) เพือทราบองค์ประกอบของการบริ หารการเปลียนแปลง
ของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ) เพือ
ทราบองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และ 3) เพือทราบรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุข ององค์ประกอบการบริ หารการเปลี ยนแปลงกับองค์ประกอบการปฏิ รูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน ผู้วิจยั ได้ กําหนดแนวทางและรายละเอียดต่าง ๆ ของการวิจยั โดยมีวิธีดําเนินการวิจยั
แบ่งเป็ น 3 ขัน ดังนี
ขันตอนที การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี จากเอกสาร งานวิจัยทีเกียวข้ อง และ
สัม ภาษณ์ ค วามคิด เห็ น ของผู้ท รงคุณ วุฒิ โดยใช้ แ บบสัม ภาษณ์ กึ งโครงสร้ างโดยสัม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน คน เพือกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั และนํามากําหนดเป็ นตัว
แปรทีเป็ นองค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน
ตัวแปร
ขันตอนที การเก็ บรวบรวมข้ อ มูลในขันตอนของการวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ และ
พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน โดยการนําเอาตัวแปรทีได้ จากขันตอนที มาสร้ างเป็ นแบบสอบถามเพือสอบถามความ
คิดเห็น มี ลัก ษณะเป็ นแบบสอบถามชนิด จัด อันดับคุณ ภาพ ระดับ ตามแนวคิด ของลิ เ คิร์ ท
(Likert’s rating scale) และปรับแก้ ตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึกษา แล้ วนําแบบสอบถาม
ไปให้ ผ้ ูท รงคุณ วุฒิ จํ า นวน 5 คน พิ จ ารณาตรวจสอบความเที ยงตรงเชิ ง เนื อหา (content
validity) นําผลทีได้ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้ องตามวัตถุประสงค์ (Index of Item –
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Objective Congruence: IOC) เลือกข้ อคําถามทีมีคา่ IOC ทีมากกว่า 0.50 ขึนไป และปรับปรุง
แบบสอบถาม ได้ คําถามทีมีความเหมาะสม 190 ข้ อ หลังจากนันนําแบบทดสอบไปทดลองใช้ (try
out) กับประชากรที ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่าง จํ านวน 5 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 6 คน ประกอบด้ ว ย
ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และครู รวม 30 คน นําผลทีได้ แล้ วนํามาหาค่าความเชือมันของ
แบบสอบถามทังฉบับ โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ แอลฟา ตามวิธีของครอนบราค (Alpha
Cronbach Coeffcient) ซึงผลการวิเ คราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าความเชือมัน (Reliabillity) ของ
แบบสอบถามทังฉบับ มี ค่า เท่ากับ .
และได้ แบบสอบถามเพื อใช้ เ ก็ บ รวบรวมเพื อใช้ เ ก็ บ
รวบรวมข้ อมู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง จํ า นวน 44 โรงเรี ย น โรงเรี ย นละ 6 คน ประกอบด้ วย
ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และครู รวม 264 คน ได้ รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 43 โรง
จํ า นวน 258 ฉบับ เป็ นแบบสอบถามที มี ค วามสมบู ร ณ์ ทั งหมดคิ ด เป็ นร้ อยละ 100 นํ า
แบบสอบถามมาทําการวิเคราะห์ องค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์ เพือสํารวจหาหรื อค้ นหาตัวแปรแฝงทีซ่อนอยู่ภายใต้ ตวั แปรทีสังเกตได้ หรื อวัดได้
เรี ยกว่า การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) และองค์ประกอบ
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึ ก ษาสงเคราะห์ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยยืนยันตัวแปรแฝงทีซ่อนอยู่ภายใต้ ตวั แปรทีสังเกตได้ หรื อ
วัดได้ เรี ยกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) แปลผลจาก
การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากนันทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (path analysis)
ขันตอนที 3 การตรวจสอบรูปแบบทีเหมาะสม โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้ อง และการนําไปใช้ ประโยชน์
ของรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิง สาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํ านักงานคณะกรรมการการศึก ษาขัน
พืนฐานโดยวิธีการชาติพนั ธุ์วรรณา (ethnographic futures research: EFR) โดยใช้ ผ้ บู ริ หารระดับ
นโยบาย นักวิชาการ และผู้อํานวยการสถานศึกษาทีมีความเชียวชาญเกี ยวกับการบริ หารงาน
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ซึงกลุ่มตัวอย่างได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) รวม 7 คน โดยแบ่งเป็ นผู้บริ หารระดับนโยบาย จํานวน 1 คน นักวิชาการ จํานวน 1
คน และผู้อํ า นวยการที ปฏิ บัติง านในโรงเรี ยน จํ า นวน 5 คน ผลการพิ จ ารณาพบว่า รู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานมีความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้ อง และการนําไปใช้ ประโยชน์ได้

283
ขันตอนที 4 การวิเคราะห์ ปรับปรุ ง และนํ าเสนอรู ปแบบ ในขันตอนนี ผู้วิจัยได้ สรุ ป
ข้ อคิดเห็น ข้ อวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทีได้ มาปรับปรุงองค์ประกอบของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพือให้ ได้
รูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้ อง และ การนําไปใช้ ประโยชน์ได้
สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ ใช้ การหาความถี (frequency) ค่าร้ อยละ
(percentage) ค่าเฉลีย (arithmetic mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory factor analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ (path analysis)
และการวิเคราะห์เนือหา (content analysis)
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื อง รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน ได้ ข้อค้ นพบ ดังนี
. องค์ ป ระกอบของการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงของ โรงเรี ย นประเภทศึก ษา
สงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีจํานวน 4 องค์ประกอบ โดย
เรี ยงตามนําหนักองค์ประกอบทีได้ จากมากไปหาน้ อย คือ ) คุณลักษณะ ) การสร้ างแรงบันดาล
ใจ ) ภาวะผู้นํา ) วิสยั ทัศน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี
. องค์ประกอบที 1 “คุณลักษณะ” มีจํานวนตัวแปรทีอธิบายองค์ประกอบ 58
ตัวแปร มีคา่ นําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง .505-.738 มีคา่ ไอเกน 123.921
ซึงสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสม ได้ ร้อยละ 65.22 และหลังจากหมุนแกนองค์ประกอบได้
ค่าไอเกน 40.253 สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ ร้อยละ 21.186 เป็ นองค์ประกอบทีมี
ความสําคัญเป็ นอันดับที 1 และจัดเรี ยงลําดับตัวแปรตามค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor
loading ) ได้ ดงั นี 1) โครงสร้ างองค์กรทีเข้ มแข็ง 2) บริ หารให้ เท่าทันกับการเปิ ดประตูส่สู งั คม
อาเซียน 3) องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้ วยรัฐและองค์กรอืน ๆ 4) การกํากับนิเทศ
ติด ตามอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 5) คุณ ภาพและการปฏิ บัติไ ด้ 6) เครื อ ข่ายทางการศึก ษาเพื อ
ช่วยเหลื อสถานศึกษา 7) ระเบียบกฎหมายที เอื อต่อการบริ หารงาน 8) เครื อข่ายภายนอก 9)
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คุณลักษณะของท้ องถิน ประกอบด้ วย เขตพืนทีการศึกษา ชุมชน ผู้บริ หารและครู 10) นโยบายรัฐ
ที ชัด เจน 11) ผู้บ ริ ห ารเป็ นผู้ทํ า งานอย่า งเป็ นระบบและมี คุณ ภาพ 12) ผู้บ ริ ห ารดํ า เนิ น การ
เปลียนแปลงอย่างต่อเนื อง 13) โครงสร้ างขององค์กรทีเอือต่อการบริ หาร 14) ผู้บริ หารปลูกฝั ง
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 15) ผู้บริ หารสร้ างคุณธรรมให้ กบั บุคลากรในสถานศึกษา 16)
ผู้บริ หารจัดการฝึ กอบรมทีมีประสิทธิภาพ 17) ผู้บริ หารเป็ นผู้ทีมี ความชัดเจน 18) ผู้บริ หารเป็ นผู้
มีความสามารถรอบด้ าน (Well rounder) 19) ผู้บริ หารสื อสารกับผู้มี ส่ว นได้ ส่วนเสี ย 20)
เทคโนโลยีทีเหมาะสม 21) สมรรถนะทีดีของบุคลากร 22) ผู้บริ หารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
23) ความสลับซับซ้ อนขององค์กร 24) ผู้บริ หารมีระบบการตอบแทน/การให้ รางวัล 25) ผู้บริ หาร
สร้ างความสัมพันธ์อย่างชัดเจน 26) ผู้บริ หารเป็ นผู้ทีมีความเข้ าใจในบริ บทของสถานศึกษา 27)
ผู้บริ หารมีศีลธรรมและจริ ยธรรม 28) ผู้บริ หารพัฒนาจิตวิญญาณบุคลากร 29) ผู้บริ หารมอบ
งานให้ เหมาะสมกับความสามารถของผู้ใต้ บงั คับบัญชา 30) ผู้บริ หารใช้ หลักการบริ หารความ
เสียง 31) ผู้บริ หารมีความสามารถในการจัดระบบสือสารให้ ได้ ผลเพือเชือมโยงข้ อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้ ทวถึ
ั งทุกระดับขององค์กร 32) ผู้บริ หารสร้ างความมุ่งมันให้ แก่บคุ ลากร 33) ผู้บริ หาร
สามารถปรับเปลียนพฤติกรรมและวิธีการทํางานตามข้ อมูลใหม่ (เปลียนแปลงตามสถานการณ์)
34) ผู้บริ หารเป็ นนักจัดการปั ญหา 35) ผู้บริ หารสร้ างจิตวิญญาณของทีม 36) ผู้บริ หารเป็ น
นักวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือง 37) ผู้บริ หารจัดการศึกษาตามความต้ องการของนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล 38) ผลกระทบภายนอก ได้ แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้ มทางสังคม ภายในและ
ภายนอกชาติทีมีตอ่ องค์กร 39) ความร่วมมือของบุคลากร 40) ผู้บริ หารขับเคลือนกระบวนการ
บริ หารเป็ นแบบล่างขึนบน 41) ผู้บริ หารสร้ างความรู้สึกเร่งด่วนในการเปลียนแปลง 42) ผู้บริ หาร
คิดแบบบูรณาการและองค์รวม 43) การทําโครงสร้ างทางเทคโนโลยีให้ เข้ มแข็งเพือสนับสนุน
วิธีการสอนแบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง 44) ผู้บริ หารเป็ นผู้ไวต่อการเปลียนแปลง 45) ผู้บริ หาร
ระดมสมองอย่างสร้ างสรรค์ 6) ผู้บริ หารมีความยุติธรรม 47) ผู้บริ หารเน้ นคุณค่าทรัพยากร
มนุษย์ 48) ผู้บริหารเชือว่าองค์กรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทีสําคัญ (องค์กรแห่งการเรี ยนรู้) 49) ผู้บริ หารมี
ความมุง่ มันในการปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมาย 50) ผู้บริ หารเป็ นนักประสานทีดี 51) ผู้บริ หารมี
บุคลิกภาพทีส่งเสริ มตนเอง เช่น ความเชือมันในตนเอง 52) ผู้บริ หารตระหนักถึงความสําคัญ
เร่งด่วน 53) ผู้บริ หารแสดงออกถึงทักษะสือสารการเล่าเรื อง 54) ผู้บริ หารปลูกฝั งแนวทางใหม่ ๆ
ของความสําเร็ จ เข้ า สู่ระบบการทํางานขององค์กร 55) ผู้บริ หารมีโครงการทีดีและมีความ
เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยนชุมชนและวัฒนธรรม 56) ผู้บริ หารพัฒนาและรักษาภาวะผู้นํา
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อย่างเหมาะสม 57) ผู้บริ หารสละเวลาทํางานให้ กบั หน่วยงานอย่างสมําเสมอไม่เว้ นวันเสาร์
อาทิตย์ 58) ผู้บริหารปฏิบตั งิ านให้ เกิดความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนือง
1.2 องค์ประกอบที 2 “แรงบันดาลใจ” มีจํานวนตัวแปรทีอธิบายองค์ประกอบ 51
ตัวแปร มีคา่ นําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง . -. มีคา่ ไอเกน 3.893 ซึง
สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสม ได้ ร้อยละ 67.270 และหลังจากหมุนแกนองค์ประกอบได้
ค่าไอเกน 36.028 สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ ร้อยละ 18.962 เป็ นองค์ประกอบทีมี
ความสํ าคัญ เป็ นอันดับที 2 และจัดเรี ยงลํ าดับตัวแปรตามค่านํ าหนักองค์ประกอบ (Factor
loading) ได้ ดงั นี 1) ผู้บริ หารสามารถกระตุ้นให้ ผ้ ูร่วมงานสามารถจั ดการกับปั ญหาที ตนเอง
เผชิญ ได้ 2) ผู้บริ หารทําให้ ผ้ ูร่วมงานรู้ สึกมี คุณค่า 3) ผู้บริ หารใจกว้ าง ส่ง เสริ มให้ บุคลากรมี
เสรี ภาพในการคิด 4) ผู้บริ หารมีทศั นคติ เจตคติทีดีในแง่บวก 5) ผู้บริ หารตอบสนองต่อสิงทีรับฟั ง
ได้ 6) ผู้บริ หารรับฟั งผู้ร่วมงาน 7) ผู้บริ หารดูแลเอาใจใส่ผ้ รู ่วมงานเป็ นรายบุคคลทําให้ ร้ ู สึกว่ามี
คุณ ค่า และมี ค วามสํ า คัญ 8) ผู้บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม ทางวิ ช าการโดยวิ ธี e-learning 9) ผู้ บ ริ ห าร
เสริ มสร้ างความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์แก่ผ้ รู ่วมงาน 10) ผู้บริ หารมีความเอืออาทร ให้ ความอบอุ่นแก่
ผู้อืน 11) ผู้บริ หารมี ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ตามความเชื อและค่านิยม 12) ผู้บริ หารเข้ า
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 13) ผู้บริ หารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่ วมงานได้ ใช้ ความสามารถพิเศษ
ต่าง ๆ อย่างเต็มที 14) ผู้บริหารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานแสดงความคิดเห็นและเหตุผล 15) ผู้บริ หาร
มีความสามารถปรับบทบาทเป็ นผู้นําและผู้ตามได้ 16) ผู้บริ หารสนับสนุนให้ บุคลากรทํางาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 17) ผู้บริ หารใจกว้ าง เปิ ดกว้ างให้ ครูมีเสรี ภาพในการคิด 18)
ผู้บริ หารมีความสามารถในการบริ หารทรัพยากรบุคคล 19) ผู้บริ หารสร้ างขวัญและกําลังใจแก่
บุคลากร 20) ผู้บริ หารคํานึงและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้ านความจําเป็ นและ
ความต้ องการ 21) ผู้บริหารสร้ างศรัทธาและความเชือมันให้ เกิดกับบุคลากร 22) ผู้บริ หารมีความ
ยืดหยุ่นและพร้ อมเรี ยนรู้จากประสบการณ์ 23) ผู้บริ หารปรับปรุ งวิธีการและกระบวนการทํางาน
24) ผู้บริ หารให้ เกียรติผลงานทีผู้ใต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิ 25) ผู้บริ หารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่วมงานได้
เรี ยนรู้สิงใหม่ ๆ ทีท้ าทายความสามารถ 26) ผู้บริ หารสามารถทํางานกับคนหลากหลายรูปแบบ
27) ผู้บริ หารแสดงออกทางอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสม 28) ผู้บริ หารสร้ างความเชือมันว่าปั ญหา
ทุกอย่างสามารถแก้ ไขได้ 29) ผู้บริ หารดูแล ให้ คําแนะนํา ให้ การสนับสนุนและช่วยให้ ผ้ รู ่วมงาน
ก้ าวหน้ าในการทํางานทีรับผิดชอบ 30) ผู้บริ หารสร้ างและสือความหวังอย่างชัดเจน 31)
ผู้บริ หารพัฒนาทักษะภาวะผู้นําและผู้ตามได้ 32) ผู้บริ หารแสดงความรู้ สึกอย่างเปิ ดเผย เช่น
เป็ นผู้ทีเข้ าใจง่าย เอืออารี และติดต่อสมาชิกอยู่อย่างสมําเสมอ 33) ผู้บริ หารปรับปรุงบรรยากาศ
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ในการทํางานและสร้ างความประทับใจในการปฏิ บตั ิงาน 34) ผู้บริ หารมีการคิดและการ
แก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ 35) ผู้บริ หารมอบหมายงานเพือเป็ นเครื องมือในการพัฒนาผู้ร่วมงาน
36) ผู้บริ หารแสดงการอุทิศตัวหรื อผูกพันต่อเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ร่วม 37) ผู้บริ หารแสดงการ
อุทิศตัวหรื อผูกพันต่อเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ร่วม 38) ผู้บริ หารสือสารให้ บคุ ลากรในระดับต่าง ๆ
พร้ อมทีจะทํางานได้ 39) ผู้บริ หารทําให้ ผ้ รู ่วมงานรู้สึกว่าปั ญหาทีเกิดขึนเป็ นสิงที ท้ าทายและเป็ น
โอกาสทีดีทีจะแก้ ปัญหา 40) ผู้บริ หารแสดงให้ เห็นว่าการเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความ
ร่ วมมือ ร่ วมใจ ในการแก้ ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน 41) ผู้บริ หารให้ กําลังใจผู้ร่วมงานให้
พยายามหาแนวทางในการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการใหม่ ๆ 42) ผู้บริ หารเป็ นผู้ไวต่อความรู้ สึกของ
ผู้ร่วมงาน 43) ผู้บริหารไม่วิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 44) ผู้บริ หารเพิม
อํานาจในการตัดสินใจให้ กบั ผู้อืน 45) ผู้บริ หารรู้คา่ นิยมและวัฒนธรรมขององค์กรทีมีผลต่อการ
ทํางาน 46) ผู้บริ หารมีความกระตือรื อร้ น 47) ผู้บริ หารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานมีความภูมิใจในงาน
ของตนเอง 48) ผู้บริหารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานตระหนักถึงปั ญหา 49) ผู้บริ หารพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ร่วมงานให้ สูงขึน 50) ผู้บริ หารสนับสนุนให้ บุคลากรมีส่วนร่ วมและร่ วมกันเสนอปั ญหาของ
องค์กร 51)ผู้บริหารให้ การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้ บังคับบัญชา ผู้บริ หารมีการกระจายอํานาจทาง
การศึกษา
1.3 องค์ประกอบที 3 “ภาวะผู้นํา” มีจํานวนตัวแปรทีอธิบายองค์ประกอบ 13
ตัวแปร มีคา่ นําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง . -. มีคา่ ไอเกน . ซึง
สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ ร้อยละ 68.547 และหลังจากหมุนแกนองค์ประกอบได้
ค่าไอเกน 19.895 สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ ร้อยละ 10.471 เป็ นองค์ประกอบทีมี
ความสํ าคัญ เป็ นอันดับที 3 และจัดเรี ยงลํ าดับตัวแปรตามค่านํ าหนักองค์ประกอบ (Factor
loading ) ได้ ดงั นี 1) ผู้บริหารส่งเสริมด้ านการติดต่อสื อสาร 2) ผู้บริ หารมีภาวะผู้นํา/การเป็ นผู้นํา
3) ผู้บริ หารสนับสนุนการดําเนินงาน 4) ผู้บริ หารส่งเสริ มและพัฒนาวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา 5)
ผู้บริ หารอํานวยความสะดวกในทีประชุม 6) ผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์ทีเท่าทันการเปลียนแปลง 7)
ผู้บริ หารส่งเสริ มการเปลียนแปลงของสถานศึกษา 8) ผู้บริ หารมีการตัดสินใจ 9) ผู้บริ หารมีการ
ปฏิสมั พันธ์กบั นักเรี ยน 10) ผู้บริ หารมีทกั ษะการบริ หาร 11) ผู้บริ หารมีความเป็ นประชาธิปไตย
12) ผู้บริหารโน้ มน้ าวผู้ร่วมงานให้ ปฏิบตั ติ ามในสิงทีต้ องการได้ 13) ผู้บริ หารกําหนดเป้าหมายและ
การปฏิบตั งิ านทีชัดเจน
1.4 องค์ประกอบที 4 “วิสยั ทัศน์” มีจํานวนตัวแปรทีอธิบายองค์ประกอบ 5 ตัวแปร
มีค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง . -. มี ค่าไอเกน 2.156 ซึง
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สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสม ได้ ร้อยละ 69.682 และหลังจากหมุนแกนองค์ประกอบได้
ค่าไอเกน 14.214 สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ ร้อยละ 7.481 เป็ นองค์ประกอบทีมี
ความสําคัญ เป็ นอันดับที 3 และจัดเรี ยงลําดับตัวแปรตามค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor
loading) ได้ ดงั นี 1) ผู้บริหารมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาสําคัญ จุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงาน
ได้ 2) ผู้บริ หารมีสญ
ั ชาติญาณในการสร้ างวิสยั ทัศน์ 3) ผู้บริ หารมีเป้าหมายการทํางานที
เหมาะสมกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนได้ 4) ผู้บริ หารมีความสามารถในการสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วม
5) ผู้บริหารสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้ ดีสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร
2. วิเคราะห์ องค์ ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยน
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ตัวแปรทัง
ตัวแปร มี ค่าเฉลียอยู่ร ะหว่าง . - . มี ค่าเบียงเบนมาตรฐานอยู่ร ะหว่าง . - .
ได้ แก่ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ (โดยเฉพาะ
หลักสูตรสถานศึกษายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง) การบริ หารการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์ กระบวนการรับนักเรี ยนด้ อยโอกาสทีมีประสิทธิ ภาพ การดําเนินตามโครงสร้ าง
บริ หารสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ การปฏิรูปแหล่งเรี ยนรู้ คุณภาพห้ องเรี ยน ภูมิปัญญา
ท้ องถิน การสร้ างเครื อข่ายทางการศึกษาและการแลกเปลียนเรี ยนรู้ พัฒนาทักษะชีวิต วิชาการ
อาชีพ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพมากขึน การประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาครูสําหรับโรงเรี ยนประจํา การกระจายอํานาจสู่สถานศึกษา
การสร้ างเครื อข่ายองค์กรชุมชน องค์กรท้ องถิน เพือให้ มีส่วนร่วมการจัดการศึกษา (เครื อข่ายด้ าน
การสร้ างพัฒนาและนักเรี ยน) การพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์การรั บ
นักเรี ยน ระบบ การระดมทรัพยากรเพือใช้ ในการศึกษาจากชุมชนและท้ องถิน จัดแหล่งเรี ยนรู้
เทคโนโลยี ท างการศึกษา (แหล่ง เรี ย นรู้ เรื อง e-learning) ทุกวิ ช า/ทุกกลุ่มสาระ พัฒ นาข้ อมูล
สารสนเทศทังระบบ กระบวนการนิเทศภายในทีได้ มาตรฐาน ชัดเจน ผลการวิเคราะห์โมเดลการ
วัดตัวแปรการปฏิรูปการศึกษา พบว่า ค่าสถิติที ทดสอบ ได้ แก่คา่ ไค-สแควร์ มีคา่ เท่ากับ . มี
ค่าองศาอิสระเท่ากับ สัดส่วนของค่าไค-สแควร์ กับองศาอิสระ มีค่าเข้ าใกล้ หนึง ค่า p มีค่า
เท่ากับ .05 (p=0.50000) RMSEA มีคา่ เข้ าใกล้ 0 ดัชนีวดั ความสอดคล้ อง GFI = 1.00, AGFI
= 1.00, RMR = 0.0024 แสดงว่า โมเดลการวัดมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พบว่า นําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ แต่ละตัวมีคา่ สูง (loading>.90)
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3.
การวิ เ คราะห์ รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข องการบริ ห ารการ
เปลี ยนแปลงกั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึ ก ษา
สงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ผลการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที เกี ยวข้ อง พบว่ามี ตัวแปรต้ น มี
องค์ประกอบ คือ คุณลักษณะ การสร้ างแรงบันดาลใจ ภาวะผู้นํา และ วิสยั ทัศน์ ส่วนตัวแปรตาม
คือ การปฏิ รู ปการศึก ษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึก ษาสงเคราะห์ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขันพื นฐาน เมื อพิ จ ารณารายละเอี ย ดพบว่า องค์ ป ระกอบด้ า น
คุณ ลัก ษณะ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ องค์ ป ระกอบด้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ และมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
องค์ประกอบภาวะผู้นํา เมือพิจารณาอิทธิพลระหว่างตัวแปรภายใน พบว่า ไม่มีอิทธิพลทางตรง
ระหว่างตัวแปรภายใน เมือพิจารณาอิทธิพลทางอ้ อม พบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะ มีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อองค์ประกอบวิสยั ทัศน์ โดยผ่านองค์ประกอบด้ านแรงบันดาลใจ สําหรับองค์ประกอบ
ด้ านอืน ๆ พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ ตัวแปรองค์ประกอบทุกตัว สามารถทํานายตัวแปรการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที
(LReform) ได้ ร้อยละ (R-Square=.84)
นอกจากนันวิเคราะห์ความสอดคล้ องความกลมกลืนระหว่างโมเดลและข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่าค่าไค-สแควร์ (Chi-Square : F 2 ) มีคา่ เท่ากับ . (P=0.36286) แสดงให้
เห็น ความแตกต่า งอย่างมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ หมายถึ ง รู ป แบบความสัม พัน ธ์ การบริ หารการ
เปลี ยนแปลงกับการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สัง กัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐานมี ความสอดคล้ องกับข้ อมูล เชิ ง ประจัก ษ์
นอกจากนียังสามารถพิจารณาค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องอืน ๆ ได้ อีก เช่น Goodness-of-fit: GFI
และ Adjusted Goodness-of-fit : AGFI มีคา่ เข้ าใกล้ หรื อเท่ากับ คือค่า GFI = . และค่า
AGFI=1.00 ค่า Root Mean Squared Residual: RMR มี ค่า เท่า กับ 0.00 และค่า
Standardized Root Mean Square Residual (Standardized RMR) มีคา่ เข้ าใกล้ และไม่เกิน
. ซึงในทีนีมีคา่ เท่ากับ .
แสดงให้ เห็นว่า รูปแบบโมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ค่าดัชนี Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) มีคา่ เท่ากับ 0.017
ซึงมีคา่ ระหว่าง .- . แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ อยูใ่ นระดับดี
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4. รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ย นประเภทศึ ก ษาสงเคราะห์ สํานั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
จากการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน ประกอบด้ วย องค์ประกอบ คือ ) คุณลักษณะ ) การสร้ างแรงบันดาล
ใจ ) ภาวะผู้นํา ) วิสยั ทัศน์ และองค์ประกอบทีเป็ นตัวแปรตามคือ ) การปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน ซึงแสดงเป็ นสมการโครงสร้ างได้ ดงั นี

X2
-1.29

9.60
.38*

X1
1.00*

X3

.06

X4

Y
-13.27

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

การอภิปรายผล
ผลการวิจยั ครังนี มีประเด็นทีค้ นพบจากรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หาร
การเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และสามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ได้ ดงั นี
1. องค์ประกอบของการบริ หารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สัง กัด สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขันพื นฐาน ประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบดัง นี )
คุณลักษณะ ) การสร้ างแรงบันดาลใจ ) ภาวะผู้นํา ) วิสยั ทัศน์ ซึงองค์ประกอบดังกล่าว
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สอดคล้ องกับสมมติฐานของการวิจัย ทังนี การบริ หารการเปลียนแปลงเป็ นการทําให้ องค์การมี
ลักษณะเปลียนไป เพือสนองตอบต่อปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลง โดยมีผ้ บู ริ หารเป็ นผู้นํา
การเปลียนแปลง ทีมุ่งการเปลียนแปลงทังระบบทีเป็ นโครงสร้ าง เทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล และ
วัฒนธรรมองค์การ และจะต้ องเปลียนแปลงเป็ นกระบวนการเพือทําให้ การเปลียนแปลงนันประสบ
ผลสําเร็ จตามเป้าหมาย ดังทีฟูลแลน (Fullan) กล่าวว่า กระบวนการเปลียนแปลงทางการศึกษา
หมายถึง การมี วัส ดุอุปกรณ์ ใหม่ การมี พ ฤติกรรมใหม่ การปฏิ บตั ิใหม่ และมีความเชื อใหม่
ความเข้ าใจใหม่และกระบวนการเปลียนแปลงนันจะเกิดขึนได้ จากแรงผลักดัน 8 อย่าง คือ 1)
การสร้ างเป้าหมายทางคุณธรรม คือการพัฒนาสังคมด้ วยการปรับปรุ งระบบการศึกษาและการ
เรี ยนรู้ 2) การสร้ างศักยภาพของบุคคลและองค์กร ศักยภาพของบุคคลคือ ความรู้ความสามารถ
ส่วนศักยภาพขององค์การเกียวข้ องกับระบบพืนฐานของหน่วยงานในท้ องถิน เขตและประเทศ ซึง
ทังบุค คล โรงเรี ย น เขต และประเทศต้ อ งพัฒ นาให้ มี ศัก ยภาพใหม่ ๆ ด้ ว ยการอบรม ให้
คําปรึกษา 3) ความเข้ าใจกระบวนการเปลียนแปลง โดยต้ องมีผ้ นู ําคอยชีแนะและอธิบายขันตอน
ในการเปลียนแปลงอย่างชัดเจน 4) การพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้ คือ การสร้ างสภาพแวดล้ อม
ในการดําเนินการเปลียนแปลงให้ ประสบความสําเร็ จ โดยต้ องมีกลยุทธ์ร่วมกันเพือให้ บุ คลากรได้
เรี ยนรู้ซึงกันและกัน (มิติทางความรู้ ) และทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันทีจะเปลียนแปลง (มิติทาง
จิตใจ) 5) การพัฒนานวัตกรรมการประเมินผล ประกอบด้ วย การเข้ าถึงและรวบรวมข้ อมูล
เกียวกับการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน โดยใช้ เทคโนโลยีเป็ นเครื องมือในการประเมินผล เนืองจากความถูก
ต้ องน่าเชือถือและแก้ ไขได้ ง่ายทีสุด 6) การเน้ นความเป็ นผู้นําการเปลียนแปลง ความสําคัญของ
ภาวะผู้นําว่า ควรจะสร้ างความยิงใหญ่ให้ กบั องค์ก รได้ อย่างยาวนานมากกว่าการหวังผลระยะ
สัน การจัดการทีประสบความสําเร็ จไม่ใช่เพียงแค่ความสําเร็ จระดับบุคคลเท่านัน แต่หมายถึง
การพัฒนาความสําเร็จให้ กบั ผู้อืนด้ วย 7) การสร้ างความชัดเจน เป็ นการพัฒนารูปแบบทีชัดเจน
ใหม่ ๆ เพือช่วยให้ บคุ ลากรได้ มองภาพความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานได้ อย่างชัดเจน 8) การ
เสริ มสร้ างการพัฒนาการเปลียนแปลง 3 ระดับ คือ การเปลียนแปลงทีเน้ นความสัมพันธ์ทงั 3
ระดับ คือ การเปลียนแปลงในระดับโรงเรี ยนและชุมชน การเปลียนแปลงในระดับจังหวัด และการ
เปลียนแปลงในระดับประเทศ รวมถึง สุเทพ พงษ์ ศรี วัฒน์ ได้ ศึกษางานวิจัยเกี ยวกับผู้ นํ าการ
เปลียนแปลงทางการศึกษา จะมี คุณลักษณะสําคัญ ประการ ดังนี ) ต้ องเป็ นผู้มี วิสัยทัศน์
(Having vision) มีความเชือว่า “โรงเรี ยนมีไว้ เพือเป็ นสถานทีเรี ยนรู้ (Believing that the schools
are for learning) ) ต้ องให้ คณ
ุ ค่าและความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ (Valuing human
resources) ) ต้ องมีทกั ษะทีดีของการเป็ น “นักสือสารและนักฟั ง” ทีมีประสิทธิภาพ (Being a
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skill communicators and listener) ) ต้ องแสดงพฤติกรรมเชิงรุก (Acting proactively) )
ต้ องกล้ าทีจะเสียง (Taking risks) รวมถึง อุดม ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ ได้ ประมวลสรุปองค์ประกอบ
ของผู้นําการเปลียนแปลงว่ามี องค์ประกอบ ได้ แก่ ) ภาวะผู้นําบารมีในการสร้ างแรงบันดาล
ใจ (Charismatic inspirational leadership) รั บ รู้ ในพฤติ ก รรมของผู้นํ า ทํ า ให้ เ กิ ด การ
ลอกเลี ย นแบบพฤติกรรมผู้นํ าขึน นอกจากนี ผู้นํา การเปลี ยนแปลงยัง มี พ ฤติกรรมปฏิ บัติที มี
มาตรฐานทางศีลธรรม และศีลธรรมสูงจนเกิดการยอมรับว่าเป็ นสิงทีถูกต้ องดีงาม ทําให้ ได้ รับ
ความศรัทธา ความไว้ วางใจ การยอมรับ นับถือย่างลึกซึงจากผู้ตามพร้ อมได้ รับความไว้ วางใจ
อย่างสูงอีกด้ วย แต่ยงั ไม่สามารถก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงได้ แม้ ว่าผู้ตามจะเกิดความชืนชม
และศรัทธาแล้ วก็ตาม เพราะยังไม่เกิดแรงจูงใจทีสูงพอทีจะเปลียนความยึดติดผลประโยชน์ของ
ตนไปเป็ นการเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม ซึงค่อนข้ า งจะมีลักษณะเป็ นนามธรรม ดัง นัน ผู้นํา
จะต้ องแสดงออกด้ วยการสือสารให้ ผ้ ตู ามทราบถึงความคาดหวังทีผู้นํามีต่อผู้ตามด้ วยการสร้ าง
แรงบันดาลใจ ให้ ยดึ มันและร่วมสานฝั นต่อวิสยั ทัศน์ขององค์กร เพือนําไปสู่เป้าหมายแทน การทํา
เพือประโยชน์เฉพาะตน ผู้นําการเปลียนแปลงจึงเป็ นผู้ทีส่งเสริ มนําใจแห่งการทํางานเป็ นทีม
ผู้นําจะพยายามจูงใจผู้ตามให้ ทํางานบรรลุเกินเป้าหมายทีกําหนดไว้ โดยการสร้ างจิตสํานึกของผู้
ตามให้ เ ห็น ความสํ าคัญ ว่าเป้าหมายและผลงานนัน จํ าเป็ นต้ องมี การปรั บ ปรุ ง เปลี ยนแปลง
ตลอดเวลา จึงทําให้ องค์กรเจริ ญก้ าวหน้ าประสบความสําเร็ จได้ ) ภาวะในการกระตุ้นทาง
ปั ญญา (intellectual stimulation) เป็ นพฤติกรรมของผู้นําการเปลียนแปลงทีแสดงออกด้ วยการ
กระตุ้นให้ เกิดการริเริมสร้ างสรรค์สิงใหม่ ๆ โดยใช้ วิธีการคิดทวนกระแสความเชือและค่านิ ยมเดิม
ของตนหรื อผู้นําหรื อองค์กร ผู้นําการเปลียนแปลงจะสร้ างความรู้ สึกท้ าทายให้ เกิดขึนแก่ผ้ ตู าม
มองปั ญหาเป็ นโอกาสและจะให้ การสนับสนุน หากต้ องการทดลองวิธีการใหม่ ๆ ของตน หรื อการ
ริ เริ มสร้ างสรรค์งานใหม่ ๆ ให้ กบั องค์กร ส่งเสริ มให้ ผ้ ตู ามแสวงหาทางออกและวิธี การแก้ ปัญหา
ต่าง ๆ ด้ วยตนเองเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูตามได้ แสดงความสามารถอย่างเต็ม ที กระตุ้นให้ ทุกคนได้
ทํางานอย่างอิสระในขอบเขตของงานทีตนมีความรู้ ความชํานาญ ) ภาวะในการคํานึงถึงความ
เป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized consideration) เป็ นพฤติกรรมของผู้นําการเปลียนแปลง ทีให้
ความสํ า คัญ ในการใส่ ใ จถึ ง ความต้ อ งการความสํ า เร็ จ และโอกาสก้ าวหน้ า ของผู้ต ามเป็ น
รายบุคคล ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล บางคนอาจต้ องดูแลใกล้ ชิด ในขณะทีบางคน
มีความรับผิดชอบสูงอยูแ่ ล้ ว จะให้ อิสระในการทํางาน เป็ นต้ น โดยทีผู้นําแสดงบทบาทเป็ นครู พี
เลียง และที ปรึ กษาให้ คําแนะนําในการช่วยเหลือ ผู้ตามให้ พัฒนาระดับความต้ องการของตนสู่
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ระดับที สูงขึน สร้ างบรรยากาศการทํางานทีดี ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และความมันใจให้ แก่ผ้ ูตาม
เพือให้ ทํางานได้ ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนีงานวิจยั ทีเกียวข้ องทีมีความสอดคล้ องกับองค์ประกอบของการบริ หารการ
เปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน มีดังนี สุริยน ชาธรรมา ได้ ทําการวิจัยเรื อง ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หาร
โรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายกุณโฑ อําเภอท่าคันโท สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต
โดยศึกษาภาวะผู้นําการเปลียนแปลงว่าเป็ นกระบวนการทีผู้บริ หารแสดงให้ เห็นการบริ หาร
จัดการในโรงเรี ยนทีเป็ นกระบวนการเปลียนแปลงความพยามยามของบุคลากรให้ สูง ขึน โดย
ยกระดับแรงจูงใจของบุคลากรให้ เกิดความต้ องการมากกว่าทีเป็ นอยู่ และตระหนักถึงคุณค่าของ
จุดมุ่งหมายเป็ นผลให้ เกิดการปฏิบตั ิงานเกินความคาดหวัง มีศกั ยภาพในการปฏิบตั งิ านและเป็ น
นักพัฒนา โดยภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารมี องค์ประกอบ ดังนี ) การมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ (idealized influence) คือการที ผู้นําประพฤติตัวเป็ นแบบอย่างหรื อเป็ นโมเดล
สํ า หรั บ ผู้ต าม ผู้นํ า เป็ นที ยกย่ อ ง เคารพนับ ถื อ ศรั ท ธา ไว้ ว างใจ และทํ า ให้ ผ้ ูต ามเกิ ด ความ
ภาคภูมิ ใ จเมื อได้ ร่ว มงานกัน ผู้ต ามจะพยายามประพฤติป ฏิ บัติเ หมื อนกับผู้นํา และต้ องการ
เลียนแบบผู้นําของเขา สิงทีผู้นําต้ องปฏิบตั ิเพือบรรลุถึงคุณลักษณะนี คือ ผู้นําจะต้ องมีวิสยั ทัศน์
2) การสร้ างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) คือ การทีผู้นําจะประพฤติในทางทีจูงใจ
ให้ เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตามโดยการสร้ างแรงบันดาลใจภายใน การให้ ความหมายและท้ าทายใน
เรื องงานของผู้ตาม ผู้นําจะกระตุ้นจิ ตวิญญาณของทีมให้ มี ชี วิตชีวา มี การแสดงออกซึงความ
กระตือรื อร้ น โดยการสร้ างเจตคติทีดีและการคิดในแง่บวก ผู้นําจะทําให้ ผ้ ูตามสัมผัสกับภาพที
งดงามของอนาคต ผู้นําจะสร้ างและสือความหวังทีผู้นําต้ องการอย่างชัดเจน ผู้นําจะแสดงการ
อุทิศตัวหรื อผูกพันต่อ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ) การกระตุ้นทางปั ญญา (intellectual
stimulation) คือ การทีผู้นํามีการกระตุ้นผู้ตามให้ ตระหนักถึงปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในหน่วยงาน
ทําให้ ผ้ ตู ามมีความต้ องการหาแนวทางใหม่มาแก้ ปัญหาในหน่วยงาน เพือหาข้ อสรุปใหม่ทีดีกว่า
เดิม เพื อให้ เ กิ ดสิ งใหม่และสร้ างสรรค์ โดยผู้ นํ ามี ก ารคิดและแก้ ไ ขปั ญ หาอย่า งเป็ นระบบ มี
ความคิดริ เ ริ มสร้ างสรรค์ มี ก ารตังสมมติฐ าน การเปลี ยนกรอบการมองปั ญ หาการเผชิ ญ กับ
สถานการณ์เก่า ๆ ด้ วยวิถีทางใหม่ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริ เริ มใหม่ๆ ในการพิจารณา
ปั ญหา และการหาคําตอบของปั ญหามีการให้ กําลังใจผู้ตามให้ พยายามหาทางแก้ ปัญหาด้ วยวิธี
ใหม่ ๆ ) การคํ านึง ความเป็ นเอกัต ถะบุค คล (individualized consideration) ผู้นํา จะมี
ความสัมพันธ์เกียวข้ องกับบุคคลในฐานะผู้นําในการดูแลเอาใจใส่ผ้ ตู ามเป็ นรายบุคคล และทําให้ ผ้ ู
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ตามรู้ สึกมีคณ
ุ ค่าและมีความสําคัญ ผู้นําจะเป็ นผู้ฝึกสอนและเป็ นทีปรึ กษาของผู้ตามแต่ละคน
เพือการพัฒนาผู้ตาม ผู้นําจะเอาใจใส่เป็ นพิเศษในความต้ องการของปั จเจกบุคคล เพือความ
สัม ฤทธิ และเติ บ โตแต่ ล ะคน ผู้ นํ า พัฒ นาศัก ยภาพของผู้ ตามและเพื อนร่ ว มงานให้ สู ง ขึ น
นอกจากนีผู้นํามีการปฏิบตั ิต่อผู้ตามโดยการให้ โอกาสในการเรี ยนรู้สิงใหม่ สร้ างบรรยากาศของ
การให้ การสนับสนุน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้ านความจําเป็ นและความต้ องการ
การประพฤติของผู้นํา แสดงให้ เห็นว่าเข้ าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสําหรับ
งานวิจยั ในต่างประเทศนัน คริ สซอฟ บาร์ บารา (Kristoff Barbara) ได้ ทําการศึกษาเรื อง ภาวะ
ผู้นําการเปลียนแปลงวัฒนธรรมโรงเรี ยนทีส่งผลต่อความชํานาญและประสิทธิภาพการบริ หารของ
ผู้บริหารโรงเรี ยนด้ อยโอกาส ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงทีพบว่าใช้ กนั
มาก ในผู้บริ หารโรงเรี ยนด้ อยโอกาสคือ การมีวิสัยทัศน์ การเอาใจใส่ผ้ ูร่วมงานและกล้ าเสียง
วัฒนธรรมองค์กรทีส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของผู้บริ หารคือ ความร่ วมมือของทีมงาน การ
ได้ รับการสนับสนุนจากชุมชน และลักษณะของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงวัฒนธรรมโรงเรี ยนทีมี
ดังกล่าว จะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาและสะท้ อนให้ เห็นถึงความมีประสิทธิ ภาพ ความดีเด่นของ
ผู้บริหารโรงเรี ยนด้ อยโอกาส
เมือพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า
. องค์ประกอบด้ านคุณลักษณะ เป็ นองค์ประกอบทีมีความสําคัญเป็ นอันดับ ซึง
ประกอบด้ วย องค์ประกอบย่อย คือ องค์ประกอบ “คุณลักษณะส่วนตน” ทังนีคุณลักษณะ
ของผู้บริ หารเป็ นสิงสําคัญ โดยเฉพาะโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ซึงเป็ นโรงเรี ยนทีนักเรี ยน
พักอยูป่ ระจําตลอด ชัวโมง ผู้บริหารต้ องมีคณ
ุ ลักษณะทีเสียสละ ทุ่มเททังกําลังแรงกาย แรงใจ
ุ ลักษณะทีดีทีนักเรี ยนถื อเป็ นแบบอย่าง
และเวลา ผู้บริ หารครู ถือเป็ นพ่อแม่คนทีสอง ต้ องมีคณ
ต้ น แบบให้ กับ นัก เรี ย น ซึงสอดคล้ อ งกับ สกุล รั ต น์ กมุท มาศ ได้ แ สดงทัศ นะไว้ ว่า ผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาเป็ นบุคคลสํ าคัญ ที จะชี วัดความสํ าเร็ จขององค์กรในการปฏิ รูปการศึกษาไทย
นอกจากนีความอยู่รอดของโรงเรี ยนในโลกยุคปั จจุบนั ทีมีความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ วผู้บริ หารยุค
ใหม่ต้องเตรี ยมตนเองให้ มีคณ
ุ ลักษณะและขีดความสามารถทีเหมาะสม สอดคล้ องกับสัมมนา
รธนิธย์ กล่าวว่า ผู้บริ หารย่อมมีบทบาททีเป็ นผลต่อความสําเร็ จหรื อประสิทธิภาพงานเป็ นอย่าง
ยิง หากผู้บริ หารมี ลักษณะที ดี แต่ถ้าคุณ ลักษณะหรื อพฤติกรรมของผู้บริ หารไม่ดี แม้ จัดการ
องค์ กรถูกต้ อ ง หรื อดี เ พี ย งใดก็ ตามผลงานที เกิ ดขึนของหน่ว ยงานนัน ๆ ย่อมสมบูรณ์ ไ ด้ ยาก
ดัง นันผู้บริ หารต้ องมี คุณ สมบัติทีเหมาะสม มี พ ฤติกรรมในการนําที ถูกต้ อง เหมาะสม เพราะ
ความสําเร็ จของงานทุกด้ านขององค์ กร ซึงจะขึนอยู่กับผู้บริ หารที จะวินิจฉัยสังการหรื อตัดสิน
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แก้ ปัญหาต่าง ๆ เพือให้ เกิดประสิทธิภาพ ซึงลักษณะของผู้บริ หารทีพึงประสงค์ของผู้นํานัน ควร
ประกอบด้ วยเรื องทีสําคัญ ได้ แก่ ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคลด้ านคุณลักษณะทีเกียวข้ องกับการ
บริ ห ารงานและด้ า นคุณ ลัก ษณะทางสัง คม สอดคล้ อ งกับ วี ร ะ ประเสริ ฐ ศิล ป์ ได้ กํ า หนด
คุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษามืออาชีพไว้ 6 ประการ ดังนี 1) เป็ นผู้นําการเปลียนแปลง
2) มีจิตวิญญาณนักบริหาร อุทิศตนเพือหน้ าที มีความเป็ นปั ญญาชน ผู้บริ หารเป็ นแบบอย่างทีดี
3) เป็ นผู้นําทางการศึกษา 4) มีความรู้ความสามารถในการบริ การ 5) มีผลงานทีแสดงถึงความ
ชํานาญในการบริ หารการศึกษา 6) นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริ หาร
สําหรับ ศักดิไทย สุรกิจบวร ได้ กล่าวถึงผลงานวิจยั บางชินทีสรุ ปและจําแนกถึงคุณลักษณะของ
ผู้บริ หารทีจะส่งผลต่อการบริ หารจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ สามารถจําแนกได้ 10 ประการคือ
1) มี ความพร้ อมทางด้ านข้ อมูลสารสนเทศ 2) มีความรู้ ทางวิช าชี พ 3) มี ความรู้ เท่าทันใน
สถานการณ์ 4) มี ทักษะในการเข้ าสัง คม 5) มีทักษะในการวิเคราะห์ ปัญหา แก้ ปัญหาและ
ตัดสินใจ 6) การควบคุมอารมณ์ 7) มีพฤติกรรมกล้ าเสียง 8) มีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ 9) มี
ความรู้ สึกไวต่อบุคคลอืน และ 10) มี ความใฝ่ รู้ และฝึ กฝนการเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับวิจัยของ
นันทนา บุรีจนั ทร์ ได้ ศกึ ษาภาวะผู้นําการเปลียนแปลงว่าเป็ นการรับรู้และความคิดเห็นเกียวกับ
พฤติกรรมการใช้ อิทธิพลของผู้บริ หาร โดยการมุ่งให้ มีการเปลียนแปลงจากสภาพเดิมทีเป็ นอยู่
โดยกระตุ้นให้ ผ้ ตู ามได้ ตระหนักถึงโอกาสหรื อปั ญหาและการร่วมกําหนดวิสยั ทัศน์ให้ เกิดสิงใหม่ ๆ
ในองค์ ก ร ทังนี ผู้ นํ า มี ก ารจูง ใจให้ บุ ค คลปฏิ บัติ ง านเกิ น กว่ า ความคาดหวัง ปกติ ซึ งได้ แ ก่
ความสามารถของผู้นําในด้ านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร ซึงเป็ นคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมที
ดีงามเป็ นทียอมรับถูกต้ องดีงามตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของตนเอง ผู้อืน และสังคม
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของธีระ รุญเจริ ญ ได้ ศกึ ษาวิจยั เกียวกับความเป็ นมืออาชีพในการจัดการ
และบริ หารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของผู้บริ หารมืออาชีพประกอบด้ วย
) การปรับเปลียนเสริ มสร้ างวัฒนธรรมการบริ หารที สอดคล้ องกับยุคโลกาภิวตั น์ ) การสร้ าง
เครื อข่ายในการบริ หารจัดการ และพึงพาอาศัยแลกเปลียนเรี ยนรู้ ซึงกันและกัน สําหรับจักรี
นิลวิสุทธิ ได้ ทําการศึกษา คุณลักษณะที พึงประสงค์ ของผู้อํานวยการสถาบันอาชี วศึกษาตาม
ความคาดหวัง ของผู้บริ หาร และครู อาจารย์ ในกลุ่ม ภาคกลาง ผลการศึกษาพบว่า ) ด้ าน
บุคลิกภาพ คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถาบันอาชีวศึกษาตามความคาดหวังของ
ผู้บริ หารและครู -อาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ความซือสัตย์ มีเกียรติเชือถือได้
อยูใ่ นระดับมากทีสุด สําหรับวุฒิชยั วรชิน ได้ ทําการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นํา
กับประสิทธิผลภาวะผู้นําของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
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พืนฐาน ในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้นํา ได้ แก่ คุณ ลักษณะทาง
บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางแรงจูงใจ และคุณลักษณะทางทักษะ มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผล
ภาวะผู้นํา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . และสําหรับเฮย์ กรุ๊ป (Hay Group) ได้ ร่วมมือ
กับนิตยสาร Fortune ในการสํารวจเพือหาบริ ษัททีได้ รับการยอมรับของอเมริ กาและของโลก เพือ
เปิ ดเผยบริ ษัททีมีการดําเนินการยอดเยียมเป็ นทียอมรับ และประสบความสําเร็ จมากทีสุด ซึงใน
การวิจยั ครังนี มีหวั ข้ อในการศึกษาวิจยั เกียวกับปั จจัยทีเป็ นคุณลักษณะ ความสามารถขององค์กร
ในการพัฒนาปฏิบตั ิ และวิธีหานวัตกรรมทีมีความท้ าทาย ซึงนวัตกรรมเป็ นคุณลักษณะหนึงของ
องค์กรทีได้ รับการยอมรับด้ วยปั จจัยทีเกียวข้ องคือ ภาวะผู้นําและการชีแนวทาง ลักษณะภาวะ
ผู้นําทีจะประสบความสําเร็ จในการสร้ างนวัตกรรมในองค์กร (Prevalent Leadership) จะต้ องมี
ลั ก ษณะเป็ นผู้ นํ า ที มี อํ า นาจ ซึ งจะเป็ นผู้ ที ให้ ทิ ศ ทางและวิ สั ย ทั ศ น์ ที ชั ด เจน ผู้ นํ า ที มุ่ ง
ความสัมพันธ์ ทีช่วยส่งเสริ มให้ เกิดความสามัคคีภายในทีมงาน ผู้นํามุ่งการมีส่วนร่วม ซึงจะเป็ น
ผู้สร้ างความผูกพันและสร้ างความคิด ผู้นําทีมีลกั ษณะเป็ นผู้ฝึกสนาม (Coaching) โดยเป็ นการ
พัฒนาบุคคลในระยะยาว การส่งเสริ มนวัตกรรมให้ ประสบความสําเร็ จ จะเพิมระดับการชีแนะ
(Direction) มีการมอบอํานาจ (Empowerment) การมีส่วนร่วม (Participation) ทีมงาน (Team)
ให้ สู ง ขึ น สํ า หรั บ นภวรรณ คณานุ รั ก ษ์ ได้ ทํ า การศึ ก ษาเรื อง ภาวะผู้ นํ า เพื อองค์ ก รที มี
ประสิทธิ ภ าพ โดยมี ข้อสรุ ปว่า องค์กรยุคใหม่เป็ นองค์กรที จะต้ องปรั บเปลี ยนให้ พร้ อมที จะ
ยืดหยุ่น และพร้ อมที จะเผชิ ญกับการเปลี ยนแปลงที เกิ ดขึน องค์กรยุคใหม่จึง ควรมี ผ้ ูนําที มี )
ภาวะผู้นําทีเปรี ยบเสมือนความสามารถทีสําคัญขององค์กรซึงความสามารถของผู้นําควรจะมี คือ
คุณภาพและคุณลักษณะส่วนบุคคล ช่วงเวลาสําหรับการตัดสินใจอย่ างรอบคอบ การจัดการ
สถานการณ์ ใ ห้ เหมาะสมกั บ การปฏิ บัติ ง าน การพั ฒ นาบุ ค ลากรจากศัก ยภาพที แท้ จริ ง
ความสามารถในการกระตุ้นและสร้ างแรงบันดาลใจ การให้ ความสนใจต่อรายละเอียด และการ
จัดการความสามารถหลัก
และ ) คุณลักษณะท้ องถิน ไม่ว่าจะเป็ นในเรื องของเครื อข่ายทางการศึกษาทังภายใน
ภายนอก การบริ การให้ เท่าทันกับการเปิ ดประตูอาเซียน ปั จจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็ นนโยบาย
ความชัดเจนของรั ฐ บาลและองค์ก รอื น ๆ รวมถึ ง ระเบีย บกฎหมายที เอื อต่อการบริ ห ารงาน
การเมืองเศรษฐกิจ แนวโน้ มทางสังคมทังภายในชาติและภายนอกชาติทีมีตอ่ องค์กร คุณ ลักษณะ
ของท้ องถิน ประกอบด้ วย เขตพืนที การศึกษา ชุม ชน ผู้บริ หารและครู โครงสร้ างทีเอื อต่อการ
บริหารสถานศึกษา ความเข้ าใจใบริ บทของสถานศึกษา ความเป็ นระบบและมีคณ
ุ ภาพการกํากับ
นิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ ดังทีบัญชร จันทร์ ดา ได้ กล่าวว่า ผลการดําเนินงานด้ านการ
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จัดการศึกษาสงเคราะห์ทีผ่านมาจนถึงปั จจุบนั รู ปแบบการจัดการศึกษาได้ พฒ
ั นาปรับเปลียน
เพือให้ สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาของ สังคมและนโยบายของรัฐบาลของแต่ละยุคสมัยมาโดย
ตลอด ทําให้ เกิดความไม่ชดั เจนสําหรับผู้นํานโยบายไปปฏิบตั ิ รวมทังขาดความเข้ มแข็งด้ าน
หลักการ แนวคิด และปรัชญาของการจัดการศึกษาสงเคราะห์ของประเทศไทยมาโดยตลอดด้ วย
เช่นกัน จนทําให้ สงั คมทัวไปมองการจัดการศึกษาสงเคราะห์ไม่แตกต่างกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ย นทัวไป จึง ส่ง ผลกระทบต่อ การตัด สิ นใจของหน่ว ยงานระดับ นโยบายที จะกํ า หนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาสําหรับเด็กด้ อยโอกาสหรื อการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
ให้ ส อดคล้ อ งกับ ภารกิ จ ด้ า นการจัด การศึก ษาสงเคราะห์ ต ลอดมา ซึ งแตกต่า งจากการจัด
การศึกษาในรูปแบบอืน เช่น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการอาชีวศึกษา การ
ประถมศึกษา การมัธยมศึกษา หรื อการจัดการศึกษาเพือคนพิการซึ งมีรูปแบบทีชัดเจน สาเหตุ
หนึงคือ การมีกฎหมายเฉพาะเป็ นเครื องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ของการศึกษาแต่ละประเภท
จึงมีความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนือง สอดคล้ องกับเนาวรัตน์ แย้ มแสงสังข์ ปั จจัยทีทําให้ เกิดการ
เปลียนแปลงภายในองค์กร มีปัจจัยทีเกียวข้ อง ปั จจั ย คือ สภาพแวดล้ อมภายนอก และสภาพ
ภายในองค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี ) ปั จจัยภายนอกองค์กร ทีทําให้ เกิดการเปลียนแปลง
ได้ แก่ สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ สภาพการบริ หารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สภาพการขนส่ง สภาพการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี สภาพการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจ สภาพวัตถุดิบทางธรรมชาติและการเปลียนแปลงทางธรรมชาติ การรักษา
สิงแวดล้ อม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม และทรัพยากรมนุษย์ 2) ปั จจัยภายใน
องค์กร ทีทําให้ เกิดการเปลียนแปลง ได้ แก่ นโยบายของบริ ษัทหรื อองค์กร ระบบการบริ หารงาน
ของบริ ษัทหรื อองค์กร ผู้บริ หาร ระบบบริ หารบุคคล ระเบียบ กฏเกณฑ์ กติกาของบริ ษัทหรื อ
องค์กร สถานทีทํางาน บุคลากรหรื อพนักงานการตอบแทนและสวัสดิการ บรรยากาศการทํางาน
สิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน ความมันคงหรื อผลประกอบการขององค์กรหรื อบริ ษัท
ส่วนวีระวัฒน์ อุทยั รัตน์ ได้ ให้ ทศั นะเกียวกับการเปลียนแปลงในโรงเรี ยน เกิดจากปั จจัย ใหญ่ ๆ
ปั จ จัยคือ ปั จ จัยที เกิ ดจากสภาพแวดล้ อมภายนอก และปั จ จัยที เกิ ดจากสภาพแวดล้ อม
ภายใน ซึงมี รายละเอียดดังนี ปั จจัยทีเกิดจากสภาพแวดล้ อมภายนอกเกิดจาก ปั จจัยใหญ่ ๆ
ปั จจัยคือ ) อิทธิพลทางเศรษฐกิจ ) อิทธิพลทางสังคม ) อิทธิพลทางการเมือง ) อิทธิพล
ทางสิงแวดล้ อมตามธรรมชาติ ) อิทธิพลทางเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ ซึงอาจกล่าวได้
ว่า สภาพแวดล้ อมภายนอก เป็ นปั จจัยทีมีอิทธิพลสูงต่อโรงเรี ยน เนืองจากการเปลียนแปลงทีเกิด
จากปั จจัยเหล่านัน มีผลต่อการตัดสินใจในการดําเนินงานของผู้บริ หารโรงเรี ยนเป็ นอย่างยิง เช่น
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โครงการต่าง ๆ ทีกํ าลังดําเนินการ ได้ แก่ การสร้ างอาคารเรี ยน การจ้ าง สพฐ. อาจารย์หรื อ
บุคลากรทางการศึกษาเพิมขึน การศึกษานอกสถานทีหรื อการจัดซืออุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ต่าง ๆ ก็อาจจะต้ องชะลอไว้ หรื อระงับไป หรื อการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ ๆ ที
เกิดขึนอยูต่ ลอดเวลา ก็เป็ นปั จจัยหนึงทีมีผลต่อการเปลียนแปลงในโรงเรี ยนมาก ทังนีเนืองจาก
โรงเรี ยนในปั จจุบนั ได้ นําเทคโนโลยีและวิทยากรสมัยใหม่ มาใช้ เช่น การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์
การศึกษาโดยผ่านอินเตอร์ เน็ต การใช้ เทคโนโลยีและสือการสอนต่าง ๆ การสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม การสอนแบบประชุมผ่านดาวเทียม เป็ นต้ น สภาพแวดล้ อมภายในคือ ปั จจัยทีองค์กร
สามารถกําหนด และควบคุมได้ เอง เช่น ความต้ องการเปลียนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้ เหมาะสม
ต่อระบบการทํางานใหม่ ทีจะนํามาใช้ การเปลียนแปลงวิ ธีการทํางานเพือให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
สามารถแบ่งได้ ประเภทคือ ) Formal Subsystem ประกอบด้ วย การบริ หาร การจัดการผลิต
เป้าหมายขององค์กร กลยุทธ์การบริ หาร โครงสร้ างขององค์ กร และเทคโนโลยีทีใช้ ในองค์กร )
Informal Subsystem ประกอบด้ วย วัฒนธรรมองค์กร การแลกเปลียนเรี ยนรู้ รวมถึงภาวะความ
เป็ นผู้นํา ตัวอย่างปั จจัยภายในองค์กรทีกระทบต่อการเปลียนแปลงอืน ๆ ในองค์กร ได้ แก่ การ
เปลียนแปลงโครงสร้ างองค์กร การปรับเปลียนผู้บริ หาร การจัดซืออุปกรณ์ อีกทังสภาพแวดล้ อม
ภายในทีทําให้ เกิดการเปลียนแปลงอาจเกิดจากอิทธิพลของการเปลียนแปลงจากสภาพแวดล้ อม
ภายนอกได้ แต่ก็มีการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในองค์กร หรื อโรงเรี ยนทีเกิดจากสภาพแวดล้ อม
ภายในเองโดยตรง เช่น ความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรในองค์กรหรื อ โรงเรี ยน แต่บคุ คลทีก่อให้ เกิด
ความเปลียนแปลงในองค์กรหรื อโรงเรี ยนมากทีสุด คือ ผู้บริ หารโรงเรี ยนนันเอง (Change Agent)
นอกจากผู้บ ริ หารแล้ ว บุคลากรอื น ๆ ก็เ ป็ นปั จ จัยในการเปลี ยนแปลงด้ วย เช่น เมื อนโยบาย
เปลียนแปลงจะมีผลต่อการทํางานหรื อระบบงานการปฏิบตั ิงาน จึงต้ องเปลียนแปลงให้ สอดรับ
กับนโยบายทีเปลียนแปลงใหม่ และวิธีการบริ หารก็ต้องเปลียนแปลงให้ เกิดความสอดคล้ องหรื อ
สมดุลกันให้ มากทีสุด และลูอิส (Louis) สรุ ปปั จจัยสําคัญทีมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลง
องค์ ก รทางการศึ ก ษาประกอบด้ ว ย ) คุ ณ ลั ก ษณะของการเปลี ยนแปลงและนวั ต กรรม
คุณ ลักษณะหลายประการของนวัตกรรมมี ความสัม พันธ์ กับประสิทธิ ผลของการเปลี ยนแปลง
องค์กร เช่น การรวมศูนย์ ขอบเขต ) บริ บทภายใน (internal context) ของสถานศึกษา บริ บท
ภายในของสถานศึกษามีผลกระทบต่อการเปลียนแปลง เช่น แรงกดดันขององค์กร วัฒนธรรมของ
องค์กร โครงสร้ างขององค์กร ) บริ บทภายนอก (external context) ของสถานศึกษา ลักษณะ
บางประการของบริ บ ทภายนอกของสถานศึก ษามี ผ ลกระทบต่อ การเปลี ยนแปลง เช่น การ
สนับสนุนของสัง คมและชุม ชน โครงสร้ างพื นฐานของชุม ชน (community infrastructures)
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ค่านิยมของสังคม (social values) กระบวนการเปลียนแปลงทังหลายย่อมได้ รับอิทธิ พลจาก
ค่านิยมของสังคม ความสําเร็ จของการเปลียนแปลงเป็ นผลมาจากค่านิยมของสังคมด้ วย และ )
กระบวนการเปลี ยนแปลง (change process) กระบวนการเปลี ยนแปลงที มี ผลกระทบต่อ
ความสําเร็ จของการเปลียนแปลงมีหลายประการ เช่น การวางแผน (planning) การมีส่วนร่ วม
(participation) ภาวะผู้นํา (leadership)
. องค์ประกอบ “ด้ านแรงบันดาลใจ” องค์ประกอบทีมีความสําคัญเป็ นอันดับ ซึง
ประกอบด้ วย องค์ประกอบย่อย คือ องค์ประกอบ “การกระตุ้นทางปั ญญา” ผู้นําจะเป็ น
แรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจแก่ผ้ ตู ามให้ ไปถึงทังผลสําเร็ จ จุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบตั ิ
การพัฒนา โดยช่วยให้ ผ้ ตู ามก้ าวหน้ าและพัฒนา โดยตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ตามแต่
ละบุคคล และต้ องการทีจะใช้ อํานาจแก่พวกเขา และทําให้ ผ้ ตู ามแต่ละบุคคลมีแนวทางปฏิบตั ิ
และจุดมุ่งหมายเดียวกัน รวมถึงการสร้ างแรงบันดาลใจ โดยส่งเสริ มการกระตุ้นทางปั ญญาและ
ความเป็ นเอกัตถบุคคลเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญ ทังนีผู้นําจะเป็ นแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจ
ให้ แก่ผ้ ตู าม ให้ ไปถึงทังผลสําเร็ จ จุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบตั ิ การพัฒนา โดยช่วยให้ ผ้ ตู าม
ก้ าวหน้ าและพัฒนาโดยตอบสนองความต้ องการของแต่ละบุคคล ซึงสอดคล้ องกับสภาพจริ งของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ทีผู้บริ หารและครู ต้องอยู่ดแู ลเอาใจนักเรี ยนตลอดเวลา ซึงถ้ า
เปรี ยบเที ยบกับ โรงเรี ย นประเภทอื นๆ เมื อหมดเวลาทํ า การแล้ ว ครู จ ะมี เ วลาเป็ นส่ว นตัว แต่
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ เมือหมดเวลาทําการเรี ยนการสอนแล้ ว ครู ยงั ต้ องมาปฏิบตั ิการ
ดูแลนักเรี ยนให้ อยู่ในโรงเรี ยนได้ อย่างมีความสุขและปลอดภัย การได้ แรงเสริ ม แรงบันดาลใจ
และการให้ กําลังใจจากผู้บริ หารและบุคคลทีเกียวข้ อง จะทําให้ ครูมีกําลังใจพร้ อมทีจะเสียสละใน
การทํางานให้ บรรลุผลสําเร็ จต่อไปได้ ดังที ชาร์ ลี แกบเบริ ด (Charles Gabbert) ได้ อธิบายถึง
องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงใน องค์ประกอบ ได้ แก่ ) การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ (Idealized influence) เป็ นบทบาทหน้ าทีของผู้นําทีต้ องเป็ นแบบอย่าง และแสดง
อิทธิพลให้ ผ้ ตู ามเห็นพลังในการสร้ างวิสยั ทัศน์ มีความกล้ าหาญ และนําความเชือมันในคุณค่า
มาเป็ นส่ว นหนึงในการแรงผลัก ดัน และขับ เคลื อนการเปลี ยนแปลง เป็ นผู้ที กล้ าเสี ยง กล้ า
เปลี ยนแปลง นอกจากนี ผู้นํา ต้ อ งปฏิ บัติต นให้ มี ม าตรฐานทางศี ลธรรมเป็ นอย่า งสูง ) การ
คํานึงถึงความเป็ นเอกัตถะบุคคล (Individualized consideration) ผู้นําทีให้ ความสําคัญแก่ผ้ ู
ตามในการพัฒนาศักยภาพได้ อย่างเต็มความสามารถ และเป็ นผู้นําทีมีความมุ่งมันต่อความสําเร็ จ
ในการพัฒนาเพือนร่วมงานและผู้ตาม
) การสร้ างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation)
ผู้นําทีสามารถกระตุ้นให้ ผ้ ตู ามเกิดแรงบันดาลใจในทางซึงทําให้ เพิมการมองโลกในแง่ดีและความ
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ภูมิใจ มีการวางเป้าหมายเพือสร้ างอนาคตผ่านวิสยั ทัศน์เพือนําไปสู่ความสําเร็ จขององค์กรร่วมกัน
) การกระตุ้นทางปั ญญา (intellectual stimulation) ผู้นําทีสามารถกระตุ้นให้ ผ้ ตู ามรู้ จกั คิด
วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ มองปั ญหาว่าเป็ นสิงท้ าทาย และค้ นหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีการ
ใหม่ ๆ อี ก ทังโรเจอร์ จิ ล ล์ (Roger Gill) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง องค์ ป ระกอบของภาวะผู้นํ า การ
เปลี ยนแปลงและแบ่ ง องค์ ป ระกอบไว้ ดั ง นี ) การคํ า นึ ง ถึ ง ความเป็ นเอกั ต ถะบุ ค คล
(Individualized consideration) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงแสดงถึงการพิจารณาแต่ละบุคคล
โดยใช้ กระบวนการรับฟั งและเปลียนแปลงแต่ละบุคคลตามความจําเป็ นและความสามารถ ผู้นํา
ควรจัดหาโอกาสทีจะเรี ยนรู้ ฝึ กฝน ให้ การสนับสนุนทังด้ านสิงแวดล้ อมและด้ านการพัฒนางาน
) การกระตุ้นทางปั ญญา (intellectual stimulation) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงใช้ การกระตุ้น
ทางปั ญญา ผู้นําเสนอข้ อคิดให้ ผ้ ตู ามและโอกาสให้ คิด โดยผู้ตามตอบรับการสนับสนุนจากผู้นํา
ด้ วยการคิดเชิงจินตนาการอย่างสร้ างสรรค์กบั สิงทีเป็ นไปได้ และจําเป็ น โดยผู้นําสามารถเพิมเติ ม
ความรู้ ทักษะตามความสามารถให้ แก่ผ้ ูตามในการปฏิ บัติง าน และผู้นําต้ องคํานึง ถึงความรู้
พืนฐานขององค์กรทีสามารถนํามาสร้ างสรรค์ปรับปรุงให้ พั ฒนายิงขึนในทิศทางเดียวกัน ) การ
สร้ างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) ภาวะผู้นําการเปลี ยนแปลงจะต้ องสื อสาร
วิสยั ทัศน์ทีชัดเจนของอนาคต วางเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายส่วนบุคคลด้ วยการจูงใจและ
แนะนํ าให้ ผ้ ูตาม เกิ ดความเชื อและยอมรับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและผลงานนัน และสร้ างแรง
บันดาลใจและให้ โอกาสแก่ผ้ ตู ามในการแก้ ไขปั ญหา เรี ยนรู้และมอบโอกาสในการทํางานแก่ผ้ ตู าม
) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ (Idealized influence) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงทีเกียวข้ อง
กับบารมี ผู้นําต้ องแสดงความเชือมันในวิสยั ทัศน์ ความรับผิดชอบ การนําองค์กรไปสู่เป้าหมาย
การตัดสินใจ และแสดงความจริ งใจกับผู้อืน และให้ ความสําคัญกับความสําเร็ จมากกว่าความผิด
พลาด และถ้ าผู้นําให้ ความจําเป็ นกับผู้อืนก่อน
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสําหรับรัตติกรณ์
จงวิ ศ าล ได้ ทํ า การศึ ก ษาผลการฝึ กอบรมภาวะผู้ นํ า การเปลี ยนแปลงของผู้ นํ า นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าองค์ประกอบของผู้นําการเปลียนแปลงไว้ ประการคือ ) การ
สร้ างบารมี ) การสร้ างแรงบันดาลใจ ) การกระตุ้นเชาว์ ปัญ ญา ) การคํานึงถึงเอกบุคคล
สําหรับสุภาพร รอดถนอม ได้ ทําการศึกษาเรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
และการบริ หารแบบมีส่วนร่วมของผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกับประสิทธิผลขององค์กร ตาม
การรับรู้ ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า
กลุม่ ตัวแปรทีสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลขององค์กรได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
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. คือ การกระตุ้นทางปั ญญา การกระจายอํา นาจ การให้ อํานาจในการตัดสินใจ การสร้ าง
วิสยั ทัศน์ การถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ การปลูกฝั งค่านิยม
และองค์ประกอบย่อยที คือ “ความเป็ นเอกัตถบุคคล” ซึงโควี (Covey) ได้ อธิบายถึง
องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลียนแปลง ได้ แก่ 1 ) การสร้ างบารมีหรื อการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ (Charisma or idealized) คือ ผู้นําควรมีการชืนชมจากผู้ตาม โดยผู้นําทีมี บารมีต้อง
สร้ างความชัดเจนต่าง ๆ แสดงให้ เห็นคุณค่าของตนเองในทุกอิริยาบถ มีการกําหนดบทลงโทษหรื อ
การอุทธรณ์ให้ กบั ผู้ตามและยึดหลักบทความเป็ นจริ ง ความถูกต้ องทางศีลธรรมและจริ ยธรรม 2)
การสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) คือ ผู้นําควรมองวิสยั ทัศน์ร่วมของผู้ตาม ผู้นํา
กับการสร้ างแรงบันดาลใจให้ กับผู้ตามให้ มีมาตรฐานสูงขึน สือสารถึงเป้าหมายในอนาคตและ
จัดหางานในแต่ละส่วน ผู้ตามจําเป็ นต้ องใช้ เป้าหมาย ถ้ าใช้ แรงจูงใจในการแสดงออก มันเป็ น
ส่วนสํ า คัญในวิ สัยทัศน์ ของผู้นําที สนับสนุนความสามารถในการสื อสาร โดยอนุญ าตให้ ผ้ ูนํ า
กล่าวถึงวิสยั ทัศน์ในการยอมรับและแรงผลักดันในการชักชวน บังคับ 3) การกระตุ้นทางปั ญญา
(Intellectual stimulation) คือ ผู้นําควรให้ โอกาสให้ กระตุ้นทางปั ญญา ให้ ผ้ ตู ามเกิดความคิด
สร้ างสรรค์ของงานและองค์กร มีการเชือมโยงโครงสร้ าง วิสยั ทัศน์ เป้าหมายขององค์กร และผู้นํา
กับผู้ตาม เพือทีจะสร้ างสรรค์และปรับเปลียนอุปสรรคทิศทางใหม่ ๆ ร่ วมกัน 4) การคํานึงถึง
ความเป็ นเอกัตถะบุคคล (Individualized consideration) ผู้นําต้ องพิจารณาใส่ใจหรื อสนใจผู้
ตามรายบุคคล โดยผู้นําต้ องรับฟั งในส่วนทีเกี ยวข้ องกับผู้ตาม รวมสิงต้ องการต่าง ๆ เข้ าไว้
ด้ วยกัน และสามารถสร้ างที ม ผู้นํา สอนให้ ผ้ ูตามเกิ ดความกระตื อรื อร้ น ช่วยเหลื อตนเองได้
ยอมรับในสิงทีผิดพลาดและนําวิธีการใหม่ ๆ มาปรับปรุงเพือให้ ก้าวหน้ ามากยิงขึน สอดคล้ องกับ
ทัศนะของ อเดโจก, นาตาช่า และเฟรด (Adegoke, Natasha and Fred) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงไว้ ว่า 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ (Idealized influence)
ผู้นําควรแสดงบทบาทเป็ นตัวอย่างทีน่าเคารพยกย่องและสร้ างความเชือถือ โดยพิจารณาความ
ต้ องการของผู้อืนมากกว่าตนเอง มันคงในความประพฤติ กล้ าทียอมรับความผิดพลาดร่ วมกัน
และชักนําตนเองเกียวกับหลักจริ ยธรรม 2) การสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation)
ผู้นําจะต้ องกระตุ้นและสร้ างแรงบันดาลใจให้ ผ้ ูอืนเกิดความเข้ าใจกับสิงทีท้ าทายองค์กร โดย
จะต้ องทําให้ กลุม่ ผู้ตามเกิดความรู้สึกกระตือรื อร้ นและคาดหวังทีดี และทําการเชือมระหว่างความ
คาดหวั ง กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น 3) การกระตุ้ นทางปั ญญา (Intellectual
stimulation) ผู้นําต้ องส่งเสริมให้ มีการสร้ างนวัตกรรมและเกิดความสามารถในการสร้ างสรรค์เพือ
ตอบสมมติฐานคําถาม และปรับเปลียนมุมมองในเรื องทียุ่งยาก และหลี กเลียงการวิจารณ์ ต่อ
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สาธารณะ 4) การคํานึงถึงความเป็ นเอกัตถบุคคล (Individualized consideration) ผู้นําให้
ความสนใจกับความต้ องการของแต่ละคน เพือสนับสนุนให้ บรรลุผลสําเร็ จและเกิดการพัฒนา
โดยผู้นําจะเปรี ยบเสมือนผู้ฝึกสอนหรื อผู้ให้ คําปรึ กษาทีสร้ างสรรค์โอกาสทีดี ในการสร้ างสรรค์ใน
การเรี ยนรู้ ใหม่ ๆ เห็นถึง คุณ ค่าความหลากหลาย และหลี กเลี ยงการควบคุม สอดคล้ องกับ
งานวิ จัย ของขนิ ษ ฐา อุ่น วิ เ ศษ ได้ ศึก ษาภาวะผู้นํ า การเปลี ยนแปลงว่า เป็ นพฤติก รรมของผู้
บริ หารงานโรงเรี ยน ทีแสดงให้ เห็นวิธีการในการบริ หารโรงเรี ยน โดยองค์ประกอบหนึงคือ การ
คํานึงถึงความเป็ นเอกัตถะบุคคล (individualized consideration) ซึงเป็ นพฤติกรรมทีผู้บริ หาร
โรงเรี ยนแสดงให้ เห็นการบริ หารงานในโรงเรี ยน ทีเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ของผู้บริ หารทีมีต่อ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างเป็ นกันเอง มีการติดต่อกับผู้ร่วมงานเป็ นรายบุค คล มีการสือสารแบบสอง
ทางให้ เกียรติ มีความจริงใจและรับฟั งเหตุผลด้ วยดี
. องค์ ป ระกอบ “ด้ านภาวะผู้นํ า ” องค์ ป ระกอบที มี ค วามสํ า คัญ เป็ นอัน ดับ ซึง
ผู้บริ หารจึงต้ องมีภ าวะผู้นําเป็ นองค์ประกอบสํ าคัญในการชี แนวทางและทํ าให้ องค์กรประสบ
ความสําเร็ จได้ โดยจะต้ องมีภาวะผู้นําทีจะนําบุคลากรในโรงเรี ยน เข้ าใจ เข้ าถึง และดําเนินการ
ตามนโยบายหรื อหลักการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ได้ หรื อทําให้ บุคลากรเข้ าใจบทบาทหน้ าทีใน
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ซงเป็
ึ นโรงเรี ยนประจํา ทีผู้บริ หารต้ องเป็ นผู้นําในทุก ๆ เรื อง เช่น
การติดตามดูแลตลอดเวลา เสียสละ ทุม่ เท โดยสร้ างให้ ครูตระหนัก ปฏิบตั ิ ถึงความรับผิดชอบต่อ
นักเรี ยนตลอด ชัวโมง หรื อการนํานโยบายและพระราชดําริ เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาให้
นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้และปฏิบตั ิจริ ง เป็ นต้ น ที สอดคล้ องกับงานวิจยั ของพระมหาเสาร์ คํา จันทร์ ธิยะ
ได้ ทําการศึกษาคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยัติ
ธรรม ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิรรม ตามความคิดเห็นของผู้เชียวชาญให้ ระดับความคิดเห็นมากทีสุด ในส่วนประเด็น
คุณ ลักษณะด้ านการบริ หาร ซึ งได้ แก่ มี ความสามารถในการกํ าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
แผนงานการบริหาร ยุตธิ รรม โปร่งใส มีวิจารณญาณ ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ สามารถสรรหา
บุคลากร กํ ากับดูแล และสร้ างขวัญและกํ าลังใจ ทํ างานเป็ นที ม โดยยึดประโยชน์ ส่วนรวม
ยืดหยุ่นเป็ นกันเอง มี จิ ตวิทยาความคิ ดสร้ างสรรค์ และภาวะผู้นําสูง สํ าหรั บเฮย์ กรุ๊ ป (Hay
Group) ได้ ร่วมมือกับนิตยสาร Fortune ในการสํารวจเพือหาบริษัททีได้ รับการยอมรับของอเมริ กา
และของโลก เพื อเปิ ดเผยบริ ษั ท ที มี ก ารดํ า เนิ น การยอดเยี ยมเป็ นที ยอมรั บ และประสบ
ความสํ า เร็ จ มากที สุด ซึงในการวิ จัย ครั งนี มี หัว ข้ อ ในการศึก ษาวิ จัย เกี ยวกับ ปั จ จัย ที เป็ น
คุณลักษณะ ความสามารถขององค์กรในการพัฒนาปฏิบตั ิ และวิธีหานวัตกรรมทีมีความท้ าทาย
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ซึงนวัตกรรมเป็ นคุณลักษณะหนึงขององค์กรทีได้ รับการยอมรับด้ วยปั จจัยทีเกียวข้ องคือ ภาวะ
ผู้นําและการชี แนวทาง ลัก ษณะภาวะผู้นําที จะประสบความสํ าเร็ จในการสร้ างนวัตกรรมใน
องค์กร (Prevalent Leadership) จะต้ องมีลกั ษณะเป็ นผู้นําทีมีอํานาจ ซึงจะเป็ นผู้ทีให้ ทิศทาง
และวิสยั ทัศน์ทีชัดเจน
. องค์ประกอบ “ด้ านวิสยั ทัศน์” องค์ประกอบทีมีความสําคัญเป็ นอันดับ ผู้บริ หาร
จึงต้ องมีภาวะผู้นําเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการชีแนวทางและทําให้ องค์กรประสบความสําเร็ จ
ได้ โดยจะต้ องมี วิสัยทัศน์ ทีชัด เจน เข้ า ใจเข้ าถึง การดําเนิ นการตามนโยบายหรื อหลักการจัด
การศึกษาสงเคราะห์ ซึงสอดคล้ องกับการหลักเกณฑ์การสอบขึนสู่ ตําแหน่งผู้อํานวยการหรื อรอง
ผู้อํานวยการของโรงเรี ยนประเภทนีจะกํ าหนดคุณสมบัติไ ว้ ว่า ต้ องมี ประสบการณ์ ทํางานใน
โรงเรี ยนประเภทนีไม่ตํากว่า ปี เป็ นต้ น สอดคล้ องกับงานวิจยั ของเทพ พงษ์ ศรี วฒ
ั น์ ได้ ศกึ ษา
งานวิจยั เกียวกับผู้นําการเปลียนแปลงทางการศึกษา จะมีคุณลักษณะสําคัญ ประการ ดังนี )
ต้ องเป็ นผู้มีวิ สัยทัศน์ (Having vision) ) มีความเชือว่า “โรงเรี ยนมีไว้ เพือเป็ นสถานทีเรี ยนรู้
(Believing that the schools are for learning) ) ต้ องให้ คณ
ุ ค่าและความสําคัญของทรัพยากร
มนุษย์ (Valuing human resources) ) ต้ องมีทกั ษะทีดีของการเป็ น “นักสือสารและนักฟั ง” ทีมี
ประสิทธิภาพ (Being a skill communicators and listener) ) ต้ องแสดงพฤติกรรมเชิงรุ ก
(Acting proactively) ) ต้ องกล้ าทีจะเสียง (Taking risks) สําหรับธี ระ รุ ญเจริ ญ กล่าวถึง
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงในการจัดและบริ หารการศึกษา มีความจําเป็ นและมีความสําคัญอย่าง
ยิงในยุคนี ทังนีย่อมต้ องอาศัยลักษณะความเป็ นผู้นําการเปลียนแปลง ดังนี 1) เป็ นผู้ไม่ยึดกรอบ
และมีความคิดสร้ างสรรค์ 2) มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มุ่งผลประโยชน์ขององค์กรเป็ นหลัก 3) มีความ
ตระหนักและความรู้ ความเข้ าใจในเนือหาสาระการเปลียนแปลง 4) กล้ าได้ กล้ าเสียและยอม
เสี ยงด้ ว ยเหตุแ ละผล 5) สามารถสร้ างความตระหนัก ในปั ญ หา และความจํ า เป็ นในการ
เปลียนแปลง ได้ แก่ บุคลากรในองค์กร 6) มีความอดทน อดกลัน ต่อการต่อต้ าน โดยใช้ ความ
สุขุมรอบคอบ 7) มี ความมุ่ง มันในความสํ าเร็ จ 8) มี ความสามารถในการกระตุ้น ให้ ร างวัล ที
เหมาะสมแก่บุคลากรร่วมงาน และทุกคนประสบความสําเร็ จ 9) ยอมรับความแตกต่าง ๆ และ
ตัดสินใจด้ วยเหตุและผล 10) ยอมให้ บคุ ลากรร่วมงานมีสว่ นร่วม ตลอดกระบวนการและมีโอกาส
เป็ นผู้ นํ า ในบางโอกาส สํ า หรั บ งานวิ จั ย ของสุ ภ าพร รอดถนอม ได้ ทํ า การศึ ก ษาเรื อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลียนแปลงและการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผู้อํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลกับประสิทธิผลขององค์กร ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวแปรทีสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล
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ขององค์กรได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ . คือ การกระตุ้นทางปั ญญา การกระจาย
อํานาจ การให้ อํานาจในการตัดสินใจ การสร้ างวิสัยทัศน์ การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ การปลูกฝั ง
ค่านิยม สําหรับขนิษฐา อุ่นวิเศษ ได้ ศึกษาภาวะผู้นําการเปลียนแปลงว่าเป็ นพฤติกรรมของผู้
บริ หารงานโรงเรี ยน ทีแสดงให้ เห็นวิธีการในการบริ หารโรงเรี ยน จําแนกเป็ น ด้ านคือ ) การ
สร้ างวิสยั ทัศน์ (vision) คือ พฤติกรรมทีผู้บริหารโรงเรี ยน แสดงให้ เห็นถึงการบริ หารงานโรงเรี ยน มี
การเตรี ยมการในปั จจุบนั เพือให้ สอดคล้ องกับการมองภาพความต้ องการของโรงเรี ยนทีจะเกิดขึน
ในอนาคตข้ างหน้ า ซึงเป็ นไปตามข้ อเท็จจริ ง และตรงตามความจําเป็ นและความต้ องการของ
สังคมโดยรวม สําหรับธวัชชัย กลินดี ได้ ศึกษาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยน
ขยายโอกาส สังกัดกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความต้ องการของผู้บริ หารโรงเรี ยนของ
หัวหน้ าสายมัธยมศึกษา และครู อาจารย์ เกี ยวกับคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยน
ขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากทัง ด้ านคือ ด้ านคุณธรรม ด้ านวิสยั ทัศน์
ด้ า นมนุษ ยสัม พัน ธ์ ด้ า นความรู้ ความสามารถในการบริ ห าร ด้ า นการสื อสาร ตามลํ า ดับ
สําหรับวุฒิพงษ์ ภักดีเหลา ได้ ทําการศึกษาเรื อง คุณลักษณะขอองค์กรนวัตกรรม กรณีศกึ ษา
องค์ กรที ได้ รั บรางวัล ด้ า นนวัต กรรม ผลการศึกษาพบว่า คุณ ลัก ษณะขององค์ กรนวัตกรรม
ประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ในการสร้ างองค์กรการบริ หารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การให้ รางวัล และการยอมรับการสือสาร การจัดการความรู้และข้ อมูลข่าวสาร ทรัพยากร
การประเมิ น และการลํ า เลี ย งความคิด ผู้นํา บุคลากร เครื อ ข่า ย วัฒ นธรรมและค่า นิย มร่ ว ม
รวมถึงคริ สซอฟ บาร์ บารา (Kristoff Barbara) ได้ ทําการศึกษาเรื อง ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
วัฒนธรรมโรงเรี ยนทีส่งผลต่อความชํานาญและประสิทธิภาพการบริ หารของผู้บริ หารโรงเรี ยนด้ อย
โอกาส ผลการวิจัยพบว่า รู ปแบบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงทีพบว่าใช้ กันมาก ในผู้บริ หาร
โรงเรี ยนด้ อยโอกาสคือ การมีวิสยั ทัศน์ การเอาใจใส่ผ้ รู ่วมงานและกล้ าเสียง วัฒนธรรมองค์กร
ทีส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของผู้บริ หารคือ ความร่วมมือของทีมงาน การได้ รับการสนับสนุน
จากชุมชน และลักษณะของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงวัฒนธรรมโรงเรี ยนทีมีดงั กล่าว จะมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาและสะท้ อนให้ เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ ความดีเด่นของผู้บริ หารโรงเรี ยน
ด้ อ ยโอกาส และวิ ล เลี ยม (Williams) ได้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมภาวะผู้ นํ า เชิ ง วิ สัย ทัศ น์ โดยเน้ น
พฤติกรรมเป็ นหลักสําคัญ คือ ความเป็ นผู้นําในการทํางานทีท้ าทาย มีความสามารถในการสร้ าง
นวัต กรรมใหม่ ๆ และส่ ง เสริ ม สมาชิ ก ให้ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ มสร้ างสรรค์ มี แ รงบัน ดาลใจและ
กระตือรื อร้ น โดยทําให้ เกิดวิสยั ทัศน์ร่วมกันกับสมาชิก
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. องค์ป ระกอบการปฏิ รู ป การศึก ษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึก ษา
สงเคราะห์ สัง กัด สํ านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขันพื นฐาน ตัว แปรทัง ตัว แปร มี
องค์ประกอบย่อย ได้ แก่ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรี ยนรู้ของคนไทย โอกาสทางการ
ศึกษาและเรี ยนรู้ และส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนของสังคมส่งผลให้ คนไทยยุคใหม่
ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดตัวแปรการปฏิ รูปการศึกษา พบว่าโมเดลการวัดมีความสอดคล้ อง
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทังนีเป็ นเพราะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ได้ ยึดกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และได้
นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ กับบริ บทของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ โดยจะพบได้ จากการ
จัดเวทีเสวนาโต๊ ะกลม จัดประชุมประชาพิจารณ์ การร่างกรอบ เป้าหมาย แนวทางต่าง ๆ โดยผู้มี
ส่วนร่ วมคือ ผู้กําหนดนโยบาย ซึงหมายถึงรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิ การ ผู้อํานวยการสํานัก
บริ หารงานการศึกษาพิเศษ ผู้บริ หารโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ อีกทังคณะครู ทีได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าทีในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ รวมถึงมีการวางแผนเตรี ยมการรองรับการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสองเป็ นอย่างดี สอดคล้ องกับงานวิจยั ของเสริ ม กัลยารัตน์ ได้ ศึกษาการบริ หารการ
เปลียนแปลง กรณีศึกษา การเตรี ยมออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเป็ นไปได้ ตอ่ การเปลียนแปลงองค์การเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องมีการวางแผนและดําเนินการต่อการบริ หาร
การเปลียนแปลงอย่างเป็ นระบบขันตอนเพือเพิมแรงผลัก และลดแรงต้ านต่าง ๆ ทีมีอยู่ ได้ แก่
) กําหนดทิศทางการเปลียนแปลงทีชัดเจน ) หาแนวร่ วมการเปลียนแปลง ) เตรี ยมการด้ าน
กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ เกียวกับการออกนอกระบบราชการ ) กําหนดระบบการ
ตรวจสอบติ ด ตามผลกิ จ กรรมทุก ครั งเพื อเป็ นการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการ
เปลียนแปลงต่าง ๆ ว่าจะประสบความสําเร็ จหรื อไม่ มีอปุ สรรคอย่างไรและมีการนําข้ อมูลตอบ
กลับ (Feedblack) จากการประเมินไปปรับปรุ งแก้ ไขหรื อเพิมเติ มแผนการเปลียนแปลงต่อไป
และ ) ปลูกฝั งให้ เป็ นวัฒนธรรมองค์กรทีเข้ มแข็ง
. รู ป แบบความสั ม พั นธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงกั บ การ
ปฏิรูป การศึ กษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ย นประเภทศึ ก ษาสงเคราะห์ สํานั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่า
. องค์ประกอบด้ านคุณลักษณะมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้ านวิสยั ทัศน์
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของธวัชชัย กลินดี ได้ ศกึ ษาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยน
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ขยายโอกาส สังกัดกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ความต้ องการของผู้บริ หารโรงเรี ยนของ
หัวหน้ าสายมัธยมศึกษา และครู อาจารย์ เกียวกับคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยน
ขยายโอกาส สังกัดกรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับมากทัง ด้ าน คือ ด้ านคุณธรรม ด้ านวิสยั ทัศน์
ด้ านมนุษยสัมพันธ์ ด้ านความรู้ ความสามารถในการบริ หาร ด้ านการสือสาร ตามลําดับ และเมือ
เปรี ยบเที ยบความต้ องการของผู้บริ หารโรงเรี ย นของหัวหน้ าสายมัธยมศึกษา และครู อาจารย์
เกียวกับคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทงั ด้ าน พบว่า ความต้ องการด้ านคุณธรรม ด้ านวิสยั ทัศน์
ด้ านความรู้ความสามารถในการบริ หารและด้ านการสือสาร มีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญ
ทางสถิ ติที ระดับ . สํ า หรั บ ด้ า นความต้ อ งการด้ า นมนุษ ยสัม พัน ธ์ ไม่แ ตกต่า งกัน อย่ า งมี
นัยสํ าคัญทางสถิติทีระดับ . สํ าหรับกิ ตติภัช กนกธาราสกุล ได้ ทําการศึกษาลักษณะของ
ผู้บริ หารมืออาชีพ ตามทัศนะของผู้บริ หารและครู ในเครื อข่ายโรงเรี ยนการใช้ หลักสูตรการศึกษา
ขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะ
ของผู้บริ หารมืออาชีพและการบริ หารการจัดการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริ หารและครู มี
ความคิดเห็นสอดคล้ องกันเป็ นส่วนใหญ่คือ เป็ นผู้นํา การเปลียนแปลง มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มี
ความยุตธิ รรม วางแผนงาน ติดตามตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ มีลกั ษณะความเป็ นผู้นําสูง บริ หาร
โดยให้ ทุกฝ่ ายมี ส่วนร่ วม เป็ นประชาธิ ปไตย รู้ ข้ อมูลข่าวสารที ทันกับการเปลี ยนแปลง และมี
บุค ลิ ก ภาพที เหมาะสม สํ า หรั บ สมาน พงษ์ จํ า นง ได้ ทํ า การศึก ษาคุณ ลัก ษณะของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษามืออาชีพ ตามทัศนะของผู้บริ หาร สถานศึกษาขันพืนฐาน จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจยั
พบว่า คุณลักษณะของผู้บริ หารมืออาชี พ ตามทัศนะของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน จังหวัด
ชัยภูมิ มี ความสํ าคัญอยู่ในระดับมากที สุด ด้ าน โดยเรี ย งลํ า ดับความสํ าคัญ ดัง นี คือ ด้ าน
คุณธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านความรู้ ด้ านความสามารถ
ด้ านทักษะการบริ หาร และด้ านวิสัยทัศน์ โดยในด้ านของวิสัยทัศน์ นนั แสดงออกเรื องของมี
ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ สนับสนุน ส่งเสริ ม ผลักดันบุคลากรและแสวงหาวิธีใหม่ ๆ เพือการ
ปฏิบตั ิงานให้ บรรลุตามวิสยั ทัศน์ และกําหนดเป้าหมาย และสร้ างภาพลักษณ์ของหน่วยงานใน
อนาคต ได้ อ ย่ า งชัด เจน และมี ค วามเป็ นไปได้ เ มื อเปรี ย บเที ย บคุณ ลัก ษณะของผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษามืออาชีพ ตามทัศนะของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน จังหวัดชัยภูมิ จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการดํารงตําแหน่งและวุฒิการศึกษาพบว่า ไม่แตกต่างกันทังโดยรวมและรายด้ าน
สําหรับอดิศร เนาวนนท์ ได้ ทําการวิจยั เรื อง สถานะปั จจุบนั ทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัย
และคุณ ลักษณะของอธิ การบดีทีพึงประสงค์ ตามทัศนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสี ม า ผลการวิ จัย พบว่ า ด้ า นคุณ ลัก ษณะที พึ ง ประสงค์ ข องอธิ ก ารบดี บุค ลากรใน
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มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีความคิดเห็นอย่างยิงกับคุณลักษณะของอธิการบดี คือ การมี
ความกระตือรื อร้ น ร้ อยละ . การมีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล ร้ อยละ . การบริ หารงานตาม
แนวทางประชาธิปไตย และมีแนวคิดทีทันสมัยต่อสภาพการเปลียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
ร้ อยละ . สํ า หรั บ ประพิ ศ เกษรางกู ล ได้ ทํ า การศึ ก ษาเรื อง คุณ ลั ก ษณะผู้ นํ า การ
เปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ชลบุรี เขต
ผลการวิจัยพบว่า คุณ ลัก ษณะของผู้นําการเปลี ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ชลบุรี เขต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลียจาก
มากไปหาน้ อ ยคื อ การมี ค วามเชื อว่า องค์ ก รเป็ นแหล่ง เรี ย นรู้ ที สํ า คัญ การเน้ น คุณ ค่า ของ
ทรัพยากรมนุษย์ การมีวิสัยทัศน์ การใช้ หลักบริ หารความเสียง การสือสารและเป็ นนักฟั งทีดี
และปฏิบตั งิ านให้ เกิดความก้ าวหน้ าต่อเนือง สําหรับพระมหาเสาร์ คํา จันทร์ ธิยะ ได้ ทําการศึกษา
คุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ย นพระปริ ยตั ิรรม ผลการวิจยั
พบว่า คุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิรรม ตาม
ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญให้ ระดับความคิดเห็นมากทีสุด ในส่วนประเด็นคุณลักษณะด้ านการ
บริ ห าร ซึงได้ แ ก่ มี ความสามารถในการกํ า หนดวิ สัย ทัศ น์ กลยุท ธ์ และแผนงานการบริ หาร
ยุตธิ รรม โปร่งใส มีวิจารณญาณ ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ สามารถสรรหาบุคลากร กํากับดูแล
และสร้ างขวัญ และกํ าลัง ใจ ทํ างานเป็ นที ม โดยยึด ประโยชน์ ส่วนรวม ยื ดหยุ่นเป็ นกันเอง มี
จิตวิทยาความคิดสร้ างสรรค์ และภาวะผู้นําสูง สําหรับวุฒิพงษ์ ภักดีเหลา ได้ ทําการศึกษาเรื อง
คุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรม กรณี ศึกษา องค์กรทีได้ รับรางวัลด้ านนวัตกรรม ผลการศึกษา
พบว่า คุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรม ประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ในการ
สร้ างองค์กรการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การให้ รางวัลและการยอมรับการสือสาร การ
จัดการความรู้และข้ อมูลข่าวสาร ทรัพยากร การประเมินและการลําเลียงความคิด ผู้นํา บุคลากร
เครื อข่าย วัฒนธรรมและค่านิยมร่ วม สําหรับสถาบัน Southwest Education Development
Laboratory เสนอลักษณะของผู้นําการเปลียนแปลงควรมีลกั ษณะ 6 ประการ โดยลักษณะที
สําคัญลําดับแรกคือ การมีวิสัยทัศน์ ผู้นําสามารถกํ าหนดวิสยั ทัศน์ ได้ อย่างชัดเจน และกระจาย
วิสัยทัศน์ให้ บุคลากรทังภายในและภายนอกองค์กรได้ เรี ยนรู้ และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ อย่าง
ชัดเจนถูกต้ อง
4.2 องค์ประกอบด้ านคุณลักษณะ มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบภาวะผู้นํา
ซึงคุณลักษณะของผู้บริ หารโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ต้องเป็ นแบบอย่างที ดีแก่ครู และนักเรี ยนอีก
ด้ วยเพราะนักเรี ยนอยู่ประจํา ผู้บริ หารและครู จึงเป็ นต้ นแบบสําคัญมากกว่าพ่อแม่ ดังทีจักรี
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นิลวิสุทธิ ได้ ทําการศึกษา คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถาบันอาชีวศึกษาตาม
ความคาดหวัง ของผู้บริ หาร และครู อาจารย์ ในกลุ่มภาคกลาง ผลการศึกษาพบว่า ) ด้ า น
บุคลิกภาพ คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้อํานวยการสถาบันอาชีวศึกษาตามความคาดหวังของ
ผู้บริ หารและครู -อาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ความซือสัตย์ มีเกียรติเชือถือได้
อยู่ในระดับมากทีสุด ) ด้ านภาวะผู้นํา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่ า ด้ านคุณธรรมและ
จริยธรรมทีดี และเป็ นแบบอย่างสําหรับผู้ใต้ บังคับบัญชาอยู่ในระดับมากทีสุด ) ด้ านทักษะการ
บริหาร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และพบว่า ด้ านความสามารถในการบริ หารงานภายใต้ ทรัพยากร
ทีมีอยู่อย่างจํากัด อยู่ในระดับมากทีสุด และด้ านวิชาชีพ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ
พบว่า ด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจในหลัก การบริ ห ารสถาบัน อาชี ว ศึก ษา อยู่ใ นระดับ มากที สุด
สําหรับ วุฒิชัย วรชิน ได้ ทําการศึกษา ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะผู้นํากับประสิทธิ ผล
ภาวะผู้นําของผู้บริ หารสถานศึกษา สัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน ใน
กรุ ง เทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณ ลัก ษณะของผู้นําได้ แก่ คุณ ลักษณะทางบุคลิกภาพ
คุณลักษณะทางแรงจูงใจ และคุณลักษณะทางทักษะ มีความสัมพันธ์ กบั ประสิทธิผลภาวะผู้นํา
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
สําหรับชัยพร พันธ์ น้อย ได้ ทําการศึกษาคุณลักษณะที
พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรี ยนในสังกัดสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ตามความคิดเห็นของ
ครู ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะในสภาพปั จจุบนั และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริ หาร
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ตามความคิดเห็นของครู อยู่ในระดับมากทุก
ด้ าน ดังนี ด้ านส่วนตัวและครอบครัว ด้ านวิชาการ ด้ านปฏิบตั ิงานการศึกษาพิเศษ ด้ านความรู้
ความสามารถในการบริ หาร ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้ านภาวะผู้นําและด้ าน
มนุษยสัม พันธ์ สํ าหรั บ ประวิช ยะริ นทร์ ได้ ทําการศึกษาเรื อง คุณลักษณะของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื นทีการศึกษา ตามความคิดเห็นของข้ าราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาชัยภูมิ เขต - ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืนที
การศึกษา ตามความคิดเห็นของข้ าราชการครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลีย
สูงสุด ดังนีคือ ด้ านคุณธรรมจริยธรรม ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านภาวะผู้นํา ด้ านวิชาชีพ และทักษะ
การบริหาร สําหรับวิชยั ยองใย ได้ ทําการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริ หารโรงเรี ยนตามทัศนะของ
ครู ผ้ ูส อน คณะกรรมการสถานศึก ษาขันพื นฐานและผู้นํ า ชุม ชน สัง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที
การศึกษานครศรี ธรรมราช เขต ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะของผู้บริ หารโรงเรี ยนตามทัศนะ
ของครู ผ้ ูสอนคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานและผู้นําชุม ชน สังกัดสํ านักงานเขตพื นที
การศึกษานครศรี ธรรมราช เขต ในภาพรวมและรายด้ านทุกด้ าน คือ ความรู้ ความสามารถ
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ทางการบริหาร ด้ านภาวะผู้นํา (การเป็ นผู้นํา) ด้ านความถนัด ด้ านทัศนคติและด้ านจูงใจอยู่ใน
ระดับมาก รวมถึงสุดาวรรณ เต็มเปี ยม ได้ ทําการศึกษาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริ หาร
โรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึกษาระยอง เขต จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาระยอง เขต
จังหวัดระยอง โดยรวมและทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก และพิจารณาเป็ นรายด้ านเรี ยงลําดับค่าเฉลีย
จากมากไปน้ อยได้ แก่ บุคลิกภาพ ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้ านความรู้ความสามารถ และด้ าน
ความเป็ นผู้นํา
4.3 เมือพิจารณาอิทธิพลระหว่างตัวแปรภายในพบว่า ไม่มีอิทธิพลทางตรง
ระหว่างตัวแปรภายใน เมือพิจารณาอิทธิพลทางอ้ อมพบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะ มีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อ องค์ประกอบวิสัยทัศน์ โดยผ่านองค์ประกอบด้ านแรงบันดาลใจสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของลีมบาช (Leimbach) ได้ อธิบายถึงลักษณะของภาวะผู้นําเชิงวิสยั ทัศน์ ดังนีคือ การ
สร้ างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ การเป็ นนักสือสารและแนวปฏิบตั ิในกลยุทธ์ ขององค์ก ร การนําการ
เปลียนแปลงขององค์กร โดยการสร้ างแรงบันดาลใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สําหรับวีรวัฒน์
ปั นนิตามัย ได้ ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถนะของภาวะผู้นําการเปลียนแปลง แรงจูงใจทีจะ
นําและการต่อต้ านการเปลียนแปลงของนักศึกษา หลักสูตรภาคพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาหลักสูตร MPA มีคณ
ุ ลักษณะ
ผู้นํามุ่งปรับเปลียนโดยเฉพาะด้ านความสามารถสร้ างแรงบันดาลใจ และคํานึงถึงความเป็ น
ปั จเจกชนของผู้ตามได้ เหนือกว่า MPPM อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเศรษฐพงษ์ นวะมะรัตน
ได้ ทําการศึกษาเรื อง กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ของโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ทหารบกสู่ความเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สรุ ปสาระสําคัญไว้ ว่ า การสร้ างและการสาน
วิสยั ทัศน์ โดยทีองค์กรจะอยู่ได้ ต้องมีการกําหนดจุดมุ่งหมายขององค์กร ซึงบางคนยังไม่ร้ ูจกั มุ่ง
หมายในชีวิตของตนเอง และยังไม่สนใจทีจะรับรู้เป้าหมายขององค์กร ดังนันองค์กรจึงมีการรับ
ฟั งความรู้ สึกจากผู้อืน เพื อพัฒนามุมมองของตนเองให้ กว้ างขึน ถื อว่าเป็ นวิสัยทัศน์ร่วม โดย
หลักการสําคัญคือ ทุกคนต้ องพูดคุยจากความรู้ สึกจริ ง ๆ การเปิ ดใจพูดหรื อเปิ ดใจรับฟั ง โดย
องค์ประกอบทีจะส่งให้ คนแสดงวิสยั ทัศน์ออกมา คือ การสนับสนุนให้ แต่ละคนมีวิสัยทัศน์ส่วน
บุคคล และการสร้ างแรงบันดาลใจ ซึงจะเป็ นจุดร่ วมของการมีวิสยั ทัศน์และพัฒนาไปสู่การสร้ าง
วิสยั ทัศน์ร่วม สถาบันเพิมผลผลผลิตแห่งชาติ ได้ อธิบายองค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสยั ทัศน์
พบว่ามี องค์ประกอบคือ ) การสร้ างวิสยั ทัศน์ เมือผู้นําเป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจและทําให้ เกิด
การปฏิบตั ิ ผู้นําต้ องมีภาพอนาคตที เรี ยกกันว่า “วิสยั ทัศน์ ” ) สร้ างฝั นให้ เป็ นจริ ง ) สร้ าง
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โอกาสและให้ อํานาจแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิ ) การสร้ างพลัง ) การสร้ างจริ ยธรรม สําหรับไทกี และ
เดอแวนนาดา (Tichy and Devanna) ได้ ก ล่าวถึ ง รู ป แบบการบริ ห ารการเปลี ยนแปลง
ประกอบด้ วย ระยะ ตามลําดับ ได้ แก่ ระยะเริ ม คือ การยอมรับการเปลียนแปลง ระยะทีสองที
ตามมาคือ การสร้ างวิสยั ทัศน์ใหม่ (Creating a new vision) ซึงในระยะนี ผู้นําต้ องหาทางสร้ าง
แรงดลใจแก่ผ้ ตู ามด้ วยการการบ่งบอกถึงอนาคตทีดีกว่า และสามารถดึงดูดใจผู้ตามให้ เห็นว่าคุ้ม
ค่ า ที จะเปลี ยนแปลง และระยะที สามคื อ การดํ า เนิ น การเปลี ยนแปลงภายในองค์ ก ร
สําหรับฮอคเกอร์ และโทรฟิ โน (Hooker and Trofino) ได้ อธิบายถึงองค์ประกอบ ประการของ
ผู้นําทีสามารถสร้ างการเปลียนแปลงภายในองค์กรได้ ตามเป้าหมาย ซึงการสร้ างแรงบันดาลใจ
เป็ นองค์ประกอบหนึงทีจะทําให้ ผ้ รู ่วมงานสร้ างและสานวิสยั ทัศน์ร่วม (Inspiring a share vision)
รวมถึงแฟร์ ฮอม (Fairholm) ได้ กล่าวว่าผู้นําจะต้ องมีกระบวนการในการสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั
บุคลากรในองค์กรมีความรู้สึกร่วม เต็มใจ และจิตวิญญาณทีจะทํางานร่วมกันเต็มประสิทธิภาพ
เพื อให้ บ รรลุต ามเป้ าประสงค์ร่ วมกัน โดยที วัต ถุป ระสงค์ใ นการดํา เนิ นงานที ชัดเจน และ
วัต ถุป ระสงค์ นันยัง มี อิ ท ธิ พ ลต่อ บุ ค ลากรในองค์ ก รให้ ย อมรั บ และปฏิ บัติ ง านให้ ลุล่ ว งตาม
วัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ หรื อวิสยั ทัศน์นนเอง
ั
โดยปกติองค์กรมักจะเข้ าใจว่าภาวะผู้นําเกิดขึนโดย
ธรรมชาติหรื อเป็ นสิงทีติดตัวบุคคลนัน ๆ มา ซึงแท้ ทีจริ งแล้ วผู้นําทีมีความคิดโดดเด่นแตกต่าง
หรื อวิสยั ทัศน์ทีดีนนมั
ั กจะไม่ได้ เกิดขึนโดยธรรมชาติ แต่เกิดขึนกับผู้นําทีมีการฝึ กฝนจากการ
กระทําการปฏิบตั ิงานหรื อสังสมประสบการณ์จนกลายเป็ นบุคคลทีมีภาวะผู้นําทีดีนนเอง
ั
ภาวะ
ั งมี
ผู้นํามักจะเกิดขึนกับผู้นําทีมีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินงานทีชัดเจน และวัตถุประสงค์นนยั
อิทธิพลต่อบุคลากรในองค์กรให้ ยอมรับและปฏิบตั งิ านให้ ลลุ ว่ งตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้
. สําหรับองค์ประกอบด้ านอืน ๆ พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ทังนีเป็ นเพราะปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที
สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ยงั ไม่มีผ้ ใู ดทําการศึกษาวิจยั ซึงจะพบว่าไม่มีแนวทาง
ใดทีจะทําให้ เ กิดแนวทางการพัฒ นาได้ อย่างไรก็ ตามรู ปแบบทีได้ นันผู้บริ หารโรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์ สามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางหรื อนําไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมในแต่ละพืนที แต่ละ
โรงเรี ยน โดยเฉพาะองค์ประกอบทีส่งผลต่อการบริ หารการเปลียนแปลง ซึงการเปลียนแปลงทีมี
คุณภาพจะนํ าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาทีสัมฤทธิ ผลได้ อีกทางหนึง ดังที สกุลรัตน์ กมุทมาศได้
แสดงทัศนะไว้ ว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาเป็ นบุคคลสําคัญ ทีจะชีวัดความสําเร็ จขององค์กรในการ
ปฏิรูปการศึกษาไทย นอกจากนีความอยู่รอดของโรงเรี ยนในโลกยุคปั จจุบนั ทีมีความก้ าวหน้ า
อย่างรวดเร็ วผู้บริ หารยุคใหม่ต้องเตรี ยมตนเองให้ มีคณ
ุ ลักษณะและขีดความสามารถทีเหมาะสม
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อีกทังคลอทซ์ และแดเนียล (Klotz and Daniel) ได้ ทําการศึกษาการเตรี ยมการสําหรับสร้ างสรรค์
หลักสูตรของผู้บริ หารสถานศึกษา ทีสอดคล้ องกับความเคลือนไหวในการปฏิรูประดับชาติ พบว่า
ควรต้ องหลีกเลียงการบริ หารงานทีมีบุคคลเป็ นศูนย์กลาง แต่เน้ นการเรี ยนรู้ ด้วยการกระทําและ
ทบทวนทิศทางคุณลักษณะความเป็ นมืออาชีพสําหรับผู้บริ หาร เน้ นความคิดสร้ างสรรค์ ริ เริ มของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา สอดคล้ องกับแนวคิดของไอวานา ไซมิค (Ivana Simic) ทีได้ เน้ นชัดว่า
คุณ ลัก ษณะที จํ า เป็ นสํ า หรั บ การบริ ห ารจัด การการเปลี ยนแปลงองค์ ก ารแบบเปลี ยนสภาพ
สามารถนําไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางของวงจรการเปลียนแปลง ซึงผู้นําการเปลียนแปลงต้ องพัฒนา
ทักษะและคุณลักษณะทีเหมาะสม ซึงเป็ นไปตามข้ อเสนอของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที
สอง ( - ) ทีกําหนดไว้ ชดั เจนว่าการปฏิรูปการศึกษาจะต้ องจัดให้ มีกลไกขับเคลือนการ
กระจายอํานาจสู่สถานศึกษาอย่างเป็ นระบบตามศักยภาพและความพร้ อมโดยการสร้ างผู้นําการ
เปลียนแปลงหรื อพี กรอน (P. Gronn) กล่าวว่า การเปลียนแปลงจะต้ องเริ มจากตัวผู้นําก่อน
ผู้บริ หารที มี การสร้ างแรงบันดาลใจ การคํานึง ถึงความเป็ นปั จ เจกบุคคล การกระตุ้นการใช้
ปั ญญา และการใช้ อิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ จะตอบสนองความต้ องการในการปฏิรูปการศึกษา
เพือบรรลุผลลัพธ์การเรี ยนรู้ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล อีกทังลิน แอทคินสัน (Lyn Atkinson)
ได้ ทําการศึกษาเกียวกับวิธีการทีผู้บริหารต้ นแบบบริ หารและทําให้ การเปลียนแปลงยังยืน เพือเพิ ม
ผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ผู้บริ หารต้ องแสดงภาวะผู้นําทางการศึกษา (School leadership) โดย
การแนะนํ า และการทํ า ให้ เกิ ดความยังยื นในการเรี ยนรู้ และแบบวิ ถีภ าวะผู้นํา ที นํ ามาใช้ ใ น
ระหว่างกระบวนการ และในการปฏิรูปการศึกษาที ยังยืนนัน ภาวะผู้นําการเปลี ยนแปลงยิ งมี
ความสําคัญ ผู้บริ หารสถานศึกษาจะต้ องเป็ นผู้นําในวัฒนธรรม การเปลียนแปลงทีมีคณ
ุ ค่า และ
ทําให้ ปัญหาแคบลง การทําให้ ปฏิรูปสําเร็ จ จําเป็ นต้ องเปลียนแปลงสภาพพืนฐานในวัฒนธรรม
การเรี ย นรู้ ของสถานศึก ษา และอาชี พ การสอน และแนวคิ ด ของลี ธ วู ด ( Leidwood) ที ให้
ความสํ าคัญกับภาวะผู้นําการเปลี ยนแปลงในฐานะกุญแจดอกสํ าคัญในการปฏิ รูปการศึกษา
โดยเฉพาะในระดับสถานศึกษา สอดคล้ องกับสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
กล่ า วไว้ ว่า ผู้บ ริ ห ารถื อ เป็ นผู้นํ า หลัก ของโรงเรี ย นในยุค ปฏิ รู ป การศึ ก ษาที ส่ ง ผลให้ ป ระสบ
ความสํ าเร็ จ ผู้บ ริ ห ารต้ องรู้ จัก วิ ธี ดึง ผู้ร่ ว มงานเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการปฏิ บัติง าน ผู้นํ า ต้ อ งมี
ลักษณะดังนีคือ จะต้ องมีวิสยั ทัศน์ (Vision) คือ สามารถกําหนดหรื อสร้ างภาพความสําเร็ จของ
องค์กรในอนาคต สามารถสื อความหมายของวิสัยทัศน์ ให้ ผ้ ูร่วมงานในองค์กรเข้ าใจตรงกัน
(Communication) โดยต้ องโน้ ม น้ าวให้ ทุกคนในองค์ กรหรื อสถานศึกษายอมรับวิสัยทัศน์ หรื อ
ภาพความสํ า เร็ จ นัน ต้ อ งไม่ ย่ อ ท้ อ ต่อ อุป สรรคที จะขัด ขวางต่อ ความพยายามหรื อ ต่อ การ
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ดําเนินงานเพือให้ บรรลุผลสําเร็จตามวิสยั ทัศน์ทีกําหนด สอดคล้ องกับงานวิจยั ของเคนเนธ ลีธวูด
เฟมเก เกจเซล ปี เตอร์ สลีเกอร์ ส และดอรี ส แจนท์ซี (Kenneth Leithwood, Femke Geijsel,
Peter Sleegers and Doris Jantzi) พบว่ามิติด้านผู้นําในการสร้ างวิสยั ทัศน์ และการกระตุ้นทาง
ปั ญญา มีผลต่อความมุง่ มันและความพยายามพิเศษของครูในการปฏิรูปการศึกษา
. ผลการยื น ยั น ของรู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข องการบริ ห ารการ
เปลี ยนแปลงกั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึ ก ษา
สงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
การยืนยันและตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลียนแปลงกับ
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึ ก ษาสงเคราะห์ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน โดยวิธี การชาติพันธุ์ วรรณา (ethnographic futures
research: EFR) โดยผู้ทรงคุณ วุฒิ จํ า นวน ท่าน ได้ พิจ ารณาประเด็น ความถูก ต้ อ ง ความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ และการใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทุก
ท่านมีความเห็นสอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกัน ว่ารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หาร
การเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ตัวแปรต้ นประกอบด้ วย องค์ประกอบ คือ
คุณลักษณะ แรงบันดาลใจ ภาวะผู้นํา และ วิสยั ทัศน์ และตัวแปรตามคือ การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน และมีความเห็นว่ารูปแบบมีความชัดเจน เพราะมีตวั แปรต้ นทีส่งผลต่อกัน เข้ าใจได้ ง่าย
และง่ายต่อการปฏิบตั ิ เป็ นรูปแบบทีเหมาะสม เป็ นไปได้ มีความถูกต้ อง และนําไปใช้ ประโยชน์ได้
จริง ผู้ทรงคุณวุฒิได้ เสนอความคิดเห็นเพิมเติมว่าองค์ประกอบคุณลักษณะทีส่งผลต่อแรงบันดาล
ใจและภาวะผู้นํา ส่วนองค์ประกอบด้ านวิสยั ทัศน์ไม่เห็นด้ วย ทีไม่มีอิทธิพลใด ๆ ต่อการบริ หาร
การเปลี ยนแปลงใด ๆ เลย และควรทดลองปรั บ องค์ ป ระกอบย่อ ย ๆ ที มี ค่า ติด ลบแล้ ว หา
องค์ประกอบย่อย ๆ ใดบ้ างทีมีอิทธิ พลทังทางตรงทางอ้ อมต่อการบริ หารการเปลียนแปลงของ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ เพือจะได้ ทราบว่าองค์ประกอบใดทีจําเป็ นจริ ง ๆ มีอะไร บ้ าง ควรแยก
องค์ประกอบย่อยด้ านคุณลักษณะออกจากผู้อํานวยการและเพิมเติมผู้เกียวข้ องทีประกอบด้ วยครู
กรรมการสถานศึกษา ในแต่ละองค์ประกอบ ซึงสอดคล้ องกับแนวคิดของไอวานา ไซมิค (Ivana
Simic) ทีได้ เน้ นชัดว่า คุณลักษณะทีจําเป็ นสําหรับการบริ หารจัดการการเปลียนแปลงองค์ก รแบบ
เปลี ยนสภาพ สามารถนํ า ไปสู่ จุด หมายปลายทางของวงจรการเปลี ยนแปลง ซึ งผู้ นํ า การ
เปลียนแปลงต้ องพัฒนาทักษะและคุณลักษณะทีเหมาะสม ซึงเป็ นไปตามข้ อเสนอของการปฏิรูป
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การศึกษาในทศวรรษทีสอง ( - ) ทีกําหนดไว้ ชดั เจนว่าการปฏิรูปการศึกษาจะต้ องจัดให้
มีกลไกขับเคลือน และ พี กรอน (P. Gron) กล่าวว่า การเปลียนแปลงจะต้ องเริ มจากตัวผู้นําก่อน
ผู้บริ หารที มี การสร้ างแรงบันดาลใจ การคํานึง ถึงความเป็ นปั จ เจกบุคคล การกระตุ้นการใช้
ปั ญญา และการใช้ อิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ จะตอบสนองความต้ องการในการปฏิรูปการศึกษา
เพื อบรรลุผ ลลัพ ธ์ การเรี ย นรู้ ที เหมาะสมและมี ประสิทธิ ผล สอดคล้ องกับ ชวลิ ต เกิ ดทิพ ย์ ได้
ทําการศึกษาเรื อง ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผู้บริ หารเพือการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที (
- ) มีผลการวิจยั ดังนีว่า การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (
) มี วิ สัย ทัศ น์ ที มุ่ง เน้ น การศึก ษาตลอดชี วิ ต อย่า งมี คุณ ภาพ แนวทางหนึงที จะนํ า ไป สู่
ความสําเร็จได้ คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ICT) มาจัดการศึกษาทังแบบใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย อย่างเต็มศักยภาพ บุคคลทีเป็ นกุญแจสําคัญคือ ผู้บริ หารมี
ภาวะผู้นํ า ทางเทคโนโลยี ก ารศึก ษา องค์ ป ระกอบของภาวะผู้นํ า ทางเทคโนโลยี ก ารศึก ษา
ประกอบด้ วย องค์ประกอบ ได้ แก่ การใจกฎระเบียบและจริ ยธรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
การรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื อสารเพื อการศึกษา การจัดการด้ านโครงสร้ างพื นฐาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อสาร ค่ า นิ ย มและจิ ต สํ า นึ ก ต่ อ องค์ ก รและสัง คม ความรู้
ความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี บุคลิกภาพ การบูรณาการ ICT เพือการจัดการศึกษา ภูมิหลัง
ทางสังคม การประเมินและการนิเทศ ได้ แก่ สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กล่าว
ไว้ ว่า ผู้บริ หารถือเป็ นผู้นําหลักของโรงเรี ยนในยุคปฏิรูปการศึกษาทีส่งผลให้ ประสบความสําเร็ จ
ผู้บริ หารต้ องรู้ จักวิธีดึงผู้ร่วมงานเข้ ามามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน ผู้นําต้ องมีลกั ษณะดังนีคือ
จะต้ องมีวิสยั ทัศน์ (Vision) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของเคนเนธ ลีธวูด เฟมเก เกจเซล ปี เตอร์
สลีเกอร์ ส และดอรี ส แจนท์ซี (Kenneth Leithwood, Femke Geijsel, Peter Sleegers and Doris
Jantzi) พบว่ามิตดิ ้ านผู้นําในการสร้ างวิสยั ทัศน์ และการกระตุ้นทางปั ญญา มีผลต่อความมุ่งมัน
และความพยายามพิเศษของครูในการปฏิรูปการศึกษา
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับ
การปฏิ รู ป การศึก ษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึก ษาสงเคราะห์ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีความสอดคล้ องกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั รวมถึงความ
คิ ด เห็ น ของผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ เพื อให้ งานวิ จั ย ดัง กล่ า วได้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื อง ผู้ วิ จั ย มี
ข้ อเสนอแนะ ดังนี
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ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
. ผู้ที มี ส่ ว นเกี ยวข้ อ งในระดับ สํ า นัก บริ ห ารงานการศึก ษาพิ เ ศษ ควรนํ า รู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยเฉพาะ
องค์ประกอบการบริ หารเปลียนแปลงทีต้ องเร่ งพั ฒนาในองค์ประกอบใดบ้ าง ซึงการวิจัยครังนี
ประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบคื อ ) คุณ ลัก ษณะ ) แรงบัน ดาลใจ ) ภาวะผู้นํ า และ )
วิสยั ทัศน์ ซึงจําเป็ นต้ องหาวิธีการพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป
. ผู้อํานวยการสถานศึกษาของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ควรนํารูปแบบการ
บริ หารการเปลี ยนแปลงกับการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ซึงเป็ นผลทีได้ จากการวิจยั ในครังนี ไป
เป็ นนวัตกรรมหรื อแนวทางในการบริ หารการเปลียนแปลงในสถานศึกษาโดยให้ เ หมาะสมกับ
บริบทของโรงเรี ยนเพือให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารซึงจะส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาต่อไป
ข้ อเสนอแนะสําหรับวิจัยครังต่ อไป
. ควรมีการศึกษาต่อยอดว่าองค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงใดทีส่งผลต่ อ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ทังนีเพราะการวิจยั
ครังนีพบว่า ไม่มีองค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงใดทีส่งผลต่อ การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
. ควรศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการบริ ห ารการเปลี ยนแปลง ที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ
ประสิทธิผลในยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง ของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบเกี ยวกับรู ปแบบการบริ หารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐานกับประเทศในกลุม่ อาเซียน
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เอ็ดดูเคชัน อินโดไชน่า,
.
วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริ หารสู่ความเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ . พิมพ์ครังที .
กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสทุ ธิ,
.
_______. โรงเรี ยน: องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทางการบริ หาร
การศึกษา. กรุงเทพฯ: ทิพยวิสทุ ธิ,
.
วีรวัฒน์ ปั นนิตามัย. “การศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถนะของภาวะผู้นําการเปลียนแปลง แรงจูงใจ
ทีจะนําและการต่อต้ านการเปลียนแปลงของนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ .” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
, (มีนาคม
): .
วีระ ประเสริฐศิลป์. ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา,
.
วีระวัฒน์ อุทยั รัตน์. การบริหารการเปลียนแปลงในสถานศึกษา บทบาทหน้ าทีและ
ความรับผิดชอบและอํานาจหน้ าทีของผู้บังคับบัญชา เข้ าถึงเมือ 12 มีนาคม 2543.
เข้ าถึงได้ จาก http://www.moe.go.th.wijai/job/20%20adminstrators: htm.
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วุฒิชยั วรชิน. “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นํากับประสิทธิผลภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานในกรุงเทพมหานคร.”
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
.
วุฒิพงษ์ ภักดีเหลา. “คุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรม กรณีศกึ ษา องค์กรทีได้ รับรางวัลด้ าน
นวัตกรรม.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,
.
ศักดิไทย สุรกิจบวร. ภาวะผู้นําของผู้บริหารมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์, 2549.
ศุภชัย ยาวะประภาษ. การบริหารการเปลียนแปลง. เข้ าถึงเมือ 20 มิถนุ ายน 2553.
เข้ าถึงได้ จาก www.http://advisor.anamai.moph.go.th/download/Mchange.pdf
เศรษฐพงษ์ นวะมะรัตน. “กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ของโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ทหารบกสู่
ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร.” หลักสูตรศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิตการทหารส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการ
ทหารบกชันสูง,
.
สกุลรัตน์ กมุทมาศ. หลักการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ: พิฆเณศ,
.
สมบูรณ์ นนท์สกุล. “รูปแบบการบริหาหรการเปลียนแปลงอย่างมีแผนของผู้บริหารใน
สถานศึกษาขันพืนฐาน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร,
.
สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์. “แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา: ประสบการณ์จากนานาชาติ.”
วารสารเพือเพิมผลผลิต , (มีนาคม
): 1-2.
สมาน พงษ์จํานง. “คุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษามืออาชีพ ตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาขันพืนฐาน จังหวัดชัยภูมิ.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา,
.
สราญรัตน์ จันทะมล. “ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรี ยนประถมศึกษา อําเภอ
วังสะพุง สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเลย เขต .” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
.
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาให้ คณะกรรมการ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง กําหนดเกณฑ์ และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.
. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,
2550.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีดี การบริหาร
การเปลียนแปลง. (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.),
.
________. คู่มือการบริหารการเปลียนแปลงเพือเสริ มสร้ างความเป็ นเลิศในการปฏิบัติ
ราชการของหน่ วยงานภาครัฐ. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.),
.
________. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้ านเมืองทีดี การบริหารการเปลียนแปลง. เข้ าถึงเมือ 15 พฤษภาคม 2551.
เข้ าถึงได้ จาก http://www.cad.go.th.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. ข้ อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสอง (พ.ศ.
- ). กรุงเทพฯ: สกศ,
.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง(พ.ศ.2552-2561).
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
.
สํานักบริ การข้ อมูลข่าวสารและสารสนเทศ. กลยุทธ์ ในการบริหารการเปลียนแปลง.
เข้ าถึงเมือ 15 เมษายน 2553. เข้ าถึงได้ จาก www.idis.ru.ac.th/report.
สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ. การสรุ ปเป้าหมาย/กรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา
รอบสองการจัดการศึกษาสงเคราะห์ . กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ,
.
________. “เอกสารประกอบการประชุมเสวนาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ การศึกษาขันพืนฐาน
ของเด็กด้ อยโอกาส ระยะ ปี (พ.ศ.
- ).” กรกฎาคม
.
สุชาดา ธรรมนิยม. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรี ยนกับความพึงพอใจต่อการบริหารกิจการนักศึกษาของครูในโรงเรี ยนอาชีวศึกษา
เอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรี อยุธยา,
.
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สุดาวรรณ เต็มเปี ยม. “คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาระยอง เขต จังหวัดระยอง.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553.
สุทธศรี วงษ์สมาน. ระบบบริหารจัดการศึกษาของไทยและกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสอง. เข้ าถึงเมือ สิงหาคม 2553. เข้ าถึงได้ จาก
www.idis.ru.ac.th/report.
สุเทพ พงษ์ศรี วฒ
ั น์. คุณลักษณะภาวะผู้นําการเปลียนแปลงในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ:
ม.ป.ท.,
.
สุนทร สีหานาม. “ความสัมพันธ์ระหว่างเชาว์อารมณ์กบั ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดร้ อยเอ็ด.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,
.
สุนนั ทา เลาหนันทน์. การพัฒนาองค์ กร. พิมพ์ครังที 3. กรุงเทพฯ: ดี ดีบ๊ คุ สโตร์ ,
.
สุพล วังสินธ์. “การบริหารโรงเรี ยนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา.” วารสารวิชาการ
(มิถนุ ายน 2545): 29 - 30.
สุภาพร รอดถนอม. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลียนแปลงและการบริหารแบบ
มีสว่ นร่วมของผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกับประสิทธิผลขององค์กร ตามการรับรู้
ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข.” วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
.
สุภาวดี จิตติรัตนกุล. “ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของ
นายกเทศมนตรี กรณีศกึ ษาเทศบาลเมืองพังงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา.” รายงาน
การศึกษาอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
.
สุภาวดี นพรุจจินดา. “องค์ประกอบภาวะผู้นําของผู้บริ หารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,
.
สุรศักดิ ปาเฮ. “สูม่ ิตกิ ารเป็ นนักบริ หารการศึกษามืออาชีพ.” วารสารวิชาการ , (เมษายน
): 33.
สุรัชสวดี ราชกุลชัย. การวางแผนและควบคุมการบริหาร. กรุงเทพฯ: จามจุรี,
.
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สุริยน ชาธรรมา. “ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายกุณโฑ
อําเภอท่าคันโท สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาฬสินธ์ เขต .” วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น,
.
สุวพิชชา ประสิทธิธีญกิจ. การศึกษาสงเคราะห์ . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
.
เสริม กัลยารัตน์. “การบริหารการเปลียนแปลง กรณีศกึ ษาการเตรี ยมออกนอกระบบราชการของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .” ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
.
หยกแก้ ว กมลวรเดช. ความเป็ นนักบริหารมืออาชีพ. อุตรดิตถ์: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุตรดิตถ์,
.
อดิศร เนาวนนท์. สถานะปั จจุบันทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะ
ของอธิการบดีทพึ
ี งประสงค์ ตามทัศนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา. นครราชสีมา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา,
.
อรพิม พุทะวงษ์. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของหัวหน้ าผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงาน
ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์ .” วารสาร
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ภาคผนวก ก
หนังสือขอความอนุเคราะห์ การให้ สัมภาษณ์
รายชือผู้ทรงคุณวุฒเิ พือนําข้ อมูลมาประกอบในการกําหนดกรอบวิจัย
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พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
15 ธันวาคม

เรื อง ขอสัมภาษณ์งานวิจยั เรื อง “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลียนแปลง
กับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน”
เรี ยน รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวฒ
ั น์ ภักดีวงศ์
สิงทีส่งมาด้ วย แบบสัมภาษณ์ จํานวน ชุด
ด้ วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รหัสนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎี
บัณ ฑิต สาขาบริ ห ารการศึก ษา ภาควิช าบริ ห ารการศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร ไดรับอนุมตั ิให้ ทําดุษฎีนิพนธ์ เรื อง “รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หารการ
เปลี ยนแปลงกับ การปฏิ รู ปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึกษาสงเคราะห์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน”
ในการนีภาควิชาบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความ
อนุเคราะห์ให้ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง สัมภาษณ์ เกี ยวกับการพัฒนาเครื องมือการบริ หารการ
เปลี ยนแปลงกับ การปฏิ รู ปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึกษาสงเคราะห์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เพือนําไปประกอบการพัฒนางานวิจยั ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาให้ ความอนุเคราะห์ จักเป็ นพระคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทรรักษ์ )
หัวหน้ าภาควิชาการบริ หารการศึกษา
โทร/โทรสาร - 21-9136
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒิทีให้ สัมภาษณ์
รศ. ดร. ภาณุวฒ
ั น์ ภักดีวงศ์
ผศ. ดร. อมรรัตน์ วัฒนาธร
ดร.สุวพัชร์ ช่างพินิจ

ดร.พะโยม ชินวงค์
ดร.สมพร หวานเสร็จ
ดร.บัญชร จันทร์ ดา
ดร.อนงค์ พืชสิงห์
ดร. อภิชา ถีรพันธ์

นายวิศษิ ฐ์ วิทยวรการ

นายวุฒิศกั ดิ เหล็กคํา

ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
โรงเรี ยนพิบลู ประชาสรรค์ กรุงเทพฯ
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน วิทยฐานะ เชียวชาญ
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์
จังหวัดศรี สะเกษ
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
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กรอบคําถามในการสัมภาษณ์
เรืองรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หาร
การเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
วัตถุประสงค์ เพือรวบรวมข้ อมูลเบืองต้ นสําหรับสําหรับการสร้ างเครื องมือเพือการวิจัย เรื อง
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
กรอบคําถามในการสัมภาษณ์
1. ท่านคิดว่าองค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ มีองค์ประกอบอะไรบ้ าง
2. ท่านคิดว่าโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ดําเนินการตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีสองอย่างไร
3. ท่านคิดว่าโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ควรมีตวั บ่งชีใดทีเป็ นอัตลักษณ์
ในการดําเนินการตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง
4. รูปแบบการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง
ของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ควรเป็ นอย่างไร

ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะห์ ตรวจเครืองมือ
และรายชือผู้ทรงคุณวุฒติ รวจเครื องมือวิจัย
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
4 กันยายน

เรื อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื องมือวิจยั
เรี ยน รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
สิงทีส่งมาด้ วย แบบสอบถาม จํานวน ชุด
ด้ วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รหัสนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎี
บัณ ฑิต สาขาบริ ห ารการศึก ษา ภาควิช าบริ ห ารการศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร ไดรับอนุมตั ิให้ ทําดุษฎีนิพนธ์ เรื อง “รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หารการ
เปลี ยนแปลงกับ การปฏิ รู ปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึกษาสงเคราะห์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน”
ในการนีภาควิชาบริ หารการศึกษา ใคร่ ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบ
ความตรงของเครื องมือซึงได้ แนบมาพร้ อมกับหนังสือฉบับนีแล้ ว
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาให้ ความอนุเคราะห์ จักเป็ นพระคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทรรักษ์ )
หัวหน้ าภาควิชาการบริ หารการศึกษา
ธุรการ
โทร/โทรสาร - 21-9136
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒติ รวจเครืองมือวิจัย
. รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
รองศาสตราจารย์ระดับ ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
. ดร. ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์
อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์
ประธานสาขาวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
. ดร.สมเกียรติ บุญรอด
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
. ดร. เกรี ยงศักดิ สุวรรณวัจน์
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการกลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต
. ดร. ช่วยชาติ ตันตระกูล
ผู้อํานวยการ วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนจ่านกร้ อง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ภาคผนวก ค
หนังสือทดลองเครืองมือและรายชือโรงเรียนทดลองเครืองมือ
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ที ศธ

.

/

ภาควิชาบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
30 กันยายน

เรื อง ขอทดลองเครื องมือ
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์
สิงทีส่งมาด้ วย แบบสอบถาม จํานวน ชุด
ด้ วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รหัสนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎี
บัณ ฑิ ต สาขาบนิห ารการศึกษา ภาควิช าบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
ศิลปากร ไดรับอนุมตั ิให้ ทําดุษฎีนิพนธ์ เรื อง “รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หารการ
เปลี ยนแปลงกับ การปฏิ รู ปการศึกษาในทศวรรษที สองของโรงเรี ย นประเภทศึกษาสงเคราะห์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน”
ในการนีภาควิชาบริ หารการศึกษา ใคร่ ขอความอนุเคราะห์ ให้ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง
ทําการทดสอบความเชือมันของเครื องมื อในสถานศึกษาของท่าน เพือนําไปปรับปรุ งแก้ ไขก่อน
นําไปใช้ ในการวิจยั กับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาให้ ความอนุเคราะห์ จักเป็ นพระคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทรรักษ์ )
หัวหน้ าภาควิชาการบริ หารการศึกษา
งานธุรการ
โทร/โทรสาร - 21-9136
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รายชือโรงเรียนทีทดลองเครืองมือ
.
.
.
.
.

โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์
โรงเรี ยนราชประชานุนเุ คราะห์
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ตาก
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ชยั นาท

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดแพร่
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดตาก
จังหวัดชัยนาท

ภาคผนวก ง
การวิเคราะห์ ความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย
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Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.993

206

Item-Total Statistics
Correcte
d Item- Cronbach's
Scale
Total
Alpha if
Scale Mean if Variance if Correlati Item
Item Deleted Item Deleted on
Deleted
VAR00001

852.8667

8055.982

.780

.993

VAR00002

852.6000

8064.662

.787

.993

VAR00003

852.6000

8038.386

.580

.993

VAR00004

852.8667

8029.775

.570

.993

VAR00005

852.5667

8050.875

.369

.993

VAR00006

852.6667

8025.885

.559

.993

VAR00007

852.8333

8009.040

.675

.993

VAR00008

852.9667

8014.378

.505

.993

VAR00009

852.7000

8036.010

.365

.993

VAR00010

853.2000

8005.269

.605

.993

VAR00011

852.8000

8015.752

.570

.993

VAR00012

852.7000

8030.700

.463

.993

VAR00013

852.8333

8004.626

.666

.993

VAR00014

852.8333

8015.454

.673

.993
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VAR00015

852.7000

8049.528

.448

.993

VAR00016

852.8333

8024.489

.650

.993

VAR00017

852.7000

8039.390

.497

.993

VAR00018

852.7667

8019.633

.713

.993

VAR00019

852.5333

8004.051

.754

.993

VAR00020

852.5333

8013.499

.676

.993

VAR00021

852.9667

8038.654

.513

.993

VAR00022

853.1667

8029.454

.540

.993

VAR00023

852.9667

8018.999

.766

.993

VAR00024

852.8667

8033.430

.538

.993

VAR00025

852.7333

8033.099

.630

.993

VAR00026

852.7667

8005.082

.777

.993

VAR00027

853.0000

8027.034

.458

.993

VAR00028

852.9000

8010.231

.556

.993

VAR00029

852.9000

8006.714

.739

.993

VAR00030

852.8000

8012.579

.631

.993

VAR00031

852.9667

8017.620

.780

.993

VAR00032

852.7667

8015.978

.683

.993

VAR00033

852.8333

8019.868

.635

.993

VAR00034

852.7000

8010.286

.698

.993

VAR00035

852.6000

8024.593

.650

.993

VAR00036

852.7000

8019.183

.625

.993

VAR00037

852.5667

8029.564

.547

.993

VAR00038

852.6667

8027.126

.512

.993

VAR00039

852.7667

8032.737

.538

.993

VAR00040

852.7000

8001.872

.673

.993

VAR00041

852.6000

8030.041

.550

.993

VAR00042

852.6667

8033.540

.590

.993

VAR00043

852.6000

8015.007

.739

.993

VAR00044

852.5000

8034.810

.538

.993

VAR00045

852.8000

8005.062

.739

.993

VAR00046

852.8667

8008.947

.612

.993

VAR00047

852.7667

8026.875

.644

.993
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VAR00048

852.7000

7995.114

.683

.993

VAR00049

852.6333

8024.240

.608

.993

VAR00050

852.5333

8012.120

.640

.993

VAR00051

852.6333

8008.309

.646

.993

VAR00052

852.9000

8000.300

.654

.993

VAR00053

852.6667

8010.437

.684

.993

VAR00054

852.8333

8005.523

.757

.993

VAR00055

852.9667

8015.895

.797

.993

VAR00056

852.7333

8048.754

.471

.993

VAR00057

852.6333

8022.654

.680

.993

VAR00058

852.7667

8019.013

.656

.993

VAR00059

852.7667

8013.151

.655

.993

VAR00060

852.7333

8013.720

.746

.993

VAR00061

852.8000

8028.924

.730

.993

VAR00062

852.8667

8022.395

.635

.993

VAR00063

852.8000

8006.579

.787

.993

VAR00064

852.8000

8006.855

.785

.993

VAR00065

852.7333

8020.478

.758

.993

VAR00066

852.7333

8006.064

.749

.993

VAR00067

852.8000

8000.579

.776

.993

VAR00068

852.6667

7998.161

.784

.993

VAR00069

852.6000

8023.490

.605

.993

VAR00070

852.8667

8007.913

.705

.993

VAR00071

852.9333

8015.926

.688

.993

VAR00072

852.8000

8036.579

.646

.993

VAR00073

852.6667

8006.299

.718

.993

VAR00074

852.7333

8029.651

.599

.993

VAR00075

852.7667

8015.013

.757

.993

VAR00076

852.6333

8010.723

.724

.993

VAR00077

852.6667

8007.402

.709

.993

VAR00078

852.6667

8016.368

.755

.993

VAR00079

852.8333

7990.902

.818

.993

VAR00080

852.6667

8000.299

.716

.993
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VAR00081

852.6667

8018.437

.670

.993

VAR00082

852.9667

8016.240

.794

.993

VAR00083

852.8000

8011.545

.743

.993

VAR00084

852.6000

7983.145

.780

.993

VAR00085

852.7667

8021.220

.637

.993

VAR00086

852.8333

7982.557

.783

.993

VAR00087

852.9667

8030.516

.738

.993

VAR00088

852.8000

7995.683

.816

.993

VAR00089

852.8000

8020.234

.733

.993

VAR00090

852.9000

8031.541

.639

.993

VAR00091

852.7000

8018.907

.627

.993

VAR00092

852.7000

8031.321

.569

.993

VAR00093

852.9000

8030.369

.651

.993

VAR00094

852.8667

8004.189

.686

.993

VAR00095

852.9333

8040.340

.475

.993

VAR00096

852.8667

8045.223

.536

.993

VAR00097

852.6000

8030.455

.596

.993

VAR00098

852.7667

8035.357

.630

.993

VAR00099

852.7000

7976.838

.736

.993

VAR00100

852.7333

7993.030

.749

.993

VAR00101

852.7333

7995.099

.734

.993

VAR00102

852.9333

7990.823

.739

.993

VAR00103

852.9333

8046.202

.424

.993

VAR00104

852.7000

8025.734

.619

.993

VAR00105

853.0667

8058.133

.328

.993

VAR00106

852.8333

8007.454

.740

.993

VAR00107

852.6667

8004.989

.728

.993

VAR00108

852.6667

7994.230

.762

.993

VAR00109

852.6333

8007.895

.749

.993

VAR00110

852.6333

8003.413

.787

.993

VAR00111

852.7000

8028.838

.591

.993

VAR00112

852.6333

8004.516

.721

.993

VAR00113

852.6333

8021.620

.690

.993
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VAR00114

852.7000

8011.803

.744

.993

VAR00115

852.6000

8051.490

.446

.993

VAR00116

852.8333

8048.971

.538

.993

VAR00117

852.7000

8042.424

.433

.993

VAR00118

852.7667

8035.220

.565

.993

VAR00119

852.6667

8065.471

.284

.993

VAR00120

852.5333

8023.568

.711

.993

VAR00121

852.8000

8018.993

.745

.993

VAR00122

852.9667

8059.620

.357

.993

VAR00123

852.8333

8040.557

.557

.993

VAR00124

852.7667

8039.082

.529

.993

VAR00125

852.7667

8023.013

.681

.993

VAR00126

852.8667

8001.292

.708

.993

VAR00127

852.8667

8034.809

.578

.993

VAR00128

852.5333

8049.568

.409

.993

VAR00129

852.8333

8033.316

.568

.993

VAR00130

852.6333

8018.171

.722

.993

VAR00131

852.6000

8021.421

.679

.993

VAR00132

852.7333

8048.754

.471

.993

VAR00133

852.9333

8007.513

.658

.993

VAR00134

852.9667

8030.930

.536

.993

VAR00135

852.8000

8032.924

.609

.993

VAR00136

852.8667

7979.292

.825

.993

VAR00137

852.7667

7998.047

.838

.993

VAR00138

852.7667

7999.220

.828

.993

VAR00139

852.7667

7997.357

.782

.993

VAR00140

852.5333

7994.051

.780

.993

VAR00141

852.5667

8040.392

.497

.993

VAR00142

852.7000

7999.597

.733

.993

VAR00143

852.7333

8019.789

.633

.993

VAR00144

852.7667

8019.633

.651

.993

VAR00145

852.8000

8040.028

.420

.993
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VAR00146 852.7000 7986.907

.831

.993

852.8000 8044.166

.562

.993

852.7333
852.8000
852.7333
852.7667
852.8333
852.8333
852.7667
852.9000
852.7667
852.8000
852.6000
852.8333
852.7667
853.0333
852.7333
852.9333
852.8000
852.8333
852.6667
852.7000
852.7667
852.9333
853.0000
852.8667
852.8333
852.7667
852.7333
853.0000
852.7333
852.7333
853.0333

.691
.620
.785
.742
.810
.785
.780
.640
.756
.849
.647
.851
.807
.726
.675
.664
.595
.722
.742
.718
.679
.773
.801
.824
.702
.735
.770
.817
.738
.571
.640

.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993

VAR00147
VAR00148
VAR00149
VAR00150
VAR00151
VAR00152
VAR00153
VAR00154
VAR00155
VAR00156
VAR00157
VAR00158
VAR00159
VAR00160
VAR00161
VAR00162
VAR00163
VAR00164
VAR00165
VAR00166
VAR00167
VAR00168
VAR00169
VAR00170
VAR00171
VAR00172
VAR00173
VAR00174
VAR00175
VAR00176
VAR00177
VAR00178

8027.030
8003.959
7988.202
8009.151
7991.937
7988.489
7990.875
8031.472
7987.978
7991.683
8024.869
7986.764
7987.357
8016.240
8021.444
8001.375
8028.097
7991.247
7996.920
8014.700
7993.702
7992.409
8003.517
7986.051
8018.833
8003.151
7996.685
8009.931
8022.409
8017.237
7998.171

VAR00179 853.1000 8007.817
VAR00180
853.0000 8021.793

.653

.993

.640

.993

VAR00181
VAR00182
VAR00183
VAR00184
VAR00185
VAR00186
VAR00187
VAR00188
VAR00189
VAR00190
VAR00191
VAR00192
VAR00193
VAR00194
VAR00195
VAR00196
VAR00197
VAR00198
VAR00199
VAR00200
VAR00201
VAR00202
VAR00203
VAR00204
VAR00205
VAR00206

.829
.518
.811
.702
.711
.674
.371
.601
.699
.742
.416
.526
.552
.407
.541
.402
.553
.648
.563
.669
.674
.556
.429
.575
.506
.642

.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993
.993

852.9667
852.7667
852.6333
852.6667
852.7000
852.6667
853.1667
852.8333
852.7000
852.7667
852.7667
852.8000
852.6667
852.6000
852.6667
852.7000
852.7000
853.0000
852.7000
852.7667
852.9667
852.7667
852.7667
852.9333
852.8667
852.6000

7996.033
8030.254
7993.206
8014.713
8008.700
8017.954
8049.868
8013.316
8004.010
7995.978
8046.875
8047.407
8021.885
8043.145
8028.092
8046.217
8027.872
7977.172
8008.286
8005.702
8008.447
8036.185
8045.357
8013.789
8027.913
8013.352

ภาคผนวก จ
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
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แบบสอบถามการวิจัย
เรือง
รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลียนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษทีสองของโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
…………………………………………………
คําชีแจง
. แบบสอบถามฉบับนีใช้ สําหรับถามผู้อํานวยการโรงเรี ยน จํานวน ท่าน
รองผู้อํานวยการโรงเรี ยน จํานวน ท่าน และครู จํานวน ท่าน รวมทังสิน ท่าน
. แบบสอบถามฉบับนีจัดทําขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ ) เพือทราบองค์ประกอบของ
การบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขันพื นฐาน ) เพื อทราบองค์ ป ระกอบการปฏิ รู ป การศึก ษาในทศวรรษที สองของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 3) เพือ
ทราบรู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข ององค์ ป ระกอบการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงกั บ
องค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยจะนําผลการวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนาโรงเรี ยน
ข้ อมูลทีได้ จากแบบสอบถามฉบับนี จะนําไปใช้ เพือการวิจยั เท่านัน และไม่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
ของท่านแต่อย่างใด จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้ โปรดให้ ข้อมูลตามสภาพทีเป็ นจริง
. แบบสอบถามฉบับนี มี ตอนดังนีคือ
ตอนที เป็ นคําถามเกียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที เป็ นคําถามเกียวกับองค์ประกอบการบริ หารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยน
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ตอนที เป็ นคําถามเกียวกับองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงทีท่านให้ ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครังนี
นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง
นักศึกษาปริญญาเอก
ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที เป็ นคําถามเกียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย / ลงในช่อง () หน้ าข้ อความทีบอกถึงสถานภาพในปั จจุบนั ของ
ท่าน
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ไม่เกิน ปี
( ) - ปี
( ) - ปี
( ) ปี ขึนไป
3. วุฒิการศึกษา
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
4. ตําแหน่งปั จจุบนั
( ) ผู้อํานวยการโรงเรี ยน ( ) รองผู้อํานวยการโรงเรี ยน ( ) ครู
5. ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปั จจุบนั
( ) ไม่เกิน ปี ( ) - ปี ( ) - ปี ( ) ปี ขึนไป
ตอนที เป็ นคํา ถามเกี ยวกั บองค์ ประกอบการบริ ห ารการเปลี ยนแปลงของโรงเรี ย น
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
คําชีแจง แบบสอบถามตอนที เป็ นคําถามเกียวกับการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยน
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ขอให้ ท่านพิจารณา
ว่าการบริหารการเปลียนแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ของท่านในแต่ละข้ อคําถาม มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับใด แล้ วทําเครื องหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็นทีเป็ นจริงทีสุด
ตามทัศนะของท่าน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงั นีคือ
ระดับ หมายถึง มีการปฏิบตั กิ ารบริ หารการเปลียนแปลงอยูใ่ นระดับน้ อยทีสุด
ให้ มีนําหนักคะแนนเท่ากับ คะแนน
ระดับ หมายถึง มีการปฏิบตั กิ ารบริ หารการเปลียนแปลงอยูใ่ นระดับน้ อย
ให้ มีนําหนักคะแนนเท่ากับ คะแนน
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ระดับ หมายถึง มีการปฏิบตั กิ ารบริหารการเปลียนแปลงอยูใ่ นระดับปานกลาง
ให้ มีนําหนักคะแนนเท่ากับ คะแนน
ระดับ หมายถึง มีการปฏิบตั กิ ารบริ หารการเปลียนแปลงอยูใ่ นระดับมาก
ให้ มีนําหนักคะแนนเท่ากับ คะแนน
ระดับ หมายถึง มีการปฏิบตั กิ ารบริ หารการเปลียนแปลงอยูใ่ นระดับมากทีสุด
ให้ มีนําหนักคะแนนเท่ากับ คะแนน
ลําดับ

รายการ
ผู้บริหารส่งเสริมการเปลียนแปลงของสถานศึกษา
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา
ผู้บริหารสนับสนุนการดําเนินงาน
ผู้บริหารส่งเสริมด้ านการติดต่อสือสาร
ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา/การเป็ นผู้นํา
ผู้บริหารอํานวยความสะดวกในทีประชุม
ผู้บริ หารมีการปฏิสมั พันธ์กบั นักเรี ยน
ผู้บริหารมีปฏิสมั พันธ์กบั รัฐ
ผู้บริหารมีปฏิสมั พันธ์กบั ชุมชน
ผู้บริหารส่งเสริมให้ พอ่ แม่ผ้ ปู กครองมีสว่ นร่วม
ในการจัดการศึกษา
ผู้บริหารมีทกั ษะการบริหาร
ผู้บริหารโน้ มน้ าวผู้ร่วมงานให้ ปฏิบตั ติ าม
ในสิงทีต้ องการได้
ผู้บริหารมีการตัดสินใจ
ผู้บริหารกําหนดเป้าหมายและการปฏิบตั งิ านทีชัดเจน
ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ทีเท่าทันการเปลียนแปลง
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รายการ
ผู้บริหารมีความเป็ นประชาธิปไตย
ผู้บริหารใจกว้ าง เปิ ดกว้ างให้ ครูมีเสรี ภาพในการคิด
ผู้บริหารส่งบุคลากรในสถานศึกษาไปอบรม
มีความเหมาะสมกับภาระงานทีรับผิดชอบ
ผู้บริหารใช้ ระบบคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ ในระบบ
การบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสร้ างขวัญและกําลังใจแก่บคุ ลากร
ผู้บริหารสือสารให้ บคุ ลากรในระดับต่าง ๆ พร้ อม
ทีจะทํางานได้
ผู้บริหารเข้ าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
ผู้ บริ ห ารทํ า ให้ บุ ค ลากรรู้ สึ ก ว่ า เขาสามารถทํ า งาน
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้
ผู้บริหารมีความเอืออาทร ให้ ความอบอุน่ แก่ผ้ อู ืน
ผู้บริหารแสดงความรู้สกึ อย่างเปิ ดเผย เช่น เป็ นผู้ทีเข้ าใจ
ง่าย เอืออารี และติดต่อสมาชิกอยูอ่ ย่างสมําเสมอ
ผู้บริหารเป็ นผู้ใช้ กลยุทธ์ใหม่ทีมีลกั ษณะโดดเด่น
ผู้บริหารเลือกใช้ วิธีการรูปแบบทีเป็ นเอกลักษณ์
ผู้บริหารมีเป้าหมายการทํางานทีเหมาะสม
กับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนได้
ผู้บริหารมีความขัดแย้ งภายในน้ อยทีสุด
หรื อทําให้ สมาชิกในกลุม่ เกิดความขัดแย้ งน้ อยทีสุด
ผู้บริ หารสามารถถ่ายทอดหรื อกระจายวิสัยทัศน์ไ ปยัง
บุคคลต่าง ๆ ได้
ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้ นวัตกรรม
ผู้บริหารสามารถใช้ ข้อมูลในการวิเคราะห์
และตัดสินใจ
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รายการ
ผู้บริหารให้ การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ผู้บริหารเป็ นผู้นําการเปลียนแปลง
ผู้บริหารสร้ างกระบวนทัศน์ใหม่
ผู้บริหารมีความเต็มใจทีจะเปลียนแปลง
ผู้บ ริ ห ารมี ค วามพร้ อมใจในการนํ า เทคโนโลยี ม าใช้
ประโยชน์ตอ่ การศึกษา
ผู้บริ หารถ่ายโอนเปลียนแปลงโดยยึดรู ปแบบประเพณี
วัฒนธรรมแนวใหม่ทีเหมาะสมกับองค์กร
ผู้บริหารให้ ความสําคัญต่อการเรี ยนรู้
ผู้บริหารมุง่ มันพัฒนาตนเอง องค์กร และบุคลากร
ในโรงเรี ยน
ผู้บริหารให้ การฝึ กอบรม การศึกษาบุคลากรทุกระดับ
ผู้บริหารสนับสนุนบรรยากาศในชันเรี ยนและโรงเรี ยน
อย่างต่อเนือง
ผู้บริหารให้ ความช่วยเหลือและความร่วมมือแก่บคุ ลากร
ผู้บริหารให้ ความเสมอภาคทางการศึกษา
ผู้บริหารสร้ างความเป็ นเลิศทางการศึกษา
ผู้บริหารไม่วิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น
ของผู้ร่วมงาน
ความปลอดภัยในโรงเรี ยน
ผู้บริหารมีความเป็ นมืออาชีพ
ผู้บริหารมีการกระจายอํานาจทางการศึกษา
ผู้บริหารให้ มีการประกันคุณภาพการศึกษา
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รายการ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วม
ผู้บริหารสนับสนุน แสวงหางบประมาณอย่างเพียงพอ
ผู้บริหารพัฒนาระบบการประเมินและให้ รางวัล
ผู้บริหารสร้ างทัศนภาพขององค์กรในอนาคต
บุคลากรขององค์กรเข้ าใจยอมรับภารกิจหรื อทัศนภาพ
ใหม่และกระทําให้ เกิดขึน
องค์กรได้ รับการปรับปรุงรูปแบบให้ มีพฤติกรรมใหม่
ผู้บริหารทําทัศนภาพให้ เป็ นจริง
ผู้บริหารส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทังองค์กร
ผู้บริหารทําให้ ผ้ ตู ามตระหนักถึงความสําคัญของคุณค่า
ของผลงานทีสําเร็จ
ผู้บริหารทําให้ ผ้ ตู ามลดการมุง่ ประโยชน์สว่ นตนและเพิม
การทํางานเพือประโยชน์ของหมูค่ ณะขององค์กร
และส่วนรวม
ผู้บริหารเป็ นผู้ไวต่อความรู้สกึ ของผู้ร่วมงาน
ผู้บริหารรู้คา่ นิยมและวัฒนธรรมขององค์กรทีมีผล
ต่อการทํางาน
ผู้บริหารมีความยืดหยุน่ และพร้ อมเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์
ผู้บริ หารมีทกั ษะการคิด วิเคราะห์ปัญหาสําคัญ จุดแข็ง
จุดอ่อนของหน่วยงานได้
ผู้บริหารมีสญ
ั ชาติญาณในการสร้ างวิสยั ทัศน์
ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วม
ผู้บริหารสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้ ดีสอดคล้ อง
กับวิสยั ทัศน์ขององค์กร
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รายการ
ผู้บริหารสร้ างและพัฒนาทีมงาน
ผู้บริหารสามารถในการประเมินและวินิจฉัยสถานการณ์
ได้ ถกู ต้ องแม่นยํา
ผู้บริ หารมีความสามารถในการสอนงานและฝึ กงานแก่
สมาชิก
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารตนเอง
ผู้บริหารมีความสามารถในการเรี ยนรู้
ผู้บริหารมีความสามารถปรับบทบาทเป็ นผู้นํา
และผู้ตามได้
ผู้บริหารพัฒนาทักษะภาวะผู้นําและผู้ตามได้
ผู้บริหารใจกว้ าง ส่งเสริมให้ บคุ ลากรมีเสรี ภาพในการคิด
ผู้บริหารประพฤติตนเพือให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ อู ืน
และเพือประโยชน์ของกลุม่ ได้
ผู้บริหารแสดงออกถึงความเฉลียวฉลาด
ผู้บริหารให้ กําลังใจผู้ร่วมงานให้ พยายามหาแนวทาง
ในการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการใหม่ ๆ
ผู้บริหารมีความกระตือรื อร้ น
ผู้บริหารมีทศั นคติ เจตคติทีดีในแง่บวก
ผู้บริหารสร้ างและสือความหวังอย่างชัดเจน
ผู้บริหารแสดงการอุทิศตัวหรื อผูกพันต่อเป้าหมาย
และวิสยั ทัศน์ร่วม
ผู้บริหารทําให้ ผ้ รู ่วมงานรู้สกึ มีคณ
ุ ค่า
ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานสามารถจัดการ
กับปั ญหาทีตนเองเผชิญได้
ผู้บริหารเสริมสร้ างความคิดริเริมสร้ างสรรค์
แก่ผ้ รู ่วมงาน
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รายการ
ผู้บริหารให้ เกียรติผลงานทีผู้ใต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิ
ผู้บริหารมีการคิดและการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
ผู้บริหารมีความคิดริเริมสร้ างสรรค์
ผู้บริหารเปลียนกรอบการมองปั ญหา
ผู้บริหารเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ด้ วยวิถีทางใหม่ ๆ
ผู้บริ หารสนับสนุนความคิดริ เริ มใหม่ ๆ ในการพิจารณา
ปั ญหาและการหาคําตอบของปั ญหา
ผู้บริหารมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ตามความเชือ
และค่านิยม
ผู้บริหารตอบสนองต่อสิงทีรับฟั งได้
ผู้บริหารสนับสนุนให้ บคุ ลากรทํางานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
ผู้บริ หารทําให้ ผ้ รู ่ วมงานรู้ สึกว่าปั ญหาทีเกิดขึนเป็ นสิงที
ท้ าทายและเป็ นโอกาสทีดีทีจะแก้ ปัญหา
ผู้บริ หารสร้ างความเชื อมันว่าปั ญหาทุกอย่างสามารถ
แก้ ไขได้
ผู้บริหารแสดงให้ เห็นว่าการเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้
จากความร่ วมมือ ร่วมใจ ในการแก้ ปัญหาของผู้ร่วมงาน
ทุกคน
ผู้บริหารดูแลเอาใจใส่ผ้ รู ่วมงานเป็ นรายบุคคล
ทําให้ ร้ ูสกึ ว่ามีคณ
ุ ค่าและมีความสําคัญ
ผู้บริหารพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานให้ สงู ขึน
ผู้บริหารให้ โอกาสผู้ร่วมงานเรี ยนรู้สิงใหม่ ๆ
ผู้บริหารคํานึงและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้ านความจําเป็ นและความต้ องการ

ระดับการปฏิบตั ิ

358
ลําดับ

รายการ
ผู้บริหารมีการสือสารสองทาง
ผู้บริหารรับฟั งผู้ร่วมงาน
ผู้บริหารมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ร่วมงานเป็ นการส่วนตัว
ผู้บริ หารมอบหมายงานเพือเป็ นเครื องมือในการพัฒนา
ผู้ร่วมงาน
ผู้บริหารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่วมงานได้ ใช้ ความสามารถพิเศษ
ต่าง ๆ อย่างเต็มที
ผู้บริหารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่วมงานได้ เรี ยนรู้สิงใหม่ ๆ
ทีท้ าทายความสามารถ
ผู้บริ หารดูแล ให้ คําแนะนํา ให้ การสนับสนุนและช่วยให้
ผู้ร่วมงานก้ าวหน้ าในการทํางานทีรับผิดชอบ
ผู้บริหารมอบงานให้ เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ผลกระทบภายนอก ได้ แก่ การเมือง เศรษฐกิจ แนวโน้ ม
ทางสังคม ภายในและภายนอกชาติทีมีตอ่ องค์กร
ผู้บริหารมีความกล้ าหาญทังกายและใจ
ผู้บริหารส่งเสริมทางวิชาการโดยวิธี e-learning
ผู้บริหารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานมีความภูมิใจในงาน
ของตนเอง
ผู้บริหารกระตุ้นให้ ผ้ รู ่วมงานตระหนักถึงปั ญหา
ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดระบบสือสารให้ ได้ ผล
เพือเชือมโยงข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ ทวถึ
ั งทุกระดับ
ขององค์กร
ผู้ บริ หารมี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นอย่างดี
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รายการ
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหารสนับสนุนให้ บคุ ลากรมีส่วนร่วมและร่วมกันเสนอ
ปั ญหาขององค์กร
ผู้บริหารพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนืองให้ มีความก้ าวหน้ า
ในอาชีพ
ผู้บริหารสร้ างความรู้สกึ เร่งด่วนในการเปลียนแปลง
ผู้บริหารเพิมอํานาจในการตัดสินใจให้ กบั ผู้อืน
ผู้บริหารมีการวางแผนทีดีและเป็ นระบบ
ผู้บริหารรวบรวมผลสําเร็จจากการปรับปรุงงาน
ทําให้ เกิดการเปลียนแปลงมากขึน
ผู้บริหารปลูกฝั งแนวทางใหม่ ๆ ของความสําเร็จ
เข้ าสูร่ ะบบการทํางานขององค์กร
ผู้บริหารจัดการฝึ กอบรมทีมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารมีระบบการตอบแทน/การให้ รางวัล
ผู้บริหารสามารถทํางานกับคนหลากหลายรูปแบบ
ผู้บ ริ ห ารกระตุ้น ให้ ผ้ ู ร่ ว มงานแสดงความคิ ด เห็ น และ
เหตุผล
ผู้บริหารมีทกั ษะในการเสนอความคิดเห็น
ผู้บริหารมุง่ เน้ นการเปลียนแปลง
ผู้บริหารสนใจทีจะเปลียนแปลงให้ ดีขนึ
ความร่วมมือของบุคลากร
ผู้บริหารมีความยุตธิ รรม
ผู้บริหารมีโครงการทีดีและมีความเหมาะสมกับบริ บท
ของโรงเรี ยนชุมชนและวัฒนธรรม
ผู้บริหารสร้ างศรัทธาและความเชือมันให้ เกิด
กับบุคลากร
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รายการ
สมรรถนะทีดีของบุคลากร
ผู้บริ หารมีบุคลิกภาพทีส่งเสริ มตนเอง เช่น ความเชือมัน
ในตนเอง
ผู้บริหารมีการวิเคราะห์งานหลักทีสําคัญและ
ความจําเป็ นของสถานศึกษา
ผู้บริหารสละเวลาทํางานให้ กบั หน่วยงานอย่างสมําเสมอ
ไม่เว้ นวันเสาร์ อาทิตย์
ผู้บริหารมีความมุง่ มันในการปฏิบตั งิ านให้ บรรลุ
เป้าหมาย
ผู้บริหารขับเคลือนกระบวนการบริหารเป็ นแบบล่าง
ขึนบน
ผู้บริหารมีศีลธรรมและจริยธรรม
ผู้บริหารเน้ นคุณค่าทรัพยากรมนุษย์
ผู้บริหารใช้ หลักการบริหารความเสียง
ผู้บริหารเชือว่าองค์กรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทีสําคัญ
(องค์กรแห่งการเรี ยนรู้)
ผู้บริหารสร้ างความสัมพันธ์อย่างชัดเจน
ผู้บริ หารเป็ นนักวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือง
ผู้บริหารสร้ างความมุง่ มันให้ แก่บคุ ลากร
ผู้บริหารตระหนักถึงความสําคัญเร่งด่วน
ผู้บริหารพัฒนาจิตวิญญาณบุคลากร
ผู้บริหารปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน
ผู้บริหารปรับปรุงบรรยากาศในการทํางาน
และสร้ างความประทับใจในการปฏิบตั งิ าน
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รายการ
ผู้บริหารเป็ นผู้มีความสามารถรอบด้ าน (Well rounder)
ผู้บริหารสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมและวิธีการทํางาน
ตามข้ อมูลใหม่ (เปลียนแปลงตามสถานการณ์)
ผู้บริหารมีจิตสํานึกในความมุง่ มันให้ งานบรรลุผลสําเร็จ
ผู้บริหารใช้ กลยุทธ์ในการจัดการความรู้
ผู้บริหารปฏิบตั งิ านให้ เกิดความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนือง
ผู้บริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
ผู้บริหารพัฒนาและรักษาภาวะผู้นําอย่างเหมาะสม
ผู้บริหารเป็ นนักประสานทีดี
ผู้บริหารสร้ างจิตวิญญาณของทีม
ผู้บริหารสือสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผู้บริหารแสดงออกถึงทักษะสือสารการเล่าเรื อง
ผู้บริหารระดมสมองอย่างสร้ างสรรค์
ผู้บริหารคิดแบบบูรณาการและองค์รวม
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับบน
การทําโครงสร้ างทางเทคโนโลยีให้ เข้ มแข็งเพือสนับสนุน
วิธีการสอนแบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
เครื อข่ายภายนอก
ผู้บริหารปลูกฝั งค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
ผู้บริหารเป็ นผู้ทํางานอย่างเป็ นระบบและมีคณ
ุ ภาพ
ผู้บริหารดําเนินการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง
ผู้บริหารเป็ นผู้ไวต่อการเปลียนแปลง
ผู้บริหารจัดการศึกษาตามความต้ องการของนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล

ระดับการปฏิบตั ิ

362
ลําดับ

รายการ
ผู้บริหารเป็ นนักจัดการปั ญหา
โครงสร้ างขององค์กรทีเอือต่อการบริ หาร
ผู้บริหารเป็ นผู้ทีมีความชัดเจน
เทคโนโลยีทีเหมาะสม
เครื อข่ายทางการศึกษาเพือช่วยเหลือสถานศึกษา
การกํากับ นิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้ างองค์กรทีเข้ มแข็ง
นโยบายรัฐทีชัดเจน
ผู้บริหารสร้ างคุณธรรมให้ กบั บุคลากรในสถานศึกษา
ผู้บริหารเป็ นผู้ทีมีความเข้ าใจในบริบทของสถานศึกษา
บริหารให้ เท่าทันกับการเปิ ดประตูสสู่ งั คมอาเซียน
ระเบียบกฏหมายทีเอือต่อการบริ หารงาน
ความสลับซับซ้ อนขององค์กร
คุณภาพและการปฏิบตั ไิ ด้
คุณลักษณะของท้ องถิน ประกอบด้ วย เขตพืนที
การศึกษา ชุมชน ผู้บริหาร และครู
องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้ วยรัฐและองค์กรอืน ๆ
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ตอนที เป็ นคํา ถามเกียวกับองค์ ประกอบการปฏิ รูปการศึ กษาในทศวรรษที สองของ
โรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
คําชีแจง แบบสอบถามตอนที นี เป็ นคําถามเกียวกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ขอให้ ท่าน
พิจารณาว่าการบริหารตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของโรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ของท่านในแต่ละข้ อคําถามมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับใด แล้ วทําเครื องหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็นทีเป็ นจริ งทีสุด ตาม
ทัศนของท่าน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนีคือ
ระดับ หมายถึง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้ อยทีสุด ให้ มีนําหนักคะแนนเท่ากับ คะแนน
ระดับ หมายถึง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้ อย ให้ มีนําหนักคะแนนเท่ากับ คะแนน
ระดับ หมายถึง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง ให้ มีนําหนักคะแนนเท่ากับ
คะแนน
ระดับ หมายถึง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ให้ มีนําหนักคะแนนเท่ากับ คะแนน
ระดับ หมายถึง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากทีสุด ให้ มีนําหนักคะแนนเท่ากับ คะแนน
ลําดับ

รายการ
การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
การปฏิรูปแหล่งเรี ยนรู้ คุณภาพห้ องเรี ยน ภูมิปัญญา
ท้ องถิน
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ของโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ (โดยเฉพาะหลักสูตร
สถานศึกษายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง)
การพัฒนาครูสําหรับโรงเรี ยนประจํา
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพ
มากขึน
กระบวนการรับนักเรี ยนด้ อยโอกาสทีมีประสิทธิภาพ

ระดับการปฏิบตั ิ
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ลําดับ

รายการ
การพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
การรับนักเรี ยน ระบบ
จัดแหล่งเรี ยนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษา (แหล่งเรี ยนรู้
เรื อง e-learning) ทุกวิชา/ทุกกลุม่ สาระ
การบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
การสร้ างเครื อข่ายทางการศึก ษาและการแลกเปลี ยน
เรี ยนรู้ พัฒนาทักษะชีวิต วิชาการ อาชีพ
การระดมทรัพยากรเพือใช้ ในการศึกษาจากชุมชน
และท้ องถิน
การกระจายอํานาจสูส่ ถานศึกษา
การสร้ างเครื อข่ายองค์กรชุมชน องค์กรท้ องถิน
เพือให้ มีสว่ นร่วมการจัดการศึกษา (เครื อข่ายด้ าน
การสร้ างพัฒนาและนักเรี ยน)
กระบวนการนิเทศภายในทีได้ มาตรฐาน ชัดเจน
พัฒนาข้ อมูลสารสนเทศทังระบบ
การดําเนินตามโครงสร้ างบริ หารสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

ระดับการปฏิบตั ิ

ภาคผนวก ฉ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บข้ อมูล
และรายชื่อโรงเรียนในการเก็บข้ อมูล
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ที่ ศธ 0520.203/1317

ภาควิชาบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
24 มกราคม 2555

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เรี ยน ผู้อานวยการโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์นา่ น
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย แบบสอบถาม จานวน 6 ชุด
ด้ วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รหัสนักศึกษา 51252703 นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎี
บัณ ฑิ ต สาขาบนิ ห ารการศึก ษา ภาควิ ชาบริ ห ารการศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร ไดรับอนุมัติให้ ทาดุษฎีนิพนธ์ เรื่ อง “รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หารการ
เปลี่ย นแปลงกับการปฏิ รูป การศึก ษาในทศวรรษที่ ส องของโรงเรี ย นประเภทศึก ษาสงเคราะห์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน”
ในการนี ้ภาควิชาบริ หารการศึกษา ใคร่ ขอความอนุเคราะห์ให้ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง
ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลในสถานศึกษาของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ จากท่านโปรดแจ้ ง รอง
ผู้อ านวยการ ครู ทราบ เพื่อขอความร่ วมมื อ ในการตอบแบบสอบถามให้ แก่นักศึกษาตามความ
เหมาะสม สามารถติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 089 -6442903
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ ความอนุเคราะห์ จักเป็ นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริ ฐ อินทรรักษ์ )
หัวหน้ าภาควิชาการบริ หารการศึกษา
งานธุรการ
โทร/โทรสาร 0-3421-9136
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รายชื่อโรงเรี ยนที่ขอเก็บข้ อมูล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

โรงเรี ยนพิบูลประชาสรรค์
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
โรงเรี ยนสมเด็จพระปิ ยมหาราชรมณีเขต
ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์จนั ทบุรี
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ตราด
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 33
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์พทั ลุง
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์สรุ าษฎร์ ธานี
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 19
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 20
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 35
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 36
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 38
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 39
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 40
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 41
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 42
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 43
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เลย
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์อานาจเจริ ญ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 27
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 28
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 32
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 29
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์นา่ น
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ตาก
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 30
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 31
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 21
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 22
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 34
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 24
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 26

ภาคผนวก ช
หนังสือขอความอนุเคราะห์ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้ อง
และยืนยันรูปแบบการวิจัย รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและแบบสัมภาษณ์ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ

370

ที่ ศธ 0520.203.2/872

ภาควิชาบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
12 กรกฎาคม 2556

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผู้เชี่ยวชาญยืนยันรูปแบบงานวิจยั
เรี ยน ดร.สมพร หวานเสร็ จ
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย แบบสอบถาม จานวน 6 ชุด
ด้ วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รหัสนักศึกษา 51252703 นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ภาควิชาบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดรับอนุมตั ิให้ ทาดุษฎีนิพนธ์ เรื่ อง “รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงกับการปฏิ รูป การศึก ษาในทศวรรษที่ส องของโรงเรี ย นประเภทศึก ษาสงเคราะห์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน”
ในการนีภ้ าควิชาบริ หารการศึกษา ใคร่ ข อความอนุเคราะห์ จากท่านเป็ นผู้เชี่ ยวชาญ
ยืนยันรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ สองของโรงเรี ย นประเภทศึกษาสงเคราะห์ สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้
พื ้นฐาน เพื่อประโยชน์ในการวิจยั ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ ความอนุเคราะห์ จักเป็ นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริ ฐ อินทรรักษ์ )

371
หัวหน้ าภาควิชาการบริ หารการศึกษา
งานธุรการ
โทร/โทรสาร 0-3421-9136

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
ดร.พะโยม ชินวงค์
ดร.สมพร หวานเสร็ จ
ดร.บัญชร จันทร์ ดา
ดร.อนงค์ พืชสิงห์
ดร. อภิชา ถีรพันธ์

นายวิศิษฐ์ วิทยวรการ

ผศ.ดร. ภูฟ้า เสวกพันธ์

ผู้อานวยการสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ผู้อานวยการโรงเรี ยน
โรงเรี ยนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพฯ
ผู้อานวยการโรงเรี ยน
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อานวยการโรงเรี ยน
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้ อยเอ็ด
ผู้อานวยการโรงเรี ยน
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการโรงเรี ยน วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 29
จังหวัดศรี สะเกษ
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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แบบสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประกอบการตรวจสอบ
“รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หารการเปลีย่ นแปลง
กับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน”
The Model of causal Relationship between change management and education Reform
in the 2 nd Decade of welfare School under the Jurisdiction Basic Education Commission
ตอนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐาน
ชื่อผู้ให้ สมั ภาษณ์ ......................................................................................................................
ตาแหน่ง..................................................................................................................................
สถานที่ทางาน..........................................................................................................................
คาชีแ้ จง
เมื่ อ ท่ า นได้ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบและความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุข องการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงกับการปฏิรู ป การศึกษาในทศวรรษที่ส อง ของโรงเรี ย นประเภทศึก ษาสงเคราะห์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานฉบับ ร่ า งที่ ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้น ในฐานะที่ ท่านเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่ องดังกล่าว ท่านมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของ
การบริ หารการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปในทศวรรษที่สอง ของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
อย่างไรบ้ าง
ตอนที่ 2 แบบแสดงความคิดเห็นด้ านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้ อง และการ
นาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง
โปรดพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบการบริ ห ารการเปลี่ย นแปลงของโรงเรี ย นประเภทศึก ษา
สงเคราะห์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ผ้ วู ิจัยได้ ศึกษาและค้ นพบ จานวน 4
องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะ (X1)
องค์ประกอบที่ 2 การสร้ างแรงบันดาลใจ (X2)
องค์ประกอบที่ 3 ภาวะผู้นา (X3)
องค์ประกอบที่ 4 วิสยั ทัศน์ (X4)
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โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่ทา่ นเห็นต่อองค์ประกอบของรูปแบบ ต่อไปนี ้
องค์ ประกอบการ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง
โรงเรียนประเภท
ศึกษาสงเคราะห์
คุณลักษณะ
การสร้ าง
แรงบันดาลใจ
ภาวะผู้นา
วิสัยทัศน์
รวม

ความเหมาะสม
เหมาะสม

ไม่
เหมาะสม

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ความเป็ นไปได้
ความถูกต้ อง
เป็ นไปได้

เป็ นไป
ไม่ ได้

ถูกต้ อง

ไม่ ถูกต้ อง

การใช้ ประโยชน์
เป็ น
ประโยชน์

ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
1. องค์ประกอบการบริ หารการเปลีย่ นแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ท่านมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบที่นาเสนอนัน้
มีความเหมาะสม (propriety standards) มากน้ อยเพียงใด เพราะเหตุใด
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ไม่ เป็ น
ประโยชน์
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2. จากองค์ประกอบการบริ หารการเปลีย่ นแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ท่านมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบที่นาเสนอนัน้
มีความเป็ นไปได้ (feasibility standards) มากน้ อยเพียงใด เพราะเหตุใด
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. จากองค์ประกอบการบริ หารการเปลีย่ นแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ท่านมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบที่นาเสนอนันมี
้
ความถูกต้ องครอบคลุม (accuracy standards) มากน้ อยเพียงใด เพราะเหตุใด
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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4. จากองค์ประกอบการบริ หารการเปลีย่ นแปลงของโรงเรี ยนประเภทศึกษาสงเคราะห์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ท่านมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบที่นาเสนอนัน้
มีความเป็ นประโยชน์ (utility standards) มากน้ อยเพียงใด เพราะเหตุใด
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ตอนที่ 3 แบบแสดงความคิดเห็นด้ านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้ องครอบคลุม
และการนาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง
สมการโครงสร้ างรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของการบริ หารการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูป
การศึก ษาในทศวรรษที่ ส องของโรงเรี ย นประเภทศึก ษาสงเคราะห์ ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

9.60

X1

X2
.38*

1.00*

-1.29
.06

X4

X3

Y
-13.27
X1 คุณลักษณะ
X2 การสร้ างแรงบันดาลใจ
X3 ภาวะผู้นา
X4 วิสยั ทัศน์
Y การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

Chi-Square = 24.76, df = 23, P-value = 0.36286, RMSEA = 0.0
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โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่ทา่ นมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบรูปแบบต่อไปนี ้

ความเหมาะสม
เหมาะสม

ไม่
เหมาะสม

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ความเป็ น
ความถูกต้ อง
ไปได้
เป็ นไป
ได้

เป็ นไป
ไม่ ได้

ถูกต้ อง

การใช้ ประโยชน์
ได้ จริง

ไม่
เป็ น
ถูกต้ อง ประโยชน์

ไม่ เป็ น
ประโยชน์

ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงกับ
การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองของ
โรงเรี ยนประเภทศึกษา
สงเคราะห์ สังกัด
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื ้นฐาน

ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
1. จากรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของการบริ หารการเปลี่ย นแปลงกับการปฏิรูป
การศึก ษาในทศวรรษที่ ส องของโรงเรี ยนประเภทศึก ษาสงเคราะห์ ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐานที่ ไ ด้ น าเสนอ ท่ า นมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข อง
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ มีความเหมาะสมกันหรื อไม่ เพียงใด เพราะเหตุใด
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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2. ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จากรู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงกับการปฏิ รูป การศึก ษาในทศวรรษที่ส องของโรงเรี ย นประเภทศึก ษาสงเคราะห์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่ได้ นาเสนอ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทกุ ท่านเป็ นอย่างสูงที่ได้ เสียสละเวลาอันมีคา่
ในการแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการวิจยั ในครัง้ นี ้
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ประวัตผิ ้ ูวิจัย
: นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง
: 11 กรกฎาคม
: / ซอยประชาอุทิศ ถนนประชาอุทิศ
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
สถานทีทํางานปั จจุบัน : โรงเรี ยนเฉลิมขวัญสตรี อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชือ – ชือสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีอยู่ปัจจุบัน

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.

พ.ศ.
พ.ศ.

ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

-ปั จจุบนั

: ครุศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ในโครงการคุรุทายาท รุ่นที
จากวิทยาลัยครูพิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
: การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา การวัดผลการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
: ศึกษาต่อระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

: อาจารย์ ระดับ โรงเรี ยนบ้ านเข็กน้ อย
อําเภอเขาค้ อ จังหวัดเพชรบูรณ์
: รองผู้อํานวยการโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
: รองผู้อํานวยการโรงเรี ยนเฉลิมขวัญสตรี
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

