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บทคัดย่อ 
 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี และ 2) เปรียบเทียบภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ านวน 335 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติโดยรวมและทุกด้านอยู่
ในระดับมาก โดยด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
 2) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 The purpose of this term paper was to study the transformation leadership of 
the school administrators, under Pathum Thani Primary Educational Service Area office and 
to compare their transformation leadership as classified by school size. The research 
sample consisted of 335 teachers under the Pathum Thani Primary Educational 
Service Area Office. The sample size was determined using Krejcie and Morgan’s 
sample size table. The participants were randomly selected using the stratified 
random sampling method. The research instrument was a five-point rating scale 
questionnaire with a reliability (-Cronbach’s alpha coefficient) which was equal to 
0.81. The data were analyzed using arithmetic mean, and standard deviation. The 
hypothesis was tested by one-way analysis of variance (one-way ANOVA). 
 The results were as follows: 
 1) The transformation leadership of the school administrators under Pathum 
Thani Primary Educational Service Area Office was, overall and for each aspect, at a 
high level. Ranked from high level to low level, the aspects were: individualized 
consideration, motivation, idealized influence or charismatic leadership, and intellectual 
stimulation, respectively. 
 2) The comparisons of the transformation leadership of the school administrators 
under Pathum Thani Primary Educational Service Area Office, done by school size, 
indicated that there were significant differences both overall and for each aspect at the 
0.05 level of significance. Larger schools had higher levels of transformation leadership 
than medium or small sized schools. In turn, medium sized schools had higher levels 
of transformation leadership than small sized schools. 
 
Keywords: Transformation Leadership, School Administrators 



กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความเมตตากรุณา
อย่างดียิ่งจากประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต์ และ
กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ ดร.ศักดา  สถาพรวจนา ที่ให้ความเมตตา ช่วยเหลือ  
ดูแล แนะน า ตลอดจนช่วยตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุวรรณา  โชติสุกานต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร  เบ้าเงิน อาจารย์ ดร.ศักดา  สถาพรวจนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชายชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.เนติ  เฉลยวาเรศ ที่กรุณาเป็นกรรมการสอบ 
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ และให้ค าแนะน า ตลอดจนข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการท า
กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตรวจความตรงของ
แบบสอบถาม และได้ให้ความช่วยเหลือ แนะน าตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามในการวิจัย 

ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทุกท่าน ขอขอบคุณเจ้าของ
ผลงานที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการอ้างอิง และขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนร่วมเรียนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
ในหลายสิ่งหลายอย่าง 

ท้ายที่สุด ขอขอบคุณครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่งของผู้วิจัยที่เป็นก าลังใจเสมอมา 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้และมีคุณลักษณะที่จะช่วยให้คน ๆ นั้นอยู่
รอดได้ในสังคม เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคมส่วนรวม ตามความมุ่งหมายและ
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขดังนั้นคุณภาพการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สะท้อน 
ให้เห็นถึงคุณภาพของคนที่ เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาโดยสถานศึกษา ทั้งนี้  ปัจจัยที่มี
ความส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่จะท าให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ก็คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาดังที่ ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น า
และเป็นผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีความสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง 
การเรียนการสอน และการเรียนรู้ รวมทั้งประสานสัมพันธ์ ระดมและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548) ที่ระบุว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดนโยบาย และน านโยบายของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งก าหนดและ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาจึงอาจกล่าวได้ว่า
ผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญที่สุดต่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจาก 
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะด าเนินงาน
จนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาจะจัดบุคลากรให้ร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้ที่ก าหนดแนวทางให้กับ
การท างานของบุคลากร เพ่ือให้สามารถด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งถ้าปราศจากผู้บริหาร
สถานศึกษาแล้ว บุคลากรที่รวมกันขึ้น ก็จะไม่มีความหมายและไม่สามารถท าอะไรได้ส าเร็จแสดง 
ให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะอยู่ในสถานภาพของผู้น านั่นเอง เพราะผู้น าหมายถึงบุคคลที่มีอ านาจ
ในองค์การ สามารถน าพาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุเป้าหมายขององค์การได้  (นิติพล  
ภูตะโชติ, 2556) และผู้น าหมายถึงบุคคลที่ท าให้องค์การประสบความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จ 
โดยใช้อิทธิพล การจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม นอกจากนั้น ผู้น ายังหมายถึงผู้ที่มีส่วนท าให้เกิดวิสัยทัศน์
ต่อองค์การและพนักงาน รวมทั้งสามารถใช้อ านาจอิทธิพลต่าง ๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อน า
กลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง (ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล, 2559) ในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าจะต้องใช้ยุทธศาสตร์หลาย ๆ ประการ เช่น การบริหาร
ความขัดแย้ง การบริหารเวลา การตัดสินใจ การท างานเป็นทีม แนวคิดการบริหารสมัยใหม่ เป็นต้น 
แต่ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งก็คือการมีภาวะผู้น า 
 ภาวะผู้น าหมายถึงการที่ผู้น าขององค์การใช้อิทธิพลต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือ
กันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อิทธิพลดังกล่าวนี้ อาจเป็นไปได้ทั้งในทางบวกและ
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ในทางลบ หรือในทางใดทางหนึ่ง (สมคิด  บางโม, 2555) ทั้งนี้ การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหาร
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปได้ด้วยดี บรรลุจุดหมายที่
ก าหนดไว้นั้นผู้บริหารสถานศึกษาจ าต้องมีภาวะผู้น า และใช้ภาวะผู้น าในการบริหารจัดการอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกทั้งสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 9(3) ก าหนดไว้ว่า ให้มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และ
มาตรา 48 ก าหนดว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกทางกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาทุกสังกัดซึ่งมาตรฐานที่ 8 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระบุว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน (ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา, 2554) 
 ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) หรือโลกไร้พรหมแดน 
(Border-less World) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง ต่อเนื่อง ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกัน อันเป็นผล
สืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในแต่ละสาขา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
วัสดุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การสื่อสารและโทรคมนาคม โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ 
รวมทั้งความก้าวหน้าในสังคม  ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในหลายด้านด้วยกัน
ท าให้ทุกคนต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มิเช่นนั้นอาจจะถูกละทิ้งให้ล้าหลังจนไม่สามารถจะ
ตามได้ทัน (ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์, 2551) โดยเฉพาะในองค์การแต่ละแห่งที่ก้าวข้ามจากการด าเนินงานที่
ต้องอาศัยการติดต่อกันทางกายภาพ หรือใช้อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน มาเป็นการ
ด าเนินงานในโลกของสารสนเทศ (Cyberspace) ความจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือแม้แต่
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้าง การด าเนินงาน และการ
ด ารงอยู่ขององค์การซึ่งรวมความถึงสถานศึกษาด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ดังกล่าว  
แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาก็ควรจะมีภาวะผู้น าในลักษณะของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformation Leadership) เนื่องจาก ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงหมายถึงบุคคลที่มีความมุ่งมั่น
ที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้อย่าง
รวดเร็วถูกต้องและแม่นย า โดยมีพลังและความทะเยอทะยานเป็นตัวเกื้อกูล สนับสนุนให้การ
เปลี่ยนแปลงประสบผลส าเร็จ ซึ่งบทบาทหน้าที่โดยตรงของผู้น าการเปลี่ยนแปลงก็คือ ผู้เริ่มต้นงาน
พัฒนาองค์การให้แก่หน่วยงานนั่นเอง (กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล, 2558) สอดคล้องกับแนวคิดของ    
สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2548) ที่กล่าวไว้ว่าแบบของภาวะผู้น าที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางใน
ปัจจุบันนี้ก็คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพราะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงบ่งบอกถึงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงหรือการแปรสภาพในตัวบุคคลโดยผู้น าจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องค่านิยมคุณธรรม
มาตรฐานและการมองการณ์ไกลไปในอนาคตผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะให้ความส าคัญต่อการประเมิน
เพ่ือทราบถึงระดับแรงจูงใจของผู้ตามแล้วพยายามหาแนวทางตอบสนองความต้องการและปฏิบัติต่อผู้
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ตามด้วยคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยบทบาทหลักของผู้น าการเปลี่ยนแปลงคือก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขึ้นในองค์การแต่ตลอดเส้นทางของกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้น ากับผู้
ตามจะผูกพันต่อกันอย่างมั่นคงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงได้รับการยอมรับว่ามีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของโลกในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา 
 จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อจัดการศึกษา
ของโรงเรียนแต่ในปัจจุบันพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาจ านวนไม่น้อยที่ขาดความเป็นผู้น าจนท าให้เกิด
ปัญหาด้านการบริหารจัดการการศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพเห็นได้ชัดจากนักเรียนยังอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
คุณภาพของการศึกษาโดยรวมทั้งประเทศ ดังผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ที่พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนน
เฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ เท่ากับร้อยละ 48.39, 47.64, 36.61, 41.76 และ 41.55 ตามล าดับ (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2559) ซึ่งถือว่า ต่ ากว่าเกณ์์ อีกทั้ง ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล้ าและแตกต่างกัน ทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร 
หรือแม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียนปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาในปัจจุบันมี
อิสระในการบริหารจัดการด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละแห่งจึงมีความแตกต่างกัน (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2554)  
ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ย่อมจะประสบกับปัญหาดังที่กล่าวมาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 จึงควรเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดและต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพราะ
เป็นภาวะที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงบทบาทของตนให้ชัดเจนเช่นเป็นผู้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ เป็น
แบบอย่างที่ดีส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมีวิสัยทัศน์ในการบริหารพัฒนา
บุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่องและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคและเห็นคุณค่าด้วยเหตุนี้  
จึงเกิดประเด็นที่น่าสนใจว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 จะมีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับใด และมีความแตกต่าง
กันหรือไม่ เมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาส าหรับน าไปพัฒนาตนเอง และหน่วยงานในระดับสูงสามารถน าผลการวิจัยไปใช้วางแผน
และก าหนดเป็นหลักสูตรในการอบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้บริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 
1.3  สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 ครูในโรงเรียนขนาดแตกต่างกันมีความเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีต่างกัน 
 
1.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้  มุ่งศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยใช้แนวคิดจากทฤษฎีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของแบสและอโวลิโอ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550; อ้างถึงใน Bass & Avolio, 1999) 
มาเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้การวิจัย ประกอบด้วยการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญาและการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการในการวิจัย
ดังภาพที่ 1.1 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ได้สารสนเทศเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ส าหรับประยุกต์ใช้
หรือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

 

ตัวแปรต้น 
ขนาดของโรงเรียน 
1. โรงเรียนขนาดเล็ก 
2. โรงเรียนขนาดกลาง 
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ 

ตัวแปรตำม 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ 
3. การกระตุ้นทางปัญญา 
4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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 1.5.2 ผลการวิจัยจะใช้ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับน าไปใช้วางแผนพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ให้เป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน 
 
1.6 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตของวิจัยด้านเนื้อหา ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 1.6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.6.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2,579 คน แบ่งเป็นครู
ในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 154 คน และ 58 คน รวม 212 คน ครูในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 650 คน 
และ 553 คน รวม 1,203 คน และครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 681 คน และ 483 คน รวม 1,164 คน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558) 
  1.6.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 335 คน แบ่งเป็น 
ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 20 คน และ 8 คน รวม 28 คน ครูในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 84 คน 
และ 72 คน รวม 156 คน และครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 88 คน และ 63 คนรวม 151 คน
ก าหนดขนาดของกลุ่ มตั วอย่ างโดย ใช้ ต ารางก าหนดขนาดของกลุ่ มตั วอย่ างส า เร็จรูป 
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejicie & Morgan, 1970) และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) 
 1.6.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.6.3.1 ตัวแปรต้น คือ ขนาดของโรงเรียน 
  1.6.3.2 ตัวแปรตาม คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
    1.6.3.2.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
    1.6.3.2.2 การสร้างแรงบันดาลใจ 
    1.6.3.2.3 การกระตุ้นทางปัญญา 
    1.6.3.2.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.7.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงหมายถึงกระบวนการที่ ผู้บริหารสถานศึกษาใช้
ความสามารถในการกระตุ้นส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารับรู้เกิดความ
ตระหนัก มีความพยายามที่จะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณ์ รวมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถ
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และศักยภาพให้สูงขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการองค์การบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ วัดได้
จากความคิดเห็นของครูโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น ใน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1.7.1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  หมายถึง การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ตามเป็นที่น่าเคารพยกย่องนับถือศรัทธาไว้วางใจและภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงาน
หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนและประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เป็นผู้ที่
มีอารมณ์มั่นคง แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์
วิกฤติ เป็นผู้น าที่มีความเฉลียวฉลาดตั้งใจเชื่อมั่น แน่วแน่ในอุดมการณ์ ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกันกับผู้ตามเพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์สามารถก าหนดภาพฉายใน
อนาคตขององค์การให้ทุกคนสามารถมองเห็นทิศทางและรู้วิธีการไปถึงจุดหมาย เป็นนักสื่อสาร ใช้
ภาษาได้ดี มีบุคลิกภาพในเชิงประชาสัมพันธ์ตนเองแสดงออกถึงการท างานอย่างกระตือรือร้นและฉับ
ไวท าตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ตามในการท างานเสร็จตรงเวลา กล้าเสี่ยง กล้าริเริ่มใช้กลยุทธ์ใหม่ในการ
ท างานสู่เป้าหมาย และมีการใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบในการบรรลุเป้าหมาย 
  1.7.1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การที่ผู้น าสามารถจูงใจให้ผู้ตามเกิดแรง
บันดาลใจในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย สร้างเจตคติที่ดีเพ่ือให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพฉายที่จะบรรลุ
เป้าหมายได้ในอนาคต ช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตน แต่ท างานเพ่ือองค์การหรือส่วนรวม
กระตุ้นอารมณ์ของผู้ตามให้เกิดความตระหนัก รับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายในการท างาน
ชี้ให้เห็นคุณค่าของเป้าหมาย สร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ตามในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายให้ผู้ตามท างานโดยเน้นการปฏิบัติสิ่งใหม่ ๆ ใช้ความคาดหวังในด้านดีใน
ตัวของผู้ตามเพ่ือให้ผู้ตามท างานบรรลุเป้าหมาย และสร้างความคาดหวังในความส าเร็จให้ผู้ตาม 
  1.7.1.3 การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง ผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ  
ที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงานและผู้ตามวิเคราะห์ ใช้เหตุผล เน้นข้อมูลหลักฐานในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น แล้วแก้ปัญหาเพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม รวมทั้งเพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ 
อีกท้ังผู้น าสนับสนุนให้ผู้ตามมองปัญหาและเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ด้วยวิถีทางแบบใหม่ ๆ ในการ
แก้ปัญหานั้นผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผลในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม 
แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของตนเองผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย
และเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้น าสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาทุกอย่างต้องมี
วิธีแก้ไข ผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตามมีความรอบคอบเกิดมโนทัศน์เกิดความเข้าใจและการใช้ดุลยพินิจก่อนที่
จะลงมือปฏิบัติ งาน ผู้น าสร้างทีมงานในการท างาน และผู้น าจะแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลจาก
ประสบการณ์เป็นขั้นตอนและใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ดีที่สุด รวมทั้ง ผู้น ามุ่งเน้นความ
เป็นเลิศ ความเจริญก้าวหน้า อย่างสร้างสรรค์ 
  1.7.1.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง การที่ผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่
ผู้ตามเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด ให้ผู้ตามมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าจะเป็นที่
ปรึกษาในทุก ๆ เรื่องของผู้ตามผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น ให้ผู้ตามมีโอกาสเรียนรู้ใน
สิ่งใหม่ ๆ ค านึงถึง เข้าใจ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้น าสื่อสารระหว่างผู้น ากับผู้ตาม 
ผู้น ามีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพผู้น าจะมอบหมายงานให้ครตูามความสามารถ ความถนัด และความ
เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษ ผู้น าก ากับ ติดตาม ดูแล การท างานของผู้ตาม
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โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าก าลังถูกตรวจสอบ ผู้น ามีการวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของผู้
ตามแต่ละบุคคล และผู้น าการปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนที่จะมอบหมายงานให้ 
 1.7.2 ขนาดของโรงเรียน หมายถึง การก าหนดขนาดของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558) 
  1.7.2.1 โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนนักเรียน 1–120 คน 
  1.7.2.2 โรงเรียนขนาดกลางมีจ านวนนักเรียน 121–600 คน   
  1.7.2.3 โรงเรียนขนาดใหญม่ีจ านวนนักเรียน 601 คนขึ้นไป 
 1.7.3 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี รวมทั้งผู้ที่รักษาการ
ในต าแหน่งดังกล่าว 
 1.7.4 ครู หมายถึง บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี 
 1.7.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี หมายถึง การก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.2 ภาวะผู้น า 
 2.3 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 2.4 ข้อมูลโดยสังเขปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1.1 ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษา 
  วิโรจน์  สารรัตนะ และสัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ (2545) กล่าวถึงความหมายของผู้บริหาร
สถานศึกษาไว้ในเชิงอุปมาอุปไมยว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นนักการศึกษา เป็นผู้น า เป็นผู้บริหารจัดการ 
เป็นผู้มีความเชื่อ และเป็นผู้มีหลักการในตัวเอง 
  ธีระ  รุญเจริญ (2546) ให้ความหมายว่า ผู้บริหารสถานศึกษาหมายถึง ผู้ที่น าโรงเรียนให้
บรรลุความส าเร็จตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนโดยอาศัยความรู้ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่เอ้ือโดยเฉพาะ รวมทั้งอาศัยกระบวนการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลและทุกฝ่าย 
ทุกสถาบัน ทุกองค์การที่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา 
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547) ระบุว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ระบุว่าหมายถึง ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่หรือผู้อ านวยการที่
รับผิดชอบบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548) ให้ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษาว่า
หมายถึงบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
อ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัยขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ทั้งของภาครัฐและเอกชน 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 บัญญัติว่าผู้บริหารสถานศึกษาหมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่
รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550) 
  สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาหมายถึง บุคคลซึ่งเป็นผู้น าในการปฏิบัติหน้าที่บริหาร
จัดการการศึกษาในสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้การบริหารจัดการการศึกษา
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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 2.1.2 ความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา 
  รุ่ง  แก้วแดง (2543) กล่าวถึง ความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญในโรงเรียน เนื่องจาก บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามีผลกระทบต่อ
รูปแบบคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความกระตือรือร้นและลักษณะความคิดของทั้งโรงเรียน ภาวะผู้น า
และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษามีผลต่อการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนและความ
ใฝ่ฝันของครูและนักเรียนทั่วประเทศ 
  ธีระ รุญเจริญ ปราชญา กล้าผจัญ และสัมมนา รธนิธย์ (2545) กล่าวว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์การ โดยเฉพาะภายใน
องค์กรภาคเอกชนนั้น เห็นได้ชัดว่าความอยู่รอดขององค์กรขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส าคัญ ดังนั้น
ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การธนาคาร การบริหาร ธุรกิจการค้า การอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การศึกษาเอกชนตั้งแต่อนุบาลถึงอุดมศึกษา จึงต้องสรรหา ผู้บริหารที่มีฝีมือหรือมีความสามารถสูง 
เพ่ือความส าเร็จในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
  ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) กล่าวถึงความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าและเป็นผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีความสามารถท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียน การสอน และการเรียนรู้  รวมทั้งประสานสัมพันธ์ ระดม  
และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ธงชัย  สันติวงษ์ (2546) กล่าวถึง ความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษานับเป็นบุคคลส าคัญที่สุดที่มีบทบาทในการใช้ภาวะผู้น าที่จะท าให้สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จในด้านต่าง ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่มีความสามารถย่อมเป็นผู้ท าลายขวัญและ
ประสิทธิภาพ แต่ทางตรงกันข้ามผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถก็อาจมีผลให้เปลี่ยนลักษณะ
ของเพ่ือนร่วมงานให้กลับกลายเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการท างาน และช่วยให้สถานศึกษาบรรลุ
เป้าหมายได ้
  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548) ระบุถึงความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย และน านโยบายของสถานศึกษาไปสู่
การปฏิบัติ รวมทั้งก าหนดและติดตามผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา 
  สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษา เนื่องจาก การจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งจะด าเนินงานไปให้ได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาจะจัดบุคลากรให้ร่วมมือกันใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้ที่ก าหนด
แนวทางให้กับการท างานของบุคลากร เพ่ือให้สามารถด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งถ้า
ปราศจากผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว บุคลากรที่รวมกันขึ้น ก็จะไม่มีความหมายและไม่สามารถท าอะไร
ได้ส าเร็จ 
 
 



10 

 2.1.3 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2541) ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้
ดังนี้ 
  1. ในด้ านวัตถุประสงค์  ผู้ บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้ ก าหนดเป้ าห มาย 
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย โดยระลึกเสมอว่า อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับนักเรียน สนับสนุนบุคลากร
ให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ จะต้องท าให้บุคลากรทางการศึกษายอมรับเป้าหมายไป
ในแนวทางเดียวกัน ค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่จะท าให้เป้าหมายบรรลุผลสัมฤทธิ์ ประสานความร่วมมือ 
และก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน 
  2. ในด้านการวางแผน ผู้บริหารสถานศึกษาควรออกแบบรูปแบบเพ่ือการปฏิบัติงาน
ไว้ล่วงหน้าโดยผ่านทางการเลือกแนวทางที่ดีที่สุด ก าหนดผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน ท าความกระจ่าง
ในสิ่งที่ต้องการให้สัมฤทธิ์ผล วางแผนเพื่อผลสัมฤทธิ์ และปรับปรุงค่านิยมของสังคม ท างานให้ยืดหยุ่น
ท าแผนให้สมบูรณ์ ทบทวนแผนอย่างสม่ าเสมอ ปรับแผนให้เข้ากับนโยบายของประเทศ ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการวิจัย ท าแผนให้เป็นจริงและปฏิบัติได้ ใช้บริการผู้เชี่ยวชาญ ท าให้บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนเข้าใจแผน 
  3. ในด้านการจัดองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาควรวางโครงสร้างการจัดองค์กรให้มี
ความสัมพันธ์กัน ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมพฤติกรรมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา สร้างความปลอดภัยมั่นใจให้กับกลุ่ม สร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือด้วย
กระบวนการแบบประชาธิปไตย เคารพและไว้วางใจบุคลากร 
  4. ในด้านการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรแนะน าบุคลากรในการด าเนิน
กิจกรรมโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นที่ตั้ง ประสานงาน ควบคุมทิศทางการท างานให้ได้ผลมากโดยลงทุน
น้อยที่สุด เคารพความรู้บุคลิกภาพและเกียรติของบุคลากรทุกคน ท าให้บุคลากรมีความรักและ 
พึงพอใจในตนเอง สร้างพลังสามัคคี ประสานงานระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง ประสาน
หลักสูตร วิธีการสอน กฎระเบียบ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ใช้อ านาจและหน้าที่ในการตัดสินใจท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร ท าให้บุคลากรรับผิดชอบต่องาน แก้ไข ปัญหาอย่างมีขั้นตอน เข้าใจ
ความรู้สึกและการตัดสินใจของบุคลากร หลีกเลี่ยงการใช้ความคิดเห็นของตนเพียงผู้เดียว 
  5. ในด้านการประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษาควรประเมินผลโดยเทียบมาตรฐาน
และค่านิยมที่ก าหนด ค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็งเพ่ือใช้ในการแก้ไขบุคลากร ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงงาน 
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ประเมินเจตคติของประชาชน ประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการ
ปรับปรุงงานและปรับปรุงตนเอง 
  รุจิร์  ภู่สาระ และจันทรานี  สงวนนาม (2545) กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีบทบาทและหน้าที่ในการด าเนินงานของสถานศึกษา
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลัก โดยจัดการศึกษาให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร นั่นคือ 
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
  ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) ระบุบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ในมาตรา 39 ดังนี้ 
  1. บทบาทและหน้าที่ด้านวิชาการ 
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   1.1 มีความรู้และเป็นผู้น าด้านวิชาการ 
   1.2 มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน 
   1.3 สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที 
   1.4 มีวิสัยทัศน์ 
   1.5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   1.6 ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
   1.7 รอบรู้ทางด้านการศึกษา 
   1.8 ความรับผิดชอบ 
   1.9 แสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
   1.10 รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
   1.11 ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร 
   1.12 ค านึงถึงมาตรฐานวิชาการ 
  2. บทบาทและหน้าที่ด้านการบริหารงบประมาณ 
   2.1 เข้าใจนโยบาย อ านาจหน้าที่ และกิจกรรมในหน่วยงาน 
   2.2 มีความรู้ระบบงบประมาณ 
   2.3 เข้าใจระเบียบคลัง วัสดุ การเงิน 
   2.4 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
   2.5 มีความละเอียดรอบคอบ 
   2.6 มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
   2.7 หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่เสมอ 
   2.8 รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ 
  3. บทบาทและหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล 
   3.1 มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 
   3.2 เป็นแบบอย่างท่ีดี 
   3.3 มีมนุษยสัมพันธ์ 
   3.4 มีอารมณ์ขัน 
   3.5 เป็นนักประชาธิปไตย 
   3.6 ประนีประนอม 
   3.7 อดทน อดกลั้น 
   3.8 เป็นนักพูดที่ด ี
   3.9 มีความสามารถในการประสานงาน 
   3.10 มีความสามารถจูงใจให้คนร่วมกันท างาน 
   3.11 กล้าตัดสินใจ 
   3.12 มุ่งม่ันพัฒนาองค์กร 
  4. บทบาทและหน้าที่ด้านการบริหารทั่วไป 
   4.1 เป็นนักวางแผนและก าหนดนโยบายที่ดี 
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   4.2 เป็นผู้ที่ตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการที่ดี 
   4.3 มีความรู้ และบริหารโดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
   4.4 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
   4.5 รู้จักมอบอ านาจและความรับผิดชอบแก่ผู้ที่เหมาะสม 
   4.6 มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และตื่นตัวอยู่เสมอ 
   4.7 มีความรับผิดชอบงานสูง ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค 
   4.8 ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
  ธีระ  รุญเจริญ (2546) กล่าวถึง บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
  1. เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  2. เป็นผู้น าในการบริหาร ยึดแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  3. เป็นผู้น าด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  4. เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาการ 
  5. เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับชุมชน    
  6. เป็นผู้น าในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย โดยร่วมกันท างานเป็นทีม และ
ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
  7. เป็นผู้น าในการจัดการศึกษา เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรในการสร้างสรรค์ 
  8. เป็นผู้น าในการบริหารคุณภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ลงมือท า
และรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  9. เป็นผู้สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใน
การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  10. เป็นผู้น าในการจัดหางบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
  อุทัย  บุญประเสริฐ (2546) กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 3 ประการ 
ดังนี้ 
  1. ภาระด้านการบริหารงานภายในของสถานศึกษา ซึ่งมีงานวิชาการและกิจการ
นักเรียนเป็นงานหลัก จากนั้น ก็จะเป็นงานการเงินและการงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหาร
ทั่วไปฯลฯ 
  2. ภาระด้านการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน หรือของสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพเป็นงานพ้ืนฐาน และมีงาน
ด้านการพัฒนาอ่ืน ๆ ประกอบ ซึ่งจะต้องมีการวางแผน มีการก าหนด การด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
บริบททางการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
  3. ภาระด้านการประสานงานและการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้ง
ในระดับชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอ่ืนภายนอกในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ (ถ้ามีและเป็นประโยชน์กับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา) 
  สรุปได้ว่า บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษามีความเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานทั้ง 4 งาน ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดไว้ คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
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การบริหารทั่วไปทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาย่อมส่งผลถึงการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตัวผู้บริหารสถานศึกษาเอง ครูผู้สอน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 2.1.4 ขอบข่ายภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536) ก าหนดขอบข่ายการ
บริหารสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
  1. งานวิชาการ ประกอบด้วย 
   1.1 งานด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
   1.2 งานการเรียนการสอน 
   1.3 งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
   1.4 งานวัดและประเมินผล 
   1.5 งานห้องสมุด 
   1.6 งานนิเทศภายใน 
   1.7 งานประชุมและอบรมวิชาการ 
  2. งานบุคลากร ประกอบด้วย 
   2.1 การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 
   2.2 การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร 
   2.3 การรักษาระเบียบวินัย 
   2.4 การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  3. งานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
   3.1 การส ามะโนนักเรียน 
   3.2 การรับเด็กนักเรียน 
   3.3 การลงทะเบียนนักเรียน 
   3.4 การแบ่งกลุ่ม แบ่งชั้นนักเรียน 
   3.5 การปฐมนิเทศ 
   3.6 การรายงานเกี่ยวกับนักเรียน 
   3.7 การรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน 
   3.8 การย้ายและจ าหน่ายนักเรียน 
   3.9 การจัดท าระเบียนสะสม 
   3.10 การจัดบริการสุขภาพ 
   3.11 การจัดกิจกรรมแนะแนว 
   3.12 การจัดกิจกรรมสหกรณ์ 
   3.13 การจัดกิจกรรมลูกเสือ 
   3.14 การจัดกิจกรรมกีฬา 
  4. งานธุรการและการเงิน 
   4.1 งานสารบรรณ 
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   4.2 งานทะเบียนและรายงาน 
   4.3 งานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในด้านอาคารสถานที่ 
   4.4 งานประชาสัมพันธ์ 
  5. งานอาคารสถานที ่
   5.1 การจัดอาคารสถานที ่
   5.2 การใช้อาคารสถานที ่
   5.3 การควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 
   5.4 การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ 
  6. งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
   6.1 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
   6.2 การให้บริการชุมชน 
   6.3 การร่วมกิจกรรมของชุมชน 
   6.4 การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
   6.5 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
  นรินทร์  ภาระศรี (2545) กล่าวถึง ขอบข่ายภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาว่า
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชาและการอ านวยการการประสานงานและ
การควบคุมงานหรือการประเมินผล 
  ปราชญา  กล้าผจัญ (2545) กล่าวว่าขอบข่ายภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส าคัญมี      
5 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การอ านวยการ การควบคุม การจัดบุคลากรลงสู่หน่วยงาน 
  รุจิร์  ภู่สาระ และจันทรานี  สงวนนาม (2545) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษามี
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ จัดการศึกษาให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยมุ่งหวัง
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยเหตุนี้ ขอบข่ายภารกิจของของผู้บริหารสถานศึกษาจึง
ประกอบด้วย การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป   
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552) ระบุว่า สถานศึกษามีผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบการบริหารงานของสถานศึกษาที่มีโครงสร้าง
การบริหารงานตามกฎหมาย โดยมีขอบข่ายภารกิจดังต่อไปนี้ 
  1. งานบริหารวิชาการ 
   1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   1.3 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
   1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   1.5 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   1.7 การนิเทศการศึกษา 
   1.8 การแนะแนวการศึกษา 
   1.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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   1.10 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
   1.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
   1.12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงาน
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
  2. งานบริหารงบประมาณ 
   2.1 การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
   2.2 การจัดสรรงบประมาณ 
   2.3 การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน 
   2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
   2.5 การบริหารการเงิน 
   2.6 การบริหารบัญชี 
   2.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  3. งานบริหารงานบุคคล 
   3.1 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
   3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
   3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   3.4 วินัยและการรักษาวินัย 
   3.5 การออกจากราชการ 
  4. งานบริหารทั่วไป 
   4.1 การด าเนินงานธุรการ 
   4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.3 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   4.4 การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
   4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
   4.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4.7 การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการงบประมาณบุคลากรและบริหารทั่วไป 
   4.8 การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อม 
   4.9 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
   4.10 การรับนักเรียน 
   4.11 การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
   4.12 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   4.13 งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
   4.14 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
   4.15 การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
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   4.16 งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
   4.17 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
   4.18 งานบริการสาธารณะ 
   4.19 งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
  สรุปได้ว่า ขอบข่ายภารกิจผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์กร 
การบังคับบัญชาและการอ านวยการการจัดบุคลากรลงสู่หน่วยงานการประสานงานและการควบคุมงาน
หรือการประเมินผลโดยยึดตามกรอบของกระทรวงศึกษาธิการ 4 งาน คือ การบริหารวิชาการการบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป 
 
2.2 ภาวะผู้น า 
 2.2.1 ความหมายของผู้น า 
  สมคิด  บางโม (2555) กล่าวว่า ผู้น าหมายถึงสมาชิกของกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อ
คนอ่ืน ๆ  ในกลุ่ม เป็นผู้ที่แผ่อิทธิพลไปยังคนอ่ืนมากกว่าที่คนอ่ืนจะแผ่อิทธิพลมายังตน และสมาชิกคนอ่ืน  ๆ
ยอมรับโดยสมัครใจว่า บุคคลนี้เป็นผู้น าของกลุ่ม และสามารถน ากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าอาจ
ได้รับต าแหน่งมาโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง หรือยกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้น าก็ได้ แต่สมาชิกในกลุ่ม
ยอมรับว่าเป็นผู้น าด้วยความจริงใจ 
  นิติพล  ภูตะโชติ (2556) กล่าวว่า ผู้น าหมายถึงบุคคลที่มีอ านาจในองค์การสามารถ
น าพาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
  ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล (2559) กล่าวถึงความหมายของผู้น าว่า ผู้น าหมายถึงบุคคลที่ท า
ให้องค์การประสบความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จโดยใช้อิทธิพล การจูงใจให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตาม 
นอกจากนั้น ยังหมายถึง ผู้ที่มีส่วนท าให้เกิดวิสัยทัศน์ต่อองค์การและพนักงาน รวมทั้งสามารถใช้
อ านาจอิทธิพลต่าง ๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพ่ือน ากลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง   
  ฮูส (Huse, 1978) ให้ความของค าว่าผู้น าไว้ว่า หมายถึง ผู้ที่สามารถในการชักจูงให้
คนอ่ืนท างานให้ส าเร็จตามต้องการ 
  ยุคล์ (Yukl, 1998) ให้ความหมายของผู้น าไว้ว่า ผู้น าคือบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดใน
กลุ่ม และเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ของต าแหน่งผู้น าที่ได้รับมอบหมายบุคคลอ่ืนในกลุ่มที่เหลือก็
คือ ผู้ตาม แม้จะเป็นหัวหน้ากลุ่มย่อย หรือผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ก็ตาม 
  สรุปได้ว่า ผู้น า หมายถึง ผู้น าคือบุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งเกิดจากการเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่มสามารถที่จะจูงใจชักน าหรือ
ชี้น าให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มให้ส าเร็จ 
 2.2.2. คุณลักษณะของผู้น าที่ดี 
  ทองใบ  สุดชารี (2544) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าที่ดีว่ามีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้มีความฉับไวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม 
  2. เป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานและมุ่งท างานเพ่ือความส าเร็จท างานในเชิงรุก 
  3. เป็นผู้ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนได้ 
  4. มีความสามารถในการตัดสินใจ 
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  5. เป็นผู้ที่เป็นที่พ่ึงของผู้อื่นได้มีความสามารถในการครอบง าผู้อ่ืน 
  6. เป็นผู้ที่มีพลังสูงเป็นผู้ที่ยืนหยัดในการท างานมีความเชื่อมั่นในตนเองอดทนต่อแรง
กดดันและเต็มใจที่จะรับผิดชอบ 
  พรนพ  พุกกะพันธุ์ (2544) กล่าวว่า ผู้น าที่ดีต้องมีคุณลักษณะหลายอย่างประกอบกัน
ดังนี้ 
  1. มีความสามารถในการสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ 
  2. มีความสามารถในการปรับตัวและมีความรอบรู้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ 
  3. เป็นผู้ท างานหนักอยู่เสมอและต้องขยันท างานมากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา 
  4. เป็นผู้ที่มีลักษณะที่เหนือกว่าผู้ตาม เหนือกว่าทางความคิด ผลงานสถานะองค์การ
บุคลิกภาพความกล้าหาญ 
  5. ต้องเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  6. เป็นผู้มีอารมณ์คงที่ หนักแน่น ไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวในการแก้ไขปัญหาควบคุม
อารมณ์ในสถานการณ์วิกฤติได้ 
  7. เป็นนักกลยุทธ์ผู้น าที่ก้าวหน้าจะต้องเป็นผู้ที่มีกลยุทธ์ความเป็นนักกลยุทธ์จะช่วย
ให้ปฏิบัติการใด ๆ อย่างคล่องตัวและเคลื่อนไหวอยู่เสมอไม่หยุดนิ่งอยู่กับท่ี 
  8. เป็นผู้ที่มีอ านาจ เนื่องจากอ านาจเป็นของคู่กับผู้น าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้น าใน
การที่จะชนะคู่ต่อสู้หรือในกรณีที่จะก่อให้เกิดการยอมรับนับถือและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้น าโดยดุษฎี
อ านาจอาจเกิดข้ึนโดยความสามารถในการสร้างความเชื่อถือและอาจเกิดจากการบังคับบัญชาโดยตรง 
  ชัยวุฒิ  จุฑาพันธ์สวัสดิ์ (2545) กล่าวว่า คุณลักษณะผู้น าที่ดีคือผู้ที่มีความฉลาด 
รอบรู้มีวุฒิภาวะทางสังคมมีความมุ่งมั่นเพียรพยายามตัดสินใจอย่างมีเหตุผลไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมี
มนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
  พิชัย  เสงี่ยมจิตต์ (2545) กล่าวถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้น าที่ดีควรมีลักษณะ
หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส าคัญดังนี้คือ 
  1. ความสามารถ (Capacity) 
  2. วิสัยทัศน์กว้างไกล (Vision) 
  3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) 
  4. การประสบผลส าเร็จ (Achievement) 
  5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
  6. การเข้าไปมีส่วนร่วม (Participation) 
  7. การมีต าแหน่งทางสังคม (Status) 
  8. การรู้และเข้าใจสถานการณ ์(Situation) 
  9. การมีความกล้าหาญ (Courage) 
  10. การมีคุณธรรม (High Moral integrity) 
  11. การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
  12. การมีพลังก่อให้เกิดศรัทธา (Ability to Motivate Others) 
  13. การปรับปรุงงานเป็นระบบ (Project Orientation) 
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  พรรณี  แดงเครือ (2549) กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้น าที่ดีไว้ ดังนี้ 
  1. มีความเฉลียวฉลาดสามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาและมีประสบการณ์เหนือผู้อื่น 
  2. มีวุฒิภาวะทางสังคมมีอารมณ์มั่นคงมีความเชื่อมั่นในตนเองยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นโดยตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
  3. มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีความมุ่งมั่นและมีความเพียรพยายามกระท าการใด ๆ  ให้ส าเร็จ
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีความเป็นกันเองและเป็นผู้ที่มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็น
ผู้มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดี 
  สรุปลักษณะของผู้น าที่ดีได้ว่าผู้น าต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ ฉลาด
รอบรู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ หนักแน่น มั่นคง ใช้เหตุผลในการตัดสินใจเหนือกว่าอารมณ์ส่วนตัวมี
ความมุ่งมั่น เพียรพยายาม และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
และประสานงาน เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มให้การยอมรับนับถือในทุกด้าน และมี
กลยุทธ์ในการน าผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานโดยมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 2.2.3 ความหมายของภาวะผู้น า 
  สมคิด  บางโม (2555) กล่าวถึงความหมายของ ภาวะผู้น า ว่าหมายถึง การที่ผู้น าของ
องค์การใช้อิทธิพลต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
อิทธิพลดังกล่าวนี้ อาจเป็นไปได้ทั้งในทางบวกและในทางลบ หรือในทางใดทางหนึ่ง 
  นิติพล  ภูตะโชติ (2556) ให้ความหมายของภาวะผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น าว่าเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล และพฤติกรรมดังกล่าวมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น ๆ และพฤติกรรมนั้นจะท า
ให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามท่ีผู้น าต้องการ 
  ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล (2559) กล่าวว่า ภาวะผู้น าคือกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อบุคคล
และกลุ่ม เพ่ือท าให้งานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อิทธิพลก็คือ อ านาจที่ท าให้บุคคลเต็มใจที่จะ
ท างาน โดยผู้น านั้นจะต้องสามารถชี้น า ก าหนดทิศทาง ชักชวน สอนงาน และให้ค าปรึกษาได้ 
  เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn, 1996) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นกระบวนของการ
ชี้แนะหรือดลใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ขยันท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของงาน  
  ยุคล์ (Yukl, 1998) ให้ความหมายของภาวะผู้น าว่า หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพล 
โน้มน้าวใจ เพ่ือให้มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่ม หรือวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่งคือ
กระบวนการใช้อิทธิพลกระตุ้นพฤติกรรมการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในอันที่จะรักษาสภาพ
และวัฒนธรรมของกลุ่ม 
  สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าที่แสดงออกมาในลักษณะของการ
ใช้อิทธิพลโน้มน้าวให้บุคคลอ่ืนประพฤติปฏิบัติตาม ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ 
 2.2.4 ความส าคัญของภาวะผู้น า 
  ธวัช  บุญยมณี (2550) กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น าจะสามารถ
น าพาองค์การไปสู่วามส าเร็จและสมาชิกในองค์กรมีความเต็มใจที่จะท างานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถมากกว่าองค์กรที่ผู้บริหารไม่มีภาวะผู้น า 
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  สมคิด  บางโม (2555) กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผู้น าว่า เมื่อบุคคลหลายคน
ร่วมกันท ากิจกรรมใด ๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ย่อมจะเกิดภาวะผู้น าขึ้น หรือมีบุคคลใดบุคคล
หนึ่งในกลุ่มนั้นแสดงบทบาทเป็นผู้น าเสมอ อาจแสดงบทบาทในรูปของการสั่งการ ชี้แนะ หรือ
ประนีประนอม ประสานงาน แล้วแต่กรณี ภาวะผู้น าเป็นสถานการณ์ที่จ าเป็นมากส าหรับองค์การ 
การบริหารองค์การใด ๆ หากขาดผู้น าเสียแล้ว ย่อมจะท าให้องค์การนั้นด าเนินกิจกรรมไปด้วยความ
ยากล าบาก องค์การซึ่งประกอบไปด้วยคนจ านวนมากย่อมจะวุ่นวายสับสน ต่างคนต่างท างานไป ไม่
ประสานกันหรือขัดแย้งกัน การบรรลุเป้าหมายขององค์การย่อมจะล่าช้าหรือไม่ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  นิติพล  ภูตะโชติ (2556) กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผู้น าว่า ภาวะผู้น านับว่ามี
บทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การเป็นอย่างมาก เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้าง
พฤติกรรมให้เกิดขึ้นกับบุคคลในองค์การ นอกจากนั้น ยังเกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล
อีกด้วย ดังนั้น ภาวะผู้น าจึงมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ
ความส าเร็จของงานทั้งหลายเกิดจากการขับเคลื่อนและผลักดันของผู้น าจนสามารถท าให้การท างาน
ต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามที่องค์การต้องการ 
  ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล (2559) กล่าวว่า ภาวะผู้น าท าให้องค์การประสบความก้าวหน้า
บรรลุผลส าเร็จโดยใช้อิทธิพล การจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม นอกจากนั้น ภาวะผู้น ายังมีส่วนท าให้เกิด
วิสัยทัศน์ต่อองค์การและพนักงาน รวมทั้งสามารถใช้อ านาจอิทธิพลต่าง ๆ ทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อมเพ่ือน ากลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้อีกด้วย 
  ไรท์และโน (Wright & Noe, 1996) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งส าหรับ
องค์การแต่ละองค์การ เพราะภาวะผู้น าจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนความส าเร็จขององค์การในระยะยาว 
ทั้งนี้ ภาวะผู้น าจึงไม่ใช่เพียงแค่งานประจ า หรืองานที่ด าเนินตามกรอบเท่านั้น หากแต่รวมความถึง
การด าเนินงานให้เกิดผลดี สร้างสรรค์ต่อองค์กร และการใช้แนวคิดทฤษฎีใหม่ ๆ พัฒนาองค์การ 
  สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญขององค์การ เนื่องจาก ภาวะผู้น ามีผล
ต่อการบริหารจัดการทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร และการจัดการ ซึ่งช่วยให้การ
ด าเนินงานขององค์การประสบผลส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2.2.5 แบบของภาวะผู้น า 
  สมคิด  บางโม (2555) กล่าวถึงแบบของภาวะผู้น า หรือ แบบของผู้น าไว้ว่า แบ่ง
ออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 
  1. พิจารณาจากสถานภาพของผู้น า คือ ยึดว่าอะไรเป็นเครื่องค้ าจุนให้ผู้น าด ารงอยู่
ในสถานภาพนั้น ๆ ได้ แบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้ดังนี้ 
   1.1 ผู้น าแบบใช้พระเดชพระคุณ เช่น หัวหน้ารัฐบาลเผด็จการ 
   1.2 ผู้น าแบบใช้พระคุณ เช่น ผู้น าที่ชอบช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอเมื่อ
ได้รับความเดือดร้อน 
   1.3 ผู้น าแบบสัญลักษณ์ เช่น กษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย 
  2. พิจารณาลักษณะวิธีการท างาน แบ่งเป็น 4 แบบ คือ 
   2.1 ผู้น าแบบเจ้าระเบียบ 
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   2.2 ผู้น าแบบบงการ ใช้วิธีการสั่งงานเป็นส่วนใหญ่ 
   2.3 ผู้น าแบบจูงใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมใช้
ดุลยพินิจ และใช้ศิลปะในการชักจูงเข้าช่วย 
   2.4 ผู้น าแบบร่วมใจ คล้ายผู้น าแบบจูงใจ โดยยึดหลักประนีประนอมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่จ าเป็นต้องใช้การจูงใจ 
  3. พิจารณาจากลักษณะการใช้อ านาจควบคุม แบ่งออกได้ 3 แบบ คือ 
   3.1 ผู้น าแบบใช้อ านาจบังคับ 
   3.2 ผู้น าแบบใช้อ านาจอรรถประโยชน์บังคับ ใช้สินจ้างรางวัลเข้าล่อ 
   3.3 ผู้น าใช้อ านาจธรรมเนียมประเพณีบังคับ อ้างเอาธรรมเนียมประเพณีในการ
ปกครองมาบังคับ 
  4. พิจารณาลักษณะและวิธีใช้อ านาจ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ  
   4.1 ผู้น าแบบเผด็จการ 
   4.2 ผู้น าแบบปล่อยปละละเลย 
   4.3 ผู้น าแบบประชาธิปไตย 
  นิติพล  ภูตะโชติ (2556) แบ่งแบบของภาวะผู้น าเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. พิจารณาจากอ านาจของผู้น า 
   1.1 ผู้น าแบบใช้พระเดช เป็นผู้น าที่ได้อ านาจมาตามกฎหมาย โดยมีต าแหน่ง
หน้าที่และมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่สามารถสั่งการได้โดยชอบธรรม เพราะผู้น าสามารถออกค าสั่งให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามค าสั่งได้ ดังนั้น ในองค์การจะมีผู้น าที่ได้อ านาจมาจากการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา ผู้น าที่ใช้อ านาจมากจนเกินไปอาจมีผลต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าแบบพระเดชจะใช้อ านาจออกค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามมากกว่า
ผู้น าแบบอ่ืน 
   1.2 ผู้น าแบบใช้พระคุณ ผู้น าในลักษณะนี้จะเป็นผู้น าที่สามารถครองใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เพราะไม่ได้ใช้อ านาจมากในการบริหารจัดการหรือออกค าสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตาม จะไม่ใช้พระเดชในการบังคับบัญชา แต่จะใช้พระคุณมากกว่า จึงท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดความศรัทธา รักใคร่ และเชื่อถือต่อผู้น าในลักษณะนี้ ดังนั้น ผู้น าแบบใช้พระคุณจะใช้เหตุและผล
ในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 
   1.3 ผู้น าแบบพ่อพระผู้น าในลักษณะนี้ จะให้ความช่วยเหลือมี เมตตาต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเปรียบเสมือนบิดา ดังนั้น ผู้น าแบบพ่อพระจึงเป็นบ่อเกิดแห่งพลังความสามัคคีใน
องค์การ ท าให้เกิดพลังใจในการท างานเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายร่วมกัน ผู้น าแบบพ่อพระจึงให้
ความเมตตาช่วยเหลือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชามาก 
  2. พิจารณาจากบทบาทของผู้น า 
   2.1 บทบาทแบบบิดาปกครองลูก ผู้น าในลักษณะนี้จะใช้อ านาจในการปกครอง
คล้าย ๆ แบบเผด็จการ หรือออกค าสั่งให้ปฏิบัติตามแต่เพียงอย่างเดียว ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานผิดพลาด ผู้น าจะเข้ามาปกป้อง ผู้ใดจะว่ากล่าว
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ จึงเปรียบเสมือนบิดามารดาปกครองลูก 
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   2.2 บทบาทแบบใช้กลวิธีควบคุมหรือกุมการบริหาร ผู้น าจะพยายามสร้างสม
ประสบการณ์ความรู้ความช านาญ โดยมีการแสดงบทบาทอยู่เบื้องหลัง ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีลักษณะ
คล้ายหุ่นเชิด เพราะการบริหารจัดการทั้งหมดถูกผู้น าควบคุมเอาไว้ทั้งหมด และมักไม่รับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   2.3 บทบาทแบบผู้ เชี่ ยวชาญ  ผู้ น า ในลั กษณ ะนี้ น อกจากจะสั่ งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามแล้ว ยังคอยให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าแบบนี้จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง จึงสามารถให้
ค าปรึกษาและช่วยแนะน าเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นผู้น าที่มีความรู้ความสามารถ มีความช านาญ
มากด้วยประสบการณ์ จึงสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี
  3. พิจารณาจากการปฏิบัติของผู้น า 
   3.1 ผู้น าแบบเจ้าระเบียบ ผู้น าแบบนี้จะถือเอากฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน มีความเคร่งครัดกับระเบียบมาก ไม่มีความยืดหยุ่นใด ๆ ถ้าองค์การมีผู้น า
ในลักษณะนี้ อาจท าให้พนักงานเกิดความเบื่อหน่ายในการท างาน เพราะให้ความส าคัญกับเรื่อง
กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มากจนเกินไป 
   3.2 ผู้น าแบบบงการ ผู้น าแบบนี้จะใช้อ านาจในการออกค าสั่งแต่เพียงอย่างเดียว
ไม่ให้ค าแนะน าหรือฝึกสอนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความหวาดกลัว ท างานอย่างไม่มีความสุข 
   3.3 ผู้น าแบบจูงใจ เป็นผู้น าที่คอยเปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาแสดงความ
คิดเห็น กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ท าให้พนักงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่
เพราะได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดังนั้น ผู้น าที่มีลักษณะแบบจูงใจจึงท าให้เกิดความสามัคคีในการ
ปฏิบัติงาน เพราะผู้ใต้บังคับบัญชามีก าลังใจในการท างาน 
   3.4 ผู้น าแบบร่วมใจ ผู้น าในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะใช้อ านาจแบบประชาธิปไตย
เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เป็นการเปิดโอกาสในเรื่องต่าง ๆ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการท างาน นอกจากนั้น ผู้น าจะคอยแนะน า
ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าหมาย 
  4. พิจารณาจากการใช้อ านาจของผู้น า 
   4.1 ผู้น าที่ใช้อ านาจแบบเผด็จการผู้น าแบบนี้จะใช้อ านาจอย่างเต็มที่ในการออก
ค าสั่งรวบรัดอ านาจต่าง ๆ รวมทั้งแก้ไขปัญหาใด ๆ ทุกอย่าง โดยจะไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
แสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามแต่เพียงอย่างเดียว ทุกสิ่งทุก
อย่างจะต้องฟังตามค าสั่งเท่านั้น ดังนั้น ผู้น าที่ใช้อ านาจแบบนี้จึงเป็นผู้น าแบบเผด็จการ 
   4.2 ผู้น าที่ ใช้อ านาจแบบประชาธิปไตย ผู้น าแบบนี้จะให้ความส าคัญกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ไม่เน้นเรื่องการใช้อ านาจมาก
จนเกินไป เพราะอาจท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเกรงกลัว สนับสนุนให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
   4.3 ผู้น าที่ใช้อ านาจแบบเสรีนิยมผู้น าแบบนี้จะปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีเสรี
อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน โดยผู้ใต้บังคับบัญชาจะท าหน้าที่ภายใต้ขอบเขตและหน้าที่ ปัญหาต่าง ๆ
จะปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขและตัดสินใจเอง แต่ในความเป็นจริงแล้ว อาจจะมีผู้น าในลักษณะนี้
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น้อยมากในองค์การ เพราะผู้น าเองจะมีลักษณะไม่อยู่ในสภาวะการเป็นผู้น า กล่าวคือ เป็นผู้น าที่ไม่เข้มแข็ง 
ไม่มีการควบคุมสั่งการ การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาจึงมีลักษณะของการปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพ 
  เฮอร์เซย์ และแบลนชาร์ด (Hersey & Blanchard, 1982) แบ่งแบบของภาวะผู้น า
ออกเป็น 4 แบบคือ 
  1. แบบสั่งการเป็นพฤติกรรมที่มุ่งงานสูงและมุ่งสัมพันธ์ต่ าพฤติกรรมแบบนี้ผู้น า
จะต้องให้ค าแนะน าท่ีเฉพาะเจาะจงและนิเทศงานอย่างใกล้ชิด 
  2. แบบแนะน าเป็นพฤติกรรมที่มุ่งงานสูงและมุ่งสัมพันธ์สูงพฤติกรรมแบบนี้ผู้น ายัง
ต้องให้ค าแนะน าและชี้น าในระดับมากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ผู้น าต้องอธิบายการตัดสินใจของตัวเอง
และเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ซักถามเพ่ือความกระจ่าง 
  3. แบบการให้มีส่วนร่วมเป็นพฤติกรรมที่มุ่งสัมพันธ์สูงและมุ่งงานต่ าพฤติกรรมแบบ
นี้ผู้ตามต้องการการสนับสนุนเป็นอย่างมากและต้องการการชี้น าเพียงเล็กน้อยในสถานการณ์แบบนี้
ผู้น าต้องให้ผู้ตามได้แสดงความคิดเห็นและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตัดสินใจ 
  4. แบบการมอบอ านาจเป็นพฤติกรรมที่มุ่งสัมพันธ์ต่ าและมุ่งงานต่ าพฤติกรรมแบบนี้
ผู้น าแสดงพฤติกรรมชี้น าและให้การสนับสนุนน้อยที่สุดโดยให้ผู้ตามรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเอง 
  ลูธานส์ (Luthans, 1989) จ าแนกแบบของภาวะผู้น าออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ 
  1. ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย  (Democratic Style) ผู้น าแบบนี้จะเน้นการน า
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการด้วยมีการมอบอ านาจและกระตุ้นให้
เกิดการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายให้ได้มีส่วนตัดสินใจในการก าหนดวิธีการท างานและน าข้อมูล
ย้อนกลับมาใช้เป็นสารสนเทศในการปรับปรุงงาน 
  2. ภาวะผู้น าแบบอัตตาธิปไตย (Autocratic Style) ผู้น าแบบนี้เป็นลักษณะของผู้น า
เผด็จการในการท างานโดยจะระบุวิธีการท างานการตัดสินใจเป็นลักษณะยึดตนเองเป็นศูนย์กลางไม่
กระจายอ านาจการบริหารและการตัดสินใจรวมทั้ง จ ากัดขอบเขตการมีส่วนร่วมอีกด้วย 
  3. ภาวะผู้น าแบบตามสบาย (Laissez-Faire Style) ผู้น าแบบนี้จะให้อิสระแก่ใต้บังคับบัญชา
โดยให้ใต้บังคับบัญชาที่ท างานมีสิทธิในการตัดสินใจและท างานให้แล้วเสร็จด้วยวิธีใดก็ได้ตามแต่ ใต้
บังคับบัญชาหรือกลุ่มท างานเห็นเหมาะสมผู้น าจะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งเก่ียวด้วยนัก 
  สรุปได้ว่า แบบของภาวะผู้น าประกอบด้วย ผู้น าแบบใช้พระเดชพระคุณ ผู้น าแบบใช้
พระคุณ ผู้น าแบบสัญลักษณ์ ผู้น าแบบเจ้าระเบียบ ผู้น าแบบสั่งการ ผู้น าแบบบงการ ผู้น าแบบแนะน า  
ผู้น าแบบจูงใจ ผู้น าแบบร่วมใจ ผู้น าแบบใช้อ านาจบังคับ ผู้น าแบบมอบอ านาจผู้น าแบบใช้อ านาจ
อรรถประโยชน์บังคับ ผู้น าใช้อ านาจธรรมเนียมประเพณีบังคับ ผู้น าแบบเผด็จการผู้น าแบบปล่อยปละละเลย 
ผู้น าแบบประชาธิปไตย ผู้น าแบบเสรีนิยม ผู้น าแบบพ่อพระ ผู้น าแบบบิดาปกครองลูก ผู้น าแบบใช้
กลวิธีควบคุมหรือกุมการบริหาร และผู้น าแบบผู้เชี่ยวชาญ   
 
2.3 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 2.3.1 ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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  เศาวนิต  เศาณานนท์ (2542) กล่าวถึงความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
หรือภาวะผู้น าการแปลงรูป ไว้ว่า หมายถึง ผู้น าที่ต้องการจะเพ่ิมแรงจูงใจให้แก่ผู้ตามโดยการกระตุ้น
ให้ผู้ตามมีความต้องการสูงขึ้นให้โอกาสผู้ตามแสดงถึงความคิดที่มีคุณธรรมและให้อ านาจแก่ผู้ตาม 
  รัตติกรณ์  จงวิศาล (2545) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง
ระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานเป็นกระบวนการที่ ผู้น ามีอิทธิพลต่อ
ผู้ร่วมงานโดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่า 
ความพยายามที่คาดหวังพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น
ท าให้ เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่า  
ความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม หรือสังคม 
  นิตย์  สัมมาพันธ์ (2546) กล่าวถึงความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า
หมายถึง ผู้น าที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลจ านวนมากลงมือท ามากกว่าเดิมจนไต่ระดับขึ้นสู่
เพดานการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ระบุว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การให้
ความส าคัญของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้มองเห็นงานในแง่มุมใหม่โดยมีการสร้างแรงบันดาลใจการ
กระตุ้นทางปัญญาหรือการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลโดยผู้น าจะยกระดับวุฒิภาวะและ
อุดมการณ์ของผู้ตามกระตุ้นชี้น าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถของผู้ตามและผู้ร่วมงานไป
สูระดับความสามารถที่สูงขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นน าไปสู่การบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น 
  กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล (2558) กล่าวถึง ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง บุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย สามารถแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า โดยมีพลังและ
ความทะเยอทะยานเป็นตัวเกื้อกูล สนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงประสบผลส าเร็จ  
  สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงหมายถึง กระบวนการที่ผู้น าใช้ความสามารถ
ในการกระตุ้นส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ตามรับรู้เกิดความตระหนักมีความพยายามที่จะยกระดับวุฒิ
ภาวะและอุดมการณ์รวมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพให้สูงขึ้น ส่งผลให้การบริหาร
จัดการองค์การบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 2.3.2 คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  ชาญชัย  อาจิณสมาจาร (2541) กล่าวถึงลักษณะและพฤติกรรมที่ส าคัญของผู้น าที่
จะประสบความส าเร็จที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาวะผู้น าและคุณลักษณะพฤติกรรมซึ่งสอดคล้อง
กับองค์ประกอบของภาวะผู้น าแบบการเปลี่ยนแปลงไว้ ดังนี้ 
  1. ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีความเฉลียวฉลาดปรับตัวเก่งมีความเพียร
พยายามร่างกายแข็งแรงกระตือรือร้นเป็นคนท างานหนักเชื่อมั่นในตนเองไหวพริบความอดทน
ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนพลังงานสูงหรือไฟแรงความคิดสร้างสรรค์แสวงหาโอกาสความคิดริเริ่มความรู้
ภูมิปัญญาและบูรณาการส่วนบุคคล 
  2. ผู้น าที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้อ านาจโดยการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืน
เป็นผู้เรียนรู้ตลอดไปก าหนดแนวทางคุณธรรมและจริยธรรมภายในหน่วยงานเชื่อมั่นและให้เกียรติแก่
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ผู้ร่วมงานรู้จักตนเองเป็นอย่างดีกล้าเสี่ยงและยอมรับการสูญเสียมีความสามารถในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลวิสัยทัศน์ให้ความเป็นจริงมุ่งเน้นพัฒนางานไปสู่อนาคต 
  3. ผู้น าที่ก่อให้เกิดความแตกต่างจะต้องมีภารกิจที่น่าสนใจเป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่มี
จริยธรรมสูงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีความรู้สึกไวเป็นนักเสี่ยงเป็นนักตัดสินใจใช้อ านาจอย่างชาญ
ฉลาดสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิผลสร้างทีมงานกล้าหาญและมีความผูกพัน 
  4. ผู้น าที่มีประสิทธิผลจะน าสิ่งที่ดีที่สุดของผู้อ่ืนออกมาโดยหวังสิ่งที่ดีที่สุดจากผู้ตาม
ของตนเองศึกษาความต้องการของผู้อ่ืนอย่างละเอียดจัดตั้งมาตรฐานที่สูงส าหรับความเป็นเลิศใช้แบบ
สนับสนุนความส าเร็จยอมและให้การยอมรับกับผลสัมฤทธิ์และใช้การผสมผสานกับของการส่ง
เสริมแรงท้ังหมดทางบวกและทางลบ 
  5. กุญแจแห่งความส าเร็จได้แก่ยอมรับความรับผิดชอบส่วนบุคคลพัฒนาโครงสร้าง
อิทธิพลของการคิดมากกว่าการควบคุมผลลัพธ์หลีกเลี่ยงกลุ่มคนที่ไม่ท างานบริหารพนักงานเป็น
รายบุคคลเน้นจุดมุ่งหมายแทนที่จะเป็นตัวปัญหาเป็นหัวหน้าพร้อมกับเป็นพ่ีเลี้ยงฝึกอบรมคนของ
ตนเองให้อภัยในความผิดพลาดหรือเป็นการเรียนรู้มิใช่ยอมรับเฉพาะที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยมและไม่
พยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมกับคน 
  6. การปฏิบัติภาวะผู้น าได้แก่ท้าทายกระบวนการโน้มน้าวใจให้มีวิสัยทัศน์ร่วม
สนับสนุนให้ผู้อ่ืนกระท าให้แม่แบบของแนวทางและสนับสนุนทางด้านจิตใจ 
  7. มีความผูกพันกับภาวะผู้น าในอนาคตได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอ่ืน  ๆ
สนับสนุนความร่วมมือท าให้ผู้อ่ืนเข็มแข็งท าตัวเองให้เป็นตัวอย่างและยอมรับในการท าคุณประโยชน์
ของปักเจกบุคคล 
  อ าไพ  อินทรประเสริฐ (2542) กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ 
ดังนี้ 
  1. คุณลักษณะทางด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ ได้แก่ มีความรู้ในวิชาชีพเป็น
อย่างดี ความรู้ทั่วไป ความรอบรู้ในการบริหารจัดการและการน า เช่น ความสามารถในการใช้เทคนิค
และวิธีการท างาน มีความสามารถในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เข้ากับคนได้ดี รู้จักใช้คน และจูงใจคนให้
ศรัทธา มีความสามารถในการคิด มีปัญญา ไหวพริบ และทันเหตุการณ์ 
  2. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ หมายถึง รูปร่างหน้าตา ท่วงที วาจา อุปนิสัยใจคอ
ตลอดจนอารมณ์ และบทบาทหน้าที่ที่ปรากฏแก่สายตาบุคคลอ่ืน ทั้งบุคลิกภาพด้านร่างกายและด้านจิตใจ 
  3. คุณลักษณะด้านความสามารถและคุณลักษณะพิเศษ การที่บุคคลหนึ่งจะเป็นผู้น า
ได้ดีนั้น จะต้องมีความสามารถและคุณสมบัติพิเศษแตกต่างไปจากผู้อ่ืน เช่น มีสติปัญญาเฉียบแหลม รู้บทบาท
หน้าที่ของตน รู้จักตนเอง รับผิดชอบ ยุติธรรม กล้าหาญ เด็ดขาด ริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทาย และมี
ความสามารถในการประสานงาน เป็นต้น 
  ธีระ  รุญเจริญ (2546) กล่าวถึง ผู้น าที่มีลักษณะของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้
ดังนี้ 
  1. เป็นผู้น าที่ไม่ยึดติด และมีความคิดสร้างสรรค์ 
  2. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มุ่งผลประโยชน์ขององค์การเป็นหลัก 
  3. มีความตระหนัก และความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระการเปลี่ยนแปลง 
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  4. กล้าได้กล้าเสีย และยอมเสี่ยงด้วยเหตุและผล 
  5. สามารถสร้างความตระหนักในปัญหาและความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลงให้แก่
บุคลากรในองค์การ 
  6. มีความอดทน อดกลั้น ต่อการต่อต้าน โดยใช้ความสุขุมรอบคอบ 
  7. มีความมุ่งมั่นในความส าเร็จ 
  8. มีความสามารถในการกระตุ้น ให้รางวัลที่เหมาะสมแก่บุคลากรที่ร่วมงาน และทุก
คนที่ประสบความส าเร็จ 
  9. ยอมรับความแตกต่าง และตัดสินใจด้วยเหตุผล 
  10. ยอมให้บุคลากรที่ร่วมงานมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการท างานและมีโอกาสเป็น
ผู้น าในบางโอกาส 
  ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร (2547) ก าหนดคุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ ดังนี้ 
  1. มีความพร้อมทางด้านข้อมูลสารสนเทศ 
  2. มีความรู้ทางวิชาชีพ 
  3. มีความรู้เท่าทันในสถานการณ์ 
  4. มีทักษะในการเข้าสังคม 
  5. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา และตัดสินใจ 
  6. รู้จักควบคุมอารมณ ์  
  7. มีพฤติกรรมกล้าเสี่ยง 
  8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  9. มีความรู้สึกไวต่อบุคคลอื่น 
  10. มีความใฝ่รู้ และฝึกฝนการเรียนรู้ 
  ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล (2559) สรุปคุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ดังนี้ 
  1. สามารถปรับตัวได้ 
  2. มีการตื่นตัวต่อสภาวะแวดล้อมทางสังคม 
  3. มีความทะเยอทะยานต่อความส าเร็จ 
  4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
  5. สามารถประสานงานได ้
  6. มีความสามารถในการตัดสินใจ 
  7. มีความเชื่อถือได้ 
  8. มีความต้องการที่จะอยู่เหนือผู้อื่น 
  9. มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
  10. มีความอดทน 
  11. มีความเชื่อม่ัน 
  12. มีความอดกลั้นต่อความตึงเครียด 
  13. มีความรับผิดชอบ 
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  ทิชชี่ และเดแวนนา (Tichy & Devanna, 1986; อ้างถึงใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์, 
2534) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ ดังนี้ 
  1. เป็นผู้น าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ตนเองรับผิดชอบ ไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่า
คล้ายกับผู้ฝึกสอน หรือ โค้ช นักกีฬาที่ต้องรับผิดชอบทีมที่ไม่เคยชนะเลย ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย เพ่ือความเป็นผู้ชนะและต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกทีมเล่นให้ได้ดีที่สุดเพ่ือชัยชนะ 
  2. เป็นคนกล้าและเปิดเผย เป็นคนที่กล้าเสี่ยงแต่มีความสุขุม และมีจุดยืนของตัวเอง 
กล้าเผชิญกับความจริง กล้าเปิดเผยความจริง 
  3. เชื่อมั่นในผู้อ่ืน ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่เผด็จการ แต่มีอ านาจและสนใจคนอ่ืน ๆ 
มีการท างานโดยมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนน า โดยเชื่อมั่นว่าผู้อื่นมีความสามารถ 
  4. ใช้คุณค่าเป็นแรงผลักดัน ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะชี้น าให้ผู้ตามตระหนักถึงคุณค่า
ของเป้าหมาย และสร้างแรงผลักดันในการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่มีคุณค่า 
  5. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเคยท าผิดพลาด 
ในฐานะที่เป็นบทเรียนและพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาตัวเองตลอดเวลา 
  6. มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซ้อน ความคลุมเครือ และความไม่
แน่นอนตลอดจนมีความสามารถในการเผชิญปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
  7. เป็นผู้มองการณ์ไกล โดยมีความสามารถในการคาดการณ์ไปข้างหน้าทั้งในด้าน
โอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้น สามารถที่จะท าให้เกิดความหวังและความฝันของทีมงานกลายเป็นจริง 
  สรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย มีความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน บุคลิกภาพดี มีความสามารถและคุณลักษณะพิเศษ เป็นผู้น าที่ไม่ยึดติด  
และมีความคิดสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จริงใจเปิดเผย มุ่งผลประโยชน์ขององค์การเป็นหลัก      
มีความตระหนัก และความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระการเปลี่ยนแปลง กล้าได้กล้าเสีย ยอมเสี่ยง
อย่างมีเหตุและผล สร้างความตระหนักในปัญหาและความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลงให้แก่บุคลากร
ในองค์การได้เป็นอย่างดี มีความอดทนและอดกลั้น รู้จักควบคุมอารมณ์ มุ่งมั่นในเป้าหมายใหม่หรือ
ความส าเร็จที่ดีกว่าเดิม รู้จักการให้รางวัลผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับความแตกต่าง ตัดสินใจด้วยเหตุผล
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานและเชื่อมั่นในผู้อ่ืนมีความพร้อมทางด้านข้อมูลสารสนเทศมีความรู้
ทางวิชาชีพมีความรู้เท่าทันในสถานการณ์มีทักษะในการเข้าสั งคมมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา
แก้ปัญหา สามารถประสานงานได้มีความต้องการที่จะอยู่เหนือผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบสูง 
 2.3.3 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของแบสและอโวลิโอ 
  ปีค.ศ. 1991 แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1999; อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 
2550) ได้เสนอแบบจ าลอง (Model) ภาวะผู้น าเต็มรูปแบบโดยใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะ
ผู้น าตามรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่แบสและอโวลิโอเคยเสนอไว้ในปีค.ศ. 1985 แบบจ าลอง
นี้ประกอบด้วยภาวะผู้น า 3 แบบคือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผู้น า
การแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) และภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire 
Leadership) มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 
  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ผู้น าที่มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม
โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงกว่าความพยายามที่คาดหวังพัฒนา
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ความสามารถของผู้ร่วมงานหรือผู้ตามไล่สู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากข้ึนท าให้เกิดการตระหนักรู้
ในภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การจูงใจให้ผู้ร่วมงาน และผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจ 
ของตนไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การหรือสังคมซึ่งกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือ
ผู้ตามนี้กระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการหรือที่เรียกว่า 4I (Four I’s) คือ 
   1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma Leadership: 
II or CL) หมายถึง การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่างผู้น าจะเป็นผู้ได้รับการยกย่องเคารพนับถือ
ศรัทธาไว้วางใจและท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถ
กระจายอ านาจและการติดต่อสื่อสารสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิ กฤติผู้น าเป็นผู้ที่
ไว้วางใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้องผู้น าเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและจริยธรรมสูงหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวแต่จะมุ่ งเน้นการสร้างประโยชน์ ให้ กับกลุ่มผู้ น าจะมีความเฉลียวฉลาด 
มีความตั้งใจและความเชื่อมั่นในตนเองมีอุดมการณ์มีค่านิยมซึ่งเป็นค่านิยมที่เป็นแบบอย่างของผู้น า 
ผู้น าจะมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายและปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ขององค์การ 
   1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) หมายถึง การที่ผู้น า
จะประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจกับผู้ตามโดยการสร้างแรงจูงใจภายในผู้น าจะ
กระตุ้นแรงบันดาลใจในการท างานเป็นทีมให้มีชีวิตชีวาก่อให้เกิดความกระตือรือร้นโดยสร้างทัศนคติ
ในแง่บวกผู้น าจะชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามความคาดหวังที่วางไว้และ
พาผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพ่ือให้บรรลุผลประโยชน์ขององค์การท าให้ผู้ตามเกิดความ
ผูกพันในการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานในระยะยาวและเกิดความมีคุณค่าในตนเองกระตุ้นให้
ผู้ตามสามารถแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญได้และเกิดปัญญาที่จะเอาชนะอุปสรรคเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
   1.3 การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง การที่ผู้น า
มีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ และหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาท าให้เกิดสิ่งใหม่
ที่สร้างสรรค์การเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการมองปัญหาเก่าที่เกิดขึ้นเป็นการมองที่ก่อให้เกิดการท้าทาย
และแสวงหาโอกาสแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันสร้างแนวคิดว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีทางแก้ไขโดย
อาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกัน 
   1.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC)  
ผู้น าจะให้การดูแลเอมใจใส่ผู้ตามและท าให้ผู้ตามมีความรู้สึกถึงคุณค่าและมีความส าคัญผู้น าเป็น
เสมือนที่ปรึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพให้โอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ค านึงถึงความแตกต่างและ
ความจ าเป็นของผู้ตามแต่ละคนมองผู้ตามเป็นเพ่ือนร่วมงาน ไม่ใช่เครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมให้มี
การใช้ความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลคอยให้ค าแนะน า สนับสนุนด้านต่าง ๆ ท าให้ผู้ตามไม่รู้สึก
ว่าถูกตรวจสอบ 
  2. ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน เป็นกระบวนการที่ผู้น าให้รางวัลหรือลงโทษผู้ตาม
ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้ตามผู้น าใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ์ผู้น าจูงใจ      
ผู้ตามให้ปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว้ผู้น าช่วยให้ผู้ตามบรรลุเป้าหมายผู้น าท าให้ผู้ตามมีความ
เชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ที่ก าหนดซึ่งผู้น าจะต้องรู้ถึงสิ่งที่ผู้ตาม
จะต้องปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการผู้น าจูงใจโดยเชื่อมโยงความต้องการและรางวัลกับ
ความส าเร็จตามเป้าหมายรางวัลส่วนใหญ่เป็นรางวัลภายนอกผู้น าจะท าให้ผู้ตามเข้าใจในบทบาท
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รวมทั้งผู้น าจะตระหนักถึงความต้องการของผู้ตามผู้น าจะรับรู้ว่าผู้ตามต้องการอะไรเพ่ือที่จะบรรลุ
เป้าหมายและเข้าใจว่าความต้องการหรือรางวัลที่พวกเขาต้องการจะเชื่อมโยงกับความส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างไรภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนประกอบด้วย 
   2.1 การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward: CR) ผู้น าจะท าให้ผู้
ตามเข้าใจชัดเจนว่าต้องการให้ผู้ตามท าอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผู้ตามและจากนั้นจะจัดการ
แลกเปลี่ยนรางวัลในรูปของความยกย่องชมเชยประกาศความดีความชอบการจ่ายเพิ่มข้ึนให้โบนัสเมื่อ
ผู้ตามสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังผู้น าแบบนี้มักจูงใจให้รางวัลเป็นการตอบแทน มักจูงใจ
ด้วยแรงจูงใจขั้นพ้ืนฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 
   2.2 การบริหารงานแบบวางเฉย (Management–by Exception) เป็นการบริหารงานที่
ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพเดิม (Status Quo) ผู้น าไม่พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการท างานจะเข้าไป
แทรกต่อเมื่อมีอะไรเกิดผิดพลาดขึ้นหรือการท างานต่ ากว่ามาตรฐานการเสริมแรงมักจะเป็นทางลบ
หรือให้ข้อมูลย้อนกลับทางลบมีการบริหารงานโดยไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรผู้น าจะเข้าไป
เกี่ยวข้องก็ต่อเมื่องานบกพร่องหรือไม่ได้มาตรฐานการบริหารงานแบบวางเฉย แบ่งออกเป็น  2 แบบ 
ดังนี้ 
     2.2.1 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management-by Exception: MBE-A) 
ผู้น าจะใช้วิธีการทางานแบบกันไว้ดีกว่าแก้ผู้น าจะคอยสังเกตผลการปฏิบัติงานของผู้ตามและช่วย
แก้ไขให้ถูกต้องเพ่ือป้องกันการเกิดการผิดพลาดหรือล้มเหลว 
     2.2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive Management-by Exception: MBE-P) 
ผู้น าจะใช้วิธีการท างานแบบเดิมและพยายามรักษาสภาพเดิมผู้น าจะเข้าไปแทรกแซงถ้าผลการ
ปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐานหรือถ้ามีบางอย่างผิดพลาด 
  3. ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายหรือพฤติกรรมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความไม่มีผู้น า
(Non-Leadership Behavior) เป็นภาวะผู้น าที่ไม่มีความพยายามขาดความรับผิดชอบ ไม่มีการ
ตัดสินใจไม่เต็มใจที่จะเลือกยืนอยู่ฝ่ายไหนขาดการมีส่วนร่วมเมื่อผู้ตามต้องการผู้น า ผู้น าจะไม่อยู่ไม่มี
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับภารกิจขององค์การไม่มีความชัดเจนในเป้าหมาย 
   ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จึงอาศัยแนวคิดของ
แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1999 อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) เฉพาะส่วนของ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) โดยน าแนวคิดดังกล่าวมาสังเคราะห์
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หมายถึงการที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง
ให้แก่ผู้ตามผู้น าจะเป็นที่ยกย่องเคารพนับถือศรัทธาไว้วางใจและท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้
ร่วมงานกันผู้ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น าสิ่งที่ผู้น าต้อง
ปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงคุณลักษณะอันนี้คือผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตามผู้น าจะ
มีความสม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤติผู้น าเป็นผู้
ที่ไว้วางใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้องผู้น าจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูงผู้น าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้
อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนแต่จะประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพ่ือประโยชน์ของ
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กลุ่มผู้น าจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดความมีสมรรถภาพความตั้งใจการเชื่อมั่นในตนเองความ
แน่วแน่ในอุดมการณ์ความเชื่อและค่านิยมของเขาผู้น าจะเสริมความภาคภูมิใจความจงรักภักดีและ
ความมั่นใจของผู้ตามท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกันกับผู้น าโดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมี
จุดประสงค์ร่วมกันผู้น าแสดงความม่ันใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการผู้ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความมั่นใจใน ตนเอง
ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเองผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ
เป้าหมายและปฏิบัติหน้าที่ขององค์การ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
    เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2534) กล่าวไว้ว่า ผู้ตามไม่เพียงพอแต่จะเชื่อศรัทธา
ไว้วางใจและนับถือผู้น าแบบนี้เท่านั้นแต่ผู้ตามยังยกย่องเทิดทูนผู้น าเหมือนกับเป็นยอดมนุษย์และเป็น
วีรบุรุษของตน 
    อรุณ  รักธรรม (2538) กล่าวถึงความหมายของอิทธิพลว่า อิทธิพลเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในลักษณะที่ฝ่ายหนึ่งได้กระท าการลงไปอันมีผลต่อการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่ง เพ่ือให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของตน 
    รัตติกรณ์  จงวิศาล (2545) ให้ความหมายของการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
ไว้ว่า หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการ หรือการท างานที่เป็นกระบวนการ 
ท าให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามมีการยอมรับเชื่อมั่นศรัทธาภาคภูมิใจและไว้วางใจในความสามารถของผู้น า 
มีความยินดีที่จะทุ่มเทการปฏิบัติงานตามภารกิจโดยผู้น าจะมีการประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้อื่นมีคุณธรรมและจริยธรรมเสียสละเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มเน้นความส าคัญในเรื่องค่านิยมความเชื่อ
และการมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค 
    แบส (Bass, 1985) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ ใต้บังคับบัญชาของผู้น า
ทางด้านการทหารอุตสาหกรรมและการศึกษาพบว่า ผู้น าที่มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ตามการรับรู้
ของผู้ใต้บังคับบัญชาคือผู้ที่จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อการเป็นผู้ซึ่งได้รับความเคารพนับถือจากทุกคนเป็นผู้ซึ่งมี
พรสวรรค์พิเศษในการมองเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญที่แท้จริงและเป็นผู้มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความศรัทธาในตัวผู้น าอย่างจริงใจและมีความภาคภูมิใจที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้น าและ
เชื่อว่าจะเป็นผู้ที่เป็นสัญลักษณ์ของการบรรลุความส าเร็จของผู้ตาม 
    ยุคล์ (Yukl, 1998) ให้แนวคิดไว้ว่าอิทธิพลเป็นผลของบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง
ทีม่ีผลต่อบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่น มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
    1. การยอมรับด้วยความเต็มใจและมีความผูกพัน โดยที่ผู้ถูกใช้อิทธิพลเห็นด้วย
กับการตัดสินใจหรือสั่งการหรือร้องขอของผู้มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่ง จึงใช้ความพยายามในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
    2. การจ ายอม โดยผู้ที่ถูกใช้อิทธิพลไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจหรือสั่งการหรือร้อง
ขอของผู้มี อิทธิพล แต่จ าต้องยอมท าตาม จึงไม่ใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ หากแต่ท าตามเนื่องจากคุณและโทษที่จะเกิดข้ึน 
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    3. การต่อต้าน โดยที่ผู้ถูกใช้อิทธิพลมีความเห็นตรงกันข้ามกับการตัดสินใจหรือ
สั่งการหรือร้องขอของผู้มีอิทธิพลโดยสิ้นเชิง จึงพยายามหลีกเลี่ยงและต่อต้านที่จะปฏิบัติตามด้วย
วิธีการต่าง ๆ นานา 
    สรุปได้ว่าการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หมายถึง การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ตามเป็นที่น่าเคารพยกย่องนับถือศรัทธาไว้วางใจและภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงาน
หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนและประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เป็นผู้ที่
มีอารมณ์มั่นคง แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤติ เป็น
ผู้น าที่มีความเฉลียวฉลาดตั้งใจเชื่อมั่น แน่วแน่ในอุดมการณ์ ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้
ตามเพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์สามารถก าหนดภาพฉายในอนาคตของ
องค์การให้ทุกคนสามารถมองเห็นทิศทางและรู้วิธีการไปถึงจุดหมาย เป็นนักสื่อสาร ใช้ภาษาได้ดี      
มีบุคลิกภาพในเชิงประชาสัมพันธ์ตนเองแสดงออกถึงการท างานอย่างกระตือรือร้นและฉับไวท าตน
เป็นแบบอย่างแก่ผู้ตามในการท างานเสร็จตรงเวลา กล้าเสี่ยง กล้าริเริ่มใช้กลยุทธ์ใหม่ในการท างานสู่เป้าหมาย 
และมีการใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบในการบรรลุเป้าหมาย   
   2. การสร้างแรงบันดาลใจหมายถึง การที่ผู้น าจะประพฤติปฏิบัติในทางที่จะจูงใจ
ให้ผู้ตามเกิดแรงบันดาลใจ โดยผู้น าจะสร้างแรงจูงใจภายใน ให้ความหมาย และท้าทายในเรื่องงานให้
ผู้ตามอีกทั้ง ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา ให้แสดงออกถึงความกระตือรือร้น  
ด้วยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในทางบวกผู้น าจะท าให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพฉายที่งดงาม 
ของอนาคต ผู้น าจะสร้างและสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจนผู้น าจะแสดงการอุทิศตัวหรือ
ความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้ตาม ผู้น าจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็น  
ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ 
ของตนเพ่ือวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อ
เป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั้งจะพบว่า  การสร้างแรงบันดาลใจนี้ เกิดขึ้นผ่านการค านึงถึง 
ความเป็นปัจเจกบุคคลและการกระตุ้นทางปัญญาโดยการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลท าให้ 
ผู้ตามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและการกระตุ้นให้พวกผู้ตามสามารถจัดการกับปัญหาที่ต้องเผชิญ  
ได้ ส่วนการกระตุ้นทางปัญญา จะช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
    เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2534) กล่าวว่าแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่น
กับความเสน่หา ผู้น าจะดลใจผู้ตามได้ ด้วยการกระตุ้นอารมณ์ของผู้ตามให้เพ่ิมความตระหนัก การรับรู้ 
และความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย การเห็นคุณค่าของเป้าหมาย และเกิดความเชื่อมั่นว่า จะสามารถ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้ 
    รัตติกรณ์  จงวิศาล (2545) กล่าวว่า การสร้างแรงบันดาลใจว่าหมายถึงระดับ
พฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างาน เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้ร่วมงานมี
แรงจูงใจภายในโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน หากแต่อุทิศตนเพ่ือกลุ่ม มีการก าหนดมาตรฐานใน
การท างานให้สูง และเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ มีความตั้งใจแน่วแน่ในการท างาน มีการ
ให้ก าลังใจผู้ร่วมงานมีการกระตุ้นผู้ร่วมงานให้ตระหนักถึงสิ่งที่ส าคัญ โดยผู้น าจะมีคุณลักษณะที่ส าคัญ
ในด้านการสร้างแรงจูงใจภายในให้กับผู้ร่วมงานมีการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก 



31 

    ค านึง  ผุดผ่อง (2547) สรุปถึงความหมายของการสร้างแรงบันดาลใจไว้ว่า
หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานที่เป็นกระบวนการ ท าให้ผู้รวม
งานมีแรงจูงใจภายในไม่เห็นแก่ประโยชนส่วนตัว หากแต่อุทิศตนเพ่ือกลุ่มมีการตั้งมาตรฐานในการ
ท างานสูงและเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายมีความตั้งใจแน่วแน่ในการท างานมีการให้ก าลังใจ
ผู้ร่วมงานมีการกระตุนผู้ร่วมงานให้ตระหนักถึงสิ่งที่ส าคัญโดยผู้น าจะมีคุณลักษณะที่ส าคัญในด้านการ
สร้างแรงจูงใจภายในให้กับผู้ร่วมงานมีการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก 
    ขวัญชัย  จะเกรง (2551) กล่าวว่า การสร้างแรงบันดาลใจเป็นพฤติกรรมที่
ผู้น ากระตุ้นจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดแรงบันดาลใจกระตือรือร้นตระหนักรับรู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของ
เป้าหมายผู้น าจะท าให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพฉายที่งดงามในอนาคต ผู้น าจะสร้างเจตคติที่ดี สร้าง
ความคิดในแง่บวกและสร้างสื่อความคาดหวังที่ต้องการอย่างชัดเจน แก่ผู้ตาม อีกทั้งผู้น าจะอุทิศตน
ความผูกพัน และวิสัยทัศร่วมกันกับผู้ตาม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจ ขวัญและก าลังใจ ท าให้
ผู้ตามเห็นคุณค่าของการท างาน มีความตั้งใจแน่วแน่ในการท างาน  และเชื่อมั่นว่าจะสามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
    สัมมา  รธนิตย์ (2553) น าแนวคิดของ แบส (Bass, 1985) มาขยายขอบเขต
ของการสร้างแรงบันดาลใจว่าประกอบด้วย 
    1. การสร้างบรรยากาศการสื่อสารแบบสองทางและสื่อความต้องการของ
ผู้บริหารอย่างชัดเจน 
    2. การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมายของการ
ท างานและแสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มท่ี 
    3. การตั้งเป้าหมายในอนาคตที่เกี่ยวกับการทางานอย่างชัดเจนการอุทิศตนต่อ
เป้าหมายและต่อวิสัยทัศน์ขององค์การของผู้บริหาร 
    4. การมองการณ์ไกลถึงความเป็นไปได้ใหม่  ๆ การแสดงความเชื่อมั่นและ
ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดของผู้บริหาร 
    5. การพิจารณาปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน 
    6. การตั้งมาตรฐานการทางานที่สูงกว่าที่เป็นอยู่ในสภาพปัจจุบัน 
    7. การกระตุ้นให้เข้าร่วมในการอบรมเพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แก่ผู้ร่วมงาน 
    8. การกระตุ้นให้ทดลองท างานหรือโครงการใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถ
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในตนเองแก่ผู้ร่วมงาน 
    9. การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติหน้าที่โดยใช้รางวัลและผลตอบแทนเป็น
แรงจูงใจ 
    10. การให้ก าลังใจและกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงการทางานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ร่วมงานมุ่งความสนใจในการทางานให้เกิดผลส าเร็จ 
    แบส (Bass, 1985) อธิบายถึงพฤติกรรมการสร้างแรงบันดาลใจของผู้น าไว้ ดังนี้ 
    1. เน้นปฏิบัติ ประกอบด้วย 
     1.1 กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทดลองปฏิบัติโครงการใหม่ ๆ หรือท างานที่
ท้าทายความสามารถ 
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     1.2 ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาอาสาสมัครงานการได้อาสาเป็นโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความสามารถและความรับผิดชอบและเมื่อปฏิบัติงานเสร็จจะเกิดความ
ภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในตนเอง 
     1.3 การมีนโยบายส่งเสริมการทดลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือหาวิธีการ
แก้ปัญหาของหน่วยงาน 
     1.4 การสร้างบรรยากาศการติดต่อสื่อสารแบบเปิดและเชื่อถือไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน 
     1.5 การใช้ระบบการบันทึกสั้น ๆ แทนการรายงานหรือการบันทึกแบบยาว ๆ 
(Lengthy Reports) 
    2. การสร้างความเชื่อมั่น ความเชื่อมั่นเป็นแหล่งความเข้มแข็งทางอารมณ์เมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเครียดความยุ่งยากหรือเสี่ยงต่ออันตรายในการปฏิบัติงานผู้น าต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อมั่นจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด
ขวัญและก าลังใจและทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
    3. การสร้างความเชื่อในจุดหมายที่เป็นอุดมการณ์ การสร้างความเชื่อใน
อุดมการณ์เป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งการที่บุคคลจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนหรือท างานที่เสี่ยง
อันตรายหรือยากล าบากได้นั้นบุคคลต้องเชื่อว่าอุดมการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีคุณค่าควรแก่การ
เสียสละ 
    4. การใช้ความคาดหวังให้ด้านดีของตัวผู้ตาม (Pygmalion Effect) การที่ผู้น า
คาดหวังผู้ตามในด้านดี บุคคลซึ่งถูกคาดหวังว่าจะท าได้ดีกว่าผู้ซึ่งไม่ได้รับการคาดหวังหรือถูกคาดหวัง
ว่าท าไม่ดี บุคคลซึ่งถูกคาดหวังว่าจะท าได้ดีนั้นจะพยายามท าอย่างดีเพ่ือให้ผู้น ามั่นใจว่าความเชื่อของ
ผู้น าถูกต้องการใช้ความคาดหวังให้ด้านดีของตัวผู้ตามจะเป็นการส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองของ
ผู้ตาม 
    โคเฮน (Cohen, 1990) ให้ข้อเสนอว่า ผู้น าสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้
ตามได้ ดังนี้ 
    1. การสร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้ตาม 
    2. การสร้างความเชื่อมั่นในเหตุผลที่กระท า เพ่ือให้ผู้ตามรับรู้ว่าสิ่งที่ เขา
กระท านั้นท าไปเพื่ออะไร 
    3. การสร้างความคาดหวังในความส าเร็จให้ผู้ตาม 
    สรุปการสร้างแรงบันดาลใจได้ว่า หมายถึง การที่ผู้น าสามารถจูงใจให้ผู้ตามเกิด
แรงบันดาลใจในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย สร้างเจตคติที่ดีเพ่ือให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพฉายที่จะ
บรรลุเป้าหมายได้ในอนาคต ช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตน แต่ท างานเพ่ือองค์การหรือ
ส่วนรวม กระตุ้นอารมณ์ของผู้ตามให้เกิดความตระหนัก รับรู้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับเป้าหมายใน
การท างาน ชี้ให้เห็นคุณค่าของเป้าหมาย สร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ตามในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ให้ผู้ตามท างานโดยเน้นการปฏิบัติสิ่งใหม่ ๆ ใช้ความคาดหวัง
ในด้านดีในตัวของผู้ตามเพ่ือให้ผู้ตามท างานบรรลุเป้าหมาย และสร้างความคาดหวังในความส าเร็จให้ผู้ตาม 
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   3. การกระตุ้นทางปัญญาหมายถึงการที่ผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงปัญหา
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาเพ่ือหา
ข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้น ามีการคิดและการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีการตั้งสมมติฐานการเปลี่ยนกรอบ มีการมองปัญหาและการ
เผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ด้วยวิถีทางแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ใน
การพิจารณาปัญหา และการหาค าตอบของปัญหา มีการให้ก าลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการใหม่ๆผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผลและไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตามแม้ว่า
มันจะแตกต่างไปจากความคิดของตนเองผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและ
เป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกันโดยผู้น าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมี
วิธีแก้ไขแม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมายผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่าง
ได้จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคนผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค าถาม
ต่อค่านิยมของตนเองความเชื่อและประเพณีการกระตุ้นทางปัญญาเป็นส่วนที่ส าคัญของการพัฒนา
ความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนักเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2550) 
    รัตติกรณ์  จงวิศาล (2545) ได้สรุปไว้ว่า การกระตุ้นทางปัญญาเป็นระดับ
พฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานที่เป็นกระบวนการกระตุ้นผู้ตามให้เห็น
วิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหามีการพิจารณาวิธีการท างานแบบเก่า ๆ ส่งเสริมให้ผู้ตาม
แสดงความคิดเห็นมองปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเหตุผลและข้อมูลหลักฐาน         
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยผู้น าจะมีคุณลักษณะที่ส าคัญในด้านการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    ค านึง  ผุดผ่อง (2547) กล่าวว่าการกระตุ้นเชาวน์ปัญญาเป็นพฤติกรรมที่ผู้น า
แสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานที่เป็นกระบวนการกระตุ้นผู้ร่วมงานให้เห็นวิธีการหรือ
แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหามีการพิจารณาวิธีการท างานแบบเก่า ๆ ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานแสดงความ
คิดเห็นมองปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐานมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์โดยผู้น ามีคุณลักษณะส าคัญในด้านการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    ขวัญชัย  จะเกรง (2551) สรุปความหมายไว้ว่าการกระตุ้นทางปัญญาเป็น
พฤติกรรมที่ผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตามตระหนัก รับรู้ เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และท าให้ผู้ตามมีความต้องการ
หาแนวทางวิธีการใหม่ๆมาใช้ในการแก้ปัญหาผู้น าส่งเสริมสนับสนุนให้ก าลังใจผู้ตามในการแก้ปัญหา
ในแง่มุมต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นและเหตุผลต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเป็นระบบสนทนา
ใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาจนสามารถท าให้ผู้ร่วมงานมองปัญหาดังกล่าวจากมุมมองใหม่ ๆ ของ
ตนเองและหาข้อสรุปใหม่ที่สร้างสรรค์ที่ดีกว่าเดิมเชื่อมั่นว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีการแก้ไขสามารถ
เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จากความร่วมมือร่วมใจของทุกคน 
    แบส (Bass, 1985) กล่าวว่าการกระตุ้นการใช้ปัญญาว่าหมายถึง การที่ผู้น า
กระตุ้นให้ผู้ตามเกิดการเปลี่ยนแปลงในการตระหนักถึงปัญหาและวิธีแก้ไขโดยใช้ความคิดจินตนาการ
ความเชื่อค่านิยมมากกว่าการท าให้ผู้ตามเกิดการเปลี่ยนแปลงในทันทีการกระตุ้นการใช้ปัญญาของ
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ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะท าให้ผู้ตามเกิดความรอบคอบเกิดมโนทัศน์เกิดความเข้าใจและมองปัญหาที่
ประสบอยู่และแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงการใช้ความคิดและการใช้ดุลยพินิจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ 
    ควิน สไปรท์เซอร์ และฮอลล์ (Quinn, Spreitzer & Hart, 1991) เสนอแนะ
แนวทางส าหรับผู้น าในการกระตุ้นทางปัญญาของผู้ตาม 
    1. การกระตุ้นทางปัญญาโดยใช้หลักเหตุผล โดยผู้น าจะเน้นการจูงใจด้าน
ความส าเร็จผู้น าเน้นหนักที่โครงสร้างงานที่เป็นทางการการตัดสินใจของผู้น าจะใช้ข้อมูลเพียงเล็กน้อย
แต่จะเน้นหนักที่ความเร็วและประสิทธิผลในการแก้ปัญหาเป็นส าคัญ 
    2. การเน้นที่การอยู่รอดโดยผู้น าจะสนใจเกี่ยวกับการเพ่ิมความมั่นคงความ
เชื่อถือและการสร้างทีมงานผู้น าอาศยกระบวนการที่ไม่เป็นทางการและมีความเชื่อว่าสติปัญญา
สามารถเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมดังนั้นผู้น าจะตัดสินใจโดยวิธีการผสมผสาน
ต้องการข้อมูลจ านวนมากและแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี 
    3. การใช้ประสบการณ์โดยผู้น าจะแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากประสบการณ์
แก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนและใช้ข้อมูลจ านวนมากเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ดีที่สุดของการปรับปรุงความ
มั่นคงความปลอดภัยและการด ารงอยู่ต่อไปขององค์การ 
    4. การมุ่งเน้นความเป็นเลิศ โดยผู้น าจะเน้นที่การเจริญก้าวหน้าการปรับตัว
การเรียนรู้ความหลากหลายและการใช้ความคิดสร้างสรรค์รูปแบการตัดสินใจจะมีความยืดหยุ่น  
จะใช้ข้อมูลน้อยในการตัดสินใจแต่จะรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องและค้นหาวิธีการใหม่  ๆ 
ในการแก้ปัญหาถ้ามีความจ าเป็นนอกจากนี้จะพบลักษณะของการกล้าเสี่ยงและการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ
ในผู้น า 
    สรุปได้ว่าการกระตุ้นทางปัญญาหมายถึง ผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึง
ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงานและผู้ตามวิเคราะห์ ใช้เหตุผล เน้นข้อมูลหลักฐานในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วแก้ปัญหาเพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม รวมทั้งเพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่และ
สร้างสรรค์ อีกทั้งผู้น าสนับสนุนให้ผู้ตามมองปัญหาและเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆด้วยวิถีทางแบบใหม ่ๆ ใน
การแก้ปัญหานั้น ผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผลในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่วิจารณ์ความคิด
ของผู้ตาม แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของตนเองผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
สิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้น าสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหา 
ทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข ผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตามมีความรอบคอบเกิดมโนทัศน์เกิดความเข้าใจและการใช้
ดุลยพินิจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน ผู้น าสร้างทีมงานในการท างาน และผู้น าจะแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูล
จากประสบการณ์เป็นขั้นตอนและใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ดีที่สุด รวมทั้ง ผู้น ามุ่งเน้น
ความเป็นเลิศ ความเจริญก้าวหน้า อย่างสร้างสรรค์ 
   4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลผู้น าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ตามในฐานะ
เป็นผู้น าที่ให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลและท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญผู้น า
จะเป็นโค้ชและเป็นที่ปรึกษาของผู้ตามแต่ละคน เพ่ือการพัฒนาผู้ตามผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษใน
ความต้องการของปัจเจกบุคคลเพ่ือสัมฤทธิผลและการเติบโตของผู้ตาม ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้
สูงขึ้นนอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศ
ของการให้การสนับสนุนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและความต้ องการ 
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การประพฤติของผู้น าแสดงให้เห็นว่า เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเช่นบางคนได้รับ
ก าลังใจมากกว่าบางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วนตนเองมากกว่าบางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดกว่า
บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่าผู้น ามีการส่งเสริมการสื่อสารสองทางและมีการจัดการด้วยการเดินดูรอบ ๆ 
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัวผู้น าสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคลเห็นปัจเจกบุคคลเป็น
บุคคลทั้งหมด มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิตผู้น าจะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ผู้น าจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเป็นเครื่ องมือในการพัฒนาผู้ตามเปิด
โอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ ที่ท้าทายความสามารถผู้น า
จะดูแลผู้ตามว่าต้องการค าแนะน าการสนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าในการท างานที่รับผิดชอบโดย
ผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
    เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2534) กล่าวว่าการมุ่งหมายความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล 
เป็นการให้ความสนใจดูแลผู้ตามแต่ละคนอย่างใกล้ชิด โดยความเข้าใจและการมีส่วนเกี่ยวข้องและ
การพัฒนาความต้องการของผู้ตาม การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคลนี้ จะให้ประสบการณ์ที่เป็นการ
เรียนรู้แก่ผู้ตามช่วยพัฒนาการเป็นผู้น าอีกทั้งยังเป็นการสื่อความหมายแบบสองทางซึ่งจะช่วยให้ได้
ข้อมูลในการตัดสินใจที่ดีขึ้นและสามารถลดปัญหาความคลุมเครือในบทบาทของผู้ตาม 
    รัตติกรณ์  จงวิศาล (2545) ให้ความหมายว่าการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรามีการติดต่อสื่อสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคลสนใจและ
เอาใจใส่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลมีการวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นพ่ี
เลี้ ยงและให้ค าแนะน าและส่งเสริมพัฒนาผู้ ร่วมงานให้ พัฒนาตนเองมีการกระจายอ านาจ  
โดยการมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานโดยผู้น าจะมีคุณลักษณะที่ส าคัญในด้านการเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและการเอาใจเขามาใส่ใจเราความสามารถในการติ ดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
และเทคนิคการมอบหมายงาน 
    ขวัญชัย  จะเกรง (2551) สรุปความหมายของการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ไว้ว่าหมายถึง พฤติกรรมที่ผู้น าแสดงต่อผู้ตามโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยความสนใจ
ดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิดส่งเสริมสนับสนุนให้ก าลังใจ เป็นทีปรึกษาให้ผู้ตามได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นตามความต้องการความสนใจและความสามารถช่วยเหลือชี้แนะให้
ประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยบรรยากาศการสนับสนุนผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียมกันมีการ
ติดต่อสื่อสารสองทางและเป็นรายบุคคลซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจที่ดีขึ้นและสามารถลด
ปัญหาความคลุมเครือท าให้ผู้ตามสึกว่าตนเองมีคุณค่าและความส าคัญ 
    แบส (Bass, 1985) กล่าวว่าการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลเป็นลักษณะที่
ส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตามซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจที่ผู้ตามจะมีต่อผู้น าและ
สมรรถนะในการผลิตของผู้ตามการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลเน้นที่การจัดการแบบมีส่วนร่วม
และให้ความสนใจกับการหาทางในการตอบสนองความต้องการทางด้านความก้าวหน้าของผู้ตามและ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีผลต่อการท างานและอาชีพ นอกจากนี้ แบสยังได้อธิบายถึง
พฤติกรรมการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นความสามารถ
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ของผู้น าที่ทราบความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ตามทราบจุดเด่นจุดด้อยและให้ความสนใจในความ
ต้องการและความก้าวหน้าของผู้ตามซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกสรุปได้ 3 ลักษณะคือ 
    1. การค านึงถึงการพัฒนา โดยการประเมินการปฏิบัติงานในปัจจุบันและ
ต าแหน่งในอนาคตเมื่อมีความรับผิดชอบมากขึ้นการปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างและมอบหมายงานตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลให้ความช่วยเหลือเพ่ือเพ่ิมความสามารถและเสริมแรงจูงใจให้มากยิ่งขึ้น
ตามความต้องการขององค์การเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกน้องเลียนแบบมีความเห็นอกเห็นใจให้ความ
สนใจมีความเอ้ืออาทรเป็นผู้ให้ค าปรึกษาสังเกตและบันทึกความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของลูกน้อง
และสนับสนุนให้ลูกน้องได้รับการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคซ่ึงประกอบด้วยพฤติกรรมต่อไปนี้ 
     1.1 พฤติกรรมที่เน้นการพัฒนาประกอบด้วยการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานการสังเกตอย่างใกล้ชิดและการบันทึกความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมให้      
ผู้ตามเข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม 
     1.2 การมอบหมายงาน เป็นการให้โอกาสในการท างานที่ท้าทายและให้ผู้ตาม
ได้รับผิดชอบเพ่ิมขึ้นและยังเป็นวิธีการพัฒนาและยกระดับความสามารถและศักยภาพของผู้ตามให้
สูงขึ้น 
    2. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ประกอบด้วยพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
     2.1 ส่งเสริมการพบปะอย่างเป็นกันเองโดยมีการนิเทศแบบตรวจตราไป
รอบ ๆ กับผู้ตามทุกระดับชั้นมีการติดต่อกันแบบสองทางทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้
ผู้น าได้รับรู้ปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาในหน่วยงานก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นตลอดจนได้ข้อมูลที่
ถูกต้องท าให้การตัดสินใจในการปฏิบัติงานถูกต้องมากข้ึน 
     2.2 การที่ผู้ตามแต่ละคนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ต้องการการที่ผู้น าให้ข้อมูล
ข่าวสารด้วยตนเองท าให้มีโอกาสสังเกตปฏิกิริยาและความสนใจของผู้ตามและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้
ตามซักถามเพ่ือท าความเข้าใจมากขึ้นนอกจากนี้ท าให้ผู้ตามมีความรู้สึกว่าตนเป็นคนในองค์การ 
     2.3 ให้ความสนใจในความแตกต่างของผู้ตามแต่ละคนการที่ผู้น าให้ความ
สนใจผู้ตามเป็นรายบุคคลท าให้ผู้ตามมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าได้รับการยอมรับจากผู้น าท าให้เกิด
แรงจูงใจที่จะท างานให้ดีที่สุดและส่งผลให้ผู้น าได้รับการยอมรับจากผู้ตามด้วยเช่นกัน 
     2.4 ให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล ผู้ตามมีปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
และเรื่องการปฏิบัติงานผู้น าให้ความช่วยเหลือรับฟังปัญหาแสดงความเห็นใจเข้าใจในความรู้สึกของผู้
ตามให้ผู้ตามระบายปัญหาออกมาและให้ค าแนะน าช่วยในการค้นหาทางเลือกท่ีดีกว่าให้ 
    3. การเป็นพ่ีเลี้ยง การเป็นพ่ีเลี้ยงเป็นบทบาทที่ส าคัญของผู้น าโดยใช้ความรู้
และประสบการณ์ที่มีอยู่โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเพ่ือพัฒนาผู้ตามให้สามารถดูแลตนเองได้และ
สามารถจัดการกับงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยกระบวนการสอนแนะน าและให้ความรู้การเป็นพ่ีเลี้ยง
เป็นความรับผิดชอบของผู้น าในการที่จะพัฒนาผู้ตามให้กลายเป็นผู้น าในอนาคต 
     ยุคล์ (Yukl,1998) กล่าวว่า การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลหมายถึง  
การค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล มิใช่เพียงการยอมรับความต้องการของผู้ตามเท่านั้น  
หากแต่ยังช่วยปลุกเร้า ช่วยกระตุ้น สนับสนุน และยกระดับความต้องการเหล่านั้นให้สูงขึ้น ผู้น ามี
ความพยายามที่จะพัฒนาประสบการณ์ของผู้ตามให้ไปไกลกว่าเดิม เช่น มอบหมายงานที่ท้าทาย ให้
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เพ่ิมความรับผิดชอบ ช่วยสร้างความมั่นใจในสิ่งที่ผู้ตามจะท านอกเหนือจากที่คาดหวัง เพ่ือให้ผู้ตามมี
โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดย
การให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างบรรยากาศของการให้แรงสนับสนุน ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลด้านความจ าเป็นและความต้องการความประพฤติของผู้น าที่แสดงให้เห็นว่า เข้าใจ และ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนให้ก าลังใจมากกว่า บางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจ
ด้วยตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดมากกว่า บางคนมีโครงสร้างของการท างานมากกว่า
ผู้น ามีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง และมีการจัดการโดยการเดินดูรอบ ๆ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตาม
เป็นการส่วนตัว ผู้น าสนใจความกังวลของผู้ตามแต่ละคน เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งหมดมากกว่า
เป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิตเท่านั้น ผู้น าจะต้องมีการฟังที่มีประสิทธิภาพ เอาใจเขามาใส่ใจเรา  
ผู้น าจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความ
พยายามพิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถ ผู้น าจะคอยดูแลผู้ตามว่า
ต้องการค าแนะน า การสนับสนุน และการช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในการท างานที่รับผิดชอบอยู่
หรือไม่ โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่า เขาก าลังถูกตรวจสอบคุณลักษณะพฤติกรรม   
     สรุปได้ว่า การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง การที่ผู้น าให้การ
ดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด ให้ผู้ตามมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและมีความส าคัญ 
ผู้น าจะเป็นที่ปรึกษาในทุก ๆ เรื่องของผู้ตามผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น ให้ผู้ตามมี
โอกาสเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ค านึงถึง เข้าใจ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้น าสื่อสาร
ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม ผู้น ามีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพผู้น าจะมอบหมายงานให้ครูตามความสามารถ
ความถนัด และความเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษ ผู้น าก ากับ ติดตาม ดูแล 
การท างานของผู้ตามโดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าก าลังถูกตรวจสอบ ผู้น ามีการวิเคราะห์ความต้องการและ
ความสามารถของผู้ตามแต่ละบุคคล  และผู้น าการปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนที่จะมอบหมายงานให้  
 
2.4 ข้อมูลโดยสังเขปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีซึ่งแบ่งเป็น 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยสังเขปมีดังนี้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1, 2558; ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, 2558) 
 2.4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 
  2.4.1.1 วิสัยทัศน์ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นองค์กร
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและ
เข้าสู่มาตรฐานสากลในปี 2559 
  2.4.1.2 พันธกิจ 
   พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน 
ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็นบุคคล
ที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่คุณภาพ
ระดับประเทศและสากล 
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  2.4.1.3 เป้าประสงค ์
   2.4.1.3.1 ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.4.1.3.2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค 
   2.4.1.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
   2.4.1.3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็ง
ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
   2.4.1.3.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลดบทบาท
และกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา 
  2.4.1.4 กลยุทธ์ 
   2.4.1.4.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
   2.4.1.4.2 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความเป็นไทยและวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   2.4.1.4.3 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
   2.5.1.4.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
   2.4.1.4.5 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 2.4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 
  2.4.2.1 วิสัยทัศน์ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 เป็นองค์กรขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2559 
  2.4.2.2 พันธกิจ 
   พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล 
  2.4.2.3 เป้าประสงค ์
   2.4.2.3.1 ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
   2.4.2.3.2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 
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   2.4.2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
   2.4.2.3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ
สถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
   2.4.2.3.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ลด
บทบาทและกระจายอ านาจสู่สถานศึกษารวมทั้งบูรณาการการท างานภายในกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ต่าง  ๆ 
ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าว
สามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 
  2.4.2.4 กลยุทธ์ 
   2.4.2.4.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
   2.4.2.4.2 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.4.2.4.3 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 
   2.4.2.4.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้ เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบสู่ประชาคมอาเซียน 
   2.4.2.4.5 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการกระจายอ านาจเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 2.4.3 มาตรฐานส านักงานและจุดเน้นด้านการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 
  2.4.3.1 มาตรฐานส านักงาน 
   2.4.3.1.1 มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการ โดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการจัดการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
     ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
   2.4.3.1.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติมี 
2 ตัวบ่งชี้ คือ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผลงานที่แสดงถึงความส าเร็จตามนโยบายและ
ส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
   2.4.3.1.3 มาตรฐานที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการก ากับดูแล
ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
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     ตัวบ่งชี้ที่ 1 การก ากับดูแลส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือและ
พัฒนาสถานศึกษา 
     ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษาจัดบริการการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   2.4.3.1.4 มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ  มี 
3 ตัวบ่งชี้ คือ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลที่ได้รับจากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.4.3.1.5 มาตรฐานที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษามี 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
     ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผลที่ได้รับจากการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
  2.4.3.2 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
   2.4.3.2.1 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดย
เน้นการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability)  
     2.4.3.2.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก
และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง 
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้ประสานงานหลัก เพ่ือให้สถานศึกษาท าแผนพัฒนา
เป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     2.4.3.2.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม
ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้ใช้บริการและสังคม 
     2.4.3.2.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลอย่างเข้มแข็ง โดยมุ่งการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ใช้บริการและสังคม 
     2.4.3.2.1.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ด าเนินการและติดตามประเมินการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพ่ือประโยชน์
สูงสุดคือคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
   2.4.3.2.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน (Management with Quality and Standards)  
     2.4.3.2.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
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     2.4.3.2.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้มีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้น าด้านคุณภาพ
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  สุรชิน  วิเศษลา (2550) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2) ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาที่มีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
3) ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 4) ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดแตกต่างกันแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
  สุริยน  ชาธรรมา (2551)  ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนใน
ศูนย์เครือข่ายกุณโฑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนใน
ศูนย์เครือข่ายกุณโฑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ 
  สุรชัย  ค้ าชู (2552) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอ
โนนดินแดง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 3)ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามประเภทของโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  แสงเดือน  กมลมาลย์ (2552) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการกระตุ้นทางปัญญา 2) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
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จ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามระดับ
การศึกษาและขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  อุดม  พินธุรักษ์ (2553) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กมีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มี
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ประสิทธิผลการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อยู่ในระดับมากและมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน 3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลมีความสัมพันธ์กันขนาดต่ าถึงปานกลางใน
ทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  อรัญญา  โตค้างพลู (2556) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า  
1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการเป็นผู้กระตุ้นให้ใช้ปัญญา ด้านการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการเป็นผู้มีบารมี และด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล 2) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศได้ว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ขนาดของโรงเรียน ประเภทของโรงเรียน วุฒิการศึกษาหรือระดับ
การศึกษา จะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่หากจ าแนกตามเพศ และอายุ จะ
ไม่แตกต่างกัน ส าหรับประสบการณ์ในการท างานนั้น มีทั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและไม่
แตกต่างกัน 3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงาน
บุคคลมีความสัมพันธ์กันขนาดต่ าถึงปานกลางในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 2.5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
  คูห์เนอร์ท และเลวิส (Kuhnert & Lewis, 1987) ศึกษาลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
และภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะอยู่ในระดับที่มีค่าสูงกว่าภาวะผู้น า
การแลกเปลี่ยน กล่าวคือผู้น าในลักษณะของผู้น าการแลกเปลี่ยนจะมีลักษณะการท างานด้วยแรงจูงใจ
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เพ่ือผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในขณะที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะอยู่ในระดับพัฒนาการสูงขึ้นไปจะไม่
สนใจต่อความต้องการของตนเองแต่จะเริ่มเห็นคุณค่าของหมู่คณะและของหน่วยงานซึ่งเป็นคุณค่า
หรือคุณธรรมที่สูงกว่าผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจะสละผลประโยชน์ของตนเองก้าวเข้าถึงจิตใจของผู้ตาม
กระตุ้นให้ลูกน้องเห็นคุณค่าของความมีอุดมคติศักดิ์ศรีเพ่ือที่จะได้ไม่ท างานตามหน้าที่เพียงเพ่ือ
เงินเดือนหรือผลตอบแทนใดไปวัน ๆ อีกทั้งพยายามเปลี่ยนเจตคติความเชื่อของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เกิดการยอมรับและท างานจนบรรลุเป้าหมายที่ยาก 
  คิง (King, 1990) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนที่
มีผลต่อความพึงพอใจในการบริหารงานจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารการศึกษาจ านวน 208 คน 
ในระดับชั้นอนุบาลกับชั้นมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
สามารถพยากรณค์วามพึงพอใจและความส าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารได้ดีกว่าภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยน 
  ยามมาริโน สเปนเกอร์เลอร์ และแบส (Yammarino, Spanger & Bass, 1993) ศึกษาเรื่อง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของนายทหารเรือที่จบจากโรงเรียนนายทหารเรือ
สหรัฐ (United States Navel Academy: USNA) โดยใช้การศึกษาระยะยาว (Longitudinal Study) ตั้งแต่
นายทหารเรือสหรัฐยังเป็นนักเรียนนายเรืออยู่ จนกระทั่งมาปฏิบัติงานในต าแหน่งหน่วยรบบนผิวน้ า 
พบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียนนายเรือได้ 2)
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานขณะที่ได้รับการแต่งตั้ งให้ท างานใน
หน่วยงานบนผิวน้ าได้  3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานและ
ผลกระทบในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของนายทหารเรือได้  
  เคลเลอร์ (Keller, 1995) ศึกษาถึงผลของรูปแบบของภาวะผู้น าที่มีต่อคุณภาพของ
การด าเนินงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial R & D) จ านวน 66 กลุ่มอุตสาหกรรม โดย
ศึกษาจากนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร จ านวน 462 คน พบว่า ภาวะผู้น าใน 3 ลักษณะได้แก่ ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผู้น าแบบเริ่มต้นโครงสร้าง (Initiating 
Structure) และภาวะผู้น าแบบใช้การเอาใจใส่เป็นรายบุคคล (Consideration for People) ท าให้
คุณภาพของการด าเนินงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจ
ให้พนักงานอยู่ในระดับสูง และสร้างความผูกพันความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงานอีกด้วย 
  แคนท์เวลล์ (Cantwell, 2003) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียน ปฏิกิริยาของครูผู้สอน และวัฒนธรรมโรงเรียนในระยะ 3 ปีย้อนหลัง ใน
โรงเรียนรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจะถูกจัดเป็น 2 กลุ่ม 
คือ โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา และโรงเรียนที่ไม่ประสบความส าเร็จในการจัด
การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนจะมีความสัมพันธ์กับปฏิกิริยาของครูผู้สอน และวัฒนธรรม
โรงเรียนในระยะ 3 ปีย้อนหลัง ส่วนกลุ่มโรงเรียนที่ไม่ประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาพบว่า
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนจะไม่มีความสัมพันธ์กับปฏิกิริยาของครูผู้สอน และ
วัฒนธรรมโรงเรียนในระยะ 3 ปีย้อนหลัง 
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  สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศได้ว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะอยู่ใน
ระดับที่มีค่าสูงกว่าภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน 2) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจ
และความส าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารได้ดีกว่าภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานและผลกระทบในการปฏิบัติงานได้ 4) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะ
ท าให้คุณภาพของการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจ และสร้างความ
ผูกพัน รวมทั้งความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงาน 5) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนจะมีความสัมพันธ์กับปฏิกิริยาของครูผู้สอน และวัฒนธรรมโรงเรียน  



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยด าเนินการ
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2,579 คน แบ่งเป็น ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 154 คน และ 58 คน รวม 212 คน ครูในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 650 คน และ 553 คน
รวม 1,203 คน และครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 681 คน และ 483 คน รวม 1,164 คน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558) 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.1.2.1 ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 335 คน 
  3.1.2.2 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละขนาดของโรงเรียนโดยใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 335 คน แบ่งเป็น ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 28 คน ครูใน
โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 156 คน และครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 151 คน   
  3.1.2.3 เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นชั้นของการสุ่มได้กลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 3.1 
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ตำรำงที ่3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

ขนำดของโรงเรียน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
โรงเรียนขนาดเล็ก 212 28 
โรงเรียนขนาดกลาง 1,203 156 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 1,164 151 

รวม 2,579 335 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขนาดของโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   5 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
   3 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
   1 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
3.3 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาแบบสอบถามเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 3.3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาภาวะผู้น า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือก าหนดกรอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส าหรับการวิจัยในครั้งนี ้
 3.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 3.3.3 ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถามตามกรอบกรอบของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ก าหนดไว้   
 3.3.4 ยกร่างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ควบคุมการ
ค้นคว้าอิสระ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค า ส านวนภาษา
และความชัดเจนของข้อค าถามแล้วน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข 
 3.3.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ควบคุมการค้นคว้าอิสระให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยหาค่าดัชนีความ
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สอดคล้อง (Index of Congruency: IOC) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
จึงจะถือว่าข้อค าถามในแบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหา (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2555) ทั้งนี้จากผล
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาพบว่า แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 3.3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ แล้วน าเสนออาจารย์ที่
ควบคุมการค้นคว้าอิสระตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าไปทดลองใช้ 
 3.3.7 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน
เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(-Cronbach’ s Alpha Coefficient) โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามไว้ว่า ต้องมีค่า0.70 ขึ้นไป 
(พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2555) ทั้งนี้จากผลการทดลองใช้พบว่า แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.81 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 3.3.8 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 3.4.1 น าหนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพ่ือขออนุญาตถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามส่งด้วยตนเองให้กับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งนัดวัน
รับแบบสอบถามกลับคืน 
 3.4.3 ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามวันที่นัดไว้ด้วยตนเอง 
 3.4.4 น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั้นน าไปใช้ในการ
จัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลขนาดของโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถี่และ
ร้อยละ 
 3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีโดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งนี้  
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554) 
  5 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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  แปลความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554) 
  ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.3 เปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554) 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี ดังนี้ 
 3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน 
  3.6.1.1 ความถี่ (Frequency) 
  3.6.1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 
  3.6.1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  3.6.1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.6.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
  3.6.2.1 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ใน
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไป และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย
วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
 n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
    แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F  แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน F –distribution 
 d.f.  แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) 
 SS  แทน ค่าผลรวมก าลังสอง (Sum of Squares) 
 MS  แทน  ค่าเฉลี่ยของผลรวมก าลังสอง (Mean  Squares) 
 p  แทน ค่าความน่าจะเป็น 
 *  แทน มีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
 4.1 ขนาดของโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 4.3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1 ขนาดของโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดของโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละขนาดของโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ขนาดของโรงเรียน จ านวน ร้อยละ 
 ขนาดเล็ก 28 8.36 
 ขนาดกลาง 156 46.57 
 ขนาดใหญ่   151 45.07 

รวม 335 100.00 
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 จากตารางที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 335 คน ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 46.57 รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 45.07 และ 8.36
ตามล าดับ 
 
4.2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี 
 ผลการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีปรากฏดังตารางที่ 4.2-4.6 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค่าสถิติ ระดับ 

การปฏิบัติ   S.D. 
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.35 0.33 มาก 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ 4.40 0.40 มาก 
3. การกระตุ้นทางปัญญา 4.34 0.47 มาก 
4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.42 0.47 มาก 

โดยรวม 4.38 0.38 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.38) โดยที่ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด      
( = 4.42, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( = 4.40, S.D. = 0.40)  
และด้านการกระตุ้นทางปัญญามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( = 4.34, S.D. = 0.47) 
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพล 
อย่างมีอุดมการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ค่าสถิติ ระดับ 
การปฏิบัติ   S.D. 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4.34 0.60 มาก 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนให้เป็นที่น่าเคารพยกย่อง 
น่านับถือน่าศรัทธาและน่าไว้วางใจ 

4.39 0.54 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ 
ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.31 0.51 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม   

4.40 0.59 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ใน
สถานการณ์วิกฤติ 

4.30 0.51 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นผู้น าที่มีความเฉลียวฉลาด 
ตั้งใจเชื่อมั่น และแน่วแน่ในอุดมการณ์ 

4.27 0.56 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับครู 
เพ่ือให้การท างานบรรลุเป้าหมาย 

4.29 0.53 มาก 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศน์ก าหนดภาพฉายใน
อนาคตเพ่ือให้ครมูองเห็นทิศทางและรู้วิธีการในการท างาน 

4.55 0.57 มากที่สุด 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ภาษาได้ดี และมีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

4.26 0.49 มาก 

10. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการประชาสัมพันธ์
ตนเอง 

4.27 0.50 มาก 

11. ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการท างานอย่าง
กระตือรือร้นและฉับไว 

4.28 0.51 มาก 

12. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ครู 
ในการท างานให้เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด 

4.53 0.55 มากที่สุด 

13. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ 4.36 0.54 มาก 
14. ผู้บริหารสถานศึกษาริเริ่มใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการท างาน 
สู่เป้าหมาย 

4.52 0.57 มากที่สุด 

15. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบในการท างาน 
ให้บรรลุเป้าหมาย 

4.23 0.55 มาก 

รวม 4.35 0.33 มาก 
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 จากตารางที่ 4.3 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษามีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.38, S.D. = 0.38) โดยที่รายการผู้บริหาร
สถานศึกษาแสดงวิสัยทัศน์ก าหนดภาพฉายในอนาคตเพ่ือให้ครูมองเห็นทิศทางและรู้วิธีการในการ
ท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.55, S.D. = 0.57) รองลงมา คือ รายการผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างแก่ครูในการท างานให้เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด ( = 4.53, S.D. = 0.55) และ
รายการผู้บริหารสถานศึกษาใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบในการท างานให้บรรลุเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด          
( = 4.23, S.D. = 0.55)   
 
ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ค่าสถิติ ระดับ 
การปฏิบัติ   S.D. 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาจูงใจให้ครเูกิดแรงบันดาลใจ 
ในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

4.36 0.60 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างเจตคติที่ดีเพ่ือให้ครมูองเห็น 
ภาพความส าเร็จของการด าเนินงานได้ในอนาคต 

4.25 0.55 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยชี้แนวทางให้ครูค านึงถึงประโยชน์ 
ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.28 0.56 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักให้กับครูเกี่ยวกับ 
การก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

4.54 0.58 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครูเห็นคุณค่าของเป้าหมาย 
ในการท างาน 

4.52 0.63 มากที่สุด 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเชื่อม่ันให้กับครูว่าจะสามารถ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้ 

4.56 0.55 มากที่สุด 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับครูอย่างสม่ าเสมอ 

4.55 0.59 มากที่สุด 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูท างานโดยเน้นการปฏิบัติในสิ่ง
ใหม ่ๆ   

4.42 0.64 มาก 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาคาดหวังในด้านดีของครวู่าจะสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ 

4.27 0.55 มาก 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยสร้างความคาดหวังในความส าเร็จ 
ให้กับครู 

4.24 0.53 มาก 

รวม 4.40 0.40 มาก 
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 จากตารางที่ 4.4 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจของผู้บริหาร
สถานศึกษามีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.40, S.D. = 0.40) โดยที่รายการผู้บริหาร
สถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้กับครูว่าจะสามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
( = 4.56, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ รายการผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับครูอย่างสม่ าเสมอ ( = 4.55, S.D. = 0.59) และรายการผู้บริหารสถานศึกษาช่วย
สร้างความคาดหวังในความส าเร็จให้กับครูมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( = 4.24, S.D. = 0.53) 
 
ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญาของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ค่าสถิติ ระดับ 
การปฏิบัติ   S.D. 

1. ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครตูระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

4.28 0.49 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้ 
การวิเคราะห์ ใช้เหตุผล และเน้นข้อมูลหลักฐาน 

4.31 0.62 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง 
ในการกระตุ้นให้ครูปฏิบัติงานด้วยความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

4.29 0.56 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูแก้ปัญหาด้วยวิถีทาง 
แบบใหม ่ๆ  

4.53 0.60 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครแูสดงความคิดและเหตุผล 
ในเรื่องต่าง ๆ 

4.26 0.56 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่วิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของครู  
แม้ว่าจะแตกต่างจากความคิดเห็นของตน 

4.25 0.55 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยให้ครูรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดข้ึน 
เป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน   

4.34 0.63 มาก 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเชื่อม่ันให้ครูรู้สึกว่า 
ปัญหาทุกปัญหาต้องมีวิธีแก้ไข 

4.44 0.60 มาก 

9. ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครมูีความรอบคอบเกิดมโน
ทัศน์เกิดความเข้าใจและการใช้ดุลยพินิจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 

4.33 0.55 มาก 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างทีมงานในการท างาน  4.32 0.59 มาก 
11. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับแก้ปัญหาของครู 
โดยใช้ข้อมูลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา 

4.30 0.57 มาก 

12. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
และใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ดีที่สุด   

4.35 0.55 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ค่าสถิติ ระดับ 
การปฏิบัติ   S.D. 

13.  ผู้บริหารสถานศึกษาผู้น ามุ่งเน้นให้ครูปฏิบัติงาน 
ด้วยความเป็นเลิศ ความเจริญก้าวหน้า อย่างสร้างสรรค์ 

4.36 0.55 มาก 

รวม 4.34 0.47 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.5 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญาของผู้บริหารสถานศึกษา
มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.34, S.D. = 0.47) โดยที่รายการผู้บริหารสถานศึกษา
สนับสนุนให้ครูแก้ปัญหาด้วยวิถีทางแบบใหม่ ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.53, S.D. = 0.60) รองลงมา 
คือ รายการผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ครูรู้สึกว่าปัญหาทุกปัญหาต้องมีวิธีแก้ไข ( = 4.44, 
S.D. = 0.60) และรายการผู้บริหารสถานศึกษาไม่วิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของคร ูแม้ว่าจะแตกต่างจาก
ความคิดเห็นของตนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( = 4.25, S.D. = 0.55)   
 
ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี 

 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก 

บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค่าสถิติ ระดับ 

การปฏิบัติ   S.D. 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้การดูแลเอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคล 
อย่างใกล้ชิด 

4.25 0.60 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาท าให้ครูมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
และมีความส าคัญ 

4.35 0.60 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นที่ปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง ให้กับครู 4.56 0.62 มากที่สุด 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพของครใูห้สูงขึ้น 4.36 0.60 มาก 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสครูมีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ 4.57 0.54 มากที่สุด 
6. ผู้บริหารสถานศึกษาค านึงถึง เข้าใจ และยอมรับ 
ในความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู 

4.40 0.62 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับครู 4.44 0.62 มาก 
8. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.34 0.60 มาก 

9. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้ครตูามความสามารถ  
ความถนัด และความเหมาะสม 

4.43 0.62 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก 
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 

ค่าสถิติ ระดับ 
การปฏิบัติ   S.D. 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครไูด้ใช้ความสามารถ
พิเศษ 

4.37 0.61 มาก 

11. ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแล การท างานของ
ครโูดยที่ครูไม่รู้สึกว่าก าลังถูกตรวจสอบ 

4.38 0.61 มาก 

12. ผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ 
และความสามารถของครแูต่ละคน 

4.34 0.58 มาก 

13. ผู้บริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติงานให้ครูดูเป็นตัวอย่าง 
ก่อนที่จะมอบหมายงานให้ 

4.67 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.42 0.47 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.6 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.42, S.D. = 0.47) โดยที่รายการ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติงานให้ครูดูเป็นตัวอย่างก่อนที่จะมอบหมายงานให้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.67, 
S.D. = 0.50) รองลงมา คือ รายการผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสครูมีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ( = 4.57,  
S.D. = 0.54) และรายการผู้บริหารสถานศึกษาให้การดูแลเอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิดมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( = 4.25, S.D. = 0.60)   
 
4.3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนปรากฏดัง
ตารางที่ 4.7–4.8 
 
ตารางท่ี 4.7 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS d.f. MS F 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์     
 ระหว่างกลุ่ม  18.49 2 9.24 177.78* 
 ภายในกลุ่ม 17.26 332 0.05  

รวม 35.75 334   
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 

แหล่งความแปรปรวน SS d.f. MS F 
การสร้างแรงบันดาลใจ     
 ระหว่างกลุ่ม  35.13 2 17.56 303.36* 
 ภายในกลุ่ม 19.22 332 0.06  

รวม 54.35 334   
การกระตุ้นทางปัญญา     
 ระหว่างกลุ่ม  52.49 2 26.25 392.07* 
 ภายในกลุ่ม 22.22 332 0.07  

รวม 74.71 334   
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล     
 ระหว่างกลุ่ม  62.39 2 31.20 809.69* 
 ภายในกลุ่ม 12.79 332 0.04  

รวม 75.18 334   
 ระหว่างกลุ่ม  41.65 2 20.82 1095.25* 
 ภายในกลุ่ม 6.31 332 0.02  

รวม 47.96 334   
 
*p < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.8 การเปรียบเทียบรายคู่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ขนาดของโรงเรียน ขนาดเล็ก ( ) ขนาดกลาง ( ) ขนาดใหญ่ ( ) 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   
ขนาดเล็ก ( = 3.7668) - 0.4819* 0.8041* 
ขนาดกลาง ( = 4.2487) - - 0.3222* 
ขนาดใหญ่ ( = 4.5709) - - - 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

ขนาดของโรงเรียน ขนาดเล็ก ( ) ขนาดกลาง ( ) ขนาดใหญ่ ( ) 
2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ   
ขนาดเล็ก ( = 3.6321) - 0.6019* 1.0758* 
ขนาดกลาง ( = 4.2340) - - 0.4739* 
ขนาดใหญ่ ( = 4.7079) - - - 
3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกระตุ้นทางปัญญา   
ขนาดเล็ก ( = 3.3893) - 0.7509* 1.3233* 
ขนาดกลาง ( = 4.1402) - - 0.5724* 
ขนาดใหญ่ ( = 4.7126) - - - 
4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ขนาดเล็ก ( = 3.3304) - 0.9015* 1.4852* 
ขนาดกลาง ( = 4.2319) - - 0.5837* 
ขนาดใหญ่ ( = 4.8156) - - - 
5. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม 
ขนาดเล็ก ( = 3.5293) - 0.6745* 1.1817* 
ขนาดกลาง ( = 4.2038) - - 0.5072* 
ขนาดใหญ่ ( = 4.7110) - - - 

 
* p< 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและทุกด้านมีการปฏิบัติมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียน
ขนาดเล็ก และครูในโรงเรียนขนาดกลางมีความเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวมและทุกด้านมีการปฏิบัติมากกว่าโรงเรียนเล็ก 



 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีและเปรียบเทียบ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติโดยรวมและทุกด้าน
อยู่ในระดับมากโดยด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
 5.1.2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและทุกด้านในโรงเรียน 
ขนาดใหญ่มีการปฏิบัติมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก และในโรงเรียน 
ขนาดกลางมีการปฏิบัติมากกว่าโรงเรียนเล็ก   
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่ได้ ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลตามผลการวิจัยที่พบและวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้   
 5.2.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ปฏิบัติทั้งโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมากนั้นผลการวิจัยข้อนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุริยน  
ชาธรรมา (2551) ที่ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายกุณโฑ  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายกุณโฑ  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยของ อรัญญา  โตค้างพลู (2556) ที่ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการ
รับรู้ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจมีสาเหตุมาจาก โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลก 
ยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างก้าวกระโดด อันเป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในแต่ละสาขา ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและคมนาคม
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ในขณะเดียวกันปัญหาต่าง ๆ ได้เกิดขึ้นอย่างมากมาย อาทิ คนไทย
ขาดคุณภาพ การไร้ระเบียบวินัยของคนการเมืองที่แปรปรวนนักการเมืองไม่มีคุณภาพ ระบบราชการ
ที่ล่าช้า การรับสินบน ปัญหาคอรัปชั่น คนไทยเกลียดการเรียนรู้  เป็นทาสยาเสพติด ศีลธรรมตกต่ า  
บริโภคเทคโนโลยีต่างชาติ คิดเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับตนเองไม่ได้  ไม่รักษาสิ่งแวดล้อมและ
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วัฒนธรรม บ้าพนัน เล่นกีฬาเน้นแต่ชัยชนะ ไม่เน้นการพัฒนา เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้ถือเป็นกระแสโลกที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง ต่อเนื่อง ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกัน อีกทั้ง เมื่อพิจารณาใน
ด้านการจัดการศึกษาของไทย ก็จะพบว่า คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
ว่ามาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนยังไม่เป็นที่พึงพอใจของสังคมซึ่งมีสาเหตุส าคัญ ๆ หลายประการ
ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดความตระหนักในบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบของตน สถานศึกษาขาดปัจจัยสนับสนุนด้านบุคลากรและงบประมาณที่เหมาะสม  
นักเรียนขาดคุณภาพ วัฒนธรรมและจริยธรรมเสื่อมโทรมลงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของกระทรวง
ศึกษาไม่โปร่งใสและไม่ยุติธรรมการเล่นพรรคเล่นพวก นักเรียนเสพสื่ออย่างไม่ถูกวิธี การปฏิรูป
การศึกษาที่ล่าช้าไม่มีแนวทางที่ชัดเจน นโยบายที่ไม่มีความแน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
การเมืองหรือแม้แต่ การบริหารสถานศึกษาที่ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร สาเหตุ
เหล่านี้ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลกดังกล่าว โดยอาจจะเปลี่ยนแปลงตนเองให้
เป็นผู้บริหารที่เป็นนักคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ เยี่ยมยุทธ์มี
ความสามารถในการสื่อสาร สร้างเครือข่ายในการท างาน มุ่งมั่นและพากเพียร มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
เป็นผู้น าที่ไม่ยึดติด และมีความคิดสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าได้กล้าเสีย ยอมเสี่ยงอย่างมีเหตุ
และผล ฯลฯ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2548) ที่กล่าวไว้ว่าแบบของภาวะผู้น าที่
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนี้ก็คือภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพราะภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงบ่งบอกถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือการแปรสภาพในตัวบุคคลโดยผู้น าจะมุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องค่านิยมคุณธรรมมาตรฐานและการมองการณ์ไกลไปในอนาคตผู้น าการเปลี่ยนแปลง
จะให้ความส าคัญต่อการประเมินเพ่ือทราบถึงระดับแรงจูงใจของผู้ตามแล้วพยายามหาแนวทาง
ตอบสนองความต้องการและปฏิบัติต่อผู้ตามด้วยคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยบทบาทหลักของผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงคือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขึ้นในองค์การแต่ตลอดเส้นทางของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้น ากับผู้ตามจะผูกพันต่อกันอย่างมั่นคง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงได้รับการ
ยอมรับว่ามีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา  ด้วย
เหตุนี้ จึงท าให้ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติทั้ง
โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
 5.2.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวมและทุกด้านจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏิบัติมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ขนาดกลางมีการปฏิบัติมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย
ที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ แสงเดือน  กมลมาลย์ (2552) ที่ศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี  
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดนนทบุรีจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และผลการวิจัยของ อุดม  พินธุรักษ์ (2553) ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโรงเรียนประถมศึกษา  
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานีพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ผู้วิจัยขออภิปรายเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง จากผลการวิจัยที่ พบว่า  
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและทุกด้านในโรงเรียนขนาดใหญ่มี
การปฏิบัติมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กนั้น อาจมีสาเหตุมาจาก โครงสร้างด้าน
บุคลากรของโรงเรียนขนาดใหญ่มีความแตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก ขอ
ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างด้านบุคลากรเกี่ยวกับการบังคับบัญชา ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีสายงาน
การบังคับบัญชาที่สลับซับซ้อนมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก กล่าวคือ ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ จะมีรองผู้อ านวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป และต่อจากรองผู้อ านวยการโรงเรียนลงมา  
ก็อาจจะเป็นหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ หัวหน้างานบริหารวิชาการ หัวหน้างานบริหารงบประมาณ  
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และหัวหน้างานบริหารทั่วไปต่อจากหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย ก็คือ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าสายชั้น จากนั้น จึงเป็นครูผู้สอน  ตามล าดับในขณะที่โรงเรียนขนาด
กลางและโรงเรียนขนาดเล็ก อาจจะมีรองผู้อ านวยการโรงเรียนไม่ครบทั้ง 4 ฝ่าย หรือไม่มีเลย และ
อาจจะไม่มีหัวหน้างาน มีเพียงหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหัวหน้าสายชั้น เท่านั้นสิ่งเหล่านี้ ท า
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ได้รับประสบการณ์ในการบริหารจัดการเพ่ือให้งานต่าง ๆ  
ของโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย สูงกว่าประสบการณ์ท่ีผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลางและใน
โรงเรียนขนาดเล็กได้รับ เช่น ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพบกับบุคลากรที่
หลากหลายรูปแบบกว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลางหรือในโรงเรียนขนาดเล็ก อาจจะ
ต้องประสบปัญหาความไม่รับผิดชอบของครูผู้สอนแต่ละคน อาจจะต้องประสบปัญหาเรื่องการ
พิจารณาความดีความชอบของคณะครู อาจจะต้องพบกับปัญหาการขาดแคลนบุคคลากร  หรือ
อาจจะต้องพบกับปัญหาเรื่องความขัดแย้งของบุคลากร เป็นต้นมวลประสบการณ์ที่แตกต่างเหล่านี้
น ามาซึ่งความสามารถในการปรับตัวการประสานงาน การตัดสินใจ ความอดทน ความเชื่อมั่น ความ
รับผิดชอบ ฯลฯกลายเป็นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะ คุณลักษณะของผู้น า
การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ความสามารถในการประสานงาน ความสามารถในการตัดสินใจ ความกระตือรือร้นในการท างาน  
ความอดทน ความเชื่อมั่น หรือ ความรับผิดชอบ ฯลฯ (ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล, 2559) ด้วยเหตุนี้ จึงท า
ให้ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่จึงมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสูงกว่า
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก 
  ประเด็นที่สอง จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในภาพรวมและทุกด้านในโรงเรียนขนาดกลางมีการปฏิบัติมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กนั้น  
น่าจะมีสาเหตุมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลางมีความพร้อมที่แตกต่างจากโรงเรียน
ขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นที่งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ วิถีประชาและสภาวะ
ทางเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบ หรือการช่วยเหลือ สนับสนุน จากสังคมรอบข้างหรือผู้ปกครองฯลฯ  
สิ่งเหล่านี้ ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเฉพาะตนตาม
ความพร้อมที่พบ อาทิ การแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการหรือการท างาน การกระตุ้นให้
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บุคลากรเกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและความรับผิดชอบ การสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลากรลงมือ
ท างานให้มากกว่าเดิมหรือความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการแก้ปัญหาที่มีความ
สลับซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า เป็นต้น นั่นหมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนขนาดกลางต้องน าลักษณะของภาวะผู้น ามาใช้เพ่ือให้มีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กดังแนวคิดของ นิติพล  ภูตะโชติ (2556) ที่กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น า
นับว่ามีบทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การเป็นอย่างมาก เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
สร้างพฤติกรรมให้เกิดขึ้นกับบุคคลในองค์การ และยังเกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอีกด้วย 
และแนวคิดของฐาปนา  ฉิ่นไพศาล (2559) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าท าให้องค์การประสบความก้าวหน้า
บรรลุผลส าเร็จโดยใช้อิทธิพลการจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม และภาวะผู้น ายังมีส่วนท าให้เกิดวิสัยทัศน์
ต่อองค์การและพนักงาน รวมทั้งสามารถใช้อ านาจอิทธิพลต่าง ๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมเพ่ือน า
กลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้อีกด้วย เพียงแต่การใช้ภาวะผู้น าต้องแตกต่างกันไปตาม
บริบทนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลางมีภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงสูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  5.3.1.1 ผู้บริหารระดับสูงในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีควร
น าผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทีส่ถานศึกษาแต่ละแห่งได้ก าหนดไว้ 
  5.3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี ควรน าแนวคิดเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมาบริหารงานมีวิสัยทัศน์และเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมรู้จักมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ตรงกับความรู้
ความสามารถของบุคลากรสามารถน าทฤษฏีและหลักการทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
เพ่ือความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 
  5.3.1.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการกระตุ้นทางปัญญามีการปฏิบัติต่ าสุด เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า จ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีมีการปฏิบัติในด้าน
ดังกล่าวเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ตัวผู้บริหารสถานศึกษาเองต้องมีการพัฒนาตนเอง โดยอาจจะศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม เช่น เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น แล้วน าไปปฏิบัติเพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจหรือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติด้านการกระตุ้นทางปัญญาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีควรก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญาให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจจะจัดให้มีการอบรม สัมมนา จัดท าเว็บไซต์
หรือจัดท า Application ในการเรียนรู้การกระตุ้นทางปัญญา เป็นต้น 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
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  5.3.2.1 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยหรือตัวแปรที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์หรือส่งผลถึง
การมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ลุ่มลึกมากขึ้น 
  5.3.2.2 ควรมีการศึกษาการมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
เชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การศึกษาเป็นรายกรณี ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มการใช้
เทคนิคเดลฟาย ฯลฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างจากการวิจัยในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ก  
รายชื่อผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 
1.  นางพันธ์ทิวา  จางคพิเชียร   ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  
        วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศศ.ม.บริหารการศึกษา 
        ประสบการณ์ในการบริหารงาน 20 ปี  
2.  นายทรงทวี  สุขนาวี    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพิชิตปัญยาราม 
        วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ค.ม.บริหารการศึกษา 
        ประสบการณ์ในการบริหารงาน 26 ปี 
3.  ดร.เอกพรต  สมุทธานนท์   ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คลอง 13 
        วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ศศ.ด.บริหารการศึกษา 
        ประสบการณ์ในการบริหารงาน 15 ปี 
4.  ดร.สมชาย  สังข์สี     ผู้อ านวยการโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี คลอง 13 
        วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก กศ.ด.บริหารการศึกษา 
        ประสบการณ์ในการบริหารงาน 23 ปี 
5.  ดร.เพลินตา  กะลัมพากร   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 
        วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ค.ด.บริหารการศึกษา 
        ประสบการณ์ในการบริหารงาน 24 ปี 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยและผลการตรวจสอบคุณภาพ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

 
 
ค าชี้แจง 
 1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากท่าน 
จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยอย่างสูง ดังนั้นโปรดแสดงความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงผู้วิจัย
จะประมวลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมและเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดยจะ 
ไม่พาดพิงถึงผู้ตอบแบบสอบถามบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ 
 2. แบบสอบถามนี้ มี 2 ตอนคือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขนาดของโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
  ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

                   สุขุม  จูสนิท 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามขนาดของโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ค าชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลหรือท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
1.  ขนาดของโรงเรียน 
 

 1.1  โรงเรียนขนาดเล็ก(มีจ านวนนักเรียน 1 – 120  คน) 
 1.2  โรงเรียนขนาดกลาง(มีจ านวนนักเรียน  121 – 600  คน) 
 1.3  โรงเรียนขนาดใหญ่(มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่  601  คนข้ึนไป) 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 
ค าชี้แจง ให้พิจารณาว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนของท่านมีการปฏิบัติในข้อค าถามต่อไปนี้ อยู่
ในระดับใด โดยตัวเลขแต่ละตัวเลขแทนความหมายดังนี้ 
 5 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 จากนั้นกรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  “ระดับการปฏิบัติ” ตามความคิดเห็นของท่าน 
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รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์        
1. ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี      
2. ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนให้เป็นที่น่าเคารพยกย่อง 
น่านับถือน่าศรัทธาและน่าไว้วางใจ 

     

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ 
ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

     

4. ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม        
5. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์
วิกฤติ 

     

6. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นผู้น าที่มีความเฉลียวฉลาด 
ตั้งใจเชื่อมั่น และแน่วแน่ในอุดมการณ์ 

     

7. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับครู 
เพ่ือให้การท างานบรรลุเป้าหมาย 

     

8. ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศน์ก าหนดภาพฉายในอนาคต
เพ่ือให้ครมูองเห็นทิศทางและรู้วิธีการในการท างาน 

     

9. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ภาษาได้ดี และมีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

     

10. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการประชาสัมพันธ์
ตนเอง 

     

11. ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการท างานอย่าง
กระตือรือร้นและฉับไว 

     

12. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ครูในการ
ท างานให้เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด 

     

13. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่กล้าเสี่ยง  กล้าตัดสินใจ      
14. ผู้บริหารสถานศึกษาริเริ่มใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการท างาน 
สู่เป้าหมาย 

     

15. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบในการท างาน 
ให้บรรลุเป้าหมาย 

     

การสร้างแรงบันดาลใจ        
16. ผู้บริหารสถานศึกษาจูงใจให้ครเูกิดแรงบันดาลใจในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

     

17. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างเจตคติที่ดีเพ่ือให้ครูมองเห็นภาพ
ความส าเร็จของการด าเนินงานได้ในอนาคต 

     

ยังมีต่อ… 
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รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
การสร้างแรงบันดาลใจ (ต่อ)      
18. ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยชี้แนวทางให้ครูค านึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

     

19. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักให้กับครูเกี่ยวกับการ
ก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

     

20. ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครูเห็นคุณค่าของเป้าหมาย 
ในการท างาน 

     

21. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้กับครูว่าจะสามารถ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้ 

     

22. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับครูอย่างสม่ าเสมอ 

     

23. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูท างานโดยเน้นการปฏิบัติในสิ่งใหม ่ๆ        
24. ผู้บริหารสถานศึกษาคาดหวังในด้านดีของครวู่าจะสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ 

     

25. ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยสร้างความคาดหวังในความส าเร็จ 
ให้กับครู 

     

การกระตุ้นทางปัญญา      
26. ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครตูระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

     

27. ผู้บริหารสถานศึกษาชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้ 
การวิเคราะห์ ใช้เหตุผล และเน้นข้อมูลหลักฐาน 

     

28. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการ
กระตุ้นให้ครูปฏิบัติงานด้วยความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

     

29. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูแก้ปัญหาด้วยวิถีทาง 
แบบใหม ่ๆ  

     

30. ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครแูสดงความคิดและเหตุผล 
ในเรื่องต่าง ๆ 

     

31. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่วิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของครู  
แม้ว่าจะแตกต่างจากความคิดเห็นของตน 

     

ยังมีต่อ… 
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รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
การกระตุ้นทางปัญญา (ต่อ)      
32. ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยให้ครูรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นสิ่งที่ 
ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน   

     

33. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ครูรู้สึกว่า 
ปัญหาทุกปัญหาต้องมีวิธีแก้ไข 

     

34. ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครมูีความรอบคอบเกิดมโน
ทัศน์เกิดความเข้าใจและการใช้ดุลยพินิจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 

     

35. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างทีมงานในการท างาน       
36. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับแก้ปัญหาของครูโดยใช้
ข้อมูลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา 

     

37. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ดีที่สุด   

     

38. ผู้บริหารสถานศึกษาผู้น ามุ่งเน้นให้ครูปฏิบัติงาน 
ด้วยความเป็นเลิศ ความเจริญก้าวหน้า อย่างสร้างสรรค์ 

     

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล      
39. ผู้บริหารสถานศึกษาให้การดูแลเอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคล
อย่างใกล้ชิด 

     

40. ผู้บริหารสถานศึกษาท าให้ครูมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
และมีความส าคัญ 

     

41. ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นที่ปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง ให้กับครู      
42. ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพของครใูห้สูงขึ้น      
43. ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสครูมีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ      
44. ผู้บริหารสถานศึกษาค านึงถึง เข้าใจ และยอมรับ 
ในความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู 

     

45. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับครู      
46. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

47. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานให้ครตูามความสามารถ  
ความถนัด และความเหมาะสม 

     

48. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครไูด้ใช้ความสามารถพิเศษ      
ยังมีต่อ… 
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รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล      
49. ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแล การท างานของครู
โดยที่ครูไม่รู้สึกว่าก าลังถูกตรวจสอบ 

     

50. ผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและ
ความสามารถของครูแต่ละคน 

     

51. ผู้บริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติงานให้ครูดูเป็นตัวอย่างก่อนที่
จะมอบหมายงานให้ 

     

 
ขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 
 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์           
1. ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตน 
ให้เป็นที่น่าเคารพยกย่องน่านับถือ 
น่าศรัทธาและน่าไว้วางใจ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเสียสละ  
และเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออก 
ทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม   

1 1 1 1 0 4 0.80 มีความตรงฯ 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถควบคุม
อารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤติ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็น
ผู้น าที่มีความเฉลียวฉลาดตั้งใจเชื่อมั่น  
และแน่วแน่ในอุดมการณ์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความรู้สึก 
เป็นหนึ่งเดียวกันกับครเูพ่ือให้การท างาน
บรรลุเป้าหมาย 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศน์
ก าหนดภาพฉายในอนาคตเพ่ือให้ครู
มองเห็นทิศทางและรู้วิธีการในการ
ท างาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ภาษาได้ดี 
และมีความสามารถในการสื่อสาร 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

10. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ 
ในการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

11. ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออก 
ถึงการท างานอย่างกระตือรือร้นและฉับไว 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

ยังมีต่อ… 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์(ต่อ)         
12. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างแก่ครูในการท างานให้เสร็จทัน
ตามเวลาที่ก าหนด 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

13. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่กล้า
เสี่ยง  กล้าตัดสินใจ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

14. ผู้บริหารสถานศึกษาริเริ่มใช้กลยุทธ์
ใหม ่ๆ ในการท างาน 
สู่เป้าหมาย 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

15. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กลยุทธ์หลาย
รูปแบบในการท างาน 
ให้บรรลุเป้าหมาย 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

การสร้างแรงบันดาลใจ           
16. ผู้บริหารสถานศึกษาจูงใจให้ครู 
เกิดแรงบันดาลใจในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

17. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างเจตคติที่ดี
เพ่ือให้ครมูองเห็นภาพความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานได้ในอนาคต 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

18. ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยชี้แนวทาง
ให้ครูค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

19. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความ
ตระหนักให้กับครูเกี่ยวกับการก าหนด
เป้าหมายในการท างาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

20. ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครู
เห็นคุณค่าของเป้าหมายในการท างาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

21. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับครูว่าจะสามารถปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

ยังมีต่อ… 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

การสร้างแรงบันดาลใจ (ต่อ)         
22. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญ 
และก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับครู 
อย่างสม่ าเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

23. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูท างาน 
โดยเน้นการปฏิบัติในสิ่งใหม่ ๆ   

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

24. ผู้บริหารสถานศึกษาคาดหวังในด้าน
ดีของครวู่าจะสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายได้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

25. ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยสร้าง 
ความคาดหวังในความส าเร็จให้กับครู 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

การกระตุ้นทางปัญญา         
26. ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครู
ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

27. ผู้บริหารสถานศึกษาชี้แนะแนวทาง
ในการแก้ปัญหาโดยใช้การวิเคราะห์ ใช้
เหตุผล และเน้นข้อมูลหลักฐาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

28. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองในการกระตุ้น
ให้ครูปฏิบัติงานด้วยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

29. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครู
แก้ปัญหาด้วยวิถีทาง 
แบบใหม ่ๆ  

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

30. ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครู
แสดงความคิดและเหตุผล 
ในเรื่องต่าง ๆ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

ยังมีต่อ… 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

การกระตุ้นทางปัญญา (ต่อ)         
31. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่
วิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของครู  
แม้ว่าจะแตกต่างจากความคิดเห็นของตน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

32. ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยให้ครูรู้สึก
ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและ
เป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน   

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

33. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความ
เชื่อมั่นให้ครูรู้สึกว่าปัญหาทุกปัญหาต้อง
มีวิธีแก้ไข 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

34. ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครมีู
ความรอบคอบเกิดมโนทัศน์เกิดความ
เข้าใจและการใช้ดุลยพินิจก่อนที่จะลง
มือปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

35. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างทีมงาน 
ในการท างาน  

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

36. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญ 
กับแก้ปัญหาของครูโดยใช้ข้อมูล 
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

37. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอนและใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ดีที่สุด   

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

38. ผู้บริหารสถานศึกษาผู้น ามุ่งเน้นให้
ครูปฏิบัติงานด้วยความเป็นเลิศ ความ
เจริญก้าวหน้า อย่างสร้างสรรค์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล         
39. ผู้บริหารสถานศึกษาให้การดูแลเอา
ใจใส่ครูเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

ยังมีต่อ… 
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รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล (ต่อ)         
40. ผู้บริหารสถานศึกษาท าให้ครูมี
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมี
ความส าคัญ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

41. ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นที่
ปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง ให้กับครู 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

42. ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ
ของครใูห้สูงขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

43.  ผู้บริหารสถานศึกษาให้โอกาสครู 
มีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

44. ผู้บริหารสถานศึกษาค านึงถึง เข้าใจ 
และยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของครู 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

45. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ 
ในการสื่อสารกับครู 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

46. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ 
ในการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

47. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงาน
ให้ครตูามความสามารถ ความถนัด และ
ความเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

48. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ครไูด้ใช้ความสามารถพิเศษ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

49. ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับ ติดตาม 
ดูแล การท างานของครโูดยที่ครูไม่รู้สึก
ว่าก าลังถูกตรวจสอบ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

50. ผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์ 
ความต้องการและความสามารถ 
ของครแูต่ละคน 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 

51. ผู้บริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติงาน
ให้ครูดูเป็นตัวอย่างก่อนที่จะมอบหมาย
งานให้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 มีความตรงฯ 
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ผลการตรวจสอบความความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 

 ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ จากการทดลองใช้ (Tryout) กับ
บุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (-Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ดังนี้ 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40.0                    N of Items = 51 
 
Alpha =    .8111 
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ภาคผนวก ค  
หนังสือราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
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