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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

61252322 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำ, องค์กรสมรรถนะสูง 

นางสาว บัณฑิตา สิทธิพงศากุล: ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์
รักษ ์

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) เพื่อทราบภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม  2) เพื่อทราบองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 3) เพื่อทราบความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  จำนวน 63 แห่ง โดยมีผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ 
หรือ รักษาราชการแทน จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล จำนวน 1 คน และครูผู้สอน
จำนวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังสิ้น 189 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารตามแนวคิดของคูซและพอสเนอร์ และองค์กรสมรรถนะสูงตามแนวคิดของบลังชาร์ด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลวิจัยพบว่า 

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน  โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย ดังน้ี  ด้านการเสริมสร้างกำลังใจ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  อยู่ในระดับ
มาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมอบอำนาจให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติงาน  ด้านการแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ  และ ด้านการ
ท้าทายกระบวนการ 

2. องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ด้าน โดยเรียงลำดับตามค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร  รองลงมาคือด้านการให้
ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ ด้านระบบ โครงสร้าง และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ และด้านการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการแบ่งปันอำนาจและการมีส่วน และ ด้านการมีวิสัยทัศน์ท่ีทุกคนใน
องค์กรมองเห็นภาพ 

3. ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในระดับสูงและลักษคล้อยตามกัน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

61252322 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : leadership, high performance organization 

MISS BUNTHITA SITTHIPONGSAKUL : THE  ADMINISTRATOR’S LEADERSHIP 
AND HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION OF SCHOOL UNDER  SAMUTSONGKHRAM 
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR PRASERT INTARAK, Ed.D. 

The research objectives were to determine 1)  the school administrator’s leadership 
under  Samutsongkhram Primary Educational Service Area Office 2) the school high performance 
organization under  Samutsongkhram Primary Educational Service Area Office 3) the relationship between 
administrator’s leadership and high performance organization of school  under  Samutsongkhram Primary 
Educational Service Area Office . The sample was 63 schools under  Samutsongkhram Primary 
Educational Service Area Office. The three respoondents from each school consisted of a school director 
or acting school director , deputy director or a head of personnal  division and a teacher with the total 
of 189. The research instrument was a opinionnaire regarding administrator’s leadership, based on the 
concept of Kouzes and Posner , and high performance organization  , based on the concept of Blanchard 
. The statistics used for data analysis were frequency, percentage,arithmetic mean, standard deviation, 
and Pearson’s product–moment correlation coefficient 

The research findings revealed that: 

1. The school  administrator’s leadership under  Samutsongkhram Primary Educational Service 
Area Office as a whole was at highest level. The arithmetic mean ranking from the highest to the lowest 
were as follows; encourage the heart, Inspire a shared vision, enable other to act, model the way and 
challenge the process. 

2. The school high performance organization  under  Samutsongkhram Primary Educational 
Service Area Office as a whole was at highest level. The arithmetic mean ranking from the highest to the 
lowest were as follows; shared information and open communication relentless focus on customer 
results, energizing systems and structures, ongoing learning, shared power and high involvement and 
compelling vision. 

3. The relationship between administrator’s leadership and high performance organization of 
school  under  Samutsongkhram Primary Educational Service Area Office were high correlation, with 
significantly at .01 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งในการให้คำปรึกษา
แนะนําและปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์จากรองศาสตราจารย์  ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์               
ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์  ดร.วรกาญจน์           
สุขสดเขียว ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ดร.สาคร  คุณชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)             
ดร.อุดม อรุณราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา 
จันทร์ชูสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา ภาคหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณพนธ์ คงวิจิตต์ อาจารย์สาขาการสอนภาษาไทย สาขา
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ใน
การตรวจสอบ ให้คำแนะนํา แก้ไข   เพ่ือปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือวิจัยในการวิจัย  ขอขอบพระคุณ
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามที่ได้
อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดีและขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาภาค
วิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 37 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียน วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) ที่ให้
ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในการศึกษาวิจัยด้วยดีตลอดมา 

สุดท้ายผู้วิจัยขอขอบคุณพระคุณ พระครูใบฎีกา ขวัญชัย นนทิโย  คุณพ่อบุญชู สิทธิพงศากุล   
คุณย่าปรารมย์ สิทธิพงศากุล ครอบครัวสิทธิพงศากุล คุณภูมิทรัพย์  ศิริคำหอม ที่สนับสนุน ดูแล
ช่วยเหลือ เป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้วิจัย ประโยชน์และคุณค่าแห่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอ
มอบเป็นเครื่องกราบบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน     
ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับผู้วิจัยมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 

  
  

นางสาว บัณฑิตา  สิทธิพงศากุล 
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บทที่ 1  
บทนำ 

ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากข้ึน
กว่าช่วงที่ผ่านมา เช่น การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล 
(Digital Revolution) สู่อุตสาหกรรม 4.0 โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
การพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ.2015 มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเท่าเทียมทาง
เพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน การบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐมุ่งขจัดการทุจริต
คอร์รัปชั่น ด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น สถานศึกษาต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 
เพ่ือเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้ เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา       
และการเรียนรู้ตลอดชี วิตที่ มี คุณ ภาพอย่า งทั่ วถึ ง  เท่ าเที ยม  และมีคุณ ธรรม จริยธรรม  
โดยทุกภาคส่วนของสังคมต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลลัพธ์การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การเรียนรู้และคุณภาพมาตรฐานของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้าของผู้เรียน 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการขับเคลื่อนที่สำคัญ 1 ดังนั้น การบริหาร
การศึกษา จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากที่สุดโดยในยุคการปฏิรูปการศึกษา จำเป็นต้องมีผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นมืออาชีพ จึงจะสามารถนำพาสถานศึกษาบรรลุความสำเร็จ
ตามภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน จากสภาพที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาการ และเทคโนโลยี ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้
ภาระงานของสถานศึกษาดำเนินไปได้ด้วยดีโดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการบริหาร บทบาทหน้าที่ความสำคัญของการบริหาร รวมทั้งจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิด หลักทฤษฎีของภาวะผู้นำ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการโครงสร้าง การวางแผนกลยุทธ์ที่มี
คุณภาพ โดยยึดการมีส่วนรวมในการดำเนินการ รู้ถึงวิธีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบรรยากาศของ
องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศ เพ่ือนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การที่จะพัฒนาและปรับตัวเข้าสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงนั้นอย่อมต้องอาศัยปัจจัยสำคัญต่าง ๆ หลายประการ อาทิเช่น มีกระบวนการทำงานที่มี

 
1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉ บั บ ที่  1 2  (พ .ศ . 2 5 6 0  - 2 5 6 4 ) , เข้ า ถึ ง เมื่ อ  1 8  ธั น ว าค ม  2 5 6 3 , เข้ า ถึ ง จ า ก
http://www.reo8.moe.go.th/web/index.php?option=com_content&view=article&id=19
9:--12-2560-2564-&catid=39:2016-05-25-04-11-13&Itemid=66 
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ประสิทธิภาพสอดคล้องสนับสนุนกับวิสัยทัศน์ ทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรและมีการกระจายอำนาจอย่างสมดุล นอกจากนี้ยังต้องมีการสื่อสารระหว่าง
บุคลากรในองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างความ
ต่อเนื่องสม่ำเสมอและพัฒนาองค์กรตลอดเวลา 

 ซึ่งการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้นั้น 
คือ การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization หรือ HPO) คือ องค์กร     
ที่เก่ง มีแผนรองรับกับสภาวะต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการ
ทำงานจากรอบด้านทุกมุมมอง ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นในปัจจุบันหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในภาคการศึกษาจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และมีการนำเครื่องมือการบริหารต่าง ๆ มาพัฒนา
หน่วยงานเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษา นอกจากนี้ยังต้องมีการสื่อสารระหว่าง
บุคลากรในองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร และให้
ความสำคัญต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองและทักษะการบริหารของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงสู่การ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงย่อมต้องอาศัยความต่อเนื่อง ความสม่ำเสมอ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
องค์กรตลอดเวลา 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ
ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ 
จึงจำเป็นต้องนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพื่อมาใช้
ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คนในสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป           
เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2 และเพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง   
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 -2564) ยึดวิสัยทัศน์ระยะยาวในยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี          

 
2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)”, เข้าถึงเมื่อ 8 มกราคม 2565 เข้าถึงได้จาก 
https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=index 
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“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายที่สำคัญประการหนึ่งคือ คนไทยมีลักษณะ
เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็น
พลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิ ตที่
พอเพียงและมีความเป็นไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมและ
เตรียมคนให้มีทักษะการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 เช่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้มีความ
พร้อมในการต่อยอด พัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่        
ตลาดงาน การจัดการและบริหารการศึกษาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินการจึงจะทำ
ให้การศึกษาบรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ จะต้องเป็น “มืออาชีพ” ต้องมีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จึงจะทำให้การศึกษาบรรลุความสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ3 การที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย แนวทางการ
บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติของภาวะผู้นำ ซึ่งเป็น
ภาวะที่ผู้บริหารต้องแสดงบทบาทของตนให้ชัดเจน กล่าวคื อ ต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี            
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ต้องมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร ต้องพัฒนา
บุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการบริหารงาน เพราะการบริหารงานในปัจจุบัน เป็น
การบริหารท่ามกลางสภาวะที่มีกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารต้องพร้อม
เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นอยู่เดิม พร้อมรับฟังและพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อให้การบริหารงาน
ของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่สังคมคาดไว้ จะเห็นว่าภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหนึ่ง  
ในองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาสถานศึกษา เนื่องจากภาวะผู้นำมีบทบาทในด้านทางความคิด 
ในการกำหนดทิศทางและกลไกการขับเคลื่อนองค์กร4   

การที่สถานศึกษาจะก้าวเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูงและคงสมรรถนะให้ได้ตลอดเวลานั้น 
จำเป็นต้องมีกระบวนการในการดำเนินงานสู่องค์กรสมรรถนะสูง ได้แก่ มีการแบ่งปันข้อมูลและ     

 
3 ธีระ รุญเจริญ , ความเป็นมืออาชีพในการจัดการและการบริหารการศึกษายุคปฏิรูป

การศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2550), 1. 
4 ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ: กระบวนทัศน์ใหม่และผู้นำใหม่ 

ทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 70. 
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การสื่อสารที่เปิดกว้าง ซึ่งมีผลทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเป็นวิธีการสำคัญในการเพ่ิมผลผลิต
และประสิทธิภาพในการทำงาน มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน โดยสร้างวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต 
สร้างความเข้าใจและสร้างการยอมรับ เมื่อมีแนวทางในการทำงานให้บรรลุ เป้าหมายแล้ว            
นำมาออกแบบโครงสร้างและกระบวนการทำงาน โดยคำนึงถึงโครงสร้างของงาน โครงสร้าง          
ของเป้าหมาย สร้างความมีส่วนร่วมในการทำงาน เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้ร่วมกันทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการมีส่วนร่วมอาจจะอยู่ในขั้นตอนใด      
ก็ตามโดยขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ข้อจำกัดขององค์กรในแต่ละกระบวนการของ
การดำเนินการบริหารเป็นเกณฑ์ และอีกกระบวนการหนึ่งคือเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นต่อการพัฒนา
ความสามารถโดยใช้ระบบการเรียนรู้ หรือเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ความสำคัญกับการ
เรียนรู้ของบุคลากร บุคลากรเรียนรู้ตลอดเวลาและเรียนรู้ร่วมกันเป็นองค์กรที่รู้เท่าทันกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ ไม่อาจคาดเดาได้ สามารถปรับตัวอยู่รอดและประสบความสำเร็จ
กระบวนการที่องค์กรต้องมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและสามารถจัด
การศึกษาได้สนอง สอดคล้องความต้องการของชุมชน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อ
องค์กรสมรรถนะสูง5  

ผู้บริหารสถานศึกษา คือผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการบริหารจัดการในฐานะผู้บังคับบัญชาให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนส่งเสริมด้วย
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะในการบริหารงานเน้นความสำเร็จของการสร้างงาน 
สร้างคน ให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเอง ใช้วิธีการที่หลากหลายที่ตอบสนองต่ อ
ความสามารถและข้อจำกัดของผู้ร่วมงานอย่างแท้จริง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ควรใช้อย่างเหมาะสมก็คือ การใช้ทักษะ  
ในการบริหารงาน ซึ่งเป็นความสามารถของผู้บริหารที่จะใช้ความรู้  ความสามารถ ความชำนาญหรือ
ความเชี่ยวชาญในการที่จะจูงใจให้เพ่ือนร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทักษะภาะวะผู้นำและองค์กรสมรรถะสูงมี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา อันเปรียบเสมือนเครื่องมือที่สำคัญที่
จะผลักดันให้การดำเนินการขององค์กรไปสู่เป้าหมายและประสบผลสำเร็จ 

 
5 เคน บลังชาร์ด, ผู้นำเหนือระดับด้วยวิสัยทัศน์เหนืออนาคต , แปลจาก Leading at a 

Higher Level, แปลโดย ตวงทอง สรประเสริฐ (กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี, 2550), 10-11. 
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ปัญหาของการวิจัย 

 การบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พุทธศักราช 2545  ตามมาตรา 39
กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาไปให้สำนักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยยึดหลักการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา
ให้มีความเป็นเอกภาพในด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการบริหารการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารบุคลากร และงานบริหารทั่ว ไปให้เกิดความคล่องตัวและมีอิสระในการบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำไปสู่  
“สถานศึกษาคุณภาพ” เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ6 
 ปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารสถานศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะเป็น             
ผู้มีความสำคัญและมีบทบาทในการบริหารโรงเรียน เป็นตัวแทนขององค์กรและเป็นศูนย์รวมแห่งพลัง
ของบุคลากรในองค์กร ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นเหมือนหลักในการดำเนินงาน โดยเฉพาะ
สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อผลงานในส่วนรวม ความสามารถและลักษณะทางภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณภาพและคุณค่าขององค์กร ที่จะสะท้อนให้เห็น
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานนั้นเป็นอย่างดี การพัฒนาจะสำเร็จต้องอาศัย
ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์สามารถวางแผนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและนำการไปสู่ปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม 
ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์วิ เคราะห์ตัดสินใจ  สามารถวางนโยบายที่ชัดเจน จัดแผนงานให้ เข้ากัน          
กระจายอำนาจและมอบอำนาจเป็น รวมทั้งการปฏิบัติการเข้าใจบริบทอันหลากหลาย เพ่ือเป้าหมาย
อย่างมีทิศทาง มุ่งผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 
  สถานศึกษาต้องสร้างองค์กรของตนให้เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐาน เพ่ือทำหน้าที่บริหาร       
จัดการศึกษา และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สู่การเป็นองค์กรที่มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษา สถานศึกษาจึงต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่ทำให้ผู้เรียนมี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด ตลอดจนสามารถช่วยให้สถานศึกษาประเมินตนเอง
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
โดยมีการพัฒนาที่ครอบคลุมและบูรณาการบริหารจัดการกับผลการดำเนินการโดยรวมของ

 

 6 กระทรวงศึกษาธิการ,พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์กรการรับส่งสินค้าและวัสดุภัณฑ์,2553) 
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สถานศึกษา เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคม และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
 จังหวัดสมุทรสงครามได้กำหนดแผนปฏิบั ติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563                
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 3 คือ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้            
มีกลยุทธ์ 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คน ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้  ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย  
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่ พึงประสงค์  4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา7  
 จากรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์  ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้
ขาดประสบการณ์ ทักษะภาวะผู้นำ ทักษะในการทำงาน ไม่สามารถนำกระบวนการบริหารด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ มาบริหารสถานศึกษาได้  จึงส่ งผลให้การปฏิบัติ งานไม่ เป็นไปตามที่ตั้ งไว้  วิสัยทัศน์               
ของสถานศึกษาไม่ชัดเจน ปฏิบัติได้ยาก ขาดการมีส่วนร่วมและระดมความคิดเห็นของบุคลากรใน
สถานศึกษาและชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาขาดทักษะในการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ให้กับครู             
ไม่สามารถกระจายอำนาจ กระจายงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมได้ และพบปัญหาการพัฒนา
ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาไม่ตรงตามความต้องการ ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรในสถานศึกษาได้อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุลคล จากการที่ได้กล่าวข้างต้นจะเห็นได้
ว่าคุณภาพของสถานศึกษา ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพบุคลาการในสถานศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้กระบวนการองค์กรสมรรถนะสูงมา
บริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างมีคุณภาพ8 
 ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถะสูง
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามเพ่ือนำผลการวิจัย      

 

 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ,แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565)
จังหวัดสมุทรสงคราม, (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม, 2562),106 
 8 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ,รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2563, (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม , 2563),19 
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ที่ได้มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาด้านการศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
1. เพ่ือทราบภาวะผู้นำของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม 
2. เพ่ือทราบองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ข้อคำถามการวิจัย 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยกำหนดข้อคำถามสำหรับการวิจัย      
เพ่ือเป็นแนวทางในการแสดงหาคำตอบในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม    
อยู่ในระดับใด 

2. องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม อยู่ในระดับใด 

3. ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

สมมติฐานการวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการหาคำตอบสำหรับการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กำหนดตั้งสมมติฐานการวิจัย
ดังนี้ 

 1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม    
อยู่ในระดับปานกลาง 

2. องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม อยู่ในระดับปานกลาง 

3. ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์กัน 
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ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้กำหนดขอบข่ายเชิงมโนทัศน์ ของการวิจัยไว้ เป็นกรอบ 
ของการศึกษา โดยนำแนวคิดของลูเนนเบิร์กและออนสเตน (Lunenburg and Ornstein) ที่มีแนวคิด
ว่ า  ลั กษ ณ ะขององค์ ก าร เชิ งระบบ  ป ระกอบด้ วยปั จจั ยนํ า เข้ า  ( inputs) กระบ วนการ 
(Transformation Process) และผลผลิต (outputs) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ มีความสัมพันธ์   
ซึ่งกันและกัน โดยจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมิได้และจะทำงานร่วมกันเป็นวงจร หากส่วนใดส่วนหนึ่ง       
มีปัญหาก็จะมีผลกระทบให้ส่วนอ่ืนมีปัญหาไปด้วย โดยธรรมชาติของระบบจะต้องมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบดำรงคงอยู่ไปได้ นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม (Environment) ทั้งภายนอกและภายในขององค์กร และสร้างผลผลิตกลับคืนมา      
ในระบบการบริหารจัดการศึกษา ปัจจัยนําเข้า (inputs) คือ นโยบาย บุคลากร (ภาวะผู้นำของ
ผู้บริหาร) งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือนําปัจจัยสู่กระบวนการ (Transformation Process) 
ของสถานศึกษา คือ กระบวนการบริหารซึ่งประกอบด้วยการบริหาร (องค์กรสมรรถนะสูง)  
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนให้ได้ผลผลิต (Outputs) 
คือ คุณภาพนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของบุคลากร โดยมี
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภูมิศาสตร์9 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ได้มีผู้เสนอแนวคิดหลายท่าน 
ได้แก่ การศึกษาภาวะผู้นำตามทฤษฎีของเรดดิน (Reddin) ได้อธิบายพฤติกรรมผู้นำในแต่ละมิติดังนี้  
1) มิติมุ่งงาน (Task Orientation) หมายถึง พฤติกรรมผู้นำที่มุ่งให้ผู้ตามได้เข้าใจในการดำเนินงาน
ตามแนวนโยบาย การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน เพ่ือให้ผู้ตามสามารถปฏิบัติงานได้ผลและสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 2) มิติมุ่งคน (Relationship Orientation) หมายถึง พฤติกรรมผู้นำที่แสดงออกถึง
ความเป็นมิตร มีความไว้วางใจ เชื่อใจ สนิทสนมกับผู้ตาม เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 3) มิติมุ่งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง พฤติกรรมผู้นำที่มุ่งให้การดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้10 ทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของฟิดเลอร์(Fiedler) โดยเป็นการอธิบาย
ถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการทำงานของกลุ่มที่จะประสบความสำเร็จต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมระหว่าง
รูปแบบของผู้บริหารที่ ปฏิบั ติต่อผู้ ใต้บั งคับบัญชา โดยผู้บริหารมีบุ คลิกที่ เด่นชัด 2 แบบ                   

 
9 Fred C. Lunenburg. and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 

Concepts and Practices,6th ed.(CA: Wadsworth, 2012), 20-22. 
10 William J. Reddin, Managerial Effectiveness, (New York: McGraw-Hill 

BookCo,1970), 11-12. 
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คือ 1) บุคลิกผู้บริหารแบบมุ่งความสัมพันธ์ (Relationship Motivated) 2) บุคลิกผู้บริหารแบบ    
เน้นงาน (Task Motivated) และได้ระบุปัจจัยสถานการณ์ไว้ 3 สถานการณ์ ที่เป็นปัจจัยที่ชี้ให้เห็นถึง
ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล คือ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา (Leader-
member relations) 2) โครงสร้างของงาน (Task structure) 3) อำนาจหน้าที่ตามตำแหน่ ง 
(Position power)11 ทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด (Hersey and 
Blanchard) ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องปรับรูปแบบภาวะผู้นำของตนให้สอดคล้องกับวุฒิ
ภาวะ (Maturity) ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งวัดจากความพร้อม(Readiness) ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยความพร้อมของผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถวัดได้จาก                    
1) ความสามารถ (Ability) และ 2) ความเต็มใจ (Willingness) หรือความมั่นใจในการทำงาน ซึ่งได้
จำแนกรูปแบบของการตัดสินใจเป็น 4 แบบ ดังนี้1) การบอกกล่าว (Telling) 2) การขายความคิด 
(Selling) 3) การมีส่วนร่วม (Participating) 4) การมอบหมายงาน (Delegating)12 ทฤษฎี เชิง
แนวทางเป้าหมาย (Path - Goal Theory) ของเฮาส์ (House) ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ทำให้
ผู้ ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจ และความพยายามที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ คือ การชี้แนะให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่า เขาจะทำงานนั้นอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ และได้รางวัลตามที่
ต้องการ ดังนั้นภาวะผู้นำของผู้บริหารที่จะเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความพอใจในทันที
หรือเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพอใจในอนาคตได้ ซึ่งเฮาส์ได้จำแนกภาวะผู้นำของผู้บริหาร
ออกเป็น 4 แบบ 1) ภาวะผู้นำแบบบงการ (Directive leaders) 2) ภาวะผู้นำแบบสนับสนุน
(Supportive leader) 3) ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Participative leader) 4) ภาวะผู้นำแบบ
มุ่ งเน้นความสำเร็จ (Achievement-oriented leader)13 และแนวคิดของคูซและพอสเนอร์  
(Kouzes และ Posner) อธิบายวิธีการปฏิบัติงานในองค์กรเพ่ือให้บรรลุความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม 
และเกี่ยวข้องกับหลักการปฏิบัติที่ผู้นำใช้เพ่ือเปลี่ยนแปลงโอกาสที่ท้าทายไปสู่ความสำเร็จ
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ 1) แสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ (Model the Way) 
2) การสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ( Inspire a Shared Vision) 3) การท้าทาย

 
11 Fred E. Fiedler, A Theory of Leadership Effectiveness (New York: McGraw-

Hill, 1967), 143-144. 
12 Pual Hersey and Kenneth H Blanchard, Management of Organizational : 

Utilizing Human Resources (New York: McGraw-HillBook Co, 1970),86 

13 Robert J. House, Path-Goal Theory of Leadership (Washinhton: Journal of 
contemporary Business, 1975), 81-97. 
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กระบวนการ (Challenge the Process) 4) มอบอำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน (Enable Other 
to Act) และ 5) เสริมสร้างกำลังใจ (Encourage the Heart)14 

ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูง ได้มีผู้เสนอแนวคิดหลายท่าน ได้แก่ บายเทนดิจค์ 
(Buytendijk) กล่าวว่า องค์กรสมรรถนะสูง คือองค์กรที่สามารถเข้าใจ และเข้าถึงก่อนองค์กรอ่ืน 
สามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง และสามารถรับมือกับแรงกดดันต่าง ๆ ได้ จากภายในและ
ภายนอกองค์กรได้ดี15 ลินเดอร์ และบรูคส์ (Linder and Brooks) องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) ได้นั้นจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะหรือแนวทางสำคัญ 6 ประการ
ได้แก่  1) การมุ่ งเน้นที่ ผู้ รับบริการ (client-centered) 2) การมุ่ งเน้นที่ ผลผลิตและผลลัพธ์  
(Outcome-oriented) 3) สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ (accountable) 4) มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความยืดหยุ่น (innovative and flexible) 5) พร้อมที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน (open 
and collaborative) 6) มีความมุ่งมั่น (passionate) ทางลินเดอร์ และบรูคซ์ (Linder and Brooks) 
ได้ให้รายละเอียดลงไปอีกว่าจาก คุณลักษณะที่สำคัญทั้ง 6 ประการข้างต้น หน่วยงานราชการจะต้อง
มีความสามารถที่สำคัญอีก 9 ประการได้แก่ 1) การวางยุทธศาสตร์และนโยบาย (strategy and 
policy making) 2) การออกแบบ องค์กรและกระบวนการทำงาน (organization and process 
design) 3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management) 4) การมีพันธมิตรและ
เครือข่าย (partnering) 5) การดำเนินงานที่ดี (operations) 6) การตลาดและการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า (marketing and client relationship management) 7) การจัดหาและการขนส่ง 
(procurement and logistics) 8) ก า รบ ริ ห า รทุ น ม นุ ษ ย์  (human capital management)              
9) การบริหารข้อมูลสารสนเทศ (information management)16 เดอ วาล (De Waal) ได้อธิบาย
ลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูงประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 กลุ่ม ได้แก่  1) การเน้นการ                
ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก 2) โครงสร้างองค์กร            
อันประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ  4 ประการ คือ การออกแบบองค์กร ยุทธศาสตร์ การจัดการ
กระบวนการ และเทคโนโลยี 3) วัฒนธรรมองค์กรที่ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 3 ตัว ได้แก่ ภาวะผู้นํา 
การจัดการกับปัจเจกบุคคล และกำหนดบทบาทท่ีเหมาะสม และวัฒนธรรม  4) พฤติกรรมของสมาชิก

 
14 James M. Kouzes and Barry Z. Posner, The Leadership challenge: How to 

get extraordinary things done in organizations,5th ed. (CA: Jossey-Bass, 2012).15 
15 Frank Buytendijk, Five Keys to Building High Performance Organization, 

Business Performance Management Magazine(February 2006): 24-29. 
16 Jane C. Linder and Jeffrey D. Brooks, “Transforming the Public Sector," 

Outlook Journal (October 2004): 56. 
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ในองค์กรโดยการเน้นการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก17 
สำหรับสถาบัน Roffey Park's อธิบายถึงปัจจัยนําเข้าที่สำคัญของโมเดลขององค์กรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานสูงมี 6 ประการดังนี้  1) ความสามารถขององค์กรที่จะเปลี่ยนแปลง (organizational 
changeability) 2) การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆอย่างกว้างขวาง (creating a knowledge-rich for 
innovation) 3) การสร้ า งอ งค์ ก รที่ ไร้พ รมแดน  (creating a boundary-less organization)             
4) กระตุ้นให้พนักงานบรรลุถึงผลงานที่สูง (stimulating people to active high performance)   
5) การเป็นสถานที่ทำงานที่ยิ่งใหญ่ (becoming a great place to work) 6) การเป็นองค์กรที่เน้น
คุณค่า (becoming a value-based organization)18 ฮอลเบกี (Holbeche) ได้นําเสนอตัวแบบของ
องค์กรสมรรถนะสูงซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 1) มุ่งเน้นทำในสิ่งที่ถูกต้อง (focus on the 
right things) 2) บูรณาการความต้องการที่แตกต่างและขัดแย้ งกันของกลุ่มต่าง ๆ ในองค์กร 
(reconcile different, potentiality Conflicting, stakeholder needs) 3) มุ่งความสำเร็จที่ยั่งยืน 
(aim for Sustainable Success over the long-term)19 นิสดารก์ เวชยานนท์ ได้นําเสนอ รูปแบบ
การบริหารงานองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ควรมีองค์ประกอบ คือ 1) ต้องมีฐานรากที่มั่นคง คือ             
มีทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ที่ เข้มแข็ง 2) ต้องมีวัฒนธรรมร่วมกันโดยเป็นวัฒนธรรม            
ที่เน้นด้านการเรียนรู้ การปรับปรุงต่อเนื่อง 3) ต้องมีระบบการสร้างและสะสมความรู้ 4) ต้องมี
โครงสร้างที่ยืดหยุ่น 5) มีการบูรณาการตั้งแต่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และตัวบุคลากร 6) ต้องมีการ
บริหารงานที่เป็น การสร้างคุณค่าท่ีดีให้กับสังคม20 และบลังชาร์ด (Blanchard) พบว่าการที่องค์กรจะ
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงได้นั้น ควรมีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ คือ 1) สื่อสารอย่างเปิดเผย
ระหว่างบุคลากรในองค์กร (shared information and open communication) 2) มีวิสัยทัศน์ที่  
ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ (compelling vision) 3) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ongoing learning)      
4) ให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ (relentless focus on customer results) 5) ระบบ 

 
17 A. A. De Waal, The Characteristics of High Performance Organization 

Business Strategy Series, volume 8, number 3, 2007 
18 Roffey Park's, Organizations look better from the top, accessed 15 August 

2015, available from http://www.internalcommshub.com/open/news/managenda.s 
html 

19 Linda Holbeche, “HR and The High Performance Organizations,” Strategic 
HR Review 5, 2 (January-February 2004): 36-40. 

20 นิสดารก์ เวชยานนท์ , มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์ (กรุงเทพฯ: กราฟิโกซิสเต็มส์ 
2553), 22-25. 
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โครงสร้าง และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ (energizing Systems and structures) 
6) แบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม (shared power and high involvement) 21 จากแนวคิด
ความคิดดังกล่าว สามารถเสนอเป็นขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) 

องค์กร (Organization) 

 
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback 

องค์กร (Organization 
สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) 

แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา :  Fred C. Lunenburg. and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices,6th ed.(CA: Wadsworth, 2012), 20-22.       
          : James M. Kouzes and Barry Z. Posner, The Leadership challenge: How to 
get extraordinary things done in organizations,5th ed. (CA: Jossey-Bass, 2012), 15. 
    : Blanchard Ken, Leading At A Higher Level : Blanchard on Leadership and 
Creating high Performing Organizations (New jersey : Blanchard Management 
Corporation , 2010) , 10-11 

 
21 Blanchard Ken, Leading At A Higher Level : Blanchard on Leadership 

and Creating high Performing Organizations (New jersey : Blanchard Management 
Corporation , 2010)10-11. 

ปัจจัยนำเข้า 
(Inputs) 

- บุคลากร  
- งบประมาณ  
- วัสดุอุปกรณ์ 
 

ผลผลิต 
(Outputs) 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ความพึงพอใจของทุกฝ่าย 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนักเรียน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
(Transformation Process) 

   - การบริหารจัดการ 
 

  
- การจัดการเรียนการสอน 
  - การนิเทศการศึกษา 

องค์กรสมรรถนะสูง 

       
 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 
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ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำของคูซและพอสเนอร์ 
(Kouzes และ Posner) ประกอบด้วย 5 ปัจจัยที่สำคัญ 1) การแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ 
(Model the Way) 2) การสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Inspire a Shared Vision) 
3) การท้าทายกระบวนการ (Challenge the Process) 4) การมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน 
(Enable Other to Act) และ 5) การเสริมสร้างกำลังใจ (Encourage the Heart) 

ส่วนแนวคิดองค์กรสมรรถนะสูง ผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดของบลังชาร์ด (Blanchard) คือ 
1) การสื่ อสารอย่ างเปิ ด เผยระหว่างบุ คลากรในองค์ กร (shared information and open 
communication) 2) การมี วิสั ยทั ศน์ที่ ทุ กคนในองค์ กรมองเห็ นภาพ  (compelling vision)            
3) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ongoing learning) 4) การให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ 
(relentless focus on customer results) 5) ระบบ โครงสร้าง และกระบวนการการทำงาน
สนับสนุนวิสัยทัศน์ (energizing systems and structures) และ 6) การแบ่งปันอำนาจและการมี
ส่วนร่วม (shared power and high involvement) ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 2 ดังนี้  

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  : James M. Kouzes and Barry Z. Posner, The Leadership challenge: How to 
get extraordinary things done in organizations,5th ed. (CA: Jossey-Bass, 2012).15 
    : Blanchard Ken, Leading At A Higher Level : Blanchard on Leadership and 
Creating high Performing Organizations (New jersey : Blanchard Management 
Corporation , 2010) , 10-11. 

ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (Xtot) 

1. การแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ (X1) 
2. การสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน (X2) 
3. การท้าทายกระบวนการ (X3) 
4. การมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน (X4) 
5. การเสริมสร้างกำลังใจ (X5) 

ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Ytot) 

1. การสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร 
(Y1) 
2.  การมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ (Y2) 
3. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Y3) 
4. การให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ (Y4) 
5. ระบบ โครงสร้าง และกระบวนการการทำงาน
สนับสนุนวิสัยทัศน์ (Y5) 
6. การแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม (Y6)  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพ่ือให้เข้าใจความหมายเฉพาะของคำที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกัน จึงได้นิยาม
ความหมายของคำต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

ภาวะผู้นำของผู้บริหาร หมายถึง คุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถ เกี่ยวกับการใช้
อิทธิพลของตนเหนือผู้อ่ืนให้ปฏิบัติงานและใช้ความสามารถอย่างดีที่สุด เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และ
สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ประกอบด้วย 1) การแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ 2) การสร้าง
แรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) การท้าทายกระบวนการ 4) การมอบอำนาจให้ผู้ อ่ืน
สามารถปฏิบัติงาน และ 5) การเสริมสร้างกำลังใจ 

องค์กรสมรรถนะสูง หมายถึง องค์กรที่ใช้กระบวนการความสามารถในการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ โดยเป็นองค์กรที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง สามารถรับมือกับแรงกดดัน
ภายในและภายนอกองค์กร  บุคลากรมีความพึงพอใจมุ่งมั่นในความสำเร็จ เพ่ือตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทุกฝ่าย เพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
1) การสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร 2) การมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็น
ภาพ 3) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4) การให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ 5) ระบบ โครงสร้าง 
และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ และ 6) การแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม 

 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม หมายถึง 
สถานศึกษาประถมศึกษาของรัฐบาลที่ เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่  1 -6 และสถานศึกษา
ประถมศึกษาขยายโอกาสของรัฐบาลระดับประถมศึกษาปีที่  1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ประกอบด้วย สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม  
จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที จำนวน 72 แห่ง 
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บทที่ 2  
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรม
ที่ เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำของผู้บริหาร องค์กรสมรรถนะสูง และข้อมูลสำนักงาน เขตพ้ืนที่  
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ วารสาร
เว็บไซต์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

ความหมายของภาวะผู้นำ 

ผู้นำเป็นผู้ทำให้ผู้ตามทำสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่องค์กร นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และ
บรรลุตามนโนบายหรือแผนงานที่วางไว้ โดยใช้ความสามารถที่มีอยู่ภายในตัว มีนักวิชาการหลายท่าน
ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำ ดังนี้  

 เฮอร์ เซย์  และบลันชาร์ด  (Hersey and Blanchard) ให้ ความหมายภาวะผู้ น ำว่ า             
เป็นกระบวนการที่ใช้อำนาจเหนือบุคคลหรือกลุ่ม ในการพยายามทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
ภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดไว้ ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ความเป็นผู้นำในรูปของกระบวนการใช้ก็
ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย22 

ฮาลปิน (Halpin) ให้ความหมายของภาวะผู้นำ คือ ผู้ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งใน            
5 ประการ ดังต่อไปนี้ 1) บุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผู้อ่ืน 2) บุคคลที่มี
บทบาทเหนือบุคคลอ่ืน 3) บุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการอำนวยการให้หน่วยงานดำเนินไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ 4) บุคคลที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำ และ 5) บุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้นำหรือหัวหน้า
ในหน่วยงานนั้น23 

เกียมแมทเทียว (Giammatteo) ให้ความหมายภาวะผู้นำ คือ ผู้นำที่เหมาะสม ไม่ใช่เป็นผู้สั่ง
การหรือควบคุมเท่านั้น แต่จะเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลต่าง ๆ ในองค์การ สิ่งนั้นคือ
การแสดงออกของความเป็นผู้นำของคนๆนั้น ได้แก่ การสร้างและธำรงรักษากลุ่มไว้ได้มีการทำงาน

 
22 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organizational 

Behavior: Utilizing Human Resources, 6th ed. (NJ: Prentice Hall,1993), 94. 
 23 Andrew W. Halpin, Theory and Research in Administration. (New York: 
Macmillian Company, 1998), 28. 
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สำเร็จล่วงไปด้วยดีช่วยให้กลุ่มเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายเพ่ือให้
กลุ่มร่วมมือกันทำงานไปสู่เป้าหมายอย่างราบรื่น24 

บาส (Bass) ให้ความหมายว่าภาวะผู้นำ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง ผู้นำต้องเป็นผู้
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผู้ตาม ต้องได้ผลเกินเป้าหมายที่กำหนด ทัศนคติ ความเชื่อมั่นความ
ต้องการของผู้ตาม ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ำไปสู่ระดับสูงกว่า25 

สตอกดิลล์ (Stogdill) ให้ความหมายภาวะผู้นำว่า เป็นกระบวนการของการใช้อิทธิพลต่อ
กิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มเพื่อการตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมาย26 

เทด (Tead) ให้ความหมายภาวะผู้นำว่า เป็นการกระทำที่มีอิทธิผลจูงใจให้ผู้อ่ืน ร่วมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือเป็นศิลปะแห่งการกระทำของบุคคลเพ่ือให้ได้รับสิ่งที่ต้องการและ
ทำให้ผู้อ่ืนชื่นชอบ27 

แทนเนนบอมและคณะ (Tannenbaum and others) ให้ความหมายภาวะผู้นำว่า เป็นการ
ใช้อำนาจหรือความสามารถในการจูงใจให้คนปฏิบัติตาม หรือการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของคนอ่ืน28 

เบนนิส (Bennis) ให้ความหมายของภาวะผู้นำ คือ ผู้นำมีความสำคัญต่อองค์กรในด้านเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อประสิทธิผลขององค์การ เป็นผู้เปลี่ยนแปลงองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  
และ เป็นผู้ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของชุมชน29 

 
24 Michael C. Giammatteo and Dolores M. Giammatteo. Forces onLeadership. 

(VA: National Association of Secondary School Principle, 1981), 2. 
25 Bernard M. Bass, Leadership and Performance Beyond Expectations 

(New York: The free Press, 1985), 545. 
26 Ralph M. Stogdill, “Personal Factors Associated with Leadership,”in 

Survey of Literature in Leadership (Maryland: Penguinh Book, 1969), 396. 
27 Ordway Tead, The Art of Leadership (New York: McGraw - HillBook 

Company, 1970), 20. 
28 Robert Tannenbaum and others, Leadership and Organization: A 

Behavior Science Approach (New York: McGraw-Hill, 1959), 24. 
 29 Bennis w., Leaders : The Strategies for Taking Change, vol. (New York: 
Harper and Row, 1985). 
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สันติ บุญภิรมย์ ให้ความหมายภาวะผู้นำว่า  เป็นศิลปะของบุคคลหนึ่งที่สามารถโน้มน้าวให้
บุคคลหนึ่งหรือบุคคลหลายคนได้แสดงพฤติกรรมของตนเองตามที่ผู้นำประสงค์ภายใต้สถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่ง เพ่ือให้บรรลุไปตามเป้าหมายของส่วนรวมหรือของผู้นำได้อย่างไม่มีเงื่อนไข30 

ธร สุนทรายุทธ ให้ความหมายภาวะผู้นำว่า เกี่ยวข้องกับอำนาจหรืออิทธิพลเหนือบุคคล 
แสดงอำนาจต่อผู้บริหาร เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ และอ่ืน  ๆ ที่มีอำนาจ
เหนือบุคคลนั้น ๆ อำนาจดังกล่าวจะเกิดการยอมรับของสมาชิก เกิดการกระตุ้นภายในกลุ่ม สามารถ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย31 

จากความหมายของภาวะผู้นำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ เป็นคุณลักษณะ 
พฤติกรรม ความสามารถ เกี่ยวกับการใช้อิทธิพลของตนเหนือผู้อ่ืนให้ปฏิบัติงานและใช้ความสามารถ
อย่างดีที่สุด เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 

ความสำคัญของภาวะผู้นำ 

 ผู้บริหารในฐานะผู้นําขององค์การจะต้องมีภาวะผู้นํา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย สำคัญที่สุด           
ต่อความสำเร็จขององค์การ เมื่อผู้บริหารมีภาวะผู้นํา (Leadership) จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ ขององค์การให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คือ 1) ช่วยให้บุคลากรในองค์การได้รับการ
ประสานงานและแนะนําการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 2) ช่วย
รักษาสถานภาพขององค์การให้มีความมั่นคง โดยการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม 3) ช่วยประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ขององค์การ ให้ดำเนินการได้ตามลักษณะพลวัตร
ภายในองค์การ โดยเฉพาะในช่วงที่องค์การมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ช่วยแก้ไขความขัดแย้ง
ระหว่างส่วนต่าง ๆ 4) ช่วยให้บุคลากรในองค์การบรรลุถึงความต้องการ ทั้งในด้านความพึงพอใจ และ
เป้าหมายส่วนบุคคล โดยจะเป็นผู้ที่ชักชวน จูงใจ ให้ผู้ร่วมงานมีความยินดีและเต็มใจที่จะร่วมมือ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ภาวะผู้นําเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์การ เพราะจะเพ่ิม
ความสำเร็จขององค์การในระยะยาว หน้าที่ของภาวะผู้นําจึงไม่ใช่เป็นการดำเนินงานตามกรอบงาน
ประจำ แต่จะเป็นการดำเนินงานให้เกิดผลที่สร้างสรรค์ต่อองค์การ ใช้แนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ เพ่ือ
พัฒนาองค์การภายใต้สถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง32 ภารดี อนันต์นาวี กล่าวถึง ความสำคัญของ

 
30 สันติ บุญภิรมย์, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัทบุ๊คพ้อยท์ จำกัด, 2552), 
31 ธร สุนทรายุทธ, การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป: ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติการทางการ 

ศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัทเนติกุลการพิมพ์ จำกัด, 2551), 326. 
 32 Patrick M. Wright and Raymond A. Noe, Management of Organizations 
(Chicago: Irwin, 1996), 329. 
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ภาวะผู้นํา ไว้ว่า ผู้บริหารขององค์การควรจะมีภาวะผู้นํา เพราะภาวะผู้นําของการบริหารเป็นปัจจัยที่
สำคัญในการกำหนดความอยู่รอดและความเจริญเติบโตขององค์การ โดยทั่วไปภาวะผู้นำมี
ความสำคัญต่อหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 1) เป็นส่วนที่ดึงความรู้ความสามารถต่างๆ ในตัวผู้บริหารออกมา
ใช้ กล่าวขยายความก็คือ แม้ผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในเรื่องงานมากมาย เพียงใดก็
ตาม แต่ถ้าหากขาดภาวะผู้นําแล้ว ความรู้ความสามารถดังกล่าว มักจะไม่ได้ถูกนําออกมาใช้ หรือไม่มี
โอกาสใช้     อย่างเต็มที่ เพราะไม่สามารถกระตุ้นหรือชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตามและปฏิบัติงาน ให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 2) ช่วยประสานความขัดแย้งต่างๆ ภายในหน่วยงาน หน่วยงานประกอบด้วย 
บุคคลจำนวนหนึ่งมารวมกัน ซึ่งจะมากหรือน้อยแล้วแต่ขนาดของหน่วยงานบุคคลต่าง ๆ โดยมีความ
แตกต่างกันในหลายๆ เรื่อง เช่น การศึกษา ประสบการณ์ ความเชื่อ ฯลฯ การที่บุคคลซึ่งมีข้อแตกต่าง
ในเรื่องดังกล่าวมาอยู่รวมกันในองค์การ สิ่งหนึ่งที่มักจะหลีกเลี่ยงไม่พ้น คือ ความขัดแย้ง แต่ไม่ว่าจะ
เป็นความขัดแย้งในรูปแบบใด ถ้าผู้บริหารในหน่วยงานมีภาวะผู้นําที่มีคนยอมรับนับถือแล้ว  ก็มักจะ 
สามารถประสานหรือช่วยบรรเทาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในหน่วยงานได้ โดยการชักจูง 
ประนีประนอมหรือประสานประโยชน์  เพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ ในหน่วยงานมีความเป็นอันหนึ่ง            
อันเดียวกัน และร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรค เพ่ือให้หน่วยงานมีความเจริญก้าวหน้า กล่าวโดยสรุปก็คือ 
ภาวะผู้นํา ช่วยผู้กมัดเชื่อมโยงให้สมาชิกของหน่วยงานมีเอกภาพนั่นเอง  3) ช่วยโน้มน้าวชักจูงให้
บุคลากรทุ่มเท ความรู้ความสามารถให้แก่องค์การ องค์การจะต้องมีปัจจัยเอ้ืออํานวยหลายอย่าง 
เพ่ือที่จะทำให้สมาชิกตั้งใจและทุ่มเททำงานให้ เช่น บุคคลได้ทำงานตรงตามความถนัดและ
ความสามารถ ผู้บังคับบัญชาต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็น การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความ
ยุติธรรม และสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ผู้บริหารขององค์การจะมีภาวะผู้นําในตัวผู้บริหาร 
จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความยอมรับ เกิดความศรัทธา และเชื่ อมั่นว่าผู้บริหารไม่เพียงแต่         
นําองค์การให้อยู่รอดเท่านั้น แต่จะนําความเจริญก้าวหน้า ความภาคภูมิใจ เกียรติยศชื่อเสียง         
และความสำเร็จมาสู่องค์การด้วย 4) เป็นหลักยึดให้แก่บุคลากรเมื่อหน่วยงานเผชิญสภาวะคับขัน 
เมื่อใดก็ตามที่หน่วยงานต้องเผชิญกับสภาวะคับขันหรือสภาวะที่อาจกระทบถึงความอยู่รอด        
ภาวะผู้นําของผู้บริหาร จะยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะในสภาพเช่นนั้นผู้บริหารจะต้องเพ่ิม
ความระมัดระวัง ความรอบคอบ ความเข้มเข็ง และกล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพต่าง  ๆ 
ภายในหน่วยงานที่ขาดประสิทธิภาพต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานรอดพ้นจากสภาวะคับขันดังกล่าว33           
สัมมา รธนิธย์ กล่าวถึง ความสำคัญของภาวะผู้นํา ไว้ว่า ภาวะผู้นําเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของผู้นํา     
แต่ละคนที่แสดงออกในพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการตัดสินใจสั่งการ เพ่ือที่จะทำให้ผู้

 

 33 ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา , พิมพ์ครั้งที่ 4 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มนตรี, 2555), 77-78. 
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ร่วมดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ภาวะผู้นําเป็นสิ่งที่ฝึกอบรมให้เกิดขึ้นได้และขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ผู้นําที่มีภาวะผู้นําสูงจะต้องสามารถแสดงพฤติกรรมในการนำและความมี
อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานในทุกสถานการณ์ และเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ภายใน
หน่วยงานหรือกลุ่ม ฉะนั้นภาวะผู้นําจึงมีผลกระทบต่อสิ่งอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงาน องค์การหรือ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพหรือด้อยประสิทธิผล ตลอดจนภาวะผู้นํา   
เป็นศิลปะอันจําเป็นซึ่งสำคัญยิ่งนักของนักบริหารในการที่จะนําหน่วยงานหรือกลุ่มองค์การ          
ไปสู่ความสำเร็จ34 ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กล่าวถึง ความสำคัญของภาวะผู้นํา ไว้ว่า ภาวะผู้นําจะต้องมี
ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ โน้มน้าว มีอิทธิพลกับกลุ่มคน ซึ่งจะต้องใช้ความสามารถในการ
บริหารตนเองและครองใจผู้อ่ืนได้ โดยสามารถใช้คนอ่ืนทำบางอย่างตามเป้าหมายและแนวทางที่ตน
วาดฝันหรือคาดคะเนเองได้35 
 กล่าวโดยสรุป ภาวะผู้นํามีความสำคัญต่อกระบวนการบริหารเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารที่มีภาวะผู้นําให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เกิดอิทธิพลต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานให้ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้นําเกิด
ความเชื่อมั่น ความนับถือในดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 

หลักการแนวคิดเกี่ยวกับผู้นำเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนั้นในการศึกษาและรวบรวม
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ สามารถสรุปตามระยะการพัฒนาดังนี้ 

1. ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้นำ (Trait Leadership Theories) 
2. ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู้นำ (Behavioral Leadership Theories) 
3. ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories) 
4. ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป (Transformation Leadership Theories) 
ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้นำ (Trait Leadership Theories) 
ทฤษฎีภาวะผู้นำในกลุ่มคุณลักษณะนี้ เป็นทฤษฎีในกลุ่มแรก ๆ ที่นักวิจัยและผู้ที่ศึกษา

เกี่ยวกับภาวะผู้นำพยายามจะนำเสนอแนวคิดทฤษฎีอย่างเป็นระบบ ทฤษฎีในกลุ่มนี้มีระยะเวลาของ
การศึกษาค่อนข้างยาวนาน ในตอนเริ่มต้นกลุ่มนี้จะเน้นการศึกษาว่าคุณลักษณะอะไรของผู้นำที่จะ
ส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของผู้นำ การศึกษาคุณลักษณะในช่วงแรกมีการระบุ
ลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความสามารถของบุคคล ซึ่งเชื่อว่าเป็นลักษณะ

 

 34 สัมมา รธนิธย์, ภาวะผู้นําของผู้บริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2553), 15 
 35 ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ภาวะผู้นําของผู้บริหารมืออาชีพ (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2549), 
30-31. 
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ผู้นำตามธรรมชาติ (Natural Leaders) ประมาณช่วงต้นศตวรรษที่ 19 การศึกษาภาวะผู้นำในกลุ่ม
คุณลักษณะของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ หรือที่เรียกว่า ทฤษฎีวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ (Greatman Theory) 

ตัวอย่างแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำในกลุ่มการศึกษาคุณลักษณะของผู้นำ (Trait Approach)
แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำในกลุ่มการศึกษาคุณลักษณะของผู้นำ พบว่ามีการนำมาใช้ในการศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้นำที่มีประสิทธิผลหรือผู้นำที่ประสบความสำเร็จในหลายทฤษฎีแต่ใน
ที่นี้จะยกตัวอย่างแนวคิดทฤษฎีสำคัญที่มีการศึกษาในระยะปลายของยุค หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น
แนวคิดคุณลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเป็นแนวคิดท่ีมีงานวิจัยเชิงประจักษ์สนับสนุน ดังนี้ 

แนวคิดคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ 
ดูบริน (DuBrin) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้นำที่ประสบ

ความสำเร็จว่าประกอบด้วยคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไปและบุคลิกภาพทั่วไปและบุคลิภาพที่
เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยบุคลิกภาพทั่วไปของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย 

1. มีความเชื่อม่ันในตนเอง (self-confidence) อย่างแท้จริงและเหมาะสม 
2. มีความไว้วางใจได้ (trustworthiness) สร้างความเชื่อถือให้แก่บุคคลได้ มีความซื่อสัตย์

มั่นคง 
3. มีลักษณะเด่น (dominant) หรือมีความโดดเด่นแตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ 
4. มีลักษณะแสดงตัว (extroversion) ชอบเข้าสังคมและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
5. มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม (assertiveness) ทั้งในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น

ทัศนคติและมีการแสดงออกอย่างมั่นใจ 
6. มีอารมณ์มั่นคง (emotional stability) สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และแสดงออก

อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
7. มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) และมีการแสดงออกทั้งคำพูดและภาษาท่าทางที่ช่วย

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมและช่วยสร้างแรงบันดาลใจ 
8. มีอารมณ์ขัน (sense of humor) ช่วยลดความเครียดและความขัดแย้งต่าง ๆ 
9. มีลักษณะเป็นคนที่ดูอบอุ่น (warmth) เห็นใจ เข้าใจคนอ่ืน ช่วยปกป้องดูแลคนอ่ืนได้ 
10. มี ความอดทนสู งต่ อความขับ ข้ อ งใจ  (high tolerance for frustration) หรือมี

ความสามารถในการอดทนต่อปัญหาอุปสรรคที่มาขัดขวางทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายได้ 
11. มีความตระหนักเกี่ยวกับจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองรวมถึงเป้าหมายของตนเองด้วย

(self-awareness and self-objectivity) 
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คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่เก่ียวข้องกับงาน ประกอบด้วย 
1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (initiative) มีความสามารถริเริ่มได้ด้วยตนเอง แม้ว่าจะไม่มี

การกระตุ้นหรือสนับสนุนจากบุคคลอ่ืน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาปัญหาและการแก้ปัญหาด้าน  
ต่าง ๆ 

2. มีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนและเห็นใจผู้อ่ืน (sensitivity to others 
and empathy) มีความสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

3. มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (flexibility and adaptability) เช่น การ
ปรับตัวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการลดขนาดองค์การ มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

4. มีความเชื่ออำนาจในการควบคุมตนเอง (internal locus of control) เชื่อว่าตนเป็นผู้
ควบคุม และเป็นผู้กำหนดชีวิตตนเอง ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 

5. มีความกล้าหาญ (courage) ในการที่จะเผชิญหน้ากับความเสี่ยงและความท้าทายแปลก
ใหม่ และมีความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้น 

6. มีความสามารถในการฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ (resiliency) เมือ่เผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
ในการทำงานหรือความล้มเหลว สามารถที่จะช่วยให้ตนเองกลับมามีกำลังใจ ไม่ท้อถอยหรือยอมแพ้36 

แนวคิดคุณลักษณะเฉพาะที่สัมพันธ์กับภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล (Specific Traits Related 
to Leadership Effectiveness) 

ยูกล์ (Yukl) เสนอแนวคิดคุณลักษณะเฉพาะของผู้นำที่มีความสัมพันธ์ภาวะผู้นำที่มี
ประสิทธิผลหรือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล และความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งพบใน
ผู้บริหารองค์การขนาดใหญ่ 

1. มีระดับพลังงานสูงมีความอดทนอดกลั้นสูงต่อความเครียดจากปัญหาต่าง ๆ มีพละกำลัง
กายกำลังใจและมีความสามารถในการปรับอารมณ์ให้คืนสู่สภาพเดิมได้ 

2. มี ค วาม มั่ น ใจ ใน ตน เอ ง  (Self-Confident) ร่ วม ถึ งมี ก าร เห็ น คุ ณ ค่ า ใน ตน เอ ง  
(self-esteem) และการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) อยู่ในระดับสูง 

3. มีความเชื่ ออำนาจในตนเอง ( Internal Locus of Control เชื่อว่าเหตุการณ์หรือ
ความสำเร็จต่าง ๆ เกิดจากการกระทำของตัวเขาเอง ไม่ใช่เป็นเพราะฟลุ๊คหรือเพราะโชคหรือเพราะ
อำนาจภายนอกที่ควบคุมได้ 

 
36 Andrew J. DuBrin, Principles of leadership, 7th ed. (South-Western: 

Cengage Learnin, 2013) 71-84. 
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4. มีวุฒิ ภาวะทางอารมณ์และมีความมั่นคงทางอารมณ์  (Emotional Stability and 
Maturity) รวมถึงมีการรับรู้เกี่ยวกับตนเองอย่างถูกต้องทั้งจุดแข็ง-จุดอ่อนของตนเอง มุ่งมั่นในการ
พัฒนาตนเองมากกว่าการปกป้องตนเอง (being defensive) ไม่เป็นพวกหลงตัวเอง (narcissism) 

5. มีความซื่อสัตย์ (Personal Integrity) มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นกับค่านิยมร่วมหรือบรรทัดฐาน
ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การ (espoused values) และเป็นบุคคลที่ซื่อตรง มีจริยธรรม มีความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ไม่หลอกลวง 

6. มีแรงจูงใจใฝ่อำนาจทางสังคม (Socialized Power Motivation) มุ่งอำนาจแต่มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และใช้อำนาจเพ่ือประโยชน์ของคนอื่นหรือสังคม ไม่ใช่อำนาจเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง
หรือเพ่ือความยิ่งใหญ่ของตนเอง ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่แก้ตัวเมื่อทำผิดพลาด มีมุมมองหรือวิสัยทัศน์ยาว
ไกล ยินดีรับฟังคำแนะนำจากบุคคลอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญกว่าด้วยความเต็มใจ มุ่งใช้อำนาจไปเพ่ือ
การสร้างความสำเร็จให้แก่องค์การ 

7. มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ปานกลางหรือมุ่งความสำเร็จสูงในระดับป่านกลาง (Moderately 
High Achievement Orientation) ซึ่งรวมถึงทัศนคติ (attitudes) ค่านิยม (Values) และความ
ต้องการ (needs) ซึ่งประกอบด้วยความต้องการในความสำเร็จ (needs for achievement) ความ
ปรารถนาที่จะเป็นเลิศ มีแรงขับที่ต้องการทำให้เกิดความสำเร็จ มีความเต็มใจที่จะรับผิดชอบและ
ความใส่ใจต่อวัตถุประสงค์ของงาน ผลการวิจัยในเรื่องการมุ่งความสำเร็จอาจจะมีข้อจำกัดในการหา
ข้อสรุปที่แน่นอนอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม พอสรุปได้ว่าผู้บริหารไม่ควรมีแรงจูงใจใฝ่ผลสัมฤทธิ์หรือมุ่ง
ความสำเร็จต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป เนื่องจากถ้าผู้บริหารมุ่งความสำเร็จต่ำ จะขาดแรงจูงใจในการ
แสวงหาโอกาสที่มีความท้าทาย ไม่ค่อยกล้าเสี่ยง และไม่ชอบเกี้ยวข้องกับปัญหาหรือแสดงความ
รับผิดชอบต่อการแก้ปัญหานั้น ซึ่งตรงกันข้ามถ้าผู้บริหารมุงความสำเร็จมากเกินไป บางครั้งอาจส่งผล
ลบต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการได้  โดยเฉพาะถ้ามุ่ งงานสูงเป็นไปเพ่ือสร้างผลงาน 
ความก้าวหน้าหรือความสำเร็จให้กับตัวผู้บริหารเอง มากกว่าความสำเร็จของทีมงานหรือของ
หน่วยงาน ผู้บริหารจะพยายามทำทุกอย่างให้สำเร็จด้วยตนเองไม่กระจายงานแก่ผู้อ่ืน ทำให้ไม่เกิด
การพัฒนาความรู้สึก รับผิดชอบและความผู้กพันต่องานให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารแบบนี้
จึงยากที่จะประสบความสำเร็จในการบริหารแบบทีมงาน ต้องอาศัยความรับผิดชอบในการมีภาวะ
ผู้นำร่วมกัน ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการมุ่งความสำเร็จในระดับปานกลาง 

8. มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์หรือความต้องการความสัมพันธ์ในระดับต่ำ (Low Need for 
Affiliation) คนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์สูงจะมีความพึงพอใจสูงเมื่อตนเป็นที่รักและได้รับการยอมรับ
จากคนอ่ืนและชอบทำงานร่วมกับคนที่เป็นเพ่ือนกันหรือคนอื่นที่ให้ความร่วมมือและเป็นมิตร ผลการ
ศึกษาวิจัยส่วนใหญ่พบว่าความต้องการความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางลบกับความมีประสิทธิผล
ทางการบริหารจัดการ (managerial effectiveness) เนื่องจากผู้บริหารจะให้ความใส่ใจด้าน
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ความสัมพันธ์เป็นประเด็นหลักมากกว่าสนใจด้านงาน เช่น ผู้บริหารยอมให้งานถูกแทรกแซงจากผู้อ่ืน
ได้เพราะเห็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือไม่ยอมให้มีการเผชิญหน้าของ
ผู้ที่มีความคิดแตกต่างกัน มีการให้รางวัลหรือตอบแทนเพ่ือสร้างคะแนนนิยมส่วนตัวมากกว่าการให้
รางวัลผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของผู้ใต้บังคับบัญชา ในการมอบหมายงานจะเลือกให้กับคนที่
ตนเองชอบหรือเป็นพรรคพวกของตน บางครั้งยอมมีการยกเว้นกฎเกณฑ์ให้เป็นกรณีพิเศษด้วยจาก
พฤติกรรมเหล่านี้บ่อยครั้งทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกท้อถอย ขาดความรับผิดชอบไม่รับรู้ ว่า
อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ไม่เข้าใจสถานะความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้บริหารและไม่รู้ว่าตนควรต้องทำ
อะไรบ้าง สำหรับผู้บริหารที่มีความต้องการด้านนี้ในระดับต่ำก็ไม่เป็นที่ต้องการเช่นกันเนื่องจากคนที่มี
ความต้องการด้านความสัมพันธ์ต่ำ (low need for affiliation) มากเกินไป มีแนวโน้มที่จะชอบอยู่
คนเดียว (Ioner) ไม่ชอบเข้าสังคม อาจจะชอบอยู่กับครอบครัวที่ใกล้ชิดหรือเพ่ือนสนิทบางคน อาจจะ
ขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมที่มีความสำคัญสำหรับผู้บริหารรวมถึงขาดการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน และ ส่งผลให้ล้มเหลว
ในการพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิผล และอาจทำให้ขาดความม่ันใจตนเอง
ในการมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน ดังนั้น สรุปได้ว่าระดับความต้องการด้านความสัมพันธ์ที่เหมาะสมควรเป็น
ระดับต่ำปานกลาง (moderately low need for affiliation) แทนที่ จะเป็นระดับสูงหรือระดับต่ำ
มากเกินไป อย่างไรก็ตามจากข้อสรุปของ Yukl ข้างต้น หากจะนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเรามี
ข้อสังเกตในประเด็นของแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์เนื่องจากเป็นที่ทราบกันว่าสังคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคม
แบบอุปถัมภ์ มีระบบพรรคพวกเพ่ือนฝูงบางกลุ่มมีลักษณะเป็นแบบกลุ่มนิยมหากผู้นำมีแรงจูงใจใฝ่
สัมพันธ์ต่ำป่านกลางจะยังคงมีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลสูงได้หรือไม่ และ น่าสนใจศึกษาผลของผู้นำที่
มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์สูงจะส่งผลทางลบต่องานและผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนหรือบางกลุ่มจริงหรือไม่  
ซึ่งควรจะมีการวิจัยเพื่อพิสูจน์แนวคิดนี้กันต่อไป37 

สตอกดิลล์ (Stogdil) ได้ศึกษาเอกสารประกอบวิจัยเชิงประจักษ์ระหว่างปี ค.ศ. 1904 – 
1947 รวม 124 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่า บุคคลที่เป็นผู้นำมีคุณลักษณะบางประการที่ทำเขาแตกต่าง
จากบุคคลที่เป็นผู้ตาม ดังนี้ 

1. ความเฉลียวลาด (intelligence) 
2. ความตื่นตัว (alertness) 
3. ความรอบรู้ (insight) 
4. ความรับผิดชอบ (responsibility) 

 
37 Gary A. Yukl, Hanbook of leadership (New York: The Free Press, 1974), 19-

21. 
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5. ความคิดริเริ่ม (initiative) 
6. ความมุ่งม่ัน (persistence) 
7. ความมั่นในตนเอง (self-confidence) 
8. ความสามารถในการเข้าสังคม (sociability) 
ต่อมา สตอกดิลล์ (Stogdill ได้ทำการศึกษาอีกครั้ง โดยเป็นการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับ

ภาวะผู้นำที่ได้รับการเผยแพร่ในช่วงปี ค.ศ. 1948 - 1970 จำนวน 163 เรื่อง ผลการศึกษาในครั้งนี้ได้
ยืนยันผลการศึกษาในครั้งแรก โดยได้พบตัวแปรด้านคุณลักษณะที่สำคัญของผู้นำ 10 ประการ คือ 

1. ความต้องการรับผิดชอบและการทำงานให้สำเร็จ (drive for responsibility and task 
completion) 

2. ความแข็งแรงและความมุ่งมั่นในการทำเป้าหมายให้บรรลุผล (vigor and persistence in 
pursuit of goals) 

3. ความกล้ าหาญและความริ เริ่ม ในการแก้ปัญหา  (risk taking and originality in 
problem solving) 

4. ความต้องการริเริ่มการปฏิสัมพันธ์ในสังคม (drive to exercise initiative in social 
situations) 

5. ความมั่นใจในตนเองและการรู้จักตนเอง (self-confidence and sense of personal 
identity) 

6. ความ เต็ ม ใจ รับ ผลลั พ ธ์ ของการตั ดสิ น ใจของตน เอง (willingness to accept 
consequences of decisions) 

7. ความพร้อมรับความเครียดระหว่างบุคคล (readiness to absorb interpersonal 
stress) 

8. ความเต็มใจยอมรับความผิดหวัง (willingness to tolerate frustration) 
9. การมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน (ability to influence other people's 

behavior) 
10. ความสามารถในการริเริ่มการปฏิสัมพันธ์เพ่ือเป้าหมาย (capacity to structure social 

interaction systems)38 
เชลลีย์ เคิร์กแพทริก และเอดวิน ล็อก (Shelly Kirkpatrick and Edwin Locke) ได้ให้

แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะไว้ 9 ประการ ดังนี้ 

 
38 Ralph M. Stogdill, "Personal factors associated with leadership: A survey of 

the literature," Journal of Psychology 25 (1948): 35-71. 
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1. มีความทะเยอทะยานและมีพลังสูง (Ambition and Energy) เป็นผู้นำที่มีแรงขับผลักดัน
อยากที่จะทำงาน มีความคิดริเริ่ม มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำงานให้สำเร็จ มีพลังทำงาน
อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย มีความอดทนสูง สู้งาน 

2. มีความซื่อสัตย์และยึดถือหลักคุณธรรม (Honesty and Integrity) เป็นผู้นำที่ผู้ อ่ืนให้
ความเชื่อถือและไว้วางใจ เพราะเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ รักษาคำพูดกับการกระทำ มีความจริงใจ
ไม่หลอกลวง มีความโปร่งใส จนบุคคลอ่ืน ๆ สามารถทำนายพฤติกรรมได้ล่วงหน้า 

3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) เป็นคนที่มีความมั่นใจในขีดความสามารถ
ของตนเอง และมีความเชื่อมั่นไว้วางใจในตนเอง สามารถชักจูงผู้ตามให้เชื่อถือในการตัดสินใจและ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่เป้าหมาย 

4. มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำ (Job-relevant knowledge) เป็นผู้ที่มีความรอบรู้เป็นอย่างดี
เกี่ยวกับงานในหน่วยงานของตนเอง รวมทั้งมีความรู้พ้ืนฐานทางเทคนิคเพ่ือที่จะนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจได้ถูกต้อง 

5. มีสติปัญญาที่ฉลาด (Cognitive Ability) ผู้นำจำเป็นที่ต้องมีสติปัญญาอย่างเพียงพอเพ่ือ
เก็บรวบรวม สังเคราะห์ และแปลข้อมูลจำนวนมาก เพ่ือนำมาประกอบการคิดแก้ปัญหา และการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

6. มีความปรารถนาที่จะนำผู้อ่ืน (Desire to Lead) เป็นผู้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่
จะมีอิทธิพลและนำผู้อ่ืน แสดงออกถึงความเต็มใจที่จะรับผิดชอบงานอย่างแท้จริงสามารถจูงใจผู้อ่ืน
ให้เกิดแรงพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

7. มีความยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นผู้นำที่สามารถปรับตัวและปรับสิ่งอ่ืนให้เหมาะสมกับ
ความจำเป็นของสถานการณ์และความต้องการของผู้ตาม 

8. มีความอดทนต่อความเครียด (Tolerance for Stress) ผู้นำต้องอดทน สามารถทำงานที่
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่แน่นอนได้ทุกรูปแบบในบทบาทของความเป็นผู้นำ 

9. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional Maturity) ผู้นำจะต้องสามารถควบคุมความรู้สึกของ
ตนเองและรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ได้39 

โบยาตซิส (Boyatzis) ได้ให้แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะไว้ 8 ประการ ดังนี้ 
1. มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (Efficiency Orientations) 
2. ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามมา (Concern with Impact) 
3. ปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงถึงความคิดริเริ่มในการปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ (Proactivity) 

 
39 Shelly Kirkpatrick and Edwin Locke, “Leadership: Do Traits Matter?” The 

Academy of Management Executive 5, 2 (1991): 48-60. 
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4. มีความเชื่อม่ันในตนเอง (Self-confidence) 
5. มีความสามารถในการสร้างกรอบแนวคิดรวบยอดต่อสิ่งต่าง ๆ (Conceptualization) 
6. มีความสามารถในการวินิจฉัยสิ่ งต่าง ๆ โดยใช้ประโยชน์จากความคิดรวบยอด 

(Diagnostic Use of Concepts) 
7. มีอำนาจบารมีทางสังคม (Use of Socialized Power) 
8. มีการบริหารจัดการโดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม (Managing Group Process)40 
โบทเวลล์ (Bothwell ได้ให้แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะไว้ 10 ประการ ดังนี้ 
1. ความฉลาด (Intelligence) 
2. เข้ากับผู้อ่ืนได้ดี (Ability to Get Along Well with Others) 
3. มีทั กษะเกี่ ย วข้ อ งกับ สมรรถภาพ เชิ ง เทคนิ ค  (Skill in the Area of Technical 

Competence) 
4. สามารถจูงใจตนเองและผู้อื่น (Ability to Motivate Self and Others) 
5. มีความม่ันคงในอารมณ์และควบคุมตนเอง (Emotional Stability and Self-control) 
6. มีทักษะในด้านการวางแผนและจัดการ (Planning and Organizing Skills) 
7. มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้งานสำเร็จ (Strong Desire to Achieve Task) 
8. มีความสามารถในกระบวนการกลุ่ม (Ability to Use the Group Process) 
9. เป็นผู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (To be Effective and Efficient) 
10. มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decisive)41 
จุมพล หนิมพานิช กล่าวไว้ว่า แนวคิดด้านคุณลักษณะของผู้นำเชิงคุณลักษณะมีดังต่อไปนี้ 
1. คุณลักษณะทางร่างกาย (Physical Characteristics) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้นำที่ดีและมีคุณลักษณะทางร่างกาย เช่น อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก รูปร่าง จะให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้ง
กัน การมีส่วนสูงและน้ำหนักท่ีมากกว่าไม่ได้เป็นเงื่อนไขของผู้นำที่ดีเสมอไป 

2. ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) เช่น การศึกษา สถานภาพทางสังคม การเลื่อน
ชั้นทางสังคม (Social Mobility) ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า 1) สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่
สูงจะเป็นข้อได้เปรียบต่อการเป็นผู้นำ 2) บุคคลที่มาจากสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่ดี

 
40 Richard E. Boyatzis, The Competency Manager : A Model of Effective 

Performance (New York: John Wiley & Son, 1982), 229-234. 
41 Bothwell, อ้างถึงใน ณิรดา เวชญาลักษณ์ , ภาวะผู้นำทางการบริหาร (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560), 58-59. 
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สามารถก้าวไปสู่ตำแหน่งระดับสูงมากกว่าในช่วงก่อน ค.ศ. 1924 และ 3) ในช่วง ค.ศ. 1948-1970
ผู้นำมีการศึกษาดีกว่าในอดีต 

3. ความมีสติปัญญาและความสามารถ (Intelligence and Ability) ตัวแปรต่าง ๆ ที่นำมา
ศึกษาเช่นความมีสติปัญญา ความเด็ดขาด ความรู้ ความคล่องแคล่วในการใช้คำพูด (Fluency of 
Speech) 

4. บุคลิกภาพ (Personality) ผู้นำจะมีบุคลิภาพดังนี้ มีความสามารถในการปรับตัว มีอำนาจ
เหนือบุคคลอ่ืน มีความสมดุลในอารมณ์ และมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์  มีอิสระ
(Independent) เป็นตัวของตัวเอง (Nonconformity) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Originality, 
Creativity) มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม (Personal Integrity, Ethical Conduct) และมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง 

5. คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน (Task-related Characteristics) ได้แก่ มีความต้องการ
ความสำเร็จ (Achievement Drive, Desire to Excel) มีความประสงค์ที่จะรับผิดชอบ (Drive for 
Responsibility) มีความคิดริเริ่ม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (Persistence Against Obstacles) มีความ
รับผิดชอบในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ (Responsible in Pursuit of Objectives) และมุ่ง
งาน (Task Orientation) 

6. คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) คุณลักษณะทางสังคมของผู้นำที่ถูก
พิจารณาว่าเป็นรากฐานที่สำคัญต่อความสำเร็จในการเป็นผู้นำ คือ มีความสามารถในการประสาน
ค ว าม ร่ ว ม มื อ (Ability to Enlist Cooperation) มี ค ว าม ส าม า รถ ใน ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
(Administrative Ability) มีความปรารถนาที่จะร่วมมือกับผู้ อ่ืน (Cooperativeness) มีเกียรติ  
(Prestige) มีความสามารถในการเข้าสังคมและทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Sociability, 
Interpersonal Skills) มีส่วนร่วมกับสังคม (Social Participation) รู้จักกาละเทศะ และมีทักษะด้าน
การทูต (Tack Diplomacy)42 

เสนาะ ติเยาว์ กล่าวไว้ว่า แนวคิดด้านคุณลักษณะของผู้นำเชิงคุณลักษณะมีดังต่อไปนี้ 
1. พลังผลักดัน (Drive) ได้แก่  ลักษณะต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงความพยายามอย่างสูงที่

ประกอบด้วยความต้องการประสบความสำเร็จอย่างสูง ความพยายามที่จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นอย่าง
สม่ำเสมอ 

2. การจูงใจ (Motivation) เป็นลักษณะที่แสดงถึงความต้องการอย่างสูงที่จะนำและใช้
อิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนเพ่ือทำให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ลักษณะการจูงใจของผู้นำจะใช้

 
42 จุมพล หนิมพานิช , ผู้นำ อำนาจและการเมืองในองค์การ , พิมพ์ครั้งที่ 3 (นนทบุรี:

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551), 30-33. 
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ไปในทางกระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจ ให้ความเอาใจใส่ และสร้างความผู้กพันในภารกิจและ
หน้าที่ที่มีต่อองค์การ 

3. ความมั่นคง (Integrity) เป็นคุณสมบัติที่แสดงถึงความจริงกับคนอ่ืน และความสม่ำเสมอ
สอดคล้องกันระหว่างคำพูดและการกระทำ ลักษณะของความมั่นคงคือ ความซื่อสัตย์และความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการรักษาสิทธิของตนเอง 

4. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) เป็นคุณสมบัติที่ทำให้ผู้นำสามารถฟันฝ่า
อุปสรรค เพราะบทบาทของผู้นำจะต้องเผชิญความท้าทายและต่อสู้กับปัญหาที่ไม่อาจหลีกหนี 

5. ความรู้ (Knowledge) ผู้นำจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับองค์การและ
เทคนิคในการทำงานที่จำเป็นในงานที่ตัวเองทำ 

6. ความฉลาด (Intelligence) เป็นความสามารถในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง43 

ยงยุทธ เกษสาคร กล่าวไว้ว่า แนวคิดด้านคุณลักษณะของผู้นำเชิงคุณลักษณะมีดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค์ขององค์การ รวมถึงแผนปฏิบัติการให้กระจ่างชัด 
2. ดำเนินการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันทุกฝ่าย 
3. ควบคุม ดูแล ปรับปรุงงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
4. หมั่นศึกษาหาความรู้ 
5. จัดให้มีระบบติดต่อสื่อสาร 
6. รู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 
7. มีความซื่อสัตย์สุตจริต 
8. มีความยุติธรรม 
9. รู้จักพิจารณาลำดับความสำคัญของงาน 
10. เป็นผู้มีพรหมวิหาร 4 
11. มีความขยันในการทำงาน 
12. ยกย่อง ชมเชยผู้กระทำดี 
13. ให้เกียรติผู้เสนอความคิด 
14. มีจิตใจมั่นคง 
15. ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี 
16. หมั่นอบรมให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
43 เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

,2551), 189-190. 
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17. มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
18. กระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น 
19. เป็นคนใจกว้าง 
20. กล้ายอมรับผิด 
21. ให้ความสนใจในความเป็นอยู่และสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
22. ใจหนักแน่น ไม่หูเบา 
23. มองเห็นคุณค่าในศักยภาพของบุคลากรในองค์การ44 
สรุปได้ว่า คุณลักษณะพิเศษของบุคคลที่เป็นผู้นำตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ 

มี 7 ประการ ดังนี้ 
1. มีสติปัญญาที่ฉลาด 
2. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
3. มีความสามารถในการตัดสินใจ 
4. มีความม่ันคงในอารมณ์และควบคุมตนเอง 
5. มีความซื่อสัตย์และยึดถือหลักคุณธรรมในการทำงาน 
6. มีความรู้และทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. มีความสามารถในการจูงใจและการทำงานร่วมกับคนอ่ืนได ้
ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู้นำ (Behavioral Leadership Theories) 
พฤติกรรมภาวะผู้นำ เป็นการใช้พฤติกรรมในการบริหารงานที่แสดงออกโดยใช้อิทธิพล

ระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจหรือบริหารจัดการ เพ่ือกระตุ้น ชี้นำ ผลักดัน ให้บุคคลอื่นทำ
สิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้นำในองค์การนั้นซึ่ง
ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู้นำ (Behavioral Leadership Theories) ที่นำเสนอในงานวิจัยนี้ คือทฤษฎี
ภาวะผู้นำจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ มหาวิทยาลัยมิชิแกน มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
ทฤษฎีภาวะผู้นำตามแนวคิดของเบลกและมูตัน (Blake and Mouton) ทฤษฎีภาวะผู้นำสามมิติของ
เรดดิน (Reddin) ทฤษฎีภาวะผู้นำแบบทีอาร์ซี (TRC Leadership Theory) 

ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู้นำของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ (University of Ohio state 
University Studies) 

การวิจัยแบบพฤติกรรมภาวะผู้นำของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ โดย สตอกดิลล์ (Stogdill) 
และคณะ เป็นการวิจัยที่มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้นำที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ

 
44 ยงยุทธ เกษสาคร, ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: วี.เจ.พริ้น

ต้ิง, 2552), 53-54. 
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องค์การและของกลุ่ม โดยมีคำถามการวิจัยว่า “ผู้นำมีพฤติกรรมอย่างไร” และ "พฤติกรรมเหล่านี้
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของกลุ่มอย่างไรบ้าง" เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่ งนักวิจัย
พัฒนาขึ้นเป็นแบบสอบถามอธิบายพฤติกรรมภาวะผู้นำ (Leadership Behavior Description 
Questionnaire-LBDQ) เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำในกลุ่มสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต แต่ไม่สามารถ
ทำนายได้แน่นอน จึงเรียกว่า "ตามสถานการณ์" (Contingency)  

หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามอธิบายพฤติกรรมภาวะผู้นำนั้นมาวิเคราะห์
องค์ประกอบ และจากผลการวิเคราะห์ทำให้ได้พฤติกรรมและสถานการณ์ในกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น   
2 กลุ่ม คือ ภาวะผู้นำแบบมุ่งริเริ่มโครงสร้าง (Initiating Structure Leadership) และภาวะผู้นำแบบ
มุ่งสัมพันธ์ (Consideration Leadership) 

ภาวะผู้นำแบบมุ่งริเริ่มโครงสร้าง (Initiating Structure Leadership) เป็นขอบข่ายภาวะ
ผู้นำที่เน้นเป้าหมายในการปฏิบัติงานขององค์การ การจัดการและการกำหนดภารกิจ การมอบหมาย
งานการกำหนดช่องการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา และการประเมินการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม ผู้นำซึ่งริเริ่มโครงสร้างจะมอบงานเฉพาะให้สมาชิกกลุ่มทำรักษามาตรฐานเฉพาะ 
เน้นการกำหนดเส้นตายของการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการมีวิธีการทำงานเป็นเอกลักษณ์ ให้สมาชิกกลุ่ม
ทราบความคาดหวังจากสมาชิก และดูแลให้สมาชิก  และดูแลให้สมาชิกปฏิบัติงานเต็มตาม
ความสามารถ 

ภาวะผู้ นำแบบมุ่ งสัมพันธ์  (Consideration Leadership) เป็นขอบข่ายภาวะผู้นำที่
แสดงออกถึงความไว้วางใจ ความนับถือความอบอุ่น การเกื้อหนุน และการเอาใจ ความนับถือ ความ
อบอุ่นการเกื้อหนุน และการเอาใจใส่สวัสดิการของผู้ใต้บั งคับบัญชา ผู้นำแบบมุ่งสัมพันธ์ฟังความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเป็นกันเอง เข้าพบได้ง่ายปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกัน และให้
แนวคิดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ค่าคะแนนมุ่งสัมพันธ์สูง แสดงว่าผู้นำกับผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกันทางจิตวิทยา ส่วนค่าคะแนนมุ่งสัมพันธ์ต่ำ แสดงว่าผู้นำมีความห่างเหินทาง
จิตวิทยา45 

จึงมีการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำได้ 4 แบบ คือ 
1. พฤติกรรมภาวะผู้นำที่มุ่งโครงสร้างต่ำและมุ่งสัมพันธ์สูง (low structure and high 

consideration) 

 
45 Ralph M. Stogdill and Alvin E. Coons. (Eds.), Leader Behavior: Its Description 

and Measurement (Columbus:  Bereau of Business Research, Ohio State University, 
1975), 127-128. 
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2. พฤติกรรมภาวะผู้นำที่มุ่งโครงสร้างสูงและมุ่งสัมพันธ์สูง (high structure and high 
consideration) 

3. พฤติกรรมภาวะผู้นำที่มุ่งโครงสร้างต่ำและมุ่งสัมพันธ์ต่ำ ( low structure and low 
consideration) 

4. พฤติกรรมภาวะผู้นำที่มุ่งโครงสร้างสูงและมุ่งสัมพันธ์ต่ำ (high structure and low 
consideration)46 ดังแผนภูมิที่ 3 
 

     High consideration 
     Low structure 

     High structure 
High consideration 

     Low structure 
Low consideration 

     High structure 
Low consideration 

 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงรูปแบบภาวะผู้นำของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ 

ที่มา: Paul Hersey and Kenneth H Blanchard, Management of Organizational 
Behavior:Utilizing Human Resources, 3rd ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 
1977), 95. 

การศึกษาวิจัยภาวะผู้นำที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน (The University of Michigan Research 
Studies) 

การศึกษาวิจัยภาวะผู้นำที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน (The University of Michigan Research 
Studies) โดย เรนซิส ลิเคอร์ท (Lensis Likert) การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน และการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ มีการศึกษาในเวลาใกล้เคียงกัน คือระหว่างกลางศตวรรษที่ 1940 ถึงกลาง
ศตวรรษที่ 1950 โดยมีความพยายามที่จะค้นหาพฤติกรรมของผู้นำที่มีประสิทธิผลแม้ว่าในการศึกษา
ของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะใช้คำว่า "พฤติกรรมภาวะผู้นำ" มากกว่า “รูปแบบภาวะผู้นำ” แต่

 
46 Robert N. Lussier and Christopher F. Achua, Leadership: Theory, Application, 

Skill Development, 2e. (The United States of America: Thomson South-Western, 
2004), 69. 
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พฤติกรรมที่ถูกระบุก็ถูกเรียกทั่วไปในปัจจุบันว่ารูปแบบภาวะผู้นำนักวิจัยได้มีการระบุพฤติกรรมผู้นำ 
2 รูปแบบ 

1. พฤติกรรมภาวะผู้นำที่เน้นงาน (Job-Centered Leadership Style) พฤติกรรมภาวะ
ผู้นำที่เน้นงาน (Job-Centered Leadership Style) ผู้นำจะมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการทำงาน การเน้นที่เป้าหมาย และการอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น การแบ่ง
งาน การกำหนดวิธีการทำงาน และมีการควบคุมพนักงานอย่างเข้มงวดและใกล้ชิดในเรื่องบทบาท 
และเป้าหมาย 

2. พฤติกรรมภาวะผู้นำที่มุ่งคน (Employee-Centered Leadership Style) พฤติกรรม
ภาวะผู้นำที่มุ่งคน (Employee-Centered Leadership Style) ผู้นำจะมีพฤติกรรมที่แสดงต่อผู้ตาม 
โดยเน้นการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของผู้ตาม มีการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการกำหนด
เป้าหมาย และการตัดสินใจที่เก่ียวกับการทำงาน มีการพัฒนาความไว้วางใจ การสนับสนุนและมีความ
เคารพนับถือต่อผู้ตาม47 

ทฤษฎีภาวะผู้นำจากการศึกษากลุ่มของผู้นำที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Studies of 
Group Leadership) 

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ทำในกลุ่มผู้นำ (Harvard Studies of Group 
Leadership) ใน ค.ศ. 1947 ได้มีการศึกษาพฤติกรรมผู้นำที่ห้องปฏิบัติการสังคมสัมพันธ์ 
(Laboratory of Social Relations) ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เก็บข้อมูลโดยการสังเกตโดยตรงจาก
พฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มผู้นำในห้องปฏิบัติการสังคม ผลการศึกษาพบว่า ได้ผู้นำ 2 แบบ คือ 

1. ผู้นำแบบมุ่งงาน (Task Leader) จะสนใจในการให้กลุ่มปฏิบัติงาน 
2. ผู้นำแบบมุ่งสังคม (Social Leader) จะพยายามรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใน

กลุ่ม พยายามให้สมาชิกของกลุ่มเห็นว่าแต่ละคนก็มีความสำคัญ 
ผู้นำทั้ง 2 แบบนี้มีความจำเป็นต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน แต่มีคนไม่มากนักที่จะมี

ภาวะผู้นำทั้ง 2 แบบได้48 
 
 

 
47Robert N. Lussier and Christopher F. Achua, Leadership: Theory, 

Application,Skill Development, 2e. (The United States of America: Thomson South-
Western, 2004), 66. 

48 ณิรดา เวชญาลักษณ์, ภาวะผู้นำทางการบริหาร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย, 2560), 79. 
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ทฤษฎีภาวะผู้นำตามแนวคิดของเบลกและมูตัน (Blake and Mouton) 
Robert Blake and Jane Mouton จากมหาวิทยาลัย Texas พัฒนาทฤษฎีที่เรียกว่าตาข่าย

การบ ริห าร (Managerial Grid) หรือทฤษฎี ภ าวะผู้ น ำแบบสองมิ ติ  (A Two-Dimensional 
Leadership Theory) ทฤษฎีของพวกเขาได้มีการตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1964 และปรับปรุงใน  
ค.ศ. 1978, ค.ศ. 1985 และใน ค.ศ. 1991 Blake and Mouton ได้พัฒนาเป็นทฤษฎีตาข่ายภาวะ
ผู้นำ หรือภาวะผู้นำแบบกริด (The Leadership Grid) โดยได้มีการวิเคราะห์และพัฒนาแนวคิดจาก
มหาวิทยาลัย Michigan และ มหาวิทยาลัย Ohio รวมทั้งการประยุกต์ผลการวิจัยเพิ่มเติม พัฒนาเป็น
เครือข่ายภาวะผู้นำ มีการแบ่งพฤติกรรมของผู้นำในด้านมุ่งงานหรือพฤติกรรมการริเริ่มโครงสร้าง และ
มุ่งคนหรือพฤติกรรมการคำนึงถึงความสัมพันธ์ แต่ละด้านแบ่งเป็น 9 ระดับ ประกอบกันเป็นตาข่าย
ภาวะผู้นำ ด้านแนวนอนของตาข่ายแทน "พฤติกรรมที่มุ่งความสนใจไปที่งาน" จากต่ำ (1) ไปสูง (9) 
ส่วนแนวตั้งแทน “พฤติกรรมที่มุ่งความสนใจไปที่คน จากต่ำ (1) ไปสูง (9) เช่นกัน รวมทั้งหมด
สามารถแบ่งเป็นแบบ 

ภาวะผู้นำได้ 81 แบบ แต่โดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงเฉพาะแบบภาวะผู้นำที่สำคัญ 5 แบบ 
ได้แก่ 

1. ภาวะผู้นำแบบใช้อำนาจหน้าที่ หรือแบบ 9,1 (Authority-Compliance Management)
ให้ความสนใจมากกับงาน ไม่ค่อยให้ความสนใจคน 

2. ภาวะผู้นำแบบชุมนุมสังสรรค์ หรือแบบ 1,9 (Country Club Management) ให้ความ
สนใจกับงานต่ำ แต่ให้ความสำคัญกับคนสูง 

3. ภาวะผู้นำแบบไม่ให้ความสำคัญกับอะไรหรือแบบ 1,1 (Impoverished Management)
เป็นผู้นำที่ไม่ให้ความสำคัญท้ังด้านงานและสังคม ขาดภาวะผู้นำ 

4. ภาวะผู้นำแบบสายกลาง หรือแบบ 5,5 (Midale of the Road Management) ผู้นำจะมี
ลักษณะประนีประนอม มีเป้าหมายในงานและบุคคลในระดับปานกลาง 

5. ภาวะผู้นำแบบบริหารจัดการเป็นทีม หรือแบบ 9,9 (Team Management) ผู้นำจะเน้น
ความสำคัญทั้งด้านงานและคน โดยส่งเสริมให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานและทำงาน
เป็นทีมในองค์การ 

นอกจากแบบภาวะผู้นำทั้ง 5 แบบ ต่อมาใน ค.ศ. 1987 Blake และ Mouton ยังได้เสนอ
แบบภาระผู้นำเพิ่มอีก2แบบคือ 

6. ภาวะผู้นำแบบพ่อแม่ หรือแบบ 9+9 (Paternalism/Materialism) เป็นภาวะผู้นำที่ผู้นำ
ใช้แบบ 1,9 และแบบ 9,1 เป็นพฤติกรรมของผู้นำที่เหมือนพ่อแม่ เช่น การให้รางวัลเมื่อลูกเชื่อฟังแต่
ถ้าไม่เชื่อฟังก็จะถูกลงโทษ 
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7. ภาวะผู้นำแบบตามโอกาส (Opportunism) เป็นแบบภาวะผู้นำที่ผู้นำใช้แบบผสมของ
ภาวะผู้นำตั้งแต่แบบที่ 1-5 โดยเลือกใช้ผสมตามโอกาส มุ่งประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม49 ดังแผนภูมิที่ 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงรูปแบบภาวะผู้นำของของโรเบิร์ต เบลกและเจน มูตัน 
ที่ ม า :  Robert R. Blake and Jane S. Mouton, quoted in Peter G. Northouse, 

Leadership:Theory & Practice, 7th ed. (Western Michigan University:SAGE 
Publications, 2015), 76. 

ทฤษฎีภาวะผู้นำสามมิติของเรดดิน (Reddin) 
จากการวิจัยภาวะผู้นำของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ ได้จำแนกพฤติกรรมของผู้นำออกเป็น

สองมิติ  คือ มิติมุ่ งงานกับมิติมุ่ งคน ต่อมาวิล เลียม เรดดิน  (Wiliam Reddin) ได้ เพ่ิมมิติมุ่ ง
ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เข้าไปอีกมิติหนึ่ง ทฤษฎีของเรดดินจึงได้ชื่อว่า ทฤษฎีสามมิติ (Three-
dimention Theory หรือ 3-D Model หรือ 3-D Management) 

 

 
49 Robert R. Blake and Jane S. Mouton, The Managerial Grid (Houston: 

GulfPublishing, 1964), 10-11. 
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ทฤษฎีสามมิติของเรดดิน ได้อธิบายพฤติกรรมผู้นำในแต่ละมิติดังนี้ 
1. มิติมุ่งงาน (Task Orientation) หมายถึง พฤติกรรมผู้นำที่มุ่งให้ผู้ตามได้เข้าใจในการ

ดำเนินงานตามแนวนโยบาย การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน เพ่ือให้ผู้ตามสามารถปฏิบัติงานได้ผล
และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2. มิติมุ่งคน (Relationship Orientation) หมายถึง พฤติกรรมผู้นำที่แสดงออกถึงความเป็น
มิตร มีความไว้วางใจ เชื่อใจ สนิทสนมกับผู้ตาม เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

3. มิติมุ่งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง พฤติกรรมผู้นำที่มุ่งให้การดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้50 ดังแผนภูมิที่ 5 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมิที่ 5 แสดงรูปมิติทั้งสาม ทฤษฎีสามมิติของเรดดิน 

ที่มา: ธวัชชัย บุณยมณี , อ้างถึงใน ณิ รดา เวชญาลักษณ์ , ภาวะผู้นำทางการบริหาร 
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560), 83. 

สาระสำคัญของทฤษฎีสามมิติ เริ่มจากแนวคิดพ้ืนฐานที่ว่า หากพิจารณาเฉพาะพฤติกรรม
ของผู้นำจากสองมิติ คือ มุ่งคนและมุ่งงาน จะได้แบบภาวะผู้นำ 4 แบบ ดังแผนภูมิที่ 6 

แบบที่ 1 ผู้นำแบบแยกตัว (Separated) มีพฤติกรรมไม่มุ่งทั้งงานและคน คือ มุ่งงานต่ำและ
มุ่งคนต่ำ 

แบบที่ 2 ผู้นำแบบเสียสละ (Dedicated) มีพฤติกรรมมุ่งงานสูงและมุ่งคนต่ำ 
แบบที่ 3 ผู้นำแบบมิตรสัมพันธ์ (Related) มีพฤติกรรมมุ่งงานต่ำและมุ่งคนสูง 
แบบที่ 4 ผู้นำแบบบูรณาการ (Integrated) มีพฤติกรรมมุ่งทั้งงานและคน คือ มุ่งงานสูงและ

มุ่งคน 

 
50 William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York: McGraw-Hill Book 

Co., 1970) 10. 

มิต ิ

มิติมุ่งประสิทธิผล 

มิติมุ่งงาน 

มิติมุ่งงาน 
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(3) 
แบบมิตรสัมพันธ์ 

(4) 
แบบบูรณาการ 

(1) 
แบบแยกตัว 

(2) 
แบบเสียสละ 

 

 

แผนภูมิที่ 6 แสดงรูปแบบผู้นำพ้ืนฐาน 4 แบบ ตามทฤษฎีสามมิติของเรดดิน 
ที่มา: Wiliam J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York: McGraw-Hill Book 

Co.,1970), 11. 

จากแบบผู้นำพื้นฐานทั้ง 4 แบบนี้ เมื่อนำเอามิติมุ่งประสิทธิผลของงานมาประกอบการ 
พิจารณาด้วย ภาวะผู้นำก็แบ่งได้ 8 แบบ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 6 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะ 

(Maturity) ของผู้ตาม กล่าวคือ ถ้าผู้ตามมีวุฒิภาวะหรือวุฒิภาวะสูงก็จะเกิดเป็นแบบผู้นำที่มี
ประสิทธิผลมาก 4 แบบ ดังนี้ 

1. แบบผู้ น ำที ม  (Executive) ผู้ น ำจะมีพฤติกรรมมุ่ งงานสู งและมุ่ งความสัม พันธ์   
สูงให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจ กำหนดมาตรฐานงานสูง ความแตกต่างระหว่างบุคคล และใช้
วิธีการจัดการแบบทีมงาน 

2. แบบนักพัฒนา (Developer) ผู้นำจะมีพฤติกรรมมุ่งงานต่ำและมุ่งคนสูง ผู้นำจะมีความ
ซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ ตระหนักถึงการพัฒนาผู้ตามเป็นรายบุคคล 

3. แบบผู้บุกงาน (Benevolent Autocrat) ผู้นำจะมีพฤติกรรมมุ่งงานสูงและมุ่งคนต่ำ ผู้นำ
จะมีความรอบรู้ในงาน และสนใจวิธีการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการโดยไม่สนใจต่อความขุ่น
เคืองคับข้องของผู้ตาม 

4. แบบผู้คุมกฎ (Bureaucrat) ผู้นำจะมีพฤติกรรมมุ่งงานต่ำและมุ่งคนต่ำ ผู้นำจะมุ่งให้ผู้ตาม
ทำงานตามกฎระเบียบ ต้องการจรรโลงและควบคุมสถานการณ์โดยใช้กฎระเบียบ51 

 
51 William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York:  McGraw-Hill Book 

Co.,1970) 11-12. 

สูง 

ต่ำ 

สูง ต่ำ 
มุ่งงาน 

มุ่ง
คน

 



  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 7 แสดงรูปแบบการเป็นผู้นำของ Reddin 3 มิติ 
ที่มา: Reddin, Reddin’s 3-D Theory Leadership Styles, เข้าถึงเมื่อ 16 ธันวาคม 2564, เข้าถึง
ไ ด้ จ า ก  https://www.researchgate.net/figure/Reddins-3-D-Theory-Leadership-Styles-
Source-Reddin-1970-13-Reddins-3-D-Theory_fig1_318347813 

หากผู้ตามไม่มีวุฒิ ภาวะ ( Immaturity) หรือวุฒิ ภาวะต่ำทำให้ เกิดเป็นแบบผู้นำที่มี
ประสิทธิผลน้อย 4 แบบ คือ 

1. แบบผู้หนีงาน (Deserter) ผู้นำจะมีพฤติกรรมมุ่งงานต่ำและมุ่งคนต่ำ ผู้นำจะเฉื่อยชาและ
ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. แบบผู้เผด็จการ (Autocrat) ผู้นำจะมีพฤติกรรมมุ่งงานสูงและมุ่งคนต่ำ ผู้นำจะขาดความ
เชื่อถือจากผู้อื่น ไม่มีความสดชื่น และสนใจงานเฉพาะหน้าเท่านั้น 

3. แบบผู้ใจบุญ (Missionary ผู้นำจะมีพฤติกรรมมุ่งงานต่ำและมุ่งคนสูง ผู้นำจะมองว่าเป็น
ผู้ทำดี เป็นคนที่มีค่านิยมแบบไปด้วยกันได้ 

4. แบบประนีประนอม (Compromise) ผู้นำจะมีพฤติกรรมมุ่งงานสูงและมุ่งคนสูงใน
สถานการณ์ท่ีต้องการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่เลือกทั้ง 2 อย่าง ผู้นำงานไม่กล้าตัดสินใจเพราะ 
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ผลกระทบจากแรงกดดัน52 
ทฤษฎีภาวะผู้นำแบบทีอาร์ซี (TRC Leadership Theory) 
จากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำทั้งที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอและที่ 
มหาวิทยาลัยมิชิแกน แม้จะใช้คำศัพท์เรียกชื่อประเภทพฤติกรรมผู้นำที่แตกต่างกัน แต่โดย

สาระแล้วมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ แต่ละการศึกษาต่างเน้นการแบ่งประเภทพฤติกรรมของผู้นำ
ออกเป็น 2 ด้าน ดังนั้น บางครั้งจึงเรียกว่า ทฤษฎีสองมิติ หรือสององค์ประกอU (Two-factor 
Theory) คือ ด้านเกี่ยวกับงานกับด้านที่เกี่ยวกับคน ในช่วงทศวรรษ 1980-ปัจจุบันที่มีทฤษฎีใหม่
เกี่ยวกับภาวะผู้นำเกิดขึ้น เช่น ทฤษฎีภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพ (Transformation Leadership 
Theory) ทฤษฎีภาวะผู้นำโดยเสน่หา (Charismatic Leadership Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ เน้น
พฤติกรรมในแง่การเปลี่ยนแปลง (Change-oriented Leadership) ที่สอดคล้องกับภาวะแวดล้อม
ปัจจุบันยิ่งขึ้น ยูกล์ (Yuk) ได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่า ทฤษฎีภาวะผู้นำแบบสององค์ประกอบที่มีอายุ
กว่า 50 ปีนั้น ไม่สามารถอธิบายครอบคลุมพฤติกรรมทุกด้านของผู้นำในยุคปัจจุบันได้ครบถ้วนอีก
ต่อไป จึงได้ทำการปรับปรุงขยายแนวคิดจากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอและที่
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ที่เน้นเพียงสององค์ประกอบ เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งองค์ประกอบ คือ พฤติกรรมของ
ผู้นำที่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  (Change-oriented Leadership) และใช้ชื่อรูปแบบใหม่นี้ว่า 
ทฤษฎีภาวะผู้นำแบบทีอาร์ซี (TRC Leadership Theory) 

ยูกล์ (Yukl) เรียกทฤษฎีที่ได้พัฒนาขึ้นด้วยตัวอักษรย่อ TRC ซึ่งมาจาก Task-Relations-
Change เป็นพฤติกรรมผู้นำแต่ละด้าน ซึ่งยูกล์เชื่อว่าจำเป็นและมีความสำคัญต่อความมีประสิทธิผล
ของผู้นำในยุคท่ีสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ 

1. พฤติกรรมที่มุ่งงาน (Task-oriented Behavior) เป็นพฤติกรรมของผู้นำที่เกี่ยวกับการ
ทำงานให้งานสำเร็จ การใช้ทรัพยากรและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาความมั่นคงและ
ความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการ การปรับปรุงคุณภาพและการเพ่ิมผลผลิต โดยมีพฤติกรรมหลัก
ของผู้นำที่ใช้ ได้แก่ การกำหนดความชัดเจนของบทบาท การวางแผน การจัดองค์การเพ่ือปฏิบัติงาน
และการติดตามการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน รวมถึงพฤติกรรมที่เรียกว่ามุ่งกิจสัมพันธ์ (Initiating 
Structure) 

2. พฤติกรรมที่มุ่งความสัมพันธ์ (Relations-oriented Behavior) เป็นพฤติกรรมของผู้นำที่
เกี่ยวกับการปรับปรุงความสัมพันธ์และช่วยเหลือผู้อื่น โดยเน้นความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมการ
เพ่ิมความพึงพอใจในงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น การสร้างความรู้สึกร่วมในเอกลักษณ์ขององค์การ 

 
52 William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York:  McGraw-Hill 

BookCo.,1970) 13. 
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กิจกรรมที่เป็นพฤติกรรมหลักของผู้นำด้านนี้ ได้แก่ การให้การสนับสนุน การปรับปรุงพัฒนาการให้
การยอมรับ การให้คำปรึกษา และการช่วยคลี่คลายความขัดแย้ง กิจกรรมในกลุ่มนี้มีความคล้ายคลึง
กับด้านพฤติกรรมที่มุงมิตรสัมพันธ์ (Consideration) 

3. พฤติกรรมที่มุ่งการเปลี่ยนแปลง (Change-oriented Leadership) เป็นพฤติกรรมของ
ผู้นำที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decisions) การปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
และของผลผลิต/บริการ การสร้างความยึดมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เป็นต้น  กิจกรรมที่แสดง
พฤติกรรมหลักด้านนี้ ได้แก่ การตรวจสอบอย่างละเอียดและแปลความหมายเหตุการณ์ภายนอก 
(Scanning and Interpreting External Events) การปลุกเร้าและดึงดูดใจต่อวิสัยทัศน์ การนำเสนอ
กลยุทธ์ที่แปลกใหม่การเกลี้ยกล่อมจูงใจให้เห็นความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงการกระตุ้นการ
ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้เกิดความอยากทดลอง การสร้างพันธมิตรเพ่ือให้การสนับสนุน
และเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลง53 

ทฤษ ฎี ภ าวะผู้ น ำ เชิ งสถ าน การณ์  (Situational or Contingency Leadership 
Theories) 

จากแนวคิดภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะและภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมที่ได้นำเสนอไป ยังมีอีกหนึ่ง
กลุ่มแนวคิดเดิมเกี่ยวกับภาวะผู้นำ คือ ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการศึกษาและพัฒนา
มาจากแนวคิดเดิม และพบว่าในความเป็นจริงแล้วแบบของภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลในสถานการณ์
หนึ่งอาจไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์อ่ืนก็ได้ ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์จึงเกิดขึ้น โดยต้องมีความ
เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับลักษณะงานที่มีความหลากหลายของสถานการณ์ ดังนั้น จึงไม่มีตัว
แบบของภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ที่ตายตัว ผู้นำเชิงสถานการณ์จึงต้องใช้การผสมของแบบภาวะผู้นำ
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ได้มาซึ่งเป้าหมายของทีมงานสู่ผลสำเร็จขององค์การร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน และจะต้องใช้สถานการณ์ในการเป็นผู้นำจึงจะทำให้
องคก์ารบรรลุเป้าหมาย 

การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์มีแนวคิดที่สำคัญ ได้แก่ ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์
ของ Fiedler (Fiedler's Contingency Theory) ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ของ Hersey and 
Blanchard (Hersey & Blanchard's Situational Theory) ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย (Path-Goal 
Theory) ของ Evan and House 

 
53  ณิรดา เวชญาลักษณ์, ภาวะผู้นำทางการบริหาร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย, 2560), 88-90. 
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ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ของ Fiedler (Fiedler's Contingency Theory) แนวคิด
เริ่มจากที่พยายามรวมรูปแบบภาวะผู้นำและสถานการณ์ขององค์การเข้าด้วยกันเกิดขึ้นจากการ
ศึกษาวิจัยของ Fiedler หรือที่ เรียกว่า ทฤษฎี  The Least Preferred Co-Worker หรือ LPC 
Contingency Mode! ซึ่งนับได้ว่าเป็นทฤษฎีหลักในกลุ่มทฤษฎีตามสถานการณ์  ทฤษฎี  LPC 
Contingency Model จะอธิบายว่าสถานการณ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของภาวะผู้นำ
กับคุณลักษณะ (Trait) ของผู้นำอย่างไร รูปแบบของภาวะผู้นำ (Leadership Style) ประกอบด้วย  
2 แบบ คือ 

1. ผู้นำที่มุ่งความสัมพันธ์ (Relations-oriented Leader) เป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงาน สร้างความไว้วางใจ ความเคารพนับถือ รับฟังความต้องการของ
พนักงาน มีลักษณะเหมือนกับผู้นำแบบที่คำนึงถึงผู้อื่นเป็นหลัก (Consideration) 

2. ผู้นำที่มุ่งงาน (Task- oriented Leader) เป็นผู้นำที่มุ่งความสำเร็จในงาน จะกำหนด
ทิศทางและมาตรฐานการทำงานชัดเจน คล้ายกับผู้นำแบบมุ่งงานหรือมุ่งโครงสร้างริเริ่ม ( Initiating 
Structure) และสถานการณ์ (Situation) ซึ่งเป็นปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์การที่มีอิทธิพลต่อ
องค์การ ที่ต้องควบคุมหรือแก้ไขสถานการณ์ที่แตกต่างกันย่อมต้องใช้แบบภาวะผู้นำแตกต่างกัน
ลักษณะสำคัญของทฤษฎีนี้ คือ Fiedler ได้เสนอโมเดลเชิงสถานการณ์โดยพัฒนาเครื่องมือซึ่งเป็น
แบบทดสอบที่มีวัตถุประสงค์ในการประเมินภาวะผู้นำว่าให้ความสำคัญกั บการมุ่งงานหรือมุ่ง
ความสัมพันธ์ แบบทดสอบนี้มีชื่อว่า Least Preferred Coworker Test หรือเรียกกันว่าแบบทดสอบ
LPC คะแนนจากแบบทดสอบ PLC จะแบ่งภาวะผู้นำอกเป็น 2 แบบ ผู้ตอบที่ได้คะแนน PLC ต่ำ
แสดงว่าผู้ตอบเป็นบุคคลที่มีแรงจูงใจแบบมุ่งงาน ( Task Motivated) และถ้าได้คะแนน LPC สูง
แสดงว่าผู้ตอบเป็นบุคคลที่มีแรงจูงใจแบบมุ่งความสัมพันธ์ (Relationship Motivated) ตัวอย่าง
แบบทดสอบนี้จะให้ผู้นำพิจารณาถึงบุคคลที่เคยทำงานด้วยทั้งในอดีตและปัจจุบัน และให้เลือกบุคคล
หนึ่ง ซึ่งคิดว่าสามารถทำงานด้วยได้ดีน้อยที่สุด (work least well) และให้ประเมินบุคคลผู้นี้ลงใน
สเกลที่เป็นคู่ (เช่น เป็นมิตร-ไม่เป็นมิตร ร่วมมือ-ไม่ร่วมมือ มีประสทธิภาพ-ไม่มีประสิทธิภาพ)  
โดยการทำเครื่องหมายลงในช่องที่บรรยายลักษณะบุคคลผู้นี้ หลังจากรวมคะแนนที่ประเมินทั้งหมด
ผู้นำที่ได้คะแนนน้อยจะเป็นพวก LPC ต่ำ (low LPC) หรือผู้นำที่มุ่งงาน ผู้นำที่ได้คะแนนรวมมากจะ
เป็นพวก LPC สูง (high LPC) หรือผู้นำที่มุ่งความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน LPC 
ของผู้ นำและความมีประสิทธิผลจะขึ้นกับตัวแปรสถานการณ์ ที่ พึ งประสงค์  (Situational 
Favorability)หรือสถานการณ์ที่ควบคุม (Situational Control) ซึ่ งในโมเดลนี้สถานการณ์จะ
ประกอบด้วย 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับสมาชิก (Leader-Member Relation) 
2. อำนาจตามตำแหน่ง (Position Power) 
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3. โครงสร้างของงาน (Task Structure) 
สามตัวแปรนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าผู้นำที่มีประสิทธิผลควรจะเป็นภาวะผู้นำแบบใด ตัวอย่างเช่น

ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับสมาชิกดี (Good) โครงสร้างของงานชัดเจน (Structured) และ
อำนาจตามตำแหน่งมีมากหรือแข็งแกร่ง (Strong ผู้นำที่มีประสิทธิผลควรเป็นแบบ LPC ต่ำ แต่ถ้า
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับสมาชิกไม่ดี (Poor) โครงสร้างของงานชัดเจน (Structured) และอำนาจ
ตามตำแหน่งมีมากหรือแข็งแกร่ง (Strong) ผู้นำที่มีประสิทธิผลควรเป็นแบบ LPC สูง สำหรับ
รายละเอียดภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลแต่ละแบบอยู่ในตารางที่ 1 ที่แสดงความสัมพันธ์ใน LPC 
Contingency Model 

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ใน LPC Contingency Model 

แบบท่ี 
ความสัมพันธ์ 

ผู้นำ - ผู้ใต้บังคับบัญชา 
โครงสร้างงาน 

อำนาจตาม
ตำแหน่งหน้าที่ 

ประสิทธิผลผู้นำ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

ไม่ดี 
ไม่ดี 
ไม่ดี 
ไม่ดี 

มีโครงสร้าง 
มีโครงสร้าง 

ไม่มีโครงสร้าง 
ไม่มีโครงสร้าง 
มีโครงสร้าง 
มีโครงสร้าง 

ไม่มีโครงสร้าง 
ไม่มีโครงสร้าง 

แข็งแกร่ง 
อ่อนแอ 

แข็งแกร่ง 
อ่อนแอ 

แข็งแกร่ง 
อ่อนแอ 

แข็งแกร่ง 
อ่อนแอ 

LPC ต่ำ 
LPC ต่ำ 
LPC ต่ำ 
LPC สูง 
LPC สูง 
LPC สูง 
LPC สูง 
LPC ต่ำ 

กล่าวโดยสรุปว่า ความเหมาะสมของแบบภาวะผู้นำที่ทำให้กลุ่มมีประสิทธิผลสูงสุดขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ท่ีเอ้ือต่อผู้นำหรือสถานการณ์ที่ต้องควบคุม จากผลการวิจัยของ Fiedler สรุปได้ว่า 

1. ในสถานการณ์ที่ต้องควบคุมมาก ผู้นำแบบมุ่งงานจะมีประสทธิผลสูงกว่าผู้นำแบบมุ่ง
สัมพันธ์ 

2. ในสถานการณ์ที่ต้องควบคุมปานกลาง ผู้นำแบบมุ่งสัมพันธ์จะมีประสิทธิผลมากกว่าผู้นำ
แบบมุ่งงาน 

3. ในสถานการณ์ที่ต้องควบคุมน้อย ผู้นำแบบมุ่งงานจะมีประสิทธิผลสูงกว่าผู้นำแบบมุ่ง
สัมพันธ์54 

 
54 Fred E. Fiedler, A Theory of Leadership Effectiveness (New York: McGraw- 

Hill, 1967), 143-144. 
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ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ของ Hersey and Blanchard (Hersey & Blanchard’s 
Situational Theory   

นำเอา Leadership Grid มาประกอบการพิจารณา เน้นที่ผู้ตามโดยคาดว่าลักษณะของผู้ตาม
จะเป็นตัวกำหนด แบบอย่างของผู้นำ ผู้ตามที่ไม่พร้อมที่จะรับงานเพราะขาดประสบการณ์ ขาดความ
พร้อม ต้องการผู้นำที่แตกต่างจากผู้ตามที่มีความเชี่ยวชาญในงานของตนสูง จากเหตุการณ์ดังกล่าว
ผู้นำจะต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้นำ 4 แบบประสมกันระหว่างความสัมพันธ์และเป้าหมาย
ของงาน หรือระหว่างคนกับงาน แบบใดจะเหมาะสมขึ้นกับความพร้อมของผู้ตาม 

คิดร่วมกันและอำนวยความสะดวก 
ในการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 

อธิบายการตัดสินใจ  
และหาโอกาสอธิบายอย่างชัดเจน 

 
 

 
 
 
 
 

ปล่อยอิสระในการตัดสินใจ  
หรือกระทำการต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
ให้คำแนะนำเน้นการเฉพาะ 
และควบคุมดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด 

 

 

High Moderate Low 

R4 R3                    R2 R1 

 

แผนภูมิที่ 8 สรุปความสัมพันธ์อยู่ระหว่างรูปแบบเฉพาะผู้นำและความพร้อมของผู้ตาม 
ที่มา: Richard L. Daft, Organization theory and Design, 4th ed. (South-Western: ,1992),          
14-22.  

มีส่วนร่วม 

(Participating) 

ฝึกงานให้ 
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แต่งตั้งตัวแทน 
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  - แบบสั่งการ (Telling Style ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าบุคคล คือใช้เวลาส่วนใหญ่กับ
การทำงานและไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ หรือบุคลากรในที่ทำงาน 

- แบบการแนะ (Selling Style) ให้ความสำคัญทั้งงานทั้งบุคคลเป็นรูปแบบที่มีพ้ืนฐานอยู่กับ
ความกังวลทั้งสองอย่างคือทั้งคนและงาน ให้ความสำคัญไปพร้อม ๆ กัน 

- แบบการให้มีส่วนร่วม (The participating Style) ให้ความสำคัญกับบุคคล มากกว่าผล
ของงานเป็นผู้นำที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร ร่วมกันใช้ความคิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้พวกเขามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจงานต่าง ๆ 

- แบบการมอบอำนาจ (The delegating Style) ไม่ให้ความสำคัญ หรือให้น้อยมากกับทั้ง
สองอย่าง งานส่วนใหญ่ตกเป็นของผู้นำ 

สำหรับเส้นกราฟรูประฆัง เรียก Prescriptive curve เพราะชี้ให้เราเห็นว่าในสถานการณ์ใด
ควรใช้ผู้นำลักษณะใด 

ระดับความพร้อมของผู้ตาม 
R 4 มีความสามารถและมีความเต็มใจหรือมีความเชื่อม่ัน (Able and Willing) 
R 3 มีความสามารถแต่ไม่เต็มใจหรือไม่มีความเชื่อมั่น (Able and Unwilling) 
R 2 ไม่มีความสามารถแต่มีความเต็มใจหรือมีความเชื่อมั่น (Unable and Willing) 
R 1 ไม่มีความสามารถและไม่เต็มใจหรือไม่มีความเชื่อมั่น (Unable and Unwilling) 55 
ทฤษฎีวิถีทางสู่เป้าหมาย (Path-Goal Theory) 
ทฤษฎีวิถีทางสู่เป้าหมายอธิบายถึงวิธีการที่ผู้นำจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้แสดงพฤติกรรม

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทฤษฎีวิถีทางสู่เป้าหมายปรากฏครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970  
ในงานเขียนของ Evans ค.ศ. 1970, House ค.ศ. 1971, House and Dessler ค.ศ. 1974 และ 
House and Mitchell ใน ค.ศ. 1974 เป้าหมายของทฤษฎีนี้คือ "การยกระดับผลการปฏิบัติงานและ
ความพึงพอใจของผู้ ใต้บังคับบัญชา โดยการมุ่งที่การจูงใจผู้ ใต้บังคับบัญชา" ทฤษฎีนี้ เน้นที่
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบของผู้นำ ลักษณะของผู้ใต้บังคับบัญชา และคุณลักษณะของงาน ทฤษฎี
วิถี ทางสู่ เป้ าหมายพัฒ นามาจากทฤษฎี ความคาดหวั ง (Expectancy Theory) ที่ เสนอว่ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับการจูงใจถ้าเขารู้สึกว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะทำงานให้สำเร็จได้ และเชื่อ
ว่าความพยายามของเขาจะทำให้เกิดผลลัพธ์หรือผลตอบแทน และเชื่อว่าผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
การทำงานให้สำเร็จนั้นคุ้มค่าสำหรับผู้นำจะได้รับการท้าทายว่าจะเลือกใช้ภาวะผู้นำแบบใดที่จะ
เหมาะสมกับความต้องการที่จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาได้มากที่สุดโดยการเลือกพฤติกรรมที่ช่วยเติมเต็ม

 
55 Richard L. Daft, Organization theory and Design, 4th ed. (South-Western: 

1992), 14-22. 
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หือช่วยส่งเสริมสิ่งที่ขาดหายไปในสิ่งแวดล้อมของงาน ผู้นำจะพยายามที่จะยกระดับการบรรลุ
เป้าหมายของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ข้อมูลหรือรางวัลในสภาพแวดล้อมของการทำงาน ผู้นำจะ
ช่วยจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่คิดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาจำเป็นต้องใช้เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
นอกเหนือจากนั้นทฤษฎีนี้เสนอว่าพฤติกรรมผู้นำ (Leader Behavior) แต่ละประเภทส่งผลกระทบที่
แตกต่างกันต่อแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาพฤติกรรมผู้นำจะเป็นแรงกระตุ้น แรงจูงใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ใต้บังคับบัญชาและลักษณะของงานด้วย ทฤษฎีนี้ได้
นำเสนอและพิจารณาเฉพาะพฤติกรรมภาวะผู้นำ 4 แบบ ได้แก่ 

1. ภาวะผู้นำแบบชี้นำ (Directive Leadership) มีความคล้ายคลึงกับ “พฤติกรรมที่มุ่งการ
ริเริ่มโครงสร้างหรือมุ่งงาน” ที่นำเสนอในการศึกษาของมหาวิทยาลัย Ohio และคล้ายคลึงกับ “แบบ
สั่งการ” (Telling style) ที่นำเสนอในภาวะผู้นำตามสถานการณ์ เป็นภาวะผู้นำที่มีการใช้แนวทางการ
ทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงจะบอกสิ่งที่คาดหวังจากผู้ใต้บังคับบัญชา ยอกวิธีการทำงานให้
สำเร็จ และบอกกำหนดเวลาที่จะต้องทำงานให้เสร็จ ผู้นำแบบชี้นำจะกำหนดมาตรฐานผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับท่ีชัดเจนสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. ภาวะผู้นำแบบให้การสนับสนุน  (Supportive Leadership) มีความคล้ายคลึงกับ 
“พฤติกรรมที่มุ่งการคำนึงถึงความสัมพันธ์หรือมุ่งคน” ที่นำเสนอในการศึกษาของมหาวิทยาลัย Ohio
ภาวะผู้นำแบบให้การสนับสนุนจะมีการแสดงความเป็นมิตรและสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการแสดง
ความเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ที่ดี และความต้องการพื้นฐานของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นำแสดงพฤติกรรม
ให้การสนับสนุนเพ่ือทำให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในการทำงาน ผู้นำจะปฏิบัติกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แล้วด้วยความเคารพต่อพวกเขา 

3. ภ าว ะ ผู้ น ำ แ บ บ ให้ มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Participative Leadership) ผู้ น ำ จ ะ มี ก า ร ให้
ผู้ ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้นำแบบให้มีส่วนร่วมจะมีการปรึกษากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดรับแนวคิด ความคิดเห็น และนำข้อเสนอแนะของผู้ ใต้บังคับบัญชามา
ประกอบการพิจารณาว่ากลุ่มหรือองค์การจะดำเนินการอย่างไร 

4. ภาวะผู้นำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement-Oriented Leadership) ผู้นำจะท้าทาย
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานในระดับสูงสุดเท่าที่ จะทำได้ ผู้นำจะตั้งมาตรฐานการทำงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับที่เลิศ และทำให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจากการที่ผู้นำมี
ความคาดหวังในตัวผู้ ใต้บังคับบัญชามาก ผู้นำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จะแสดงความเชื่อมั่นสูงในตัว
ผู้ใต้บังคับบัญชา ว่าพวกเขาจะสามารถกำหนดและบรรลุถึงเป้าหมายที่ท้าทายได้ 

House and Mitchel เสนอว่า ผู้นำอาจจะแสดงพฤติกรรมทั้ง 4 แบบ หรือแสดงแบบใด
แบบหนึ่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่แตกต่างกัน และในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ทฤษฎีวิธีทาง-เป้าหมาย
ไม่ได้ตั้งข้อจำกัดให้ผู้นำมีภาวะผู้นำแบบเดียว ดังเช่น แนวคิดลักษณะส่วนบุคคล (Trait Approach)
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แต่จะเน้นว่า ผู้นำควรจะปรับแบบภาวะผู้นำของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการที่
เป็นแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวอย่างเช่น ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจต้องการภาวะผู้นำแบบให้มีส่วน
ร่วมในช่วงหนึ่งของการทำงาน และต้องการภาวะผู้นำแบบชี้นำในอีกช่วงหนึ่ง ผู้นำจะต้องสามารถ
ปรับเปลี่ยนแบบภาวะผู้นำไปตามความต้องการนั้น และในสถานการณ์ที่ต่างกันอาจจะต้องใช้
พฤติกรรมภาวะผู้นำที่แตกต่างกันด้วย นอกเหนือจากนั้นผู้นำอาจจะต้องใช้แบบภาวะผู้นำที่ผสมผสาน
กันมากกว่าหนึ่งแบบในเวลาเดียวกัน 

ลั ก ษ ณ ะข องผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ช า  (Subordinate Characteristics) เป็ น ตั ว ตั ด สิ น ว่ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาตีความหมายพฤติกรรมของผู้นำอย่างไรในบริบทการทำงาน นักวิจัยจะเน้นที่ความ
ต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านใฝ่สัมพันธ์ (Need for Affiliation) ความชอบโครงสร้างของงานที่ 
ชัดเจน  (Preferences for Structure) ความต้องการควบคุม (Desires for Control) การรับรู้
เกี่ยวกับระดับความสามารถในการทำงานของตน (Self-perceived Level of Task Ability) ซึ่ง
ลักษณะเหล่านี้จะบอกถึงระดับที่ผู้ใต้บังคับบัญชามองว่าพฤติกรรมของผู้นำเป็นแหล่งของความพึง
พอใจหรือเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความพึงพอใจในอนาคต 

ทฤษฎีวิถีทางสู่เป้าหมายมีข้อแนะนำ ตัวอย่างเช่น ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความต้องการด้านใฝ่
สัมพันธ์มาก จะชอบภาวะผู้นำแบบให้การสนับสนุน เนื่องจากภาวะผู้นำที่แสดงความเป็นมิตรและการ
เอาใจใส่จะทำเกิดความพึงพอใจ แต่สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดื้อรั้น (Dogmatic) ชอบอำนาจ
เบ็ดเสร็จ (Authoritarian) และต้องทำงานในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมายแนะนำ
ให้ใช้ภาวะผู้นำแบบชี้นำ เพราะภาวะผู้นำแบบนี้ให้ควาชัดเจนในการทำงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการ
ช่วยผู้ ใต้บั งคับบัญชาโดยการลดความกำกวมและทำให้วิถีทางไปสู่ เป้าหมายมีความชัดเจน
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ชอบอำนาจเบ็ดเสร็จจะรู้สึกสบายกว่าเมื่อผู้นำทำให้สถานการณ์การทำงานมีความ
แน่นอน 

ความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการควบคุม ได้รับความสนใจในงานวิจัยเกี่ยวกับ
ทฤษฎีวิถีทางสู่เป้าหมายที่ศึกษาโครงสร้างบุคลิกภาพด้านความเชื่ออำนาจในการควบคุมตนเอง
(Locus of Control) ที่สามารถแบ่งได้เป็นมิติภายในและภายนอก ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความเชื่อ
อำนาจภายในตน (Internal Locus of Control) จะเชื่อว่าพวกเขามีส่วนทำให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต
ของพวกเขา ในขณะที่ผู้ที่มีความเชื่ออำนาจภายนอกตน (External Locus of Control) จะเชื่อว่า
โอกาส โชคชะตา และอิทธิพลจากภายนอกเป็นตัวกำหนดสิ่งต่าง ๆ ในชี วิตของพวกเขา ทฤษฎี
วิถีทาง-เป้าหมายเสนอว่า สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาที่เชื่ออำนาจภายในตนจะเหมาะกับภาวะผู้นำแบบ
ให้มีส่วนร่วมมากที่สุด เพราะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าว่าได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในงาน และมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความเชื่ออำนาจภายน อกตนจะเหมาะกับภาวะผู้นำ
แบบชี้นำมากที่สุด เพราะสอดคล้องกับที่ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าแรงจากสภาพแวดล้อมภายนอกเป็น



  46 

ตัวควบคุมพวกเขา อีกทางหนึ่ งที่ผู้นำมีผลต่อแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาคือ  การรับรู้ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวกับ “ความสามารถของตนเอง” ในการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจง เมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ว่าตนมีความสามารถและมีสมรรถนะเพ่ิมมากข้ึน ความต้องการการชี้นำจากผู้นำ
ก็จะลดลง ซึ่งส่งผลให้ภาวะผู้นำแบบขี้นำเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็น และเป็นการควบคุมมากเกินไปเม่ือ
ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่ามีความสามารถท่ีจะทำงานของตนเองให้บรรลุผลสำเร็จได้ 

คุณลักษณะของงาน นอกจากลักษณะของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว คุณลักษณะของงานเป็นอีก
ปัจจัยหลักหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้นำที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งลักษณะ
ของงานนี้รวมถึงการออกแบบงานสำหรับผู้ ใต้บังคับบัญชา ระบบอำนาจหน้าที่อย่างเป็นทางการ
(Formal Authority System) ขององค์การ กลุ่มทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งลักษณะต่าง ๆ
เหล่านี้สามารถให้แรงจูงใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ในสถานการณ์ที่งานมีโครงสร้างชัดเจน บรรทัดฐาน
ของกลุ่มแข็งแรง มีระบบอำนาจตามหน้า ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพบว่าเส้นทางไปสู่เป้าหมายที่พวกเขา
ปรารถนาชัดเจน จึงไม่มีความจำเป็นที่ผู้นำจะต้องมาทำให้เป้าหมายชัดเจน หรือเป็นโค้ชให้พวกเขาว่า
จะมีวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างไร ผู้ใต้บังคับบัญชาจะรู้สึกว่าพวกเขาสามารถทำงาน
ให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง และรู้สึกว่างานนั้นมีคุณค่า ในบริบทแบบนี้ภาวะผู้นำดูเหมือนไม่มีความจำเป็น
และเป็นสิ่งที่มากเกินไป แต่ในบางสถานการ์ภาวะผู้นำก็มีความจำเป็น 

จุดเน้นสำคัญของทฤษฎีวิถีทางสู่เป้าหมาย คือ ผู้นำจะต้องช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถ
เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ และการช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาขจัดอุปสรรคต่าง ๆ จะช่วยเพ่ิมความคาดหวังที่
จะทำงานให้สำเร็จและความพึงพอใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ใน ค.ศ. 1996 House ทฤษฎีเชิงแนวทางเป้าหมาย(Path – Goal Theory) ซึ่งมีการขยาย
ขอบข่ายพฤติกรรมของผู้นำเพิ่มข้ึนเป็น 8 แบบ นอกจากพฤติกรรมผู้นำ 4 แบบ ที่กล่าวไปแล้ว ได้แก่ 

1. แบบชี้นำ 
2. แบบให้การสนับสนุน 
3. แบบให้มีส่วนร่วม 
4. แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ในทฤษฎีนี้ปรับปรุงใหม่นี้ได้เพ่ิมพฤติกรรมผู้นำอีก 4 แบบ ได้แก่ 
5. พฤติกรรมเอื้ออำนวยการทำงาน 
6. กระบวนการตัดสินใจที่มุ่งกลุ่ม 
7. การเป็นตัวแทนและเครือข่ายกลุ่มทำงาน 
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8. พฤติกรรมผู้นำที่อยู่บนพื้นฐานของคุณค่า56 
ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories) 
ผู้นำเชิงปฏิรูปเกิดจากความสามารถของบุคคลที่มีภาวะผู้นำเชิงเป้าหมาย สามารถกระตุ้นให้

ผู้ตามเกิดสติปัญญา รู้จักคิดแก้ปัญหาเก่าในแนวทางใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
ในการทำงาน ไม่ยึดติดอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน และพยายามที่จะหาวิถีทางใหม่ในการทำงาน
เพ่ือให้งานประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ทำได้ภาวะความเป็นผู้นำนั้นมีอยู่ใน
แต่ละบุคคล ทุกคนจะแสดงความเป็นผู้นำออกมาเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นในองค์การทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป เป็นทฤษฎีที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขว้าง และกำลังเป็นที่สนใจในการศึกษาวิจัยเป็นอย่างมาก เพราะบทบาทการเป็น
ผู้นำเชิงปฏิรูปมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้นำเชิงปฏิรูปจำเป็นต้ อง
เปลี่ยนแปลงองค์การในหลาย ๆ ด้าน เช่น วิสัยทัศน์ กลยุทธ์หรือแม้แต่วัฒนธรรมภายในและภายนอก
ขององค์การก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยทฤษฎีรูปเข้ามาเป็นแนวทางในการบริหารงาน เพ่ือให้
องค์การนั้นบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป จากการศึกษา
ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปสามารถรวบรวมแนวคิดทฤษฎีได้ดังนี้ 

ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของบาส (Bass) 
บาส (Bass ได้เสนอทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูปใน ค.ศ. 1985 บาส พบว่า แนวคิด

พฤติกรรมความเป็นผู้นำของตนขัดแย้งกับแนวคิดของเบิร์น ซึ่งบาส พบว่า พฤติกรรมของผู้นำในการ
นำกลุ่มให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ผลดียิ่งขึ้นหรือให้ได้ผลตามความคาดหวัง ผู้นำจะต้อง
แสดงความเป็นผู้นำทั้ง 2 ลักษณะร่วมกัน คือ ความเป็นผู้นำเชิงเป้าหมาย และความเป็นผู้นำเชิง
ปฏิรูป ทิศทางการแสดงพฤติกรรมความเป็นผู้นำจะออกมาในสัดส่วนของความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูปหรือ
เชิงเป้าหมายมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ 

1. สิ่งแวดล้อมนอกองค์การ ได้แก่ เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในสังคม วัฒนธรรม และ
ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น 

2. สิ่งแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ งาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และวัฒนธรรมองค์การ 

3. คุณลักษณะส่วนตัวของผู้นำเอง ได้แก่ บุคลิกภาพ ความสามารถเฉพาะบุคคลและความ
สนใจของแต่ละบุคคล 

 
56 Robert J. House, Path-Goal Theory of Leadership (Washinhton: Journal of 

contemporary Business, 1975), 81-97. 
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ความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูปตามแนวคิดของบาส คือ การที่ผู้นำให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ตาม
เพ่ือให้เกิดขวัญและแรงจูงใจในระดับที่สูงขึ้น ผู้นำสามารถทำให้ผู้ตามเกิดแรงดลใจในการทำงาน และ
พยายามที่จะทำงานให้ได้มากกว่าที่คาดหวังได้ ความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูปประกอบด้วย 

1. บุคลิกภาพที่น่านับถือ (Charisma) 
2. การยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Individualized Consideration) 
3. การกระตุ้นให้ใช้สติปัญญา (Intellectual Stimulation) 
นอกจากนี้บาสได้กล่าวถึงภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปว่า เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ตามมีความต้องการและมี

ความพึงพอใจมากกว่าที่มีอยู่ โดยใช้ระดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow ในการกระตุ้นให้ผู้
ตามเกิดความต้องการที่สูงขึ้นดังนี้ 

1. ทำให้ผู้ตามตระหนักถึงความต้องการ มีความสำนึกในความสำคัญและคุณค่าของจุดหมาย
และวิธีที่จะทำให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

2. ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของทีม องค์การ และนโยบาย มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
3. ยกระดับความต้องการของมาสโลว์อัลเดอร์เฟอร์ (Maslow and Alderfer) หรือทำให้ผู้

ตามเกิดความจำเป็นและความต้องการที่สูงขึ้น57 
ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของบาสและอะโวลิโอ (Bass and Avolio) 
บาส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio) เสนอโมเดลภาวะผู้นำแบบเต็มรูปแบบโดยใช้ผลการ

วิเคราะห์องประกอบภาวะผู้นำตามรูปแบบที่เสนอใน ค.ศ. 1985 กล่าวว่า ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป
(Transformational Leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม จูงใจให้
ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินความสนใจของตนเอง เพ่ือมุ่งไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การหรือ
สังคมซึ่งกระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะกระทำโดยองค์ประกอบพฤติกรรม
เฉพาะ 4 ประการ ที่เรียกว่า “4I” (Four I, s) คือ 

1. การสร้างบารมี หรือการมีอิทธิผลที่เป็นอุดมคติ ( Idealized Influence of Charisma 
Leadership : H or CL) หมายถึง ผู้นำประพฤติตนเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลสำหรับผู้ตาม ผู้นำที่
ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทำให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตามจะ
พยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้นำและต้องการเลียนแบบผู้นำ สิ่งที่ผู้นำต้องปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึง
คุณลักษณะนี้คือ ผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้นำจะมีความสม่ำเสมอ
มากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์ ผู้นำเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ว่าจะ
นำในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้นำจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง ผู้นำจะหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจเพ่ือ

 
57 Bernard M. Bass, Leadership and Performance Beyond Expectations 

(New York: The Free Press, 1985), 14. 
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ผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม ผู้นำ
จะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความแน่ว
แน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยม ผู้นำจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความม่ันใจ
ของผู้ตาม รวมทั้ง ทำให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกันกับผู้นำ โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมี
จุดประสงค์ร่วมกัน ผู้นำแสดงความมั่นใจ ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการผู้ตามจะเลียนแบบพฤติกรรมผู้นำจากการสร้างความม่ันใจในตนเอง ประสิทธิภาพแ ละความ
เคารพในตนเอง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ขององค์การ 

2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การที่ผู้นำจะประพฤติ
ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและ
ทักทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้นำกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการ
แสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้นโดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก ผู้นำจะทำให้ผู้ตามสัมผัส
กับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้นำจะสร้างและสื่อความหวังที่ผู้นำต้องการอย่างชัดเจน ผู้นำจะสร้าง
การอุทิศตัวหรือความผู้กพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกันผู้นำจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้
เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้นำจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์
ของตนเองเพ่ือวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผู้นำจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผู้กพันของตนเอง
เป้าหมายระยะยาว บ่อยครั้งพบว่า การสร้างแรงบันดาสใจนี้เกิดขึ้นผ่านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคลและการกระตุ้นทางปัญญา โดยการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ทำให้ผู้ตามรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่า และกระตุ้นให้จัดการแก้ปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่ได้ ส่วนการกระตุ้นทางปัญญา ช่วยให้ผู้ตาม
จัดการอุปสรรคของตนเองและเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3. การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา (Intelleual Stimujation: IS) หมายถึง ผู้นำมีการกระตุ้นผู้ตาม
ให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ  มา
แก้ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพ่ือทำให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้นำมี
การคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการตั้ งสมสุติฐานการเปลี่ยนกรอบ
(Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ด้วยวิธีทางแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจ
และสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาคำตอบของปัญหา มีการให้
กำลังใจผู้ตามพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ ผู้นำมีการกระตุ้น ให้ผู้ตามแสดงความคิด
และเหตุผล ไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตามแม้ว่าจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้นำ ผู้นำทำให้ผู้ตาม
รู้สึกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้นำจะสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีการแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผู้นำจะ
พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของ
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ผู้ร่วมงานทุกคนผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งคำถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเชื่อ และประเพณี
การกระตุ้นทางปัญญาเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของผู้ตาม เพ่ือให้ต ระหนัก เข้าใจ
และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

4. การคำนึ งถึ งเอกบุคคล ( Individualized Consideration) ผู้นำจะมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องบุคคลในฐานะเป็นผู้นำ ในการดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล ทำให้รู้สึกมีคุณค่าและมี
ความสำคัญผู้นำจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตามแต่ละคน ผู้นำจะเอาใจ
ใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคลเพ่ือความสัมฤทธิ์และเติบโตของแต่ละคน ผู้นำจะ
พัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้นำจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยให้
โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของการสนับสนุน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านความจำเป็นและความต้องการ ผู้นำแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น บางคนได้รับอำนาจการตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดกว่า 
บางคนมีโครงสร้างที่มากกว่า ผู้นำมีการส่งเสริม การสื่อสารสองทางและมีการจัดการด้วยการเดินดู
รอบ ๆ (Management By Walking Around มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว ผู้นำสนใจใน
ความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งคน (As a Whole Person) มากกว่า
พนักงาน หรือ เป็นเพียงปัจจัยการผลิต ผู้นำจะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา (Empathy) ผู้นำจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตาม
ได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถ ผู้นำจะดูแลผู้ตามว่า
ต้องการคำแนะนำการสนับสนุน และการช่วยให้ก้าวหน้าในการทำงานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผู้
ตามจะไม่รู้สึกว่าเขากำลังถูกตรวจสอบ58 

ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของเบนนิสและนานัส (Bennis and Nanus) 
เบนนิส และนานัส (Bennis and Nanus) ได้สัมภาษณ์ผู้นำและพบว่า หลักการที่ผู้นำยึดถือ

ร่วมกันในการส้รางความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร ได้แก่ 
1. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องมีอนาคตหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ชัดเจน ดึงดูดใจและสามารถ

ทำให้เป็นจริงได้ เป็นภาพความคิดที่สร้างแรงจูงใจ ทำให้ผู้ตามคล้อยตามและต้องการทำให้ภาพนั้น
เป็นจริง ทำให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งที่มีคุณค่าขององค์กร 

2. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้กำหนดกรอบโครงสร้างทางสังคม เป็นผู้ปรับเปลี่ยนคุณค่า
ความเชื่อและบรรทัดฐานขององค์กรให้กับสมาชิกในหน่วยงาน 

 
58 Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practices, 3rd ed.(New york: 

Sage Publication, 2004), 174-177. 
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3. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างความไว้วางใจในองค์กร โดยการปฏิบัติตนเป็นคนที่น่าเชื่อถือ
และรักษาคำมั่นสัญญา 

4. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง มีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเอง มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง59 

ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิญปฏิรูปของเบิร์น (Burns) 
เบิร์น (Burns) อธิบายภาวะผู้นำในเชิงกระบวนการที่ผู้อิทธิพลต่อผู้ตาม ในทางกลับกัน ผู้

ตามก็มีอิทธิผลต่อการแก้ไขพฤติกรรมของผู้นำเช่นเดียวกัน ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปมองได้ทั้งในระดับ
แคบที่ เป็นกระบวนการที่ส่ งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล ( Individual) และในระดับกว้างที่ เป็น
กระบวนการในการใช้อำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบันในทฤษฎีของเบิร์น(Burns) ผู้นำ
เชิงปฏิรูปจะพยายามยกระดับของการกระตระหนักรู้ของผู้ตาม โดยยกระดับกว้างที่เป็นกระบวนการ
ในการใช้อำนาจเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบันในทฤษฎีของเบิร์น (Burns) ผู้นำเชิงปฏิรูป
จะพยายามยกระดับของการตระหนักรู้ของผู้ตามโดยยกระดับแนวคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้
สูงขึ้น เช่น เสรีภาพ ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน สันติภาพ และมนุษยธรรม โดยไม่ยึดตาม
อารมณ์ เช่น ความกลัว ความเห็นแก่ตัว ความอิจฉาริษยา ผู้นำจะทำให้ผู้ตามก้าวขึ้นจาก “ตัวตนใน
ทุก ๆ วัน” (Everyday Selves) ไปสู่ “ตัวตนที่ดีกว่า” (Better Selves) 

เบิร์นมีแนวคิดว่า ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป อาจจะมีการแสดงออกโดยผู้ใดก็ได้ในองค์การทุก ๆ
ตำแหน่งซึ่งอาจจะเป็นผู้นำหรือผู้ตาม และอาจจะเกี่ยวกับคนที่มีอิทธิพล เท่าเทียมกันสูงกว่า หรือต่ำ
กว่าก็ได้ และเห็นว่า ภาวะผู้นำเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอำนาจ ระดับ
แรงจูงใจ และทักษะ เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งเกิดได้ใน 3 ลักษณะ คือ 

1. ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ติดต่อกับผู้
ตามแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ผู้นำจะใช้รางวัล เพ่ือตอบสนองความต้องการ และเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับความสำเร็จในการทำงาน ถือว่าผู้นำและผู้ตามมีความต้องการอยู่ในระดับขั้นแรกตาม
ทฤษฎีความต้องการอยู่ในลำดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow's Need Hierarchy Theory) 

2. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผู้นำจะตระหนักถึงความ
ต้องการและจูงใจของผู้ตาม ผู้นำและผู้ตามมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะยกระดับความต้องการซึ่งกัน
และกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้ง 2 ฝ่าย คือ เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นผู้นำแบบจริยธรรม กล่าวคือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม จะ
กระตุ้นผู้ตามให้เกิดความสำนึก (Conscious และยกระดับความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้นตามลำดับ

 
59 Warren G. Bennis and Burton Nanus, Leadership: The Strategies for taking 

change (New York: Harper and row, 1985), 89-91 
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ขั้นความต้องการของมาสโลว์ ทำให้ผู้ตามเกิดจิตสำนึกของอุดมการณ์และยึดค่านิยมเชิงจริยธรรม เช่น 
อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และมนุษยชน 

3. ภาวะผู้นำแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงเป็น
ผู้นำแบบจริยธรรมอย่างแท้จริง เมื่อผู้นำได้ยกระดับความประ พฤติละความปรารถนาเชิงจริยธรรม
ของผู้นำและผู้ตามให้สูงขึ้น และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ฝ่าย อำนาจของผู้นำจะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้นำทำให้ผู้ตามเกิดความไม่พอใจต่อสภาพเดิม ทำให้ผู้ตามเกิดความขัดแย้งระหว่างค่านิยมกับวิธี
ปฏิบัติ สร้างจิตสำนึกให้ผู้ตามเกิดความต้องการในระดับขั้นที่สูงกว่าเดิมตามลำดับขั้นความต้องการ
ของมาสโลว์ หรือระดับการพัฒนาเจริญธรรมของโคลเบิร์ก แล้วจึงดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพทำให้
ผู้นำและผู้ตามไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้น60 

ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของคูซและพอสเนอร์(Kouzes and Posner) 
คูซและพอสเนอร์ (Kouzes และ Posner) เชื่อว่า การเป็นผู้นำเป็นกระบวนการที่สามารถ

สอนได้ โดยผู้นำได้รับอำนาจอิทธิพลจากผู้อ่ืนและเพ่ือนร่วมงานในขณะที่ความเป็นผู้นำจากความเชื่อ
ที่มั่นคงต่อวัตถุประสงค์และเต็มใจที่แสดงออกซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพจะต้อง
แสดงภาวะผู้นำของตน 5 ด้านต่อไปนี้ 

1. การแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ (Model the Way) หมายถึง แสดงให้เห็นเป็น
ตัวอย่าง มีการกำหนดค่านิยม ความเชื่อทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอย่างชัดเจน และมีการกระทำใน
สิ่งที่พูดว่าจะทำ มีการสร้างความเป็นเอกภาพด้วยค่านิยมร่วมขององค์การ และทำให้ค่านิยมร่วมคง
อยู่ สามารถเห็นได้ในชีวิตประจำวัน การเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การมาเช้า เลิก
งานช้า ทำงานหนักและอยู่ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาการบรรลุความสำเร็จแบบค่อยเป็นค่อยไป (Small 
Wins) การสร้างความผู้กพันต่อการปฏิบัติภารกิจ มีการทดลองทำอย่างต่อเนื่อง มีการลดขั้นตอนการ
ทำงานที่ไม่สำคัญลง และเน้นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญจริง ๆ ปฏิบัติงานในลักษณะที่กระชับฉับไว 

2. การสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Inspire a Shared Vision) หมายถึง 
ผู้นำต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ในอนาคตที่สื่อถึง มาตรฐานที่เป็นเลิศ มีการจินตนาการภาพในอุดมคติที่
โดดเด่นไม่เหมือนใคร ใช้สัญชาตญาณหรือความรู้จากประสบการณ์ในอดีตมาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าและวางแผนในอนาคต มีการขอความร่วมมือจากผู้อ่ืน โดยสร้างสิ่งที่มีความหมาย สิ่งที่เป็นความ
ปรารถนาที่แท้จริงของมนุษย์มาเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนไว้กับเป้าหมายของส่ วนรวม ผู้นำจะต้องมีการ
ถ่ายทอดและทำวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง 

3. การท้าทายกระบวนการ (Challenge the Process) หมายถึง ผู้นำต้องมองหาโอกาสเพ่ือ
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสถานะเดิม ไปสู่สถานะที่ดีกว่า ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยสำคัญคือการปลุก

 
60 James M. Burns, Leadership (New York: Harper and Ron, 1987), 4. 
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เร้าแรงจูงใจภายใน การสร้างความสมดุลของงานประจำ การใช้มุมมอง เช่น ข้อมูลข่าวสารจาก
ภายนอก ผู้นำต้องมีการทดลองและยอมรับความเสี่ยง มีการเรียนรู้จากความผิดพลาดและ
ความสำเร็จ มีการจัดการกับความเครียดทางบวก 

4. การมอบอำนาจให้ผู้ อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน (Enable Other to Act) หมายถึง การ
สนับสนุนความร่วมมือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยมีการพัฒนาเป้าหมายร่วมกัน การค้นหา
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน และการสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผู้นำมีการ
สร้างความเข้มแข็งให้ผู้อ่ืน มีการแบ่งปันอำนาจและข้อมูล มีการทำให้ผู้ตามมีภาวะผู้นำในตนเอง มี
การให้ทางเลือก มีการพัฒนาสมรรถนะหรือความสามารถ และมีการเสนอการสนับสนุนช่วยเหลือด้าน
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม 

5. การเสริมสร้างกำลังใจ (Encourage the Heart) หมายถึง ผู้นำต้องทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนถ้าทำผลงานได้ตามที่เป้าหมายกำหนด ผู้นำต้องทำหน้าที่
เสริมสร้างกำลังใจ โดยการทำให้เห็นคุณค่าของผลงาน การเชื่อมโยงรางวัลเข้ากับผลงาน การสร้าง
ความเชื่อมั่นให้เกิดข้ึนโดยการตั้งความคาดหวังสูงทั้งต่อตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา 61 

ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของไทกีและเดอแวนนา (Tichy and Devanna) 
ไทกี และเดอแวนนา (Tichy and Devanna) ได้สรุปคุณลักษณะของภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป

ดังนี้ 
1. มีลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Identification as a Change Agent) กล่าวคือ เป็น

ผู้นำที่สร้างสรรค์ ปรังปรุง พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ และนำการพัฒนามาสู่องค์การ 
2. กล้าพูดกล้าทำ (Courage and Outspokenness) ผู้นำลักษณะนี้จะเป็นผู้ที่กล้าเสี่ยง

สามารถที่จะยอมรับ กล้าเผชิญกับความจริง แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างมากและสามารถที่จะ
เปิดเผยในสิ่งที่เป็นจริงได้กับผู้อ่ืน แม้ว่าเป็นสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นไม่ต้องการรับฟัง 

3. มีความเชื่อมั่นในบุคคล (confident in People) บุคคลประเภทนี้แม้จะมีอำนาจ แต่ก็มี
คุณลักษณะที่สนใจกับความต้องการของบุคคลอ่ืน พยายามที่จะให้อำนาจกับคนอ่ืน ๆ แทนที่จะใช้วิธี
เผด็จการอย่างเดียว 

4. ความเชื่อมั่นคุณค่าเป็นแรงผลักดัน (Value-driven) บุคคลประเภทนี้โดยทั่วไปจะปลูกฝัง
ให้ลูกน้องเชื่อมั่นในคุณค่าท่ีดี เพ่ือให้เกิดแรงผลักดันในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง 

 
61 James  M. Kouzes and Barry Z. Posner, The Leadership challenge: How to 

get extraordinary things done in organizations,5th ed. (CA: Jossey-Bass, 2012).15 
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5. เป็นผู้ที่ ใส่ใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ผู้นำแบบนี้จะมองความ
ล้มเหลวเป็นว่าบทเรียน มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
พยายามปรับปรุงตนเองและพฤติกรรมการบริหาร 

จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป คือภาวะที่ผู้นำต้องปฏิรูป
องค์การดังต่อไปนี้ 

1. ผู้นำเชิงปฏิรูปจะสร้างศรัทธา ความน่าเชื่อถือ สร้างบุคลิกภาพ สร้างแรงบันดาลใจเป็น
แบบอย่างให้ผู้ตามในเรื่องของการวางแผนการทำงาน การลงมือปฏิบัติและแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้ผู้
ตามยอมรับในสิ่งนั้นจนไว้วางใจและช่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ผู้นำเชิญปฏิรูปแบบการ
ทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเป็นผู้ให้กำลังใจ กระตุ้น ซักจูงผู้ใต้บังคับบัญชาของตนที่จะรับผิดชอบ
ในหน้าที่ รวมทั้งพัฒนาด้านความประพฤติ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. ผู้นำเชิงปฏิรูปจะกำหนดวิสัยทัศน์ในอนาคตขององค์การให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และสร้าง
แรงบรรดาใจให้ผู้ตามคำนึงถึงผลประโยชน์ ตระหนักถึงความสำคัญของวิสัยทัศน์ กระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือรวมใจของคนในองค์การว่า เขาคือส่วนหนึ่งขององค์การที่ตั้งไว้ 

3. ผู้นำเชิงปฏิรูปจะมีความกล้า ท้าทาย เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง สร้างสรรค์
ปรับปรุง มีความเชื่อมั่นในต้นเองที่จะเปลี่ยนแปลงองค์การทั้ งภายในและภายนอกให้กำลังใจผู้ตาม
เพ่ือให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยยกระดับแนวคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้
สูงขึ้น ไม่ยึดตามอารมณ์ ความเห็นแก่ตัว ความอิจฉาริษยา แต่จะให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
โดยไม่ขัดแย้ง มีความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสันติภาพและมนุษยธรรมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันของในสมาชิกในองค์การ 

4. ผู้นำเชิงปฏิรูปจะกระตุ้นให้ผู้ตามใช้สติปัญญา ความคิด ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ตามตลอดเวลา กระตุ้นให้ผู้ตามนำความรู้ แนวคิดใหม่ ๆ มาสร้างนวัตกรรม
วิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ และให้ผู้ตามมองว่า ปัญหาความล้มเหลว หรือ
ความสำเร็จที่เกิดข้ึนนั้น เป็นบทเรียนที่สำคัญที่ทำให้ต้องพัฒนาและปรังปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา62 

 
62 Noel M. Tichy and Mary Anne Devanna, Transformational leadership in 

the context of organizational change.(Journal of Organization Change Management 
,1990), 19-32. 
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องค์กรสมรรถนะสูง 

ความหมายขององค์กรสมรรถนะสูง 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคำว่า องค์กรสมรรถนะสูง ไว้ดังนี้ 
บายเทนดิจค์ (Buytendijk) กล่าวว่า องค์กรสมรรถนะสูง คือองค์กรที่สามารถเข้าใจ และ

เข้าถึงตลาดก่อนองค์กรอ่ืน สามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง และสามารถรับมือกับแรง 
กดดันต่างๆได้จากภายในและภายนอกองค์กรได้ดี63 

บลังชาร์ด (Blanchard) กล่าวว่า องค์กรสมรรถนะสูง เป็นองค์กรที่สามารถสร้างผลงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง ในขณะที่พนักงานมีความพึงพอใจ และมีความมุ่งม่ันต่อความสำเร็จสูงเช่นกัน64 

 เวคคิโอ และแอพเพลบัม (Vecchio and Appelbaum) กล่าวว่า องค์กรสมรรถนะสูงให้
ความสำคัญกับการแก้ปัญหา องค์กรจะบรรลุมีผลการปฏิบัติงานสูง อย่างยั่งยืนได้ พนักงานและ
ผู้บริหารต้องทำงานร่วมกัน มีความผู้กพันกัน มีเป้าหมายในการทำงาน อย่างเดียวกัน มีการเลื่อนไหล
ของข้อมูลในองค์กร และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ด6ี5 

เคริว และ คณะ (Carew and others) กล่าวว่า องค์กรสมรรถนะสูงว่า คือองค์กรที่ประสบ
ความสำเร็จ ในการดำเนินงานติดต่อกันเป็นเวลานาน มีความมุ่งม่ันต่อความสำเร็จ บุคลากรมีความพึง
พอใจใน ระดับสูง และมีพันธสัญญาที่จะไปสู่ความสำเร็จ66 

 เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮันท์ และออสบอร์น (Schermerhorn Hunt and Osborn) กล่าวว่า  
องค์กรที่มีศักยภาพการทำงานสูง (High Performance Organization) ว่าเป็นองค์กรที่มีการ
ออกแบบเพ่ือให้พนักงาน ปฏิบัติงานได้ดีที่สุด และเกิดผลดีแก่องค์กรแบบยั่งยืน โดยจะต้องมีการ
พัฒนาด้านสติปัญญาซึ่งถือเป็น ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรมีศักยภาพการทำงานสูง การมุ่ง
ความสำคัญที่ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ง ทรัพย์สินทางปัญญา ( intellectual capital) คือ ผลรวมของ

 
63 Frank Buytendijk, “Five Keys to Building High Performance Organization,” 

Business Performance Management Magazine, (February 2006): 1-20. 
64  Blanchard Ken, Leading At A Higher Level : Blanchard on Leadership 

and Creating high Performing Organizations (New jersey : Blanchard Management 
Corporation , 2010)10-11. 

65 R.P. Vecchio, and S.H. Appelbaum, Managing Organization Behavior 
Dryden, 1995, 42. 

66 Don Carew, et al., Is your organization high performing, accessed January 
20, 2020, available from http://www.peursonhighered.com/sample charter7013144 
909.paf 
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ความรู้ความชํานาญ และพลังงานที่เกิดจากสมาชิกในองค์กรภายใต้เทคโนโลยีระดับสูง พนักงานจะ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการกำหนดจุดมุ่งหมาย ภารกิจ และกลยุทธ์ของ
องค์กร องค์กร การทำงานสูงจะมีขั้นตอนการทำงานเพ่ือสร้างทีมงานที่สำคัญ นโยบายทรัพยากร
มนุษย์จะเกี่ยวข้อง กับความสามารถในการยืดหยุ่นได้ ความรู้ ทักษะ และแรงจูงใจ ในขณะเดียวกันก็
มุ่งการสอนงาน การประสมประสานของงาน การสร้างทีมงาน การอำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทีมงานที่ดีท่ีสุด และการตอบสนองความสำคัญของลูกค้า67 

 เดอวาล (De Waal) กล่าวว่า องค์กรสมรรถนะสูง หมายถึง องค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน องค์กรที่มีความสามารถในการ ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม องค์กรที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว องค์กรที่ให้ ความสำคัญกับการดำเนินงานในระยะยาว องค์กรที่มีการ
จัดการในลักษณะบูรณาการเพ่ือให้เกิดความ สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ โครงสร้าง กระบวนการ และ
คน อย่างทั่วทั้งองค์กร องค์กรที่มุ่งเน้นการ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาขีดความสามารถหลัก
ขององค์กร องค์กรที่ใช้เวลาปรับปรุงเงื่อนไข การทำงานและพัฒนาโอกาสให้กับบุคลากรในองค์กร68 

พสุ เตชะรินทร์ กล่าวว่า องค์กรสมรรถนะสูง ว่าเป็นองค์กรที่เก่ง มีแผนรองรับกับสภาวะ
ต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถ กระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุก
มุมมองทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลา และ
คุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับ69   

 จากความหมายดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า องค์กรสมรรถนะสูง เป็นองค์กรที่ใช้กระบวนการ
ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยเป็นองค์กรที่มีความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลง สามารถรับมือกับแรงกดดันภายในและภายนอกองค์กร  บุคลากรมีความพึงพอใจมุ่งมั่น
ในความสำเร็จ เพ่ือตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 

 
67John R. Schermerhorn, James G. Hunt and Richard N. Osborn, 

Organizational Behavior, 9th ed. (New York: John Wiley & Sons, 2007), 436-437. 
68A. A. De Waal, “The Characteristics of High Performance Organization," 

Business Strategy Series 8, 3 (Emerald Group Publishing 2007): 179-185. 
69พสุ เตชะรินทร์, “องค์การแห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ,"ผู้จัดการรายสัปดาห์, no. 

1064 (2550): 20. 
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แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูง 

ลินเดอร์ และบรูคส์ (Linder and Brooks) จากบริษัทที่ปรึกษาทางการจัดการได้ ชี้ให้เห็นว่า
การที่หน่วยงานราชการจะเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ได้
นั้นจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ 

1. การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ (client-centered) มีพันธกิจที่มุ่งมั่นต่อการตอบสนองความ 
ต้องการของความคาดหวังของประชาชนและมีการดำเนินการเพ่ือค้นหาความต้องการและความ 
คาดหวังของประชาชนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

2. การมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ (Outcome-oriented) องค์กรดำเนินการเพ่ือนําไปสู่ 
การบรรลุผลลัพธ์ ซึ่งหน่วยงานราชการโดยปกติมีการจัดผลการดำเนินงานในลักษณะของปัจจัยนําเข้า 
(input) และผลผลิต (output) มากกว่าผลลัพธ์ 

3. สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ (accountable) เกิดได้จากการตรวจสอบได้ทางการเงิน 
การระมัดระวังจำนวนเงินที่ถูกจ่ายไปในงบประมาณที่กำหนด องค์กรที่สมรรถนะสูงไม่เพียงแต่วัดผล 
และรายงานผลการดำเนินงานเท่านั้น แต่ต้องชี้แจงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของเงินที่ถูกจ่ายไป 

4. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น ( innovative and flexible) องค์กรมีการ 
ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบสนองสู่ความท้าทายใหม่ๆ พนักงานถูก
กระตุ้น ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิธีที่จะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมี
กระบวนการ และโครงสร้างองค์กรตอบสนองอย่างฉับพลันต่อโอกาสขององค์กร 

5. พร้อมที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน (open and collaborative) มีความเข้าใจใน 
ระบบใหญ่ขององค์กร สร้างการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีการปฏิบัติงานที่เปิดกว้าง และมีหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือสร้างความร่วมมือที่ดีในการทำงาน 

6. มีความมุ่งมั่น (passionate) องค์กรมีความชัดเจนต่อเป้าหมาย และการปฏิบัติงานใน การ
ที่จะทำให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล  

นอกจากนี้  ลินเดอร์ และบรูคส์ (Linder and Brooks) ให้รายละเอียดลงไปอีกว่าจาก 
คุณลักษณะที่สำคัญทั้ง 6 ประการข้างต้น หน่วยงานราชการจะต้องมีความสามารถที่สำคัญอีก  
9 ประการได้แก ่

 1. การวางยุทธศาสตร์และนโยบาย (Strategy and policy making) กำหนดความชัดเจน 
แนวทางที่จะไปสู่เป้าหมาย ตระหนักถึงยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กร ซึ่งยุทธศาสตร์และ 
นโยบายที่ดีนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

2. การออกแบบองค์กรและกระบวนการทำงาน (organization and process design)  
ใช้หลัก 6 ประการเป็นกรอบของรูปแบบกระบวนการขององค์กร องค์กรที่มีสมรรถนะสูงไม่เพียงแต่ 
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ออกแบบองค์กรและกระบวนการเพ่ือความก้าวหน้า องค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือยกระดับ 
ผลลัพธ์และคุณค่าขององค์กร 

3. การบริหารผลการปฏิบัติ งาน (performance management) มีการวางแผนและ 
กระบวนการเพ่ือให้มั่นใจว่านําไปสู่การบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการแบ่งปันผล 
การปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยกับสมาชิกในองค์กร 

4. การมีพันธมิตรและเครือข่าย (partnering) ทั้งจากภาคเอกชนหรือผู้ให้บริการอ่ืนๆ จนถึง
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครจากองค์กรหรือชุมชน การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ซึ่งจะ  
ช่วยสนับสนุนการดำเนินการขององค์กร 

5. การดำเนินงานที่ดี (operations) องค์กรดำเนินการก่อให้เกิดคุณภาพสูงในทุกๆวัน เพื่อส่ง
มอบสิ่งที่ดีและงานที่มีคุณภาพ 

6. การตลาดและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (marketing and client relationship 
management) มีการจัดทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การสำรวจความพึงพอใจและผล 
การศึกษา เพ่ือนําไปสู่การทราบความต้องการของลูกค้า สิ่งเหล่านี้ทำให้เข้าใจถึงความแตกต่างของ 
ลูกค้า และนําไปสู่การออกแบบการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 

7. การจัดหาและการขนส่ง (procurement and logistics) มีการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่น 
การลงทุน กระบวนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและระบบสนับสนุนที่ดี และบริหารจัดการได้ 
ทันกับเวลาที่ลูกค้าต้องการ 

8. การบริหารทุนมนุษย์ (human capital management) มีระบบบริหารบุคลากรที่  
ยืดหยุ่นเปิดโอกาสนําไปสู่การสร้างนวัตกรรม และตอบสนองความต้องการของบุคลากร 

9. การบริหารข้อมูลสารสนเทศ (information management) นําข้อมูลสารสนเทศไปสู่ 
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ70 

เดอ วาล (De Waal) ได้อธิบายลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
4 กลุ่ม ได้แก ่

1. การเน้นการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก 
2. โครงสร้างองค์กรอันประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 4 ตัว คือ การออกแบบองค์กร ยุทธศาสตร์ 

การจัดการกระบวนการ และเทคโนโลยี 
3. วัฒนธรรมองค์กรที่ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 3 ตัว ได้แก่ ภาวะผู้นําการจัดการกับ 

ปัจเจกบุคคล และกำหนดบทบาทที่เหมาะสม และวัฒนธรรม 

 
70 Jane C. Linder and Jeffrey D Brooks, "Transforming the Public Sector," 

Outlook Journal (October 2004): 48. 
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4. พฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร โดยการเน้นการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก71 

บายเทนดิจค์ (Buytendik) ได้ทำการสำรวจองค์กรที่มีสมรรถนะสูงพบว่า ลักษณะร่วม 
ขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีอยู่ 5 ประการ คือ 

1. ต้องมีการกำหนดเป้ าหมายที่ ท้ าทายและสามารถที่ จะบรรลุ เป้ าหมายนั้ น ได้   
(set ambitious targets) การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย จะช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้ สิ่ งที่ 
ช่วยผลักดันให้เกิดผลงานที่ดีเด่นต้องระบุไว้ในพันธกิจขององค์กรด้วย ซึ่งในการระบุในพันธกิจนี้จะ 
ช่วยกระตุ้นพนักงานให้สร้างผลงาน 

2. ต้องมีการแบ่งปันค่านิยมกับบุคลากรที่อยู่ในองค์กร (shared values) บรรทัดฐาน และ
ค่านิยมมีความสำคัญอย่างมากกับองค์กรที่มีสมรรถนะสูงเพราะถ้าคนภายในองค์กรมีค่านิยมที่ 
แตกต่างกันมาก ๆ เมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม จะทำให้เกิดความไม่ราบรื่นหรือมีการ 
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

3. ต้องมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และเชื่อมโยงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร (focus & alignment) การ
ดำเนินงานตามกลยุทธ์มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการกำหนดกลยุทธ์ และจะยังดีกว่าองค์กร ที่มี
กลยุทธ์ดี แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้ นอกจากนี้การจัดระบบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพก็ 
เป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้การเชื่อมโยงกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกลยุทธ์มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

4. ต้องมีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว (organizational 
agility) ในองค์กรที่มีสมรรถนะสูงการสร้างความสามารถในการปรับตัวนั้นทำโดยผ่านระบบข้อมูลที่มี 
ประสิทธิภาพ การสร้างความมีมาตรฐาน (Standardizing) โดยใช้วิธีการจ้างเหมางานบางอย่างไป 
การควบคุมช่องทางต่าง  ๆ  อย่างครบวงจรการบริหารงานแบบโครงการ  (project-based 
management) 

5. ต้องมีการเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร (shared business model) การเชื่อมโยง   
ทำได้โดยใช้การจัดการผลการปฏิบัติงานที่เรียกว่า performance management และเชื่อมโยงส่วน 
ต่าง ๆ โดยผ่านการวิเคราะห์ช่องว่างที่เรียกว่า gap analysis และทำการแก้ไขช่องว่างเหล่านั้น 
อย่างไรก็ตามองค์กรที่มีสมรรถนะสูงจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา72 

 
71 A. A. De Waal, “The Characteristics of High Performance Organization," 

Business Strategy Series 8, 3 (Emerald Group Publishing 2007): 179-185. 
72 Frank Buytendijk, “Five Key to Building High Performance Organization," 

Business Performance Management Magazine (February 2006): 22-23. 
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มิลเลอร์ (Miller) อธิบายหลักการและวิธีปฏิบัติของการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศได้ โดย
ใช้ตัวอย่างคุณลักษณะเฉพาะขององค์กรแบบดั้งเดิมเปรียบเทียบว่าเมื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความ    
เป็นเลิศแล้วคุณลักษณะนั้นๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ดังนี้ 

1. จากองค์กรที่ใช้การควบคุมสูงเป็นองค์กรที่ใช้ความเชื่อใจ (high Control to high trust) 
มิลเลอร์ เชื่อว่าองค์กรที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ และใช้กฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในการควบคุมการ 
ทำงานของพนักงานจะก่อให้เกิดการต่อต้าน พนักงานทำงานอย่างไม่มีความสุข ทำงานเพียงเพราะ 
หน้าที่ หรือทำตามระเบียบข้อบังคับ ไม่ได้ใช้หัวใจในการทำงาน และนําไปสู่ความขัดแย้งกันในที่สุด           
แต่องค์กรที่ใช้ความเชื่อถือหรือเชื่อใจพนักงานในองค์กรจะทุ่มเทพลังในการทำงานอย่างเต็มที่ทำ
ให้ผล ดำเนินการโดยรวมของบริษัทดีขึ้น นอกจากความไว้วางใจภายในองค์กรแล้วยั งต้องสร้างความ 
ไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า ผู้ประกอบการ ซึ่งจะนําไปสู่การสร้าง 
สังคมแห่งความวางใจ การดำเนินธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ก็จะประสบความสำเร็จโดยง่าย 

2. จากองค์กรที่มุ่งผลิตสิ่งของไปสู่องค์กรที่มุ่งผลิตองค์ความรู้ (focus on making “high” 
to making “knowledge”) มิลเลอร์ กล่าวว่าสิ่ งที่ มีค่าที่ สุดขององค์กรคือทรัพยากรมนุษย์  
โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ทรัพยากรอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุน ที่ดิน 
แรงงาน ก็ไม่สามารถเทียบคุณค่ากับทรัพยากรมนุษย์ที่ เปี่ยมไปด้ วยความรู้ความสามารถได้  
นักเศรษฐศาสตร์รุ่นก่อน ๆ เชื่อว่า คุณค่าถูกสร้างขึ้นจากทุนและแรงงาน แต่ปัจจุบันคุณค่าถูกสร้าง
ขึ้น จาก “ผลิตภาพในการผลิต” และ “นวัตกรรม” ซึ่งสองสิ่งนี้สร้างขึ้นจากความรู้ทั้งสิ้น 

3. จากการตัดสินใจโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งสู่การตัดสินใจโดยทีม (individual decisions 
making to team decisions making) เดิมการตัดสินใจจะกระทำโดยผู้มีอำนาจ แต่ในปัจจุบันการ 
ออกแบบองค์กรที่ใช้ระบบการทำงานเป็นทีม ให้อำนาจทีมในการออกแบบกระบวนการทำงานของ 
ตนเอง สามารถติดต่อกับลูกค้าและ supplier ได้โดยตรง และสามารถเปลี่ยนหรือปรับปรุง 
กระบวนการทำงานตามความต้องการของลูกค้า การตัดสินใจจึงเป็นการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิก 
ในทีม คุณค่าของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นหลักของการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศและ 
ทีมงานที่ เป็นเลิศ ทีมงานต้องค้นหาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในทีมก่อนที่จะเริ่มงาน 
จากนั้น จึงสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์กร และลูกค้าภายนอกองค์กรเพ่ือก่อให้เกิด
คุณค่า ภายใน (value chain) การออกมาจากวัฒนธรรมเดิม  ๆ ในทันทีทันใดไม่ใช่เรื่องง่าย 
โดยเฉพาะใน องค์กรที่มีวัฒนธรรม องค์กรที่ฝังรากลึกแล้ว การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต้องอาศัยเวลา
และการฝึกฝน ร่วมกัน ดังนั้นการสร้างทีมในองค์กรจึงต้องการการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านทัศนคติและ
มุมมอง ทำให้ สมาชิกภายในทีมมีจุดมุ่งหมายและความสนใจเดียวกัน 

4. จากการให้รางวัลรายบุคคลไปสู่การให้รางวัลเป็นทีม ( Individual rewards to team 
based reward) การที่องค์กรที่มีการปรับปรุงระบบทรัพยากรมนุษย์เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งความ      
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เป็นเลิศไม่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจมีสาเหตุมาจากความล้มเหลวในการบริหาร 
โครงสร้างและกระบวนการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน ในขณะที่องค์กรเปลี่ยนการ 
จัดการภายในองค์กรเป็นระบบทีม แต่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างกันเป็นรายบุคคลทั้ง  ๆ ที่การ 
ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะนี้เป็น
เหตุ ของความไม่สบายใจ และความแตกสามัคคีของพนักงานในองค์กร การจ่ายผลตอบแทนให้
พนักงานใน การทำงานร่วมกันไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ควรจ่ายผลตอบแทนตามผลงานของทีมเพ่ือ
สร้างความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันในทีม ทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อผลงานร่วมกัน 

5. จากสายบังคับบัญชาแนวดิ่งไปสู่สายบังคับบัญชาแนวราบ (vertical to horizontal 
Organization) มิลเลอร์ (Miller) เห็นว่าการควบคุมการทำงานในลำดับการบังคับบัญชาระดับแรก 
ขององค์กรจะทำได้ง่ายกว่า เนื่องจากใช้กลไกในการควบคุมและตรวจสอบน้อย องค์กรที่มุ่งสู่ความ 
เป็นเลิศจะมีลำดับชั้นการบังคับบัญชาน้อยกว่า และมีการกำกับดูแลที่ง่ายกว่าองค์กรแบบดั้งเดิม : 
การจัดองค์กรในแนวราบมีการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ โดยแต่ละทีมงานจะมีการควบคุมภายใน 
ทีมตนเอง และในขณะเดียวกันจะถูกวัดประสิทธิภาพการทำงานและการควบคุมจากทีมอ่ืน ๆ รวมทั้ง 
ลูกค้าและผู้ประกอบการ (Supplier) ที่ติดต่อโดยตรงกับทีม 

6. จากโครงสร้างตายตัวไปสู่โครงสร้างพลวัตร (fixed structure to dynamic structure) 
เทคโนโลยีการตลาด วิธีการผลิต และจัดจำหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีใครสามารถ
ระบุได้ว่าในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนําไปสู่การ 
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และโครงสร้างขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้ ดังนั้นโครงสร้างและ 
บุคลากรในองค์กรต้องมีความยืดหยุ่น พร้อมรับสถานการณ์ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเมื่อ 

7. จากองค์กรที่ปิดกั้นตัวเองไปสู่องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับภายนอก 
(companies with walls to companies without walls) องค์กรแบบดั้งเดิมยึดมั่นกับความเป็น
ตัว ของตัวเอง คิดว่าตนเองสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง73 

เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮันท์ และออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt and Osborn) ได้เสนอ 
ส่วนประกอบขององค์กรที่มีศักยภาพการทำงานสูง 5 ประการ 

1. ความเกี่ยวข้องระหว่างพนักงาน (employee involvement) เป็นการมอบหมายการ 
ตัดสินใจให้กับพนักงานในทุกระดับ ทำให้มีความเกี่ยวข้องกันและเกิดความต่อเนื่องในกรณีที่ไม่มี 
ความเกี่ยวข้องกับพนักงาน จะทำเฉพาะงานของตนเท่านั้น ส่วนในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกันนั้น 

 
73 Lawrence M. Miller, The High - Performance Organization - An 

Assessment of Virtues and Values, อ้ า ง อิ ง ใ น http//www.ethicaeconomia.org/en/ 
conference/paper/ paper20,2002 
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สมาชิกจะมีการพบปะกันเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น  
มีกล่องเสนอแนะความคิดเห็นโอกาสในการอภิปรายปัญหาในการทำงาน วงจรคุณภาพ สมาชิก ทีม
คิวซี ในผู้บริหารระดับกลางมีการมอบหมายความรับผิดชอบสำหรับการตัดสินใจในงานประจำวัน ทำ
ให้เกิดความเกี่ยวข้อง ประสานกันตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับบน ลักษณะการมอบอำนาจทำให้เกิด  
ความรับผิดชอบของพนักงานในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานของตนเอง ทำให้พนักงานเกิดความตระหนัก  
ถึงผลประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึน จากสิ่งที่ยอมให้พนักงานทำตามวิธีที่พวกเขาตัดสินใจทำงานที่ตนรับผิดชอบ 

2. ทีมงานบริหารตนเอง (self-directing work teams) เป็นทีมงานที่ได้รับการมอบหมายให้ 
ตัดสินใจในการวางแผน (planning) การทำงาน(doing) และการประเมินผล(evaluating) การทำงาน
ของ ตน เรียกว่า ทีมงานบริหารตนเอง(self- directing work teams) บางครั้ งอาจเรียกว่า  
(self-managing teams ห รื อ  self leading Work teams ห รื อ  autonomous Workgroups) 
เหตุผลที่สำคัญ 2 ประการ ในการมีทีมงานบริหารตนเองในองค์กรที่มีศักยภาพการทำงานสูง คือ  
1) พนักงานมีความรู้ความชํานาญสูงขึ้น 2) มีการเพ่ิมความต้องการบริหารตนเองขององค์กร 
เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทีมงาน บริหารตนเองจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของพนักงาน        
ความผู้กพันและการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย 

3. เทคโนโลยีการผลิตแบบประสมประสาน ( integrated production technologies) 
องค์กรทุกแห่งนําเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อผสานการใช้ทรัพยากร ความรู้ วิธีการ และการสร้างสรรค์สินค้า 
หรือบริการจากการดำเนินการ แนวคิดของเทคโนโลยีการผลิตแบบประสมประสานจะมุ่งเน้นที่ความ 
ยืดหยุ่นในการผลิต การให้บริการ การออกแบบงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยมุ่งที่การใช้ 
คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การผลิต การควบคุ มอุปกรณ์ใน 
กระบวนการผลิต การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ หรือบริการและการประสมประสานกับหน้าที่ธุรกิจอ่ืน ๆ 
เช่น การรับคำสั่งซื้อและระบบบัญชี ซึ่งลักษณะของเทคโนโลยีการผลิตแบบประสมประสานจะ 
เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตและการให้บริการแบบทันเวลาพอดี (just - in -time : JIT) ระบบการผลิต 
แบบทันเวลาพอดี (just - in -time : JIT) หมายถึง การผลิตและขนส่งสิ่งที่จำเป็นทันตามเวลาที่
ต้องการ ในจำนวนพอดีกับการใช้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะทำการผลิตโดยไม่ให้มีสินค้าคงเหลือ (stock) 
ใน กระบวนการผลิต หรือให้มีในจำนวนน้อยที่สุด ทำให้สามารถลดระยะเวลารอคอย (lead time) 
พร้อม ทั้งลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งเป็นจำนวนมหาศาลได้สำเร็จ นอกจากนี้ระบบการผลิต
แบบ ทันเวลาพอดียังช่วยเพ่ิมคุณภาพของการทำงาน และจูงใจพนักงานให้เอาใจใส่กับงานอีกด้วย 
เป็นกลยุทธ์ที่จะส่งผลให้องค์กรมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ระบบการผลิตแบบ 
ทันเวลาพอดีเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมสำหรับองค์กรที่มีศักยภาพการทำงานที่สูง 

4. การเรียนรู้ขององค์กร (organizational learning) เป็นการรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างประสบความสำเร็จ องค์กรที่มีศักยภาพการทำงานสูงจะ
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มีลักษณะที่ได้รับการออกแบบเพ่ือการเรียนรู้ขององค์กร โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงความสามารถ และใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ความต้องการ สำหรับ
การเรียนรู้เช่นนี้เกิดจากความตระหนักว่า ค่านิยม โครงสร้างสายบังคับบัญชาขององค์กรยังไม่ 
เหมาะสมต่อการเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หรือในการแบ่งปันข้อมูลข้ามสายงานไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการผลิต ฝ่ายวิศวกรรมเพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงการ 
ดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

5. การบริหารคุณภาพโดยรวม (total quality management) เป็นกระบวนการบริหาร 
องค์กรทั้งหมด เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ
และความพึงพอใจของลูกค้าได้ การผลักดันให้เกิด TQM เป็นสิ่งจำเป็นมากในองค์กรที่มีศักยภาพการ 
ทำงานสูง ซึ่งจะต้องกระตุ้นให้มีทีมบริหารตนเอง โดยพนักงานทุกคนจะต้องมีการวางแผนคุณภาพ 
และการตรวจสอบตนเองด้วย 

สรุปจากแนวคิดองค์กรที่มีศักยภาพการทำงานสูงของเชอร์เมอร์ฮอร์น ฮันท์ และออสบอร์น 
มองว่าองค์กรที่มีศักยภาพการทำงานสูงเป็นองคก์รที่มีการออกแบบองค์กรที่สามารถนําเอาสิ่งที่ดีที่สุด
เพ่ือสร้างผลประกอบการและศักยภาพขององค์กรอย่างยั่ งยืน  และได้ เสนอองค์ประกอบ  
5 ประการ ขององค์กรที่มีศักยภาพการทำงานสูง ได้แก่ 1) ความเกี่ยวข้องกันระหว่าง พนักงาน  
2) ทีมงานบริหารตนเอง 3) เทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสาน 4) การเรียนรู้ขององค์กร                  
5) การบริหารคุณภาพโดยรวม74 

บลั งชาร์ด  (Blanchard) พบว่าการที่ องค์กรจะเป็ นองค์กรที่ มี สมรรถนะสู งได้นั้ น 
ควรมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 

1. การสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร (shared information and open 
communication) หมายถึง การสื่อสารที่เปิดเผยทั่วทั้งองค์กรการพูดคุยกันระหว่างบุคลากร มีการ
แบ่งปันและถ่ายทอดข้อมูลระหว่างบุคลากร โดยข้อมูลนั้นนําไปสู่การตัดสินใจเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร และสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร 

2. การมี วิสั ยทั ศน์ ที่ ทุ กคน ในองค์กรมองเห็ นภาพ  (compelling vision) หมายถึ ง  
การกำหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ขององค์กร ภาพอนาคตและคุณค่าขององค์กร ที่ทำให้
บุคลากรเกิดความชัดเจนในเป้าหมาย เกิดเป็นวัฒนธรรม ค่านิยมและแนวทางปฏิบัติของบุคลากรใน
องค์กรที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

 
74 John R. Schermerhorn, James G. Hunt and Richard N. Osborn, 

Organizational Behavior, 9th ed. (New York: John Wiley & Sons, 2007), 436-440. 
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3. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ongoing learning) หมายถึง การมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถ
ขององค์กรโดยใช้ระบบการเรียนรู้ การสร้างทุนปัญญา และถ่ายทอดความรู้ สร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ซึ่งองค์การสมรรถนะสูงต้องส่งเสริม ให้มีทั้งการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลและการเรียนรู้ของ
องคก์าร 

4. การให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ (relentless focus on customer results) 
หมายถึง องค์กรที่มีศักยภาพการทำงานสูงต้องเข้าใจว่าใครคือผู้รับบริการขององค์กร และวัดผลลัพธ์
ด้านการบริการ ทำความเข้าใจต่อผู้รับบริการ องค์กรที่เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและส่วนใหญ่แล้วจะใช้
ประสบการณ์ หรือความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งสำคัญ  

5. ระบบ โครงสร้าง และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ (energizing Systems 
and structures) หมายถึง การมีระบบโครงสร้างกระบวนการและการปฏิบัติสอดคล้อง และ
สนับสนุนวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
ตลอดจนการสร้างโอกาสขององค์กร 

6. การแบ่ งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม (shared power and high involvement) 
หมายถึง มีการกระจายอำนาจและการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และการทำงานเป็น  
ทีมของบุคลากรในองค์กร75 

นิสดารก์ เวชยานนท์ ได้นําเสนอรูปแบบ การบริหารงานองค์กรที่มีสมรรถนะสูงที่จะ          
นําไปสู่ความยั่งยืนนั้นควรมีองค์ประกอบ คือ 

1. ต้องมีฐานรากที่มั่นคง คือมีทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ที่เข้มแข็ง 
2. ต้องมีวัฒนธรรมร่วมกันโดยเป็นวัฒนธรรมที่เน้นด้านการเรียนรู้ การปรับปรุงต่อเนื่อง 

วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมมุ่งผลงานสูง วัฒนธรรมความไว้วางใจ วัฒนธรรมการกระจายอำนาจ 
เป็นต้น 

3. ต้องมีระบบการสร้างและสะสมความรู้ โดยระบบเหล่านี้ต้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดต่าง  ๆ 
และสะท้อนถึงการให้รางวัลหรือการจูงใจในรูปแบบอ่ืนด้วย 

4. ต้องมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น มีการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจที่ท้าทายและ เป็นไปได้
โดยให้คนได้ใช้ศักยภาพของตนเองมากที่สุด 

5. มีการบูรณาการตั้งแต่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และตัวบุคลากร เพื่อตอบสนองทั้งเป้าหมาย ของ
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและเป้าหมายของบุคคล 

 
75 Blanchard Ken, Leading At A Higher Level : Blanchard on Leadership and 

Creating high Performing Organizations (New jersey : Blanchard Management 
Corporation , 2010), 10-11. 
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6. ต้องมีการบริหารงานที่เป็นการสร้างคุณค่าที่ดีให้กับสังคม ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนอย่างแท้จริง76 

คุณลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูง 

ลินเดอร์ (Linder) และบรูคส์ (Brooks) ได้ชี้ให้เห็นว่าการท่ีหน่วยงานราชการจะเป็นองค์กรที่
มีขีดสมรรถนะ (High Performance Organization) ได้นั้นต้องประกอบด้วยคุณลักษณะที่สำคัญ 6 
ประการ ได้แก่ 

1. การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ (Client - centered)  
2. การมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ (Outcome - oriented)  
3. สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ (Accountable)  
4. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น (Innovative and flexible)  
5. พร้อมที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Open and collaborative) 
6. มีความมุ่งมั่น (Passionate)77 
การ์ดเนอร์ กรุ๊ป (Gardner Group) บริษัทที่ปรึกษาชื่อดังทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ได้ ระบุไว้ว่าองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ควรจะประกอบด้วยคุณลักษณะที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 
1. การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและแสวงหาแนวทางในการบรรลุเป้าหมายนั้น (Setting 

ambitions targets and achieving them) 
2. การมีค่านิยมร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ (Shared values) 
3. การมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์ และการทำให้ทั่วทั้งองค์การดำเนินงานไปในทิศทาง เดียวกัน 

(Strategic focus and alignment) 
4. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่สิ่งที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ (Translating strategy into 

operational terms) 
5. เป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่นทางธุรกิจ (Business agility)78 

 
76 นิสดารก์ เวชยานนท์, มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์ (กรุงเทพฯ: กราฟิโกซิสเต็มส์ , 

2553), 22-25 
77 Jane C. Linder and Jeffrey D. Brooks, “Transforming the Public Sector” 

Outlook Journal, October, (2004): 189. 
78 Gardner Group, อ้างถึงใน พสุ เดชะรินทร์, การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง 

(High Performance Organization) (กรุงเทพฯ : วิชั่น พริ้นท์ แอนด์มีเดีย จํากัด, 2549), 4. 
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จุ๊ปป์  (Jupp) และ ยังเกอร์  (Younger) ได้ ระบุ ว่า  องค์การที่ มี ขีดสมรรถนะสู งควร 
ประกอบด้วยคุณลักษณะทั้งหมด 7 ประการ ได้แก่ 

1. มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการนำเสนออย่างต่อเนื่อง(Relentlessly outcome and value 
focused) 

2. มีประสิทธิภาพสูง (Highly efficient) 
3. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและพร้อมที่ การปฏิบัติ (Aware of 

change in their environment, and able to trans action) 
4. มุ่งเน้นในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถหรือโดดเด่น ในขณะเดียวกันผู้อ่ืนให้มาทำกิจกรรมที่

ไม่ใช่กิจกรรมหลัก (Highly focused on their core capa01 adopt outsourcing strategies to 
improve efficiencies in noncore activities) 

5. เป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่น (Highly agite) 
6. ให้ความสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของบคลากร (Committed to the grown and 

development of their employees) 
7. มีผู้นําที่มีความมุ่งมั่นและกล้าหาญ (Headed by Courageous leaders)79 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โดยมีความรับผิดชอบ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที 
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิสัยทัศน์ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล บนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเป็นไทย
และดำรงเอกลักษณ์ความเป็นชาวสมุทรสงคราม 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมพ้ืนฐานของคนไทย 

 
79 Vivienne Jupp and Mark Younger, “A Value Model for the Public Sector 

Outlook Journal, February, (2004): 78. 



  67 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา  
เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและได้สมดุลนักเรียน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ 
 3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม
การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ลดบทบาทและกระจายอำนาจ  
สู่สถานศึกษา รวมถึงบูรณาการการทำงานภายในกลุ่มต่าง ๆ 

ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ตารางที่  2 ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา แยกประเภทสถานศึกษา จำนวนครู และนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
  

 
ที ่

อำเภอ สถานศึกษา 
ประเภท จำนวน 

ทั่วไป ขยายโอกาส ครู นักเรียน 

1 เมือง 31 24 7 443 7,239 

2 อัมพวา 24 18 6 214 2,749 

3 บางคนที 17 16 1 149 1,880 

รวม 72 58 14 806 11,868 

 

ที่มา: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม , แผนปฏิบัติ
การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2562, 10. 

 



  68 

 จากตารางแสดงข้อมูลจำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม จำแนกเป็นอำเภอ ได้  3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  
มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 31 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาทั่วไป 24 แห่ง และสถานศึกษาขยายโอกาส 7 แห่ง 
มีจำนวนครทูั้งสิ้น  443 คน นักเรียน 7,239 คน อำเภออัมพวามีสถานศึกษา ทั้งสิ้น 24 แห่ง แบ่งเป็น
สถานศึกษาทั่วไป 18 แห่ง และสถานศึกษาขยายโอกาส 6 แห่ง มีจำนวนครูทั้งสิ้น 214 คน นักเรียน 
2,749 คน และอำเภอบางคนทีมี สถานศึกษาทั้ งสิ้ น  17  แห่ ง แบ่ งเป็ นสถานศึกษาทั่ ว ไป  
16 แห่ง และสถานศึกษาขยายโอกาส 1 แห่ง มี จำนวนครูทั้งสิ้น 149 คน นักเรียน 1,880 คน  
รวมจำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามมีทั้งสิ้น  
72 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาทั่วไป 58 แห่ง และสถานศึกษาขยายโอกาส 14 แห่ง จำนวนครูทั้งสิ้น 
806 คน นักเรียน 11,868 คน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

งานวิจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา มีผู้ทำวิจัยไว้
อย่างหลากหลาย ผู้วิจัยได้นําเสนอโดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ งานวิจัยภายในประเทศ และงานวิจัย
ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

รติรัตน์ เสาร์ทอง ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำกับความผู้กพันต่อชุมชนที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา พ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลจากการศึกษา พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ภาวะ
ผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง ความผู้กพันต่อชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ณ พ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับสูงทุกด้าน  
2) ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงและความผู้กพันต่อชุมชนส่งผลในทิศ
ทางบวกต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ 
3) ปัจจัยภาวะผู้นำและปัจจัยความผู้กพันต่อชุมชนที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ มี   5 ปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ และด้านการ
บริหารแบบวางเฉย ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทางใช้ปัญญา ความผู้กพันต่อชุมชน
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ด้านความเต็มใจและใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงานของชุมชน และความผู้กพันต่อชุมชนด้าน
ความปรารถนาที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร80 

ปารวัณ รัตนทองคง ได้ศึกษางานวิจัย เรื่องภาวะผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำของ
ผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมภาวะผู้นำแบบ
สนับสนุน ภาวะผู้นำแบบมุ่งเน้นความสำเร็จ และภาวะผู้นำแบบบงการ 2) บรรยากาศองค์การของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ การผนึกกำลัง การมีขวัญกำลังใจสูง 
การปรับปรุงสถานศึกษา การไว้วางใจ การมีโอกาสในการทำงานการยอมรับนับถือ ความเอ้ืออาทรต่อ
กัน และการเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง 3) ภาวะผู้นำของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0181 

วิโปรด โรจน์อธิกุล ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 ผลวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการสร้างบารมี 
รองลงมาคือการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา และด้านการคำนึงถึงเอกัตบุคคล 
ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีเพศ ประสบการณ์ในการ
บริหาร และขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกันมีภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 2.1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามเพศพบว่า เพศที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นของภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
เพศที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2.2) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหาร

 
80 รติรัตน์ เสาร์ทอง, “ภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อชุมชนที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา พ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,” 
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2564) : 52-62. 

81ปารวัณ รัตนทองคง, “ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร , ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) : 751-766. 
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สถานศึกษาที่ทำงานในสถานศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการคำนึงเอกัตบุคคล แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0582 

สมรักษ์ แก้วระย้า  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สมุทรปราการเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีภาวะผู้นำแบบสนับสนุนมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ส่วนภาวะผู้นำแบสั่งการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ภาวะผู้นำของผู้บริหารตามความคิดเห็นขอผู้บริหารใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีภาวะผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จของงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และภาวะผู้นำ
แบบสนับสนุนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและภาวะผู้นำแบบสั่งการมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2) เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูในภาพรวมจำแนกตามเพศ อายุ และขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกันที่
นัยสำคัญระดับ .01 สำหรับวุฒิการศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์ในการทำงานมี
ความแตกต่างกันที่นัยสำคัญระดับ .0583 

อำพร ไกรเพชร ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหาร
สถานศึกษา กับการดำเนินการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีภาวะผู้นำสูงสุดในด้านภาวะผู้นำที่ต้องการแก้ปัญหา และต่ำที่สุดในด้านภาวะผู้นำทางจริยธรรม 
2) สภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการ
ปฏิบัติสูงสุดในด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน และต่ำที่สุดในด้านการ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี  และ 3) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา กับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่
ในระดับค่อนข้างสูง (r = .63) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0184 

 

 82 วิโปรด โรจน์อธิกุล , “ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3”คลังข้อมูลดิจิ ทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช , มีนาคม 2017. 
 83 สมรักษ์ แก้วระย้า , “ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สมุทรปราการเขต 1” คลังปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2011. 
 84 อำพร ไกรเพชร “ความสัม พันธ์ ระหว่ างภ าวะผู้ น ำของผู้ บ ริห ารสถานศึกษา  
กับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   , ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 
(กันยายน – ธันวาคม 2567) : 173-182.  
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เพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านนโยบาย ทักษะด้านการวินิจฉัย และทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 2) ความเป็นองค์กรสมรรถณะสูงของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่
ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และระดับมาก 3 ด้าน เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านระบบ โครงสร้าง และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ ด้านมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนใน
องค์กรมองเห็นภาพ ด้านแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม ด้านสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากร
ในองค์กร ด้านให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ และด้านเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3) ทักษะการ
บริหารของผู้บริหารด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะด้านการวินิจฉัย และทักษะด้าน
เทคนิค ส่งผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 285 

จิราภรณ์ เพชรทัต ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับความเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้าน
ความเป็นอิสระ ด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ด้านความผู้กพัน และอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความไว้วางใจ 2) ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุด 7 ด้าน โดยเรียงลำดับคำมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ความซื่อสัตย์
สุจริต การพัฒนาบุคลากรการเรียนรู้ การจัดกระทำข้อมูล ความร่วมมือร่วมใจ ความยืดหยุ่น ความ
เป็นผู้นำ และอยู่ ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ การมุ่งเน้น การมองอนาคต และความเอาใจใส่               
3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัด

 
85เพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ของโรงเรียน” วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2560) : 166-175. 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .0186 

วินุลาศ เจริญชัย ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์การ
สมรรถนะสูงเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารจัดการองค์การสมรรถนะสู ง
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย  
7 องค์ประกอบ 77 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ภาวะผู้นำ 16 ตัวชี้วัด 2) การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์  
10 ตัวชี้วัด 3) การจัดการความรู้ 10 ตัวชี้วัด 4) การจัดการกระบวนการ 17 ตัวชี้วัด 5) การพัฒนา
บุคลากร 7 ตัวชี้วัด 6) การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 9 ตัวชี้วัด และ 7) การมุ่งเน้นผลการ
ปฏิบัติงาน 8 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 2) สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการองค์การ
สมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ในระดับ
มาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการองค์การสมรรถะสูงเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ในระดับมากที่สุด 3) การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการองค์การสมรรถนะสูงเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยรูปแบบ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักการแนวคิดและวัตถุประสงค์ ส่วนที่ 2 
การบริหารจัดการองค์การสมรรถนะสูง ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ 2) การกำหนดวิสัยทัศน์และ 
กลยุทธ์ 3) การจัดการความรู้ 4) การจัดการกระบวนการ 5) การพัฒนาบุคลากร 6) การให้
ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7) การมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานส่วนที่ 3 แนวทางการนำไปใช้  
ส่วนที่ 4 ประเมินผล และส่วนที่ 5 เงื่อนไข และผลการประเมินรูปแบบพบว่า มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 4) การนำรูปแบบการบริหารจัดการองค์การสมรรถนะสูงเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปใช้ พบว่า ก่อนการนำ
รูปแบบการบริหารจัดการองค์การสมรรถนะสูงเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนหลังการนำรูปแบบการบริหารจัดการ
องค์การสมรรถนะสูงเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดไป
ใช้อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการองค์การสมรรถนะสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพ

 
86จิราภรณ์ เพชรทัต, “ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับความ

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2,”วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร , ปที่ 7 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 
2560), : 105 - 116.  
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การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 
.05 และความพึงพอใจการนำรูปแบบไปใช้อยู่ในระดับมาก87 

วรพิชญ์ ลิขิตายน ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ให้ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง   ผลการวิจัยพบว่า             
1) การบริหารจัดการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีมีการใช้
หลักการบริหารจัดการ ด้านนำองค์กร ด้านวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านมุ่งเน้นผู้รับบริการและมีผู้ส่วนได้
เสีย ด้านการวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการ
กระบวนการและด้านผลลัพธ์การดำเนินการ โดยการบริหารงานดังกล่าวมีผลต่อ ด้านประสิทธิภาพ 
ด้านประสิทธิพล คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร  2) รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
หรื อHPR (High performance rcheewa) Modelประกอบด้ วย  น โยบ ายที่ ดี (Good policy) 
บุคลากร (Personnel)การปฏิบัติงาน(Operational) การประเมินผล(Evaluation)88 

สุกัญญา พรมอารักษ์ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่สงผล      
ตอองคกรขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม    
เขต  1 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
2) ระดับองคกรขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  และ 3) สมการพยากรณ
ของภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารในรูปสมการคะแนนดิบและสมการคะแนนมาตรฐาน89  

สุภาพร โสภิณ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ผลวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโดยภาพรวมมีการ

 
87วินุลาศ เจริญชัย, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์การสมรรถนะสูงเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,” วารสารสหวิทยาการวิจัยและ
วิชาการ, 1 (1) : (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) : 28 - 49. 
 88 วรพิชญ์ ลิขิตายน, “การบริหารจัดการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) : 179-189. 
 89 สุกัญญา พรมอารักษ์ , “ภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์กรขีด
สมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1” 
วารสารการครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 
2564) : 83-94. 
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ปฏิบัติอยู่ในระดับ “มาก” ทุกด้าน โดยด้านที่มีการปฏิบัติที่มากที่สุด คือ ด้านความยืดหยุ่นรองลงมา
เป็นด้านวิสัยทัศน์ และด้านจินตนาการเป็นลำดับสุดท้าย 2) ระดับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
โรงเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ “มาก” ทุกด้าน โดยด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ 
ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รองลงมาเป็นด้าน การมุ่งเน้นคุณภาพบุคลากร ด้านการ
มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ และด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นลำดับสุดท้าย 3) ภาวะผู้นำ เชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน ได้แก่  
ด้านวิสัยทัศน์ และด้านจินตนาการสามารถพยากรณ์ได้ว่า ส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้ร้อยละ 74.8 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .0590 

พัชราพร ศิริพันธ์บุญ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจที่ส่งผลต่อโรงเรียน
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
“มาก” โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดโปรแกรมการสอน ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การปฏิบัติภาวะผู้นำ 
ส่วนระดับการเป็นโรงเรียนสมรรถนะสูง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด  
คือ สภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียนรู้ ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การติดตามความก้าวหน้าของการ
เรียนการสอน  ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจกับการเป็นโรงเรียนสมรรถนะสูง
เป็นไปในทางบวก มีค่าอยู่ระหว่าง 0.52 ถึง 0.7591 

เจษฎาภรณ์ พุฒป่า ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร  ผลการวิจัยพบว่า  
1) ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธรโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก(�̅�=4.47) 2) ความเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธรโดย

รวมอยู่ในระดับมาก(�̅�=4.48) และ 3) ภาวะผู้นําเชิงวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

 

 90 สุภาพร โสภิณ, “ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ”  
วารสารราชพฤกษ์, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2564) : 140-150. 
 91 พัชราพร ศิริพันธ์บุญ , “ภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจที่ส่งผลต่อโรงเรียนสมรรถนะสูง
ของสถานศึ กษ า สั งกั ดสำนั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ าประถมศึ กษาขอนแก่ น  เขต  1 ”  
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม 
– กันยายน 2560) : 164-175. 
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องค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธรจากตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร มีตัวแปร
ที่ทดสอบแล้วมีความสามารถในการพยากรณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .0192 

ธิดา ทองแย้ม ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำของ
ผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การท้าทายกระบวนการ การสร้าง
แรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเสริมสร้างกำลังใจ การแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ 
และลำดับสุดท้าย คือ การมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน 2) บรรยากาศองค์การของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เป้าหมายองค์การ 
เครือข่ายของการติดต่อสื่อสาร แบบของความเป็นผู้นำ ความซับซ้อนของระบบ ยกเว้นด้านขนาดและ
โครงสร้างขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง 3) ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .0193 

สมเดช เรืองขจร ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า  
1) พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำแบบสนับสนุน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนภาวะผู้นำแบบมี
ส่วนร่วม ภาวะผู้นำแบบเน้นความสำเร็จ ภาวะผู้นำแบบบงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ตามลำดับ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 ในภาพรวมมีระดับการมีประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนโรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและด้านความสามารถพัฒนา

 

 92เจษฎาภรณ์ พุฒป่า, “ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อองค์การขีด
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร ” วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น , 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2565) : 98-106. 

93ธิดา ทองแย้ม, “ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ” วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) : 698-711. 
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นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านความสามารถผลิตนักเรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และด้านความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากตามลำดับ 

วราภรณ์ ช้างอยู่ ทำการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) สถานภาพของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากเป็นหญิง มีอายุ 51 ปีขึ้นไป
มากที่สุด มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด มีตำแหน่งครูผู้สอนมากที่สุดมีประสบการณ์ใน
การทำงานมากกว่า 15 ปีมากท่ีสุด และผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวนนักเรียนในโรงเรียน 601 คนขึ้น
ไปมากที่สุด 2) ระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ดังนี้ ภาวะผู้นำแบบมุ่งผลสำเร็จ
มากที่สุด รองลงมา คือ ภาวะผู้นำแบบสนับสนุน ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้นำแบบสั่งการ
ตามลำดับ 3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่า ครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง เรียงตามลำดับด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
ด้านนโยบายและการบริหารองค์กรของสถานศึกษา ด้านการปกครองบังคับบัญชาหรือการ
ควบคุมดูแลของผู้บริหาร ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ด้านสภาพการทำงาน
ในสถานศึกษา ด้านเงินเดือน ด้านความสัมฤทธิ์ผลการทำงานของท่าน ด้านการได้รับความยอมรับนับ
ถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การทำงานของท่าน ด้านความก้าวหน้าในการ
ทำงาน โดยเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ 
.0194 

 
94วราภรณ์ ช้างอยู่ ทำการศึกษา, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร” วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558) : 
131 – 140. 



  77 

ทิพสุคนธ์ บุญรอด ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำมุ่งบริการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
คุณภาพชีวิตการทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผลการวิจัยพบว่า 
1) ภาวะผู้นำมุ่งบริการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้   
การอุทิศตนเพ่ือพัฒนาบุคคล การให้บริการ การตระหนักรู้ การสร้างมโนทัศน์ การสร้างชุม ชน  
การเยียวยา การเป็นผู้ฟังที่ดี การยอมรับและเห็นใจผู้ อ่ืน การมองการณ์ไกล และการโน้มน้าว  
2) คุณภาพชีวิตการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความภาคภูมิใจใน
องค์กร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การทำงานร่วมกัน ระเบียบข้อบังคับ ความก้าวหน้าและมั่นคง
ในงาน สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ความสมดุลในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน และ
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 3) ภาวะผู้นำมุ่งบริการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0195 

ราตรี ทองศรี ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย 
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 1) คุณลักษณะผู้นำที่ดี 2) ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 3) การมีวิสัยทัศน์
ที่ดี 4) การเป็นตัวอย่างที่ดี 2) รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า  
เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของ 4 องค์ประกอบ โดย คุณลักษณะผู้นำที่ดีมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง การมีวิสัยทัศน์ที่ดีการเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการเป็นตัวอย่างที่ดีมี
อิทธิพลโดยตรงต่อการมีวิสัยทัศน์ที่ดีคุณลักษณะผู้นำที่ดีมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อการมีวิสัยทัศน์ที่ดี  
3) ผลการยืนยันรูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเห็นพ้องต้องกันว่ามีความถูกต้อง ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ และ ความเป็นประโยชน์96 

สุเทพ สุริโยรัตนโนภาส ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของผู้บริหาร
สถานศึกษากับโรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 
95ทิพสุคนธ์ บุญรอด, “ภาวะผู้นำมุ่งบริการของผู้บริหารสถนศึกษากับคุณภาพชีวิตการ

ทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9” วารสารศิลปะการจัดการ, ปีที่ 5 
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564) : 486 - 500. 

96 ราตรี   ทองศรี, “รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในโรงเรียน,” วารสารสถาบันวิจัย
ญาณสังวร, ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) : 84 – 93. 
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ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย คือ ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จ ภาวะผู้นำแบบสนับสนุน
ส่วนด้านที่ มีค่ าเฉลี่ ยน้ อยที่ สุด  3 ลำดับแรกคือ ภาวะผู้ นำแบบชี้นำ 2) โรงเรียนคุณภาพ  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน อยู่
ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ โรงเรียนน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ครูดี และใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ลำดับแรก คือ นักเรียนมีคุณภาพ 3) แบบภาวะ
ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับ โรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 2 มีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 97 
งานวิจัยต่างประเทศ 

 ดินแฮมและสตีเฟน (Dinham and Stephen) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นํา    
ที่มีต่อผลผลิตทางการศึกษา พบว่า ความเป็นผู้นําเป็นปัจจัยในการสร้างความสำเร็จของผลผลิตทาง 
การศึกษา เกิดจากผู้อํานวยการที่ได้รับการฝึกฝนภาวะผู้นํามาจากบทบาทของครูใหญ่ รองครูใหญ่ 
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาและครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มและเกิดจากการฝึกฝนความเป็นมืออาชีพ98 
 ไบรแอนท์ (Bryant) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของภาวะผู้นําในการสร้างการแบ่งปันและการใช้
ประโยชน์ความรู้ขององค์กร พบว่า นักการศึกษาจะใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการให้องค์กรได้ประโยชน์จากการแข่งขันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผู้นําจะเป็นศูนย์กลางของ
กระบวนการบริหารจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความรู้ประกอบด้วย 
กระบวนการหลัก 3 กระบวนการ คือ กระบวนการสร้าง การแบ่งปัน และนําไปใช้ประโยชน์ ผู้นํา    
จะเป็นศูนย์ให้แต่ละการดำเนินการของแต่ละกระบวนการดัง กล่าวในระดับที่หลากหลายขององค์กร 
การศึกษาบทบาทของภาวะผู้นําในการเปลี่ยนแปลงความรู้ ไปสู่ข้อได้เปรียบในการดำเนินการ ซึ่งเป็น
เรื่องสำคัญที่บุคลากรขององค์กรต้องเข้าใจผู้นําและองค์กร ภาวะผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงอาจมี
ประสิทธิภาพมากต่อการสร้างและการแบ่งปันความรู้ในระดับ กลุ่มและระดับบุคคล ในขณะที่ผู้นํา

 
97สุเทพ สุริโยรัตนโนภาส,  “ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับ

โรงเรียนคุณ ภาพสั งกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2,”  
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , Vol. 10 No. 1 (มกราคม - 
มิถุนายน 2558) : 178-188. 
 98 Dinham and Stephen, “Principal leadership for outstanding educational 
outcomes,” Journal of Educational Administration 43, 4 (April 2005)338-356. 
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แบบแลกเปลี่ยนจะมีประสิทธิภาพมากในการนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในระดับองค์กร การศึกษานี้
เริ่มเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ภาวะผู้นําแห่งการเปลี่ยน แปลงกับองค์ความรู้ขององค์กร99 
 เดวิส (Davis) ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นําของอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียน

ประถมต้นและปลายของโรงเรียนในเวสท์เวอร์จิเนีย (West Virginia) กับวัฒนธรรมของโรงเรียนที่

รับรู้โดยคณะครู ผลการวิจัยพบว่า แบบภาวะผู้นําของอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนประถมต้น และปลายมี

ผลอย่างลึกซึ้งมากต่อระดับวัฒนธรรมของโรงเรียน โครงสร้างที่เริ่มข้ึนเกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมที่ดีของ

โรงเรียนมาก ในทางกลับกันมีความสัมพันธ์ในทางลบ ระหว่างแบบภาวะผู้นําแบบมุ่งสัมพันธภาพกับ

วัฒนธรรมของโรงเรียน คือ เมื่อมีความเห็นอกเห็นใจเพ่ิมขึ้นระดับของวัฒนธรรมจะ ลดลง อายุของ

อาจารย์ใหญ่จะสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของโรงเรียนในทางลบคือเมื่ออายุมากข้ึนระดับของวัฒนธรรมจะ

ลดลง ข้อค้นพบร่วมกันได้พิสูจน์ว่า อาจารย์ใหญ่เพศชายมีแนวโน้มจะสร้างภาวะผู้นําแบบโครงสร้าง

ริเริ่มมากกว่าอาจารย์ใหญ่เพศหญิง ข้อค้นพบจากการศึกษานี้และผลของการสรุป ที่ได้ชี้ให้เห็นว่า 

แบบภาวะผู้นําของอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนประถมต้นและปลาย มีผลกระทบต่อระดับวัฒนธรรมของ

โรงเรียน แบบภาวะผู้นําที่มุ่งงาน (Task Oriented) จะทำให้วัฒนธรรมของโรงเรียนเข้มแข็ง ในขณะที่

แบบภาวะผู้นําแบบมุ่งสัมพันธภาพ (Relation Oriented) จะทำให้วัฒนธรรมโรงเรียนอ่อนด้อยลง100   

  บาส (Bass) ได้ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่พิสูจน์ยืนยันว่าความสัมพันธ์ที่เป็นลำดับขึ้น 

ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นําแบบต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ความพยายาม และความพึงพอใจ 

มากขึ้นกว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพมากกว่าและทำให้เกิดความพยายามความพึง

พอใจมากขึ้นกว่าภาวะผู้นําแบบให้รางวัลตามสถานการณ์ การบริหารงานแบบวางเฉย แบบเชิงรุก 

 
99Scott E. Bryant, “The Role of Transformational and Transactional Leadership 

in Creating, Sharing and Exploiting Organizational Knowledge," Journal of Leadership 
& Organizational Studies 9, 4 (November 2003) : 32-44. 
 100 D. K. Davis, The Relationships between West Virginia early and mid school 
Principles' Leadership Style and school culture perceived by faculty, accessed 27 
October 2015, Available from http://www.aare. Edu.au/OOpap/abs 
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และเชิงรับ และการปล่อยตามสบาย ตามลำดับ ผลการศึกษานี้พบในสหรัฐอเมริกา อินเดีย สเปน 

ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อิตาลี สวีเดน และเยอรมัน101 

โม ส ท าฟ า , ฮ าบิ บ , ฟ าร์ ซั ด  แ ล ะน า ฮิ ด  (Mostafa, Habib, FarZad and Nahid) 
ทำการศึกษาการจัดลำดับความสำคัญของทักษะการบริหารจากทฤษฎีของแคทซ์ (Katz) สำหรับ 
ผู้บริหารด้านพลศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศอิหร่าน ผลการศึกษาพบว่า ทักษะด้านมนุษย์มี 
ความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านเทคนิค ตามลำดับ  
โดยการศึกษาครั้งนี้ยังได้ศึกษาความสำคัญของหัวข้อย่อยในทักษะแต่ละด้าน ผลพบว่าทักษะด้าน 
ความคิดรวบยอดของผู้บริหารในแต่ละหัวข้อมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ทักษะด้านมนุษย์ของ 
ผู้บริหารในแต่ละหัวข้อมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ทักษะด้านเทคนิคของผู้บริหารในแต่ละหัวข้อ 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ102 

คูลส์และไดเรนโดวล์ (Kool and Dierendonck) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำแบบมุ่ง
บริการที่ส่งผลต่อความยุติธรรมและทัศนคติที่ดีต่อความเปลี่ยนแปลง ผลวิจัยพบว่าภาวะผู้นำแบบมุ่ง
บริการมีลักษณะของภาวะผู้นำแบบให้รางวัล (contingent reward leadership) ซึ่งเป็นแรงกระตุ้น
ให้พนักงานมีความรู้สึกถึงความยุติธรรม และเกิดทัศนคติที่ดีต่อความเปลี่ยนแปลง103 

สโตเทน (Stoten) ได้วิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำแบบมุ่งบริการในระดับวิทยาลัยในทัศนคติของครู
ผลวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำในทัศนคติของครูผู้สอนระดับวิทยาลัย ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน
(transactional leadership) เป็นอยู่ ในระดับมาก รองลงมา คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนสภาพ

 

 101Bernard M. Bass, “Does the Transactional Transformational Leadership 
Paradigm Transcent Organizational Boundaries” American Psychologist (1997): 130-
139. 

102Afshari Mostafa, Honari Habib, Qafouri Farzad and Jabari Nahid, "Prioritizing 
Managerial Skills Based on Katz's Theory in Physical Education Offices of Universities 
in Iran," World Applied Sciences Journal 20,3 (2012): 388-394. 

103Kool and Dierendonck, “Servant leadership and commitment to change,the 
mediating role of justice and optimism,” Journal of Organizational Change 
Management 25, no. 3 (January 2012). 422-433. 
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(transformational leadership) ส่วนภาวะผู้นำภาวะผู้นำแบบมุ่งบริการ (servant leadership)  
ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก104 

วาลและฟริจันส (Waal (and Figns) ได้ทำการศึกษาวิจัยระยะยาว (Longitudinal Study)
เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต้อองค์กรสมรรถนะสูง ซึ่งเป็นการศึกษาติดตามประเมินผลความสำเร็จ
อย่างยั่งยืนของธนาคารเนบิลแห่งประเทศเนปาล รวบรวมข้อมูลโดยการตรวจเยี่ยมรายปี เพ่ือประเมิน
ความก้าวหน้าของผลประกอบการโดยเปรียบเทียบผลการศึกษาในครั้งแรอ ผลการวิจัยพบว่า 
ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ด้านการเงินการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังไม่สะท้อนการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง โดยพบว่าการรับรู้เอียวกับเป้าหมายความสำเร็จขององค์กรในส่วนผู้บริหารและพนักงาน
มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยให้ความเห็นว่าผลสำเร็จขององค์กรสมรรถะสูงใช้เวลาในการ
พัฒนาศักยภาพองค์กร ระหว่าง 3- 5 ปี ซึ่งธนาคารเนบิลอยู่ระหว่างการพัฒนาแต่อัตราเร่งของการ
พัฒนาอยู่ในระดับท่ีต่ำ105 

สรุป 
จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ได้วิเคราะห์และอธิบาย สรุปได้ว่าภาวะผู้นำ

ของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการ  
จัดการศึกษา ตลอดจนความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก และรวมทั้งความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา จนทำให้เกิด
ความพอใจในการทำงาน ซึ่งเป็นการมองประสิทธิภาพทั้งระบบ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำของคูซและพอสเนอร์ (Kouzes และ Posner) ประกอบด้วย 5 ปัจจัยที่
สำคัญ 1) การแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ (Model the Way) 2) การสร้างแรงบันดาลใจในการ
มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Inspire a Shared Vision) 3) การท้าทายกระบวนการ (Challenge the 
Process) 4) ก ารม อบ อำน าจ ให้ ผู้ อ่ื น ส าม ารถป ฏิ บั ติ ง าน  (Enable Other to Act) แ ล ะ  
5) การเสริมสร้างกำลังใจ (Encourage the Heart) ส่วนแนวคิดองค์กรสมรรถนะสูง ผู้วิจัยได้ศึกษา
ตามแนวคิดของบลังชาร์ด (Blanchard) คือ 1) การสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร 

 
104D. W. Stoten, “Servant leadership in English sixth form colleges: what do 

teachers tell use” International Journal of Educational Management 27, no. 
November 2013.377-386. 

105Waal and Frigns, “Longitudinal research into factor of High performance 
:the follow up case for Nabil bank”, Measuring Business Excellent. Vol. 15 no.1 
(September 2011) : 4 - 19. 
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(shared information and open communication) 2) การมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็น
ภาพ (compelling vision) 3) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ongoing learning) 4) การให้ความสำคัญ
ต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ (relentless focus on customer results) 5) ระบบ โครงสร้าง และ
กระบวนการการทำงานสนั บสนุ น วิสั ยทั ศน์  (energizing Systems and structures) และ                
6) การแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม (shared power and high involvement)  
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บทที่ 3  
วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 2) องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 3) ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กร
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม          
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ 
(unit of analysis) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม  จำนวน 63 แห่ง โดยมีผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ 
หรือ รักษาราชการแทน จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล จำนวน  
1 คน และครูผู้สอนจำนวน  1 คน  รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 189 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็นภาวะผู้นำของผู้บริหารตามแนวคิดของคูซและพอสเนอร์ 
(Kouzes และ Posner) และองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาตามแนวคิดของบลังชาร์ด 
(Blanchard) ในการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและ
ระเบียบ วิธีวิจัย ดังนี้  

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
ทีก่ำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงกำหนดขั้นตอนของการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการศึกษาข้อมูลสถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
ต่าง ๆ จากตำรา เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือนําผลที่ได้จากการศึกษามาจัดทำโครงร่างงานวิจัย รับข้อเสนอแนะของ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และขออนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูล ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือ แล้วนําเครื่องมือที่สร้างขึ้น ไปเก็บข้อมูลจาก
ประชากร แล้วนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความถูกต้อง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
และแปลผล การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดทำร่างรายงานผลการวิจัย 

นําเสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
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ตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ 

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพ่ือให้งานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัย 

จึงได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตั วอย่างและผู้ให้ 

ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวม ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) ที่มีแบบแผนการวิจัย
ในลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเดียว  ศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (The one shot, Non-
experimental Case Study Design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี้ 
 
         O 
 
  
 
   R                                         X  
                                 

R  หมายถึง  ตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ม 
X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
O  หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำนวน 72 แห่ง จาก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวน 31 แห่ง 

อำเภออัมพวา จำนวน 24 แห่ง และอำเภอบางคนที จำนวน 17 แห่ง 
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กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณขนาดกลุ่ม 

ตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท 

(Stratified Random Sampling) ตามประเภทของอำเภอ จำนวน 63 แห่ง ตัวอย่างอำเภอเมือง 

จำนวน 27 แห่ง อำเภออัมพวา จำนวน 21 แห่ง และอำเภอบางคนที จำนวน 15 แห่ง 

ผู้ให้ข้อมูล 

กำหนดให้มีผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ หรือ รักษาราชการ

แทน จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล จำนวน 1 คน และครูผู้สอน

จำนวน  1 คน ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล 

ที ่ อำเภอ 
ประชากร 

(แห่ง) 
กลุ่มตัวอย่าง 

(แห่ง) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 

ผู้อำนวยการ 
หรือ รักษา

ราชการแทน 

รองผู้อำนวยการ 
หรือ หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

ครูผู้สอน รวม 

1 เมือง 31 27 27 27 27 81 

2 อัมพวา 24 21 21 21 21 63 

3 บางคนที 17 15 15 15 15 45 

รวม 72 63 63 63 63 189 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐาน ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งหน้าที่หลักในสถานศึกษา ประสบการณ์การทำงานใน
ตำแหน่งปัจจุบัน 

2. ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารตามแนวคิดของคูซและ
พอสเนอร์ (Kouzes และ Posner) ดังนี้ 

2.1 การแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ (Model the Way : X1) หมายถึง แสดงให้เห็น
เป็นตัวอย่าง มีการกำหนดค่านิยม ความเชื่อทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอย่างชัดเจน และมีการกระทำ
ในสิ่งที่พูดว่าจะทำ มีการสร้างความเป็นเอกภาพด้วยค่านิยมร่วมขององค์การ และทำให้ค่านิยมร่วมคง
อยู่ สามารถเห็นได้ในชีวิตประจำวัน การเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การมาเช้า เลิก
งานช้า ทำงานหนักและอยู่ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาการบรรลุความสำเร็จแบบค่อยเป็นค่อยไป (Small 
Wins) การสร้างความผู้กพันต่อการปฏิบัติภารกิจ มีการทดลองทำอย่างต่อเนื่อง มีการลดขั้นตอนการ
ทำงานที่ไม่สำคัญลง และเน้นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญจริง ๆ ปฏิบัติงานในลักษณะที่กระชับฉับไว 

2.2 การสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ( Inspire a Shared Vision : X2) 
หมายถึง ผู้นำต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ในอนาคตที่สื่อถึง มาตรฐานที่เป็นเลิศ มีการจินตนาการภาพใน
อุดมคติที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ใช้สัญชาตญาณหรือความรู้จากประสบการณ์ในอดีตมาแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าและวางแผนในอนาคต มีการขอความร่วมมือจากผู้อ่ืน โดยสร้างสิ่งที่มี
ความหมาย สิ่งที่เป็นความปรารถนาที่แท้จริงของมนุษย์มาเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนไว้กับเป้าหมายของ
ส่วนรวม ผู้นำจะต้องมีการถ่ายทอดและทำวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง 

2.3 การท้าทายกระบวนการ (Challenge the Process : X3) หมายถึง ผู้นำต้องมองหา
โอกาสเพ่ือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสถานะเดิม ไปสู่สถานะที่ดีกว่า ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยสำคัญคือ
การปลุกเร้าแรงจูงใจภายใน การสร้างความสมดุลของงานประจำ การใช้มุมมอง เช่น ข้อมูลข่าวสาร
จากภายนอก ผู้นำต้องมีการทดลองและยอมรับความเสี่ยง มีการเรียนรู้จากความผิดพลาดและ
ความสำเร็จ มีการจัดการกับความเครียดทางบวก 

2.4 การมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน (Enable Other to Act : X4) หมายถึง การ
สนับสนุนความร่วมมือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยมีการพัฒนาเป้าหมายร่วมกัน การค้นหา
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน และการสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผู้นำมีการ
สร้างความเข้มแข็งให้ผู้อ่ืน มีการแบ่งปันอำนาจและข้อมูล มีการทำให้ผู้ตามมีภาวะผู้นำในตนเอง  
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มีการให้ทางเลือก มีการพัฒนาสมรรถนะหรือความสามารถ และมีการเสนอการสนับสนุนช่วยเหลือ
ด้านต่าง ๆที่เป็นรูปธรรม 

2.5 การเสริมสร้างกำลั งใจ (Encourage the Heart : X5) หมายถึง ผู้ นำต้องทำให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนถ้าทำผลงานได้ตามที่เป้าหมายกำหนด ผู้นำต้อง
ทำหน้าที่เสริมสร้างกำลังใจ  โดยการทำให้เห็นคุณค่าของผลงาน การเชื่อมโยงรางวัลเข้ากับผลงาน 
การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดข้ึนโดยการตั้งความคาดหวังสูงทั้งต่อตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา      

3. ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาตามแนวคิดของ  
บลังชาร์ด (Blanchard) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไป 

3.1 การสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร (shared information and open 
communication : Y1) หมายถึง การสื่อสารที่เปิดเผยทั่วทั้งองค์กรการพูดคุยกันระหว่างบุคลากร  
มีการแบ่งปันและถ่ายทอดข้อมูลระหว่างบุคลากร โดยข้อมูลนั้นนําไปสู่การตัดสินใจเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร และสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร 

3.2 การมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ (compelling vision : Y2) หมายถึง     
การกำหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ขององค์กร ภาพอนาคตและคุณค่าขององค์กร ที่ทำให้
บุคลากรเกิดความชัดเจนในเป้าหมาย เกิดเป็นวัฒนธรรม ค่านิยมและแนวทางปฏิบัติของบุคลากรใน
องค์กรที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

3.3 การเรียนรู้อย่ างต่อ เนื่ อง (ongoing learning : Y3) หมายถึ ง การมุ่ งมั่ น พัฒ นา
ความสามารถขององค์กรโดยใช้ระบบการเรียนรู้ การสร้างทุนปัญญา และถ่ายทอดความรู้ สร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งองค์การสมรรถนะสูงต้องส่งเสริม ให้มีทั้งการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลและการ
เรียนรู้ขององค์การ 

3.4 การให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ (relentless focus on customer results 
: Y4) หมายถึง องค์กรที่มีศักยภาพการทำงานสูงต้องเข้าใจว่าใครคือผู้รับบริการขององค์กร และวัด
ผลลัพธ์ด้านการบริการ ทำความเข้าใจต่อผู้รับบริการ องค์กรที่เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและส่วนใหญ่
แล้วจะใช้ประสบการณ์ หรือความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งสำคัญ  

3.5 ระบบ โครงสร้าง และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ (energizing Systems 
and structures : Y5) หมายถึง การมีระบบโครงสร้างกระบวนการและการปฏิบัติสอดคล้อง และ
สนับสนุนวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
ตลอดจนการสร้างโอกาสขององค์กร 

3.6 การแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม (shared power and high involvement : Y6) 
หมายถึง มีการกระจายอำนาจและการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และการทำงานเป็น ทีม
ของบุคลากรในองค์กร 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) จำนวน 5 ข้อ  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  
ตำแหน่งปัจจุบัน  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับแนวคิดภาวะผู้นำของผู้บริหาร ตามแนวคิดของคูซและพอสเนอร์ 
(Kouzes และ Posner) (Xtot)  

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวคิดองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา (Ytot) ตามแนวคิด
ของบลังชาร์ด(Blanchard) 

โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale)106 โดยผู้วิจัยได้กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง  ภาวะผู้นำของผู้บริหาร /องค์กรสมรรถนะสู งของสถานศึกษา                  
อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง  ภาวะผู้นำของผู้บริหาร /องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา                  
อยู่ในระดับน้อย มีน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง  ภาวะผู้นำของผู้บริหาร /องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา                    
อยู่ในระดับปานกลาง  มีน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง  ภาวะผู้นำของผู้บริหาร /องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา                    
อยู่ในระดับมาก มีน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ  5 หมายถึง ภาวะผู้ นำของผู้บริหาร /องค์กรสมรรถนะสู งของสถานศึกษา                  
อยู่ในระดับมากที่สุด มีน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นขึ้นตามกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนด โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและนําผลการศึกษามาสร้างและปรับปรุงเครื่องมือ โดย
การปรึกษากับอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 
106 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: McGraw-Hill Book, 

1961), 74. 
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ขั้นที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยนํา
แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของ
เนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index of 
Item Objective Congruence) โดยความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมืออยู่ระหว่าง 0.60-1.00 แล้ว
นำมาปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นที่  3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาทดลองใช้ (try out) กับ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี จำนวน 10 แห่ง แห่งละ  
3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ หรือ รักษาราชการแทน จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการ หรือ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล จำนวน 1 คน และครูผู้สอน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 30 คน 

ขั้นที่  4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ ได้รับกลับคืนมาคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น 

(reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)107 ได้
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.983 

ขั้นที่  5 จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง           
คือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำนวน 63 แห่ง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรตามขั้นตอนที่วางไว้       
ดังต่อไป 

ขั้นที่ 1  ผู้วิจัยทำหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือทำหนังสือ               
ขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นที่ 2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ พร้อมแนบซอง
เปล่าติดแสตมป์เพ่ือให้โรงเรียนส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ และในกรณีที่ได้ข้อมูลไม่ครบ 
ผู้วิจัยจะเดินทางไปเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้รับข้อมูลทั้งหมดคืนมาจึงพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งหมด      
เพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน แล้วรวบรวมแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่สมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส จากนั้นนําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป    

 
107Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3ed. (New York: Harper 

and Row Publisher, 1974),161. 
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โดยผู้วิจัยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ซึ่งการวิเคราะห์
ระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษา และได้ข้อคำถาม ที่
ต้องการทราบในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้วิเคราะห์  คือ   ความถี่   
(frequency : f) และร้อยละ (percentage : %) 

2. การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถสูงของสถานศึกษา          
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ คือ มัชฌิมเลขคณิต 

(arithmetic mean : �̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) แล้วนำค่า
มัชฌิมเลขคณิตที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)108 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00- 1.49  หมายถึง ภาวะผู้นำของผู้บริหาร /องค์กรสมรรถนะสูง      
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง ภาวะผู้นำของผู้บริหาร /องค์กรสมรรถนะสูง     
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย  

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 - 3.49 หมายถึง ภาวะผู้นำของผู้บริหาร /องค์กรสมรรถนะสูง     
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง ภาวะผู้นำของผู้บริหาร /องค์กรสมรรถนะสูง    
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 - 5.00 หมายถึง ภาวะผู้นำของผู้บริหาร /องค์กรสมรรถนะสูง     
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถสูงของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) โดยกำหนดค่า
ความสัมพันธ์ ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.00 ถึง 0.29 แสดงว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กร
สมรรถสูงของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ 

 
108 John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice-Hall Inc.,1970), 

190 
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30 ถึง 0.69 แสดงว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กร
สมรรถสูงของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.70 ถึง 1.00 แสดงว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กร
สมรรถสูงของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง109 

สรุป 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 2) องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 3) ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กร
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit 
of analysis) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม จำนวน 63 แห่ง โดยมีผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ 
หรือ รักษาราชการแทน จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล จำนวน 
1 คน และครูผู้สอนจำนวน  1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 189 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็นภาวะผู้นำของผู้บริหารตามแนวคิดของคูซและพอสเนอร์ 
(Kouzes และ Posner) และองค์กรสมรรถนะสูงแนวคิดของบลังชาร์ด (Blanchard) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่  (frequency : f) ร้อยละ (percentage : %  ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต 

(arithmetic mean : X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD) และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

 

 

 

 

 

 

 
109D.E.,Hinkle, William, W. and Stephen G.J., Applied Statistics for the 

Behavior Sciences, 4th ed. (New York: Houghton Mifflin, 1998), 118. 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
กับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สั งกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา มีผู้ ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 3 คน 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ หรือ รักษาราชการแทน จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานบุคคล จำนวน   1 คน และครูผู้สอน จำนวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 189 คน โดย
ผู้วิจัยใช้ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับมาครบ    
รวม 189 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย 
จำแนกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูง

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ หรือ รักษาราชการแทน จำนวน 1 คน 
รองผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล จำนวน 1 คน และครูผู้สอนจำนวน  1 คน     
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 189 คน การวิเคราะห์สถานภาพตามแบบสอบถาม พิจารณาตามเพศ  อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน และประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง
ปัจจุบัน โดยแจกแจงความถ่ี (frequencies) และหาค่าร้อยละ (%) ปรากฏดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ตารางสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
   ชาย     
   หญิง                                 

 
43 
146 

 
22.75 
77.25 

รวม 189 100.00 
2.อายุ (เศษปีที่เกิน 6 เดือน เพ่ิมอีก 1 ปี)      
   ไม่เกิน 30 ปี 
   31 – 40 ปี 
   41 - 50 ปี                          
   51 – 60 ปี 

 
38 
56 
63 
32 

 
20.11 
29.63 
33.33 
16.93 

รวม 189 100.00 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ปริญญาตรี                      
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก  

 
95 
85 
9 

 
50.26 
44.97 
4.77 

รวม 189 100.00 
4. ตำแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน 
ผู้อำนวยการ หรือ รักษาราชการแทน 
รองผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ครูผู้สอน 

 
63 
63 
63 

 
33.33 
33.33 
33.34 

รวม 189 100.00 

5. ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน 
   น้อยกว่า 5 ปี                      
   6-10 ปี 
   11-15  ปี                       
   16-20 ปี 
   21-25 ปี                       
   26 ปี ขึ้นไป 

 
79 
43 
38 
1 
18 
10 

 
41.80 
22.75 
20.11 
0.53 
9.52 
5.29 

รวม 189 100.00 
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     จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 146 คน คิดเป็น

ร้อยละ 77.25 เพศชาย จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 มีอายุ 41-50 ปี มากที่สุด จำนวน 63

คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 

อันดับสามอายุไม่เกิน 30 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 20.11 และอันดับสุดท้ายมีอายุระหว่าง 

51-60 ปีจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.93 ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม       

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 50.26  รองลงมาคือ ระดับ

ปริญญาโท จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 44.97 และลำดับสุดท้าย ระดับปริญญาเอก จำนวน 9 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.77 ตำแหน่งผู้อำนวยการ หรือรักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานบุคคล และครูผู้สอน มีจำนวน 63 คน เท่ากัน และประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง

ปัจจุบันมากที่สุด คือ น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 อันดับสอง ระหว่าง 6-10 

ปีจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 อันดับสาม ระหว่าง 11-15 ปี จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.11 อันดับสี่ ระหว่าง 21-25 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 อันดับห้า ระหว่าง 16-20 ปี 

จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.29 และอันดับสุดท้าย 26 ปี ขึ้นไปมีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.53 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม 

การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม เพ่ือตอบคำถามการวิจัยข้อที่ 1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามอยู่ในระดับใด ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต 

(Arithmetic Mean: x̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) ของภาวะผู้นำ
ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ทั้งในภาพรวมและ
จำแนกรายด้าน จากกลุ่มตัวอย่าง 63 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล 189 คน แล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best) ที่ได้กำหนดไว้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5 

ตารางที่  5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับภาวะผู้นำของผู้บริหาร             
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวม (Xtot) 
             (n=189) 

ด้าน 
ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม (Xtot) 
�̅� S.D. ระดับ 

1 การแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ (X1) 4.48 0.66 มาก 

2 การสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (X2) 4.53 0.53 มากที่สุด 

3 การท้าทายกระบวนการ (X3) 4.45 0.53 มาก 
4 การมอบอำนาจให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติงาน (X4) 4.48 0.57 มาก 

5 การเสริมสร้างกำลังใจ (X5) 4.61 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.51 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 5  ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม โดยภาพรวม (Xtot) อยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.51, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณา
จำแนกตามรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการเสริมสร้างกำลังใจ (�̅� = 4.61, S.D.=0.60) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ

ในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (�̅� = 4.53, S.D.=0.53)  และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมอบ

อำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน (�̅� = 4.48, S.D.=0.57)  ด้านการแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ  

(�̅� = 4.48, S.D.=0.66) และ ด้านการท้าทายกระบวนการ (�̅� = 4.45, S.D.=0.53) ตามลำดับ      
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เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.53-0.66 มีการกระจายข้อมูลน้อย แสดงว่า
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรต่างของภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำแนกเป็นรายด้าน มีรายละเอียดสามารถนำเสนอได้ดังตารางที่ 6-10 

ตารางที่  6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับภาวะผู้นำของผู้บริหาร             
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการแสดงเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติ  (X1) 
                                              (n=189) 

ข้อ ด้านการแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ (X1) �̅� S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

4.51 0.77 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหารกำหนดค่านิยมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน 

4.41 0.76 มาก 

3 ผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายที่แจ้งต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 4.51 0.75 มากที่สุด 

4 
ผู้บริหารสามารถสร้างความผู้กพันต่อการปฏิบัติภารกิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อสถานศึกษา 

4.54 0.70 มากที่สุด 

5 
ผู้บริหารลดขั้นตอนการทำงานที่ ไม่สำคัญลง เพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

4.42 0.73 มาก 

รวม 4.48 0.66 มาก 

จากตารางที่ 6 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม ด้านการแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ (X1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 
4.48, S.D.=0.66) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน  3 ข้อ 
โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสามารถสร้างความผู้กพันต่อ

การปฏิบัติภารกิจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อสถานศึกษา (�̅� = 4.54, S.D.=0.70)  ผู้บริหารปฏิบัติ

ตามนโยบายที่แจ้งต่อผู้ ใต้บังคับบัญชาเสมอ (�̅� = 4.51, S.D.=0.75) ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา (�̅� = 4.51, S.D.=0.77)  และอยู่ในระดับมาก จำนวน  
2 ข้อ โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ผู้บริหารลดขั้นตอนการทำงานที่

ไม่สำคัญลง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  (�̅� = 4.42, S.D.=0.73) รองลงมาคือ ผู้บริหารกำหนด

ค่านิยมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน (�̅� = 4.41, S.D.=0.76) ตามลำดับเมื่อพิจารณาจาก
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.70-0.77 มีการกระจายข้อมูลน้อยแสดงว่าความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่  7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับภาวะผู้นำของผู้บริหาร             
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (X2) 
                                        (n=189) 

ข้อ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  (X2) �̅� S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันใน
สถานศึกษา 

4.50 0.83 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหารมีการสร้างวิสัยทัศน์ในอนาคตที่สื่อถึงมาตรฐานที่
เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.48 0.74 มาก 

3 
ผู้บริหารนำความรู้ เป็นประสบการณ์ ในอดีตมาแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้า และมีการวางแผนในอนาคต 

4.50 0.71 มากที่สุด 

4 
ผู้บริหารขอความร่วมมือจากบุคลากร ในการร่วมปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

4.62 0.49 มากที่สุด 

5 
ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ กระบวนการดำเนินงานสู่
บุคลากรเพ่ือทำวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง 

4.57 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.53 มากที่สุด 

จากตารางที่ 7 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (X2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (�̅� = 4.53, S.D.=0.53) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ 
โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ผู้บริหารขอความร่วมมือจากบุคลากร 

ในการร่วมปฏิบัติงานตามเป้าหมายของสถานศึกษา (�̅� = 4.62, S.D.=0.49)  รองลงมาคือผู้บริหารมี

การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ กระบวนการดำเนินงานสู่บุคลากรเพ่ือทำวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง  (�̅� = 4.57, 
S.D.=0.41)  ผู้บริหารนำความรู้เป็นประสบการณ์ในอดีตมาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีการ

วางแผนในอนาคต (�̅� = 4.50, S.D.=0.71)  และผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์

ร่วมกันในสถานศึกษา (�̅� = 4.50, S.D.=0.83) อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหารมีการสร้าง

วิสัยทัศน์ในอนาคตที่สื่อถึงมาตรฐานที่เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในสถานศึกษา  (�̅� = 
4.48, S.D.=0.74) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.41-0.83 มี
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การกระจายข้อมูลน้อยแสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ตารางที่  8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับภาวะผู้นำของผู้บริหาร             
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการท้าทายกระบวนการ (X3) 
                  (n=189) 

ข้อ ด้านการท้าทายกระบวนการ (X3) �̅� S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารมีการปรับกระบวนการบริหารด้วยวิธีการใหม่ ๆ มา
บริหารสถานศึกษา 

4.38 0.60 มาก 

2 
ผู้บริหารมองหาโอกาสเพ่ือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ของสถานศึกษา 

4.45 0.66 
มาก 

3 
ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยง และสามารถจัดการความเสี่ยงใน
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ 

4.41 0.61 
มาก 

4 
ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกเพ่ือนำมา
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

4.58 0.61 มากที่สุด 

5 ผู้บริหารมีการจัดการกับความเครียดทางบวก 4.44 0.56 มาก 
รวม 4.45 0.53 มาก 

จากตารางที่ 8 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม ด้านการท้าทายกระบวนการ (X3) โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  (�̅� = 4.45, 
S.D.=0.53) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่  ผู้บริหารมี
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกเพ่ือนำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการบริหาร

สถานศึกษา   (�̅� = 4.58, S.D.=0.61)  อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีการจัดการกับความเครียดทางบวก (�̅� = 4.44, S.D.=0.56)  
รองลงมาคือผู้บริหารยอมรับความเสี่ยง และสามารถจัดการความเสี่ยงในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

ได้ (�̅�= 4.41, S.D.=0.61)  ผู้บริหารมองหาโอกาสเพ่ือทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของ

สถานศึกษา (�̅�= 4.45, S.D.=0.66)  และ ผู้บริหารมีการปรับกระบวนการบริหารด้วยวิธีการใหม่ ๆ 

มาบริหารสถานศึกษา (�̅�= 4.38, S.D.=0.60) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.56-0.66 มีการกระจายข้อมูลน้อยแสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่  9  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับภาวะผู้นำของผู้บริหาร            
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถ
ปฏิบัติงาน  (X4) 

         (n=189) 

ข้อ ด้านการมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน (X4) �̅� S.D. ระดับ 
1 ผู้บริหารมีการมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงานได้ 4.46 0.56 มาก 

2 
ผู้บริหารมีการสนับสนุนความร่วมมือ และความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน 

4.46 0.66 มาก 

3 
ผู้บริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย และ
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 

4.47 0.62 มาก 

4 
ผู้บริหารมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และให้ความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน 

4.47 0.62 มาก 

5 
ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจข้อมูลให้ผู้ตามมีภาวะผู้นำใน
การปฏิบัติงาน 

4.40 0.75 มาก 

6 
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

4.58 0.71 มากที่สุด 

7 
ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือให้คำปรึกษา
แนะนำในการปฏิบัติงาน  

4.54 0.80 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.57 มาก 

จากตารางที่ 9 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ด้านการมอบอำนาจให้ผู้ อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน (X4) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(�̅� = 4.48, S.D.=0.57) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด  2 ข้อ  
ทุกข้อ โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล (�̅� = 4.58, S.D.=0.71) ผู้บริหารมี

การส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน (�̅� = 4.54, S.D.=0.80) อยู่ใน
ระดับมาก 5 ข้อ โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน และผู้บริหารมีการสร้างความสัมพันธ์

ที่ดี และให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (�̅� = 4.47, S.D.=0.62)  รองลงมาคือผู้บริหารมีการมอบ

อำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงานได้  (�̅� = 4.46, S.D.=0.56)  ผู้บริหารมีการสนับสนุนความร่วมมือ 
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และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (�̅� = 4.46, S.D.=0.66) และ ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจข้อมูลให้

ผู้ตามมีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน  (�̅� = 4.40, S.D.=0.75) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.56-0.80 มีการกระจายข้อมูลน้อยแสดงว่าความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่  10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับภาวะผู้นำของผู้บริหาร           
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ด้านการเสริมสร้างกำลังใจ (X5) 

         (n=189) 

ข้อ ด้านการเสริมสร้างกำลังใจ (X5) �̅� S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารมีการเสริมสร้างกำลังใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา 4.54 0.66 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหารสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายกำหนด 

4.59 0.71 มากที่สุด 

3 
ผู้บริหารมีการเสริมสร้างกำลังใจให้บุคลากรตระหนักและ
เห็นคุณค่าของผลงาน 

4.65 0.60 มากที่สุด 

4 
ผู้บริหารสร้างความเชื่อมั่น ต่อตนเองและบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

4.68 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.60 มากที่สุด 

จากตารางที่ 10  ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม ด้านการเสริมสร้างกำลังใจ (X5) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.61, 
S.D.=0.60) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงลำดับ
ตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสร้างความเชื่อมั่น ต่อตนเองและบุคลากรใน

การปฏิบัติงาน (�̅� = 4.68, S.D.=0.60) รองลงมาคือผู้บริหารมีการเสริมสร้างกำลังใจให้บุคลากร

ตระหนักและเห็นคุณค่าของผลงาน (�̅� = 4.65, S.D.=0.60) ผู้บริหารสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรใน

การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายกำหนด (�̅� = 4.59, S.D.=0.71) และ ผู้บริหารมีการเสริมสร้าง

กำลังใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา  (�̅� = 4.54, S.D.=0.66) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.60-0.71 มีการกระจายข้อมูลน้อยแสดงว่าความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

การวิเคราะห์องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพ่ือตอบคำถามการวิจัยข้อที่ 2 องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อยู่ในระดับใด ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้

ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean: x̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 

S.D) ขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม ทั้งในภาพรวมและจำแนกรายด้าน จากกลุ่มตัวอย่าง 63 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล 189 คน    

แล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ที่ได้กำหนดไว้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 11 

ตารางที่  11 ค่ามัชฌิ มเลขคณิ ต ส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  และระดับองค์กรสมรรถนะสู ง                   
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  โดยภาพรวม (Ytot) 

      (n=189) 

ด้าน 
องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม (Ytot) 
�̅� S.D. ระดับ 

1 การสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร (Y1) 4.63 0.53 มากที่สุด 
2 การมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ (Y2) 4.47 0.64 มาก 

3 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Y3) 4.53 0.52 มากที่สุด 
4 การให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ (Y4) 4.60 0.47 มากที่สุด 

5 ระบบ โครงสร้าง และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ (Y5) 4.57 0.61 มากที่สุด 

6 การแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม (Y6) 4.48 0.61 มาก 
รวม 4.55 0.50 มากที่สุด 

จากตารางที่ 11  องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวม (Ytot) อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.55, S.D.=0.50) และ
เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่าอยู่ ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน โดยเรียงลำดับตามค่า         
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร 

(�̅� = 4.63, S.D.=0.53) รองลงมาคือด้านการให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ  (�̅� = 4.60, 

S.D.=0.47) ด้านระบบ โครงสร้าง และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ (�̅� = 4.57, 

S.D.=0.61) และด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  (�̅� = 4.53, S.D.=0.52)  อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน    
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โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการแบ่งปันอำนาจและการมีส่วน

ร่วม (�̅� = 4.48, S.D.=0.61)  และ ด้านการมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ (�̅� = 4.47, 
S.D.=0.64) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่าง  0.47-0.64 มีการ
กระจายข้อมูลน้อยแสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 

เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำแนกเป็นรายด้าน มีรายละเอียดสามารถนำเสนอได้ดังตาราง
ที่ 12-17 

ตารางที่  12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการสื่อสารอย่าง
เปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร (Y1) 

      (n=189) 

 ข้อ ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร (Y1) �̅� S.D. ระดับ 

1 
ผู้ บ ริห ารมี การสื่ อสารอย่ างเปิ ด เผยระหว่างบุ คลากรใน
สถานศึกษา 

4.57 0.61 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหารมีบรรยากาศที่ดี มีการพูดคุยติดต่อประสานงานกัน
ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา 

4.71 0.51 มากที่สุด 

3 
ผู้บริหารมีการแบ่งปันและถ่ายทอดข้อมูลให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

4.62 0.60 มากที่สุด 

4 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดงความคิดเห็น ร่วม
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในสถานศึกษา 

4.61 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.53 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 12 องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร (Y1) โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.63, S.D.=0.53) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีบรรยากาศท่ี

ดี มีการพูดคุยติดต่อประสานงานกันระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา (�̅� = 4.71, S.D.=0.51)  

รองลงมาคือผู้บริหารมีการแบ่งปันและถ่ายทอดข้อมูลให้กับบุคลากรในสถานศึกษา (�̅� = 4.62, 
S.D.=0.60)  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ และแก้ปัญหาใน
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สถานศึกษา (�̅� = 4.61, S.D.=0.62) และผู้บริหารมีการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรใน

สถานศึกษา (�̅� = 4.57, S.D.=0.61) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งอยู่
ระหว่าง 0.51-0.62 มีการกระจายข้อมูลน้อยแสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่  13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการมีวิสัยทัศน์ที่ทุก
คนในองค์กรมองเห็นภาพ (Y2) 

      (n=189) 

 ข้อ ด้านการมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ (Y2) �̅� S.D. ระดับ 
1 มีการระดมความคิดเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 4.55 0.77 มากที่สุด 

2 
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษามีความชัดเจน เป็นภาพในอนาคตที่ท้า
ทาย เป็นไปได้และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

4.46 0.94 มาก 

3 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นสถานศึกษาของ
ชุมชนอย่างแท้จริง 

4.31 0.85 มาก 

4 
ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในสถานศึกษาเพ่ือเกิดเป็น
วัฒนธรรม ค่านิยมและแนวทางปฏิบัติที่ดี 

4.58 0.61 มากที่สุด 

5 
มีวัฒนธรรม ค่านิยมและแนวทางปฏิบัติของบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

4.44 0.61 มาก 

รวม 4.47 0.64 มาก 

จากตารางที่ 13 องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ (Y2) โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก  (�̅� = 4.47, S.D.=0.64)  และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2 ข้อ  โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างในสถานศึกษาเพ่ือเกิดเป็นวัฒนธรรม ค่านิยมและแนวทางปฏิบัติที่ดี  (�̅� = 4.58, 

S.D.=0.61)  และมีการระดมความคิดเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา (�̅� = 4.55, S.D.=0.77) 
อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ  โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษามีความชัดเจน เป็นภาพในอนาคตที่ท้าทาย เป็นไปได้และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่

จะเกิดขึ้น (�̅� = 4.46, S.D.=0.94) รองลงมาคือมีวัฒนธรรม ค่านิยมและแนวทางปฏิบัติของบุคลากร

ในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา (�̅� = 4.44, S.D.=0.61)  และ ชุมชนมีส่วน
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ร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือเป็นสถานศึกษาของชุมชนอย่างแท้จริง  (�̅� = 4.31, S.D.=0.85) 
ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.61-0.94 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่  14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง (Y3) 

               (n=189) 

ข้อ ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Y3) �̅� S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรในการ
เรียนรู้ 

4.54 0.71 มากที่สุด 

2 
มีการสร้างระบบการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

4.70 0.52 มากที่สุด 

3 
สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์กันอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 

4.53 0.62 มากที่สุด 

4 
มีการจัดการความรู้ที่หลากหลาย เช่น การประชุม การสัมมนา 
การอบรม การเขียนงานวิจัยเผยแพร่ และต่อยอดผลงาน
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นสู่เครือข่ายภายนอก 

4.35 0.65 มาก 

รวม 4.53 0.52 มากที่สุด 

จากตารางที่ 14 องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Y3)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

(�̅� = 4.53, S.D.=0.52)   และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน  
3 ข้อ  โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้   มีการสร้างระบบการเรียนรู้ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา  (�̅� = 4.70, S.D.=0.52) รองลงมาคือผู้บริหารมีความ

มุ่งม่ันในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรในการเรียนรู้  (�̅� = 4.54, S.D.=0.71)  และสร้างบรรยากาศ
ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กันอย่างต่อเนื่อง และ

สม่ำเสมอ (�̅� = 4.53, S.D.=0.62) อยู่ในระดับมาก จำนวน 1 ข้อ ได้แก่ มีการจัดการความรู้ที่
หลากหลาย เช่น การประชุม การสัมมนา การอบรม การเขียนงานวิจัยเผยแพร่ และต่อยอดผลงาน

นวัตกรรมที่สร้างขึ้นสู่เครือข่ายภายนอก (�̅� = 4.35, S.D.=0.65)  ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.52-0.71 มีการกระจายข้อมูลน้อยแสดงว่าความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่  15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการให้ความสำคัญ
ต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ (Y4) 

               (n=189) 

ข้อ ด้านการให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ (Y4) �̅� S.D. ระดับ 

1 
โรงเรียนมีการบริการข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้ปกครองนักเรียน 
ชุมชน อย่างต่อเนื่อง 

4.58 0.56 มากที่สุด 

2 
ผู้บริหารจัดกิจกรรมให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน และรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4.77 0.42 มากที่สุด 

3 
ผู้บริหารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนสู่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.71 0.46 มากที่สุด 

4 
สถานศึกษาประเมินการให้บริการโดยการสำรวจความพึงพอใจ 
อย่างต่อเนื่อง 

4.41 0.71 มาก 

5 
มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน โดย
การจัดประชุม หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 

4.51 0.67 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.47 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 15 องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ (Y4) โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.60, S.D.=0.47)  และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 4 ข้อ โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารจัดกิจกรรมให้

ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน และรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ( �̅� = 4.77, 
S.D.=0.42)  รองลงมาคือผู้บริหารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

(�̅� = 4.71, S.D.=0.46) โรงเรียนมีการบริการข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน อย่าง

ต่อเนื่อง (�̅� = 4.58, S.D.=0.56)  และลำดับสุดท้ายมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน

และชุมชน โดยการจัดประชุม หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ (�̅� = 4.51, S.D.=0.67)   
อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ ได้แก่ สถานศึกษาประเมินการให้บริการโดยการสำรวจความพึงพอใจ อย่าง
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ต่อเนื่อง (�̅� = 4.41, S.D.=0.71)  ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่าง 
0.42-0.71 มีการกระจายข้อมูลน้อยแสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่  16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านระบบ โครงสร้าง 
และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ (Y5) 

               (n=189) 

ข้อ ด้านระบบ โครงสร้าง และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ (Y5) �̅� S.D. ระดับ 
1 สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 4.67 0.59 มากที่สุด 

2 
มีระบบโครงสร้าง กระบวนการและการปฏิบัติสอดคล้อง และสนับสนุนการ
พัฒนาของสถานศึกษา  

4.55 0.66 มากที่สุด 

3 
สถานศึกษามีระบบโครงสร้างการบริหารในสถานศึกษา สนับสนุนวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 

4.48 0.76 มาก 

4 
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้เกิดความคิดหลากหลายในการพัฒนา
สถานศึกษา 

4.59 0.71 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.61 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 16 องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านระบบ โครงสร้าง และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ 

(Y5) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.57, S.D.=0.61)  และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ (�̅� = 4.67, S.D.=0.59)  รองลงมาคือ

ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้เกิดความคิดหลากหลายในการพัฒนาสถานศึกษา  (�̅� = 4.59, 
S.D.=0.71) และลำดับสุดท้ายคือ มีระบบโครงสร้าง กระบวนการและการปฏิบัติสอดคล้อง และ

สนับสนุนการพัฒนาของสถานศึกษา (�̅� = 4.55, S.D.=0.66)  อยู่ ในระดับมาก 1 ข้อ ได้แก่  
สถานศึกษามีระบบโครงสร้างการบริหารในสถานศึกษา สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายของ

องค์กร (�̅� = 4.48, S.D.=0.76)  ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่าง 
0.59-0.76 มีการกระจายข้อมูลน้อยแสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่  17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการแบ่งปันอำนาจ
และการมีส่วนร่วม (Y6) 

               (n=189) 

ข้อ ด้านการแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม (Y6) �̅� S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจในสถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิผล
เป็นรูปธรรม 

4.48 0.71 มาก 

2 
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและตัดสินคุณภาพ
งานในสถานศึกษา  

4.53 0.71 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารยอมรับการตัดสินใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 4.47 0.67 มาก 

4 
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบการทำงานทั้ง
เชิงคุณภาพและปริมาณ 

4.43 0.66 มาก 

รวม 4.48 0.61 มาก 

 
จากตารางที่ 17 องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม (Y6) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.48, S.D.=0.61) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ 

ได้แก่ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและตัดสินคุณภาพงานในสถานศึกษา (�̅� = 4.53, 
S.D.=0.71) อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจในสถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิผลเป็นรูปธรรม (�̅� = 4.48, S.D.=0.71)  

รองลงมาคือผู้บริหารยอมรับการตัดสินใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน (�̅� = 4.47, S.D.=0.67) และ
ลำดับสุดท้ายสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบการทำงานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 

(�̅� = 4.43, S.D.=0.66) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ งอยู่ระหว่าง  
0.66-0.71 มีการกระจายข้อมูลน้อยแสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูง  

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กร
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม              
ดังรายละเอียดตารางที่ 18 

ตารางที่ 18 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  

             (n=189) 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตัวแปร 

การ
สื่อสาร
อย่าง

เปิดเผย
ระหว่าง
บุคลากร
ในองค์กร 

(Y1) 

การมี
วิสัยทัศน์
ที่ทุกคน
ในองค์กร
มองเห็น

ภาพ 
(Y2) 

การ
เรียนรู้
อย่าง

ต่อเนื่อง 
(Y3) 

การให้
ความ 
สำคัญ 
ต่อผู้รับ 
บริการ
เป็น

สำคัญ 
(Y4) 

ระบบ 
โครงสร้าง 

และ
กระบวน
การการ
ทำงาน

สนับสนนุ
วิสัยทัศน ์

(Y5) 

การ
แบ่งปนั
อำนาจ

และการมี
ส่วนร่วม 

(Y6) 

ความเป็น
องค์กร

สมรรถนะ
สูงของ
สถาน 
ศึกษา 
(Ytot) 

 
 

การแสดงเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติ  (X1) 

.533** .593** .568** .652** .572** .537** .640** 

การสร้างแรงบันดาลใจในการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (X2) 

.598** .587** .690** .678** .627** .643** .707** 

การท้าทายกระบวนการ  (X3) .662** .840** .707** .763** .774** .760** .841** 
ก า ร ม อ บ อ ำ น า จ ใ ห้ ผู้ อ่ื น
สามารถปฏิบัติงาน (X4) 

.724** .762** .753** .708** .766** .817** .844** 

การเสริมสร้างกำลังใจ (X5) .651** .796** .659** .608** .734** .763** .790** 
ภ า ว ะ ผู้ น ำ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา (Xtot) 

.704** .796** .750** .758** .772** .781** .849** 
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 จากตารางที่ 18 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (Xtot) มีความสัมพันธ์กับองค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา (Ytot) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .849** ในลักษณะคล้อยตามกัน 
 เมื่อพิจารณา ภาวะผู้นำของผู้บริหารรายด้าน (X1-X5)  กับองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษารายด้าน (Y1-Y6)  พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่มี
ลักษณะคล้อยตามกันโดยคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดคือ การท้าทายกระบวนการ (X3) 
กับ การมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ (Y2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .840** 
รองลงมา คือ การมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน (X4) กับการแบ่งปันอำนาจและการมีส่วน
ร่วม (Y6)  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .817** และการเสริมสร้างกำลังใจ (X5) กับการมี
วิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ (Y2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .796** ส่วนคู่ที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ  การแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ (X1) กับ การสื่อสารอย่าง
เปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร (Y1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .533** 
 เมื่อพิจารณาภาวะผู้นำของผู้บริหาร (Xtot) กับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาราย
ด้าน (Y1-Y6)  พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่มีลักษณะคล้อยตาม
กันโดยคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (Xtot) กับ การมีวิสัยทัศน์ที่
ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ (Y2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .796** 
 เมื่อพิจารณาภาวะผู้นำของผู้บริหารรายด้าน (X1-X5) กับ องค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษา (Ytot) พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่มีลักษณะคล้อย
ตามกันโดยคู่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ การมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน 
(X4) กับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา (Ytot) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .844** 
 

 



 

บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 2) องค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 3) ความสัมพันธ์ของภาวะ
ผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้
ผู้ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  จำนวน 63 แห่ง โดยมีผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ  
3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ หรือ รักษาราชการแทน จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการ หรือ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล จำนวน 1 คน และครูผู้สอนจำนวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 189 คน 
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็นภาวะผู้นำของผู้บริหาร           
ตามแนวคิดของคูซและพอสเนอร์ (Kouzes และ Posner) และองค์กรสมรรถนะสูงตามแนวคิด       
ของบลังชาร์ด (Blanchard)  ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับมาครบทั้ง 189 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
(arithmetic mean) ส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (standard deviation) และการวิ เคราะห์ ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งมีสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย เรื่อง “ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม” สรุปได้ดังนี้ 

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 
ด้าน โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการเสริมสร้างกำลังใจ และ
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมอบ
อำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน ด้านการแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ และด้านการท้าทาย
กระบวนการ  

2. องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
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มากที่สุด 4 ด้าน โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการสื่อสารอย่าง
เปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร รองลงมาคือด้านการให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ    
ด้านระบบ โครงสร้าง และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ และด้านการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการแบ่งปันอำนาจและการมีส่วน และด้านการมีวิสัยทัศน์
ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ 

3. ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01          
ในระดับสูงและลักษณะคล้อยตามกัน 

เมื่อพิจารณา ภาวะผู้นำของผู้บริหารรายด้านกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษารายด้าน 
พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่มีลักษณะคล้อยตามกันโดยคู่ที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดคือ การท้าทายกระบวนการกับการมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กร
มองเห็นภาพ รองลงมา คือ การมอบอำนาจให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติงานกับ การแบ่งปันอำนาจและการ
มีส่วนร่วม และการเสริมสร้างกำลังใจกับการมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ ส่วนคู่ที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด คือการแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ กับการสื่อสารอย่างเปิดเผย
ระหว่างบุคลากรในองค์กร  

เมื่อพิจารณาภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษารายด้าน พบว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่มีลักษณะคล้อยตามกันโดยคู่ที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กร
มองเห็นภาพ  

เมื่อพิจารณาภาวะผู้นำของผู้บริหารรายด้านกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  พบว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่มีลักษณะคล้อยตามกันโดยคู่ที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากท่ีสุด คือ การมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงานกับองค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา 

การอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย มีหลายประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาเพ่ือให้ทราบสภาพที่
แท้จริงของ ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยสามารถนำมาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาวะผู้นำเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษา 
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ผู้บริหารต้องมีวิธีค้นหาโอกาสที่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง กระตุ้ นและให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมงาน 
แสวงหาความคิด วิธีการ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างความไว้วางใจให้ผู้ร่วมงานมีความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีการพัฒนาบุคลากร ด้านความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงผลงาน และมีการประเมิน
ตรวจสอบ ผู้บริหารสร้างตัวอย่างโดยการแสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติ และเนื่องมาจากผู้บริหารเป็นผู้
ที่นำนโยบายมาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อบุคลากรในโรงเรียน ดังนั้นผู้บริหาร
จึงต้องใช้ภาวะผู้นำเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย และทำให้สถานศึกษามี
ความเจริญก้าวหน้าเกิดประสิทธิผลและเพ่ิมขีดความสามารถสูงสุดขององค์กรได้ ผู้บริหารกำหนด 
วิสัยทัศน์ ค่านิยมในองค์กรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการวางแผนในอนาคต วางแผนจัดการขั้นตอน
ในการทำงานได้เป็นอย่างดี มีการกระจายอำนาจ และสามารถทำให้บุคลากรในสถานศึกษามีภาวะ
ผู้นำในตนเอง สามารถถ่ายทอดและทำวิสัยทัศน์ให้เป็นจริงได้ สามาถถลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่
สำคัญลง เน้นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญจริง ๆ ปฏิบัติงานได้อย่างกระชับและฉับไว ผู้บริหารสามารถ
จัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้  มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกได้อย่าง
ชัดเจน  สามารถมอบอำนาจให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนช่วยเหลือให้
คำปรึกษาแนะนำได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารเสริมสร้างกำลังใจและความมั่นใจให้แก่บุคลากรสม่ำเสมอ 
สร้างแรงจูงใจจากภายในเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน พัฒนาสนับสนุน 
สมรรถนะความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเต็มที่  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดา   
ทองแย้ม ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน         
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของปารวัณ รัตนทองคง ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องภาวะผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่าภาวะ
ผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวิโปรด โรจน์อธิกุล ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 ผลวิจัย
พบว่าภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสมรักษ์ แก้วระย้า  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สมุทรปราการเขต 1 ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อำพร ไกรเพชร    
ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่าภาวะ
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ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ เทพ                
สุริโยรัตนโนภาส ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับโรงเรียน
คุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าแบบ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคูซและพอสเนอร์ 
(Kouzes และ Posner) เชื่อว่า การเป็นผู้นำเป็นกระบวนการที่สามารถสอนได้ โดยผู้นำได้รับอำนาจ
อิทธิพลจากผู้อ่ืนและเพ่ือนร่วมงานในขณะที่ความเป็นผู้นำจากความเชื่อที่มั่นคงต่อวัตถุประสงค์และ
เต็มใจที่แสดงออกซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพจะต้องแสดงภาวะผู้นำของตน  5 
ด้านต่อไปนี้ 1. การแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ  2. การสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน 3. การท้าทายกระบวนการ  4. การมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน 5. การเสริมสร้าง
กำลังใจ สอดคล้องกับแนวคิดของเบนนิส และนานัส (Bennis and Nanus) ได้สัมภาษณ์ผู้นำและ
พบว่า หลักการที่ผู้นำยึดถือร่วมกันในการส้รางความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร ได้แก่ 1. ผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงต้องมีอนาคตหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ชัดเจน ดึงดูดใจและสามารถทำให้เป็นจริงได้ 
เป็นภาพความคิดที่สร้างแรงจูงใจ ทำให้ผู้ตามคล้อยตามและต้องการทำให้ภาพนั้นเป็นจริง ทำให้ผู้
ตามเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งที่มีคุณค่าขององค์กร 2. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้กำหนดกรอบ
โครงสร้างทางสังคม เป็นผู้ปรับเปลี่ยนคุณค่าความเชื่อและบรรทัดฐานขององค์กรให้กับสมาชิกใน
หน่วยงาน 3. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างความไว้วางใจในองค์กร โดยการปฏิบัติตนเป็นคนที่น่าเชื่อถือ
และรักษาคำมั่นสัญญา และ 4. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง มีความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ   สอดคล้องกับแนวคิดไทกีและเดอแวนนา (Tichy and Devanna) ได้สรุปคุณลักษณะ
ของภาวะผู้นำดังนี้ 1. มีลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2. กล้าพูดกล้าทำ 3. มีความเชื่อม่ันในบุคคล 4. 
ความเชื่อมั่นคุณค่าเป็นแรงผลักดัน 5. เป็นผู้ที่ใส่ใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน โดยเรียงลำดับตาม
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการเสริมสร้างกำลังใจ และ ด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถ
ปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ด้านการแสดงเป็นแบบอย่างในการ และ ลำดับสุดท้ายคือ ด้านการท้าทาย
กระบวนการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารในยุคปัจจุบันต้องเป็นผู้กล้าคิด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดย
ศึกษาหาความรู้ มองหาโอกาสเพ่ือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสถานะเดิมไปสู่สถานะที่ดีกว่า และ
ติดตามกระแสการเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยู่เสมอ มีวิสัยทัศน์และมีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม สามารถวางนโยบายโดยกำหนดแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนได้ชัดเจน 
มีการทดลองและยอมรับความเสี่ยง มีการเรียนรู้จากวามผิดพลาดและความสำเร็จ โดยการปลุกเร้า
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แรงจูงใจภายใน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดา ทองแย้ม ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ 
การท้าทายกระบวนการ การสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเสริมสร้างกำลังใจ การ
แสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ และลำดับสุดท้าย คือ การมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน   
2) บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ เป้าหมายองค์การ เครือข่ายของการติดต่อสื่อสาร แบบของความเป็นผู้นำ 
ความซับซ้อนของระบบ ยกเว้นด้านขนาดและโครงสร้างขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง 3) ภาวะ
ผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2. จากผลการวิจัย พบว่า องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาสามารถดำเนินกระบวนการ
องค์กรสมรรถนะสูงได้เป็นอย่างดี มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับต่อผู้รับบริการ เน้นสร้างความพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการเป็นสำคัญ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานศึกษาเป็นองค์กรการเรียนรู้ มีการพัฒนา
บุคลากรด้านการเรียนรู้ การฝึกบรม การจัดประชุม สัมมนา การเขียนงานวิจัยเผยแพร่ และสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างบรรยากาศที่ดีและมีการสื่อสารอย่างเปิดเผยกับ
บุคลากรที่ดี  เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมกัน
แก้ปัญหาในสถานศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและตัดสินคุณภาพ
งาน ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกระจายอำนาจ การตัดสิน ใจ และเน้นการทำงานเป็นทีม 
สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน มีช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ภายในสถานศึกษาสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ    
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  จิราภรณ์ เพชรทัต ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วินุลาศ เจริญชัย ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์การ
สมรรถนะสูงเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด 
ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการองค์การสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริหารจัดการองค์การสมรรถะสูงเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์ ได้ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นองค์กรสมรรถณะสูงของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สุกัญญา พรมอารักษ์ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่สงผลตอองคกรขีด
สมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  1 
ผลการวิจัยพบวา ระดับองคกรขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน  ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร โสภิณ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ผลวิจัยพบว่าระดับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราพร ศิริพันธ์บุญ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
ภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจที่ส่งผลต่อโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าระดับการเป็นโรงเรียนสมรรถนะสูง 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎาภรณ์ พุฒป่า ได้ศึกษางาวิจัยเรื่อง 
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่าความเป็นองค์การขี ดสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดยโสธรโดยรวมอยู่ ในระดับมาก  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ บลังชาร์ด 
(Blanchard) รายละเอียดดังต่อไป  1. การสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร  
2. การมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ 3. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4. การให้ความสำคัญต่อ
ผู้รับบริการเป็นสำคัญ 5. ระบบ โครงสร้าง และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์   
6. การแบ่งปันอำนาจและการมีส่วน สอดคล้องกับแนวคิดของลินเดอร์ และบรูคส์ (Linder and 
Brooks) อ งค์ ก รที่ มี ขี ด ส ม ร รถ น ะสู ง (High Performance Organization) ได้ นั้ น   จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้วยคุณลักษณะสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1. การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ 2. การมุ่งเน้นที่ผลผลิต
และผลลัพธ์  3. สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ 4. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น 5. พร้อมที่
จะทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และ 6. มีความมุ่งมั่น  สอดคล้องกับแนวคิดของ เดอ วาล (De Waal) 
ได้อธิบายลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. การเน้นการ
ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก 2. โครงสร้างองค์กรอัน
ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 4 ตัว คือ การออกแบบองค์กร ยุทธศาสตร์ การจัดการกระบวนการ และ
เทคโนโลยี 3. วัฒนธรรมองค์กรที่ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 3 ตัว ได้แก่ ภาวะผู้นําการจัดการกับ 
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ปัจเจกบุคคล และกำหนดบทบาทท่ีเหมาะสม และวัฒนธรรม และ 4. พฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร 
โดยการเน้นการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก สอดคล้องกับ
แนวคิดของบายเทนดิจค์ (Buytendik) ได้ทำการสำรวจองค์กรที่มีสมรรถนะสูงพบว่า ลักษณะร่วม
ขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีอยู่ 5 ประการ คือ 1. ต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายและสามารถ
ที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้    2. ต้องมีการแบ่งปันค่านิยมกับบุคลากรที่อยู่ในองค์กร 3. ต้องมีการ
บริหารเชิงกลยุทธ์และเชื่อมโยงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร 4. ต้องมีความสามารถในการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว และ 5. ต้องมีการเชื่อมต่อส่วนต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับ
แนวคิดของนิสดารก์ เวชยานนท์ ได้นําเสนอรูปแบบ การบริหารงานองค์กรที่มีสมรรถนะสูงที่จะ
นําไปสู่ความยั่งยืนนั้นควรมีองค์ประกอบ คือ 1. ต้องมีฐานรากท่ีมั่นคง คือมีทุนมนุษย์และการบริหาร
ทุนมนุษย์ที่เข้มแข็ง 2. ต้องมีวัฒนธรรมร่วมกันโดยเป็นวัฒนธรรมที่เน้นด้านการเรียนรู้ การปรับปรุง
ต่อเนื่อง วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมมุ่งผลงานสูง วัฒนธรรมความไว้วางใจ วัฒนธรรมการกระจาย
อำนาจ เป็นต้น 3. ต้องมีระบบการสร้างและสะสมความรู้ โดยระบบเหล่านี้ต้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด
ต่างๆ และสะท้อนถึงการให้รางวัลหรือการจูงใจในรูปแบบอ่ืนด้วย 4. ต้องมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น มีการ
กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจที่ท้าทายและ เป็นไปได้โดยให้คนได้ใช้ศักยภาพของตนเองมากที่สุด 
5. มีการบูรณาการตั้งแต่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และตัวบุคลากร เพ่ือตอบสนองทั้งเป้าหมาย ขององค์กรที่
มีสมรรถนะสูงและเป้าหมายของบุคคล 6. ต้องมีการบริหารงานที่เป็นการสร้างคุณค่าที่ดีให้กับสังคม 
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนอย่างแท้จริง 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน โดยเรียงลำดับ

ตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรใน

องค์กร รองลงมาคือด้านการให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ ด้านระบบ โครงสร้าง และ

กระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ และด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก  

2 ด้าน โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการแบ่งปันอำนาจและการ

มีส่วนร่วม   และ ด้านการมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

สถานศึกษาสร้างแบบอย่างค่านิยมของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นแสดงความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

ของบุคลากร กระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง โดยให้การสนับสนุน ดูแล

และส่งเสริมการทำงานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกคน ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนใน

สถานศึกษายอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการติดตามและตรวจสอบการ

ดำเนินงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจและสร้างผลลัพธ์ให้เป็นไปในทางที่ดี         

อยู่เสมอ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและการทำงานภายใต้ความถูกต้องและเสมอภาคด้วย

ความมีเกียรติและให้ความเคารพต่อกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์ ได้ศึกษา
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งานวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับ

ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้าน

นโยบาย ทักษะด้านการวินิจฉัย และทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2) ความเป็นองค์กร

สมรรถณะสูงของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 

2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และระดับ

มาก 3 ด้าน เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือด้านระบบ โครงสร้าง และ

กระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์  ด้านมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ  

ด้านแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม ด้านสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร ด้านให้

ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ และด้านเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3) ทักษะการบริหารของผู้บริหาร

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะด้านการวินิจฉัย และทักษะด้านเทคนิค ส่งผลต่อความ

เป็ นองค์กรสมรรถนะสู งของโรงเรียนสั งกัดสำนั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ เพชรทัต ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน โดย

เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านความเป็นอิสระ ด้านเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ ด้านความผู้กพัน และอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความไว้วางใจ 2) ความเป็น

องค์กรสมรรถนะสูงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ด้าน  

โดยเรียงลำดับคำมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาบุคลากร

การเรียนรู้ การจัดกระทำข้อมูล ความร่วมมือร่วมใจ ความยืดหยุ่น ความเป็นผู้นำ และอยู่ในระดับ

มาก 3 ด้าน ได้แก่ การมุ่งเน้น การมองอนาคต และความเอาใจใส่ 3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหารกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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3. จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์กร
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า 

3.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษามองเห็นองค์กรในภาพรวมโดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ ผู้บริหารมีความสามารถใน
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนโดบมีการประชุม วางแผน ร่วมกับคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาอย่าง
สม่ำเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธิดา ทองแย้ม ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับ
บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การท้าทาย
กระบวนการ การสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเสริมสร้างกำลังใจ การแสดงเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติ และลำดับสุดท้าย คือ การมอบอำนาจให้ผู้ อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดย
ภาพรวม และรายด้านอยู่ ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ 
ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านนโยบาย ทักษะด้านการวินิจฉัย และทักษะ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2) ความเป็นองค์กรสมรรถณะสูงของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และระดับมาก 3 ด้าน เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหาน้อย คือด้านระบบ โครงสร้าง และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ ด้านมีวิสัยทัศน์ที่
ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ ด้านแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม ด้านสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่าง
บุคลากรในองค์กร ด้านให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ และด้านเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
3) ทักษะการบริหารของผู้บริหารด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะด้านการวินิจฉัย และ
ทักษะด้านเทคนิค ส่งผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ เพชรทัต 
ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
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ที่สุด 3 ด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านความเป็นอิสระ  
ด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ด้านความผู้กพัน และอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ไว้วางใจ 2) ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุด 7 ด้าน โดยเรียงลำดับคำมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ความซื่อสัตย์
สุจริต การพัฒนาบุคลากรการเรียนรู้ การจัดกระทำข้อมูล ความร่วมมือร่วมใจ ความยืดหยุ่น ความ
เป็นผู้นำ และอยู่ ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ การมุ่งเน้น การมองอนาคต และความเอาใจ ใส่  
3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

3.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ด้านการท้าทายกระบวนการ กับ องค์กรสมรรถนะสูงของ

สถานศึกษา ด้านการมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ในระดับสูงเป็นอันดับแรกทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร

สถานศึกษามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรและทน

ต่อการเปลี่ยนแปลงภานนอกองค์กรได้ สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาให้มีความชัดเจน 

เป็นไปได้และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี ทองศรี ได้

ศึกษางานวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบ

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 

1 คุณลักษณะผู้นำที่ดี 2) ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 3) การมีวิสัยทัศน์ที่ดี 4) การเป็นตัวอย่างที่ดี   

2. รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของ 4 

องค์ประกอบ โดย คุณลักษณะผู้นำที่ดีมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้นำการเปลี่ยนแปลง การมีวิสัยทัศน์ที่ดี

การเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการเป็นตัวอย่างที่ดีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการมีวิสัยทัศน์

ทีด่ีคุณลักษณะผู้นำที่ดีมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อการมีวิสัยทัศน์ที่ดี 3. ผลการยืนยันรูปแบบภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารสตรีในโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มี

ความเห็นพ้องต้องกันว่ามีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นปได้ และ ความเป็นประโยชน์ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่

ส่งผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดย

ภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ 
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ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านนโยบาย ทักษะด้านการวินิจฉัย และทักษะ

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2) ความเป็นองค์กรสมรรถณะสูงของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และระดับมาก 3 ด้าน เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก

ไปหาน้อย คือด้านระบบ โครงสร้าง และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ ด้านมีวิสัยทัศน์ที่

ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ ด้านแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม ด้านสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่าง

บุคลากรในองค์กร ด้านให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ และด้ านเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

3) ทักษะการบริหารของผู้บริหารด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะด้านการวินิจฉัย และ

ทักษะด้านเทคนิค ส่งผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร โสภิณ ได้ศึกษา

งานวิจัยเรื่องภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผลวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะ

ผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ “มาก” 

ทุกด้าน โดยด้านที่มีการปฏิบัติที่มากที่สุด คือ ด้านความยืดหยุ่นรองลงมาเป็นด้านวิสัยทัศน์ และด้าน

จินตนาการเป็นลำดับสุดท้าย 2) ระดับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน โดยภาพรวมมีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับ “มาก” ทุกด้าน โดยด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย รองลงมาเป็นด้าน การมุ่งเน้นคุณภาพบุคลากร ด้านการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ และด้าน

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นลำดับสุดท้าย 3) ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี

ส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านจินตนาการสามารถ

พยากรณ์ได้ว่า ส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 21 ได้ร้อยละ 74.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.3 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร การแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ กับองค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง เป็นลำดับ
สุดท้าย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษาได้มากเท่าที่ควร ผู้บริหารไม่สามารถกำหนดค่านิยมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ได้ ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายที่แจ้งต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สร้างความผู้กพัน
ต่อการปฏิบัติภารกิจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อสถานศึกษา และควรลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่สำคัญ
ลง เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และในการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา
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ผู้บริหารควรมีบรรยากาศที่ดี ผู้บริหารต้องมีการพูดคุยติดต่อประสานงานกันระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษา มีการแบ่งปันและถ่ายทอดข้อมูลให้กับบุคลากรในสถานศึกษา และสิ่งที่สำคัญควรเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีการแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ และแก้ปัญหาในสถานศึกษา  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปารวัณ รัตนทองคง ได้ศึกษางานวิจัย เรื่องภาวะผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศ
องค์การของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า  
1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ ภาวะผู้นำแบบมีส่วน
ร่วมภาวะผู้นำแบบสนับสนุน ภาวะผู้นำแบบมุ่งเน้นความสำเร็จ และภาวะผู้นำแบบบงการ  
2. บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ การผนึก
กำลัง การมีขวัญกำลังใจสูง การปรับปรุงสถานศึกษา การไว้วางใจ การมีโอกาสในการทำงานการ
ยอมรับนับถือ ความเอ้ืออาทรต่อกัน และการเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง 3. ภาวะผู้นำ
ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรพิชญ์ ลิขิตายน ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรีมีการใช้หลักการบริหารจัดการ ด้านนำองค์กร ด้านวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและมีผู้ส่วนได้เสีย ด้านการวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการกระบวนการและด้านผลลัพธ์การดำเนินการ โดยการบริหารงาน
ดังกล่าวมีผลต่อ ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิพล คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร  
2) รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงหรือHPR (High performance rcheewa) Modelประกอบด้วยนโยบายที่
ดี(Good policy) บุคลากร(Personnel)การปฏิบัติงาน(Operational) การประเมินผล(Evaluation) 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 เพ่ือเป็นแนวทางในภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา          
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านการท้าทายกระบวนการ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ลำดับสุดท้าย ดังนั้น 
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ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ควรให้
ความสำคัญเรื่องการปรับกระบวนการบริหารด้วยวิธีการใหม่ ๆ มาบริหารสถานศึกษา ควรมองหา
โอกาสเพ่ือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสถานศึกษา ยอมรับความเสี่ยงและสามารถจัดการ
ความเสี่ยงในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและภายนอกเพ่ือนำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาต่อไป 
 2. จากผลการวิจัยพบว่าองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ด้านการมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ                 
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ลำดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการระดม
ความคิดเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ให้มีความชัดเจน เป็นภาพในอนาคตที่ท้าทายมีความ
เป็นไปได้และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ เพ่ือเป็นสถานศึกษาของชุมชนอย่างแท้จริง ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างในสถานศึกษาเพ่ือเกิดเป็นวัฒนธรรม ค่านิยมและแนวทางปฏิบัติที่ดีในสถานศึกษาและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาต่อไป  
 3. จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูง
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์        
ในลักษณะคล้อยตามกัน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการแสดงเป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติ คือ ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา กำหนดค่านิยม
องค์กรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติตามนโยบายที่แจ้งต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 
สามารถสร้างความผู้กพันต่อการปฏิบัติภารกิจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อสถานศึกษา และผู้บริหาร
ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่สำคัญลง เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว อีกเรื่องที่ผู้บริหารต้องให้
ความสำคัญคือ เรื่องการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร ผู้บริหารมีการสื่อสารอย่าง
เปิดเผยระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา มีบรรยากาศที่ดี มีการพูดคุยติดต่อประสานงานกันระหว่าง
บุคลากรในสถานศึกษา มีการแบ่งปันและถ่ายทอดข้อมูลให้กับบุคลากรในสถานศึกษา และสิ่งที่สำคัญ
ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ และแก้ปัญหาในสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

เพ่ือให้งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  เผยแพร่ออกไปและเพ่ือประโยชน์ใน
การรศึกษาค้นคว้า ของนักวิชาการ และผู้ที่สนใจทั่วไป จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ ส่ งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูง              
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   
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2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารในสังกัดอ่ืน ๆ 
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน ๆ  
4. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดอ่ืน ๆ  
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ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 

และรายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
1. ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์  
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ผลการวิเคราะห์ ค่า IOC ของเครื่องมือวิจัย 
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ตารางแสดงการพิจารณาค่าความตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัย ตอนที่ 2 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  

ข้อที่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 1 2 3 4 5 

การแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ 

1 
ผู้บ ริห ารปฏิบั ติ ตน เป็ นแบบอย่างที่ ดี  ให้ กับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 

2 
ผู้บริหารกำหนดค่านิยมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน 

1 1 1 0 1 4 0.8 

3 
ผู้ บ ริ ห า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม น โ ย บ า ย ที่ แ จ้ ง ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 

1 1 0 0 1 3 0.6 

4 
ผู้บริหารสามารถสร้างความผู้กพันต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อสถานศึกษา 

0 1 1 1 1 4 0.8 

5 
ผู้บริหารลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่สำคัญลง เพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

1 1 1 1 1 5 1 

การสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

6 
ผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกันในสถานศึกษา 

1 1 0 1 0 3 0.6 

7 
ผู้บริหารมีการสร้างวิสัยทัศน์ในอนาคตที่สื่อถึง
มาตรฐานที่เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร
ในสถานศึกษา 

0 1 1 1 0 3 0.6 

8 
ผู้บริหารนำความรู้เป็นประสบการณ์ในอดีตมา
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีการวางแผนใน
อนาคต 

1 1 1 1 0 4 0.8 

9 
ผู้บริหารขอความร่วมมือจากบุคลากร ในการร่วม
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

1 1 0 1 0 3 0.6 

10 
ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ กระบวนการ
ดำเนินงานสู่บุคลากรเพ่ือทำวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง 

0 1 1 1 0 3 0.6 

การท้าทายกระบวนการ 

11 ผู้บริหารมีการปรับกระบวนการบริหารด้วยวิธีการ 1 1 1 1 1 5 1 
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ข้อที่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 1 2 3 4 5 

ใหม่ ๆ มาบริหารสถานศึกษา 

12 
ผู้ บ ริ ห ารม อ งห า โอก าส เพ่ื อท ำ ให้ เกิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 

13 
ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยง และสามารถจัดการ
ความเสี่ยงในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ 

1 1 1 1 1 5 1 

14 
ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอก
เพ่ือนำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา 

1 1 1 0 1 4 0.8 

15 ผู้บริหารมีการจัดการกับความเครียดทางบวก 1 1 1 1 1 5 1 
การมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน 

16 
ผู้ บ ริห ารมี การมอบอำนาจ ให้ ผู้ อ่ื น สามารถ
ปฏิบัติงานได ้

0 1 1 1 1 4 0.8 

17 
ผู้บริหารมีการสนับสนุนความร่วมมือ และความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

1 1 1 1 1 5 1 

18 
ผู้บริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำหนด
เป้าหมาย และแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 

19 
ผู้บริหารมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และให้ความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

1 1 1 1 1 5 1 

20 
ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจข้อมูลให้ผู้ตามมี
ภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 

21 
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 

22 
ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือให้
คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน  

1 1 1 1 1 5 1 

การเสริมสร้างกำลังใจ 

23 
ผู้บริหารมีการเสริมสร้างกำลังใจแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 

24 ผู้บริหารสร้างความมั่น ใจแก่บุ คลากรในการ 1 1 1 1 1 5 1 
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ข้อที่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 1 2 3 4 5 

ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายกำหนด 

25 
ผู้บริหารมีการเสริมสร้างกำลังใจให้บุคลากร
ตระหนักและเห็นคุณค่าของผลงาน 

1 1 1 1 1 5 1 

26 
ผู้บริหารสร้างความเชื่อมั่น ต่อตนเองและบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 
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ตารางแสดงการพิจารณาค่าความตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัย ตอนที่ 3 องค์กรสมรรถนะสูงของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ข้อที่ องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 1 2 3 4 5 

การสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร 

1 
ผู้บริหารมีการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากร
ในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 

2 
ผู้บริหารมีบรรยากาศที่ ดี  มีการพูดคุยติดต่อ
ประสานงานกันระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา 

1 1 1 1 0 4 0.8 

3 
ผู้บริหารมีการแบ่งปันและถ่ายทอดข้อมูลให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 

4 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดงความ
คิดเห็น ร่วมตัดสินใจ และแก้ปัญหาในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 

การมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ 

5 
มีการระดมความคิดเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา 

0 1 1 1 1 4 0.8 

6 
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษามีความชัดเจน เป็นภาพ
ในอนาคตที่ท้าทาย เป็นไปได้และเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

0 1 1 1 1 4 0.8 

7 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือเป็น
สถานศึกษาของชุมชนอย่างแท้จริง 

0 1 1 1 1 4 0.8 

8 
ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในสถานศึกษา
เพ่ือเกิดเป็นวัฒนธรรม ค่านิยมและแนวทางปฏิบัติ
ที่ด ี

0 1 0 1 1 3 0.6 

9 
มีวัฒนธรรม ค่านิยมและแนวทางปฏิบัติของ
บุคลากรในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

10 
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรในการเรียนรู้ 

1 0 0 1 1 3 0.6 
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ข้อที่ องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 1 2 3 4 5 

11 
มีการสร้างระบบการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
บุคลากรในสถานศึกษา 

1 1 0 1 1 4 0.8 

12 
สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กันอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 

13 

มีการจัดการความรู้ที่หลากหลาย เช่น การประชุม 
การสัมมนา การอบรม การเขียนงานวิจัยเผยแพร่ 
และต่อยอดผลงานนวัตกรรมที่สร้างขึ้นสู่เครือข่าย
ภายนอก 

0 1 0 1 1 3 0.6 

การให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

14 
โรงเรียนมีการบริการข้อมูลสารสนเทศให้กับ
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน อย่างต่อเนื่อง 

0 1 1 1 1 4 0.8 

15 
ผู้บริหารจัดกิจกรรมให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน และ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

1 0 0 1 1 3 0.6 

16 
ผู้บริหารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียน
สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 -1 1 3 0.6 

17 
สถานศึกษาประเมินการให้บริการโดยการสำรวจ
ความพึงพอใจ อย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 

18 
มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนและ
ชุมชน โดยการจัดประชุม หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างสม่ำเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 

ระบบ โครงสร้าง และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ 

19 
สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติ 

1 1 1 -1 1 3 0.6 

20 
มีระบบโครงสร้าง กระบวนการและการปฏิบัติ
ส อ ด ค ล้ อ ง  แ ล ะส นั บ ส นุ น ก าร พั ฒ น าข อ ง
สถานศึกษา  

1 1 1 1 1 5 1 
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ข้อที่ องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 1 2 3 4 5 

21 
สถานศึกษามี ระบบโครงสร้างการบริหารใน
สถานศึกษา สนับสนุนวิสัยทัศน์  กลยุทธ์และ
เป้าหมายขององค์กร 

1 1 1 1 1 5 1 

22 
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้เกิดความคิด
หลากหลายในการพัฒนาสถานศึกษา 

1 1 1 -1 1 3 0.6 

การแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม 

23 
ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจในสถานศึกษาให้เกิด
สัมฤทธิผลเป็นรูปธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 

24 
 

บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ตัดสินคุณภาพงานในสถานศึกษา  

1 1 1 1 1 5 1 

25 
ผู้บริหารยอมรับการตัดสินใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 

26 
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบ
การทำงานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 

1 1 1 -1 1 3 0.6 
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ภาคผนวก ค  

หนังสือขอทดลองเครื่องมือ  

และรายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือ 
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รายช่ือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ที่ทดลองเครื่องมือวิจัย 

ที่  ชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ 

1 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา (นิ่มพิณมุฆประชานุกูล) 
หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี 70130 

2 
โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม (สั งฆวิชัยราษฏร์
รังสฤษฎ์) 

หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี 70130 

3 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)  
หมู่ที่ 3 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี 70130 

4 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์) 
หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี 70130 

5 โรงเรียนวัดสนามไชย (สนามไชยประชานุกูล) 
หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี 70130 

6 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (เลี่ยมชนะปรียาประชาสวรรค์ 
หมู่ที่ 3 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี 70130 

7 โรงเรียนโชติทายการาม (ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 
หมู่ที่ 2 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี 70130 

8 
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก (วัดโคกบำรุงราษฎร์  
รตนลาโภประชาสรรค์) 

หมู่ 5 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี 70130 

9 โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพ ที่ 178 
หมู่ที่ 4 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี 70130 

10 โรงเรียนวัดปรกเจริญ 
หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี 70130 
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ภาคผนวก ง  

ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.970 26 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 112.03 188.516 .773 .969 

X1.2 112.17 189.247 .756 .969 

X1.3 112.07 190.064 .744 .969 

X1.4 112.03 190.930 .741 .969 

X1.5 112.17 191.523 .694 .969 

X2.1 112.07 185.789 .852 .968 

X2.2 112.10 189.472 .772 .969 

X2.3 112.03 193.757 .691 .969 

X2.4 111.87 204.189 .347 .971 
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X2.5 111.93 196.754 .692 .969 

X3.1 112.13 198.533 .599 .970 

X3.2 112.07 193.582 .807 .968 

X3.3 112.10 195.059 .798 .968 

X3.4 111.93 193.306 .896 .968 

X3.5 112.07 197.237 .735 .969 

X4.1 112.03 198.930 .623 .970 

X4.2 112.03 195.757 .685 .969 

X4.3 112.03 194.585 .816 .968 

X4.4 112.03 194.516 .820 .968 

X4.5 112.10 191.748 .795 .968 

X4.6 111.93 192.478 .806 .968 

X4.7 111.97 191.620 .750 .969 

X5.1 111.97 195.344 .708 .969 

X5.2 111.93 193.099 .774 .969 

X5.3 111.87 195.361 .788 .969 

X5.4 111.83 195.730 .778 .969 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ตอนที่  3 องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

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

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.974 26 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Y1.1 113.20 184.097 .745 .973 

Y1.2 113.07 186.133 .735 .973 

Y1.3 113.17 183.868 .765 .973 

Y1.4 113.23 176.875 .854 .972 

Y2.1 113.30 174.631 .839 .972 

Y2.2 113.33 176.230 .775 .973 

Y2.3 113.47 179.292 .728 .973 

Y2.4 113.20 184.855 .699 .973 

Y2.5 113.33 183.954 .754 .973 



  148 

Y3.1 113.23 180.116 .842 .972 

Y3.2 113.07 185.237 .798 .973 

Y3.3 113.23 183.151 .799 .972 

Y3.4 113.43 186.530 .564 .974 

Y4.1 113.20 186.372 .674 .973 

Y4.2 113.00 189.379 .641 .974 

Y4.3 113.07 188.340 .672 .973 

Y4.4 113.37 182.240 .736 .973 

Y4.5 113.27 183.789 .697 .973 

Y5.1 113.10 182.024 .902 .972 

Y5.2 113.23 181.151 .847 .972 

Y5.3 113.30 179.597 .815 .972 

Y5.4 113.20 180.372 .831 .972 

Y6.1 113.30 180.079 .844 .972 

Y6.2 113.23 180.875 .801 .972 

Y6.3 113.30 181.803 .810 .972 

Y6.4 113.33 183.195 .734 .973 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.983 52 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 229.80 709.545 .681 .983 

X1.2 229.93 711.306 .656 .983 

X1.3 229.83 712.557 .648 .983 

X1.4 229.80 714.510 .634 .983 

X1.5 229.93 715.099 .603 .983 

X2.1 229.83 704.282 .760 .983 

X2.2 229.87 711.361 .676 .983 

X2.3 229.80 719.476 .584 .983 
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X2.4 229.63 736.930 .272 .983 

X2.5 229.70 718.976 .746 .983 

X3.1 229.90 721.748 .674 .983 

X3.2 229.83 713.937 .827 .983 

X3.3 229.87 716.809 .818 .983 

X3.4 229.70 713.803 .903 .982 

X3.5 229.83 722.006 .723 .983 

X4.1 229.80 724.579 .634 .983 

X4.2 229.80 716.924 .740 .983 

X4.3 229.80 715.683 .842 .983 

X4.4 229.80 717.131 .798 .983 

X4.5 229.87 711.844 .778 .983 

X4.6 229.70 711.321 .839 .983 

X4.7 229.73 708.271 .813 .983 

X5.1 229.73 718.823 .688 .983 

X5.2 229.70 710.493 .860 .982 

X5.3 229.63 717.206 .814 .983 

X5.4 229.60 717.559 .815 .983 

Y1.1 229.70 718.217 .769 .983 

Y1.2 229.57 723.702 .709 .983 

Y1.3 229.67 720.437 .707 .983 

Y1.4 229.73 706.202 .819 .983 

Y2.1 229.80 701.545 .813 .983 

Y2.2 229.83 704.764 .750 .983 

Y2.3 229.97 711.964 .677 .983 

Y2.4 229.70 720.148 .710 .983 

Y2.5 229.83 717.454 .792 .983 

Y3.1 229.73 712.685 .800 .983 

Y3.2 229.57 721.013 .804 .983 
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Y3.3 229.73 719.582 .724 .983 

Y3.4 229.93 725.168 .528 .983 

Y4.1 229.70 723.321 .679 .983 

Y4.2 229.50 726.948 .745 .983 

Y4.3 229.57 725.978 .725 .983 

Y4.4 229.87 718.464 .655 .983 

Y4.5 229.77 718.668 .691 .983 

Y5.1 229.60 716.248 .856 .983 

Y5.2 229.73 714.271 .815 .983 

Y5.3 229.80 714.372 .710 .983 

Y5.4 229.70 713.252 .788 .983 

Y6.1 229.80 711.269 .837 .983 

Y6.2 229.73 713.857 .769 .983 

Y6.3 229.80 717.269 .731 .983 

Y6.4 229.83 718.144 .709 .983 
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ภาคผนวก จ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และรายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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รายช่ือสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

 
ที ่ ชื่อสถานศึกษา 

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) 
2 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 
3 โรงเรียนบ้านบางบ่อ 
4 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 
5 โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 
6 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 
7 โรงเรียนวัดคลองโคน 
8 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 
9 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 
10 โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 
11 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 
12 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 
13 โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 
14 โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 
15 โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 
16 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 
17 โรงเรียนวัดสวนแก้ว 
18 โรงเรียนบ้านเขตเมือง 
19 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 
20 โรงเรียนบ้านตะวันจาก 
21 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 
22 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 
23 โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 
24 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
25 โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
26 โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 
27 โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 
อำเภอบางคนที 
28 โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 
29 โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 
30 โรงเรียนบ้านยายแพง 
31 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 
32 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 
33 โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 
34 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 
35 โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 
36 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรัตน์) 
37 โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 
38 โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 
39 โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 
40 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 
41 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 
42 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 
อำเภออัมพวา 
43 โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 
44 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 
45 โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 
46 โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 
47 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 
48 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 
49 โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 
50 โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 
51 โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 
52 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
53 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 
54 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 
55 โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 
56 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 
57 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 
58 โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 
59 โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 
60 โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 
61 โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 
62 โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 
63 โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 
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ภาคผนวก ฉ 

 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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     แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 2) องค์กรสมรรถนะสูงของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และ 3) ความสัมพันธ์ของ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้  สถานศึกษาละ 3 คน ประกอบด้วย   
1) ผู้อำนวยการ หรือ รักษาราชการแทน จำนวน 1 คน  2) รองผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานบุคคล จำนวน 1 คน และ 3) ครูผู้สอน จำนวน  1 คน  

 2. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ศึกษาระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

3. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน  5 ข้อ 

          ตอนที่  2  สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  จำนวน 26 ข้อ 

ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  จำนวน 26 ข้อ 

ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกข้อคำถามตามสภาพ
ความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคำตอบที่ได้ในครั้งนี้
จะนำมาวิเคราะห์และนำเสนอเป็นภาพรวม จะไม่มีผลกระทบต่อท่านและสถานศึกษาของท่าน       
แต่ประการใด และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี้ 

นางสาวบัณฑิตา สิทธิพงศากุล 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ตอนที่ 1 : สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย √ ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
1. เพศ         ชาย                                 หญิง 

2. อายุ (เศษปีที่เกิน 6 เดือน เพ่ิมอีก 1 ปี) 
                 ไม่เกิน 30 ปี                       31 – 40 ปี 
                 41 - 50 ปี                         51 – 60 ปี 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
                 ปริญญาตรี                         ปริญญาโท 
                 ปริญญาเอก                        อ่ืน ๆ (โปรดระบุ........................) 

4. ตำแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน 
                 ผู้อำนวยการ หรือ รักษาราชการแทน 
                 รองผู้อำนวยการ หรือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
                 ครูผู้สอน 

5. ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน 
                 น้อยกว่า 5 ปี                      6 – 10 ปี 
                 11 – 15  ป ี                      16 - 20 ปี 
                 21 – 25 ปี                        26 ปี ขึน้ไป 
 

  
 



  160 

ตอนที่ 2 : สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย (√) ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงคำตอบ
เดียว  

  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
ระดับ 1 หมายถึง    ภาวะผู้นำของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
                        มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
ระดับ 2 หมายถึง    ภาวะผู้นำของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย 

              มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง    ภาวะผู้นำของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง 

   มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน    
ระดับ 4 หมายถึง    ภาวะผู้นำของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 

   มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 5 หมายถึง    ภาวะผู้นำของผู้บริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

   มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
 

ข้อที่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

การแสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ 

1 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา      
2 ผู้บริหารกำหนดค่านิยมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน      

3 ผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายที่แจ้งต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ      

4 
ผู้บริหารสามารถสร้างความผู้กพันต่อการปฏิบัติภารกิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อสถานศึกษา 

     

5 
ผู้บริหารลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่สำคัญลง เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็ว 

     

การสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
6 ผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในสถานศึกษา      

7 
ผู้บริหารมีการสร้างวิสัยทัศน์ในอนาคตที่สื่อถึงมาตรฐานที่เป็นเลิศและ
เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในสถานศึกษา 
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ข้อที่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

8 
ผู้บริหารนำความรู้เป็นประสบการณ์ในอดีตมาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้า และมีการวางแผนในอนาคต 

     

9 
ผู้บริหารขอความร่วมมือจากบุคลากร ในการร่วมปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 

     

10 
ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ กระบวนการดำเนินงานสู่บุคลากร
เพ่ือทำวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง 

     

การท้าทายกระบวนการ 

11 
ผู้บริหารมีการปรับกระบวนการบริหารด้วยวิธีการใหม่ ๆ มาบริหาร
สถานศึกษา 

     

12 
ผู้บริหารมองหาโอกาสเพ่ือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของ
สถานศึกษา 

     

13 
ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยง และสามารถจัดการความเสี่ยงในการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ 

     

14 
ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกเพ่ือนำมาเป็น
ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

     

15 ผู้บริหารมีการจัดการกับความเครียดทางบวก      
การมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงาน 

16 ผู้บริหารมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติงานได้      

17 ผู้บริหารมีการสนับสนุนความร่วมมือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน      

18 
ผู้บริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย และแนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน 

     

19 
ผู้บริหารมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และให้ความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน 

     

20 
ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจข้อมูลให้ผู้ตามมีภาวะผู้นำในการ
ปฏิบัติงาน 

     

21 
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

     

22 ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำในการ      
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ข้อที่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ปฏิบัติงาน  

การเสริมสร้างกำลังใจ 

23 ผู้บริหารมีการเสริมสร้างกำลังใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา      

24 
ผู้บริหารสร้างความม่ันใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายกำหนด 

     

25 
ผู้บริหารมีการเสริมสร้างกำลังใจให้บุคลากรตระหนักและเห็นคุณค่า
ของผลงาน 

     

26 ผู้บริหารสร้างความเชื่อม่ัน ต่อตนเองและบุคลากรในการปฏิบัติงาน      
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ตอนที่  3 : สอบถามเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย (√) ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงคำตอบ
เดียว  

  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
ระดับ 1 หมายถึง    องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
                        มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
ระดับ 2 หมายถึง    องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 

              มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง    องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 

   มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน    
ระดับ 4 หมายถึง    องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

   มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 5 หมายถึง    องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 

   มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
 

ข้อที่ องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

การสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในองค์กร 

1 ผู้บริหารมีการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา      

2 
ผู้บริหารมีบรรยากาศที่ดี มีการพูดคุยติดต่อประสานงานกันระหว่าง
บุคลากรในสถานศึกษา 

     

3 ผู้บริหารมีการแบ่งปันและถ่ายทอดข้อมูลให้กับบุคลากรในสถานศึกษา      

4 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาในสถานศึกษา 

     

การมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ 

5 มีการระดมความคิดเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา      

6 
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษามีความชัดเจน เป็นภาพในอนาคตที่ท้าทาย 
เป็นไปได้และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

     

7 ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือเป็นสถานศึกษาของ      



  164 

ข้อที่ องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ชุมชนอย่างแท้จริง 

8 
ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในสถานศึกษาเพ่ือเกิดเป็นวัฒนธรรม 
ค่านิยมและแนวทางปฏิบัติที่ดี 

     

9 
มีวัฒนธรรม ค่านิยมและแนวทางปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

     

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

10 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรในการเรียนรู้      

11 
มีการสร้างระบบการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

     

12 
สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์กันอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 

     

13 
มีการจัดการความรู้ที่หลากหลาย เช่น การประชุม การสัมมนา การ
อบรม การเขียนงานวิจัยเผยแพร่ และต่อยอดผลงานนวัตกรรมที่สร้าง
ขึ้นสู่เครือข่ายภายนอก 

     

การให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

14 
โรงเรียนมีการบริการข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 
อย่างต่อเนื่อง 

     

15 
ผู้บริหารจัดกิจกรรมให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน และรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

     

16 
ผู้บริหารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนสู่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

17 
สถานศึกษาประเมินการให้บริการโดยการสำรวจความพึงพอใจ อย่าง
ต่อเนื่อง 

     

18 
มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน โดยการจัด
ประชุม หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 

     

ระบบ โครงสร้าง และกระบวนการการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ 

19 สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ      

20 มีระบบโครงสร้าง กระบวนการและการปฏิบัติสอดคล้อง และ      
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ข้อที่ องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
สนับสนุนการพัฒนาของสถานศึกษา  

21 
สถานศึกษามีระบบโครงสร้างการบริหารในสถานศึกษา สนับสนุน
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 

     

22 
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้เกิดความคิดหลากหลายในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

     

การแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม 

23 
ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจในสถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิผลเป็น
รูปธรรม 

     

24 
 

บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและตัดสินคุณภาพงานใน
สถานศึกษา  

     

25 ผู้บริหารยอมรับการตัดสินใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน      

26 
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบการทำงานทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณ 

     

 

 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวบัณฑิตา สิทธิพงศากุล 
วัน เดือน ปี เกิด 29/12/2535 
สถานที่เกิด จังหวัดสมุทรสงคราม 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2553   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนถาวรานุกูล 

อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม   
พ.ศ. 2558   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรติ
นิยมอันดับ 1 สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2561   ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 95 หมู่ 7 ตําบลบางช้าง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
75110   
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