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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การที่
ส่งผลต่อความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๑๘ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ จานวน ๓๔๖ คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า ๑) ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ๒) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ พบว่า
โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับ มาก ๓) บรรยากาศองค์การของโรงเรียนมาตรฐานสากล สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับดี ๔)
ความสัมพัน ธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ในระดับปานกลาง
และบรรยากาศองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๑ ๕) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การส่งผลต่อความสาเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ โดยเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่
ดี ได้แก่ ด้านความผูกพันต่อองค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับการให้รางวัล และด้าน
๑
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีอานาจในการพยากรณ์ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ สามารถพยากรณ์ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ร้อยละ
๖๗.๓๐ เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
̂ = .96 + 1.67(X26) - 1.20(X23) - .65(X24) + .83(X22)
̂ = 2.03(Z26) - 1.49(Z23) -.81(Z24) + 1.01(Z22)
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง, บรรยากาศองค์การ, โรงเรียนมาตรฐานสากล

Abstract
The purposes of this research were to study the transformational
leadership and organization climate those affected the success of the world-class
standard schools under the Secondary Educational Service Area Office 18. The
sample were 346 teachers from the world-class standard schools under the
Secondary Educational Service Area Office 18. A research instruments was a five scale
rating survey questionnaire. Data were analyzed by mean, standard deviation,
correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis.
The research findings were as follows: 1) The success of the world-class standard
schools under the Secondary Educational Service Area Office 18 in overall were at the moderate level. 2)
The transformational leadership of school administrators of the world-class standard schools under the
Secondary Educational Service Area Office 18 in overall and each aspect were at the high level. 3) The
organization climate of the world-class standard schools under the Secondary Educational Service Area
Office 18 in overall and each aspect were at the good level. 4) The correlation of the transformational
leadership of the world-class standard schools under the Secondary Educational Service Area
Office 18 was found positive relationship with school success at the moderate level
and the organization climate was found having positive relationship with the statistical
significant at .01 level. 5) The transformational leadership and organization climate affected the success of
the world-class standard schools under the Secondary Educational Service Area Office 18. The predict
equation showed the good predictive variables, they were; organization’s relationship, responsibilities,
respect and rewards, and standard. Those are able to influence the prediction of the success of the worldclass standard schools with statistically significant at .05 level. The predictive variables are able to influence
in the success of the world-class standard schools at 67.30 percent. The predictive equation in raw score
and standard score were;
̂ = .96 + 1.67(X26) - 1.20(X23) - .65(X24) + .83(X22)
̂ = 2.03(Z26) - 1.49(Z23) -.81(Z24) + 1.01(Z22)
Keywords: transformational leadership, organization climate, world-class standard school
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บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติว่ารัฐต้องดาเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งรัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้อ งการ ใน
ระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการกากับ
ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ การจั ดการศึกษาดังกล่ าวให้ มีคุณภาพและได้ม าตรฐานสากล ทั้งนี้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษา
แห่งชาติและการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
ตามที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๒๕๖๐: ๑๓๑) อธิบายยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
ว่า การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา ควบคู่
กับการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและการพัฒนาระบบการบริหาร งานบุคคลของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จะส่งผลให้หน่วยงานและสถานศึกษาสามารถบริหารและจัด
การศึ กษาที่แ สดงความรั บ ผิ ดชอบต่ อคุ ณภาพมาตรฐานให้ แ ก่ ผู้ เ รีย นอย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคม อาทิ บุคคล ครอบครัว ชุมชน
สังคม ภาคเอกชน สถานประกอบการ มูลนิธิ วัด สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคมที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ กติกาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีนโยบายและมาตรการจูงใจทั้งที่เป็นตัว
เงินและสิทธิประโยชน์อื่น เช่น การลดหย่อนภาษี เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในการจัดการศึกษา สถานศึกษาถือเป็นหน่วยที่มีบทบาทสาคัญตามแนวทางการปฏิรูป
การศึ ก ษา การจั ด การศึ ก ษาจะขั บ เคลื่ อ นไปในทิ ศ ทางใดนั้ น ผู้ ที่ เ ป็ น กลไกส าคั ญ ในการน าการ
ขับเคลื่อนคือผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องมีคุณสมบัติในการนาองค์การสู่ความสาเร็จ ซึ่งภารกิจหลัก
ของสถานศึกษาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ คือให้สถานศึกษา
บริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด ซึ่ง Bass and Avolio (1994) ได้กล่าวถึง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นคุณลักษณะของผู้นาที่มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานสนใจ และมองงาน
ในแง่มุมใหม่ๆ ทาให้เกิดความตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและองค์การ มีการพัฒนา
ความสามารถของผู้ร่วมงาน และผู้ตามมองให้ไกลกว่าความสนใจของตนเองสู่สิ่งที่จะทาให้กลุ่ม ได้
ประโยชน์ ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะชักนาผู้ตามให้ทามากกว่าที่ตั้งใจไว้แต่ต้นและบ่อยครั้งที่คิ ดว่า
เป็นไปไม่ได้ ผู้นาจะท้าทายความคาดหวังและมักจะนาไปสู่การบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น
บรรยากาศองค์การ เป็นตัวแปรที่สาคัญในการศึกษาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ซึ่งแสดง
ถึงความสัมพันธ์ของบุคลากรตามการรับรู้ต่อปัจจัยต่างๆ และส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ขององค์การ Stringer (2002) กล่าวถึงบรรยากาศองค์การว่า การรับรู้หรือรู้สึกถึงสิ่งแวดล้อมที่มีส่วน
ร่วมในการทางาน หรือบรรยากาศในสถานที่ทางานที่ประกอบไปด้วย การผสมผสานระหว่างบรรทัด
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ฐานคุณค่า ความคาดหวัง นโยบายและแนวทางการทางานที่มีอิทธิพลต่อการทางานของบุคคลใน
องค์การและเป็นปัจจัยที่มุ่งเสริมให้สามารถทางานเป็นทีมได้ สัมพันธ์กับอรวรรณ เหมนวล (๒๕๕๔)
กล่าวว่า บรรยากาศองค์การเป็นการรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม
ของบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งสะท้อนค่านิยมและมีผลต่อพฤติกรรมการทางาน และความพึงพอใจ
ในงานของบุคลากรในองค์การนั้นๆ เพราะฉะนั้นบรรยากาศที่ดี ขององค์การก็จะส่งผลต่อการทางาน
ที่บรรลุจุดหมายที่สาคัญ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๒๕๖๐:๔๘) ได้กล่ าวถึงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) พบว่า
สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และ
การศึกษานอกโรงเรียนระดับอาเภอ ได้รับการรับรองมาตรฐานร้อยละ ๙๖.๘๑, ๗๗.๔๗, ๗๙.๔๙,
๙๕.๒๗ และ ๙๘.๘๑ ตามลาดับ โรงเรียนมาตรฐานสากลจึงเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล เริ่มดาเนินการนาร่องในปีการศึกษา ๒๕๕๓ กับ
โรงเรี ย นจ านวน ๕๐๐ โรงเรี ย น ทั้งระดับประถมศึ กษาและมัธ ยมศึกษา ด้ว ยการให้ โ รงเรียนใน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กาหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพิ่มเติมสาระการ
เรียนรู้ความเป็นสากล (สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, ๒๕๕๕:๗-๘)
อย่ างไรก็ตามจากการกากับติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรีย น
มาตรฐานสากล ในปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติบางประการ ได้แก่
การใช้คาบางคาอาจทาให้เกิดการเข้าใจผิดว่ามีความซ้าซ้อนกับหลักสูตรบางหลักสูตร และการจัด
สาระเพิ่มเติมในหลักสูตรของสถานศึกษาหลายแห่งยังไม่สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนที่กาหนดใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นอกจากนั้น เสียงสะท้อนของสังคม
ทั่วไปบ่งชี้ให้เห็นว่า ทักษะและความสามารถที่จาเป็นที่จะช่วยทาให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถ
พั ฒ นาตนเองไปสู่ ค วามเป็ น สากล ได้ แ ก่ ทั ก ษะและความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด
สร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยี และทักษะ
และความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการทดสอบความถนัด
ทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับต่าและมีการกระจายสูง ยังไม่เป็น
ที่พึงพอใจ อีกทั้งผลการเข้าร่ ว มโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for
International Student Assessment: PISA) จัดโดย Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) มีประเทศเข้าร่วมโครงการประมาณ ๗๐ ประเทศ คะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนไทยต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนานาชาติมาก ส่วนผลการเข้าร่วมโครงการการศึกษา
แนวโน้ ม การจั ด การศึ ก ษาด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ นานาชาติ (Trended in
International Mathematics and Science Study: TIMSS) จัดโดย The International
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Association for the Evaluation of Educational Achievement: IEA มีประเทศเข้าร่วมโครงการ
ประมาณ ๖๐ ประเทศ คะแนนของนักเรียนไทยโดยเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนนานาชาติมาก
เช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าวทาให้ สังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสรุปและเชื่อว่าคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทยเมื่อเทียบกับคุณภาพการศึกษาของนานาชาติยังอยู่ในระดับต่า (สานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, ๒๕๕๕: ๙-๑๐) และยังสอดคล้องกับข้อมูลของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ ที่ไ ด้อธิบ ายถึง สถานการณ์และแนวโน้มของสั งคมไทย
เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่าคนไทยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จาก ๘.๘ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น ๙.๓ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่เมื่อพิจารณาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ากว่า
ร้อยละ ๕๐ และผลคะแนนสอบ PISA ที่อยู่ในระดับต่ากว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากข้อจากัดที่สาคัญของการศึกษาไทยทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียน
การสอนที่เน้นการท่องจาทาให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
ครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ , ๒๕๕๙:๔๑-๔๒) จากผลการประเมิ น ด้า นต่ างๆ ส่ งผลกระทบต่ อ
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่ต่างชาติมีต่อประเทศไทย จึงจาเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงการศึกษา
ไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับการศึกษาของนานาชาติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนใน
โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จานวนทั้งสิ้น ๒๓ โรงเรียน
โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ไว้ว่าจะเป็นผู้นาของ
เขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่ อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และให้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาที่ มี ม าตรฐานอย่ า งครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง อี ก ทั้ งพั น ธกิ จ ข้ อ แรกของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ คือ เร่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล ดังนั้น ความสาเร็จขั้นสุดท้ายของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล คือ คุณภาพของผู้เรียน ถึงแม้ว่าโรงเรียนที่ได้รับการประเมินว่ามีหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม แต่การประเมินคุณภาพของผู้เรียนยังไม่
ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนได้กาหนดไว้ ก็ไม่ถือว่าโรงเรียนนั้นประสบความสาเร็จในการเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญของการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศ
องค์ก ารที่ส่ งผลต่ อความส าเร็ จ ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาระดับความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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๒. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
๓. เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
๔. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การกับ
ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
๕. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
๖. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล จากภาวะผู้นา
การเปลี่ ย นแปลงและบรรยากาศองค์การของโรงเรียนมาตรฐานสากล สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
วิธีดาเนินการวิจัย
๑. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ จานวน ๒๓ โรงเรียน รวม ๓,๕๔๐ คน
๒. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ
Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน ๓๔๖ คน ด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น
(Stratified random sampling) โดยเทียบสัดส่วนตามขนาดประชากร
๒. ตัวแปรต้น ตัวแปรต้น ได้แก่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ๔ ด้าน ๑)
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ๒) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ๓) ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา
๔) ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และบรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ ๑)
ด้านโครงสร้างการปฏิบัติงาน ๒) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๓) ด้านความรับผิดชอบงาน ๔) ด้าน
การยอมรับการให้รางวัล ๕) ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ๖) ด้านความผูกพันต่อองค์การ
๓. ตัวแปรตาม ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ๑)
ด้านเป็นเลิศทางวิชาการ ๒) ด้านสื่อสารสองภาษา ๓) ด้านล้าหน้าทางความคิด ๔) ด้านผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ ๕) ด้านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
๔. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ
แบ่งออกเป็น ๓ ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือวัดภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ Bass and Avolio
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามบรรยากาศองค์ ตามทฤษฎีของ Stringer (2002) โดยผู้วิจัยได้
พัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศองค์การของ Stringer
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามกรอบเป้าหมายการ
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นโรงเรี ย นมาตรฐานสากล โดยผู้ วิ จั ย สร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด ความส าเร็ จ ของโรงเรี ย น
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มาตรฐานสากลจากตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของผู้ เ รี ย นแต่ ล ะเป้ า หมายของส านั ก บริ ห ารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (๒๕๕๕) โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็น ๕ ด้าน รวมเป็นจานวน ๒๕ ข้อ
สรุปผลการวิจัย
๑. ความส าเร็ จ ของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านเป็นเลิศทาง
วิชาการอยู่ในระดับมาก
๒. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
๓. บรรยากาศองค์การของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี
๔. ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การกับความสาเร็จ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ พบว่า ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ในระดับปานกลาง พิจารณารายด้านมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่าถึงค่อนข้างสูง โดยเรียงลาดับจากความสัมพันธ์มากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X๑๔) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X๑๒) ด้านการ
กระตุ้นเชาวน์ปัญญา (X๑๓) และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X๑๑) ตามลาดับ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ส่วนปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๕. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การส่งผลต่อความสาเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕
๖. การทานายความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลจากการสร้างสมการพยากรณ์โดย
ใช้องค์ประกอบแต่ละด้านของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การ โดยเลือกตัวแปร
พยากรณ์ ที่ ดี พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อ านาจพยากรณ์ ค วามส าเร็ จ ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สั ง กั ด
ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต ๑๘ เรียงล าดับจากตัว แปรพยากรณ์ที่ดีที่ สุ ด คื อ
บรรยากาศองค์การ ด้านความผูกพันต่อองค์การ (X๒๖) ด้านความรับผิดชอบ (X๒๓) ด้านการยอมรับ
การให้รางวัล (X๒๔) และด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (X๒๒) ตามลาดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมของทั้ง ๔ ด้าน เท่ากับ .๘๓ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ร้อยละ ๖๗.๓๐ เมื่อนาค่าสถิติต่าง ๆ มาสร้าง
สมการณ์พยากรณ์ ได้สมการณ์พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ในรูปสมการคะแนนดิบ ดังนี้
̂= .๙๖ + ๑.๖๗ (X๒๖) - ๑.๒๐ (X๒๓) - .๖๕ (X๒๔) + .๘๓ (X๒๒)
หรือในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
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̂ = ๒.๐๓ (Z๒๖) - ๑.๔๙ (Z๒๓) -.๘๑ (Z๒๔) + ๑.๐๑ (Z๒๒)

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจที่ควรนามาอภิปรายดังนี้
๑. จากการศึกษาระดับความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านเป็นเลิศ
ทางวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านล้าหน้าทางความคิด ด้านสื่อสารสองภาษา ด้านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และด้านผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ยังไม่ได้มุ่งดาเนินการให้บรรลุเป้า หมายตาม
ตัวชี้วัด หรืออาจพบอุปสรรคบางประการที่ยากแก่การดาเนินการ เช่น ด้านล้าหน้าทางความคิด เช่น
นักเรียน ม.๑-๖ มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent study) ทางด้าน ICT ที่ได้รับ
เชิญหรือคัดเลื อกให้เข้าร่ว มแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล จากงานที่ จัดโดยหน่ว ยงาน
ภายนอกการ จากผลการดาเนิ น งานของแต่ล ะโรงเรียนพบว่า โอกาสที่จะได้รับเชิญหรือเข้าร่ว ม
กิจกรรมดังกล่าวที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกนั้นมีน้อย หรือหัวข้อวัดทักษะของนักเรียน เกี่ยวกับให้
นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทาโครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่ อสาธารณประโยชน์
ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ ประเด็นนี้ก็เป็นไปได้ยากเพราะแต่ละโรงเรียนไม่ได้มีนักเรียนนานาชาติร่วม
เรียนทุกโรงเรียน นอกจากนี้ด้านสื่อสารสองภาษาก็เน้นเฉพาะห้องเรียนที่มีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
เป็นภาษาอังกฤษ (English program) ส่งผลให้นักเรียนส่วนมากขาดทักษะด้านการพูด/ เขียน
ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ขาดโอกาสในการได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ ประกวด/
แข่ง ขัน หรื อได้รั บ รางวั ล เกี่ย วกับ การพูด /เขีย น ภาษาอัง กฤษรู ปแบบต่ างๆ ที่ จัด โดยหน่ ว ยงาน
ภายนอก ไม่มีประสบการณ์เขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
เอกสารวิชาการของหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นต้น ซึ่งจะพบว่าการจัดสาระเพิ่มเติมใน
หลั กสู ตรของสถานศึกษาหลายแห่งยังไม่ส อดคล้ องกับโครงสร้างเวลาเรียนที่กาหนดในหลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การ
คิดสร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยี และ
ทักษะและความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจสอดคล้องกับสานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (๒๕๕๕: ๗) ได้อธิบายผลการติดตามการใช้ห ลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑) ทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
และการศึกษาหาความรู้ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ๒) ทักษะความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและการศึกษา หาความรู้ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ๓) ทักษะและความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent study) และ
เรียนรู้จากการปฏิบัติทดลอง ๔) ทักษะและความสามารถในการคิดรูปแบบต่างๆ เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น
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๕) ทักษะและความสามารถในการทางานและแข่งขันกับชาวต่างชาติ ๖) โอกาสในการใช้ ICT เพื่อ
การเรียนรู้และการดารงชีวิต และ ๗) ความเป็นผู้มีจิตสาธารณะและมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
อุปสรรค นอกจากนั้น เสียงสะท้อนของสังคมทั่วไปบ่งชี้ให้เห็นว่า ทักษะและความสามารถที่จาเป็นที่
จะช่ ว ยท าให้ เ ด็ ก และเยาวชนไทยสามารถพั ฒ นาตนเองไปสู่ ค วามเป็ น สากล ได้ แ ก่ ทั ก ษะและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะและ
ความสามารถด้านเทคโนโลยี และทักษะและความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ยังไม่อยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจ โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการทดสอบ
ความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของนักเรียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับต่าและมีการกระจายสูงยังไม่เป็นที่พึ งพอใจ สอดคล้องกับผลการวิจัยของฉลวย
คงแป้น (๒๕๕๖) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาจังหวัด
สงขลา ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
๒. ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ มีการดาเนินการประชุมวิเคราะห์และวาง
แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ โดยการพัฒนากุลยุทธ์ในการจัดการและวิเคราะห์
สถานการณ์ในการเลื อกใช้ภ าวะผู้นาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในองค์การได้ ผู้บริหารจึง
สามารถสามารถวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคปัญหาต่างๆ ขององค์การเพื่ อให้เห็น
ความสาคัญและความเร่งด่วนในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ข้อแรก คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๑๘ จะเป็นผู้นาของเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้ นฐานให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลและให้บริการทางการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างครอบคลุมและทั่วถึง อีกทั้งพันธกิจ
ข้อแรกก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะเร่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล นามาสู่แนวทางการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ Bass and Avolio (1994) ได้อธิบายภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงว่า
ความสามารถของผู้ น าที่มีลั กษณะคือมีการกระตุ้นให้ เกิดความสนใจระหว่างผู้ร่ว มงาน และมอง
ผู้ร่วมงานในแง่มุมใหม่ ๆ ทาให้เกิดความตระหนักรู้ในพันธกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและองค์การ มีการ
พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน และผู้ตามมองการณ์ไกลกว่าความสนใจของตนเองสู่สิ่งที่จะทาให้
กลุ่ มได้ป ระโยชน์ ผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงจะชักนาผู้ตามให้ ปฏิบัติงานมากกว่าที่ตั้งใจไว้แต่ต้นและ
บ่อยครั้งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ ผู้นาจะท้าทายความคาดหวังและมักจะนาไปสู่การบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของชมพูนุท มีหิรัญ (๒๕๕๙) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุ รี เขต ๓ ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาการ
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เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านอิทธิพลแบบอุดมการณ์
รองลงมาคือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
๓. ระดับ บรรยากาศองค์ การของโรงเรีย นมาตรฐานสากล สั ง กัด ส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย ๓ อันดับแรก ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและด้านการ
ยอมรั บ การให้ ร างวั ล ตามล าดั บ ส่ ว นอั น ดั บ สุ ด ท้ า ย ได้ แ ก่ ด้ า นโครงสร้ า ง ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ
บรรยากาศองค์การของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๑๘ ให้ความสาคัญด้านการบริหารจัดการ ทั้งต่อผู้บริหารและบุคคลอื่น ๆ ในองค์การเป็นอย่างมาก
แล้ ว ยั งมีผ ลต่อการจู งใจในการปฏิบัติ งานและความพึงพอใจในงานที่ได้รับ มอบหมายด้ว ย หาก
องค์การใดคานึงถึงความสาคัญในเรื่องนี้แล้วนามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการที่มีการปรับเปลี่ยน
ให้ทันยุคทันสมัยแบบผสมผสานกลมกลืนตลอดเวลาก็จะทาให้ องค์การนั้นมี ความยืดหยุ่น ทาให้
เกิดผลดีต่อผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารที่ทางานร่วมกัน โดยต่างฝ่ายต่างรู้ถึงความต้องการและความพึง
พอใจต่อกัน ท้ายสุดย่อมทาให้เป้าหมายขององค์การสัมฤทธิ์ผลได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ภารดี อนันต์นาวี (๒๕๕๑) ได้อธิบายถึงบรรยากาศองค์การว่า การรับรู้หรือความรู้สึก หรือความ
เข้าใจที่บุคคลมีต่อลักษณะขององค์การที่ตนกาลังปฏิบัติงานอยู่ รวมทั้งพฤติกรรมการบริหาร เช่น
การให้ผลตอบแทน ความอบอุ่น การให้ความสนับสนุน เป็นต้น ซึ่งการรับรู้เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ทาให้องค์การหนึ่งแตกต่างไปจากอีกองค์การหนึ่ง อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของดารณี คงกระพันธ์ (๒๕๕๗) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและ
บรรยากาศองค์ก ารที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิผ ลของสถานศึ กษา สั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจ ารณารายด้านโดยเรี ย งล าดับ ค่าเฉลี่ ยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือความท้าทายและความ
รับผิดชอบ รองลงมาคือ การให้รางวัลและการลงโทษ ความขัดแย้ง ความเสี่ยงภัยและการยอมรับ
ความเสี่ยงภัย โครงสร้างองค์การ ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์การ การจงรักภักดีต่อกลุ่ม มาตรฐานของ
การปฏิบัติงานและความคาดหวัง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความอบอุ่นและการสนับสนุน
๔. ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การกับความสาเร็จ
ของโรงเรียนมาตรฐาน สากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต ๑๘ พบว่า ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ในระดับปานกลาง พิจารณารายด้านมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่าถึงค่อนข้างสูง โดยเรียงลาดับจากความสัมพันธ์มากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X๑๔) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X๑๒) ด้านการ
กระตุ้นเชาวน์ปัญญา (X๑๓) และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X๑๑) ตามลาดับ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ส่วนปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
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ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ไม่มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้โรงเรียนต่างๆ ได้ใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาผู้นาให้สามารถนาเอารูปแบบพฤติกรรมในการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารงานของ
ตน เพื่อให้สามารถครองใจสมาชิ กในองค์การได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
องค์การของสมาชิกในองค์การตามมาและนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันได้สาเร็จ ส่วน
บรรยากาศองค์การก็มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลากร และส่งผลถึงพฤติกรรมของ บุคลากรในด้าน
ต่างๆ เช่น ความพึงพอใจในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการ เป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ เนื่องจากบรรยากาศองค์การมีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารและ บุคลากรใน
องค์กรโดยตรง และจะส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของบุคลากร หากบุคลากรมีความพึงพอใจใน
บรรยากาศองค์การหรือมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การจะทาให้เกิดความเชื่อมั่น มีความเต็มใจในการทางาน
และแสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยตรง แต่ถ้าหากบุคลากรไม่พึง
พอใจในบรรยากาศองค์การหรือมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์การจะส่งผลให้เกิดความไม่เต็มใจ และไม่ทุ่มเท
ในการทางาน ขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตือรือร้นในการทางาน ซึ่ง Brown and Moberg (1980)
สรุปว่าบรรยากาศองค์การช่วยวางรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกต่อองค์ประกอบต่างๆ ของ
องค์การ บรรยากาศองค์การเป็นตัวกาหนดทัศนคติที่ดี และความพอใจที่จะอยู่กับองค์การหาก
ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์การแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงก่อนอื่นคือ
บรรยากาศองค์การ สอดคล้องกับการศึกษาของพรนภา เลื่อยคลัง (๒๕๕๘) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ผลการศึกษาพบว่า สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับบรรยากาศองค์การโดยรวมพบว่ามีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๕. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การส่งผลต่อความสาเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา และด้านการคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ประกอบกับบรรยากาศองค์การทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับการให้รางวัล ด้านการสนับสนุน ด้านความผู กพันต่อ
องค์การ ต่างส่งผลต่อความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ เพราะทุกปัจจัยล้วนเป็นกาลังในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เกิดความสาเร็จดัง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของสุชานุช พันธนียะ (๒๕๕๓) ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การ
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยบรรยากาศองค์การ
ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการสนับสนุน และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทางานของข้าราชการครู
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๖. การทานายความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลจากการสร้างสมการพยากรณ์โดย
ใช้องค์ประกอบแต่ละด้านของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การ โดยเลือกตัวแปร
พยากรณ์ ที่ ดี พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อ านาจพยากรณ์ ค วามส าเร็ จ ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ เรียงลาดับจากตัวแปรพยากรณ์ที่ ดีที่สุด คือ ด้าน
ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับการให้รางวัล และด้านมาตรฐานการ
ปฏิบั ติงาน มี นั ย ส าคัญทางสถิติที่ระดั บ .๐๕ สามารถร่ว มกัน พยากรณ์ความส าเร็จของโรงเรีย น
มาตรฐานสากลได้ร้อยละ ๖๗.๓๐ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ สะท้อนถึงการรับรู้
ของบุคคลว่ามีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และระดับความยึดมั่นผูกพันและทางานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์การ อีกทั้งความรับผิดชอบในงานถือเป็นการที่บุคคลรับรู้ว่าได้รับ
ความไว้วางใจและได้รับมอบหมายอานาจในการปฏิบัติงานที่สามารถดาเนินการไปได้โดยไม่ต้องได้รับ
การตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา และรับรู้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากงานในความรับผิดชอบของตนได้อย่าง
เต็มที่ ประกอบกับการยอมรับการให้รางวัลถือว่ามีอิทธิพลต่อการที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับสิ่งตอบแทนหรือ
การพิจ ารณาความดีความชอบจากผู้ บริหารสถานศึกษา เมื่อปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ และมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ที่กาหนดระดับของผลสาเร็จในงานที่ เกิดจากการ
ปฏิบั ติ งานตามมาตรฐานและตัว ชี้วัด โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดจนการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของดารณี
คงกระพั น ธ์ (๒๕๕๗) ได้ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงและบรรยากาศองค์ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผ ลของสถานศึ กษา สั งกัด ส านักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึ กษาชลบุรี เขต ๒ ผล
การศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา (X๑) บรรยากาศองค์การของ
สถานศึกษา (X๒) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา ( ̂ ) ได้ร้อยละ ๙๔.๔ และสามารถ
ร่วมกันทานายได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (p < ๐.๐๕) ได้สมการในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ ̂ = ๐.๔๐๕ + ๐.๗๖๑ (X๑) + ๐.๓๓๓ (X๒) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ King (๑๙๙๐) ได้ศึกษา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียน จานวน ๒๐๘ คน ตั้งแต่
ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยใช้เครื่องมือ MLQ ของ Bass ผลการศึกษา
พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสามารถพยากรณ์ถึงความพึงพอใจ และความสาเร็จได้ดีกว่าผู้นา
แบบแลกเปลี่ยน และพบในผู้บริหารการศึกษาระดับ อุดมศึกษามากกว่าระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
๑.๑ ผู้ บ ริ หารควรพิจารณาทบทวนจุดที่เป็นปัญหาในการดาเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐานสากล และพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการสาหรับโรงเรียนในโครงการ โดยเฉพาะการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
๑.๒ ผู้บริหารควรมุ่งพัฒนาความสาเร็จด้านเป็นเลิศทางวิชาการให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการวัดขั้นพื้นฐานตามหลั กสู ตร แต่
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เป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากลกาหนดไว้สูงกว่านั้น เพราะโครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลให้อยู่ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศ
ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง
๑.๓ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครูและบุคลากรได้
อีก ทั้ง ด้ านการสร้ า งแรงบั น ดาลใจ ผู้ บริ ห ารสถานศึ กษาควรพั ฒ นาความสามารถในการใช้ห ลั ก
จิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรกระตือรือร้นในการทางาน อีกทั้ งด้านการกระตุ้น
เชาวน์ปัญญา ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาความสามารถในการกระตุ้นครูและบุคลากรให้ร่วมกัน
แสดงออกทางความคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การดูแลเอาใจใส่ครูและบุคลากรเป็นรายบุคคล สามารถเป็นที่ ปรึกษาให้
คาแนะนา สนับสนุนและให้การช่วยเหลือครูและบุคลากรเป็นรายบุคคล
๑.๔ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับ
ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล อีกทั้งภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การ
สามารถส่ งผลต่อความส าเร็ จ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล และภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงและ
บรรยากาศองค์การสามารถพยากรณ์ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ ดังนั้น ผู้บริหารควร
แสดงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและสร้างบรรยากาศองค์การเพื่อให้เกิดความสาเร็จ เพื่อนาไปสู่
ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล
๒. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
๒.๑ ควรมีก ารศึ กษาปัจ จัยหรือตั ว แปรอื่ น ๆ ที่ส่ ง ผลต่ อความส าเร็จของโรงเรีย น
มาตรฐานสากล เช่น การบริหารงานวิชาการ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
๒.๒ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ยโดยภาพรวมของภาวะผู้ นาการเปลี่ ย นแปลง ควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจาแนกตามประสบการณ์การทางาน คุณวุฒิทางการ
ศึกษาตลอดจนวิทยฐานะของครู
๒.๓ ควรศึกษาตัวชี้วัดและเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลในแต่ละแห่ง
ด้วยวิธีการผสมผสาน โดยการสังเกต การสารวจ การสัมภาษณ์เจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
๒.๔ ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การเพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมโลกในปัจจุบัน
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