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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จลุล่วงได้อย่างด ีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอื

เป็นอย่างดีจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ประธานกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และดร.ระภีพรรณ  ร้อยพิลา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่กรุณา          

ใหค้ำปรึกษา คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนใหก้ำลังใจเป็นอย่างดียิ่ง 

ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนีด้้วย 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดร.จรูญศักดิ์ พูดน้อย ผูอ้ำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ  

นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผูอ้ำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จังหวัดนครพนม นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผูอ้ำนวยการสำนักงานส่งเสริม

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย จังหวัดมุกดาหาร นางอัจฉรา ไชยศรีแก้ว 

ผูอ้ำนวยการศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอเมอืงสกลนคร 

นางสาวกิตตยิา โพนสูงเนิน ผูอ้ำนวยการศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยอำเภอเต่างอย นางสาวบุศลิน  ช่างสลัก ครูเชี่ยวชาญ ศูนย์การศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอเมอืงนครพนมและนางสาวบุญส่ง บุญทศ ครูชำนาญ

การพิเศษ ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมุกดาหาร  

ที่ให้ความกรุณาอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยและเสนอ

แนวทางการพัฒนา ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในการวิจัยในครั้งนีเ้ป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณ นายสัมพันธ์ ศรปีระทุมวงศ์ และนางนงเยาว์  ศรปีระทุมวงศ์     

ผูเ้ป็นบุพการี คณาจารย์ทุกท่าน ผู้มีพระคุณและเพื่อนที่เป็นผู้ใหก้ำลังใจตลอดระยะเวลา

การทำวิจัย จนทำให้งานวิจัยครั้งนีส้ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 คุณประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบแด่บิดา มารดาของผู้วิจัย 

และบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผู้วิจัยสามารถดำรงตนและบรรลุผล 

สำเร็จในปัจจุบัน                  

 

อรอุมา  ศรปีระทุมวงศ์ 
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II 

ชื่อเรื่อง    การศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

    ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

    กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน 2 

ผู้วิจัย    อรอุมา  ศรปีระทุมวงศ์ 

กรรมการที่ปรกึษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาวะบุตร 

    ดร.ระภพีรรณ  รอ้ยพิลา          

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2563 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศกึษา เปรียบเทียบภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาและเพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล 

และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย

อำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ปีการศกึษา 2562 จำนวน 539 คน 

โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงทุกคน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา และข้าราชการครู 

และวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 

ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 470 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามและ

แบบสัมภาษณ์ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 มคี่าอำนาจจำแนก เท่ากับ 

0.59 - 0.85 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way 

ANOVA และการทดสอบระหว่างคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) 

 ผลการวิจัย พบว่า 

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.

ตำบลและครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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III 

  2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.

ตำบลและครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามเพศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

  3. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.

ตำบลและครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวม

และรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  4. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.

ตำบลและครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามสถานภาพโดยรวมมีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  5. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.

ตำบลและครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 2 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   

  6. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2              

ที่ควรได้รับการพัฒนา จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเจตคต ิ         

ที่ด ีกระตุ้นและเสริมใหเ้กิดความคิดที่จะปฏิบัติภารกิจให้ประสบความสำเร็จตามความ

คาดหวังขององค์กรเป็นแบบอย่างที่ด ีมจีริยธรรม สร้างแรงศรัทธากับคนในองค์กร  

หมั่นพัฒนาตนเอง เสริมแรงทางบวก ให้กำลังใจ ชื่นชมหรอืมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล 

ในโอกาสสำคัญแก่บุคลากรในองค์กร และ 2) ด้านการกระตุน้การใช้ปัญญา สถานศกึษา

ควรใหค้วามรูค้วามเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศกึษา ในแนวทางการกระตุ้นให้ตระหนักถึง

ปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงาน และแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ

สร้างความร่วมมอืร่วมใจ เพื่อให้ผู้ตามใช้ความคิดที่เป็นระบบและมีเหตุผล ให้ตระหนัก 

เข้าใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง จัดใหม้ีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มีความรู้

ความเช่ียวชาญ ในการกระตุ้นองค์ความรูท้ี่มใีนตัว ใหไ้ด้แสดงออกมาได้เต็มศักยภาพโดย

วิธีการใหม่ ๆ ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรเน้นความคุ้มค่าในการพัฒนา โดยพัฒนาไปพร้อมกัน

ทั้งผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรในองค์กร  

คำสำคัญ: ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  การศกึษานอกระบบ  การศกึษาตามอัธยาศัย 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to examine, compare administrators’  

transformational leadership, and establish the guidelines for developing  

transformational leaders of administrators in educational institutions in the District  

Non-Formal and Informal Education Centers under the Upper Northeastern Provincial 

Cluster 2, as perceived by 470 out of 539 participants including administrators, civil 

service teachers, volunteer Non-Formal Education teachers, Subdistrict Non-formal 

Education and Informal Education, and teachers form Community Learning Centers under 

the in the in the 2019 academic year, selected through purposive random sampling and 

Krejcie & Morgan formula table. The research instruments were a set of questionnaire 

and interview forms with IOC values of 1.00, the discriminative power ranging between 

0.59-0.85, and the reliability of 0.97. The statistics for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation, One-Way ANOVA, and Scheffé’s method. 

 The findings were as follows: 

  1. The transformation leadership of administrators as perceived by 

participants as a whole was at a high level.   

  2. The transformation leadership of administrators, as perceived by 

participants classified by gender, as a whole and each aspect was not different. 
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V 

  3. The transformation leadership of administrators, as perceived by 

participants classified by work experience, as a whole and each aspect was not 

different. 

  4. The transformation leadership of administrators, as perceived by 

participants classified by status, as a whole and each aspect was statistically 

significantly different at .01 level. 

  5. The transformation leadership of administrators, as perceived by 

participants classified by the Upper Northeastern Provincial Cluster 2, as a whole and 

each aspect was not different. 

  6. Transformational leadership of administrators in the District Non-

Formal and Informal Education Centers under the Upper Northeastern Provincial Cluster 

2 comprised two aspects needing improvement: 1) Inspirational Motivation, such as 

creating good attitudes to encourage and enhance positive thinking in managing and 

accomplishing tasks for achieving the expectation of organization; being a good 

example; having a code of ethics; creating values of faith among personnel within the 

organization; facilitating ongoing self-development; providing positive reinforcement 

and moral support; providing a platform of recognition of achievement through 

appraisals, certification, plaque awards on special occasions to personnel within the 

organization; 2) Intellectual Stimulation, such as a provision of opportunities for 

administrators in educational institutions to gain better knowledge and understanding in 

establishing  guidelines for stimulating individual awareness concerning issues arising 

within the organization; solving problems creatively; building cooperation to encourage 

followers to utilize systematic and rational thinking; raising awareness to build 

understanding in solving problems; and providing meetings with experts or 

experienced guest speakers for learning exchanges to stimulate a body of knowledge 

leading to expressing individual potential through new approaches. Administrators 

should also value the cost effectiveness of professional development by also providing 

opportunities for self, teachers and personnel within the organization. 

Keywords: Transformation Leadership, Non-Formal Education, Informal-Education 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 ธรรมชาติของมนุษย์หรอืสรรพสัตว์ทั้งหลายจะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคม 

สังคมที่อยู่กันเป็นหมู่คณะนั้นจำเป็นต้องม ี“ผูน้ำ” หรอื “หัวหน้า” เพื่อกำกับดูแล  

และบริหารกิจการของหมู่คณะให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง 

และเกิดความผาสุกแก่หมู่คณะนั้น ๆ โดยผูน้ำนั้นจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ดว้ยความร่วมมอื ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมมอืกันทำภายใต้การควบคุม 

สอดส่อง กำกับดูแลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ  

พงษ์ศักดิ์ ทองพันช่ัง (2554, หน้า 10 – 11) ผูน้ำต้องใช้ภาวะผูน้ำในการสร้างอิทธิพลต่อคน

ในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรมีความคล้อยตาม ตลอดจนสรา้งค่านิยมและความเชื่อของ

คนในองค์กรให้มคีวามเห็นพ้องตอ้งกัน ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 4) กล่าวว่า  

ภาวะผูน้ำเป็นการใช้อิทธิพลของผู้นำกับผูต้าม โดยการโน้มนา้วใจ การสร้างค่านิยมและ

ความเช่ือใหค้ล้อยตามและปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางใจ ตลอดจนการสร้าง

เครือข่ายความสัมพันธ์ใหเ้กิดขึน้ภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  

จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำ คอื กระบวนการที่ผูน้ำใช้ในการบริหารงาน 

โดยการโน้มนา้วใจ การสร้างค่านิยมและความเชื่อ เพื่อก่อใหเ้กิดความร่วมมอืในการทำ

กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

เนื่องจากในการบริหารงานเชื่อกันว่าความเป็นผู้นำและแบบของผู้นำ จะมีส่วนสัมพันธ์

ใกล้ชิดต่อประสทิธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในองค์กรทางการศึกษา ผูน้ำ 

จะมีบทบาทในการสรรค์สร้างและก่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นผู้บริหารจงึตอ้ง

มีทัศนะคติ ค่านิยมและบทบาทของตนอย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของประสบการณ์

และความเข้าใจทางการศกึษา ในความเป็นผูน้ำขององค์กรตามที่บุคลากรคาดหวัง 

 ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถผลักดันให้องค์กรดำเนินงานได้ตามนโยบายและ 

เป้าหมาย เพื่อความเจรญิก้าวหน้าขององค์กร นอกจากผูน้ำขององค์กรจะมีความสามารถ 
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จูงใจใหเ้พื่อนร่วมงาน บุคลากรในองค์กรของตน ดำเนินงานไปอย่างมรีะบบแบบแผน  

มีความสามัคคี ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันแล้ว องค์กรจะประสบความสำเร็จหรอืไม่

สำเร็จนั้น ยังขึ้นอยู่กับความสามารถของผูน้ำในการกำหนด วิสัยทัศน์ ทิศทางของการ

ดำเนนิงานขององค์กรว่าจะไปในทิศทางใดและจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์ของผู้นำองค์กรว่าจะชักจูงบุคลากรไปในทิศทางหรอืวิสัยทัศน์ร่วมกัน  

จนนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จด้วยเหตุนี้ ในองค์กรจำเป็นจะต้องมีผู้นำหรือผู้บริหาร  

ที่มภีาวะผูน้ำในตนเอง มศีักยภาพในการชักนำชักพาบุคลากรในองค์กร ดำเนินงานไปใน

ทิศทางเดียวกัน ผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 

ทุกประการ สมชาย สุเทศ (2554, หนา้ 76) ได้ให้นิยามไว้ว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง การที่

ผูน้ำได้ใช้ศักยภาพของตนที่มีอย่างเต็มที่ในการสร้างวิสัยทัศน์ และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

ตัวเองใหห้ลุดพ้นไป จากกรอบคิดแบบเดิม ๆ ที่พ้นยุคสมัย รวมถึงการแสวงหาวิธีการหรอื

เครื่องมือในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสนับสนุนและกระตุ้นจูงใจให้ผูป้ฏิบัติ 

สามารถทำงานได้บรรลุผลสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ พิทูล อภัยโส (2557, หน้า 21) ได้สรุปว่า 

ภาวะผูน้ำ หมายถึง กระบวนการในการใช้อิทธิพลเหนอืบุคคลอันใหม้ีความเชื่อถอื ยอม

ร่วมมอืหรือยอมรับที่สามารถส่งแรงกระทำอันก่อใหเ้กิดการขับเคลื่อนกลุ่มคน เพื่อการ

ดำเนนิงานของกลุ่มใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ภาวะ

ผูน้ำ คอื กระบวนการที่ผู้นำใช้ในการบริหารงาน โดยการโน้มนา้วใจ การสร้างค่านิยมและ

ความเช่ือ เพื่อก่อใหเ้กิดความร่วมมอืในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรให้ประสบ

ผลสำเร็จตามเป้าหมาย และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน จึงพอสรุปได้ว่า ผู้นำคือบุคคลที่ได้รับ

การแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรอืการยกย่องจากกลุ่มให้ทำหนา้ที่ของตำแหน่งผู้นำ เช่น  

การช้ีแนะ สั่งการและช่วยเหลอืให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามจุดประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

ด้วยวิสัยทัศน์ และความรูค้วามสามารถของผู้นำที่แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้กลุ่ม

บุคคลขององค์กรมีความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่ม ความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์

ภายนอกย่อมส่งผลทำให้ผู้บริหาร ต้องแสดงภาวะผูน้ำตามทักษะและศลิปะในด้านการ

บริหารงาน เพื่อผลักดันให้องค์กรดำเนนิไปด้วยความสำเร็จ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร  

 ปัจจุบันภาวะผู้นำในองค์กร ย่อมใช้แรงผลักดันอย่างมากในการเร่งนำพา 

ให้องค์กรได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ชำนาญ คำปัญโญสีโนทัย  

(2559, หนา้ 22) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง คุณสมบัติพฤติกรรมที่สำคัญของผู้นำ 

ที่มลีักษณะความสามารถจูงใจให้บุคคล หรือกลุ่มปฏิบัติตามความคิดเห็นของตนด้วย 
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ความเต็มใจ ยินดทีี่จะให้ความร่วมมอื อันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้  

ภาวะผูน้ำจงึมีความสำคัญในการที่ผู้นำขององค์กรได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 

เพื่อกระตุน้จูงใจให้ผู้ตาม เกิดความร่วมมอืในกิจกรรมต่าง ๆ มีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ซึ่งจะช่วยใหก้ารดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างเต็มศักยภาพ 

 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง เป็นคุณลักษณะที่มคีวามสำคัญต่อการทำงาน 

อันจะก่อใหเ้กิดความสำคัญต่อการทำงาน อันก่อใหเ้กิดความสำเร็จขององค์กรหลาย ๆ ด้าน                     

ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 11) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงอยู่เหนอืระดับความจำเป็น

พืน้ฐานขององค์กรและสมาชิกขององค์กรทั้งนี้เพื่อให้เกิดความตอ้งการมากขึ้น และนำไปสู่

การเปลี่ยนแปลงและความมีศักยภาพ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าภาวะผู้นำที่ผูบ้ริหารสามารถ

แสดงออกถึงบทบาทให้บุคลากรเห็นได้ชัดเจน อาทิ มองเห็นคุณค่าของมนุษย์และเคารพ

ศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ แสดงความฉลาดในการจัดการให้เกิดความเรียบร้อย มีการ

สื่อสารที่เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ รู้จักการใช้อิทธิพลต่อคนอื่น มีมนุษยสัมพันธ์ 

ที่แสดงออกมาจากความรูส้ึกภายในได้อย่างเป็นธรรมชาติ เป็นต้น ผูบ้ริหารจงึตอ้ง 

มีความรูใ้นหลักการบริหารและหลักการปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหาร

องค์กรทางการศกึษาในปัจจุบันต้องสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน 

วัตถุประสงค์และทิศทางที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศกึษาได้ ทั้งนีเ้พื่อการประยุกต์ปรับใช้

ให้เข้ากับองค์กรและระบบขององค์กร ผูบ้ริหารองค์กรที่มภีาวะผูน้ำที่ดพีึงมีความรู้ด้าน

เทคนิคและวิธีการปฏิบัติต่อบุคลากรขององค์กร บุคคลภายนอกและหน่วยงานหรอืองค์กร

อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดใีนทุกสถานการณ์ 

 หากมองในด้านการศกึษา สถานศกึษาเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุด 

เป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติในการจัดการศกึษาเพื่อเป็นฐานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชาต ิ

ประเทศชาติจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลว จงึขึ้นอยู่กับบทบาทภาวะความเป็นผู้นำ  

ของผู้บริหารสถานศกึษา ในการพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง 

ที่จะเกิดขึ้นในทุกเมื่อ เพราะถ้าผู้บริหารขาดภาวะผูน้ำที่มีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมส่งผล 

ทำให้คุณภาพทางการศกึษาตกต่ำลง ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทาง

การศกึษาไม่มีประสิทธิภาพ ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 10) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงนี้ ผูน้ำจะกระตุ้นและจุดประกายให้ผูอ้ื่นร่วมมอืพัฒนาความสามารถ 

จนบังเกิดผลสำเร็จอย่างดยีิ่งทั้งผลลัพธ์และกระบวนการ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงช่วย 
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ให้ผู้ตามเจริญก้าวหนา้และพัฒนาไปสู่ความเป็นผูน้ำโดยใหผู้อ้ื่นมีความร่วมมอืและพึ่งพา 

อาศัยกันและกันในเวลาที่ทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่มุ่งมั่นจะไปให้ถึง เป็นรูปแบบภาวะผูน้ำ

ที่อาศัยอิทธิพลและประสบความสำเร็จได้เมื่อผู้นำมอบหมายงานและอำนาจให้คนอื่น

เพื่อที่จะให้เกิดผลสำเร็จและบรรลุถึงเป้าหมาย โดยบทบาทหลักของการเป็นผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง คือ ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขึ้นในองค์กร กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว ผูน้ำกับผูต้ามจะผูกพันกันอย่างมั่นคง  

 การจัดการศกึษาตลอดชีวติในปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ เป็นหน่วยงานหลัก

ในการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

เป็นกฎหมายในการขับเคลื่อนการจัดการศกึษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้กำหนดบทบัญญัติในการจัด

การศกึษาให้ยึดหลักการศกึษาตลอดชวีิตสำหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด

การศกึษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (2551, หนา้ 234) ได้กล่าวว่า การศกึษาตามอัธยาศัย (Informal 

Education, Informal Learning) เป็นการศึกษาตามวิถีชีวิตของมนุษย์ การศกึษาตาม

อัธยาศัย เกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เวลาใด (Accidental Learning)  

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ มีหน้าที่หลักในการจัดและส่งเสริมให้ประชาชน

ได้รับโอกาสทางการศกึษาเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติใหสู้่การพัฒนาที่ยังยืน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูบ้ริหารเป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นในองค์กร มีหนา้ที่และได้รับความ

คาดหวังในการควบคุมตัดสินใจ ดังนัน้ ผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะของภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรอืการแปลสภาพในตัวบุคคล โดยผูน้ำ 

จะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเรื่อง ค่านิยม คุณธรรม มาตรฐาน และการมองการณ์ไกล 

ไปยังอนาคต ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงจะให้ความสำคัญต่อการประเมนิ เพื่อทราบถึงระดับ

แรงจูงใจของผูต้ามและพยายามหาแนวทางตอบสนองความต้องการและปฏิบัติต่อผู้ตาม

ด้วยคุณค่าความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับงานวิจัย ทิพวัลย์ ชาลีเครือ (2559, บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของครู ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัด
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ระยอง พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานส่งเสริม

การศกึษานอกระบบและการศกึษาอัธยาศัยจังหวัดระยอง โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน

ระดับมาก เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศกึษามีการปรับตัวเพื่อใหส้อดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงทางการศกึษาที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการแข่งขันและสถานศกึษามีการปรับเปลี่ยน

บริบทและโครงสรา้งของการบริหารจัดการศกึษาในรูปแบบใหม่ อีกทั้งผูบ้ริหาร

สถานศกึษาแสดงพฤติกรรมภาวะผูน้ำแบบการเปลี่ยนแปลง การทำงานเป็นทีม การมอง

การณ์ไกล รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีการวางแผนในการทำงานที่ดแีละมุ่งสัมพันธ์

รายบุคคลกระจายอำนาจใหผู้ร้่วมงานรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน 

 จากความสำคัญดังกล่าวข้างตน้ จะเห็นว่าการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัยเป็นเรื่องที่ตอ้งให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ของรูปแบบการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ให้

ความสำคัญกับการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยมีพืน้ฐานจากการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศัยประกอบกันไปกับการศกึษาในระบบ ตามบริบททางเศรษฐกิจ 

การเมอืง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศและขึ้นอยู่กับบทบาท ภาวะความ

เป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศกึษาในการพัฒนาองค์กรใหม้ีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้นในทุกเมื่อ เพราะถ้าผู้นำมีภาวะผูน้ำที่มปีระสิทธิภาพแล้ว ย่อมส่งผลทำให้

คุณภาพทางการศกึษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดผลสำเร็จบรรลุถึงเป้าหมาย 

 จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศกึษาค้นคว้าและทำการวิจัย 

การศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

คำถามของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้กำหนดคำถามการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษา 

นอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน อยู่ในระดับใด 

  2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
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ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอก 

โรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามเพศ  

แตกต่างกันหรอืไม่อย่างไร 

  3. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2    

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามประสบการณ์ 

ในการทำงานแตกต่างกันหรอืไม่อย่างไร 

  4. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัคร

การศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน   

จำแนกตามสถานภาพ แตกต่างกันหรอืไม่อย่างไร 

  5. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัคร

การศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตาม

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แตกต่างกันหรอืไม่อย่างไร 

  6. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ของศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 มีลักษณะอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา          

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์ 

การเรียนชุมชน 
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  2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำ 

ศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามเพศ  

  3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการ

ครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียน

ชุมชน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการ

ครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียน

ชุมชน จำแนกตามสถานภาพ 

  5. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำ 

ศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

  6. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ  

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
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สมมุตฐิานของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้กำหนดสมมุตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัคร

การศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบลและครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  

อยู่ในระดับมาก   

  2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษา 

นอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามเพศ มีความ

แตกต่างกัน  

  3. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษา 

นอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบลและครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามประสบการณ์

ในการทำงานมีความแตกต่างกัน 

  4. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษา 

นอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามสถานภาพ  

มีความแตกต่างกัน 

  5. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยัอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษา 

นอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตาม กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 มีความแตกต่างกัน 
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ความสำคัญของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความสำคัญของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ทำให้ทราบถึงระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำ 

ศูนย์การเรียนชุมชน  

  2. ทำให้ทราบความแตกต่างของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา  

ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำ 

ศูนย์การเรียนชุมชนจำแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทำงาน สถานภาพและ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

  3. ได้แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 

  4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาและผูส้นใจสามารถนำข้อมูลจากผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัยอำเภอ  

ขอบเขตของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ได้ดังนี้ 

  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  

   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 จากตารางการสังเคราะห์กำหนดองค์ประกอบ 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา จากแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการ             

(สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2550), Adegoke Oke., Natasha Munshi & Fred O. Walumbwa 
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(2009), ชีวนิ อ่อนละออ (2553), Bennis and Nanus (อ้างถึงใน ชำนาญ คำปัญโญสีในทัย, 

2559), Burns (1978, อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560), Bass (1996, อ้างถึงใน  

ไชยา ภาวะบุตร, 2560), Fullan (2006, อ้างถึงใน สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์, 2554),  

Kendra Van Wagner (2009), รังสรรค์ ประเสริฐศร ี(2551), วิเชยีร วิทยอุดม (2554),  

นรา สุภัคโรจน์ (2555), สุกัญญา พูลกสิ (2557)) ประกอบด้วย พฤติกรรม 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุน้

การใชป้ัญญา 4) ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 5) ดา้นการมวีิสัยทัศน์และ

ความคิดสร้างสรรค์ 

  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

   2.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย 

    ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำ                  

ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ                 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย

ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 18 คน ข้าราชการครู จำนวน 14 คน ครูอาสาสมัคร

การศกึษานอกโรงเรยีน จำนวน 39 คน ครู กศน.ตำบล จำนวน 177 คน และครูประจำ

ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 112 คน จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

จำนวน 12 คน ข้าราชการครู จำนวน 11 คน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน  

จำนวน 34 คน ครู กศน.ตำบล จำนวน 121 คน และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  

จำนวน 8 คน และจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 7 คน 
ข้าราชการครู จำนวน 7 คน ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน จำนวน 13 คน ครู 

กศน.ตำบล จำนวน 61 คน และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 27 คน รวมจำนวน

ประชากรทั้งสิน้ จำนวน 661 คน (ข้อมูลบุคลากร ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ประจำปี 2562) 

   2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย 

    กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา    

ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบลและครูประจำ             

ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปีการศกึษา 2562 ผูว้ิจัยกำหนดกลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 539 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     2.2.1 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงทุกคน ได้แก่  

จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 18 คน และข้าราชการครู 

จำนวน 14 คน จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 12 คน และ

ข้าราชการครู จำนวน 11 คน และจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 

จำนวน 7 คน และข้าราชการครู จำนวน 7 คน รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  

จำนวน 69 คน 

     2.2.2 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้ตารางเครจซี่ 

และมอร์แกน (Krejcie & Morgan อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หน้า 43) ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 470 คน ได้แก่ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย ครูอาสาสมัครการศกึษา

นอกโรงเรยีน จำนวน 36 คน ครู กศน.ตำบล จำนวน 123 คน และครูประจำศูนย์การเรียน

ชุมชน จำนวน 88 คน จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ครูอาสาสมัครการศกึษานอก

โรงเรียน จำนวน 31 คน ครู กศน.ตำบล จำนวน 93 คน และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

จำนวน 8 คน และจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรียน 

จำนวน 12 คน ครู กศน.ตำบล จำนวน 53 คน และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 

26 คน รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิน้ จำนวน 470 คน 

 

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอิสระ  

    3.1.1 เพศ 

     3.1.1.1 ชาย 

     3.1.1.2 หญิง 

    3.1.2 ประสบการณ์ในการทำงาน 

     3.1.2.1 น้อยกว่า 5 ปี 

     3.1.2.2 5 - 10 ปี 

     3.1.2.3 มากกว่า 10 ปี 

    3.1.3 สถานภาพ 

     3.1.3.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

     3.1.3.2 ข้าราชการครู 
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     3.1.3.3 ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน 

     3.1.3.4 ครู กศน.ตำบล 

     3.1.3.5 ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

    3.1.4 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

     3.1.4.1 จังหวัดสกลนคร 

     3.1.4.2 จังหวัดนครพนม 

     3.1.4.3 จังหวัดมุกดาหาร 

   3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

    3.2.1 ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์  

    3.2.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

    3.2.3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 

    3.2.4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

    3.2.5 ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ 
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผูว้ิจัยได้ทำการสรุป 

กรอบแนวคิดของการวิจัย เรื่อง การศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ดังภาพประกอบ 1 

                    ตัวแปรอิสระ      

           (Independent Variable)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2. ประสบการณ์ในการทำงาน 

2.1 น้อยกว่า 5 ปี 

2.2 5 - 10 ปี 

2.3 มากกว่า 10 ปี 

3. สถานภาพ 

3.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

3.2 ข้าราชการครู 

3.3 ครูอาสาสมัครการศกึษานอก

โรงเรียน 

3.4 ครู กศน.ตำบล 

3.5 ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

4. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      

 ตอนบน 2 

  4.1 จังหวัดสกลนคร 

 4.2 จังหวัดนครพนม 

 4.3 จังหวัดมุกดาหาร 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 2  

    1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

    2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

    3. ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา 

    4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล 

    5. ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิด

สร้างสรรค์ 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา 

ตามอัธยาศัยอำเภอกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำ หมายถึง กระบวนการที่ผูน้ำใช้ศิลปะความสามารถ อิทธิพล

และวิธีการที่จะก่อใหเ้กิดการกระทำกิจกรรมหรอืการปฏิบัติงานของผู้ตามเพื่อใหบ้รรลุ

วัตถุประสงค์ของกลุ่มโดยผู้นำใช้วธิีจูงใจบุคคลากรหรือกลุ่มซึ่งเป็นผู้ตามร่วมกันใช้

กระบวนการสื่อความหมายเพื่อสร้างความร่วมมอืร่วมใจในการดำเนินการ 

  2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมการบริหารงานของผู้นำ

โดยใช้ความสามารถในการจูงใจเพื่อใหเ้กิดการสร้างความร่วมมอื สร้างวัฒนธรรมและ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยใหผู้ต้ามเจรญิก้าวหน้า และพัฒนาความสามารถของตน รู้สึก

ไว้วางใจ ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ มคีวามจงรักภักดีและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้

ตามมองไกลเกินความสนใจของตนเอง เพื่อประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว             

อยากเปลี่ยนแปลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในในกลุ่มหรอืในองค์กร ซึ่งผู้วจิัย

ได้สังเคราะห์ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี ้ประกอบด้วย พฤติกรรม 5 ด้าน ได้แก่ 

   2.1 การมีอทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูน้ำ

แสดงออกด้วยแบบตัวอย่างบทบาทที่เข้มแข็งให้ผู้ตามมองเห็น เมื่อผูต้ามรับรู้พฤติกรรม

ของผู้นำก็จะเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเกิดขึน้ ซึ่งปกติผู้นำจะมีการประพฤติดี 

ปฏิบัติที่มมีาตรฐานทางศลีธรรมและจรยิธรรม จนเกิดการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 

   2.2 การสรา้งแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูน้ำประพฤติในทาง 

ที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจสำหรับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การท้าทายในเรื่อง

งานของผู้ตามและผูน้ำจะกระตุ้นจิตวิญญาณการปฏิบัติงานด้วยความกระตอืรอืร้น 

   2.3 การกระตุ้นการใช้ปัญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้นำแสดงให้เห็น 

ในการจัดการหรอืการทำงานที่เป็นกระบวนการ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติเห็นวิธีการหรอืแนวทาง

ในการแก้ปัญหาใหม่และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมกีารแสดงความคิดเห็น มีการวิเคราะห์ปัญหา

ด้วยการใช้ขอ้มูลและผูน้ำยังกระตุ้นใหผู้ป้ฏิบัติเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิถีทางแบบใหม่ ๆ 

   2.4 การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผูน้ำ

แสดงออกไหเ้ห็นว่าทุกคนมีศักยภาพ สามารถพัฒนาได้ หรอืการทำงานคำนึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล มีการตดิต่อสื่อสารที่ชัดเจน สนใจเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการ

วิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นพี่เลีย้งให้คำแนะนำสั่งสอน 
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ช่วยส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง มีการกระจายอำนาจโดยการมอบหมายใหท้ั่วถึงและ   

มีเทคนิคการมอบงาน 

   2.5 การมวีิสัยทัศน์และความคิดสรา้งสรรค์ หมายถึง พฤติกรรม

ความสามารถพิเศษ (Charismatic) ความมั่นใจ ริเริ่ม สร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งนำไปสู่

การพัฒนาและความยั่งยืนขององค์กร 

  3. ประสบการณ์ในการทำงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล 

และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน โดยนับแต่วันแรกเริ่มเข้าปฏิบัติงานถึงปัจจุบัน              

จำแนกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ น้อยกว่า 5 ปี 5 - 10 ปี และมากกว่า 10 ปี 

4. สถานภาพ หมายถึง ตำแหน่งของผูต้อบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงาน 

ที่ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู  

ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

   4.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา หรือรักษาการในตำแหน่ง ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 

   4.2 ข้าราชการครู หมายถึง ผูท้ี่ประกอบวิชาชีพ ภายใต้การกำกับดูแล

สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ซึ่งทำหนา้ที่หลักทางด้านการเรียนการ

สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรยีนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

   4.3 ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน หมายถึง บุคคลที่มคีวามรู ้

ความสามารถปฏิบัติหนา้ที่สอนที่ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย

อำเภอ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 โดยได้รับค่าตอบแทนในหมวด

เงินเดอืนและได้รับการฝึกอบรมก่อนได้รับการแต่งตัง้ใหเ้ป็นอาสาสมัคร กศน.  

   4.4 ครู กศน. ตำบล หมายถึง ครูผูป้ฏิบัติงานในลักษณะประจำ  

ณ หน่วยการเรียนประจำตำบลที่ตัง้อยู่ในระดับตำบล เพื่อส่งเสรมิการเรียนการสอน 

กิจกรรมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยของศูนย์การศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
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   4.5 ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน หมายถึง ครูผู้ปฏิบัติงานในลักษณะ

ประจำ ณ ศูนย์การเรียนชุมชน ทำหนา้ที่จัดกิจกรรมการศกึษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยที่สำนักงาน กศน.กำหนดและอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการเรียนรู้

ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนดของศูนย์

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2  

  5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หมายถึง การแบ่งกลุ่ม

จังหวัด ตามมตคิณะรัฐมนตร ีในวันที่ 15 มกราคม 2551 เห็นชอบให้ปรับปรุงการแบ่งกลุ่ม

จังหวัดเป็น 18 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย  

3 จังหวัด คอื สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 

  6. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

หมายถึง วธิีการที่จะส่งเสริมการมีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 โดยผู้วจิัยนำองค์ประกอบการบริหารของผู้บริหาร

สถานศกึษา ด้านที่มรีะดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม มาสร้างคำถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ ผูว้ิจัยใชก้ารสัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนด

แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 2  
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัย เรื่อง การศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการศกึษา โดยรวบรวมเป็นลำดับ ดังต่อไปนี้ 

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   1.1 ความหมายของภาวะผูน้ำ  

   1.2 ความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   1.3 ความสำคัญของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   1.4 คุณลักษณะของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

  2. ทฤษฎีและองค์ประกอบของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

   2.1 ทฤษฎีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

   2.2 องค์ประกอบของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

3. การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย  

   3.1 การศึกษานอกระบบ 

    3.1.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบ 

    3.1.2 แนวคิดของงานการศึกษานอกระบบ  

    3.1.3 รูปแบบกิจกรรมการศกึษานอกระบบ 

   3.2 การศกึษาตามอัธยาศัย 

    3.2.1 ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย 

    3.2.2 แนวคิดของงานการศึกษาตามอัธยาศัย 

    3.2.3 รูปแบบกิจกรรมการศกึษาตามอัธยาศัย 

  4. บริบทของศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ 

   4.1 บทบาท อำนาจ และหน้าที่ของศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
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   4.2 บทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารสถานศกึษาศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

   4.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศกึษาศูนย์การศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

   4.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้บริหารสถานศกึษาศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

  5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

   5.1 ความเป็นมาของกลุ่มจังหวัด 

   5.2 การจัดกลุ่มจังหวัด 

   5.3 การบริหารงานกลุ่มจังหวัด 

  6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   6.1 งานวิจัยในประเทศ 

   6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

 ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการองค์กร 

สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร นำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาหรอืการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า

ปัจจุบัน ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งผู้วจิัยได้รวบรวม 

ความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

  1. ความหมายของภาวะผู้นำ 

   ความหมายของภาวะผู้นำมีผูใ้ห้ความหมายไว้หลายท่าน เพื่อแนวทาง

พืน้ฐานในการศกึษา ผูว้ิจัยจงึขอนำเสนอความหมายของภาวะผู้นำ ดังนี้    

    รังสรรค์ อินทน์จันทน์ (2552, หนา้ 62) ได้ให้นิยามไว้ว่า ภาวะผูน้ำ

เป็นกระบวนการที่ผูน้ำใช้อิทธิพลและอำนาจของตนต่อบุคคลอื่นในการกระตุ้นช้ีนำ  

การให้คำปรึกษา การสั่งการ ตลอดจนการจัดหาปัจจัยที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ขององค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพนั่นเอง 

    สมชาย สุเทศ (2554, หน้า 76) ได้ให้นิยามไว้ว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง 

การที่ผูน้ำได้ใชศ้ักยภาพของตนที่มอีย่างเต็มที่ในการสร้างวิสัยทัศน์และกล้าที่จะ

เปลี่ยนแปลงตัวเองใหห้ลุดพ้นไป จากกรอบคิดแบบเดิม ๆ ที่พ้นยุคสมัย รวมถึงการ
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แสวงหาวิธีการหรือเครื่องมือในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสนับสนุนและกระตุน้

จูงใจใหผู้ป้ฏิบัติสามารถทำงานได้บรรลุผลสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ 

    สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ (2554, หนา้ 17) ได้ให้ความหมาย ภาวะผูน้ำ คอื

กระบวนการที่ผู้นำใช้อำนาจและอทิธิพลในการโน้มนา้วบุคคลปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  

ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน 

    พิชาภพ พันธุ์แพ (2554, หน้า12) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ำ 

หมายถึง ศาสตร์และศลิป์ในการจูงใจคนให้กระทำตามมตริ่วมระหว่างผู้นำและผูต้าม  

โดยที่ผู้ตามเต็มใจและมีความสุข เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

    มณีประภา ผวิเงิน (2554, หนา้ 12) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ำ 

หมายถึง ความสามารถในการใชศ้าสตร์และศลิป์ในการใช้อทิธิพลและกระตุ้นจูงใจเพื่อน

ร่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาหรอืกลุ่มบุคคลอื่นให้ความร่วมมอืร่วมใจด้วยความเต็มใจ 

เต็มไปด้วยความกระตอืรอืร้นในการทำงานจนบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

    ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 4) กล่าวว่า ภาวะผู้นำเป็นการใช้ 

อิทธิพลของผู้นำกับผูต้ามโดยการโน้มนา้วใจ การสร้างค่านยิมและความเชื่อให้คล้อยตาม 

และปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตลอดจนการสรา้งเครือข่ายความสัมพันธ์  

ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์กร 

    พิทูล อภัยโส (2557, หน้า 21) ได้สรุปว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง 

กระบวนการในการใชอ้ิทธิพลเหนอืบุคคลอันใหม้ีความเชื่อถอื ยอมร่วมมอืหรอืยอมรับ  

ที่สามารถส่งแรงกระทำอันก่อใหเ้กิดการขับเคลื่อนกลุ่มคนเพื่อการดำเนินงานของกลุ่ม 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

    Daft (2008, pp. 4 - 5) กล่าวว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง ความสัมพันธ์

ซึ่งมีอทิธิพลระหว่างผู้นำและผูต้ามที่มีความตัง้ใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต้องเป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่สะท้อนการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 

     จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง การที่ผู้นำ

ขององค์กรได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อกระตุ้นจูงใจหรือโน้มน้าวจิตใจให้ 

ผูต้ามเกิดความร่วมมอืในกิจกรรมต่าง ๆ มีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วย

ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อย่างเต็มศักยภาพ 
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  2. ความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   ความหมายของ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

leadership) มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ผู้วิจัยจึงขอนำเสนอความหมายของ ภาวะผู้นำ

การเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

    วิเชยีร วิทยอุดม (2554, หน้า 12 - 21) กล่าวถึง ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง หมายถึง ผูน้ำที่ใชบ้ารมเีพื่อก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ แก่องค์กร 

สามารถพลิกฟื้นองค์กรที่มีปัญหาใหป้ระสบความสำเร็จ 

    ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 10) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงนี ้

ผูน้ำจะกระตุ้นและจุดประกายใหผู้อ้ื่นร่วมมอืพัฒนาความสามารถจนบังเกิดผลสำเร็จ 

อย่างดยีิ่งทางผลลัพธ์และกระบวนการ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงช่วยใหผู้้ตาม 

เจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้นำ โดยให้ผูอ้ื่นมีความร่วมมอืและพึ่งพาอาศัย 

กันและกันในเวลาที่ทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่มุ่งมั่นจะไปให้ถึง 

    สุกัญญา พูลกสิ (2557, หน้า 35 - 36) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมการบริหารงานของผู้นำ โดยใช้ความสามารถในการจูงใจ

ผูป้ฏิบัติงานให้กระทำหรอืปฏิบัติงานได้มากกว่าที่ผู้ตามคาดหวังไว้ สร้างความผูกพันต่อ

องค์กรและผูน้ำแสดงคุณลักษณะที่เป็นตัวแบบหรอืแบบอย่างในการปฏิบัติแก่ผูต้าม  

โดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงศักยภาพ พฤติกรรมการบริหารงานของผู้นำโดยใช้

ความสามารถในการทำงานและพฤติกรรมขององค์กร 

    พิทูล อภัยโส (2557, หน้า 70) ได้สรุปความหมายของ ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง คอื ขบวนการที่ผู้นำที่ใชอ้ิทธิพลผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์กับผูต้ามในการ

สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมอื และการที่ผูต้ามทำงานโดยคำนึงถึง

ผลประโยชน์ที่กลุ่มหรอืองค์กรจะได้รับและมองข้ามผลประโยชน์ส่วนตน สร้างแรงจูงใจ

และการคาดหวังที่สูงเพิ่มขึ้นให้กับผูต้ามและตลอดจนการที่ผูน้ำพยายามกระตุ้นให้ผู้ตาม 

รู้สกึอยากเปลี่ยนแปลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มหรือในองค์กร 

    จากความหมายดังกล่าว สรุปว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง คือ 

พฤติกรรมการบริหารงานของผู้นำโดยใช้ความสามารถในการจูงใจเพื่อใหเ้กิดการสร้าง

ความร่วมมอื สร้างวัฒนธรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยใหผู้ต้ามเจรญิก้าวหนา้ และ

พัฒนาความสามารถของตน รู้สกึไว้วางใจตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ มคีวาม

จงรักภักดีและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ตามมองไกลเกินความสนใจของตนเอง เพื่อประโยชน์ 
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ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว อยากเปลี่ยนแปลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ที่จะเกิดในกลุ่มหรอืในองค์กร 

  3. ความสำคัญของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   การที่ทำให้องค์กรเปลี่ยนแปลงจากสภาพปัจจุบันไปสู่สภาพที่พึง

ประสงค์ เน้นการเปลี่ยนแปลงในภาพกว้าง แบบถอนรากถอนโคน ครอบคลุมหลากหลาย

มิติในการดำเนินการ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้แก่องค์กร พัฒนา

องค์กรไปในทิศทางที่ต้องการ ตอบสนองความตอ้งการของคนในองค์กรและมุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายขององค์กรในที่สุด ดังนัน้ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงจงึมีความสำคัญอย่างยิ่ง 

ผูว้ิจัยจงึขอนำเสนอความสำคัญของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

    พิทูล อภัยโส (2557, หน้า 72) ได้สรุปว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

เป็นภาวะผูน้ำแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารทุกระดับต้องพัฒนาตนเอง เพื่อผลักดันและ

นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ดังนัน้ ผูบ้ริหารจำเป็นต้องใช้ความมีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

เข้ามาในการบริหารจัดการและสร้างองค์กรใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรยีมความ

พร้อมสำหรับการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต 

    สุกัญญา พูลกสิ (2557, หน้า 36 - 37) ได้นำเสนอภาวะผูน้ำที่สำคัญ 

ของผู้นำเชิงการเปลี่ยนแปลงไว้ ได้แก่ 

     1. มอีิทธิพลต่อความคิด (Idealized Influence) ต่อผูต้ามเนื่องจาก 

ผูน้ำมีบารมี (Charisma) หมายถึง มคีวามดีอยู่ในตัว น่าเคารพนับถือ มีความสำนึก  

ในส่วนรวม น่าเชื่อถือไว้วางใจได้มคีวามเสมอต้นเสมอปลาย มีความคิดที่ชัดเจน สามารถ

กำหนดแนวทางและทิศทางของตนเองที่จะก้าวไปได้ ผู้ตามจึงช่ืนชม เคารพนับถือ ไว้วางใจ 

และเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ผู้นำจะสร้างแรงดลใจใหเ้กิดแก่ผูต้าม 

     2. คำนึงถึงผูต้ามในระดับบุคคล (Individualize Consideration) 

โดยใหก้ารสนับสนุนใหค้วามสำคัญกับผูต้ามให้เกียรติ ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ตามอย่างเห็น

ความสำคัญ รับฟังความคิดเห็นอย่างสนใจ จึงทำให้ทุกคนยอมรับ ยอมทำตาม ทุ่มเท 

กำลังกาย กำลังใจ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรใหป้ระสบความสำเร็จ 

     3. กระตุ้นปัญญาของผูต้าม (Intellectual Stimulation) คือ กระตุ้น 

ให้เกิดการพัฒนาการเติบโต เกิดการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาและอารมณ์ เปลี่ยนแปลง  

ในความเชื่อและค่านิยมตลอดจน ความสามารถของผู้ตามให้โอกาสแต่ละบุคคลและเป็น 

พี่เลี้ยงใหใ้นโอกาสที่เหมาะสม ผู้นำจะมีพฤติกรรมที่กระตุน้ผู้ตามใหเ้กิดความตระหนัก  
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และรับรู้ในปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหากระตุ้นให้คิดในมุมมองใหม่ ๆ จะได้มีพลัง  

ปัญญาในการช่วยกันพลิกฟื้นองค์กรให้ประสบความสำเร็จเพราะผู้นำคนเดียว ไม่สามารถ

พลิกฟืน้หรอืสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ 

     4. มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผูต้ามมีแรงบันดาลใจ 

(Inspirational Motivation) มีความกระตอืรอืร้น และมีความคิดเชิงบวก มองโลก ในแง่ดีโดย

ผูน้ำจะทำให้ผูต้ามมองเห็นและผูกพันต่อวิสัยทัศน์ของผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ

องค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงสามารถมองการณ์ไกลและสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลง 

ที่จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมได้เร็ว 

     5. เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ให้เกิดขึน้กับองค์กร เช่น 

การพลิกฟื้นองค์กรใหป้ระสบความสำเร็จ องค์กรจะต้องการผู้นำประเภทนี้เป็นอย่างมาก 

เพื่อให้องค์กรอยู่รอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์วิกฤต มีความผันผวน  

ความไม่แน่นอนสูง เกิดวิกฤตศรัทธาจากประชาชน 

     จากความสำคัญดังกล่าว สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

เป็นกระบวนการที่มีอทิธิพลต่อความคดิ สรา้งแรงจูงใจใหเ้กิดแก่ผู้ตาม ทำให้ทุกคนยอมรับ 

ยอมทำตาม ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ มองเห็นและผูกพันต่อวิสัยทัศน์ของผูน้ำ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการนำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงสามารถมองการณ์ไกลและสามารถ รับรู้การ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมได้เร็ว 

  4. คุณลักษณะของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

    การเปลี่ยนแปลงองค์กรในทิศทางของการพัฒนาสู่ความสำเร็จ  

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผู้นำต้องมีวสิัยทัศน์ สามารถจูงใจผู้ตาม กล้าคิด  

กล้าทำเพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนา 

    การศกึษาลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง จะเป็นการช้ีให้เห็น

พฤติกรรมและลักษณะที่ควรเป็นของผู้นำหรือผู้บริหาร ซึ่งได้มผีูศ้กึษาและอธิบายไว้ ดังนี้ 

    Bass and Avolio (1994, pp. 2 - 6), Luthans (1998, p. 397 และ 

Schermerhorn and other (2000, pp. 301 - 302), อา้งถึงใน จติรา ทรัพย์โสม (2556, 

หนา้ 18) กล่าวถึง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

     1. ความสามารถพิเศษ (Charisma) จะต้องมีวิสัยทัศน์และภารกิจ 

ได้รับความภาคภูมใิจ ความเอาใจใส่ และความไว้วางใจจากผู้ตาม  

     2. การสรา้งแรงบันดาลใจ (Inspiration) สร้างความคาดหวังสูง 
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     3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) ส่งเสริม

ความคิด มีเหตุผลและแก้ปัญหาด้วยความระมัดระวัง 

     4. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualize) 

ใช้สัญลักษณ์ในการกำหนดความพยายามและแสดงจุดมุ่งหมายสำคัญในวิธีง่าย ๆ 

(Consideration) สั่งสอนแนะนำให้การเอาใจใส่ดูแลพนักงานเป็นรายบุคคล 

    Daft (1998, p. 355 อ้างใน จิตรา ทรัพย์โสม (2556, หน้า 19)) 

กล่าวถึง ลักษณะภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

     1. สรา้งวิสัยทัศน์ใหม่ (Creation of a New Vision) โดยการ 

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและโครงสร้างแบบเก่าที่ไม่มคีวามจำเป็นออกใหห้มด  

ผูน้ำต้องขยายความคิดให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในองค์กร สามารถมองได้กว้างไกล

และสามารถนำองค์กรไปสู่แนวทางใหม่ที่จะสำเร็จได้ในสภาพแวดล้อมใหม่ในอนาคต 

     2. ระดมความร่วมมอืผูกพัน (Mobilization of commitment)  

สร้างสนับสนุนการยอมรับและผูกพันในการกำหนดจุดมุ่งหมาย ภารกิจและวิสัยทัศน์ใหม่

อย่างต่อเนื่อง 

     3. สรา้งการยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Institutionalization of 

change) เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน กิจกรรมต่าง ๆ และค่านยิมใหม่โดยสิน้เชงิ โดยการ 

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับทุกระบบขององค์กร ซึ่งระบบใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจ 

สถานภาพ รูปแบบ หรอืบทบาทใหม่ ผู้นำจึงตอ้งมีการบริหารงานบุคคลใหม้ีค่านิยม 

และพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงและถาวร 

      จากความหมายทั้งหมดที่กล่าวมา สรุปได้ว่า คุณลักษณะและ 

คุณสมบัติของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง มลีักษณะของการใช้ความสามารถในการกระตุน้ 

ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานอยากเปลี่ยนแปลงการทำงานเกินกว่าความคาดหวัง 

ปกติในระดับที่สูงกว่าเดิมและสามารถสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลง 

นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ      
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ทฤษฎีและองค์ประกอบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

 1. ทฤษฎีของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

  1.1 ทฤษฎีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ Jame M. Burns Jame M. Burns 

(1978) ได้เสนอแนวคิด เรื่อง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงไว้ในหนังสอื ชื่อ Leadership โดย

ให้ความเห็นว่า การศกึษาภาวะผูน้ำจะส่งนำความคิดเกี่ยวกับผูน้ำและผูต้ามมาร่วมกันทำ

ให้บทบาทของผู้นำกับผูต้ามกลายเป็นมโนทัศน์รวม (United Conceptually) กล่าวคือ เป็น

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของผูน้ำกับผูต้ามและให้ความหมายของภาวะผูน้ำว่า “การทำให้ผู้ตาม

ปฏิบัติเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายที่แสดงออกถึงค่านิยม แรงจูงใจ ความต้องการ ความ

จำเป็น ความคาดหวังของทั้ง “ผูน้ำ” และ “ผูต้าม” และมีความเห็นว่า ภาวะผู้นำเป็น

ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มคีวามแตกต่างกันในด้านอำนาจ ระดับแรงจูงใจและทักษะเพื่อไปสู่

จุดหมายร่วมกัน ซึ่งเกิดขึน้ได้ 3 ลักษณะ คือ ภาวะผูน้ำการแลกเปลี่ยน (Transactional 

Leadership) เป็นปฏิสัมพันธท์ี่ผู้นำริเริ่มตดิต่อกับผูต้ามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกัน

และกัน โดยใช้กระบวนการต่อรองโดยผู้นำการแลกเปลี่ยนจะใช้รางวัลสนองความต้องการ

ของผู้ตาม เพื่อแลกเปลี่ยนกับการทุ่มเทความพยายาม เพื่อทำงานใหส้ำเร็จ ซึ่งถือว่าทั้ง

ผูน้ำและผูต้าม มีความต้องการอยู่ในระดับแรกของระดับความตอ้งการของ Abraham 

Maslow (Maslow’s Need Hierarchy Theory) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

(Transformational Leadership) ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงตระหนักถึงความตอ้งการของผู้ตาม 

ค้นหาแรงจูงใจของผูต้าม พัฒนาผูต้าม ผลของผูน้ำการเปลี่ยนแปลง คอื ผูน้ำและผู้ตาม 

มีแรงสัมพันธ์กันในการยกระดับความตอ้งการซึ่งกันและกันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง

สองฝ่าย คือ เปลี่ยนผูต้ามไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผูน้ำการเปลี่ยนแปลงไป

เป็นผู้นำจริยธรรม ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงตระหนักถึงความตอ้งการของผู้ตาม โดยการ

กระตุน้ให้ผูต้ามเกิดความสำนึก (Conscious) ของความต้องการยกระดับความต้องการของ

ผูต้ามให้สูงขึ้นตามระดับความตอ้งการของ Abraham Maslow และทำใหผู้ต้ามเกิด

จติสำนึกของอุดมการณ์อันสูงส่งและยึดถือค่านิยมเชงิจรยิธรรมเป็นค่านิยมจุดหมาย  

(End Values) เช่น อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพและสิทธิมนุษย์ชน 

เป็นต้น ทั้งนีเ้พื่อไม่ใหผู้้ตามถูกครอบงำด้วยอำนาจฝ่ายต่าง ๆ เช่น ความกลัว ความโลภ 

ความเกลียด ความอิจฉาริษยา เป็นต้น และภาวะผูน้ำจริยธรรม (Moral Leadership) ผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นผู้นำจริยธรรม อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเขาได้ยกระดับความ

ประพฤติของมนุษย์และความปรารถนาเชิงจรยิธรรมของ ทั้ง 2 ฝ่ายใหสู้งขึ้นและก่อให้เกิด
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การเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย สาระสำคัญของผู้นำจริยธรรม คือ การที่ผูน้ำตระหนักถึง

ความตอ้งการที่แท้จริงของผูต้าม อำนาจของผูน้ำจะเกิดขึน้เมื่อผู้นำทำให้ผูต้ามเกิดความ

ไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม ทำให้ผู้ตามเกิดความขัดแย้งระหว่างค่านิยมกับวิธีปฏิบัติ สร้าง

จติสำนึกให้ผูต้ามรูส้ึกเกิดความต้องการอย่างแรงกล้า และเป็นความตอ้งการที่สูงกว่าเดิม

ตามระดับความต้องการของ Abraham Maslow แล้วจงึดำเนนิการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว

ไปสู่จุดหมายที่สูงส่งที่จะยังประโยชน์ทั้งแก่ผู้นำและผู้ตาม ซึ่งผู้นำที่กล่าวมาทั้ง 3 ลักษณะนี ้

ภาวะผูน้ำแบบแลกเปลี่ยนจะเกิดผลประโยชน์เอือ้อำนวยซึ่งกันและกัน เพื่อแลกเปลี่ยนกับ

การทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งตรงกันข้ามกับผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมุ่งผู้นำและ 

ผูต้ามมสีัมพันธ์กันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้นำจรยิธรรม  ผูต้ามมคีวามสำนึกตาม

ระดับของ Abraham Maslow ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงจะมุ่งเปลี่ยนสภาพไปสู่ภาวะผูน้ำ

แบบจรยิธรรม (ชีวนิ อ่อนละออ, 2553, หน้า 93 - 94) 

  1.2 ทฤษฎีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ Bernard M. Bass Bernard M. 

Bass (1997, pp. 130 - 139) ได้เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงในบทความเรื่อง 

“Does the Transactional-Transformational Leadership Paradigm Transcend 

Organizational and National Boundaries?” โดยการต่อยอดจากแนวคิดของ James M. 

Burns โดยอธิบายกระบวนการเปลี่ยนสภาพในองค์กรและชีใ้หเ้ห็นว่า ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงเป็นมากกว่า คำเพียงคำเดียวที่เรียกว่าบารมี (Charisma) ซึ่งบารมไีด้รับการ

นิยามว่าเป็นกระบวนการซึ่งผูน้ำส่งอทิธิพลต่อผู้ตาม โดยการปลุกเร้าความเข้มแข็ง และ

ความเป็นเอกลักษณ์ของผู้นำ โดยเขาเห็นว่าความมบีารมี มีความจำเป็นแต่ไม่เพียงพอ

สำหรับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ยังมีส่วนประกอบที่สำคัญอีก 3 สว่นของภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงที่มนีอกเหนอืจากบารม ีคือ การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) 

การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) และการสร้างแรง

บันดาลใจ (Inspirational Motivation) ทั้ง 3 องค์ประกอบรวมกับการสรา้งบารมี  

เป็นองค์ประกอบที่มคีวามสัมพันธ์กัน เพื่อสรา้งความเปลี่ยนแปลงใหแ้ก่ผู้ตามผลที่

ผสมผสานนีท้ำให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกับผูน้ำแบบมีบารมี นอกจากนี้ ผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงพยายามที่จะเพิ่มพลัง (Empower) และยกระดับผูต้ามในขณะที่ผู้นำแบบบารม ี

มีหลายคนพยายามที่จะทำใหผู้ต้ามอ่อนแอและต้องคอยพึ่งพาผู้นำและสร้างความ

จงรักภักดีมากกว่าความผูกพันในด้านแนวคิด ซึ่งเขาได้ใหน้ิยามภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่กว้างกว่าแนวคิดของ Bernard M. Bass โดยไม่ใช่เพียงแต่การใชส้ิ่งจูงใจ 
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(Incentive) เพื่อให้มคีวามพยายามมากขึ้น แต่จะร่วมกันทำให้งานที่ตอ้งการมคีวามชัดเจน

ขึน้เพื่อการให้รางวัลตอบแทน และเขายังมองภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่าง 

จากภาวะผูน้ำแบบแลกเปลี่ยน แต่ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นแยกจากกัน ซึ่งเขายอมรับว่า

ในผู้นำคนเดียวกันอาจใช้ภาวะผู้นำทั้งสองแบบแต่ในสถานการณ์หรอืเวลาที่แตกต่างกัน 

  1.3 ทฤษฎีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ Bernard M. Bass & Bruce J. 

Avolio (1994, pp. 3 - 4) ได้นำแนวคิดภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

Leadership) กับภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) มารวมเข้าไว้

ด้วยกัน โดยเรียกว่าโมเดลภาวะผูน้ำเต็มรูปแบบ (The Model of Full Range of Leadership) 

ซึ่งเป็นการแสดงถึงระดับของภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลต่างกัน โดยเริ่มจากภาวะผูน้ำแบบ

ตามสบาย (Laissez-Faire Leadership: LF) ซึ่งเป็นผู้นำที่นับได้ว่ามีประสิทธิผลต่ำที่สุดหรอื

ไร้ประสิทธิผลหรอืเป็นบุคคลที่ขาดภาวะผูน้ำ (Non-Leadership) และในขั้นที่สูงขึน้ของผู้นำ

ที่มปีระสิทธิผล ผูน้ำจะมีบทบาทมากขึ้นตามลำดับ จากผู้นำที่มกีารบริหารแบบวางเฉย 

เชงิรับ (Passive Management by Exception: MBE-P) มาสู่การบริหารแบบวางเฉยเชงิรุก 

(Active Management by Exception: MBE-A) เมื่อผู้นำเป็นฝ่ายที่รุกมากขึ้นในเรื่องการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการขั้นพื้นฐานของผู้ตาม โดยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกัน

และกันระหว่างผู้นำกับผูต้ามโดยที่ผลงานที่ได้ตามข้อตกลงระหว่างกัน ผู้นำจะให้รางวัลแก่

ผูต้าม ซึ่งอาจเป็นการเลื่อนขั้น ตำแหน่ง โบนัส เป็นต้น ซึ่งเรียกว่าการให้รางวัลตาม

สถานการณ์ (Contingent Reward: CR) และจากระดับขั้นทั้ง 3 ขั้นนี ้เป็นองค์ประกอบของ

ภาวะผูน้ำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ส่วนระดับที่ผู้นำจะมีประสิทธิผล

มากที่สุด ก็คือ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผู้นำแบบนี ้

จะมีพฤติกรรมทั้ง 4 อย่าง ที่มปีระสิทธิผลมากกว่าภาวะผูน้ำแบบแลกเปลี่ยนผูน้ำสามารถ

กระตุน้ดลใจแก่ผูต้ามในเรื่องระดับความตอ้งการให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานที่

เกินความคาดหมายได้ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้นำจะพัฒนาบุคลากรโดยการสร้าง

ภาวะผูน้ำให้เกิดขึ้นแก่ผูต้าม โดยผ่านการมอบหมายงาน หรอืการเสริมสร้างพลังอำนาจ 

(Empowerment) การกระจายอำนาจจะเกิดขึ้นในองค์กร นวัตกรรมใหม่ ๆ จะถูกสร้างขึ้น

โดยผู้ตาม ทั้งนี้ผู้นำนั้นจะกระตุ้นให้ผูต้ามคิดรเิริ่มสิ่งใหม่ ๆ การปรับปรุงคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง ซึง่โดยรวมแล้วผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้ จะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรอีกด้วย 

  1.4 ทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Noel M. Tichy & Mary Anne 

Devanna Noel M. Tichy & Mary Anne Devanna (1986, pp. 27 - 32) ได้ศึกษาผู้นำ 
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ในองค์กรใหญ่ ๆ ซึ่งมีภารกิจและลักษณะแตกต่างกัน โดยสัมภาษณ์ผูน้ำและผูป้ฏิบัติงาน

ในองค์กรนัน้ ๆ ในประเด็นที่ว่าผูน้ำจะต้องปรับเปลี่ยนหรอืแปลงรูป (Transform) องค์กร

อย่างไร เพื่อใหอ้งค์กรประสบความสำเร็จในขณะที่ตอ้งเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลาย

ด้าน เช่น การแข่งขันทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว สังคมของการค้าขายที่เปิดกว้างขึ้น 

วัฒนธรรมของการผลติและบริโภคที่เปลี่ยนไปและต้องแข่งขันกับต่างชาติในอุตสาหกรรม

เดียวกัน ทั้งนี ้ผู้นำขององค์กรต้องรูว้ิธีการที่จะบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จากการศกึษา Noel M. Tichy & Mary Anne Devanna ได้อธิบาย

กระบวนการเปลี่ยนรูปองค์กร พฤติกรรมที่สนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนรูปองค์กร รวมทั้ง

คุณลักษณะและทักษะของผูน้ำด้วยกระบวนการจะเน้นใหเ้ห็นตามลำดับ ตั้งแต่การรูถ้ึง

ความตอ้งการในการเปลี่ยน การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และการให้

องค์กรสนับสนุน หรอืผลักดันให้มกีารเปลี่ยนแปลงตามตอ้งการ คอื รูถ้ึงสิ่งที่ต้องการ

เปลี่ยนแปลง (Recognizing The Need for Change) สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ (Creating A New 

Vision) สร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร (Institutionalizing The Change) 

  1.5 ทฤษฎีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ Wayne K. Hoy & Cecil G. Miskel 

Wayne K. Hoy & Cecil G. Miskel (2005, pp. 286 - 289) กล่าวว่า ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ได้รับการคาดหวังว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะสำคัญ ดังนี้ 1) สามารถกำหนดชี้แจงในเรื่องความ

ต้องการจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงใหชั้ดเจน 2) สร้างวิสัยทัศน์ใหม่และรวบรวมความ

ผูกพันต่อวิสัยทัศน์นั้น 3) ดลใจผู้ตามใหมุ้่งคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์

ของตนเอง 4) เปลี่ยนแปลงองค์กรใหส้อดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมวางไว้มากกว่าที่จะ

ทำงานภายในบริบทเดิม 5) เป็นที่ปรึกษาหรอืเป็นพี่เลีย้งแก่ผูต้ามเพื่อที่จะให้ผู้ตามมีความ

รับผิดชอบที่มากขึ้นในเรื่องการพัฒนาตนเองและผูอ้ื่น ทั้งนีผู้ต้ามจะกลายเป็นผู้นำและผู้นำ

จะกลายเป็นผูก้ระตุน้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผูน้ำในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

และในที่สุดจะสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ 

 2. องค์ประกอบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

  องค์ประกอบของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อหาข้อสรุปที่เป็นองค์ประกอบหลักในการศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
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โดยผู้วจิัยได้ศกึษา วเิคราะห์และสังเคราะห์จากองค์ประกอบของภาวะผูน้ำการ 

เปลี่ยนแปลง จากผลการศึกษาของนักวิชาการและผลการวิจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

   สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2550, หนา้ 331 - 340) ได้อธิบายองค์ประกอบ

ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี ้1) การมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์หรอืการสร้างบารมี (Idealized Influence and Charisma) เป็นพฤติกรรมที่ผู้นำ

แสดงออกด้วยแบบตัวอย่างบทบาทที่เข้มแข็งให้ผู้ตามมองเห็น เมื่อผูต้ามรับรู้พฤติกรรม

ของผู้นำก็จะเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเกิดขึน้ ซึ่งปกติผู้นำจะมีการประพฤติดี 

ปฏิบัติที่มมีาตรฐานทางศลีธรรมและจรยิธรรมสูง จนเกิดการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

ดีงาม ดังนั้น จึงได้รับการนับถือย่างลึกซึง้จากผูต้าม พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจอย่างสูง

อีกด้วย ผูน้ำจงึสามารถจะทำหนา้ที่ให้วสิัยทัศน์และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายของ 

พันธกิจแก่ผูต้าม 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) เป็นพฤติกรรมของ

ผูน้ำที่แสดงออกด้วยการสื่อสารให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวังที่สูงของผูน้ำที่มีต่อผูต้าม  

ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ โดยการจูงใจใหย้ึดมั่นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร 

ในทางปฏิบัติผู้นำมักจะใช้สัญลักษณ์และการปลุกเร้าทางอารมณ์ ให้กลุ่มเกิดการทำงาน

ร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายแทนการทำเพื่อประโยชน์เฉพาะตน ผู้นำจึงถือได้ว่าเป็นผู้ส่งเสริม

น้ำใจแห่งการทำงานเป็นทีม ผู้นำจะพยายามจูงใจผูต้ามให้ทำงานบรรลุเกินเป้าหมายที่

กำหนดไว้ โดยการสร้างจติสำนกึของผูต้ามให้เห็นความสำคัญว่าเป้าหมายและผลงานนั้น

จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า 

ประสบความสำเร็จได้ 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็นพฤติกรรม

ของผู้นำที่แสดงออกด้วยการกระตุน้ให้เกิดการเริ่มการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยการใช้ 

วิธีการฝึกคิดทบทวนกระแสความเช่ือและค่านิยมเดิมของตนหรือผูน้ำหรือขององค์กร  

ผูน้ำจะสร้างความรูส้ึกท้าท้ายใหเ้กิดขึ้นแก่ผู้ตามและจะให้การสนับสนุนหากผู้ตามต้องการ

ทดลองวิธีการใหม่ ๆ ของตน หรอืต้องการริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ที่เกี่ยวกับงานองค์กร

ส่งเสริมใหผู้้ตามแสวงหาทางออก และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง และ 4) การ

คำนงึถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized Consideration) หรอืการมุ่งความสัมพันธ์

เป็นรายคนเป็นพฤติกรรมของผู้นำที่มุ่งเน้นความสำคัญในการส่งเสริมบรรยากาศของการ

ทำงานที่ดี ด้วยการใส่ใจรับรู้และพยายามตอบสนองต่อความตอ้งการเป็นรายบุคคลของ 

ผูต้าม ผู้นำจะแสดงบทบาทเป็นครูพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการช่วยเหลือผูต้าม

ให้พัฒนาระดับความต้องการของตนสู่ระดับสูงขึ้น 
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   Adegoke Oke., Natasha Munshi & Fred O. Walumbwa (2009,  

pp. 64 - 72) ได้พัฒนากรอบความคิดหลักขององค์ประกอบของภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง ได้แก่ 1) การมีอทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์ (Idealized Influence) ผูน้ำควร

แสดงบทบาทเป็นตัวอย่างที่น่าเคารพยกย่องและสร้างความเชื่อถือ โดยพิจารณาความ

ต้องการของคนอื่นมากกว่าตนเอง ม่ันคงในความประพฤติ กล้าที่ยอมรับความผิดพลาด

ร่วมกัน และชักนำตัวเองเกี่ยวกับหลักจริยธรรม 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational 

Motivation) ผูน้ำจะต้องกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจใหผู้อ้ื่นเกิดความเข้าใจกับสิ่งที่ 

ท้าทายในองค์กรโดยจะต้องทำให้กลุ่มผูต้ามเกิดความรู้สึกกระตอืรอืร้นและคาดหวังทาง 

ที่ด ีและทำการเชื่อมระหว่างความคาดหวังกับความรับผดิชอบวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) การ

กระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) ผูน้ำจะต้องส่งเสรมิให้มกีารสร้างนวัตกรรม

และเกิดความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่อตอบสมมติฐาน คำถาม และปรับเปลี่ยน

มุมมองในเรื่องที่ยุ่งยาก และหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ต่อสาธารณะ และ 4) การคำนึงถึงความ

เป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized Consideration) ผูน้ำให้ความสนใจกับความตอ้งการแต่

ละบุคคลเพื่อสนับสนุนให้บรรลุผลสำเร็จและเกิดการพัฒนา โดยผูน้ำจะเปรียบเสมือน         

ผูฝ้กึสอนหรอืผูใ้ห้คำปรึกษาที่สรา้งสรรค์โอกาสที่ดใีนการสรา้งสรรค์ในการเรียนรู้สิ่ง 

ใหม่ ๆ เห็นถึงคุณค่าความหลายหลาก และหลีกเลี่ยงการควบคุม 

   ชีวนิ อ่อนละออ (2553, หน้า 128) ได้ทำการทบทวนองค์ประกอบของ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและสรุปว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงม ี 

4 องค์ประกอบ 13 ตัวชีว้ัด คือ 1) องค์ประกอบด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

มี 2 ตัวชี้วัด คือ การสร้างวิสัยทัศน์ และการสร้างบารมี 2) องค์ประกอบด้านการคำนงึถึง 

เอกัตถะบุคคล ม ี3 ตัวชี้วัด คอื การเน้นการพัฒนา การเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

และการเป็นพี่เลีย้ง 3) องค์ประกอบด้านกระตุ้นปัญญา ม ี4 ตัวชี้วัด คอื การใชห้ลัก

เหตุผล การเน้นที่การอยู่รอด การใชป้ระสบการณ์ และการมุ่งเน้นความเป็นเลิศ และ  

4) องค์ประกอบด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ม ี4 ตัวชีว้ัด คอื การเน้นการปฏิบัติ การสร้าง

ความเช่ือมั่น การสร้างความเชื่อในจุดหมายของอุดมการณ์ และการสร้างความคาดหวัง 

ในความสามารถของผู้ตาม 

   Bennis and Nanus (อ้างถึงใน ชำนาญ คำปัญโญสีโนทัย, 2559,  

หนา้ 30 - 31) ได้สรุปคุณลักษณะของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

    1. การใชอ้ิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ เน้นให้ผู้นำเป็นต้นแบบ 
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    2. การสรา้งแรงบันดาลใจเน้นจิตวญิญาณทีมจูงใจใหค้วามท้าทาย 

    3. การกระตุ้นทางปัญญา เน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

    4. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เน้นการเป็นพี่เลีย้ง 

   Burns (1978, อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า 11 - 12)  

ให้แนวคิดว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงมี 4 มิติ ได้แก่ 1) อิทธิพลอุดมคติ หรอืบารมี 

(Idealized influence or Charisma) 2) การสรา้งแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation)          

3) การกระตุ้นปัญญา (intellectual Stimulation) และ 4) การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

(individual Consideration)  

   Bass (1996, อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า 13) ให้แนวคิดว่า 

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงมี 4 มิติ ได้แก่ 1) การให้รางวัลตามโอกาส (Contingent Reward)  

2) การบริหารจัดการทีเข้มแข็งเกินไป (Active Management by Exception) 3) การบริหาร

จัดการที่อ่อนเกินไป (Passive Management by Exception) และ 4) ภาวะผูน้ำตามใจ 

ผูป้ฏิบัติ (Laissez-faire Leadership) 

   Fullan (2006, อ้างถึงใน สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์, 2554, หน้า 55) ได้กล่าวถึง 

ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงควรมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

    1. สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational) เป็นผู้นำที่สรา้งแรงบันดาลใจ

ชีน้ำและทำใหผู้ต้ามเห็นตามวิสัยทัศน์ หรอืมีการกำหนดเป้าหมายและภารกิจร่วมกัน 

    2. มีอทิธิพลต่อผู้อื่น (Influence) เป็นผู้ที่มอีิทธิพลและเป็นผู้ที่ดึงดูดใจ

ผูต้ามให้เข้ามาร่วมกลุ่มในการทำงานและการสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลอืสนับสนุน    

มีความสามารถในการสื่อสาร โดยการใช้คำพูดหว่านล้อมชักจูงและทำให้คนคล้อยตามได้     

     3. การพัฒนาผูอ้ื่น (Developing others) ผูน้ำที่มคีวามสามารถในการ 

พัฒนาความสามารถของผู้อื่น มคีวามเข้าใจเป้าหมาย จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้อื่นสามารถ

ให้ข้อมูลย้อนกลับในเชงิสร้างสรรค์ 

    4. เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง (Change Catalyst) เป็นผู้ที่สามารถรู้

ได้ถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีอุปสรรคจะมีวิธีการปฏิบัติที่จะเอาชนะ 

อุปสรรคที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

    5. การบริหารจัดการความขัดแย้ง (Confect Management) ผูน้ำ 

ที่สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งได้ดี กล้าเผชิญหนา้กับข้อขัดแย้งและมี

ความสามารถในการหาข้อตกลงร่วมกันเมื่อเกิดความขัดแย้ง 
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    6. สรา้งสายใยแห่งความผูกพัน (Building Bonds) ผู้นำที่มี

ประสิทธิภาพต้องรูจ้ักสร้างสายใยแห่งความผูกพัน เข้าใจในความแตกต่างของบุคคล  

มีความสามารถในการสร้างความเช่ือใจให้กับผูต้าม รวมทั้งการสร้างความสามัคคี 

ในองค์กร 

    7. สร้างการทำงานเป็นทีมและความร่วมมอืในการทำงาน 

(Teamwork and Collaboration) เป็นผู้ที่รูจ้ักการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน มีการ

สร้างบรรยากาศที่เป็นมติรในการทำงาน สร้างจติวิญญาณในการทำงานเป็นกลุ่ม 

   Kendra Van Wagner (2009) กล่าวถึง ทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ได้เห็นว่า เมื่อผูน้ำและผูต้ามทำให้เห็นถึงระดับของจรยิธรรมและคุณธรรมที่สูงขึ้น 

วิสัยทัศน์ และความคิดส่วนบุคคลทำให้ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงสามารถแนะนำผูต้ามที่

จะเปลี่ยนความคาดหวัง การยอมรับด้านคุณธรรม เพื่อให้การทำงานไปสู่เป้าหมายของ

องค์กร โดยมีองค์ประกอบของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงให้

โอกาสผูน้ำ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ใหก้ับผูต้าม ผูน้ำสามารถสนับสนุนผูต้ามเพื่อ

ค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงานและโอกาสใหม่ ๆ ในการเรียนรู ้2) การคำนึงถึงความ

เป็นเอกัตถะบุคคล (individualized Consideration) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับ

การสนับสนุนและผูต้ามรายบุคคลและสร้างความสัมพันธ์ในการสนับสนุนด้วยการ

ติดต่อสื่อสาร การสนทนาที่ทำให้ผู้ตามเกิดความรู้สกึอิสระให้การแสดงความคิดเห็น

บางครัง้ ผูน้ำอาจมกีารสนับสนุนทางการเงนิและทางสิ่งแวดล้อมให้แก่ผูต้าม 3) การสร้าง

แรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงต้องมีวสิัยทัศน์ชัดเจน

และสามารถพูดและโน้มนา้วใหผู้ต้ามได้มองเห็นคุณค่า เกิดความกระตอืรอืร้น และผูน้ำ

สามารถแนะนำให้ผูต้ามปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ทำให้เกิดกิเลสและนำหลัก

คุณธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้ และ 4) การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

(Idealized influence) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงต้องคำนึงถึงการสร้างบารมี โดยสร้าง

ความจริงใจและทำให้ผูต้ามเกิดนับถือในตัวผู้นำ  

   รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551, หนา้ 73 - 74) ได้อธิบายว่าคุณภาพสำคัญ 

4 ประการของผูน้ำเชงิปฏิรูป จะมีลักษณะส่วนตัวที่เป็นภาวะผูน้ำที่มปีระสิทธิผลด้าน

คุณภาพ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ความสามารถพิเศษ (Charismatic) เป็นผู้ที่มวีิสัยทัศน์และ

ความรูส้ึกของภาระหนา้ที่มีการเอาใจใส่ในงาน มีความมั่นใจ ดว้ยผลจากประสบการณ์ 
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ที่เกี่ยวกับชื่อเสียงของผูน้ำ ซึ่งจะทำให้ผูต้ามมคีวามซื่อสัตย์ มีความภาคภูมใิจ มศีรัทธา 

อย่างแรงกล้า มีความภักดีและไว้วางใจในสิ่งที่ผู้นำต้องการที่จะทำให้สำเร็จ 2) การสร้าง

แรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หรอืผูน้ำที่มกีารจูงใจผู้ตามใหก้ระทำตามที่ตน

ต้องการ (Inspirational Leadership) ให้ทำตามโดยมีการสื่อสารวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนและ

มั่นใจ มีอารมณ์ดี ตลอดจนสร้างความรูค้วามเข้าใจให้ถูกต้องแก่ผูต้าม 3) การกระตุ้นทาง

ปัญญาหรอืแรงกระตุ้นดา้นสติปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็นผูน้ำที่สามารถกระตุ้น

สมาชิกในกลุ่ม ให้ทดสอบด้วยวิธีการเก่า ๆ หรือวิธีการใหม่ ๆ มีการสร้างบรรยากาศซึ่ง

กระตุน้ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดที่เกิดขึ้นเองจากการหยั่งรู้ (Intuition) หรือการ

หยั่งรูใ้นขณะเดียวกันก็จะเน้นวิธีการแก้ปัญหา (Methodical Problem Solving) การคิดใหม่ 

(Rethinking) การทดสอบสมมตฐิานใหม่ และการให้เหตุผลดว้ยความรอบคอบเหล่านี ้ 

ทำให้ผู้ตามเกิดความยอมรับและมีการพัฒนาด้านสติปัญญาและ 4) การคำนึงถึงความเป็น

เอกัตถะบุคคลหรอืการให้ความสำคัญรายบุคคล (Individualized Consideration)  

มีการพัฒนาความสามารถของผู้ตาม ศกึษาความตอ้งการของแต่ละบุคคลใหค้วามสำคัญ

และความเชื่อถือในแต่ละบุคคล ผูน้ำจะให้ความสนใจพิเศษแก่ผูต้ามเป็นรายบุคคล  

ผูน้ำจะใช้เวลาในการสื่อสารแบบตัวต่อตัวกับผูต้ามและรับฟังความคิดเห็นอย่างสนใจ 

ขณะเดียวกันก็จะทำให้ผู้ตามเกิดความรู้สกึเคารพ ผู้นำจะเน้นการพัฒนาผูต้ามเป็น

รายบุคคลด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายอาชีพและโอกาสการพัฒนาของแต่ละบุคคล 

ซึ่งสามารถนำมาเทียบเคียงในการศึกษา เรื่อง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย 

   วิเชยีร วิทยอุดม (2554, หน้า 12 - 23) กล่าวถึง องค์ประกอบของภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) มีดังนี ้คอื 1) อิทธิพลต่อความคิด 

ผูต้าม (Charisma) 2) การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามมีแรงบันดาลใจ (Inspiration)         

3) การกระตุ้นปัญญาของผู้ตาม (Intellectual Stimulation) และ 4) คำนึงถึงความสามารถ

ส่วนบุคคล (individualize) 

   นรา สุภัคโรจน์ (2555) แปลหนังสอื “วิถีแห่งสตฟี จอบส์               

(The Steve Jobs Way)” ที่ เขียนโดย เจย์ เอลเลียต อดีตมอืขวาที่อยู่กับจอบส์และรู้ความ

เป็นไปอย่างด ีโดยมี วิลเลียม แอล.ไซมอน ยอดนักเขียนข่าวธุรกิจและนงลักษณ์ จารุวัฒน์ 

นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี, วิรยิา สงขนิยม, วิโรจน์ รุจิจนากุ, และอรยา เอี่ยมชื่น (2554) 

แปลจาก หนังสอื “สตีฟ จอบส์ โดย วอลเตอร์ โอแซดลัน” ซึ่งเป็นเล่มที่ สตฟี จ็อบส์  

เล่าเองและเขาอนุญาตเองออกมาหลังจาก สตฟี จอบส์ จากไป เพียง 1 - 2 เดือน กล่าวถึง  
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ภาวะผูน้ำ สตฟี จอบส์ ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจในตัวเองสูง  

2) สร้างแรงบันดาลใจให้ผูอ้ื่นได้ 3) ผูน้ำต้องเน้นสร้างผลงานศิลปินที่แท้จริงต้องส่งงาน  

4) ผูน้ำต้องกล้าตัดสินใจและต้องสร้างมาตรฐานใหสู้งขึ้น 5) ผูน้ำต้องหาคนเก่งมาทำงาน 

   สุกัญญา พูลกสิ (2557, หน้า 36 - 57) ได้นำเสนอภาวะผูน้ำที่สำคัญ 

ของผู้นำเชิงการเปลี่ยนแปลงไว้ได้แก่ 

    1. มอีิทธิพลต่อความคิด (Idealized Influence) ต่อผูต้ามเนื่องจาก .

ผูน้ำมีบารมี (Charisma) หมายถึง มคีวามดีอยู่ในตัว น่าเคารพนับถือ มีความสำนึก  

ในส่วนรวมน่าเชื่อถอืไว้วางใจได้ มคีวามเสมอต้นเสมอปลาย มคีวามคิดที่ชัดเจน สามารถ

กำหนดแนวทางและทิศทางของตนเองที่จะก้าวไปได้ ผู้ตามจึงช่ืนชม เคารพนับถือ ไว้วางใจ 

และเชื่อมันอย่างแรงกล้า ผู้นำจะสร้างแรงดลใจใหเ้กิดแก่ผูต้าม 

    2. คำนึงถึงผูต้ามในระดับบุคคล (Individualize Consideration) โดยให้

การสนับสนุนใหค้วามสำคัญกับผูต้ามให้เกียรติดูแลและปฏิบัติต่อผู้ตามอย่างเห็น

ความสำคัญรับฟังความคิดเห็นอย่างสนใจ จึงทำให้ทุกคนยอมรับ ยอมตามทุ่มเทกำลังกาย 

กำลังใจ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรใหป้ระสบความสำเร็จ 

    3. กระตุ้นปัญญาของผูต้าม (Intellectual Stimulation) คือ กระตุ้น 

ให้เกิดการพัฒนาการเติบโต เกิดการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาและอารมณ์ เปลี่ยนแปลง 

ในความเชื่อและค่านิยม ตลอดจนความสามารถของผู้ตามให้โอกาสแต่ละบุคคล และ 

เป็นพี่เลีย้งให้ในโอกาสที่เหมาะสมผู้นำจะมีพฤติกรรมที่กระตุ้นผู้ตามให้เกิดการตระหนัก 

และรับรู้ในปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา กระตุ้นให้คิดในมุมมองใหม่ ๆ จะได้มีพลัง

ปัญญาในการช่วยกันพลิกฟื้นองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เพราะผู้นำคนเดียวไม่สามารถ

พลิกฟืน้ หรอืสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ 

    4. มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้ตามมีแรงบันดาลใจ 

(Inspirational Motivation) มีความกระตอืรอืร้น และมีความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี  

โดยผู้นำจะทำให้ผูต้ามมองเห็นและผูกพันต่อวิสัยทัศน์ของผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

การนำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง สามารถมองการณ์ไกลและสามารถรับรู้การ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมได้เร็ว 

    5. เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้เกิดขึ้นกับองค์กร เช่น   

การพลิกพื้นองค์กรใหป้ระสบความสำเร็จ องค์กรจะต้องการผู้นำประเภทนี้เป็นอย่างมาก  
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เพื่อให้องค์กรอยู่รอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์วิกฤต มีความผันผวน  

ความไม่แน่นอนสูง เกิดวิกฤตศรัทธาจากประชาชน 

     จากการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการเกี่ยวกับภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงมคีวามสัมพันธ์ในทางบวกกับ

การปฏิบัติงาน ความพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รวมถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กร และสังเคราะห์กำหนด

องค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา จากแนวคิดและทฤษฎี

ของนักวิชาการ ซึ่งแสดงรายละเอียดการสังเคราะห์ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ตารางสังเคราะห์กำหนดองค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา จากแนวคิดและทฤษฎีของนักการศกึษา 

องค์ประกอบของ 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

นักการศึกษา 
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1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ

การสร้างบารมี 

√ √ √ √ √ √ √ √  √  √ 10 83 

2. การสร้างแรงบันดาลใจ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 100 

3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 11 92 

4. การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ 11 92 

5. การมวีสิัยทัศน์และความคิด

สร้างสรรค์ 

  √    √ √ √  √ √ 6 50 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

นักการศึกษา 
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6. ทักษะในการทำงานร่วมกับผูอ้ื่น               

7. การบริหารงานดว้ยการละเวน้               

8. รางวัลเกินคาดหมาย           √  1 8 

9. การส่งเสริมให้มีการยอมรับเป้าหมายกลุ่ม       √      1 8 
10. การมุ่งพัฒนาผู้อ่ืน               

11. การแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างที่

เหมาะสม 

              

รวม 4 4 5 4 4 4 6 4 4 4 3 5   
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 จากการสังเคราะห์ตาราง 1 ผูว้ิจัยสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงที่จะใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้โดยผูว้ิจัยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาองค์ประกอบ

ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีค่าความถี่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป มีทั้งหมด 5 ด้าน 

และมีองค์ประกอบย่อยแต่ละดา้น ดังนี้ 

  1. ดา้นการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง การที่ผูน้ำมีวสิัยทัศน์ 

และสามารถถ่ายทอดใหแ้ก่ผูป้ฏิบัติประพฤติเป็นแบบอย่างหรอืเป็นรูปแบบสำหรับผูป้ฏิบัติ

และเป็นที่ยกย่องเคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทำให้ผู้ตามเกิดความภูมิใจเมื่อได้

ร่วมงานกัน 

  2. ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูน้ำประพฤติในทาง 

ที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจสำหรับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายในการท้าทายในเรื่อง

งานของผู้ตาม และผูน้ำจะกระตุน้จิตวิญญาณการปฏิบัติงานด้วยความกระตอืรอืร้น 

  3. ดา้นการกระตุ้นการใช้ปัญญา การกระตุ้นการใชป้ัญญา หมายถึง 

พฤติกรรมที่ผู้นำแสดงให้เห็นในการจัดการหรอืการทำงานที่เป็นกระบวนการ กระตุ้นให้ผู้

ปฏิบัติเห็นวธิีการหรอืแนวทางในการแก้ปัญหาใหม่และส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบัติมีการแสดงความ

คิดเห็น มีการวิเคราะห์ปัญหาด้วยการใช้ขอ้มูลและผูน้ำยังกระตุ้นให้ผูป้ฏิบัติเกิดความคิด

สร้างสรรค์ด้วยวิถีทางแบบใหม่ ๆ 

  4. ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่นำแสดงออกใหเ้ห็น

ว่าทุกคนมีศักยภาพ สามารถพัฒนาได้ หรือการทำงานคำนงึถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล มีการตดิต่อสื่อสารที่ชัดเจน สนใจเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการวิเคราะห์ความ

ต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นพี่เลีย้งให้คำแนะนำสั่งสอน ช่วยส่งเสริมให้

ครูได้พัฒนาตนเอง มีการกระจายอำนาจโดยการมอบหมายใหท้ั่วถึงและมีเทคนิคการ 

มอบงาน 

  5. ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถ

พิเศษ ความมั่นใจ ริเริ่ม สร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและความยั่งยืน

ขององค์กร 

   ดังนัน้ การสังเคราะห์เพื่อกำหนดองค์ประกอบของภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง ครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ตัวแปร 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 

(Idealized Influence) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 3) ด้านการ

กระตุน้การใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) 4) การคำนงึถึงปัจเจกบุคคล  
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(Individualized Consideration) และ 5) ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์  

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถเขียนองค์ประกอบตัวแปรภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ 

ในการวิจัยดังภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 สังเคราะห์ตัวแปรด้านองค์ประกอบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 การดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยของ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย กระทรวงศกึษาธิการ   

มีแนวคิดหลักในการจัดการศกึษา ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

และภายใต้แนวคิดและหลักการส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย    

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

เพื่อให้บุคคลได้รับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและ 

มีคุณภาพ 

 

 

 

ด้านการมอีทิธิพลอย่างมีอุดมการณ ์

 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

 

 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

 
 

ด้านการกระตุน้การใชปั้ญญา 

 
 

ด้านการคำนึงถงึปัจเจกบุคคล 

 

ด้านการมวีสิัยทัศน์และความคดิ

สร้างสรรค์ 
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  1. การศึกษานอกระบบ 

   เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่จะช่วยใหบุ้คคลได้เรียนรู้ตลอดชวีิตหรือเป็น

ส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการศกึษาตลอดชวีิตในประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายของ

การศกึษานอกระบบจะเป็นเช่นเดียวกับประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย กิจกรรมการศกึษา

นอกระบบจัดขึน้เพื่อเสริมเติมเต็ม คู่ขนานและต่อเนื่องจากการศกึษาในระบบโรงเรียน  

เพื่อเป็นการให้โอกาสที่สองแก่ผูท้ี่ไม่มโีอกาสเข้าเรียนในระบบโรงเรียน หรอืผูท้ี่ได้เข้าเรียน

บ้างในระดับพืน้ฐานแต่ไม่ได้ศกึษาต่อ นอกจากนั้นยังให้โอกาสแก่ผูท้ี่ทำงานแลว้และ

ต้องการความรูเ้พิ่มเติม ตลอดจนให้การศกึษาแก่ผู้สูงอายุและยังให้การศกึษาแก่เด็กก่อน

วัยเรียนที่อยู่ในพืน้ที่ที่ไม่มบีริการจากการศกึษาในระบบโรงเรียนอีกด้วย กลุ่มเป้าหมาย

การศกึษานอกระบบในประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เด็กแรกเกิด 

การให้การศกึษานอกระบบแก่กลุ่มนีม้ิได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง แต่จะเป็นการจัด

การศกึษาสำหรับพ่อแม่ ซึ่งทำหนา้ที่เลีย้งดูเด็กแรกเกิด กลุ่มที่ 2 เด็กก่อนวัยเรียน เป็นการ

จัดการศึกษาในลักษณะของศูนย์เด็กเล็กให้แก่เด็กระดับปฐมวัย ซึ่งอยู่ในพืน้ที่ที่ไม่มี

โรงเรียนอนุบาลหรอืโรงเรียนที่เปิดสอนช้ันเด็กเล็ก กลุ่มที่ 3 เยาวชนในวัยเรียน ได้แก่ 

ผูเ้รียนไม่จบแต่ออกกลางคันและผู้ที่จบการศกึษาเพียงระดับต้น ๆ ไม่มีโอกาสศกึษาต่อ  

แต่ตอ้งเข้าสู่ตลาดแรงงาน กลุ่มที่ 4 ผูใ้หญ่ในวัยทำงาน ได้แก่ ผูเ้พิ่งจะเริ่มทำงาน หรอื

ทำงานมานานแล้ว และมีการศกึษาน้อย จำเป็นต้องได้รับความรูเ้พิ่มเติม กลุ่มที่ 5 กลุ่ม

ผูสู้งอายุเป็นผู้ที่อยู่ในวัย 60 ปีขึ้นไป ซึ่งอาจจะพักจากงานแลว้หรอืบางกลุ่มอาจมคีวาม

จำเป็นต้องหาเลี้ยงชีพอยู่ นอกจากจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามช่วงอายุแล้ว นักการศึกษา

นอกระบบและหน่วยงานที่จัดการศกึษานอกระบบ ยังแบ่งประเภทของกลุ่มเป้าหมายของ

การศกึษานอกระบบในลักษณะอื่น ๆ อีก เช่น แบ่งตามที่อยู่อาศัยเป็นผู้ที่อยู่ในชนบท อยู่ใน

ชุมชนแออัด อยู่บริเวณชายแดน หรือแบ่งตามลักษณะเฉพาะ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน 

กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ (วรรัตน์ อภนิันท์กูล, 2551, หนา้ 8 - 9) 

    1.1 ความหมายของการศกึษานอกระบบ 

     ความหมาย การศกึษานอกระบบ ตามมาตรา 4  

ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

“การศกึษานอกระบบ” หมายถึง กิจกรรมการศกึษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและ

วัตถุประสงค์ของการเรยีนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียน

หรอืฝกึอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความตอ้งการ ตามศักยภาพในการ
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เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น และมีวธิีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มมีาตรฐานเพื่อรับ

คุณวุฒิทางการศกึษาหรอืเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2551,  

หนา้ 3 - 4) 

     สุมาลี สังข์ศรี (2551, หนา้ 7) ได้กล่าวว่า การศกึษานอกระบบ

หรอืการศกึษานอกโรงเรยีน แต่เดิมนิยมเรียกว่า การศึกษาผูใ้หญ่ (Adult Education) เพราะ 

แต่เดิมน้ันจัดใหแ้ก่ผูใ้หญ่ที่ไม่มโีอกาสได้ศกึษาเมื่ออยู่ในวัยเรียน แต่ปัจจุบันการศกึษานอก

ระบบ เป็นเรื่องของประสบการณ์และกิจกรรมทางการศกึษาทุกรูปแบบที่จัดใหแ้ก่

ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมตัง้แต่ประชากรก่อนวัยเรียน

ประชากรที่อยู่ในวัยเรียน แต่พลาดโอกาสเข้าศกึษาในระดับต่าง ๆ และประชากรที่มีอายุ

พ้นวัยเรียนในระบบโรงเรียนไปแล้วที่ตอ้งการความรูเ้พิ่มเติม เช่น ประชากรวัยแรงงาน 

จนถึงผูสู้งอายุ โดยไม่จำกัดวัย เพศ พืน้ฐานการศกึษา อาชีพ ประสบการณ์ ความสนใจ 

ฯลฯ 

     ความหมายการศกึษานอกระบบ ตามมาตรา 15  

ในพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

ได้ให้คำนิยามการศกึษานอกระบบไว้ในหมวด 3 ระบบการศกึษา มาตรา 15 (2) 

“การศกึษานอกระบบ” เป็นการศึกษาที่มคีวามยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 

วิธีการจัดการศกึษา ระยะเวลาของการศกึษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญ

ของการสำเร็จการศกึษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมคีวามเหมาะสม และสอดคล้อง

กับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม (ทวีป อภสิิทธิ,์ 2554, หนา้ 4) 

     สรุปได้ว่า การศกึษานอกระบบ หมายถึง กิจกรรมการศกึษาที่มี

กลุ่มเป้าหมายผูร้ับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรูท้ี่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร 

วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรอืฝกึอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย ตามสภาพความ

ต้องการ ศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น มีวธิีการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู้ที่มมีาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศกึษา หรอืเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้ 

    1.2 แนวคิดของงานการศกึษานอกระบบ 

     ทองอยู่ แก้วไทรฮะ (2554, หนา้ 28) ได้กล่าวว่า แนวคิดของงาน

การศกึษานอกระบบนั้น ได้เริ่มนำมาใช้ครั้งแรกตั้งแต่มีการจัดตัง้กรมการศกึษานอก

โรงเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2522 คนแรกที่นำมาใช้ใน เรื่อง ปรัชญาคิดเป็น คือ  

ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อดีตอธิบดีกรมการศกึษานอกโรงเรียน เป็นผู้คิดคน้คำนีข้ึน้มาเป็นคำที่ 
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คนไทยหลายคนคุ้นหู “คิดเป็น” ท่านได้เขียนไว้ว่า คนเราโดยทั่วไปต้องการหรือปรารถนา 

อะไรความต้องการหรอืความปรารถนาของแต่ละบุคคลมักไม่เหมอืนกัน บางคนตอ้งการมี

ที่ปลูกบ้าน มีที่ทำกินเป็นของตนเอง บางคนต้องการมีรถยนต์คันโต ๆ บางคนต้องการเป็น

คนมีหน้ามีตามีช่ือเสียงในสังคมและบางคนต้องการหลบหนสีังคมไปอยู่อย่างเงยีบ ๆ  

ในป่าดง ดังนั้น ความตอ้งการในแง่ของแต่ละบุคคล จะรู้สึกว่าทุกคนที่มคีวามต้องการหรือ

ปรารถนาที่ไม่เหมือนกันนั้น แต่มจีุดรวมของความต้องการเหมอืนกันคือทุกคนต้องการ

ความสขุ คนเราแต่ละคนจะมีความสุขที่สุดเมื่อตนเองและสังคม สิ่งแวดล้อมประสม

กลมกลืนกันอย่างราบรื่น ทั้งทางด้านวัตถุ กาย และใจ ปรัชญาคิดเป็น เป็นความต้องการ

พืน้ฐานของการเรียนของมวลชน คือ ตอ้งการในการฝกึให้บุคคลซึ่งอยู่ในส่วนต่าง ๆ  

ของประเทศ มีอาชพี มีปัญหาต่างกัน ได้รับการเรียนให้เป็นผู้ที่เรียกได้ว่า “คิดเป็น” ทั้งนี้

มิได้หมายความว่า ถ้าคนเราไม่ได้รับการศกึษาเลยแล้วจะเป็นคนคิดไม่เป็น ถือว่ามนุษย์ 

ทุกคนที่ไม่เป็นผู้ผิดปกติแล้วเป็นผู้คิดเป็นทั้งสิน้ แต่เนื่องจากความสะดวกสบายตาม

ธรรมชาติ บางทีทำให้ไม่ได้ใชค้วามคิดไปบ้างว่าจะทำอะไร ตามเยี่ยงอย่างผูอ้ื่นจนเป็นนิสัย

จนกระทั่งลมืคิดไปบ้าง สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไปบ้าง เหล่านี้เป็นต้น สิ่ง

เหล่านี้ทำให้รัฐมีหน้าที่จัดใหก้ารศกึษาเพื่อมวลชน ให้ทุกคนได้รับการฝึกใหไ้ด้ใชค้วามคิด

จนเป็นคนคิดเป็น 

    1.3 รูปแบบกิจกรรมการศกึษานอกระบบ 

   รูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบ ม ี2 ลักษณะ ได้แก่ 

การศกึษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่การส่งเสริมการรู้หนังสอื การศกึษาตามหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานนอกระบบโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ และระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย อีกรูปแบบหนึ่งเป็นหลักสูตรการศกึษาต่อเนื่อง มีทั้งการศกึษา

อาชีพ การศกึษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน และการศกึษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวติเป็นหลักสูตร

ระยะสั้น (เอกสารประกอบการฝึกอบรมกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 

2551, หนา้ 233) 

     วรรัตน ์อภนิันท์กูล (2551, หนา้ 7 - 9) ได้กล่าวว่า กิจกรรม

การศกึษานอกระบบที่มอียู่ในปัจจุบัน สามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ 1 

การศกึษานอกระบบประเภทการศกึษาพืน้ฐาน เป็นกิจกรรมที่จัดขึน้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 

มีความรูพ้ืน้ฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวติ ความรูใ้นการอ่านเขียน การคำนวณเบือ้งตน้  

การตดิต่อสื่อสาร ความรู้ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานการดำรงชีวติหรือ 
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การศกึษาต่อกิจกรรมในกลุ่มนี้ เช่น การสอนอ่านเขียน มีทั้งการสอนอ่านเขียนสำหรับ 

ประชาชนชาวไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการศกึษานอกโรงเรยีน 

สายสามัญระดับประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย ซึ่งเทียบเท่าการศกึษาในระบบโรงเรียน

ระดับช้ันประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย ทุกระดับมีวิธีเรียนใหเ้ลือกได้ 3 วิธี คือ  

แบบช้ันเรยีน แบบเรียนด้วยตนเอง และแบบทางไกล กลุ่มที่ 2 การศกึษานอกระบบ

ประเภทการให้ความรูแ้ละทักษะอาชีพ เป็นการให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพสาขาต่าง ๆ  

เพื่อเพิ่มพูนรายได้วิชาชีพที่เปิดสอนมมีากมายหลายสาขาทั้งด้านเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม คหกรรม ศลิปกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม 

วิทยุโทรทัศน์ ช่างแอร์ พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ช่างยนต์ ตัดเย็บเสื้อผ้า อาหาร ขนม 

การเลีย้งปลา การทำนากุ้ง การทำเครื่องจักสาน ฯลฯ โดยการฝึกอาชีพระยะสั้น เป็นการ

ให้ความรู้ทักษะวิชาชีพเบือ้งต้นหรอืให้ทักษะขั้นพื้นฐานในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ มีหลาย

หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม มูลนิธิ เช่น สถาบันพัฒนาฝมีอืแรงงาน 

กรมอาชีวศกึษา วิทยาลัยสารพัดช่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โรงเรียนฝกึอาชีพ  

ของเอกชน กรมการศกึษานอกโรงเรยีน เป็นต้น และกลุ่มที่ 3 การศกึษานอกระบบ

ประเภทใหค้วามรู้ทั่วไปและข่าวสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เป็นการให้ความรูแ้ละข้อมูล

ข่าวสารที่มปีระโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้แก่ ความรูด้้านสุขภาพ กฎหมาย 

ศาสนา สิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ กิจกรรมในกลุ่มนี ้ได้แก่ การเชิญวิทยากรมา

ให้ความรู้ การให้ความรู้ ข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ การจัดตั้งที่อ่านหนังสือประจำ

หมู่บ้าน หอ้งสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนชุมชน การจัดตั้งแหล่งความรูใ้นลักษณะต่าง ๆ 

ผูท้ี่จัดกิจกรรมทั้ง 3 กลุ่มนี้มีมากมาย นอกจากหน่วยงานการศกึษานอกโรงเรยีนแล้ว  

ยังมีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน หน่วยงานเอกชน สมาคม มูลนิธิ องค์กรในท้องถิ่น 

สถานประกอบการ กรรมการชุมชน ฯลฯ 

  2. การศึกษาตามอัธยาศัย 

   2.1 ความหมายการศกึษาตามอัธยาศัย 

    ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ให้คำจำกัดความของการศกึษาตามอัธยาศัย ไว้ว่า “การศึกษาตาม

อัธยาศัย” หมายความว่า กิจกรรมการเรยีนรูใ้นวิถีชีวติประจำวันของบุคคล ซึ่งบุคคล

สามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ ตามความสนใจ ความตอ้งการ โอกาส 

ความพรอ้มและศักยภาพในการเรียนรูข้องแต่ละบุคคล 
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    พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542 มาตรา 15  

ได้นยิามการศกึษาตามอัธยาศัย ไว้ว่า “การศกึษาตามอัธยาศัย” เป็นการศกึษาที่ใหผู้เ้รียน

ได้เรยีนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศกึษาจาก

บุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรอืแหล่งความรูอ้ื่น ๆ เป็นต้น 

    สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (2551, หนา้ 234) ได้กล่าวว่า การศกึษาตาม

อัธยาศัย หมายถึง การเรียนรูต้ามวิถีชีวติที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกช่วงวัย

ของชีวติ โดยเรียนรูด้้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอ้ม โอกาสและ

ประสบการณ์การทำงาน สภาพแวดล้อม และแหล่งเรยีนรูต้่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้   

เจตคติ ทักษะความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชวีิต การศกึษาตามอัธยาศัย    

(Informal Education) ความหมายตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

แก้ไขเป็น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้คำนิยามการศกึษาตามอัธยาศัยไว้ในหมวด 3  

ระบบการศกึษา มาตรา 15(3) “การศกึษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล 

ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรอืแหล่งความรูอ้ื่น ๆ” สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ 

(2551, หนา้ 234) 

    อุดม เชยกีวงศ์ อ้างถึง คูมส์ (2551, หนา้ 58 - 59) ได้กล่าวว่า 

การศกึษาตามอัธยาศัย หมายถึง กระบวนการศกึษาตลอดชวีิตที่ทุกคนได้รับและสะสม

ความรู ้ทักษะ เจตคติ และการรูแ้จ้งจากประสบการณ์ประจำวัน และการสัมผัสกับ

สิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และสนามเด็กเล่น จากตัวอย่าง และเจตคตขิองสมาชิก

ครอบครัวและเพื่อนจากการเดินทาง การอ่านหนังสอืพิมพ์และหนังสืออื่น ๆ หรอืโดยการ

ฟังวิทยุ หรอืการดูภาพยนตร์ หรอืโทรทัศน์ ตามปกติแล้ว การศกึษาตามอัธยาศัยไม่มกีาร

จัด ไม่มีระบบ และบางครั้งไม่ได้ตัง้ใจ แต่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนรูไ้ปตลอดชวีิตของ 

แต่ละคนอยู่อย่างมาก แมแ้ต่ผู้ที่มกีารศกึษาในโรงเรยีนมาแล้วก็ตาม 

    ทวีป อภสิิทธ์ (2554, หนา้ 9) ได้กล่าว การศกึษาตามอัธยาศัย 

(Informal Education) หมายถึง การศกึษาที่เกิดขึน้ตามวิถีชวีิตที่ผู้เรยีนเรียนรูด้้วยตนเอง 

ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอ้มและโอกาสโดยศึกษาจากประสบการณ์ การทำงาน 

บุคคล ครอบครัว สื่อมวลชน ชุมชน แหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ  

ความบันเทิงและการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยมีลักษณะที่สำคัญ คือ ไม่มีหลักสูตร ไม่มี

เวลาเรียนที่แน่นอน ไม่จำกัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน ไม่มกีารสอบ ไม่มีการรับ
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ประกาศนยีบัตร มีหรอืไม่มีสถานศกึษาที่แน่นอน เรียนที่ไหนก็เรียนได้ สามารถเรียนได้

ตลอดเวลา และเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวติ 

     สรุปได้ว่า การศกึษาตามอัธยาศัย หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ 

ในชีวติประจำวันของบุคคล ซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต 

ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อมและศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละ

บุคคล 

   2.2 แนวคิดของงานการศกึษาตามอัธยาศัย 

     อุดม เชยกีวงศ์ (2551, หนา้ 83 - 85) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการ

ศกึษาตามอัธยาศัย ไม่ใช่ของใหม่หรือเป็นการศกึษารูปแบบใหม่ แต่เป็นการศกึษาที่มมีา 

แต่ในอดีต ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลก ตั้งแต่มนุษย์อยู่ในถ้ำใช้ชีวติอยู่ตามเผ่าพันธุ์ 

เป็นการเรียนรูจ้ากธรรมชาติ การรู้จักหนีภัยธรรมชาติและศัตรู การเรียนรู้วธิีล่าสัตว์ ยิงนก 

ตกปลาเป็นอาหาร การเรียนรูว้ิธีปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ และการทำสวนครัวจากพ่อแม่ 

และสมาชิกอื่นในครอบครัว ในสังคมเกษตรกรรม การศกึษาในโรงเรยีนยังไม่เจริญและ

ทั่วถึง เช่น ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย คนส่วนใหญ่จะได้รับ

การศกึษาในรูปแบบของการศกึษาตามอัธยาศัยค่อนข้างมาก เด็กเล็กไม่ว่าชายหรอืหญิง

เรียนรู้ภาษาของตน เรียนรู้มารยาทสังคมและการคบค้าสมาคมกับผูอ้ื่น และเรียนรู้การเอา

ตัวรอดและการดำรงชีวติที่ปลอดภัยและเป็นสุขจากพ่อแม่และสมาชิกอื่นในครอบครัว  

เมื่ออายุมากขึ้นเข้าสู่วัยเด็กตอนตน้ เด็กผูช้ายเรียนรูอ้าชีพของผูช้ายจากพ่อหรอืพี่ชาย  

ชาวชนบทจะเรียนรู้การหาเลีย้งชพีการล่าสัตว์ การตกปลา และทำเครื่องมอืหาปลา  

ล่าสัตว์และของใช้จำเป็นในบ้านอื่น ๆ ส่วนลูกผู้หญิงจะเรียนเกี่ยวกับการปรุงอาหาร  

การถนอมอาหารจากพ่อแม่ การรูจ้ักเลีย้งน้อง การเย็บปักถักร้อย และหัตถกรรมใน

ครัวเรือน เช่น การปั่นฝา้ย สาวไหม ทอผา้ การประดิษฐ์ลวดลายผ้า นอกจากนี้สมาชิกใน

ครอบครัวทั้งชายและหญิงจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของครอบครัว เช่น การทำไร่ ทำนา 

จักสาน ช่างเหล็ก ช่างไม้ อาชีพหัตถกรรมในครัวเรือนต่าง ๆ จากครอบครัวและเครือญาติ 

    สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (2551, หนา้ 234) ได้กล่าวว่า การศกึษาตาม

อัธยาศัย (Informal Education, Informal Learning) เป็นการศกึษาตามวิถีชีวิตของมนุษย์ 

การศกึษาตามอัธยาศัย เกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เวลาใด (Accidental Learning) 

และต้องพรอ้มที่จะเป็นผู้เรียนรู้ (Ready to be a learner) ผูเ้รียนที่ดจีะต้องมี สุ คือ ฟังเป็น 
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จ ิคือ คดิเป็น ปุ คือ ถามเป็น ลิ คือ จดบันทึกเป็นสิ่งสำคัญคือใหก้ารเรียนรูเ้ป็นนิสัยและ

เป็นวัฒนธรรมที่ตดิตัวเราไปตลอดเวลา ผูเ้รียนรู้ คือผู้ที่มคีวามเจรญิงอกงาม 

     สรุปได้ว่า การศกึษาตามอัธยาศัย เป็นการศกึษารูปแบบหนึ่งของ

มนุษย์ที่ได้เรียนรู้ต้ังแต่เกิดจนตาย และเป็นการเรียนรูท้ี่ได้จากสภาพแวดล้อม 

ประสบการณ์และการศกึษาค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรูท้ี่อยู่รอบตัวเรา และ

เป็นการเรียนรูท้ี่ไม่จำกัดสถานที่ เวลา เพศ อายุ ระดับการศกึษา ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ 

ที่จะเรียนอะไรก็ได้ที่ตนเองสนใจและไม่มีกฎหมายบังคับให้เรียน 

   2.3 รูปแบบในการดำเนินกิจกรรมการศกึษาตามอัธยาศัย 

    อุดม เชยกีวงศ์ (2551, หนา้ 105) ได้กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ตาม

อัธยาศัย ม ี2 รูปแบบ คือ การเรียนรูด้้วยตนเองโดยการค้นคว้าจากแหล่งความรู้  

สื่อต่าง ๆ และภูมปิัญญาท้องถิ่นและอีกรูปแบบหนึ่งคือการเรียนรูจ้ากการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่มีการจัดขึ้นโดยมีหลักสูตร รูปแบบ จุดประสงค์ แต่ผู้เรยีนจะเกิดการเรียนรู้

หรอืไม่ขึ้นอยู่กับความสนใจและความตอ้งการของผู้เรยีนเองและหากผูเ้รียนต้องการนำ

ความรูน้ั้นไปเทียบโอนกับในระบบโรงเรียนก็สามารถทำได้ 

  สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (2551, หนา้ 234) ได้กล่าวว่า รูปแบบในการ

ดำเนนิกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น สื่ออินเตอร์เน็ต 

(Internet) รายการวิทยุ เสียงตามสาย รายการโทรทัศน์ สื่อวซีีด ี(VCD) เอกสารสิ่งพิมพ์

ต่าง ๆ และการเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรม เช่น เวทีเสวนา กิจกรรมการพัฒนาของชุมชน 

หอ้งสมุด การจัดนิทรรศการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศกึษา แหล่งเรียนรูท้ี่ได้รับการขึน้

ทะเบียนเป็นแหล่งการเรยีนรู้ของสถานศกึษา กศน. 

     สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนรู้ในลักษณะการศกึษาตามอัธยาศัย 

คือ การเรียนรูด้้วยตนเองจากการปฏิบัติและศกึษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และสื่อรูปแบบที่

ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ หรอือาจจะเรียนรู้โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความตอ้งการ 

และความสมัครใจ 
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บริบทของศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ 

 ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ มีหน้าที่จัด

การศกึษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ซึ่งผูว้ิจัยขอนำเสนอบริบทของศูนย์

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. บทบาท อำนาจ และหน้าที่ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

   ประกาศกระทรวงศกึษาธิการในราชกิจจานุเบกษา (ราชกิจจานุเบกษา. 

เล่ม 125 ตอนพิเศษ 60 ง. หนา้ 2, 25 มีนาคม 2551) เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของ

สถานศกึษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กำหนดอำนาจหน้าที่ของ

สถานศกึษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

ดังนี้ 

    ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยระดับอำเภอ 

เรียกโดยย่อว่า กศน.อำเภอ มีอำนาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้ 

     1.1 จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

     1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครอืข่าย เพื่อจัด

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

     1.3 ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้าง

ความมั่นคงของชาติ 

     1.4 จัด ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษาตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพืน้ที่ 

     1.5 จัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรยีนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

     1.6 วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ 

และมาตรฐานการศกึษานอกระบบ 

     1.7 ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ 

และประสบการณ์  
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     1.8 กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผล 

และรายงานผลการดำเนินงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

     1.9 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย 

     1.10 ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

     1.11 ดำเนนิการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบ 

หลักเกณฑ์และวธิีการที่กำหนด 

     1.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 2 

   2.1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศกึษา 

   2.2 บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศกึษา 

   2.3 วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับดูแล ได้แก่ 

    2.3.1 การบริหารงานวิชาการ 

    2.3.2 การบริหารงบประมาณ 

    2.3.3 การบริหารงานบุคคล 

    2.3.4 การบริหารทั่วไป 

   2.4 งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

  3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์การศึกษา    

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 2 

   3.1 บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา     

มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศกึษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

นโยบาย และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

   3.2 วางแผนพัฒนาการศกึษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับ

กิจการของสถานศกึษา 
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   3.3 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา การนเิทศและการวัดผลประเมินผล 

   3.4 ส่งเสริมและจัดการศกึษาให้ผู้เรยีนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบและ

นอกระบบและตามอัธยาศัย 

   3.5 จัดทำระบบประกันคุณภาพการศกึษา 

   3.6 บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน 

   3.7 วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง  

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนนิการวินัย  

การออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

   3.8 จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศกึษาประเมินผล ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา 

   3.9 ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการและบุคลากรทางการศกึษาให้มกีาร

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   3.10 ประสานความร่วมมอืกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากร

เพื่อการศกึษาและให้บริการด้านวิชาการชุมชน 

   3.11 จัดทำระบบควบคุมภายในสถานศกึษา 

   3.12 จัดทำระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

   3.13 เป็นผู้แทนทางสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทำนิติกรรม 

สัญญาในราชการของสถานศกึษาตามวงเงนิงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

   3.14 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

    สรุปได้ว่า บริบทของศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 มีบทบาท อำนาจและ

หนา้ที่ในการจัดการศกึษา ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย วิจัยและพัฒนา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามประเมินผลในการจัด

การศกึษาของศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ โดยมีผู้บริหาร

สถานศกึษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศกึษา มีหน้าที่เพื่อ
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ดำเนนิงานตามนโยบายและแผนการจัดการศกึษาของศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

 กลุ่มจังหวัดในจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดเพื่อเชื่อมโยง 

และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 

  1. ความเป็นมาของการจัดกลุ่มจังหวัด 

   การจัดกลุ่มจังหวัดเริ่มตน้เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 โดยเกิดจากการ

ร่วมมอืกันระหว่างผูว้่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผูว้่าราชการจังหวัดพังงา และผูว้่าราชการ

จังหวัดกระบี่ เป็น กรอ.กลุ่มอันดามันพัฒนา โดยวัตถุประสงค์ในการรวมกัน เนื่องจากเห็น

ว่าทิศทางการพัฒนาในกลุ่มอันดามันนั้น ถ้าแต่ละจังหวัดต่างมุ่งพัฒนาเฉพาะจังหวัดแล้ว 

จะเกิดปัญหาแย่งชิงทรัพยากรของชาติที่มอียู่จำกัด หากขาดความร่วมมอืกันจะทำให้ 

ขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณพืน้ที่กลุ่มอันดามันนั้น  

มีศักยภาพไม่เพียงพอ เพราะในขณะนั้นประเทศมาเลเซียได้พัฒนาเกาะลังกาวีขึ้นมา  

โดยหวังเป็นเกาะเพชรเม็ดใหม่ของอันดามันที่จะมาแบ่งตลาดการท่องเที่ยวของภูเก็ต 

แนวความคิดของผูว้่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดนั้น อยู่บนพืน้ฐานความร่วมมือกันใน

เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้มขีีดความสามารถในการแข่งขัน 

   ต่อมาปี พ.ศ. 2543 กระทรวงมหาดไทยได้ประเมนิผลความร่วมมอืของ 

กรอ. กลุ่มจังหวัดอันดามันพัฒนาแล้ว เห็นว่าเป็นผลดีต่อการผนึกกำลังทุกภาคส่วนในการ

พัฒนาตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ จงึได้ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย 

หอการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกัน

จัดแบ่งกลุ่ม กรอ. จังหวัด เพื่อที่จะให้เกิดความร่วมมอืในการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด 

ซึ่งในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลสมัยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเข้ามาใช้แล้วต้องการให้เกิดความร่วมมอืระหว่างจังหวัด ในการพัฒนายุทธศาสตร์

จังหวัด จงึได้นำแนวความคิด กรอ. กลุ่มจังหวัดมาดัดแปลงเป็นการพัฒนากลุ่ม

ยุทธศาสตร์จังหวัด จากเดิมเป็นความร่วมมือระหว่างภาคราชการกับภาคเอกชน ได้ขยาย

เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) ได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

โดยมีการจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดควบคู่ไปกับการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
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http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.)&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.)&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2557),  

แนวทางการบริหารราชการแบบกลุ่มจังหวัด สถาบันพระปกเกล้า [ออนไลน์]

แหล่งข้อมูล: http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title (วันที่สืบค้นข้อมูล : 8 พฤษภาคม 2562) 

  2. การจัดกลุ่มจังหวัด 

   มตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันที ่22 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้กำหนดแนวทาง 

ในการจัดกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

    2.1 ต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ที่ติดต่อกัน หรอืเป็น

การรวมกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ตดิต่อกันหรือต่อเนื่องกัน 

    2.2 ต้องมีความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลติ การค้า และการ

ลงทุนเพื่อมูลค่าเพิ่มและการได้เปรียบในการแข่งขันร่วมกัน 

    2.3 การแก้ปัญหาเร่งด่วนร่วมกันของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัย

ความร่วมมอืระหว่างจังหวัด 

     โดยเริ่มแรก คณะรัฐมนตรไีด้มมีตเิมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 

และวันที่ 17 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบให้จัดตัง้กลุ่มจังหวัดรวม 19 กลุ่มจังหวัด ซึ่งต่อมา

ในวันที่ 15 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรไีด้มมีตเิห็นชอบให้มกีารปรับปรุงการจัดกลุ่ม

จังหวัดให้เป็น 18 กลุ่มจังหวัด และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการกลุ่ม

จังหวัดตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ โดยจังหวัดที่ 

จะเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดต้องมีลักษณะ เช่น เป็นจังหวัดที่มกีารคมนาคม

หรอืติดต่อสื่อสารระหว่างจังหวัดในกลุ่มได้สะดวก เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น 

     กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม ประกอบด้วย 

      1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 คือ จังหวัดนนทบุรี 

ปทุมธาน ีพระนครศรอียุธยา สระบุรี โดยมีจังหวัดพระนครศรอียุธยา เป็นจังหวัดที่เป็น            

ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

      2. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 คือ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี 

สิงห์บุรี อ่างทอง โดยมีจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

      3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ปราจนีบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ โดยมีจังหวัดฉะเชงิเทราเป็นจังหวัดที่เป็น

ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
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      4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 คือ จังหวัดกาญจนบุรี 

นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี โดยมีจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของ

กลุ่มจังหวัด 

      5. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 คือ จังหวัด

ประจวบคีรขีันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม โดยมีจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัด 

ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

      6. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย คือ จังหวัดชุมพร  

สุราษฎร์ธานี นครศรธีรรมราช พัทลุง โดยมีจังหวัดสุราษฎร์ธานเีป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์

ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

      7. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือ จังหวัดระนอง พังงา 

ภูเก็ต กระบี่ ตรัง โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

      8. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังชายแดน คือ จังหวัดสงขลา สตูล 

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส โดยมีจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม

จังหวัด  

        9. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี 

ระยอง ตราด โดยมีจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

      10. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 คือ  

จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู โดยมีจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์

ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

      11. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 คือ  

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร โดยมีจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัด

ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

      12. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์โดยมีจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็น

ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

      13. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คือ 

จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ โดยมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่เป็น

ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
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      14. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 คือ  

จังหวัดอำนาจเจรญิ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี โดยมีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัด 

ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

      15. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คือ จังหวัดเชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน โดยมีจังหวัดเชยีงใหม่เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม

จังหวัด 

      16. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คือ จังหวัดน่าน พะเยา 

เชยีงราย แพร่ โดยมีจังหวัดเชยีงรายเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

      17. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คือ จังหวัดตาก 

พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์

ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 

      18. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 คือ จังหวัดกำแพงเพชร 

พิจติร นครสวรรค์ อุทัยธานี โดยมีจังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของ

กลุ่มจังหวัด 

  3. การบริหารงานกลุ่มจังหวัด 

   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ   

บูรณาการ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดหลักการการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้ 

    3.1 การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

    3.2 การสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมสี่วนร่วมระหว่าง

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดเพื่อ

เสริมสรา้งศักยภาพในการแข่งขันและการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    3.3 การกระจายอำนาจการตัดสินใจลงไปสู่ระดับผูป้ฏิบัติ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 

    3.4 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นมคีวามพร้อมในการรองรับ

การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    3.5 การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ีมคีวามโปร่งใส และมีการ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ 

    3.6 การบริหารงบประมาณจังหวัดให้เป็นไปตามวิธีการบริหาร

งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87_2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99_1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99_2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87_1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87_2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


53 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 

กำหนดตามข้อเสนอแนะของสำนักงบประมาณ ในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ก.น.จ.  

จะเป็นผู้กำหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวธิีการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดรวมถึงการ

พิจารณา กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของ กลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

    เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายของ ก.น.จ. แต่ละกลุ่มจังหวัดจะมี

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ที่จะทำหน้าที่วางแนวทาง

ปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามหลักการ 

นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.จ. กำหนด จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ส่งเสริม ประสาน

ความร่วมมอืการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชน และแก้ไข

ปัญหาภายในกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัดเพื่อใหก้ารพัฒนาเป็นไปตามแผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัด และวิเคราะห์ บูรณาการและให้ความเห็นชอบ ตลอดจนกำกับให้คำแนะนำ 

ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 

และคำของบประมาณกลุ่มจังหวัดก่อนนำเสนอ ก.น.จ. 

     สรุปได้ว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 เกิด

จากเดิมเป็นความร่วมมอืระหว่างภาคราชการกับภาคเอกชน ได้ขยายเป็นความร่วมมอื 

ของทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใหเ้ป็นศูนย์กลางของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจต่าง ๆ 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  ขนิษฐา สิทธิจินดา (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาอุบลราชธานี ผลการวิจัย

พบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงทั้งรายด้าน 

รายรวมมีการปฏิบัติในระดับดีมาก ผูบ้ริหารที่มีประสบการณ์ในการทำงานมีความคิดเห็น

ต่อผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

อุบลราชธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ปฏิบัติงานใน
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http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.)&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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สถานศกึษาที่มขีนาดต่างกันและมีระดับการศกึษาต่างกันมีความคดิเห็นต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน ผู้บริหารสถานศกึษาที่มีผลการผ่านการประเมินการศกึษารอบที่

สองแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา

สังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาอุบลราชธานีโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ไพฑูรย์ พิชัย (2552, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

สกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 2550 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนและประธานคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและ 

ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานที่อยู่ในโรงเรียนที่มลีักษณะเปิดสอนต่างกัน 

โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นการสร้างการยอมรับ  

การเปลี่ยนแปลง มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

  ไผท แถบเงิน (2552, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ผู้หาร ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน มคีวามคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผูบ้ริหาร ครูผู้สอน ประธาน

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานมคีวามคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่ลักษณะการเปิดสอนแตกต่างกันโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระคับ .01  

  สิทธิพล พหลทัพ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยภาพรวม

อยู่ในระดับที่ดมีากทุกด้าน เรียงลำดับจากการปฏิบัติจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การ

คำนงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ 
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และการกระตุ้นทางปัญญา ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

สถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาขอนแก่น เขต 3 มีความสัมพันธ์กับภาวะ

ผูน้ำมากทุกปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา คอื ปัจจัยด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม ปัจจัยด้านการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิผล ปัจจัยด้านการกำหนดวิสัยทัศน์  

และปัจจัยด้านการใชห้ลักการกระจายอำนาจ ตามลำดับ 

  กอบศักดิ์ มูลมัย (2554, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง  

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 พบว่า 1) ภาวะผูน้ำ                     

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน โดยภาพรวม  

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

2) ประสิทธิภาพการสอนของครู โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจำแนกตาม

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 พบว่า ภาพรวมและรายด้านมคีวามสัมพันธ์

ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  ชนินทร์ญา คำดี (2555, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสตร ีศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัด

อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีศูนย์

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยภาวะผูน้ำด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์  

อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้ทางปัญญา และด้านการ

คำนงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง 2) ครู ที่ม ีเพศ ตำแหน่ง และ

ประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสตรศีูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางที่เหมาะสมในการ

บริหารงานศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยระดับอำเภอ เห็นว่า 

ผูบ้ริหารควรมีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงใหค้รบทั้ง 4 ด้าน คอื ดา้นการมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญาและด้านการคำนึงถึง 
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ความเป็นปัจเจกบุคคลและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอที่มปีระสิทธิผล ได้แก่ การทำงานเป็นทีมงาน 

  กันทิมา ชัยอุดม (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศกึษากับ

ประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผล

ของสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ

ขนาดของสถานศกึษา แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจำแนกตาม

ระดับการศกึษาของครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง

สถิต ิภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำแนกตามประเภทของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมจำแนกตามประเภท

ของสถานศกึษาแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ประสิทธิผลของสถานศกึษา

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ประเภทของสถานศกึษาและระดับการศึกษา

ของคร ูแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อจำแนกตามขนาดของสถานศกึษา 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและ 

พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลของ

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 มีความสัมพันธ์

กันอย่างม ีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  จรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารงานของสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง พบว่า 

1) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการคำนึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคล และด้านการสรา้งแรงบันดาลใจ ตามลำดับ  

  จติรา ทรัพย์โฉม (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง    

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 พบว่า ภาวะผูน้ำการ
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เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนอยู่ในระดับ 

มาก ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  

และครูผูส้อนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอนที่มี 

ประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ทองคำ พิมพา (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์

และภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

มัธยมศกึษาจังหวัดอ่างทอง พบว่า ระดับวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารสถานศกึษา โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้การ

เผยแพร่วิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และการสร้างวิสัยทัศน์ตามลำดับ ระดับภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ การมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล การสร้างแรง

บันดาลใจ และการกระตุน้ทางปัญญาตามลำดับ การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ดา้นการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศกึษา ด้านการนเิทศการศกึษา ดา้นการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน

ผลการเรียน ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใน

สถานศกึษา และด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามลำดับ วสิัยทัศน์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 

  พิกุล ปัทมาตร (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนที่มลีักษณะ

การเปิดสอนแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกันการศกึษาระดับปฏิบัติดา้นภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า ผลการศกึษาระดับปฏิบัติดา้นภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า มีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากทุกด้าน และผล

การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครู และประธาน

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้นการใช้

ปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 

  ไพจติร จำสุภา (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ

การมภีาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร โรงเรียน  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มสีภาพต่างกัน โดยรวม 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมคีวามคิดเห็น

มากกว่าครู ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนที่มลีักษณะการจัดการเรยีนการสอนต่างกัน 

โดยรวมไม่มคีวามแตกต่างกัน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนที่อยู่ในอำเภอต่างกัน โดยรวมไม่มีความ

แตกต่างกัน 

  ภูมศิักดิ์ จติบุญ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สระแก้ว เขต 1 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาตามการรับรู้

ของครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาตามการรับรู้ของครู ตามระดับการศกึษาและประสบการณ์การทำงาน พบว่า 

ไม่แตกต่างกัน แต่ตามขนาดโรงเรยีนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  นารินทร์ เดชสะท้าน (2557, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามระดับการศกึษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า  

ไม่แตกต่างกัน แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง พบว่า ควรส่งเสริมบุคลากร 
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ให้มกีารพัฒนาตนเอง มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ วางแผน การปฏิบัติงาน  

ประพฤติตนเป็นอย่างที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล เสริมแรงครู ส่งเสริมให้ครูทำผลงานที่ 

เป็นเลิศ และกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย เดียวกัน 

  ศศปิระภา  องอาจ (2557, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ด้านการเกือ้กูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม 

ด้านการคาดหวังผลของการปฏิบัติงาน ดา้นการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ด้านการให้การ

สนับสนุนผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลและด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

  สุมณฑา ทายุโก (2557, บทคัดย่อ) ศกึษาเรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษาสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจังหวัดปัตตานี ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ในการเปรียบเทียบภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาจังหวัด

ปัตตานี จำแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศกึษา ประสบการณ์ในการทำงาน และ

ขนาดสถานศกึษา พบว่า ตัวแปรเพศและวุฒิการศกึษาสูงสุด พบว่า ภาพรวมและรายด้าน

ไม่แตกต่างกัน ส่วนตัวแปรอายุประสบการณ์ในการทำงาน ขนาดสถานศกึษาแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ ระดับ .05 สำหรับระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ของ

สถานศกึษาสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาจังหวัดปัตตานี ภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และในการเปรียบเทียบ

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้องสถานศกึษาสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

จังหวัดปัตตานี พบว่า ตัวแปรเพศ ประสบการณ์ในการทำงานไม่แตกต่างกันแต่ตัวแปรอายุ

และวุฒิการศกึษาแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ในส่วนของภาวะผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษาสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  
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.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เท่ากับ .64 มีความสัมพันธ์ที่ระดับ 

ปานกลาง 

  ดุลดา ศรีประเสริฐ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษากับการทำงานเป็นทีมของครูผูส้อน สังกัด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย ผลการวิจัย

พบว่า 1) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ รองลงมา คือ  

ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่วนด้านที่มีค่าต่ำที่สุด คือ ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ 

  ทิพวัลย์ ชาลีเครอื (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานส่งเสริม

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า  

1) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศกึษา

นอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยองโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ

มากเรียงลำดับจากมากไปน้อย คอื ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ดา้นการมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ ดา้นการคำนึงถึงปัจเจกบุคคลและด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามลำดับ  

วิมลพรรณ ช่างคิด (2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยในภาคตะวันออก พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการทำงานและระดับ

การศกึษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

สิทธิชัย  อุสาพรม (2562, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 23 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และประสิทธิผล

การทำงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำแนกตาม

ประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน และจำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างสถิติที่ระดับ .01 และประสิทธิผลการทำงานของกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ดา้นความพึงพอใจของครูและด้านการมีส่วนร่วมในการ

ดำเนนิงาน มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และ .01 ตามลำดับ 

จำแนกตามที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกันและจำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม 

และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  งานวิจัยต่างประเทศ ในการวิจัยครั้งนีผู้ว้ิจัยได้รวบรวมงานวิจัยต่างประเทศ

ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ดังนี้ 

   Gentry (2005, pp. 334 - 354) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง และระดับการอุทิศตนในการทำงานของบุคลากรของรัฐระหว่างที่มี

การใชน้โยบาย Federal Activity Agencies Reduction (FAE) หรอืการลดขนาดองค์กร 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บข้อมูลได้แบ่งออกเป็นสามส่วนตามลำดับ ขอ้มูลส่วนตัว รูปแบบ

ของภาวะผูน้ำและระดับของการอุทิศตนบุคลากร ผลของการเก็บข้อมูลในส่วนของรูปแบบ

ภาวะผูน้ำพบว่า 51% ของกลุ่มตัวอย่าง บอกว่า ผูบ้ังคับบัญชามีภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง 36% และ 13% ของพนักงานบอกว่า ผูบ้ังคับบัญชาของตนมีรูปแบบภาวะ

ผูน้ำแบบ Transactional Leadership และ Laissez- faire ตามลำดับและผลการสำรวจใน

ส่วนของระดับการอุทิศตนแก่องค์กร พบว่าอยู่ในระดับสูง จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ได้สรุปผลว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีผลด้านบวกต่อระดับการอุทิศตัวในการทำงาน

ของบุคลากรของรัฐในขณะที่มกีารลดขนาดขององค์กร  

  Schippers (2008, p. 92) ได้ศึกษาบทบาทของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน

การยกระดับทีมโดยใช้ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ โดยขั้นตอนแรกได้ทำการพัฒนารูปแบบและ

เน้นการทำความเข้าใจกับการใชป้ฏิกิรยิาสะท้อนกลับของทีมโดยมุ่งไปที่พฤติกรรมของ

ผูน้ำ โดยทำการสำรวจภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงที่มอีิทธิพลต่อปฏิกิริยาสะท้อนกลับของ

ทีม ผลการปฏิบัติงานของทีม ผลการศกึษาระหว่าง 32 ทีมงานใน 9 องค์กร พบว่า ภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์ต่อการนำมาซึ่งการร่วมของทีม ลำดับต่อมาสัมพันธ์กับ

ปฏิกิรยิาสะท้อนของทีมที่สูงมากขึ้น 

  Davis (1997, อ้างถึงใน ผกาพรรณ เชือ้เมืองพาน, 2553, หนา้ 58)  

ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยได้ศกึษาในแง่

การปฏิบัติกิจกรรมของผู้บริหารในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
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ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมและการปฏิบัติของผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอทิธิพลต่อการ 

เรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม นอกจากนี้ยังพบว่า ผลการวิจัยมีลักษณะเฉพาะดังนี้   

(1) หัวหนา้ทีมได้ปฏิบัติบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (2) ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงต้องมี

การสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนความร่วมมอืและนำศักยภาพของทีม 

มาใช ้(3) ผูน้ำมีพฤติกรรมที่เหมาะสม (4) มีการท้าทายใหท้ีมมีการตั้งคำถามและการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (5) มีการแบ่งปันความรู้และข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการ

เรียนของทีม (6) ผู้นำส่งเสริมให้ทีมมโีอกาสที่จะเรียนรู้ภาพรวมและวิธีปฏิบัติรวมทั้งการ

ตัดสินใจที่มีผลต่อระบบ (7) ผูน้ำส่งเสริมใหส้มาชิกในทีมมโีอกาสเรียนรู้ความเป็นผู้นำด้วย

ตนเอง จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าองค์กรต่าง ๆ ควรที่จะมีการสอนผูบ้ริหารเกี่ยวกับ

บทบาท ในการส่งเสริมรูปแบบการปฏิบัติของผู้นำมีผลต่อการปฏิบัติของผูใ้ต้บังคับบัญชา 

ผูบ้ริหารควรจะสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ในที่ทำงาน ความรู้และระบบข้อมูล

สารสนเทศนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะก่อใหเ้กิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรของตน

ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และใหม้ีการคิดอย่างเป็นระบบ 

  แอนเดรีย์ล (Andrian et., al., 2014) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การ โดยมีแรงจูงใจการ

ให้บริการสาธารณะประโยชน์ และการสร้างความชัดเจนในเป้าหมายขององค์การ 

ในผู้จัดการขององค์การที่เป็นหน่วยงานสาธารณะ ประโยชน์ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

จำนวน 569 คน พบว่า ความสัมพันธ์ทางตรงระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สอดคล้องกับการศกึษาของ อัสม่าและไชย์สต้า 

(Usma and Shaista, 2013) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครู

จำนวน 129 คน ในปากีสถานที่ทำงานภายใต้รูปแบบภาวะผู้นำที่แตกต่างกัน พบว่า

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครูมสีูงที่สุดเมื่อทำงานภายใต้ภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง รองลงมา คือ ภาวะผูน้ำแบบแลกเปลี่ยนและผู้นำแบบปล่อยปะละเลยพบว่า 

มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดและการศกึษาของ มิล, ไมเคิลและแดนเนียล (Mel, Michael and 

Daniel, 1993) ที่ได้ศกึษาอิทธิพลของภาวะผูน้ำแบบดั้งเดิม (Traditional leadership) และ

ภาวะผูน้ำช้ันยอด (Super leadership) ที่มตี่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การ 

ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีอง

องค์การ คือ พฤติกรรมที่ให้ความช่วยเหลือและทำงานเกินกว่าหนา้ที่รับผดิชอบเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม ผู้นำแบบดั้งเดิม คอื ผูน้ำที่คอยปลุกเร้าให้พนักงานมุ่งปฏิบัติงานให้ได้
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ประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนภาวะผูน้ำช้ันยอด คือ ผูน้ำที่กระตุ้นเร้าให้พนักงานตั้งเป้าหมาย

ส่วนตัว กระตุ้นใหเ้กิดการสังเกตตนเองและทำให้พนักงานเกิดความคาดหวังในตนเอง

ขึน้มา พบว่า ภาวะผูน้ำแบบดั้งเดิมและภาวะผูน้ำช้ันยอดมีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดขีององค์การโดยเฉพาะในด้านความอดทนอดกลั้นหรอืการมีน้ำใจนักกีฬา 

   จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยสรุปได้ว่าในการบริหารงานให้

สถานศกึษาบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศกึษานั้น 

จะต้องพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผูว้ิจัยมคีวามประสงค์ที่จะทำการ

วิจัย ในหัวข้อการศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาศูนย์การศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 2 จากการสังเคราะห์แนวความคิดของ สุเทพ พงศ์ศรวีัฒน์ (2550); Adegoke 

Oke., Natasha Munshi & Fred O. Walumbwa (2009); รังสรรค์ ประเสรฐิศร ี(2551);  

ชีวนิ  อ่อนละออ (2553); นรา สุภัคโรจน์ (2555); Bennis and Nanus  

(อ้างถึงใน ชำนาญ คำปัญโญสีในทัย, 2559); สุกัญญา พูลกสิ (2557);  

Burns (1978, อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560); Bass (1996, อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 

2560); Fullan (2006, อ้างถึงใน สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์, 2554); Kendra Van Wagner (2009); 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551); วิเชยีร วิทยอุดม (2554); นรา สุภัคโรจน์ (2555);  

สุกัญญา พูลกสิ (2557) ประกอบด้วย พฤติกรรม 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่าง

มีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุน้การใชป้ัญญา 4) ด้านการ

คำนงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 5) ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัย เรื่อง การศกึษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ซึ่งผูว้ิจัยได้ดำเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้   

  ตอนที่ 1 การศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา  

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ประกอบด้วย 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2. เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   3. การสร้างเครื่องมอื 

   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

   6. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 
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ตอนที่ 1 การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  1.1 ประชากร 

   ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา ขา้ราชการครู 

ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

จำนวน 18 คน ขา้ราชการครู จำนวน 14 คน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน 

จำนวน 39 คน ครู กศน.ตำบล จำนวน 177 คน และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 

112 คน จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 12 คน ข้าราชการครู 

จำนวน 11 คน ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน จำนวน 34 คน ครู กศน.ตำบล 

จำนวน 121 คน และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 8 คน และจังหวัดมุกดาหาร 

ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 7 คน ข้าราชการครู จำนวน 7 คน ครู

อาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน จำนวน 13 คน ครู กศน.ตำบล จำนวน 61 คน และครู

ประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 27 คน รวมจำนวนประชากรทั้งสิน้ จำนวน 661 คน 

(ข้อมูลบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปี 2562) 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู 

ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบลและครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ในปีการศกึษา 2562 ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง  

จำนวน 539 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    1.2.1 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงทุกคน ได้แก่ จังหวัดสกลนคร 

ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 18 คน และข้าราชการครู จำนวน 14 คน  

จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 12 คน และข้าราชการครู 
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จำนวน 11 คน และจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 7 คน 

และข้าราชการครู จำนวน 7 คน รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 69 คน 

    1.2.2 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน 

(Krejcie & Morgan, อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หน้า 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง  

จำนวน 470 คน โดยมีรายละเอียดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังปรากฏในตาราง 2 
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ตาราง  2  จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ที ่ จังหวัด ประชากร รวมกลุ่ม 

ประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง รวมกลุ่ม 

ตัวอย่าง 

ผู้บริหาร

สถานศกึษา 

 

ข้าราชการ

คร ู

 

ครู

อาสาสมัคร 

กศน. 

 

ครู 

กศน.

ตำบล 

 

ครู

ประจำ 

ศูนย์

การ

เรียน

ชุมชน 

 

ผู้บริหาร

สถานศกึษา 

 

ข้าราชการ

คร ู

 

ครู

อาสาสมัคร 

กศน. 

 

ครู 

กศน.

ตำบล 

 

ครู

ประจำ 

ศูนย์

การ

เรียน

ชุมชน 

 

 

1 สกลนคร 18 14 39 177 112 360 18 14 36 123 88 279 

2 นครพนม 12 11 34 121 8 186 12 11 31 93 8 155 

3 มุกดาหาร 7 7 13 61 27 115 7 7 12 53 26 105 

 รวมทั้งสิ้น 37 32 86 359 147 661 37 32 79 269 122 539 

ที่มา : ข้อมูลบุคลากร ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ประจำปี 2562

68 
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 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  2.1 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ผูว้ิจัยสร้างขึ้นเองโดยการศึกษา หลักการ กรอบแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

    2.1.1 แบบสอบถาม 

     ตอนที่ 1 เป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) สอบถามเกี่ยวกับ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ตามแบบของ Likert Rating Scale สอบถามเกี่ยวกับระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามตารางการสังเคราะห์กำหนด

องค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาจากแนวคิดและทฤษฎี 

ของนักวิชาการ ประกอบด้วย พฤติกรรม 5 ด้าน ได้แก่  

      1. ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

      2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

      3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 

      4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 5. ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ 

     โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งขอ้มูลของ บุญชม ศรสีะอาด  

(2556, หน้า 99) ซึ่งกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ  

      4.51 – 5.00 หมายถึง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  

อยู่ในระดับ มากที่สุด 

      3.51 – 4.50 หมายถึง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  

อยู่ในระดับ มาก 

      2.51 – 3.50 หมายถึง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  

อยู่ในระดับ ปานกลาง 
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      1.51 – 2.50 หมายถึง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  

อยู่ในระดับ นอ้ย 

      1.00 – 1.50 หมายถึง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  

อยู่ในระดับ นอ้ยที่สุด 

 3. การสร้างเคร่ืองมือ 

  ผูว้ิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

   3.1 ศกึษาเอกสาร ตำรา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

   3.2 ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามด้วยตนเองโดยอาศัยข้อมูลจาก

การศกึษาตามข้อ 2.1 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมขอบข่ายการดำเนินงานตาที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา 

ตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ทั้ง 5 ด้าน คือ  

ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้น 

การใชป้ัญญา ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการมีวสิัยทัศน์และ

ความคิดสร้างสรรค์ แล้วกำหนดคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีของ Likert 

Rating Scale  

   3.3 นำร่างแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพื่อ ตรวจสอบและให้คำแนะนำ ในการปรับปรุงแก้ไขใหส้อดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

   3.4 ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามคำแนะนำของคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นำเสนอแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชงิเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ภาษา (Wording) 

   3.5 นำร่างแบบที่ปรับปรุงแก้ไขแลว้เสนอผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ดา้นการใช้ภาษา (Wording) และด้านอื่น ๆ                

ของขอ้คำถามแต่ละข้อที่เห็นสมควรใหป้รับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ผูเ้ช่ียวชาญ 

ประกอบด้วย  

    3.5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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    3.5.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพศิ ธรรมรัตน์ คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    3.5.3 ดร.จรูญศักดิ์ พูดน้อย ผูอ้ำนวยการสำนักงานส่งเสริม

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ 

    3.5.4 นางอัจฉรา ไชยศรีแก้ว ผูอ้ำนวยการศูนย์การศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอเมอืงสกลนคร 

    3.5.5 นางสาวกิตติยา โพนสูงเนิน ผูอ้ำนวยการศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอเต่างอย 

   3.6 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try - out) กับผูบ้ริหารสถานศกึษา

และครูผูส้อนเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยทดลองใช้กับผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ครูผู้สอน ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

ในจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 50 ชุด 

   3.7 นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาจากการทดลองใช้มาคำนวณหาค่า

อำนาจจำแนกรายข้อ โดยการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Item total Correlation)  

ของ Pearson’s Product Moment Correlation โดยตัดข้อคำถามที่มคี่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ ต่ำกว่า 0.23 ทิ้งไป แล้วนำข้อคำถามที่ใช้ได้มาหาค่าความเชื่อม่ันของ 

Cronbach’s Alpha Coefficient. 

    ผลการทดลองใชแ้บบสอบถาม ปรากฏผลดังนี้ 

     3.7.1 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 

     3.7.2 ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.59 - 0.85    

     3.7.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มคี่า 0.97 

   3.8 นำผลการวิเคราะหค์่าอำนาจจำแนกรายข้อและค่าความเช่ือมั่น

เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหค้วามเห็นชอบ        

   3.9 ตรวจสอบแบบสอบถามและจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  

เพื่อนำไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจัยได้แจกแบบสอบถามและขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 

โดยดำเนินการตามลำดับดังนี้ 
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   4.1 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิัยขอหนังสือจากสำนักงานบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถึง ผู้อำนวยการศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

   4.2 นำแบบสอบถามพร้อมหนังสือขออนุญาตใหเ้ก็บข้อมูลไปขอความ

ร่วมมอืและคำแนะนำวิธีการรวบรวมข้อมูลทราบและขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล

ในศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 

   4.3 ผูว้ิจัยจะติดตามขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง โดยผู้วจิัยได้

ติดตาม ถ้าเก็บครั้งแรกไม่ได้ ผูว้ิจัยจะติดตามเก็บในรอบต่อไป โดยขอนัดวันเวลาในการเก็บ

แบบสอบถามจนได้ครบตามจำนวน 

   4.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เมื่อได้รับ

มาแล้ว 

 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

   5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 

   5.2 กรอกรหัสแบบสอบถาม 

   5.3 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

   5.4 การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการสุ่ม

ความคิดเห็นรายด้านและหาความถี่รายด้าน 

 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิตใินการวิจัย ดังนี้ 

   6.1 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมอื 

    6.1.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยใช้

สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง (index of Consistency: IOC) 

    6.1.2 การหาค่าอำนาจจำแนก ค่าสหสัมพันธ์ย่างง่าย (Item total 

Correlation) ของ PearsonS 

    6.1.3 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธี 

หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach is  

Alpha-oefficient) 
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   6.2 สถิตพิืน้ฐาน 

    6.1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 

      6.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

      6.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   6.3 สถิตทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 

    6.3.1 สมมุตฐิานข้อที่ 1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 อยู่ในระดับมาก สถิติที่ใชค้ือ ค่าเฉลี่ย ( ) และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    6.3.2 สมมุตฐิานข้อที่ 2 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 จำแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความ

แตกต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติ t–test (Independent Samples) 

    6.3.3 สมมุติฐานข้อที่ 3 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการ

ครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียน

ชุมชน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน มีความแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบเอฟ 

(F-test) แบบการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ในแบบที่พบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method)  

    6.3.4 สมมุตฐิานข้อที่ 4 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการ

ครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียน

ชุมชน จำแนกตามสถานภาพ มีความแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) แบบการ 

วิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ในแบบที่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

จะทำการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method)  

    6.3.5 สมมุติฐานข้อที่ 5 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการ

ครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียน

ชุมชน จำแนกตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีความแตกต่างกัน  

โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA 

ในแบบที่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่  

(Scheffe-Method) 

ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 ผูว้ิจัยนำผลการวิจัยที่ได้ มาร่างเป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยอำเภอกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 โดยนำผลการวิเคราะห์

ข้อมูลดา้นที่มีระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ที่มคี่าเฉลี่ยต่ำกว่า

ค่าเฉลี่ยรวม มาสร้างคำถามเพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ       

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และนำเสนอผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน 

ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี ้1) นักวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา จำนวน 3 คน 2) ผู้บริหาร

สถานศกึษาศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ จำนวน 4 คน                    

3) ครูศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จำนวน 3 คน    

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  4. ดร.จรูญศักดิ์  พูดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ 

  5. นางรุ่งทิวา  ศรีวรขาน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม 

  6. นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุดาหาร 

  7. นางอัจฉรา ไชยศรีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอเมอืงสกลนคร 

  8. นางสาวกิตตยิา โพนสูงเนิน ผูอ้ำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอเต่างอย 

  9. นางสาวบุศลิน  ช่างสลัก ครูเช่ียวชาญ ศูนย์การศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม 

  10. นางสาวบุญส่ง  บุญทศ ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอเมอืงมุกดาหาร 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัย เรื่อง การศกึษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ผูว้ิจัยนำเสนอตามลำดับหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  2. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจัยครั้งนี้ มีความชัดเจนเกิดความเข้าใจ 

ที่ตรงกัน ผูว้ิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี้ 

  N  แทน  จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

     แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

  S.D. แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  %  แทน  ค่ารอ้ยละของขอ้มูล 

  t   แทน  ค่าสถิตกิารแจกแจง t (t-test) 

  F   แทน  ค่าที่ใชใ้นการพิจารณาความมนีัยสำคัญจากการแจกแจง 

     แบบ F (F-distribution) 

  SS  แทน  ผลบวกกำลังสองเฉลี่ย (Sum of squares) 

  MS แทน  ค่าเฉลี่ยของผลบวกกำลังสอง (Mean of squares) 

  df   แทน  ค่าที่ระดับความเป็นอิสระของการผันแปร  

     (degree of freedom) 

  *  แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **  แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล จำนวน 539 ฉบับ 

จากศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 37 แห่ง ได้รับ

แบบสอบถามกลับคืนและมีความสมบูรณ์ จำนวน 539 ฉบับ คิดเป็นรอ้ยละ 100 จากนั้น

ได้ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การใหค้ะแนนที่กำหนดไว้ดำเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลและ 

แปลความหมายการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นตอน ดังนีก้ารวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้เสนอ

ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

   1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไป 

   2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจัย ดังนี้ 

    2.1 วิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

    2.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู 

ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

ที่มตี่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่มีเพศ

ต่างกัน โดยใช้การทดสอบค่าที ชนดิกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระจากกัน (t-test Independent 

Sample) 

    2.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู 

ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

ที่มตี่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

ที่มปีระสบการณ์ในการทำงานต่างกัน โดยรวมและรายด้าน โดยใช้การทดสอบเอฟ 
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(F-test) แบบการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ในแบบที่พบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method)  

    2.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู 

ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

ที่มตี่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

ที่มสีถานภาพแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน โดยใช้การทดสอบเอฟ (F - test) แบบการ

วิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว On-way ANOVA ในแบบที่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

จะทำการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method)  

    2.5 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู 

ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

ที่มตี่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่มีจังหวัด

ต่างกัน โดยรวมและรายด้าน โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์แปรปรวน

ทางเดียว One-way ANOVA ในแบบที่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็น

รายคู่ โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method)  

 ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ         

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินตามขั้นตอน ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา                       

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 

   1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไป 

    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้บริหาร 

สถานศกึษาและครูผูส้อน ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จำนวน ทั้งสิน้ 539 คน  

ปรากฏผลดังตาราง 3 - 5 

ตาราง 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามจังหวัดและเพศ 

ข้อมูลท่ัวไป 

จังหวัด 
รวม 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

เพศ 

1. ชาย 103 19.109 67 12.430 48 8.906 218 40.445 

2. หญิง 176 32.653 88 16.327 57 10.575 321 59.555 

รวม 279 51.762 155 28.757 105 19.481 539 100 

 จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมจีำนวนทั้งสิ้น 539 คน ประกอบด้วย     

กลุ่มตัวอย่างเพศชาย จำนวน 218 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.445 กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง 

จำนวน 321 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.555  

  เมื่อจำแนกตามจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างจังหวัดสกลนคร จำนวน 279 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 51.762 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างจังหวัดนครพนม  

จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 28.757 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และกลุ่มตัวอย่างจังหวัด

มุกดาหาร จำนวน 105 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.481 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

  จำแนกเป็นจังหวัดสกลนครเพศชาย จำนวน 103 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.109   

เพศหญิง จำนวน 176 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.653 จังหวัดนครพนมเพศชาย จำนวน 67 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 12.430 เพศหญิง จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 16.327 และ 

  จังหวัดมุกดาหารเพศชาย จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 8.906 เพศหญิง 

จำนวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.575 
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ตาราง 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามจังหวัดและประสบการณ์ในการ 

  ทำงาน 

ข้อมูลท่ัวไป 

จังหวัด 
รวม 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ประสบการณ์ใน

การทำงาน 

1. นอ้ยกว่า 5 ปี 60 11.132 12 2.226 16 2.968 88 16.326 

2. 5 - 10 ป ี 130 24.119 81 15.028 45 8.349 256 47.496 

3. มากกว่า 10 ปี 89 16.512 62 11.503 44 8.163 195 36.178 

รวม 279 51.763 155 28.757 105 19.480 539 100 

 จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมจีำนวนทั้งสิ้น 539 คน ประกอบด้วย  

กลุ่มตัวอย่างที่มปีระสบการณ์ในการทำงาน น้อยกว่า 5 ปี จำแนกเป็นจังหวัดสกลนคร 

จำนวน 60 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.132 จังหวัดนครพนม จำนวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

2.226 และจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.968 ที่มปีระสบการณ์ 

ในการทำงาน 5 - 10 ปี จำแนกเป็นจังหวัดสกลนคร จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.119 จังหวัดนครพนม จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 15.028 และจังหวัดมุกดาหาร 

จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 8.349 และที่มปีระสบการณ์ในการทำงาน มากกว่า 10 ปี 

จำแนกเป็นจังหวัดสกลนคร จำนวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.512 จังหวัดนครพนม 

จำนวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.503 และจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 44 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 8.163 
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ตาราง 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามจังหวัดและสถานภาพ 

ข้อมูลท่ัวไป 

จังหวัด 
รวม 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

สถานภาพ 

1. ผู้บริหาร 18 3.340 12 2.226 7 1.299 37 6.865 

2. ข้าราชการ  

คร ู

14 2.597 11 2.041 7 1.299 32 5.937 

3. คร ู

อาสาสมัครฯ 

36 6.679 31 5.751 12 2.226 79 14.656 

4. ครู กศน. 

ตำบล 

123 22.820 93 17.254 53 9.833 269 49.907 

5. ครูศูนย์ฯ 88 16.327 8 1.484 26 4.824 122 22.635 

รวม 279 51.763 155 28.757 105 19.481 539 100 

 จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมจีำนวนทั้งสิ้น 539 คน ประกอบด้วย   

  ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.865 จำแนกเป็น 

จังหวัดสกลนคร จำนวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.340 จังหวัดนครพนม จำนวน 12 คน  

  คิดเป็นรอ้ยละ 2.226 และจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 7 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 1.299 

  ข้าราชการครู จำนวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.937 จำแนกเป็น  

จังหวัดสกลนคร จำนวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.597 จังหวัดนครพนม จำนวน 11 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 2.041 และจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.299  

  ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน จำนวน 79 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

14.656 จำแนกเป็น จังหวัดสกลนคร จำนวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.679  

จังหวัดนครพนม จำนวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.751 และจังหวัดมุกดาหาร  

จำนวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.226 

  ครู กศน.ตำบล จำนวน 269 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.907 จำแนกเป็น  

จังหวัดสกลนคร จำนวน 123 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.820 จังหวัดนครพนม จำนวน 93 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 17.254 และจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.833 
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  ครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 122 คน คิดเป็นรอ้ย 22.635 จำแนกเป็น 

จังหวัดสกลนคร จำนวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.327 จังหวัดนครพนม จำนวน 8 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 1.484 และจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.824 

 2. การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

  2.1 การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่ว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา    

ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์

การเรียนชุมชนอยู่ในระดับมาก โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปรความหมายที่กำหนดไว้ ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลปรากฏว่า ดังตาราง 6 

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรความหมายภาวะผูน้ำการ 

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา   

ตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2  

โดยรวมและรายด้าน 

 

ด้าน 
ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ค่าสถิต ิ 

(N = 539) 
แปล 

ความหมาย 
ลำดับที ่

  S.D. 

1 ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์  4.290 0.595 มาก 2 

2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.271 0.587 มาก 4 

3 ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา 4.269 0.559 มาก 5 

4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.284 0.591 มาก 3 

5 ด้านการมีวสิัยทัศน์และความคิด

สร้างสรรค์ 

4.294 0.579 มาก 1 

โดยรวม 4.282 0.560 มาก  
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 จากตาราง 6 พบว่า ระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.282) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการ 

มีวสิัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ ( = 4.294) ด้านการมีอทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์     

( = 4.290) และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (  = 4.284) ตามลำดับ 

  เมื่อแยกพิจารณาระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 โดยจำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ ผลการวิเคราะห์

ปรากฏ ดังตาราง 7 – 12 

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรความหมายภาวะผูน้ำการ 

  เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา 

  ตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2  

ด้านที่ 1 ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

 

ข้อ ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ค่าสถิต ิ 

(N = 539) 
แปล 

ความหมาย 

ลำดับ

ที ่
  S.D. 

1 ผูบ้ริหารให้ผู้ร่วมงานมสี่วนร่วมในการ

กำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  

4.353 0.680 มาก 2 

2 ผูบ้ริหารมคีวามรูค้วามสามารถสร้าง

ความมั่นใจใหก้ับผูร้่วมงานว่าจะเอาชนะ

อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ได้ 

4.308 0.680 มาก 3 

3 ผูบ้ริหารยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

4.308 0.735 มาก 4 

4 ผูบ้ริหารทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความรูส้ึก 

เต็มใจและภาคภูมใิจเมื่อได้ร่วมงานด้วย  

4.301 0.723 มาก 5 

5 ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

เป็นที่เคารพนับถือของผู้ร่วมงาน  

4.358 0.700 มาก 1 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



85 

ตาราง 7 (ต่อ) 

 

ข้อ ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ค่าสถิต ิ 

(N = 539) 

แปล 

ความ 

หมาย 

ลำดับ

ที ่
  S.D. 

6 ผูบ้ริหารจัดระบบการทำงานอย่างมีแผน 4.268 0.708 มาก 11 

7 ผูบ้ริหารจัดสรรหน้าที่รับผดิชอบให้กับ

ผูร้่วมงานอย่างเสมอภาค บริสุทธิ์ 

และยุติธรรม 

4.252 0.768 มาก 13 

8 ผูบ้ริหารใชห้ลักธรรมาภบิาลในการ

บริหารงานจนผู้ร่วมงานเกิดความศรัทธา 

และไว้วางใจ 

4.297 0.732 มาก 7 

9 ผูบ้ริหารใชห้ลักการและเหตุผลอธิบาย 

ให้ผู้ร่วมงานเกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน 

4.278 0.719 มาก 10 

10 ผูบ้ริหารแบ่งปันความสำเร็จในการทำงาน 

ร่วมกับผูร้่วมงาน เมื่องานสำเร็จบรรลุ

เป้าหมาย 

4.276 0.716 มาก 9 

11 ผูบ้ริหารร่วมรับผดิชอบกับผูร้่วมงาน  

เมื่อเกิดความเสียหายภายในองค์กร 

4.286 0.714 มาก 8 

12 ผูบ้ริหารมคีวามมั่นคงในอารมณ์ ทำงาน 

โดยใช้เหตุผล 

4.230 0.756 มาก 14 

13 ผูบ้ริหารสร้างความเชื่อมั่น ความเคารพ 

ความศรัทธาต่อผู้ร่วมงาน 

4.301 0.726 มาก 6 

14 ผูร้่วมงานมคีวามรูส้ึกว่าผูบ้ริหารมีพลัง

อำนาจ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

4.249 0.755 มาก 12 

โดยรวม 4.290 0.595 มาก  
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 จากตาราง 7 พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ( x  = 4.290) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมาก 

ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดเีป็นที่เคารพนับถือของ

ผูร้่วมงาน ( x  = 4.358) ผูบ้ริหารให้ผูร้่วมงานมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของ

หน่วยงาน ( x  = 4.353) และผูบ้ริหารมคีวามรูค้วามสามารถสร้างความมั่นใจให้กับ

ผูร้่วมงานว่าจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ได้ ( x  = 4.308) ตามลำดับ 

ตาราง  8 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบ 

 และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ตอนบน 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2  

 ด้านที่ 2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

 

ข้อ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ค่าสถิต ิ 

(N = 539) 
แปล 

ความหมาย 
ลำดับที ่

  S.D. 

1 ผูบ้ริหารมองการณ์ไกลและมี

เป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน  

4.297 0.722 มาก 2 

2 ผูบ้ริหารให้กำลังใจผูร้่วมงานในการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

4.260 0.741 มาก 11 

3 ผูบ้ริหารให้ความเชื่อม่ันในตัว

ผูร้่วมงานว่าจะสามารถทำงาน 

ที่มอบหมายได้สำเร็จ  

4.278 0.717 มาก 7 

4 ผูบ้ริหารสร้างค่านยิมในการทำงาน

โดยใหผู้ร้่วมงานคำนึงถึงประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.299 0.715 มาก 1 

5 ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความแน่วแน่ 

ที่ทำงานให้สำเร็จตามที่กำหนด 

4.284 0.653 มาก 4 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

 

ข้อ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ค่าสถิต ิ 

(N = 539) 
แปล 

ความหมาย 
ลำดับที ่

  S.D. 

6 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานมี 

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

ตัดสินใจในการหาวิธีป้องกัน 

และการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ 

4.262 0.679 มาก 10 

7 ผูบ้ริหารใชว้ิธีการเอาชนะอุปสรรค

ต่าง ๆ ได้จากการร่วมมอืร่วมใจ 

ของทุกคน  

4.288 0.701 มาก 3 

8 ผูบ้ริหารส่งเสริม สนับสนุนใหก้ำลังใจ

ผูร้่วมงานในการแก้ปัญหาในแง่มุม 

ต่าง ๆ  

4.245 0.739 มาก 14 

9 ผูบ้ริหารเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยการคิด

วิเคราะห์และเหตุผลต่าง ๆ ร่วมกัน

อย่างเป็นระบบ  

4.254 0.732 มาก 12 

10 ผูบ้ริหารกำหนดมาตรฐานในการ

ทำงานไว้สูงเพื่อกระตุน้และท้าทาย

ความสารถของผูร้่วมงาน 

4.241 0.701 มาก 13 

11 ผูบ้ริหารทำให้ผู้ร่วมงานมคีวามเข้าใจ

อันดีต่อวสิัยทัศน์ขององค์กร 

4.265 0.707 มาก 8 

12 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิด

มุมมองแนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน 

4.267 0.723 มาก 9 

13 ผูบ้ริหารมแีผนงานรองรับเมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางดา้นนโยบายทาง

การศกึษาและสภาพแวดล้อมทาง

สังคมอย่างรวดเร็ว 

4.278 0.703 มาก 6 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

 

ข้อ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ค่าสถิต ิ 

(N = 539) 
แปล 

ความหมาย 
ลำดับที ่

  S.D. 

14 ผูบ้ริหารมอบหมายงานที่ท้าทายใหแ้ก่

ผูร้่วมงานเพื่อให้ผูร้่วมงานเกิดการ

เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

4.282 0.689 มาก 5 

โดยรวม 4.271 0.587 มาก  

 จากตาราง 8 พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

( = 4.271) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขอ้อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหา

น้อย 3 ลำดับแรก คอื ผูบ้ริหารสร้างค่านิยมในการทำงานโดยให้ผู้ร่วมงานคำนึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ( = 4.299) ผูบ้ริหารมองการณ์ไกลและมี

เป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน ( = 4.297) และผูบ้ริหารใชว้ิธีการเอาชนะอุปสรรค 

ต่าง ๆ ได้จากการร่วมมอืร่วมใจของทุกคน ( = 4.288) ตามลำดับ 

ตาราง 9 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 2 ด้านที่ 3 ด้านการกระตุน้การใชป้ัญญา 

 

ข้อ ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา 

ค่าสถิต ิ 

(N = 539) 
แปล 

ความหมาย 
ลำดับที ่

  S.D. 

1 ผูบ้ริหารแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบถึง

ปัญหาที่หน่วยงานกำลังประสบอยู่  

4.267 0.653 มาก 6 

2 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานมสี่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 

ในการหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึน้  

4.276 0.673 มาก 4 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



89 

ตาราง 9 (ต่อ) 
 

 

ข้อ ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา 

ค่าสถิต ิ 

(N = 539) 
แปล 

ความหมาย 
ลำดับที ่

  S.D. 

3 ผูบ้ริหารวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

ในการทำงานโดยใช้ขอ้มูลหลักฐาน 

4.249 0.666 มาก 11 

4 ผูบ้ริหารใชว้ิธีการตั้งคำถามเพื่อนำไป 

สู่การมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

ของผู้ร่วมงาน 

4.236 0.629 มาก 12 

5 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร้่วมงานระบุ

ปัญหาของหน่วยงานโดยใช้เหตุผล

และหลักการมากกว่าการคิดเอาเอง

ว่าเป็นปัญหา 

4.271 0.680 มาก 7 

6 ผูบ้ริหารช่วยให้ผูร้่วมงานมองปัญหา

ในหลายแง่มุม  

4.239 0.701 มาก 13 

7 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร้่วมงานพูดคุย

วิเคราะห์ในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหา  

4.256 0.688 มาก 10 

8 ผูบ้ริหารสร้างความมั่นใจและส่งเสริม

ให้ผู้ร่วมงานเห็นคุณค่าของผลงาน 

ที่สำเร็จเพื่อเกิดความพยายาม 

ในการทำงานมากขึ้น  

4.273 0.704 มาก 9 

9 ผูบ้ริหารให้ความสนใจที่จะปรับปรุง

วิธีการทำงานแบบเดิมให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

4.267 0.689 มาก 8 

10 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศที่ดี 

ในการทำงาน 

4.276 0.708 มาก 5 

11 ผูบ้ริหารจัดประชุมอภปิรายเพื่อหา

แนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาจัดการ

เรียนรู้ให้กับผู้เรยีน 

4.295 0.671 มาก 3 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

 

ข้อ ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา 

ค่าสถิต ิ 

(N = 539) 
แปล 

ความหมาย 
ลำดับที ่

  S.D. 

12 ผูบ้ริหารจัดประชุมเปิดโอกาสให้

ผูร้่วมงานอภปิรายประเด็นความคิด

ใหม่ ๆ ทางการศกึษา 

4.323 0.656 มาก 2 

13 ผูบ้ริหารไม่วิจารณ์ความคิด 

ของผู้ร่วมงาน 

4.208 0.755 มาก 14 

14 ผูบ้ริหารให้ความสำคัญในการพัฒนา

ความรูแ้ก่ครู โดยอาศัย วทิยากรจาก

ชุมชน “ปราชญ์ชาวบ้าน” 

4.328 0.702 มาก 1 

โดยรวม 4.269 0.559 มาก  

 จากตาราง 9 พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา    

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

( = 4.269) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขอ้อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไป 

หาน้อย 3 ลำดับแรก คอื ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้แก่ครู โดยอาศัย 

วิทยากรจากชุมชน “ปราชญ์ชาวบ้าน” ( = 4.328) ผูบ้ริหารจัดประชุมเปิดโอกาสให้

ผูร้่วมงานอภปิรายประเด็นความคิดใหม่ ๆ ทางการศกึษา ( = 4.323) และผูบ้ริหารจัด

ประชุมอภปิรายเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาจัดการเรียนรูใ้ห้กับผูเ้รียน  

( = 4.295) ตามลำดับ 
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ตาราง 10 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบ 

 และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ตอนบน 2 ด้านที่ 4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 

 

ข้อ 
ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล 

ค่าสถิต ิ 

(N = 539) 
แปล 

ความหมาย 
ลำดับที ่

  S.D. 

1 ผูบ้ริหารแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบถึง

ปัญหาที่หน่วยงานกำลังประสบอยู่ 

4.286 0.737 มาก 5 

2 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานมสี่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 

ในการหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึน้  

4.273 0.710 มาก 9 

3 ผูบ้ริหารวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

ในการทำงานโดยใช้ขอ้มูลหลักฐาน 

4.254 0.665 มาก 12 

4 ผูบ้ริหารใชว้ิธีการตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่

การมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

ของผู้ร่วมงาน 

4.215 0.680 มาก 14 

5 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร้่วมงานระบุ

ปัญหาของหน่วยงานโดยใช้เหตุผล 

และหลักการมากกว่าการคิดเอาเองว่า 

เป็นปัญหา 

4.278 0.679 มาก 7 

6 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร้่วมงานพูดคุย

วิเคราะห์ในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหา  

4.278 0.679 มาก 8 

7 ผูบ้ริหารช่วยให้ผูร้่วมงานมองปัญหา 

ในหลายแง่มุม  

4.282 0.748 มาก 6 

8 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร้่วมงานพูดคุย

วิเคราะห์ในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหา  

4.267 0.718 มาก 10 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

ข้อ 
ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล 

ค่าสถิต ิ 

(N = 539) 
แปล 

ความหมาย 
ลำดับที ่

  S.D. 

9 ผูบ้ริหารสร้างความมั่นใจและส่งเสริม

ให้ผู้ร่วมงานเห็นคุณค่าของผลงาน 

ที่สำเร็จเพื่อเกิดความพยายามในการ

ทำงานมากขึ้น  

4.254 0.682 มาก 13 

10 ผูบ้ริหารให้ความสนใจที่จะปรับปรุง

วิธีการทำงานแบบเดิมให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

4.265 0.733 มาก 11 

11 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศที่ดีในการ

ทำงาน 

4.241 0.732 มาก 15 

12 ผูบ้ริหารจัดประชุมอภปิรายเพื่อหา

แนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาจัดการ

เรียนรู้ให้กับผู้เรยีน 

4.325 0.719 มาก 3 

13 ผูบ้ริหารจัดประชุมเปิดโอกาสให้

ผูร้่วมงานอภปิรายประเด็นความคิด

ใหม่ ๆ ทางการศกึษา 

4.401 0.678 มาก 1 

14 ผูบ้ริหารไม่วิจารณ์ความคิดของ

ผูร้่วมงาน 

4.343 0.708 มาก 2 

15 ผูบ้ริหารให้ความสำคัญในการพัฒนา

ความรูแ้ก่ครู โดยอาศัยวิทยากรจาก

ชุมชน “ปราชญ์ชาวบ้าน” 

4.295 0.734 มาก 4 

โดยรวม 4.284 0.591 มาก  

 จากตาราง 10 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา   

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวม  
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อยู่ในระดับมาก ( = 4.284) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้ออยู่ในระดับมาก 

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ผูบ้ริหารจัดประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน

อภปิรายประเด็นความคดิใหม่ ๆ ทางการศกึษา ( = 4.401) ผูบ้ริหารไม่วิจารณ์ความคิด

ของผู้ร่วมงาน ( = 4.343) และผูบ้ริหารจัดประชุมอภปิรายเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ ในการ

พัฒนาจัดการเรียนรู้ใหก้ับผู้เรียน ( = 4.325) ตามลำดับ 

ตาราง 11  ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 2 ด้านที่ 5 ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ 
 

 

ข้อ 
ด้านการมีวสิัยทัศน์และ 

ความคิดสร้างสรรค์ 

ค่าสถิต ิ 

(N = 539) 
แปล 

ความหมาย 
ลำดับที ่

  S.D. 

1 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศที่ดีในการ

ทำงาน 

4.310 0.675 มาก 5 

2 ผูบ้ริหารรับฟังเรื่องราวและความ

คิดเห็นของผูร้่วมงานด้วยความตั้งใจ  

4.289 0.672 มาก 7 

3 ผูบ้ริหารให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ 

ต่อความก้าวหน้าของผูร้่วมงานเป็น

รายบุคคล  

4.282 0.686 มาก 11 

4 ผูบ้ริหารเป็นพี่เลีย้งคอยแนะนำวิธีการ

ทำงานแก่ผูร้่วมงานเป็นรายบุคคล  

4.289 0.696 มาก 9 

5 ผูบ้ริหารส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงาน 

ที่มคีวามสามารถพิเศษให้

เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  

4.293 0.681 มาก 8 

6 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ผูร้่วมงานพัฒนา

จุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยของตัวเอง 

4.276 0.695 มาก 12 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 

ข้อ 
ด้านการมีวสิัยทัศน์และ 

ความคิดสร้างสรรค์ 

ค่าสถิต ิ 

(N = 539) 
แปล 

ความหมาย 
ลำดับที ่

  S.D. 

7 ผูบ้ริหารให้ความสนใจผู้ร่วมงาน 

ทุกคนด้วยความยุติธรรม 

4.297 0.706 มาก 6 

8 ผูบ้ริหารมอบหมายหน้าที่รับผดิชอบ

ให้ผู้ร่วมงานด้วยความเสมอภาค 

และยุติธรรม 

4.321 0.710 มาก 4 

9 ผูบ้ริหารมอบหมายหน้าที่รับผดิชอบ

ให้ผู้ร่วมงาน โดยคำนึงถึง ความรู้ 

ความสามรถและปริมาณงาน 

4.328 0.688 มาก 2 

10 ผูบ้ริหารเปิดใจรับฟังความคิดเห็น  

ที่แตกต่างของผู้ร่วมงานอย่างช่ืนชม 

และจริงใจ 

4.327 0.691 มาก 3 

11 ผูบ้ริหารทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความ

เชื่อมั่นและศรัทธา และยอมรับอุทิศ

ตนทำงานเพื่อส่วนรวม 

4.378 0.712 มาก 1 

12 ผูบ้ริหารทำให้ผู้ร่วมงานมองเห็น

ประโยชน์ของสถานศกึษา เสมอืนหนึ่ง

ผลประโยชน์ของตน 

4.202 0.704 มาก 15 

13 ผูบ้ริหารแต่งกายเป็นแบบอย่างต่อครู

เสมอ 

4.237 0.670 มาก 14 

14 ผูบ้ริหารประพฤติตน ในครรลอง

คลองธรรม เป็นแบบอย่างต่อครู 

4.288 0.719 มาก 10 

15 เมื่อมีขอ้บกพร่อง ผดิพลาดภายใน

องค์กร ผู้บริหารมักแสดงความ

รับผิดชอบอยู่เสมอ 

4.284 0.744 มาก 13 

โดยรวม 4.294 0.579 มาก  
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 จากตาราง 11 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา  

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.294) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้ออยู่ในระดับมาก เรยีงลำดับ

จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คอื ผูบ้ริหารทำให้ผูร้่วมงานเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา 

และยอมรับอุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวม ( = 4.378) ผูบ้ริหารมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

ให้ผู้ร่วมงาน โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และปริมาณงาน ( = 4.328)  

และผูบ้ริหารเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้ร่วมงานอย่างชื่นชมและจริงใจ  

( = 4.327) ตามลำดับ 

  2.2 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการ

ครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียน

ชุมชน จำแนกตามเพศ โดยใช้ค่าสถิต ิt– test (Independent Samples) ดังตาราง 12 

ตาราง 12  วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา  

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จำแนกตามเพศ  

โดยรวมและรายด้าน 

 

ข้อ 

 

 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ชาย หญิง 
t Sig. 

  S.D. 
  S.D. 

1 ด้านการมีอทิธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ 

4.341 0.578 4.256 0.605 1.644 .101 

2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.308 0.578 4.247 0.592 1.183 .237 

3 ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา 4.295 0.586 4.251 0.540 0.879 .380 

4 

 

ด้านการคำนึงถึงความเป็น 

ปัจเจกบุคคล 

4.315 0.594 4.263 0.589 0.997 .319 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 

ข้อ 

 

 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ชาย หญิง 
t Sig. 

  S.D. 
  S.D. 

5 ด้านการมีวสิัยทัศน์และ

ความคิดสร้างสรรค์ 

4.332 0.590 4.267 0.572 1.286 .199 

รวม 4.318 0.565 4.257 0.555 1.250 .212 

 จากตาราง 12 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา  

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามจำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

  2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการ

ครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียน

ชุมชน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน ดังตาราง 13 

ตาราง 13  วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา  

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน

ต่างกันโดยรวมและรายด้าน   

  

ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

แหล่งความ 

แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ดา้นการมอีิทธิพลอย่างมี  

   อุดมการณ์ 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.732 2 0.366 1.033 .357 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

189.854 536    

190.585 538 0.354   
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ตาราง 13 (ต่อ)  

ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

แหล่งความ 

แปรปรวน SS df MS F Sig. 

2. ด้านการสร้างแรง 

   บันดาลใจ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.450 2 .725 2.115 .122 

183.715 536 .343   

185.165 538    

3. ด้านการกระตุ้น 

    การใชป้ัญญา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.469 2 .735 2.367 .095 

166.363 536 .310   

167.832 538    

4. ด้านการคำนึงถึงความ 

   เป็นปัจเจกบุคคล 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.509 2 .255 .728 .484 

187.611 536 .350   

188.121 538    

5. ด้านการมวีิสัยทัศน์และ 

   ความคิดสร้างสรรค์ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.721 2 .361 1.074 .342 

179.891 536 .336   

180.612 538    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.982 2 .464 1.485 .227 

167.497 536 .312   

168.425 538    

 จากตาราง 13 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา   

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมและราย

ด้านไม่แตกต่างกัน  

  2.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการ 

ครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียน 

ชุมชน จำแนกตามสถานภาพ ดังตาราง 14 
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ตาราง 14  วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา  

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 จำแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้าน 

 

ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

แหล่งความ 

แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ด้านการมอีิทธิพลอย่าง

มีอุดมการณ์ 

ระหว่างกลุ่ม 6.039 4 1.510 4.368** .002 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

184.547 534 .346   

190.585 538    

2. ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.147 4 1.287 3.817** .005 

180.018 534 .337   

185.165 538    

3. ด้านการกระตุ้นการใช้ 

ปัญญา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.406 4 1.101 3.599** .007 

163.426 534 .306   

167.832 538    

4. ด้านการคำนึงถึงความ 

เป็นปัจเจกบุคคล 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

7.519 4 1.880 5.558** .000 

180.602 534 .338   

188.121 538    

5. ด้านการมวีิสัยทัศน์ 

และความคิดสร้างสรรค์ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.642 4 1.160 3.521** .008 

175.970 534 .330   

180.612 538    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.445 4 1.361 4.460** .001 

162.980 534 .305   

168.425 538    

 **  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ตาราง 14 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด   

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



99 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 จำแนกตามสถานภาพโดยรวมและรายด้านแตกต่าง 

กันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ผูว้ิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe ดังตาราง 15   

ตาราง 15  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

จำแนกตามสถานภาพ เป็นรายคู่โดยใช้วธิีการทดสอบของ Scheffe    

ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 

สถานภาพ ผูบ้ริหาร 
ข้าราชการ

ครู 

ครู

อาสาฯ 

 

ครู 

กศน.

ตำบล 

 

ครู

ศูนย์ฯ 

1. ดา้นการม ี 

อิทธิพลอย่าง  

มีอุดมการณ์ 

 
  4.651 4.203 4.341 4.270 4.215 

ผูบ้ริหาร 4.651  .448* .310 .381* .436* 

ข้าราชการ

ครู 

4.203   -.138 -.067 -.012 

ครูอาสาฯ 4.341    .071 .126 

ครู กศน. 

ตำบล 
4.270 

    .055 

ครูศูนย์ฯ 4.215      

2. ดา้นการ 

   สร้างแรง 

   บันดาลใจ 

 
  4.598 4.217 4.333 4.248 4.198 

ผูบ้ริหาร 4.598  .381 .265 .350* .400* 

ข้าราชการ

ครู 

4.217   -.116 -.031 .019 

ครูอาสาฯ 4.333    -.085 .050 

ครู กศน. 

ตำบล 

4.248     -

.050 

ครูศูนย์ฯ 4.198      
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 

สถานภาพ ผูบ้ริหาร 
ข้าราชการ

ครู 

ครู

อาสาฯ 

 

ครู 

กศน.

ตำบล 

 

ครู

ศูนย์ฯ 

3. ดา้นการ

กระตุน้การใช้

ปัญญา 

 
  4.556 4.212 4.341 4.251 4.190 

ผูบ้ริหาร 4.556  .344 .215 .305* .366* 

ข้าราชการ

ครู 

4.212   -.129 -

.039 

.022 

ครูอาสาฯ 4.341    .090 .151 

ครู กศน. 

ตำบล 

4.251     -.061 

ครูศูนย์ฯ 4.190      

4. ด้านการ

คำนงึถึงความเป็น 

ปัจเจกบุคคล 

 
  4.663 4.150 4.381 4.251 4.214 

ผูบ้ริหาร 4.663  .513* .282 .412* .449* 

ข้าราชการ

ครู 

4.150   -.231 -.101 -.064 

ครูอาสาฯ 4.381    .130 .167 

ครู กศน. 

ตำบล 

4.251     .037 

ครูศูนย์ฯ 4.214      
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 

สถานภาพ ผูบ้ริหาร 
ข้าราชการ

ครู 

ครู

อาสาฯ 

ครู 

กศน.

ตำบล 

ครู

ศูนย์ฯ 

5. ดา้นการ 

มีวสิัยทัศน์และ     

ความคิด   

สร้างสรรค์ 

 
  4.596 4.210 4.368 4.265 4.239 

ผูบ้ริหาร 4.596  386 .228 .331* .357* 

ข้าราชการ

ครู 

4.210   -.158 -

.055 

-

.029 

ครูอาสาฯ 4.368    .103 .129 

ครู กศน 

ตำบล 

4.265     .026 

ครูศูนย์ฯ 4.239      

โดยรวม 

 
  4.613 4.198 4.353 4.257 4.211 

ผูบ้ริหาร 4.613  .415* .260 .356* .402* 

ข้าราชการ

ครู 

4.198   -.155 -

.059 

-.013 

ครูอาสาฯ 4.353    .096 .142 

ครู กศน. 

ตำบล 

4.257     .046 

ครูศูนย์ฯ 4.211      

 * มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนย์การศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

ตามสถานภาพเป็นรายคู่ โดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มากกว่า 
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ข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในทุกด้าน ผูบ้ริหารสถานศกึษา มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

มากกว่า ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผูบ้ริหารสถานศกึษา มคีวามคิดเห็น

เกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มากกว่า 

ข้าราชการครู   

  2.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการ

ครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียน

ชุมชน จำแนกตามจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ดังตาราง 16 

ตาราง 16  วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา  

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 จำแนกตามกลุ่มจังหวัดภาค

 ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 โดยรวมและรายด้าน 

 

ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

แหล่งความ 

แปรปรวน SS  df MS F Sig. 

1. ดา้นการมอีิทธิพล 

อย่างมีอุดมการณ์ 

ระหว่างกลุ่ม .296 2 .148 .417 .659 

ภายในกลุ่ม 190.289 536 .355   

รวม 190.585 538    

2. ด้านการสร้างแรง 

บันดาลใจ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

.572 2 .286 .830 .437 

184.593 536 .344   

รวม 185.165 538    
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

แหล่งความ 

แปรปรวน SS  df MS F Sig. 

3. ด้านการกระตุ้นการใช้ 

ปัญญา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

.474 2 .237 .759 .469 

167.358 536 .312   

รวม 167.832 538    

4. ด้านการคำนึงถึง 

ความเป็นปัจเจก บุคคล 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

.264 2 .132 .376 .687 

187.857 536 .350   

รวม 188.121 538    

5. ด้านการมวีิสัยทัศน์

และความคิดสร้างสรรค์ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

.193 2 .096 .286 .751 

180.419 536 .337   

รวม 180.612 538    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

.342 2 .171 .545 .580 

168.083 536 .314   

รวม 168.425 538    

 จากตาราง 16 ผลปรากฏว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 จำแนกตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ตอนบน 2 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  ตอนที่ 2 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 

   ผูว้ิจัยนำผลการศกึษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 เลือกด้านที่มีระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาที่มคี่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม มาสร้างคำถามเพื่อหาแนวทางการ 

พัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบ 
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และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

แล้วนำเสนอผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่าน พิจารณาเสนอแนะ จากนั้นจะนำผลที่ได้ 

ไปวิเคราะห์เชิงเนือ้หา เพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ดังตาราง 17 

ตาราง 17  วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา  

 ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 จำแนกตามกลุ่มจังหวัด 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 โดยรวม 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและ 

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ค่าเฉลี่ย 

 

สรุป 

คว
รพ

ัฒ
นา

 

ไม
่จำ

เป
็นต

้อง
พัฒ

นา
 

 

1. ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.290  / 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.271 /  

3. ดา้นการกระตุ้นการใช้ปัญญา 4.269 /  

4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.284  / 

5. ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ 4.294  / 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.282   

 จากตาราง 17 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา           

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ที่มคี่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม ได้แก่ ด้านการกระตุน้

การใชป้ัญญาและด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  

  ดังนัน้ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
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ที่มคี่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวมและควรหาแนวทางการพัฒนา คือ ดา้นการกระตุ้นการใช้ 

ปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

  การนำเสนอการหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ผูว้ิจัยได้นำประเด็นดังกล่าวมาจัดทำ

แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ในแต่ละด้านไปหาแนวทางการพัฒนา โดยการนำไป

สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่าน พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อกำหนดเป็นแนว

ทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ดังประเด็นสัมภาษณ์สรุปรวมเป็นรายข้อ ดังนี้  

   1. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ผู้บริหารแจ้งใหผู้ร้่วมงานทราบถึง

ปัญหาที่หน่วยงานกำลังประสบอยู่ เปิดโอกาสใหผู้้ร่วมงานมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

และตัดสินใจในการหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 

ในการทำงานโดยใช้ขอ้มูลหลักฐาน ใช้วธิีการตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การมสี่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ให้ผู้ร่วมงานระบุปัญหาของหน่วยงานโดยใช้เหตุผลและ

หลักการมากกว่าการคิดเอาเองว่าเป็นปัญหาและบริหารควรมองปัญหาในหลายแง่มุม 

ส่งเสริมใหผู้้ร่วมงานพูดคุย วิเคราะห์ในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหา สร้างความมั่นใจและ

ส่งเสริมใหผู้้ร่วมงานเห็นคุณค่าของผลงานที่สำเร็จเพื่อเกิดความพยายามในการทำงาน

มากขึ้น ให้ความสนใจที่จะปรับปรุงวธิีการทำงานแบบเดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ยุคปัจจุบัน จัดประชุมอภปิรายเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนา สร้างบรรยากาศที่ดี 

ในการทำงาน จัดการเรยีนรู้ให้กับผูเ้รียน จัดประชุมเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานอภปิราย

ประเด็นความคิดใหม่ ๆ ทางการศึกษา และผูบ้ริหารไม่ควรวิจารณ์ความคิดของผูร้่วมงาน 

เล็งเห็นสำคัญในการพัฒนาความรูแ้ก่ครู โดยอาศัยวิทยากรจากชุมชน “ปราชญ์ชาวบ้าน” 

    ดังตัวอย่างการสัมภาษณ์จากผูเ้ชี่ยวชาญ ดังนี้ 

     “...กระตุ้นและเสริมให้เกิดความคิดที่จะปฏิบัติภารกิจให้ 

ประสบความสำเร็จตามความคาดหวังขององค์กร....” 

       (สายันต์ บุญใบ, สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2563) 
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“...สร้างเจตคติที่ดีทางบวก และความเชื่อมั่น แสดงให้เห็นความ 

แน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้...” 

       (วัฒนา สุวรรณไตรย,์ สัมภาษณ์ 9 เมษายน 2563) 

“...เป็นแบบอย่างที่ดี แม่แบบที่เข้มแข็ง มีจริยธรรม สร้าง 

แรงศรัทธาและสื่อสารกับคนในองค์กรให้เข้าใจเป้าหมายร่วมกัน....” 

(เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์ 8 เมษายน 2563) 

“...เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งบุคลิกภาพภายในและภายนอก และมี 

ความรูค้วามสามารถ หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ...” 

       (จรูญศักดิ์ พุดนอ้ย, สัมภาษณ์ 24 มีนาคม 2563) 

“...เมื่อทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีผลงานดี ช่ืนชมยินดี ในทาง

กลับกันถ้ากระทำผิด หรอืกระทำในสิ่งไม่ถูกต้องก็ตักเตือนหรอืลงโทษ ตามระเบียบ หรอื

เหตุของเรื่องนัน้ ๆ...” 

       (รุ่งทิวา ศรีวรขาน, สัมภาษณ์ 27 มีนาคม 2563) 

“...เป็นแบบอย่างที่ดใีนการครองตน ครองคน ครองงาน...” 

             (ภัทร ภัทรกุลบดินทร์, สัมภาษณ์ 30 มนีาคม 2563) 

 “...ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องแสดงออกด้วยการสื่อสารให้ 

บุคลากรยึดมั่นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อนำไปสู่เป้าหมายแทนการทำ

เพื่อประโยชน์เฉพาะตน...  ” 

       (อัจฉรา ไชยศรีแก้ว, สัมภาษณ์ 23 มนีาคม 2563) 

“...ให้การเสริมแรงทางบวก ให้กำลังใจ ช่ืนชมและใหค้วามดี 

ความชอบ...” 

       (กิตติยา โพนสูงเนิน, สัมภาษณ์ 23 มนีาคม 2563) 

     “...ค้นหาแบบอย่างที่ดีหรอืตัวอย่างที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบในการ 

ปฏิบัติงาน...” 

(บุศลิน ช่างสลัก, สัมภาษณ์ 27 มีนาคม 2563) 
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“...มอบเกียรตบิัตร โล่ห์รางวัล ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ...” 

       (บุญส่ง บุญทศ, สัมภาษณ์ 30 มีนาคม 2563) 

   2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผูบ้ริหารควรมองการณ์ไกลและมี

เป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ที่จะทำงานใหส้ำเร็จ  

ให้กำลังใจผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เชื่อม่ันในตัวผูร้่วมงานว่า

จะสามารถทำงานที่มอบหมายได้สำเร็จ สร้างค่านยิมในการทำงานโดยให้ผู้ร่วมงาน

คำนงึถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานมีส่วนร่วม  

ในการแสดงความคิดเห็นและตัดสนิใจในการหาวิธีป้องกันและการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้  

โดยใช้วธิีการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้จากการร่วมมือร่วมใจของทุกคน ส่งเสริม 

สนับสนุนให้กำลังใจผูร้่วมงานในการแก้ปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ โดยกำหนดมาตรฐานในการ

ทำงานไว้สูงเพื่อกระตุน้และท้าทายความสามารถของผู้ร่วมงาน ใชว้ิธีแก้ปัญหาด้วยการคิด

วิเคราะห์และเหตุผลต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ให้ผู้ร่วมงานมีความเข้าใจอันดีต่อ

วิสัยทัศนข์ององค์กร จนผูร้่วมงานเกิดมุมมองแนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน ผูบ้ริหารมี

แผนงานรองรับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดา้นนโยบายทางการศกึษาและ

สภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างรวดเร็ว  

    ดังตัวอย่างการสัมภาษณ์จากผูเ้ชี่ยวชาญ ดังนี้  

     “...ให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ผูบ้ริหารสถานศกึษา ในการสร้าง 

ความร่วมมอื ร่วมใจ เพื่อให้ผูต้ามใชค้วามคิดที่เป็นระบบและมีเหตุผลใหต้ระหนัก เข้าใจ

และแก้ปัญหาด้วยตนเอง...” 

       (สายันต์ บุญใบ, สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2563) 

“...ให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ผูบ้ริหารสถานศกึษา ในแนวทางการ 

กระตุน้ให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานและแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์....” 

       (วัฒนา สุวรรณไตรย,์ สัมภาษณ์ 9 เมษายน 2563) 

     “...ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มคีวามรู้ ความ 

เชี่ยวชาญในการกระตุ้นองค์ความรูท้ี่มใีนตัว ใหไ้ด้แสดงออกมาได้เต็มศักยภาพ  

โดยวิธีการใหม่ ๆ และสามารถทำงานได้อย่างอสิระ...” 

       (เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์ 8 เมษายน 2563) 
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“...สร้างความรู ้ความเข้าใจ แก่ผูบ้ริหารสถานศกึษาให้เป็นผู้ 

ฝกึฝน ค้นคว้านวัตกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ...” 

       (จรูญศักดิ์ พุดนอ้ย, สัมภาษณ์ 24 มีนาคม 2563) 
 

“...เน้นความคุ้มค่าในการพัฒนา โดยพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน      

ทั้งผูบ้ริหารสถานศกึษา ครู และบุคลากรในองค์กร พัฒนาควบคู่เพื่อทีมที่มคีุณภาพ ...” 

       (รุ่งทิวา ศรีวรขาน, สัมภาษณ์ 27 มีนาคม 2563) 

“...สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศกึษา ศึกษาค้นคว้า  

แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ จากแหล่งเรียนรูท้ี่ทันสมัย และหลากหลาย...” 

           (ภัทร ภัทรกุลบดินทร์, สัมภาษณ์ 30 มีนาคม 2563) 

“...เปิดโอกาสใหเ้ข้าอบรมพัฒนาตามความสนใจและความถนัด  

เพื่อนำความรูม้าใช้ในการพัฒนางานอย่างเต็มความสามารถ...  ” 

       (อัจฉรา ไชยศรีแก้ว, สัมภาษณ์ 23 มนีาคม 2563) 

“...มกีารประชุมร่วมกัน เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นร่วม 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน...” 

       (กิตติยา โพนสูงเนิน, สัมภาษณ์ 23 มนีาคม 2563) 

     “...ฝึกให้มีการคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้มองเห็นปัญหาใน

การทำงานและสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง และสามารถหาแนวทางในการพัฒนางาน

ให้มคีุณภาพยิ่งขึ้น...” 

       (บุศลิน ช่างสลัก, สัมภาษณ์ 27 มีนาคม 2563) 
 

 “...จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพ       

ให้ทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน...” 

       (บุญส่ง บุญทศ, สัมภาษณ์ 30 มีนาคม 2563) 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ              

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ผูว้ิจัยได้ดำเนินการสรุปผลการวิจัย 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมตฐิานของการวิจัย 

  3. สรุปผลการวิจัย 

  4. การอภปิรายผลการวิจัย 

  5. ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มคีวามมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา    

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู 

ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

  2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู 

ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

จำแนกตามเพศ  

  3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู 
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ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู 

ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

จำแนกตามสถานภาพ 

  5. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู 

ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

จำแนกตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 

  6. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาของศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2            

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษา 

นอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน อยู่ในระดับมาก   

  2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัคร

การศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  

จำแนกตามเพศ มคีวามแตกต่างกัน  

  3. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัคร 

การศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  

จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน มีความแตกต่างกัน 

  4. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษา 

นอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามสถานภาพ  

มีความแตกต่างกัน 

  5. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัคร

การศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตาม

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีความแตกต่างกัน 

วธิีดำเนินการวจิัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร  

   ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา ขา้ราชการครู 

ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

จำนวน 18 คน ข้าราชการครู จำนวน 14 คน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน 

จำนวน 39 คน ครู กศน.ตำบล จำนวน 177 คน และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  

จำนวน 112 คน จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 12 คน 
ข้าราชการครู จำนวน 11 คน ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน จำนวน 34 คน  
ครู กศน.ตำบล จำนวน 121 คน และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 8 คน และ

จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 7 คน ข้าราชการครู  

จำนวน 7 คน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 13 คน ครู กศน.ตำบล 

จำนวน 61 คน และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 27 คน รวมจำนวนประชากร
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ทั้งสิน้ จำนวน 661 คน (ข้อมูลบุคลากร ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ประจำปี 2562) 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา 

ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบลและครูประจำศูนย์

การเรียนชุมชน ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ                  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปีการศกึษา 2562 ผูว้ิจัยกำหนด 

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 539 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    1.2.1 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงทุกคน ได้แก่ จังหวัดสกลนคร 

ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 18 คน และข้าราชการครู จำนวน 14 คน  

จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 12 คน และข้าราชการครู 

จำนวน 11 คน และจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 7 คน 

และข้าราชการครู จำนวน 7 คน รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 69 คน 

    1.2.2 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้ตารางเครจซี่และ 

มอร์แกน (Krejcie & Morgan อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 43) ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 470 คน ได้แก่ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย ครูอาสาสมัครการศกึษา

นอกโรงเรยีน จำนวน 36 คน ครู กศน.ตำบล จำนวน 123 คน และครูประจำศูนย์การเรียน

ชุมชน จำนวน 88 คน จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ครูอาสาสมัครการศกึษานอก

โรงเรียน จำนวน 31 คน ครู กศน.ตำบล จำนวน 93 คน และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 

จำนวน 8 คน และจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรียน 

จำนวน 12 คน ครู กศน.ตำบล จำนวน 53 คน และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  

จำนวน 26 คน รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 470 คน 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

   เครื่องมือและการสร้างเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยในครั้งนีไ้ด้แก่     

   2.1 แบบสอบถามที่ผู้วจิัยสร้างขึ้นเองจากการศกึษาเอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องและสร้างตามวัตถุประสงค์และแนวคิดที่กำหนดไว้ 

   2.2 แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2     
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 3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื ผูว้ิจัยนำร่างแบบสอบถามที่ผ่านการ

ตรวจสอบจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วเสนอให้ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน 

เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) รูปแบบและภาษาที่ถูกต้อง 

นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ริหารและครูผูส้อน  

เพื่อหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยทดลองใช้กับผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดบึงกาฬ  

จำนวน 50 ชุด แล้วนำแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาจากการทดลองใชม้าคำนวณหาค่า

อำนาจจำแนกรายข้อ โดยการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Item total Correlation) ของ 

Pearson’s Product Moment Correlation โดยตัดข้อคำถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  

ต่ำกว่า 0.23 ทิง้ไป โดยมีรายละเอียดดังนี ้ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.59 - 0.85  

และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ มคี่า 0.97 แล้วนำข้อคำถามที่ใช้ได้มาหาค่า

ความเช่ือมั่นของ Cronbach’s Alpha Coefficient. 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  ผูว้ิจัยขอหนังสอืจากสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ถึง ผูอ้ำนวยการศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จำนวน 37 แห่ง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 37 คน 

ข้าราชการครู จำนวน 32 คน  ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน จำนวน 79 คน ครู 

กศน.ตำบล จำนวน 269 คน ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 122 คน เป็นผู้ตอบ

แบบสอบถาม จำนวน 539 ฉบับ ผู้วจิัยดำเนินการส่งแบบสอบถามและรับคืนดว้ยตนเอง 

จำนวน 539 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยนำแบบสอบถามที่ทำการตอบ

แล้วนำมาวิเคราะห์ประมวลผลดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ตามลำดับ ดังนี้ 

   5.1 สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่ 

    5.1.1 ค่าร้อยละ (percentage) 
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    5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

    5.1.3 ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   5.2 สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพของเครื่องมอื 

    5.2.1 หาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่า

สัมประสิทธิ์การหาค่าสหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item–Total Correlation  

    5.2.2 หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใช้การหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach is Alpha-

oefficient) 

   5.3 การทดสอบสมมตฐิาน  

    5.3.1 วิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

    5.3.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์

การเรียนชุมชนที่มตี่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 2 ที่มเีพศต่างกัน โดยใช้การทดสอบค่าที ชนิดกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระจากกัน  

(t-test Independent Sample) 

    5.3.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์

การเรียนชุมชนที่มีต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ที่มปีระสบการณ์ในการทำงานต่างกัน โดยรวมและรายด้าน โดยใช้การทดสอบเอฟ  

(F-test) แบบการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ในแบบที่พบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method)  

    5.3.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์ 

การเรียนชุมชนที่มตี่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา 
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นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 2 ที่มสีถานภาพแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test)  

แบบการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว One way ANOVA ในแบบที่พบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method)  

    5.3.5 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์

การเรียนชุมชนที่มีต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 2 ที่มจีังหวัดต่างกัน โดยรวมและรายด้าน โดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test)  

แบบการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ในแบบที่พบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยประเด็นสำคัญดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2            

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไป 

หาน้อย ดังนี้ ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ ด้านการมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา  

และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามลำดับ 

  2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามเพศ โดยรวมและ

รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

  3. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
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ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามประสบการณ์ 

ในการทำงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

  4. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัคร

การศกึษานอกโรงเรยีน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตาม

สถานภาพ โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านแล้ว พบว่า ทุกด้านมคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

แล้วทำการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe พบว่า โดยภาพรวม ระดับ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

ผูบ้ริหารสถานศกึษา มคีวามคิดเห็นมากกว่าข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล และ 

ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายด้านพบว่า 

ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 มากกว่า  

ข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา ด้านการคำนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ ผู้บริหาร

สถานศกึษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 มากกว่า ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียน

ชุมชน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  5. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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  6. แนวทางแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญาและ

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ สรุปได้ดังนี้ 

   6.1 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ผูบ้ริหารสร้างเจตคติที่ด ีกระตุ้นและ

เสริมให้เกิดความคิดที่จะปฏิบัติภารกิจใหป้ระสบความสำเร็จตามความคาดหวังของ

องค์กรเป็นแบบอย่างที่ด ีมีจริยธรรม สร้างแรงศรัทธากับคนในองค์กร หม่ันพัฒนาตนเอง 

เสริมแรงทางบวก ให้กำลังใจ ช่ืนชมหรอืมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ

แก่บุคลากรในองค์กร 

   6.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผูบ้ริหารกระตุ้นให้บุคลกรตระหนักถึง

ปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานและแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ผูบ้ริหารควรมีความรูค้วามเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศกึษา ในการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ 

เพื่อให้ผู้ตามใช้ความคิดที่เป็นระบบและมีเหตุผล ให้ตระหนัก เข้าใจและแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง จัดใหม้ีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญ ในการ

กระตุน้องค์ความรูท้ี่มใีนตัว ให้ได้แสดงออกมาได้เต็มศักยภาพโดยวิธีการใหม่ ๆ ผู้บริหาร

ควรเน้นความคุ้มค่าในการพัฒนา  

อภิปรายผล 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า งานวิจัย เรื่อง ภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย ไม่ค่อยมีผลงานวิจัยของสำนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ผูว้ิจัยจึงเทียบเคียงอภปิรายผลกับผลงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นผลการวิจัยที่มคีวามสอดคล้องกับเรื่องที่วิจัยได้ ผู้วิจัยจึง

อภปิรายผลการวิจัย ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการมวีิสัยทัศน์

และความคิดสร้างสรรค์ ดา้นการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ ด้านการคำนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามลำดับ 
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เป็นไปตามสมมตฐิาน ข้อที่ 1 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะการเป็นผู้นำของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยในการจัดการศกึษาในสถานศกึษาที่มปีระสิทธิภาพและ 

มีประสิทธิผล กระบวนการที่มอีิทธิพลต่อความคดิ สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดแก่ผู้ตาม ทำให้ทุก

คนยอมรับ ยอมทำตาม ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ การเป็นผู้นำที่ดนีั้น ประกอบไปด้วย การ

มีความดีอยู่ในตัว น่าเคารพนับถือ มีความสำนึกในส่วนรวม น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้  

มีความเสมอต้นเสมอปลาย มีความคิดที่ชัดเจน สามารถกำหนดแนวทางและทิศทางของ

ตนเองที่จะก้าวไปได้ ให้การสนับสนุน ให้เกียรติ ดูแลและปฏิบัติกับบุคลากรในสถานศกึษา 

มีพฤติกรรมที่กระตุน้ผูต้ามใหเ้กิดความตระหนัก และรับรู้ในปัญหาและหาแนวทางแก้ไข

ปัญหากระตุ้นให้คิดในมุมมองใหม่ ๆ มีความคิดเชิงบวก มองโลก ในแง่ดี ดังนั้นการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร จึงต้องใช้ภาวะผูน้ำเป็นเครื่องมอืในการชักจูงให้ผูร้่วมงานมีความ

คิดเหน็และปฏิบัติตามความต้องการของตน โดยอาศัยสถานการณ์แวดล้อมขณะนั้นเข้ามา

ช่วยเหลอื ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกต่อสภาพแวดล้อมจะเป็นเครื่องมอืชีใ้ห้เห็นว่าผูน้ำนั้นมี

คุณสมบัติความเป็นผูน้ำมากน้อยเพียงใด ทั้งนีข้ึน้อยู่กับการปฏิบัติงานของผู้นำในฐานะของ

ผูบ้ริหารที่ฉลาดและมีไหวพริบในการใชง้านที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความสนใจและ

ความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งผู้บริหารยังเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตัง้ หรอืยกย่องให้

เป็นหัวหนา้เป็นผูท้ี่มอีิทธิพลในกลุ่ม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นผูน้ำ สามารถควบคุม

ให้ผู้อื่นร่วมกันทำงานสู่ความสำเร็จได้ และคอยชีแ้นะคอยช่วยเหลอืให้การทำงานของ

ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วิมลพรรณ ช่างคิด (2560, 

บทคัดย่อ) ได้ศกึษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน

ส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก พบว่า  

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัย ภูมิศักดิ์ จติบุญ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาวิจัย เรื่อง ภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษาตามการรับรู้ของครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

งานวิจัยและสอดคล้องกับงานวิจัย กอบศักดิ์ มูลมัย (2554, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการ

สอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทุมธาน ีเขต 1 พบว่า   
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ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน  

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 

ทุกด้าน และผูว้ิจัยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบได้ดังนี ้ 

   1.1 ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก 

เนื่องจากผูบ้ริหารได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายสู่การเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้อย่างชัดเจน ทันต่อเหตุการณ์แนวคิดวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ใหค้วามสำคัญ

เกีย่วกับการระบุกิจกรรมและวธิีการดำเนินงาน มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้า ความ

สัมฤทธิ์ผลในงานทำให้บุคลากรและทุกฝ่ายในองค์กรมีเป้าหมายร่วมที่จะเป็นแนวทางใน

การคิดและวางแผนทางกลยุทธ์ นอกจากนั้นสามารถกระตุ้นใหบุ้คลากรตระหนักที่จะ

เรียนรู้ ริเริ่ม สรา้งสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ในการพัฒนาองค์กรรวมทั้งผลักดันให้การ

ดำเนินงานของบุคลากรและองค์กรอยู่บนพืน้ฐานวสิัยทัศน์ ความเชื่อ ค่านิยม ปรัชญา

ร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัย ศศปิระภา องอาจ (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชงิเทรา  

ด้านการเกื้อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง

กับงานวิจัย ทองคำ พิมพา (2556, บทคัดย่อ) การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์

และภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน

มัธยมศกึษาจังหวัดอ่างทอง พบว่า ระดับวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารสถานศกึษา โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก  

   1.2 ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก

ผูบ้ริหารมจีุดประสงค์ของการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม

บทบาทหนา้ที่จนเป็นที่เคารพนับถือและได้รับความไว้วางใจจากบุคลากร มีบุคลิกภาพที่ทำ

ให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมใิจเมื่อได้ร่วมงานด้วย สามารถแสดงออกถึงความ 

มีสมรรถนะและเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติงานด้วยความตัง้ใจ เชื่อม่ันในตนเองและยึดมั่น

อุดมการณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์โดยไม่ใชอ้ารมณ์เป็นฐานในการ

ปฏิบัติงาน เป็นผูม้ีศีลธรรมและมีจรยิธรรมสูงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏิบัติงาน

จนบุคลากรนำไปปฏิบัติตามก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ 
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สามารถเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง ทำให้บุคลากรเชื่อม่ันในพลังของหมู่คณะ 

เพื่อการไปสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ดุลดา ศรปีระเสริฐ (2559, 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษากับการทำงานเป็นทีมของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย พบว่า ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และสอดคล้องกับ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ 

(2550, หนา้ 331 - 340) ได้อธิบายองค์ประกอบของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  

ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรอืการสร้างบารมี เป็นพฤติกรรมที่ผู้นำแสดงออก

ด้วยแบบตัวอย่างบทบาทที่เข้มแข็งให้ผูต้ามมองเห็น เมื่อผูต้ามรับรู้พฤติกรรมของผู้นำ 

ก็จะเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเกิดขึน้ ซึ่งปกติผู้นำจะมีการประพฤติด ีปฏิบัติดีมี

มาตรฐานทางศลีธรรมและจรยิธรรมสูง จนเกิดการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 

สอดคล้องกับงานวิจัย สิทธิพล พหลทัพ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขอนแก่น เขต 3 

ผลการวิจัย พบว่า การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

  1.3 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก 

ผูบ้ริหารให้เกียรติยกย่องบุคลากรเพื่อใหรู้้สกึมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อองค์กร 

สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสู้งขึ้นดว้ยวิธีการต่าง ๆ อยู่เสมอ  

เปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความตอ้งการของตนเองและมีความพยายามที่จะสนองต่อ

ความตอ้งการของบุคลากรอย่างเหมาะสม มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรตรง

ตามสาขาที่จบการศกึษา หรอืตามความสามารถโดยรับฟังปัญหาส่วนตัวของบุคลากร

อย่างต้ังใจ และให้คำปรึกษาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจน

มีวธิีการนเิทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยคำนึงถึงความ

แตกต่างเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มให้คำแนะนำและสอนงานแก่บุคลากรในองค์กรทั้ง

รายบุคคลและแบบกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัย จรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์ 

(2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกับ

ประสิทธิผลของการบริหารงานของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง รายด้าน พบว่า ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก
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บุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย ขนิษฐา สิทธิจินดา (2552, 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความคิดเห็นต่อ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับมาก 

  1.4 ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผูบ้ริหารใช้

วิธีการกระตุน้ให้บุคลากรคิดวิเคราะห์ และพูดแสดงความคิดเห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

ในองค์กร สนับสนุนให้บุคลากรมีกระบวนการคิดแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบที่จะนำมาใช้

แก้ไขปัญหา ผูบ้ริหารมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาเสมอทำใหบุ้คลากรรู้สึกว่า

ปัญหาที่เกิดขึน้เป็นสิ่งที่ท้าทายและทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสามารถแก้ปัญหาน้ันได้  

และยังแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตอ้งใชค้วามร่วมมอืร่วมใจของ

บุคลากร ไม่แสดงการวพิากษ์วิจารณ์ความคิดของบุคลากรที่คิดต่างจากความคิดของ

ตนเอง ตลอดจนให้การช่ืนชมและให้กำลังใจบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไข

ปัญหาและการพัฒนาผูเ้รียน นอกจากนั้นผู้บริหารยังได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์เพื่อพร้อมเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยวิถีทางแบบใหม่  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ศศปิระภา  องอาจ (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร  

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  

รายด้าน พบว่าด้านการกระตุ้นทางปัญญา มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ  

สุกัญญา พูลกสิ (2557, หน้า 36 - 57) ที่ได้นำเสนอ ภาวะผูน้ำที่สำคัญของผูน้ำเชิงการ

เปลี่ยนแปลงไว้ในการกระตุ้นปัญญาของผูต้าม (Intellectual Stimulation) คือ กระตุ้นให้เกิด

การพัฒนาการเติบโต เกิดการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาและอารมณ์ เปลี่ยนแปลงในความ

เชื่อและค่านิยมตลอดจนความสามารถของผู้ตามให้โอกาสแต่ละบุคคลและเป็นพี่เลีย้งให้

ในโอกาสที่เหมาะสมผู้นำจะมีพฤติกรรมที่กระตุน้ผูต้ามใหเ้กิดการตระหนัก และรับรู้ใน

ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา กระตุ้นใหค้ิดในมุมมองใหม่ ๆ จะได้มพีลังปัญญาใน

การช่วยกันพลิกฟืน้องค์กรใหป้ระสบความสำเร็จ เพราะผูน้ำคนเดียวไม่สามารถพลิกฟื้น

หรอืสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ 
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  1.5 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหาร 

มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการสร้าง นวัตกรรมของบุคลากร เพื่อนำมาใช้ 

ในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสใหบุ้คลากรปฏิบัติงานตามความถนัด ความสนใจและ

ความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูป้ฏิบัติงานเอง นอกจากนั้นยังสร้างบรรยากาศ 

ที่ทำให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

โดยผู้บริหารได้ใหค้ำแนะนำและสร้างความมั่นใจเมื่อบุคลากรเกิดปัญหาหรอืเสี่ยงต่อ

อันตรายในการปฏิบัติงาน มีการกล่าวยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรอย่างเต็มที่ 

ให้บุคลากรปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารแสดงถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า 

จะสามารถปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้และใช้วธิีการอย่างหลากหลาย

เพื่อให้บุคลากรมคีวามกระตอืรอืร้นและเกิดเจตคตทิี่ดใีนการปฏิบัติงานร่วมกัน สามารถ

โน้มนา้วใหบุ้คลากรเห็นภาพความสำเร็จในอนาคตของผูป้ฏิบัติและขององค์กรได้  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย จรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความ 

สัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารงานของ

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย

จังหวัดลำปาง ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง 

รายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ

ผลการวิจัย พิกุล ปัทมาตร (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาระดับปฏิบัติดา้นภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า ระดับปฏิบัติด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศกึษา รายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  

อยู่ในระดับมาก 

 2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2           

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามเพศ โดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกันและไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 2 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการปฏิบัติงานตามแผนงานไปในทิศทางเดียวกัน 

มีวสิัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ชนินทร์ญา คำดี  
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(2555, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี ศูนย์การศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มเีพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย

อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

 3. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามประสบการณ์    

ในการทำงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันและไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 3  

ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะปัจจุบันผูบ้ริหารศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย

อำเภอมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงใช้หลักการและทฤษฎีการบริหารงานที่ไม่แตกต่างกัน 

มแีนวคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ รู้จักปรับปรุงแก้ไขวิธีปฏิบัติงานของตนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่น กล้าคิด กล้าแสดงออก สร้างความ

เชื่อถือและยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากครู สามารถดำเนินภารกิจในการบริหาร

สถานศกึษาโดยใช้ภาวะผูน้ำในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงทำให้ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในด้านประสบการณ์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 

ชนินทร์ญา คำดี (2555, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีศูนย์การศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามประสบการณ์การ 

ในการทำงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย นารินทร์ เดชสะท้าน 

(2557, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 
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กาฬสินธุ์ เขต 3 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า โดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน 

 4. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2             

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามสถานภาพ 

โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 4 

ที่ผู้วจิัยตั้งไว้ เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 มากกว่า ข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล และ 

ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและ 

ด้านการมีวสิัยทัศน์และความคิดสรา้งสรรค์ ผูบ้ริหารสถานศกึษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มากกว่า 

ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เนื่องจากผูบ้ริหารสถานศกึษาที่มคีวามรู้ความสามารถในการจัดการหรอืการทำงาน  

การเปลี่ยนสภาพหรอืเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้สูงขึน้ ทำใหเ้กิดการ

ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของสถานศกึษา ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความอิสระในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับงานหรอืหน้าที่ที่รับผดิชอบและเป็นหัวหนา้งานที่มองเห็นความรู้

ความสามารถของบุคลากรในองค์กรทุกคน และมอบหมายหน้าที่ตามความถนัด  

สายอาชีพที่บุคลากรที่มคีวามถนัดเฉพาะด้าน ทั้งยังให้กำลังใจต่อผูใ้ต้บังคับบัญชาอยู่เป็น

ประจำจนได้รับความรักความห่วงใยจากบุคลกรในสถานศกึษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 

วิมลพรรณ ช่างคิด (2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยใน

ภาคตะวันออก พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน

ส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก จำตาม

สถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ 
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งานวิจัย ไพจติร จำสุภา (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ 

มีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร โรงเรียน  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มสีภาพต่างกัน โดยรวมมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมีความคิดเห็น

มากกว่าครู ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนที่มลีักษณะการจัดการเรียนการสอนต่างกัน 

โดยรวมไม่มคีวามแตกต่างกัน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนที่อยู่ในอำเภอต่างกัน โดยรวมไม่มีความ

แตกต่างกัน 

 5. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันและไม่สอดคล้อง

กับสมมตฐิานขอ้ที่ 5 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะบริบทตามสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 

วัฒนธรรมองค์กรและนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด อาจมคีวามสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ไพจติร จำสุภา (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาปัจจัยด้าน

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนที่อยู่ใน

อำเภอต่างกัน โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน  

 6. แนวทางการภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา  

  ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและ 

ด้านการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

   6.1 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผูบ้ริหารควรสร้างเจตคติที่ดีทางบวก  

และความเชื่อมั่น แสดงให้เห็นความแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผูบ้ริหารควร 
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กระตุน้และเสริมให้เกิดความคิดที่จะปฏิบัติภารกิจให้ประสบความสำเร็จตามความ  

คาดหวงัขององค์กร ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ด ีเป็นแม่แบบที่เข้มแข็ง มจีรยิธรรม 

สร้างแรงศรัทธาและสื่อสารกับคนในองค์กรใหเ้ข้าใจเป้าหมายร่วมกัน ผู้บริหารควรเป็น

แบบอย่างที่ด ีทั้งบุคลิกภาพภายในและภายนอกและมีความรู้ความสามารถ หมั่นพัฒนา

ตนเองอยู่เสมอ ผูบ้ริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดใีนการครองตน ครองคน ครองงาน 

ผูบ้ริหารควรเมื่อทำงานบรรลุวัตถุประสงค์มีผลงานดี ต้องช่ืนชมยินดีและใหร้างวัล 

ผูบ้ริหารควรผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องแสดงออกด้วยการสื่อสารให้บุคลากรยึดมั่นและร่วม

สานฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อนำไปสู่เป้าหมายแทน การทำเพื่อประโยชน์เฉพาะตน 

ผูบ้ริหารควรใหก้ารเสริมแรงทางบวก ให้กำลังใจ ชื่นชมและให้ความดีความชอบ ผู้บริหาร

ควรค้นหาแบบอย่างที่ดหีรือตัวอย่างที่ด ีเพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน และผู้บริหาร

ควรมอบเกียรตบิัตร โล่รางวัล ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ 

  6.2 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ผู้บริหารควรใหค้วามรูค้วามเข้าใจแก่

ผูบ้ริหารสถานศกึษาในแนวทางการกระตุ้นใหต้ระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานและ

แสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจแก่

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ในการสร้างความร่วมมอื ร่วมใจ เพื่อให้ผู้ตามใชค้วามคิดที่เป็นระบบ

และมีเหตุผล ให้ตระหนักเข้าใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองผูบ้ริหารควรมีการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญ ในการกระตุ้นองค์ความรู้ที่มใีนตัว 

ให้ได้แสดงออกมาได้เต็มศักยภาพโดยวิธีการใหม่ ๆ และสามารถทำงานได้อย่างอสิระ 

ผูบ้ริหารควรสร้างความรู ้ความเข้าใจ แก่ผู้บริหารสถานศกึษา ให้เป็นผู้ฝกึฝน ค้นคว้า

นวัตกรรมเพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ ๆ ผูบ้ริหารควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ศกึษาค้นคว้า แสวงหาความรูใ้หม่ ๆ อยู่เสมอ จากแหล่งเรียนรูท้ี่ทันสมัยและหลากหลาย 

ผูบ้ริหารควรเน้นความคุ้มค่าในการพัฒนา โดยพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ทั้งผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ครู และบุคลากรในองค์กร พัฒนาควบคู่เพื่อทีมที่มคีุณภาพ ผูบ้ริหารควรเปิด

โอกาสใหเ้ข้าอบรมพัฒนาตามความสนใจและความถนัด เพื่อนำความรูม้าใช้ในการพัฒนา

งานอย่างเต็มความสามารถผูบ้ริหารควรมีการประชุมร่วมกัน เปิดโอกาสใหไ้ด้แสดงความ

คิดเห็น ร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน ผูบ้ริหารควรฝกึใหม้ีการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้มองเห็นปัญหาในการทำงานและสามารถแก้ไขปัญหาได้

ถูกต้อง และสามารถหาแนวทางในการพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และผูบ้ริหารควรจัด

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้ทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยที่ได้สรุปและอภปิรายผล ผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้  

   จากการศกึษาในครั้งนี้ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 มี 5 ด้าน โดยเรียงอันดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย ได้แก่ ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ ด้านการมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา  

และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีรายละเอียดดังนี้ 

    1.1 ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ ผูบ้ริหารควรกำหนด

เป้าหมายและวางแผนยุทธศาสตร์ของสถานศกึษาร่วมกันกับบุคลากรทุกฝ่าย ส่งเสริมและ

กระตุน้ใหบุ้คลากรมีความตระหนักที่จะเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ในการ

พัฒนาสถานศกึษา บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ ความเชื่อ ค่านยิมและปรัชญาของสถานศกึษา 

1.2 ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรจะ

แสดงศักยภาพใหผู้้ร่วมงานเห็นว่าผู้บริหารมีพลังอำนาจ (Power) และมีความเชื่อมั่นใน

ตนเองสูง มีความซื่อสัตย์ พากเพียรในการทำงานเพื่อใหง้านประสบความสำเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.3 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผูบ้ริหารควรเป็นพี่เลีย้ง

คอยแนะนำวิธีการทำงานแก่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลอย่างจริงจังและจรงิใจ และใหค้วาม

สนใจแก่ผู้ร่วมงานที่ไม่สามารถร่วมงานกับผูอ้ื่นได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ 

1.4 ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรใหค้วาม

สนใจที่จะปรับปรุงวธิีการทำงานแบบเก่า ๆ ให้ทันสมัยขึน้ กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมกีาร

เปลี่ยนแปลงการทำงานใหม่ ๆ ในสถานศกึษา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ 

1.5 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผูบ้ริหารสถานศกึษา ควรมีเป้าหมาย

ในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น จัดให้มกีารอบรม สัมมนา ฯลฯ พัฒนาความรู ้ทักษะ

ประสบการณ์ของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดการพัฒนาตนเอง  

โดยการมอบหมายงานที่ท้าทายใหแ้ก่ผูร้่วมงาน เพื่อให้ผูร้่วมงานเกิดการเรยีนรูส้ิ่งใหม่ ๆ 

สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมงานเมื่องานประสบความสำเร็จ 
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  2. ข้อเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งต่อไป  

   2.1 ควรศึกษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ในกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ 

   2.2 ควรศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินและแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
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แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ 

เรื่อง การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

แบบประเมินแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

*********************************** 

 

ผู้ประเมิน..............................................................................ตำแหนง่.............................. ......... 

สถานที่ทำงาน............................................................................................................. .............. 
 

คำชี้แจง 

 1. แบบประเมินฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา  

(Content Validity) และเป็นการวัดตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 2. ขอความอนุเคราะห์ท่านตรวจสอบข้อคำถามแต่ละรายการ แล้วลง 

ความคิดเห็นตามรายการประเมิน โดยพิจารณาตัวเลขในช่องประเมินมีความหมาย ดังนี้ 

  +1  หมายถึง   แน่ใจข้อคำถามมคีวามสอดคล้องกับประเด็นการประเมิน 

   0  หมายถึง   ไม่แน่ใจข้อคำถามมคีวามสอดคล้องกับประเด็นการประเมิน 

  -1  หมายถึง   แน่ใจข้อคำถามไม่มีความสอดคล้องกับประเด็นการประเมิน 

 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้เช่ียวชาญอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความอนุเคราะห์

ในการประเมินความถูกต้อง สอดคล้องเชิงเนือ้หา ของแบบสอบถามเพื่อการวจิัยฉบับนี้ 

 

  

  นางสาวอรอุมา  ศรีประทุมวงศ์ 

  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญ 

ความคดิเห็น

เพิ่มเติม 

+1 0 -1 

1 เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

    

2 ประสบการณ์ในการทำงาน 

2.1 นอ้ยกว่า 5 ปี 

2.2 5 - 10 ปี 

2.3 มากกว่า 10 ปี 

    

3 สถานภาพ 

3.1 ผู้บริหารสถานศกึษา  

3.2 ขา้ราชการครู 

3.3 ครูอาสาสมัครการศกึษานอก

โรงเรียน 

3.4 ครู กศน.ตำบล 

3.5 ครูศูนย์การเรียนชุมชน 

    

5 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 2 

5.1 จังหวัดสกลนคร 

5.2 จังหวัดนครพนม 

5.3 จังหวัดมุกดาหาร 

    

 

 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



169 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ตัวอย่าง การตอบแบบสอบถาม 

ข้อที ่ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

00 ผูบ้ริหารมเีป้าหมายชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ 

     

 

คำอธิบายคำตอบ 

 ข้อ 00 ระดับความคิดเห็น ผูต้อบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย  ลงใน 

ช่องระดับความคิดเห็น 4 แสดงว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับผูบ้ริหารสถานศกึษามีความรูค้วามเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนที่จะทำให้

วิสัยทัศน์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมาก 

 

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญ 

ความ

คดิเห็น

เพิ่มเติม +1 0 -1 

1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

1 ผูบ้ริหารให้ผู้ร่วมงานมสี่วนร่วมในการ

กำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  

    

2 ผูบ้ริหารมคีวามรูค้วามสามารถสร้างความ

มั่นใจให้กับผูร้่วมงานว่าจะเอาชนะอุปสรรค

ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

    

3 ผูบ้ริหารยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

    

4 ผูบ้ริหารทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความรูส้ึกเต็มใจ

และภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานด้วย  
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ข้อที ่ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญ 

ความ

คดิเห็น

เพิ่มเติม +1 0 -1 

5 ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

เป็นที่เคารพนับถือของผู้ร่วมงาน  

    

6 ผูบ้ริหารจัดระบบการทำงานอย่างมีแผน     

7 ผูบ้ริหารจัดสรรหน้าที่รับผดิชอบให้กับ

ผูร้่วมงานอย่างเสมอภาค บริสุทธิ์ 

และยุติธรรม 

    

8 ผูบ้ริหารใชห้ลักธรรมาภบิาลในการ

บริหารงานจนผู้ร่วมงานเกิดความศรัทธา

และไว้วางใจ 

    

9 ผูบ้ริหารใชห้ลักการและเหตุผลอธิบาย 

ให้ผู้ร่วมงานเกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน 

    

10 ผูบ้ริหารแบ่งปันความสำเร็จในการทำงาน 

ร่วมกับผูร้่วมงาน เมื่องานสำเร็จบรรลุ

เป้าหมาย 

    

11 ผูบ้ริหารยึดหลักการทำงานโดยมุ่งเน้น

เป้าหมายและความสำเร็จของงาน มากกว่า

สิ่งอื่นใด 

    

12 ผูบ้ริหารร่วมรับผดิชอบกับผูร้่วมงาน  

เมื่อเกิดความเสียหายภายในองค์กร 

    

13 ผูบ้ริหารมคีวามมั่นคงในอารมณ์ ทำงาน 

โดยใช้เหตุผล 

    

14 ผูบ้ริหารสร้างความเชื่อมั่น ความเคารพ 

ความศรัทธาต่อผู้ร่วมงาน 

    

15 ผูร้่วมงานมคีวามรูส้ึกว่าผูบ้ริหารมีพลัง

อำนาจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญ 

ความ

คดิเห็น

เพิ่มเติม +1 0 -1 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ     

16 ผูบ้ริหารมองการณ์ไกลและมีเป้าหมาย 

ในการทำงานที่ชัดเจน  

    

17 ผูบ้ริหารให้กำลังใจผูร้่วมงานในการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

    

18 ผูบ้ริหารให้ความเชื่อม่ันในตัวผูร้่วมงาน 

ว่าจะสามารถทำงานที่มอบหมายได้สำเร็จ  

    

19 ผูบ้ริหารสร้างค่านยิมในการทำงานโดย 

ให้ผู้ร่วมงานคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

    

20 ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความแน่วแน่ 

ที่ทำงานให้สำเร็จตามที่กำหนด 

    

21 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานมสี่วนร่วม 

ในการแสดงความคิดเห็นและตัดสนิใจใน

การหาวิธีป้องกันและการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ 

    

22 ผูบ้ริหารใชว้ิธีการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ  

ได้จากการร่วมมอืร่วมใจของทุกคน  

    

23 ผูบ้ริหารส่งเสริม สนับสนุนใหก้ำลังใจ

ผูร้่วมงานในการแก้ปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ  

    

24 ผูบ้ริหารเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยการคิด

วิเคราะห์และเหตุผลต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเป็น

ระบบ  

    

25  ผูบ้ริหารกำหนดมาตรฐานในการทำงานไว้

สูงเพื่อกระตุน้และท้าทายความสารถ 

ของผู้ร่วมงาน 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญ 

ความ

คดิเห็น

เพิ่มเติม +1 0 -1 

26 ผูบ้ริหารทำให้ผู้ร่วมงานมคีวามเข้าใจ       

อันดีต่อวสิัยทัศน์ขององค์กร 

    

27 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดมุมมอง

แนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน 

    

28 ผูบ้ริหารมแีผนงานรองรับเมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางดา้นนโยบายทางการศกึษา 

และสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างรวดเร็ว 

    

29 ผูบ้ริหารมอบหมายงานที่ท้าทายใหแ้ก่

ผูร้่วมงาน เพื่อใหผู้ร้่วมงานเกิดการเรยีนรู้ 

สิ่งใหม่ ๆ 

    

30 ผูบ้ริหารมเีกียรตบิัตรมอบใหค้รูผูม้ีผลงาน

ดีเด่นอยู่เสมอ 

    

3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา     

31 ผูบ้ริหารแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบถึงปัญหา 

ที่หน่วยงานกำลังประสบอยู่  

    

32 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานมสี่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการหาวิธี

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้  

    

33 ผูบ้ริหารวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการ

ทำงานโดยใช้ข้อมูลหลักฐาน 

    

34 ผูบ้ริหารใชว้ิธีการตั้งคำถาม เพื่อนำไปสู่การ

มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 

    

35 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร้่วมงานระบุปัญหาของ

หน่วยงานโดยใช้เหตุผลและหลักการ

มากกว่าการคิดเอาเองว่าเป็นปัญหา 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญ 

ความ

คดิเห็น

เพิ่มเติม +1 0 -1 

37 ผูบ้ริหารช่วยให้ผูร้่วมงานมองปัญหา        

ในหลายแง่มุม  

    

38 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร้่วมงานพูดคุยวิเคราะห์

ในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหา  

    

39 ผูบ้ริหารสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้

ผูร้่วมงานเห็นคุณค่าของผลงานที่สำเร็จเพื่อ

เกิดความพยายามในการทำงานมากขึ้น  

    

40 ผูบ้ริหารให้ความสนใจที่จะปรับปรุงวธิีการ

ทำงานแบบเดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในยุคปัจจุบัน 

    

41 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน     

42 ผูบ้ริหารจัดประชุมอภปิรายเพื่อหาแนวทาง

ใหม่ ๆ ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ให้กับ

ผูเ้รียน 

    

43 ผูบ้ริหารจัดประชุมเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงาน

อภปิรายประเด็นความคดิใหม่ ๆ ทาง

การศกึษา 

    

44 ผูบ้ริหารไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ร่วมงาน     

45 ผูบ้ริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้

แก่ครู โดยอาศัย วทิยากรจากชุมชน 

“ปราชญ์ชาวบ้าน” 

    

4. การคำนงึถงึความเป็นปัจเจกบุคคล     

46 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน     

47 ผูบ้ริหารรับฟังเรื่องราวและความคิดเห็น 

ของผู้ร่วมงานด้วยความตั้งใจ  
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ข้อที ่ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญ 

ความ

คดิเห็น

เพิ่มเติม +1 0 -1 

48 ผูบ้ริหารให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อ

ความก้าวหน้าของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล  

    

49 ผูบ้ริหารเป็นพี่เลีย้งคอยแนะนำวิธีการ

ทำงานแก่ผูร้่วมงานเป็นรายบุคคล  

    

50 ผูบ้ริหารส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงานที่มี

ความสามารถพิเศษให้เจริญก้าวหน้า 

ในหน้าที่การงาน  

    

51 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ผูร้่วมงานพัฒนาจุดเด่น

และแก้ไขจุดด้อยของตัวเอง 

    

52 ผูบ้ริหารให้ความสนใจผู้ร่วมงานทุกคน 

ด้วยความยุติธรรม 

    

53 ผูบ้ริหารมอบหมายหน้าที่รับผดิชอบให้

ผูร้่วมงานด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม 

    

54 ผูบ้ริหารมอบหมายหน้าที่รับผดิชอบให้

ผูร้่วมงาน โดยคำนึงถึงความรู ้

ความสามารถและปริมาณงาน 

    

55 ผูบ้ริหารเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง

ของผู้ร่วมงานอย่างช่ืนชมและจริงใจ 

    

56 ผูบ้ริหารทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความเช่ือมั่น

และศรัทธา และยอมรับอุทิศตนทำงาน 

เพื่อส่วนรวม 

    

57 ผูบ้ริหารทำให้ผู้ร่วมงานมองเห็นประโยชน์

ของสถานศกึษา เสมอืนหนึ่งผลประโยชน์

ของตน 

    

58 ผูบ้ริหารแต่งกายเป็นแบบอย่างต่อครูเสมอ     
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ข้อที ่ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญ 

ความ

คดิเห็น

เพิ่มเติม +1 0 -1 

59 ผูบ้ริหารประพฤติตน ในครรลองคลองธรรม 

เป็นแบบอย่างต่อครู 

    

60 เมื่อมีขอ้บกพร่อง ผดิพลาดภายในองค์กร 

ผูบ้ริหารมักแสดงความรับผิดชอบอยู่เสมอ 

    

5. การมีวสิัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์     

61 ผูบ้ริหารแจ้งแนวทางในการดำเนนิบทบาท

ภารกิจของสถานศกึษาได้อย่างชัดเจน 

    

62 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหบุ้คลากร

มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และแนว

ทางการพัฒนาสถานศกึษา 

    

63 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีแนวทางใหม่ ๆ ในการ

แก้ปัญหาการพัฒนาสถานศกึษาให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

    

64 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีเป้าหมายในการ

ทำงานโดยคำนึงถึงผูม้ีส่วนร่วมเป็นหลัก 

มองหาโอกาสใหม่ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ทำงานใหม่ 

    

65 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสร้างความเชื่อมั่น 

ให้ผู้ร่วมงานมีแนวความคิดต่อการสร้าง

วิสัยทัศน์ใหม่ 

    

66 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีแนวนโยบายและแผน

ดำเนนิการใหม่ ๆ สำหรับสถานศกึษา

สม่ำเสมอ 

    

67 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูใช้ภาวะผูน้ำในการ

ริเริ่มสร้างสรรค์กระบวนการทำงานใหม่ ๆ 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 

ความคดิเห็น

ผู้เชี่ยวชาญ 

ความ

คดิเห็น

เพิ่มเติม +1 0 -1 

68 ผูบ้ริหารมวีัฒนธรรมในการดำเนนิโครงการ/

กิจกรรมตามกรอบแนวคิดของค่านิยมและ

วิสัยทัศน์ของสถานศกึษาที่ได้กำหนดร่วมกัน 

    

69 ผูบ้ริหารมคี่านิยม และวิสัยทัศน์ร่วมกัน

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

    

70 ผูบ้ริหารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ใหผู้ร้่วมงาน 

ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

    

71 ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการตดิต่อ

ประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ 

เป็นอย่างดี 

    

72 ผูบ้ริหารกระตุ้นส่งเสริม กระบวนการใหม่ ๆ

ให้เกิดความสมดุลเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ 

ค่อยเป็นค่อยไป 

    

73 ผูบ้ริหารมสีติปัญญาเฉลียวฉลาด มคีวาม

ฉับไว ตอบสนองต่อปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

    

74 ผูบ้ริหารเป็นคนมีวสิัยทัศน์ มองไกล ใจกว้าง 

กล้าปรับเปลี่ยนเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ 

    

75 ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นและวิธีการอื่น 

ที่ไม่ตรงกับตน แล้วนำมาคิดไตร่ตรอง

รอบคอบ เพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าไป 

ในทิศทางเดียวกัน 

    

 

 

    ลงช่ือ ......................................................ผูป้ระเมิน 

   (……………………………………………………..) 

  ………………/…………………………./………….. 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

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

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี ้มจีุดประสงค์เพื่อศกึษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 2. แบบสอบถามฉบับนี ้ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 3. การตอบแบบสอบถามในแต่ละขั้นตอนมีคำชีแ้จงไว้ละเอยีดแล้ว กรุณา 

ได้ตอบทุกส่วนทุกตอนและตรงกับสภาพที่เป็นจริง 

 4. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครัง้นี้ จะนำไปใช้ประโยชน์ ในการ

พัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ต่อไป 

 ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี  

จงึขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

  นางสาวอรอุมา  ศรีประทุมวงศ์ 

  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  เกี่ยวกับตัวผูต้อบแบบสอบถาม 

ตามที่เป็นจรงิ 

 1. เพศ 

 1.1 ชาย 

 1.2 หญิง 

2. ประสบการณ์ในการทำงาน 

 2.1 นอ้ยกว่า 5 ปี 

 2.2 5 -10 ปี 

 2.3 มากกว่า 10 ป ี

 3. สถานภาพ 

 3.1 ผู้บริหารสถานศกึษา 

 3.2 ขา้ราชการครู 

 3.3 ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรยีน 

 3.4 ครู กศน.ตำบล 

 3.5 ครูศูนย์การเรียนชุมชน 

4. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 4.1 จังหวัดสกลนคร 

 4.2 จังหวัดนครพนม 

 4.3 จังหวัดมุกดาหาร 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



179 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 

  1.1 ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

  1.2 ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ 

  1.3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 

  1.4 ดา้นการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

1.5 ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ 

 2. เมื่ออ่านข้อความแล้ว ท่านคิดว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาของท่าน อยู่ในระดับใด โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับ 

ความคิดเห็นของท่าน 

 3. ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

  5  หมายถึง  ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

อยู่ในระดับมากที่สุด 

  4  หมายถึง  ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

อยู่ในระดับมาก 

  3  หมายถึง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

อยู่ในระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง  ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา  

อยู่ในระดับน้อย 

  1  หมายถึง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อที ่
ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

00 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

ผูบ้ริหารมเีป้าหมายชัดเจนในการปฏิบัติงานและ

สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ 

  

 

   

 

คำอธิบายคำตอบ 

 ข้อ 00 ระดับความคิดเห็น ผูต้อบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย  ลงใน 

ช่องระดับความคิดเห็น 4 แสดงว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับผูบ้ริหารสถานศกึษามีความรูค้วามเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนที่จะทำให้

วิสัยทัศน์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมาก 

 

ข้อที ่
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์      

1 ผูบ้ริหารให้ผู้ร่วมงานมสี่วนร่วมในการกำหนด

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  

     

2 ผูบ้ริหารมคีวามรูค้วามสามารถสร้างความมั่นใจ

ให้กับผูร้่วมงานว่าจะเอาชนะอุปสรรคปัญหา 

ต่าง ๆ ได้ 

     

3 ผูบ้ริหารยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

     

4 ผูบ้ริหารทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความรูส้ึกเต็มใจ 

และภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานด้วย  

     

5 ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

เป็นที่เคารพนับถือของผู้ร่วมงาน  

     

6 ผูบ้ริหารจัดระบบการทำงานอย่างมีแผน      
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ข้อที ่
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

7 ผูบ้ริหารจัดสรรหน้าที่รับผดิชอบให้กับผูร้่วมงาน

อย่างเสมอภาค บริสุทธิ์และยุติธรรม 

     

8 ผูบ้ริหารใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารงาน

จนผู้ร่วมงานเกิดความศรัทธาและไว้วางใจ 

     

9 ผูบ้ริหารใชห้ลักการและเหตุผลอธิบายให้

ผูร้่วมงานเกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน 

     

10 ผูบ้ริหารแบ่งปันความสำเร็จในการทำงาน 

ร่วมกับผูร้่วมงาน เมื่องานสำเร็จบรรลุเป้าหมาย 

     

11 ผูบ้ริหารร่วมรับผดิชอบกับผูร้่วมงาน เมื่อเกิด

ความเสียหายภายในองค์กร 

     

12 ผูบ้ริหารมคีวามมั่นคงในอารมณ์ทำงาน 

โดยใช้เหตุผล 

     

13 ผูบ้ริหารสร้างความเชื่อมั่น ความเคารพ  

ความศรัทธาต่อผู้ร่วมงาน 

     

14 ผูร้่วมงานมคีวามรูส้ึกว่าผูบ้ริหารมีพลังอำนาจ 

และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

     

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ      

15 ผูบ้ริหารมองการณ์ไกลและมีเป้าหมายในการ

ทำงานที่ชัดเจน  

     

16 ผูบ้ริหารให้กำลังใจผูร้่วมงานในการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

     

17 ผูบ้ริหารให้ความเชื่อม่ันในตัวผูร้่วมงาน 

ว่าจะสามารถทำงานที่มอบหมายได้สำเร็จ  

     

18 ผูบ้ริหารสร้างค่านยิมในการทำงานโดยให้

ผูร้่วมงานคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 
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ข้อที ่
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

19 ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความแน่วแน่ที่ทำงาน 

ให้สำเร็จตามที่กำหนด 

     

20 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานมสี่วนร่วม  

ในการแสดงความคิดเห็นและตัดสนิใจในการหา

วิธีป้องกันและการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ 

     

21 ผูบ้ริหารใชว้ิธีการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้จาก

การร่วมมอืร่วมใจของทุกคน  

     

22 ผูบ้ริหารส่งเสริม สนับสนุนใหก้ำลังใจผูร้่วมงาน

ในการแก้ปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ  

     

23 ผูบ้ริหารเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยการคิดวิเคราะห์

และเหตุผลต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเป็นระบบ  

     

24 ผูบ้ริหารกำหนดมาตรฐานในการทำงานไว้สูง 

เพื่อกระตุน้และท้าทายความสารถของผูร้่วมงาน 

     

25 ผูบ้ริหารทำให้ผู้ร่วมงานมคีวามเข้าใจอันดี 

ต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร 

     

26 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดมุมมองแนวคิด

ใหม่ ๆ ในการทำงาน 

     

27 ผูบ้ริหารมแีผนงานรองรับเมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางดา้นนโยบายทางการศกึษา 

และสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างรวดเร็ว 

     

28 ผูบ้ริหารมอบหมายงานที่ท้าทายใหแ้ก่ผูร้่วมงาน 

เพื่อให้ผู้ร่วมงานเกิดการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ 

     

3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา      

29 ผูบ้ริหารแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบถึงปัญหา 

ที่หน่วยงานกำลังประสบอยู่  
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ข้อที ่
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

30 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานมสี่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็นและตัดสินใจในการหาวิธีป้องกัน

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้  

     

31 ผูบ้ริหารวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการ

ทำงานโดยใช้ข้อมูลหลักฐาน 

     

32 ผูบ้ริหารใชว้ิธีการตั้งคำถาม เพื่อนำไปสู่การมี

ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 

     

33 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร้่วมงานระบุปัญหาของ

หน่วยงานโดยใช้เหตุผลและหลักการมากกว่า

การคิดเอาเองว่าเป็นปัญหา 

     

34 ผูบ้ริหารช่วยให้ผูร้่วมงานมองปัญหา 

ในหลายแง่มุม  

     

35 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร้่วมงานพูดคุยวิเคราะห์ 

ในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหา  

     

36 ผูบ้ริหารสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้

ผูร้่วมงานเห็นคุณค่าของผลงานที่สำเร็จเพื่อเกิด

ความพยายามในการทำงานมากขึ้น  

     

37 ผูบ้ริหารให้ความสนใจที่จะปรับปรุงวธิีการ

ทำงานแบบเดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในยุคปัจจุบัน 

     

38 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน      

39 ผูบ้ริหารจัดประชุมอภปิรายเพื่อหาแนวทาง 

ใหม่ ๆ ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรยีน 

     

40 ผูบ้ริหารจัดประชุมเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงาน

อภปิรายประเด็นความคดิใหม่ ๆ ทางการศกึษา 

     

41 ผูบ้ริหารไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ร่วมงาน      
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ข้อที ่
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

42 ผูบ้ริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ 

แก่ครู โดยอาศัยวิทยากรจากชุมชน  

“ปราชญ์ชาวบ้าน” 

     

4. การคำนงึถงึความเป็นปัจเจกบุคคล      

43 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน      

44 ผูบ้ริหารรับฟังเรื่องราวและความคิดเห็น 

ของผู้ร่วมงานด้วยความตั้งใจ  

     

45 ผูบ้ริหารให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อ

ความก้าวหน้าของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล  

     

46 ผูบ้ริหารเป็นพี่เลีย้งคอยแนะนำวิธีการทำงาน 

แก่ผูร้่วมงานเป็นรายบุคคล  

     

47 ผูบ้ริหารส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงานที่มี

ความสามารถพิเศษให้เจริญก้าวหน้าในหนา้ที่

การงาน  

     

48 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ผูร้่วมงานพัฒนาจุดเด่น 

และแก้ไขจุดด้อยของตัวเอง 

     

49 ผูบ้ริหารให้ความสนใจผู้ร่วมงานทุกคน 

ด้วยความยุติธรรม 

     

50 ผูบ้ริหารมอบหมายหน้าที่รับผดิชอบใหผู้้ร่วมงาน

ด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม 

     

51 ผูบ้ริหารมอบหมายหน้าที่รับผดิชอบใหผู้้ร่วมงาน 

โดยคำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ 

และปริมาณงาน 

     

52 ผูบ้ริหารเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 

ของผู้ร่วมงานอย่างช่ืนชมและจริงใจ 

     

53 ผูบ้ริหารทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความเช่ือมั่นและ

ศรัทธาและยอมรับอุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวม 
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ข้อที ่
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

54 ผูบ้ริหารทำให้ผู้ร่วมงานมองเห็นประโยชน์ของ

สถานศกึษา เสมอืนหนึ่งผลประโยชน์ของตน 

     

55 ผูบ้ริหารแต่งกายเป็นแบบอย่างต่อครูเสมอ      

56 ผูบ้ริหารประพฤติตนในครรลองคลองธรรม  

เป็นแบบอย่างต่อครู 

     

57 เมื่อมีขอ้บกพร่อง ผดิพลาดภายในองค์กร 

ผูบ้ริหารมักแสดงความรับผิดชอบอยู่เสมอ 

     

5. การมีวสิัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์      

58 ผูบ้ริหารแจ้งแนวทางในการดำเนนิบทบาท

ภารกิจของสถานศกึษาได้อย่างชัดเจน 

     

59 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิดโอกาสใหบุ้คลากร 

มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และแนว

ทางการพัฒนาสถานศกึษา 

     

60 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีแนวทางใหม่ ๆ ในการ

แก้ปัญหาการพัฒนาสถานศกึษาให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

     

61 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีเป้าหมายในการทำงาน

โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนร่วมเป็นหลัก มองหาโอกาส

ใหม่ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานใหม่ 

     

62 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสร้างความเชื่อมั่นให้

ผูร้่วมงานมีแนวความคิดต่อการ 

สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ 

     

63 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีแนวนโยบายและแผน

ดำเนนิการใหม่ ๆ สำหรับสถานศกึษาสม่ำเสมอ 

     

64 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูใช้ภาวะผูน้ำในการรเิริ่ม

สร้างสรรค์กระบวนการทำงานใหม่ ๆ 
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ข้อที ่
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

65 ผูบ้ริหารมวีัฒนธรรมในการดำเนนิโครงการ /

กิจกรรมตามกรอบแนวคิดของค่านิยมและ

วิสัยทัศน์ของสถานศกึษาที่ได้กำหนดร่วมกัน 

     

66 ผูบ้ริหารมคี่านิยม และวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนรู้ 

     

77 ผูบ้ริหารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ใหผู้ร้่วมงานได้อย่าง

ถูกต้องและชัดเจน 

     

68 ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการตดิต่อ

ประสานงานกับบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี 

     

69 ผูบ้ริหารกระตุ้นส่งเสริม กระบวนการใหม่ ๆ  

ให้เกิดความสมดุล เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ  

ค่อยเป็นค่อยไป 

     

70 ผูบ้ริหารมสีติปัญญาเฉลียวฉลาด มคีวามฉับไว 

ตอบสนองต่อปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

     

71 ผูบ้ริหารเป็นคนมีวสิัยทัศน์ มองไกล ใจกว้าง 

กล้าปรับเปลี่ยนเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ 

     

72 ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นและวิธีการอื่นที่ไม่

ตรงกับตน แล้วนำมาคิดไตร่ตรองรอบคอบ 

เพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกัน 

     

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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ตาราง 18 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผูเ้ช่ียวชาญ การศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย

อำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 

1 2 3 4 5 

1 เพศ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 ประสบการณ์ในการทำงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 สถานภาพของ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

1. ดา้นการมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ 

        

1 ผูบ้ริหารให้ผู้ร่วมงานมสี่วนร่วม

ในการกำหนดวิสัยทัศน์ของ

หน่วยงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 ผูบ้ริหารมคีวามรูค้วามสามารถ

สร้างความมั่นใจให้กับผูร้่วมงาน

ว่าจะเอาชนะอุปสรรคปัญหา 

ต่าง ๆ ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 ผูบ้ริหารยึดหลักคุณธรรมและ

จรยิธรรมประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 ผูบ้ริหารทำให้ผู้ร่วมงานเกิด

ความรูส้ึกเต็มใจและภาคภูมิใจ

เมื่อได้ร่วมงานด้วย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 

1 2 3 4 5 

5 ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดเีป็นที่เคารพนับถือ

ของผู้ร่วมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 ผูบ้ริหารจัดระบบการทำงาน

อย่างมีแผน 

+1 +1 +1 +1 0 4 .80 ใช้ได้ 

7 ผูบ้ริหารจัดสรรหน้าที่รับผดิชอบ

ให้กับผูร้่วมงานอย่างเสมอภาค 

บริสุทธิ์และยุติธรรม 

+1 +1 0 +1 0 3 .60 ใช้ได้ 

8 ผูบ้ริหารใชห้ลักธรรมาภบิาลใน

การบริหารงานจนผูร้่วมงานเกิด

ความศรัทธาและไว้วางใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 ผูบ้ริหารใชห้ลักการและเหตุผล

อธิบายให้ผู้ร่วมงานเกิดความ

มุ่งม่ันในการทำงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 ผูบ้ริหารแบ่งปันความสำเร็จ 

ในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงาน 

เมื่องานสำเร็จบรรลุเป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 ผูบ้ริหารยึดหลักการทำงานโดย

มุ่งเนน้เป้าหมายและความสำเร็จ

ของงาน มากกว่าสิ่งอื่นใด 

0 +1 +1 +1 -1 3 .40 ใช ้

ไม่ได้ 

12 ผูบ้ริหารร่วมรับผดิชอบกับ

ผูร้่วมงาน เมื่อเกิดความเสียหาย

ภายในองค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 

1 2 3 4 5 

13 ผูบ้ริหารมคีวามมั่นคงในอารมณ์ 

ทำงานโดยใช้เหตุผล 

+1 +1 +1 +1 0 4 .80 ใช้ได้ 

14 ผูบ้ริหารสร้างความเชื่อมั่น 

ความเคารพ ความศรัทธาต่อ

ผูร้่วมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 ผูร้่วมงานมคีวามรูส้ึกว่าผูบ้ริหาร

มีพลังอำนาจ และมีความเชื่อมั่น

ในตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ         

16 ผูบ้ริหารมองการณ์ไกลและมี

เป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

17 ผูบ้ริหารให้กำลังใจผูร้่วมงาน 

ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

และสม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 ผูบ้ริหารให้ความเชื่อม่ันในตัว

ผูร้่วมงานว่าจะสามารถทำงาน 

ที่มอบหมายได้สำเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

19 ผูบ้ริหารสร้างค่านยิมในการ

ทำงานโดยให้ผูร้่วมงานคำนึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

20 ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงความ

แน่วแน่ที่ทำงานให้สำเร็จตามที่

กำหนด 

+1 +1 +1 +1 0 4 .80 ใช้ได้ 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 

1 2 3 4 5 

21 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงาน

มีส่วนร่วม ในการแสดงความ

คิดเห็นและตัดสินใจในการหา 

วิธีป้องกันและการแก้ปัญหา 

ที่เกิดขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

22 ผูบ้ริหารใชว้ิธีการเอาชนะ

อุปสรรคต่าง ๆ ได้จากการ

ร่วมมอืร่วมใจของทุกคน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 .80 ใช้ได้ 

23 ผูบ้ริหารส่งเสริม สนับสนุนให้

กำลังใจผู้ร่วมงานในการ

แก้ปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 ผูบ้ริหารเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วย

การคิดวิเคราะห์และเหตุผล 

ต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

25 ผูบ้ริหารกำหนดมาตรฐานในการ

ทำงานไว้สูงเพื่อกระตุน้และ 

ท้าทายความสารถของผูร้่วมงาน 

0 +1 +1 +1 0 3 .80 ใช้ได้ 

26 ผูบ้ริหารทำให้ผู้ร่วมงานมคีวาม

เข้าใจอันดีต่อวิสัยทัศน์ของ

องค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 .80 ใช้ได้ 

27 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิด

มุมมองแนวคิดใหม่ ๆ ในการ

ทำงาน 

+1 +1 +1 +1 0 4 .80 ใช้ได้ 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 

1 2 3 4 5 

28 ผูบ้ริหารมแีผนงานรองรับเมื่อ

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

นโยบายทางการศึกษา และ

สภาพแวดล้อมทางสังคมอย่าง

รวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 -1 3 1.00 ใช้ได้ 

29 ผูบ้ริหารมอบหมายงานที่ท้าทาย

ให้แก่ผูร้่วมงาน เพื่อให้ผู้ร่วมงาน

เกิดการเรยีนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

30 ผูบ้ริหารมเีกียรตบิัตรมอบใหค้รู

ผูม้ีผลงานดีเด่นอยู่เสมอ 

0 +1 +1 +1 +1 4 .40 ใช ้

ไม่ได้ 

3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา         

31 ผูบ้ริหารแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบ

ถึงปัญหาที่หน่วยงานกำลัง

ประสบอยู่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

32 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงาน

มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

และตัดสินใจในการหาวิธีป้องกัน

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

33 ผูบ้ริหารวิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหาในการทำงานโดยใช้ข้อมูล

หลักฐาน 

+1 +1 +1 +1 0 4 .80 ใช้ได้ 

34 ผูบ้ริหารใชว้ิธีการตั้งคำถาม  

เพื่อนำไปสู่การมสี่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 

1 2 3 4 5 

35 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร้่วมงาน

ระบุปัญหาของหน่วยงานโดยใช้

เหตุผลและหลักการมากกว่าการ

คิดเอาเองว่าเป็นปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

37 ผูบ้ริหารช่วยให้ผูร้่วมงานมอง

ปัญหาในหลายแง่มุม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

38 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร้่วมงาน

พูดคุยวิเคราะห์ในเรื่องที่อาจจะ

เป็นปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

39 ผูบ้ริหารสร้างความมั่นใจและ

ส่งเสริมใหผู้้ร่วมงานเห็นคุณค่า

ของผลงานที่สำเร็จเพื่อเกิด

ความพยายามในการทำงาน 

มากขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

40 ผูบ้ริหารให้ความสนใจที่จะ

ปรับปรุงวธิีการทำงานแบบเดิม

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ยุคปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 0 4 .80 ใช้ได้ 

41 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศที่ดี 

ในการทำงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

42 ผูบ้ริหารจัดประชุมอภปิรายเพื่อ

หาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนา

จัดการเรยีนรู้ให้กับผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 

1 2 3 4 5 

43 ผูบ้ริหารจัดประชุมเปิดโอกาส 

ให้ผู้ร่วมงานอภปิรายประเด็น

ความคิดใหม่ ๆ ทางการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

44 ผูบ้ริหารไม่วิจารณ์ความคิด 

ของผู้ร่วมงาน 

+1 +1 +1 +1 -1 3 .60 ใช้ได้ 

45 ผูบ้ริหารให้ความสำคัญในการ

พัฒนาความรูแ้ก่ครู โดยอาศัย 

วิทยากรจากชุมชน  

“ปราชญ์ชาวบ้าน” 

+1 +1 0 +1 0 3 .60 ใช้ได้ 

4. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล         

46 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศที่ดี 

ในการทำงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

47 ผูบ้ริหารรับฟังเรื่องราวและ

ความคิดเห็นของผู้ร่วมงานด้วย

ความตัง้ใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

48 ผูบ้ริหารให้คำแนะนำที่เป็น

ประโยชน์ต่อความก้าวหนา้ 

ของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

49 ผูบ้ริหารเป็นพี่เลีย้งคอยแนะนำ

วิธีการทำงานแก่ผู้ร่วมงานเป็น

รายบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 

1 2 3 4 5 

50 ผูบ้ริหารส่งเสริมสนับสนุน

ผูร้่วมงานที่มีความสามารถ

พิเศษใหเ้จริญก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน 

+1 +1 +1 +1 0 4 .80 ใช้ได้ 

51 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ผูร้่วมงาน

พัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อย

ของตัวเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

52 ผูบ้ริหารให้ความสนใจผู้ร่วมงาน

ทุกคนด้วยความยุติธรรม 

+1 +1 +1 +1 -1 3 .60 ใช้ได้ 

53 ผูบ้ริหารมอบหมายหน้าที่

รับผิดชอบให้ผูร้่วมงานด้วย

ความเสมอภาคและยุติธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

54 ผูบ้ริหารมอบหมายหน้าที่

รับผิดชอบให้ผูร้่วมงาน 

โดยคำนึงถึงความรู ้

ความสามารถและปริมาณงาน 

0 +1 +1 +1 +1 4 .80 ใช้ได้ 

55 ผูบ้ริหารเปิดใจรับฟังความ

คิดเห็นที่แตกต่างของผูร้่วมงาน

อย่างช่ืนชมและจรงิใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

56 ผูบ้ริหารทำให้ผู้ร่วมงานเกิด

ความเช่ือมั่นและศรัทธา  

และยอมรับอุทิศตนทำงาน 

เพื่อส่วนรวม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 

1 2 3 4 5 

57 ผูบ้ริหารทำให้ผู้ร่วมงานมองเห็น

ประโยชน์ของสถานศกึษา 

เสมือนหนึ่งผลประโยชน์ของตน 

0 +1 +1 +1 +1 4 .80 ใช้ได้ 

58 ผูบ้ริหารแต่งกายเป็นแบบอย่าง

ต่อครูเสมอ 

+1 +1 +1 +1 -1 3 .60 ใช้ได้ 

59 ผูบ้ริหารประพฤติตน ในครรลอง

คลองธรรม เป็นแบบอย่างต่อครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

60 เมื่อมีขอ้บกพร่อง ผดิพลาด

ภายในองค์กร ผูบ้ริหารมักแสดง

ความรับผดิชอบอยู่เสมอ 

+1 +1 0 +1 0 3 .60 ใช้ได้ 

5. การมวีิสัยทัศน์และความคิด  

สร้างสรรค์ 

        

61 ผูบ้ริหารแจ้งแนวทางในการ

ดำเนนิบทบาทภารกิจของ

สถานศกึษาได้อย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

62 ผูบ้ริหารสถานศกึษาเปิดโอกาส

ให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการ

กำหนดวิสัยทัศน์และแนว

ทางการพัฒนาสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

63 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีแนวทาง

ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาการ

พัฒนาสถานศกึษาให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 

1 2 3 4 5 

64 ผูบ้ริหารสถานศกึษามีเป้าหมาย

ในการทำงานโดยคำนึงถึงผู้มี

ส่วนร่วมเป็นหลัก มองหาโอกาส

ใหม่ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ทำงานใหม่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

65 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสร้างความ

เชื่อมั่นให้ผูร้่วมงานมี

แนวความคิดต่อการสร้าง

วิสัยทัศน์ใหม่ 

+1 +1 +1 +1 0 4 .80 ใช้ได้ 

66 ผูบ้ริหารสถานศกึษามี

แนวนโยบายและแผนดำเนินการ

ใหม่ ๆ สำหรับสถานศกึษา

สม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 +1 0 4 .80 ใช้ได้ 

67 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูใช้ภาวะ

ผูน้ำในการรเิริ่มสร้างสรรค์

กระบวนการทำงานใหม่ ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

68 ผูบ้ริหารมวีัฒนธรรมในการ

ดำเนนิโครงการ / กิจกรรมตาม

กรอบแนวคิดของค่านิยมและ

วิสัยทัศน์ของสถานศกึษาที่ได้

กำหนดร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 0 4 .80 ใช้ได้ 

69 ผูบ้ริหารมคี่านิยมและวิสัยทัศน์

ร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 

IOC 
สรุป 

1 2 3 4 5 

70 ผูบ้ริหารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 

ให้ผู้ร่วมงานได้อย่างถูกต้อง 

และชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

71 ผูบ้ริหารมคีวามสามารถ 

ในการตดิต่อประสานงานกับ

บุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 +1 0 4 .80 ใช้ได้ 

72 ผูบ้ริหารกระตุ้นส่งเสริม 

กระบวนการใหม่ ๆ ให้เกิดความ

สมดุล เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ 

ค่อยเป็นค่อยไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

73 ผูบ้ริหารมสีติปัญญาเฉลียว

ฉลาด มคีวามฉับไว ตอบสนอง

ต่อปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 -1 3 .60 ใช้ได้ 

74 ผูบ้ริหารเป็นคนมีวสิัยทัศน์  

มองไกล ใจกว้าง  

กล้าปรับเปลี่ยนเรียนรู้เปิดรับ 

สิ่งใหม่ ๆ 

+1 +1 +1 +1 0 4 .80 ใช้ได้ 

75 ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นและ

วิธีการอื่นที่ไม่ตรงกับตน แล้ว

นำมาคิดไตร่ตรองรอบคอบ 

เพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าไป

ในทิศทางเดียวกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก จ 

ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ตาราง 19 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) กับคะแนนรวม 

ของแบบสอบถามการศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

ด้านที่ ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

1. ดา้นการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

   ค่าความเชื่อม่ัน 0.94 

1 0.75 

2 0.71 

3 0.64 

4 0.83 

5 0.63 

6 0.71 

7 0.80 

8 0.69 

9 0.75 

10 0.69 

11 0.65 

12 0.67 

13 0.69 

14 0.75 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

   ค่าความเชื่อม่ัน 0.94 

15 0.76 

16 0.76 

17 0.77 

18 0.74 

19 0.71 

20 0.59 

21 0.69 

22 0.73 

23 0.72 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ด้านที่ ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

    ค่าความเชื่อมั่น 0.94 (ต่อ) 

 

 

 

24 0.66 

25 0.67 

26 0.72 

27 0.61 

28 0.82 

3. ดา้นการกระตุ้นการใช้ปัญญา 

    ค่าความเชื่อมั่น 0.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 0.80 

30 0.85 

31 0.74 

32 0.81 

33 0.68 

34 0.72 

35 0.85 

36 0.75 

37 0.73 

38 0.78 

39 0.81 

40 0.79 

41 0.69 

42 0.69 

4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

    ค่าความเชื่อมั่น 0.96 

 

 

 

 

 

43 0.76 

44 0.77 

45 0.74 

46 0.79 

47 0.78 

48 0.73 

49 0.77 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ด้านที่ ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

    ค่าความเชื่อมั่น 0.96 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

50 0.79 

51 0.79 

52 0.75 

53 0.79 

54 0.79 

55 0.75 

56 0.78 

57 0.78 

5. ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ 

    ค่าความเชื่อมั่น 0.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 0.75 

59 0.66 

60 0.78 

61 0.80 

62 0.64 

63 0.74 

64 0.63 

65 0.75 

66 0.74 

67 0.74 

68 0.59 

69 0.78 

70 0.72 

71 0.83 

72 0.74 

ค่าอำนาจจำแนกมีค่า อยู่ระหว่าง 0.59 - 0.85 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ มคี่า 0.97 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามเพื่อหาแนวทางการพัฒนา 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ                                          

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2   

              
 

ชื่อผู้วิจัย นางสาวอรอุมา  ศรีประทุมวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

          สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประธานที่ปรกึษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ประธานกรรมการ  

กรรมการที่ปรกึษา ดร.ระภพีรรณ  รอ้ยพิลา   กรรมการ      

   

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………………………………………………………………………………..………  

ตำแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สถานที่ทำงาน ……………………………………………………………………………………………………………………… 

วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์…………………………………………………………………………………………………………. 

เริ่มการสัมภาษณ์เวลา…………………………………สิน้สุดการสัมภาษณ์เวลา………………………..……. 

ประเด็นคำถาม 

 ในการวิจัย เรื่อง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา                       

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ครั้งนี้ พบว่ามี 2 ด้าน ที่ควรหาแนวทางยกระดับภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา คือ 

  1. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

  2. ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา 

 ในฐานะที่ท่านเป็นผูท้ี่มคีวามรูค้วามสามารถในเรื่อง เรื่อง ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2   
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 1. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………………… 

 2. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………………………………

 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้เช่ียวชาญทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ท่านได้เสียสละ

เวลาให้ความอนุเคราะห์เสนอแนวทางการภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษาศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้  

 

 

   นางสาวอรอุมา  ศรีประทุมวงศ์ 

   นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอย่างการวเิคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ผลการวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 

ภาพรวมเฉลี่ยภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ ทั้ง 5 ด้าน 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.970 5 

 

 

ภาพรวมเฉลี่ย ทั้ง 72 ข้อ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.988 72 
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ภาพรวมเฉลี่ยรายข้อและรายด้าน ด้านที่ 1 ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.940 14 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Inf1 54.260 46.686 0.750 0.934 

Inf2 54.280 48.083 0.708 0.935 

Inf3 54.240 48.839 0.636 0.937 

Inf4 54.260 46.931 0.834 0.932 

Inf5 54.200 47.959 0.625 0.938 

Inf6 54.500 45.398 0.711 0.936 

Inf7 54.380 44.567 0.795 0.933 

Inf8 54.400 46.531 0.691 0.936 

Inf9 54.360 47.500 0.749 0.934 

Inf10 54.300 48.704 0.685 0.936 

Inf11 54.260 49.502 0.647 0.937 

Inf12 54.400 48.449 0.666 0.936 

Inf13 54.300 48.051 0.685 0.936 

Inf14 54.360 48.194 0.749 0.935 
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ภาพรวมเฉลี่ยรายข้อและรายด้าน ด้านที่ 2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.942 14 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Inpi15 55.320 34.834 0.759 0.936 

Inpi16 55.520 34.418 0.759 0.936 

Inpi17 55.380 34.975 0.765 0.936 

Inpi18 55.380 34.853 0.738 0.937 

Inpi19 55.360 35.623 0.705 0.938 

Inpi20 55.360 35.827 0.594 0.941 

Inpi21 55.400 36.204 0.687 0.938 

Inpi22 55.420 35.024 0.734 0.937 

Inpi23 55.380 35.302 0.716 0.937 

Inpi24 55.500 36.173 0.662 0.939 

Inpi25 55.400 36.286 0.673 0.938 

Inpi26 55.400 34.490 0.720 0.937 

Inpi27 55.380 36.608 0.608 0.940 

Inpi28 55.380 34.608 0.821 0.934 
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ภาพรวมเฉลี่ยรายข้อและรายด้าน ด้านที่ 3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.956 14 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Intell29 54.940 40.996 0.801 0.952 

Intell30 54.980 40.469 0.847 0.951 

Intell31 55.000 42.449 0.735 0.954 

Intell32 55.100 40.704 0.813 0.952 

Intell33 55.060 42.425 0.684 0.955 

Intell34 55.020 41.612 0.722 0.954 

Intell35 55.020 41.816 0.849 0.951 

Intell36 54.960 41.468 0.749 0.953 

Intell37 54.940 41.894 0.726 0.954 

Intell38 55.000 41.102 0.776 0.953 

Intell39 54.880 41.047 0.814 0.952 

Intell40 54.940 40.425 0.791 0.952 

Intell41 55.060 42.384 0.690 0.955 

Intell42 54.960 42.243 0.689 0.955 
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ภาพรวมเฉลี่ยรายข้อและรายด้าน ด้านที่ 4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.960 15 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Indivi43 59.700 50.255 0.757 0.958 

Indivi44 59.620 50.812 0.771 0.957 

Indivi45 59.680 51.691 0.744 0.958 

Indivi46 59.720 50.777 0.790 0.957 

Indivi47 59.580 50.575 0.781 0.957 

Indivi48 59.740 51.788 0.729 0.958 

Indivi49 59.620 51.628 0.765 0.958 

Indivi50 59.720 49.716 0.790 0.957 

Indivi51 59.640 49.990 0.793 0.957 

Indivi52 59.680 50.549 0.751 0.958 

Indivi53 59.680 50.957 0.787 0.957 

Indivi54 59.580 50.861 0.792 0.957 

Indivi55 59.460 51.723 0.747 0.958 

Indivi56 59.540 51.233 0.779 0.957 

indivi57 59.640 50.807 0.781 0.957 
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ภาพรวมเฉลี่ยรายข้อและรายด้าน ด้านที่ 5 ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.948 15 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Creative58 59.500 45.316 0.754 0.944 

Creative59 59.520 45.724 0.664 0.945 

Creative60 59.580 45.106 0.776 0.943 

Creative61 59.640 44.480 0.804 0.942 

Creative62 59.560 46.047 0.641 0.946 

Creative63 59.700 45.316 0.744 0.944 

Creative64 59.560 46.129 0.630 0.946 

Creative65 59.620 44.812 0.748 0.944 

Creative66 59.480 44.989 0.743 0.944 

Creative67 59.600 44.816 0.736 0.944 

Creative68 59.500 44.296 0.589 0.949 

Creative69 59.580 44.738 0.777 0.943 

Creative70 59.560 45.109 0.719 0.944 

Creative71 59.520 44.826 0.831 0.942 

Creative72 59.560 45.313 0.737 0.944 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามจังหวัดและเพศ  

โดยวิธี analyze -descriptive statistics –crosstabs 

 

1) ชาย หญิง   

Sex * Status Crosstabulation 

Count       

  Status 

Total 

  

administator teacher 

volunteer 

teacher 

kosonor 

tumbon 

teacher 

community 

learnig 

teacher 

Sex male 19 9 30 113 47 218 

female 18 23 49 156 75 321 

Total 37 32 79 269 122 539 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามจังหวัดและประสบการณ์ในการทำงาน 

โดยวิธี analyze -descriptive statistics –crosstabs 
 

Experience * Province Crosstabulation 

Count      

  Province 

Total   Sakon Nakon Mukda 

Experience less than 5 years 60 12 16 88 

5-10 years 130 81 45 256 

more than 5 years 89 62 44 195 

Total 279 155 105 539 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามจังหวัดและสถานภาพ 

Province * Status Crosstabulation 

Count        

  Status 

Total 

  

administator teacher 

volunteer 

teacher 

kosonor 

tumbon 

teacher 

community 

learnig 

teacher 

Province Sakon 18 14 36 123 88 279 

Nakon 12 11 31 93 8 155 

Mukda 7 7 12 53 26 105 

Total 37 32 79 269 122 539 

 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรความหมายภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา  ตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยรวมและรายด้าน 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

totallnf 539 1 5 4.290 0.595 

totallnpi 539 2 5 4.271 0.587 

totallntell 539 2 5 4.269 0.559 

totallndivi 539 2 5 4.284 0.591 

totalcreative 539 1 5 4.294 0.579 

sumtotall 539 1 5 4.282 0.560 

Valid N (listwise) 539     
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ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรความหมายภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

ด้านที่ 1 ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Inf1 539 1 5 4.353 0.680 

Inf2 539 1 5 4.308 0.680 

Inf3 539 1 5 4.308 0.735 

Inf4 539 1 5 4.301 0.723 

Inf5 539 2 5 4.358 0.700 

Inf6 538 1 5 4.268 0.708 

Inf7 539 1 5 4.252 0.768 

Inf8 539 1 5 4.297 0.732 

Inf9 539 1 5 4.278 0.719 

Inf10 539 1 5 4.276 0.716 

Inf11 539 1 5 4.286 0.714 

Inf12 539 1 5 4.230 0.756 

Inf13 539 1 5 4.301 0.726 

Inf14 539 1 5 4.249 0.755 

totallnf 539 1 5 4.290 0.595 

Valid N (listwise) 538     
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ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ด้านที่ 2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Inpi15 539 1 5 4.297 0.722 

Inpi16 539 1 5 4.260 0.741 

Inpi17 539 2 5 4.278 0.717 

Inpi18 539 1 5 4.299 0.715 

Inpi19 539 2 5 4.284 0.653 

Inpi20 539 2 5 4.262 0.679 

Inpi21 539 1 5 4.288 0.701 

Inpi22 539 1 5 4.245 0.739 

Inpi23 539 1 5 4.254 0.732 

Inpi24 539 1 5 4.241 0.701 

Inpi25 539 1 5 4.265 0.707 

Inpi26 539 1 5 4.267 0.723 

Inpi27 539 1 5 4.278 0.703 

Inpi28 539 1 5 4.282 0.689 

totallnpi 539 2 5 4.271 0.587 

Valid N (listwise) 539     
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ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ด้านที่ 3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Intell29 539 2 5 4.267 0.653 

Intell30 539 2 5 4.276 0.673 

Intell31 539 2 5 4.249 0.666 

Intell32 539 2 5 4.236 0.629 

Intell33 539 2 5 4.271 0.680 

Intell34 539 1 5 4.239 0.701 

Intell35 539 1 5 4.256 0.688 

Intell36 539 1 5 4.273 0.704 

Intell37 539 1 5 4.267 0.689 

Intell38 539 1 5 4.276 0.708 

Intell39 539 1 5 4.295 0.671 

Intell40 539 2 5 4.323 0.656 

Intell41 539 1 5 4.208 0.755 

Intell42 539 1 5 4.328 0.702 

totallntell 539 2 5 4.269 0.559 

Valid N (listwise) 539     
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ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ด้านที่ 4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Indivi43 539 1 5 4.286 0.737 

Indivi44 539 1 5 4.273 0.710 

Indivi45 539 2 5 4.254 0.665 

Indivi46 539 2 5 4.215 0.680 

Indivi47 539 2 5 4.278 0.679 

Indivi48 539 2 5 4.278 0.679 

Indivi49 539 1 5 4.282 0.748 

Indivi50 539 1 5 4.267 0.718 

Indivi51 539 1 5 4.254 0.682 

Indivi52 539 1 5 4.265 0.733 

Indivi53 539 1 5 4.241 0.732 

Indivi54 539 1 5 4.325 0.719 

Indivi55 539 2 5 4.401 0.678 

Indivi56 539 1 5 4.343 0.708 

indivi57 539 1 5 4.295 0.734 

totallndivi 539 2 5 4.284 0.591 

Valid N (listwise) 539     
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ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ด้านที่ 5 ด้านการมวีิสัยทัศน์และความคิด

สร้างสรรค์ 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Creative58 539 1 5 4.310 0.675 

Creative59 539 1 5 4.289 0.672 

Creative60 539 1 5 4.282 0.686 

Creative61 539 1 5 4.289 0.696 

Creative62 539 1 5 4.293 0.681 

Creative63 539 1 5 4.276 0.695 

Creative64 539 1 5 4.297 0.706 

Creative65 539 1 5 4.321 0.710 

Creative66 539 1 5 4.328 0.688 

Creative67 539 1 5 4.327 0.691 

Creative68 539 1 5 4.378 0.712 

Creative69 539 1 5 4.202 0.704 

Creative70 539 1 5 4.237 0.670 

Creative71 539 1 5 4.288 0.719 

Creative72 539 1 5 4.284 0.744 

totalcreative 539 1 5 4.294 0.579 

Valid N (listwise) 539     
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา                        

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ                                                

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล                                   

และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามเพศ                                                             

โดยใช้ค่าสถิต ิt – test (Independent Samples) 
 

Group Statistics 

 Sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

totallnf male 218 4.341 .578 .039 

female 321 4.256 .605 .034 

totallnpi male 218 4.308 .578 .039 

female 321 4.247 .592 .033 

totallntell male 218 4.295 .586 .040 

female 321 4.251 .540 .030 

totallndivi male 218 4.315 .594 .040 

female 321 4.263 .589 .033 

totalcreative male 218 4.332 .590 .040 

female 321 4.267 .572 .032 

sumtotall male 218 4.318 .565 .038 

female 321 4.257 .555 .031 
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Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

  Lower Upper 

totallnf Equal 

variances 

assumed 

.157 .692 1.644 537 .101 .086 .052 -.017 .188 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1.658 479.663 .098 .086 .052 -.016 .187 

totallnpi Equal 

variances 

assumed 

.142 .706 1.183 537 .237 .061 .051 -.040 .162 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1.189 473.780 .235 .061 .051 -.040 .162 

totallntell Equal 

variances 

assumed 

1.532 .216 .879 537 .380 .043 .049 -.053 .139 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  .866 440.159 .387 .043 .050 -.055 .141 
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totallndivi Equal 

variances 

assumed 

.213 .644 .997 537 .319 .052 .052 -.050 .154 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  .996 463.600 .320 .052 .052 -.050 .154 

totalcreative Equal 

variances 

assumed 

.059 .809 1.286 537 .199 .065 .051 -.034 .165 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1.278 456.422 .202 .065 .051 -.035 .166 

sumtotall Equal 

variances 

assumed 

.101 .750 1.250 537 .212 .061 .049 -.035 .158 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1.246 460.607 .213 .061 .049 -.035 .158 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา                          

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ                                       

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน คร ูกศน.ตำบล                                         

และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน  

 โดยรวมและรายด้าน 
 

ANOVA 

  Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

totallnf Between Groups .732 2 .366 1.033 .357 

Within Groups 189.854 536 .354   

Total 190.585 538    

totallnpi Between Groups 1.450 2 .725 2.115 .122 

Within Groups 183.715 536 .343   

Total 185.165 538    

totallntell Between Groups 1.469 2 .735 2.367 .095 

Within Groups 166.363 536 .310   

Total 167.832 538    

totallndivi Between Groups .509 2 .255 .728 .484 

Within Groups 187.611 536 .350   

Total 188.121 538    

totalcreative Between Groups .721 2 .361 1.074 .342 

Within Groups 179.891 536 .336   

Total 180.612 538    

sumtotall Between Groups .928 2 .464 1.485 .227 

Within Groups 167.497 536 .312   

Total 168.425 538    
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วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา                              

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ                                                 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จำแนกตามสถานภาพ   

โดยรวมและรายด้าน 
 

ANOVA 

  Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

totallnf Between Groups 6.039 4 1.510 4.368 .002 

Within Groups 184.547 534 .346   

Total 190.585 538    

totallnpi Between Groups 5.147 4 1.287 3.817 .005 

Within Groups 180.018 534 .337   

Total 185.165 538    

totallntell Between Groups 4.406 4 1.101 3.599 .007 

Within Groups 163.426 534 .306   

Total 167.832 538    

totallndivi Between Groups 7.519 4 1.880 5.558 .000 

Within Groups 180.602 534 .338   

Total 188.121 538    

totalcreative Between Groups 4.642 4 1.160 3.521 .008 

Within Groups 175.970 534 .330   

Total 180.612 538    

sumtotall Between Groups 5.445 4 1.361 4.460 .001 

Within Groups 162.980 534 .305   

Total 168.425 538    
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เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ภาวะผูน้ำการ 

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยอำเภอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 จำแนกตามสถานภาพ     

เป็นรายคู่โดยใช้วธิีการทดสอบของ Scheffe 

Report 

Status totallnf totallnpi totallntell totallndivi totalcreative sumtotall 

administator Mean 4.651 4.598 4.556 4.663 4.596 4.613 

N 37 37 37 37 37 37 

Std. 

Deviation 

0.415 0.408 0.397 0.409 0.384 0.364 

teacher Mean 4.203 4.217 4.212 4.150 4.210 4.198 

N 32 32 32 32 32 32 

Std. 

Deviation 

0.787 0.791 0.746 0.798 0.787 0.767 

volunteer teacher Mean 4.341 4.333 4.341 4.381 4.368 4.353 

N 79 79 79 79 79 79 

Std. 

Deviation 

0.568 0.530 0.513 0.572 0.571 0.531 

kosonor tumbon 

teacher 

Mean 4.270 4.248 4.251 4.251 4.265 4.257 

N 269 269 269 269 269 269 

Std. 

Deviation 

0.558 0.550 0.530 0.548 0.545 0.524 

community learnig 

teacher 

Mean 4.215 4.198 4.190 4.214 4.239 4.211 

N 122 122 122 122 122 122 

Std. 

Deviation 

0.647 0.652 0.608 0.635 0.619 0.606 
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Total Mean 4.290 4.271 4.269 4.284 4.294 4.282 

N 539 539 539 539 539 539 

Std. 

Deviation 

0.595 0.587 0.559 0.591 0.579 0.560 

 

 

ANOVA 

  Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

totallnf Between Groups 6.039 4 1.510 4.368 .002 

Within Groups 184.547 534 .346   

Total 190.585 538    

totallnpi Between Groups 5.147 4 1.287 3.817 .005 

Within Groups 180.018 534 .337   

Total 185.165 538    

totallndivi Between Groups 7.519 4 1.880 5.558 .000 

Within Groups 180.602 534 .338   

Total 188.121 538    

totallntell Between Groups 4.406 4 1.101 3.599 .007 

Within Groups 163.426 534 .306   

Total 167.832 538    

totalcreative Between Groups 4.642 4 1.160 3.521 .008 

Within Groups 175.970 534 .330   

Total 180.612 538    

sumtotall Between Groups 5.445 4 1.361 4.460 .001 

Within Groups 162.980 534 .305   

Total 168.425 538    

 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



233 

Multiple Comparisons 

Scheffe        

Dependent 

Variable (I) Status (J) Status 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

totallnf administator teacher .448* .142 .043 0.009 0.886 

volunteer teacher .310 .117 .138 -0.052 0.672 

kosonor tumbon 

teacher 

.381* .103 .009 0.062 0.699 

community 

learnig teacher 

.436* .110 .004 0.094 0.776 

teacher administator -.447* .142 .043 -0.886 -0.009 

volunteer teacher -.138 .123 .870 -0.519 0.243 

kosonor tumbon 

teacher 

-.067 .110 .985 -0.407 0.273 

community 

learnig teacher 

-.012 .117 1.000 -0.373 0.349 

volunteer teacher administator -.310 .117 .138 -0.672 0.052 

teacher .138 .123 .870 -0.243 0.519 

kosonor tumbon 

teacher 

.071 .075 .927 -0.162 0.303 

community 

learnig teacher 

.126 .085 .702 -0.137 0.388 

kosonor tumbon 

teacher 

administator -.380* .103 .009 -0.699 -0.062 

teacher .067 .110 .985 -0.273 0.407 

volunteer teacher -.071 .075 .927 -0.303 0.162 

community 

learnig teacher 

.055 .064 .947 -0.143 0.253 

administator -.435* .110 .004 -0.776 -0.094 
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community 

learnig teacher 

teacher .012 .117 1.000 -0.349 0.373 

volunteer teacher -.125 .085 .702 -0.388 0.137 

kosonor tumbon 

teacher 

-.055 .064 .947 -0.253 0.143 

totallnpi administator teacher .381 .140 .117 -0.051 0.815 

volunteer teacher .265 .116 .261 -0.092 0.623 

kosonor tumbon 

teacher 

.350* .102 .019 0.036 0.665 

community 

learnig teacher 

.400* .109 .010 0.063 0.737 

teacher administator -.382 .140 .117 -0.815 0.051 

volunteer teacher -.116 .122 .923 -0.492 0.260 

kosonor tumbon 

teacher 

-.031 .109 .999 -0.367 0.304 

community 

learnig teacher 

.019 .115 1.000 -0.338 0.374 

volunteer teacher administator -.266 .116 .261 -0.623 0.092 

teacher .116 .122 .923 -0.260 0.492 

kosonor tumbon 

teacher 

.085 .074 .861 -0.145 0.314 

community 

learnig teacher 

.134 .084 .634 -0.125 0.393 

kosonor tumbon 

teacher 

administator -.350* .102 .019 -0.665 -0.036 

teacher .031 .109 .999 -0.304 0.367 

volunteer teacher -.085 .074 .861 -0.314 0.145 

community 

learnig teacher 

.050 .063 .962 -0.146 0.245 

community 

learnig teacher 

administator -.400* .109 .010 -0.737 -0.063 

teacher -.018 .115 1.000 -0.374 0.338 

volunteer teacher -.134 .084 .634 -0.393 0.125 
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kosonor tumbon 

teacher 

-.050 .063 .962 -0.245 0.146 

totallntell administator teacher .344 .134 .158 -0.069 0.757 

volunteer teacher .215 .110 .433 -0.126 0.556 

kosonor tumbon 

teacher 

.305* .097 .043 0.005 0.605 

community 

learnig teacher 

.366* .104 .015 0.045 0.687 

teacher administator -.344 .134 .158 -0.757 0.069 

volunteer teacher -.129 .116 .872 -0.487 0.230 

kosonor tumbon 

teacher 

-.039 .103 .998 -0.358 0.281 

community 

learnig teacher 

.022 .110 1.000 -0.318 0.361 

volunteer teacher administator -.215 .110 .433 -0.556 0.126 

teacher .129 .116 .872 -0.230 0.487 

kosonor tumbon 

teacher 

.090 .071 .804 -0.129 0.309 

community 

learnig teacher 

.151 .080 .471 -0.096 0.398 

kosonor tumbon 

teacher 

administator -.305* .097 .043 -0.605 -0.005 

teacher .039 .103 .998 -0.281 0.358 

volunteer teacher -.090 .071 .804 -0.309 0.129 

community 

learnig teacher 

.060 .060 .910 -0.126 0.247 

community 

learnig teacher 

administator -.366* .104 .015 -0.687 -0.045 

teacher -.022 .110 1.000 -0.361 0.318 

volunteer teacher -.151 .080 .471 -0.398 0.096 

kosonor tumbon 

teacher 

-.060 .060 .910 -0.247 0.126 
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totallndivi administator teacher .513* .140 .010 0.079 0.947 

volunteer teacher .282 .116 .205 -0.076 0.641 

kosonor tumbon 

teacher 

.412* .102 .003 0.097 0.727 

community 

learnig teacher 

.449* .109 .002 0.111 0.786 

teacher administator -.513* .140 .010 -0.947 -0.079 

volunteer teacher -.231 .122 .467 -0.607 0.146 

kosonor tumbon 

teacher 

-.101 .109 .930 -0.437 0.235 

community 

learnig teacher 

-.064 .116 .989 -0.421 0.293 

volunteer teacher administator -.282 .116 .205 -0.641 0.076 

teacher .231 .122 .467 -0.146 0.607 

kosonor tumbon 

teacher 

.130 .074 .551 -0.100 0.360 

community 

learnig teacher 

.167 .084 .417 -0.093 0.426 

kosonor tumbon 

teacher 

administator -.412* .102 .003 -0.727 -0.097 

teacher .101 .109 .930 -0.235 0.437 

volunteer teacher -.130 .074 .551 -0.360 0.100 

community 

learnig teacher 

.037 .063 .988 -0.160 0.233 

community 

learnig teacher 

administator -.449* .109 .002 -0.786 -0.111 

teacher .064 .116 .989 -0.293 0.421 

volunteer teacher -.166 .084 .417 -0.426 0.093 

kosonor tumbon 

teacher 

-.037 .063 .988 -0.233 0.160 

totalcreative administator teacher .386 .139 .103 -0.042 0.814 

volunteer teacher .228 .114 .408 -0.125 0.582 
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kosonor tumbon 

teacher 

.331* .101 .029 0.021 0.643 

community 

learnig teacher 

.357* .108 .027 0.025 0.691 

teacher administator -.386 .139 .103 -0.814 0.042 

volunteer teacher -.158 .120 .788 -0.529 0.214 

kosonor tumbon 

teacher 

-.055 .107 .992 -0.386 0.278 

community 

learnig teacher 

-.029 .114 1.000 -0.381 0.324 

volunteer teacher administator -.228 .114 .408 -0.582 0.125 

teacher .158 .120 .788 -0.214 0.529 

kosonor tumbon 

teacher 

.103 .073 .740 -0.124 0.330 

community 

learnig teacher 

.129 .083 .658 -0.127 0.385 

kosonor tumbon 

teacher 

administator -.332* .101 .029 -0.643 -0.021 

teacher .054 .107 .992 -0.278 0.386 

volunteer teacher -.103 .073 .740 -0.330 0.124 

community 

learnig teacher 

.026 .063 .997 -0.168 0.220 

community 

learnig teacher 

administator -.358* .108 .027 -0.691 -0.025 

teacher .028 .114 1.000 -0.324 0.381 

volunteer teacher -.129 .083 .658 -0.385 0.127 

kosonor tumbon 

teacher 

-.026 .063 .997 -0.220 0.168 

sumtotall administator teacher .415* .133 .048 0.002 0.827 

volunteer teacher .260 .110 .233 -0.080 0.600 

kosonor tumbon 

teacher 

.356* .097 .010 0.057 0.655 
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community 

learnig teacher 

.402* .104 .005 0.081 0.722 

teacher administator -.414* .133 .048 -0.827 -0.002 

volunteer teacher -.155 .116 .777 -0.512 0.204 

kosonor tumbon 

teacher 

-.059 .103 .988 -0.378 0.261 

community 

learnig teacher 

-.013 .110 1.000 -0.352 0.326 

volunteer teacher administator -.260 .110 .233 -0.600 0.080 

teacher .154 .116 .777 -0.204 0.512 

kosonor tumbon 

teacher 

.096 .071 .766 -0.123 0.314 

community 

learnig teacher 

.142 .080 .537 -0.105 0.388 

kosonor tumbon 

teacher 

administator -.356* .097 .010 -0.655 -0.057 

teacher .058 .103 .988 -0.261 0.378 

volunteer teacher -.096 .071 .766 -0.314 0.123 

community 

learnig teacher 

.046 .060 .966 -0.141 0.232 

community 

learnig teacher 

administator -.401* .104 .005 -0.722 -0.081 

teacher .013 .110 1.000 -0.326 0.352 

volunteer teacher -.141 .080 .537 -0.388 0.105 

kosonor tumbon 

teacher 

-.046 .060 .966 -0.232 0.141 

*. The mean difference is significant at the 0.05 

level. 
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วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา                             

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอำเภอ                                           

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

จำแนกตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 โดยรวมและรายด้าน 

ANOVA 

  Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

totallnf Between Groups .296 2 .148 .417 .659 

Within Groups 190.289 536 .355   

Total 190.585 538    

totallnpi Between Groups .572 2 .286 .830 .437 

Within Groups 184.593 536 .344   

Total 185.165 538    

totallntell Between Groups .474 2 .237 .759 .469 

Within Groups 167.358 536 .312   

Total 167.832 538    

totallndivi Between Groups .264 2 .132 .376 .687 

Within Groups 187.857 536 .350   

Total 188.121 538    

totalcreative Between Groups .193 2 .096 .286 .751 

Within Groups 180.419 536 .337   

Total 180.612 538    

sumtotall Between Groups .342 2 .171 .545 .580 

Within Groups 168.083 536 .314   

Total 168.425 538    
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 

ชื่อ – สกุล        นางสาวอรอุมา ศรปีระทุมวงศ์ 

วัน เดือน ปีเกิด      18 มีนาคม 2523 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน     2 หมู่ 5 บ้านหว้าน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47140 

ตำแหน่งปัจจุบัน      ครู คศ.1 

สถานที่ทำงาน       ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

        อำเภอบ้านม่วง 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2546    ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

        โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

        สถาบันราชภัฏอุดรธานี 

 พ.ศ. 2554    ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

        สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 พ.ศ. 2563    ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

        สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน      

 พ.ศ. 2557 - 2559 รับราชการครู ตำแหน่ง ครูผูช่้วย 

        ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

        อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน  รับราชการครู ตำแน่ง ครู คศ.1 

        ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

        อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
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