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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างดียิ่ง

จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ 

ดร.ประภัสร สุภาสอน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความกรุณาเอาใจใส่ ดูแล         

ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืในการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ส่งผลให้วิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงดว้ยดี ผู้วจิัยรู้สกึซาบซึง้ในความเมตตา 

และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายศิรวิัฒน์ ลำพุทธา ศกึษานิเทศก์ชำนาญการ

พิเศษ ดร.สุรจิตย์ ผวิงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา นางสาวสุภาพร โคตรวิทย์  

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร นางพรทิพา นันตะสุข ศกึษานิเทศก์ชำนาญ

การพิเศษ นายกิตตริงค์ บุญคง ศกึษานิเทศก์ ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผูอ้ำนวยการโรงเรยีน

บึงกาฬ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก  

นายณดล คุนาคม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรเจริญวิทยา และนางสมสมัย คำภูษา 

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบเครื่องมอืวิจัย ตลอดจนเป็นผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางการพัฒนาในการวิจัย 

ครั้งนีจ้นสำเร็จลุล่วง 

 ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ทุกคน ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิัยและ

อำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย จงึขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 และที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ให้

การสนับสนุนและช่วยเหลอืในทุก ๆ ด้าน คอยดูแลและให้กำลังใจแก่ผูว้ิจัยตลอดมา 

 คุณค่าและประโยชน์ของวทิยานพินธ์ฉบับนี ้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา 

มารดา ครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนและสนับสนุนการศกึษาของขา้พเจ้าตั้งแต่ต้นจน 

ปัจจุบัน 

อภสิรา มุ่งมาตร 
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ชื่อเรื่อง    ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

    สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ผู้วิจัย    อภสิรา  มุ่งมาตร 

กรรมการที่ปรกึษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์  บุญใบ 

    ดร.ประภัสร  สุภาสอน 

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2564 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลงและศกึษาระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียน ศกึษาความสัมพันธ์

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ศกึษาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียน และหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ปีการศกึษา 2563 จำนวน 335 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร

โรงเรียน จำนวน 76 คน และครูผูส้อน จำนวน 259 คน ใชก้ารสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 

(Stratified Random Sampling)  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.95  

และภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94  

และแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบที (t-test)  ชนิด Independent Samples การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s product-

moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณทีละขัน้ตอน (Stepwise  

Multiple Regression Analysis) 
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 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยรวม 

และรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

  2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
  3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร จำแนกตามขนาด

โรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตั้งโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

  4. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร จำแนกตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจำแนกตามจังหวัดที่ตั้งโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารกับภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโดยรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูง  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  6. ปัจจัยด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (X6) ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(X4) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (X8) และด้านการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม (X3) สามารถพยากรณ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารได้ อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูป

คะแนนดิบ ได้ดังนี้ Y’ = 0.28 + 0.26 X6 + 0.28 X4 + 0.17 X1 + 0.13 X8 + 0.08 X3  
และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ Z’ = 0.34 

ZX6 + 0.27 ZX4 + 0.16 ZX1 + 0.16 ZX8 + 0.09 ZX3 

  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ริหาร เสนอแนะไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ควรมกีาร 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหาร มีความรู้และวิธีการจัดทำการกำหนดวิสัยทัศน์  

2) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

3) ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ควรส่งเสริมใหค้รูเข้ารับการอบรม สัมมนา 

เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนางาน 4) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ด ีควรปฏิบัติตน 

เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน และ 5) ด้านความฉลาด 
ทางอารมณ์ ควรเป็นผู้ที่สามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคและปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

คำสำคัญ:  ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง   

               ผูบ้ริหารโรงเรียน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were: to examine the levels of factors 

affecting the transformational leadership (TL), and the transformational leadership of 

school administrators; to compare factors affecting school administrators' TL classified 

by different position, school sizes, work experience, and a province of school location; 

to determine the relationship between factors affecting TL and school administrators’ 

TL; and to establish guidelines for developing factors affecting school administrators’ 

TL. The Stratified Random sampling of a total of 335 participants, including 76 school 

administrators and 259 teachers in schools under the Secondary Education Service 

Area Office 21 in the 2020 academic year. The instrument for data collection was a 

set of questionnaires measuring factors affecting school administrators’ TL, with a 

reliability of 0.95, and school administrators’ TL, with a reliability of 0.94. The statistics 

for data analysis were mean, standard deviation, One–Way ANOVA, Pearson’s 

product-moment correlation coefficient, and Stepwise multiple regression analysis. 

 The findings were as follows: 

  1. The factors affecting school administrators’ TL as a whole and in each 

aspect were at a high level. 

  2. The school administrators’ TL as a whole and in each aspect was at a  

high level. 
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  3. The factors affecting school administrators’ TL, perceived by 

participants from different school sizes, work experience and the province of school 

location, as a whole differed at the .01 level of significance, whereas there were not 

differences in terms of positions in overall. 

  4. The school administrators’ TL, perceived by participants with different 

positions, school sizes and work experiences, as a whole was different at the .01 level of 

significance, whereas there was a difference overall at the .05 level of significance in 

terms of a province of school location. 

  5. The factors affecting school administrators’ TL and TL of school 

administrators, as a whole, had a positive relationship at a high level with the .01 level 

of significance. 

  6. The factors consisting of being a good role model (X6), being a learning 

organization (X4), vision determination (X1), emotional intelligence (X8) and participatory 

management (X3) were able to predict the effectiveness of school administrators’ TL at 

the .01 level of significance. The predictive equation in raw scores was Y’ = 0.28 + 0.26 

X6 + 0.28 X4 + 0.17 X1 + 0.13 X8 + 0.08 X3, and the predictive equation in standardized 

scores was Z’ = 0.34 ZX6 + 0.27 ZX4 + 0.16 ZX1 + 0.16 ZX8 + 0.09 ZX3. 

  7. The guidelines for developing factors affecting school administrators’ 

transformational leadership involved five aspects: 1) Vision determination aiming at 

providing workshops for administrators to obtain knowledge and approaches for vision 

determination; 2) Participative management aiming at giving opportunities for teachers to 

express their opinions; 3) Learning organization aiming at supporting teachers to attend 

trainings and seminars to update their knowledge of task performance; 4) Being a good 

role model in terms of self-performance and work performance; and 5) Emotional 

intelligence. School administrators should take reasonable and timely action in dealing 

with obstacles and challenges. 

Keywords:  Factors Affecting Transformational Leadership, Transformational  

                 Leadership, School Administrators 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 ประเทศไทยได้ดำเนินการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภายใต้

บทบัญญัติของกฎหมายที่สำคัญหลายฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ 

การศกึษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา พ.ศ. 2547 ซึ่งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน จากการบังคับใช้กฎหมายในข้างตน้อยู่ในระดับที่น่าพอใจในเชิงปริมาณ สำหรับ

ในเชิงคุณภาพยังคงมีสภาพปัญหาปรากฏอยู่ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยและข้อจำกัดในการ

บังคับใช้ขอ้กฎหมายในหลายประการ และจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขให้สามารถเกิด

ผลลัพธ์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป (สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ, 2559, 

หนา้ 4) โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กำหนดว่า ประเทศ     

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง

ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างรายได้ระดับสูง และสร้าง

ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขัน

ได้ในระบบเศรษฐกิจ หรอื การเป็นไทยแลนด์ 4.0 (พรชัย เจดามาน และคณะ, 2559, หนา้ 

2) การศกึษาเป็นกลไกในการพัฒนา ส่งเสริมและปลูกฝังแนวความคิดให้กับพลเมอืงและ

เยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญของสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันระยะ

ยาว (Long Term Competitiveness) ที่เป็นข้อต่อหลักและบริบทที่สำคัญของการออกแบบ

ภายใต้การขับเคลื่อนของการปฏิรูปการศกึษาและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา อันเชื่อมโยง

กับมนุษย์และสังคมในพลวัตการเปลี่ยนแปลงของการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทย

แลนด์ 4.0 การปฏิรูปการศึกษา จึงเป็นโจทย์สำคัญสำหรับทุกภาคส่วน จำเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องมกีารดำเนินการปฏิรูปที่มปีระสิทธิภาพ และจะสำเร็จได้ก็ต้องด้วยการบริหาร
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จัดการที่มปีระสิทธิภาพ พร้อมรับกับความท้าทายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ซึ่งทักษะ

สำคัญสำหรับคนยุคศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัย

การบริหารจัดการ การมีทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มปีระสิทธิภาพ (พรชัย เจดามาน 

และคณะ, 2559, หน้า 5) ซึ่งในยุคปฏิรูปการศกึษา จำเป็นต้องใช้ผูบ้ริหารการศกึษาและ

ผูบ้ริหารสถานศกึษามอือาชีพ จงึจะนำโรงเรียนบรรลุความสำเร็จตามภารกิจและบทบาท

หนา้ที่ของโรงเรียน 

 ผูบ้ริหารสถานศกึษา เป็นบุคคลที่มบีทบาทสำคัญและเป็นกุญแจแห่ง

ความสำเร็จในการพัฒนาการจัดการศกึษาให้มปีระสิทธิภาพพร้อมรับกับความท้าทายและ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในยุคการศกึษา 4.0 เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ

แล้ว ยังเป็นจุดเชื่อมนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับผูเ้รียนมากที่สุด จะต้องเป็นผูท้ี่มี

คุณลักษณะที่ด ีมคีวามรู ้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ มคีุณธรรมจริยธรรมในการ

บริหารงานแล้ว จะต้องมีการปรับตัวใหเ้ข้ากับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งค่านิยม 

ความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงนโยบาย สังคม เศรษฐกิจ และ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว ในการพัฒนาการจัดการศกึษาเป็นที่ยอมรับของ

ครูและบุคลากรในสถานศกึษา ซึ่งมอีิทธิพลที่จะทำใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

การปฏิบัติงานภายใต้ความไว้วางใจ ความร่วมมอื ความเชื่อมั่น ความศรัทธา อันจะส่งผล

ต่อการดำเนินงานในสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (ปณตนนท์  

เถียรประภากุล, 2561, หน้า 1998) ซึ่งหลักสำคัญที่ให้เกิดความสำเร็จในการบริหาร

จัดการให้เกิดความเชื่อมโยง มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน ได้แก่ เกิดความเป็นธรรม 

ในสภาพการงาน สภาพการทำงานที่ดี และใหค้วามสำคัญแก่บุคลากร บุคลากรได้มี       

ส่วนร่วม ยอมรับและเชื่อม่ันในความสามารถบุคลากร (สำนักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน, สำนักงานการบริหารงานบุคคลและนิติการ, 2559, หนา้ 16) ดังนัน้ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาในยุคการศกึษา 4.0 จะต้องเป็นผูน้ำการเปลี่ยนแปลง และผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงจึงต้องเป็นผู้นำเชงิวิสัยทัศน์ โดยต้องมีวิสัยทัศน์ใชเ้ป็นฐานของการปฏิบัติงาน

ทีร่ับผิดชอบทั้งหลาย (ณิรดา เวชญาลักษณ์, 2560, หน้า 206) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่

สำคัญของผูน้ำที่ประสบความสำเร็จ และมีนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามเห็นที่ตรงกัน

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารซึ่งสามารถสังเคราะห์

ออกมาได้ทั้งหมด 8 ด้าน คือ 1) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 2) ด้านการกระจายอำนาจ  

3) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4) ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5) ด้านการ 
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ติดต่อสื่อสาร 6) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 7) ด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ และ  

8) ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งได้จากการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารของ ธีระ รุญเจรญิ 

(2554, หน้า 171) ศศิธร รักษาชนม์ (2557, หน้า 57 - 74) ชัยยนต์ เพาพาน (2559, หนา้ 

304 - 306) ดวงพร ศรธงทอง (2559, หนา้ 112) ณิชาภา ธพิพัฒน์. (2559, หน้า 8 - 11) 

ไพฑูรย์ สนิลารัตน์ และคณะ (2559, หนา้ 164) ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2560, หน้า 211)  

สุพรรณิกา สุบรรณาจ (2560, หน้า 51 - 87) Hoy and Miskel (2001, p. 414) และ Fox 

(2006, p. 57) ดังนั้นจึงควรเน้นการพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงที่มวีิสัยทัศน์ว่าจะขับเคลื่อนการศกึษา 4.0 ในสถานศกึษา โดยอาจจะมีการ

เรียนรู้จากผลสำเร็จที่ดีเลิศจากที่อื่น ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมีจนิตนาการหรอื 

ความฝันจะทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในสถานศกึษาของตนให้ได้ (ไพฑูรย์ สนิลารัตน์ และคณะ, 

2559, หน้า 164) 

 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมภาวะผู้นำของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

ที่แสดงออกใหเ้ห็นถึงกระบวนการบริหารและจัดการการศึกษาในสถานศกึษาที่มุ่งจะทำให้

ผูต้ามให้ความไว้วางใจ มีความรูส้ึกชื่นชม ให้ความจงรักภักดีและเคารพนับถือต่อผู้นำ  

จนสามารถส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจในการทำงานใหไ้ด้ผลมากกว่าความคาดหวังเดิม  

(สุพรรณิกา สุบรรณาจ, 2560, หน้า 28) ดังที่ ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หนา้ 49 - 50) 

กล่าวว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำการพัฒนาองค์กร

ไปสู่เป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งผูน้ำการเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้การปฏิสัมพันธ์กับ

ผูร้่วมงานในการสร้างความร่วมมอื สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นใหส้มาชิกรับรู้และตระหนักใน

คุณค่าของตนเองที่มีต่องานหรือองค์กร เกิดค่านิยมทางบวก สรา้งแรงจูงใจและคุณธรรม

ให้สูงขึ้นจนส่งผลให้สมาชิกรู้สกึอยากปรับเปลี่ยน โดยใช้วธิีการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ด ีทั้งดา้นความรู ้ความสามารถในการทำงาน การเป็นคนดีมคีุณธรรม จนส่งผลให้

ผูร้่วมงานรูส้ึกนิยมยกย่องนับถือไว้วางใจ และมีนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามเห็นที่

ตรงกันเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารซึ่งสามารถสังเคราะห์ออกมาได้

ทั้งหมด 4 ด้าน คอื 1) ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ 4) ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งได้จาก

การสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารของ ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 50) นนทกร อรุณโน (2559, หน้า 23)  
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กุหลาบ หงษ์ทอง (2559, หน้า 194 - 198) พัชรี พลอยเทศ (2560, หนา้ 5) Bass and 

Avolio (1994, pp. 3 - 4) Yukl (1998, p. 215) Avolio and et al (1999, pp. 441 - 462) 

Covey (2004, pp. 254 - 255) Bass and Riggio (2006, pp. 5 - 7) และ Oke and et al 

(2009, pp. 64 - 72) ทิศทางใหม่ในการพัฒนาการศกึษาไทยสู่ยุค 4.0 จงึเป็นโจทย์ที่

สำคัญสำหรับผูบ้ริหารสถานศกึษา ซึ่งตอ้งเผชิญกับความท้าทายในการจัดการศกึษาที่มี

การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ตลอดจนการบริหารสถานศกึษาเพื่อ

ขับเคลื่อนและนำพาสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้

สัมฤทธิ์ผลต่อไป (ปณตนนท์ เถียรประภากุล, 2561, หน้า 1998) 

 การเปลี่ยนแปลงจากหลักการเดิมที่มตี่อการบริหารงานภายในสถานศกึษา 

ทำให้หลักในการบริหารการศกึษาเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา 

รูปแบบการบริหารจัดการ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงยังเป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นต่อ

การบริหารจัดการของผูบ้ริหารที่จะใช้ในการบริหารงานในโรงเรียน ตามระเบียบกฎหมาย 

ที่ได้รับมอบหมาย ปัจจัยที่มีอยู่จะไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารอย่างเต็มที่ สนองตอบเจตนารมณ์ต่อบทพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่เน้น

การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจทางการบริหารลงสู่สถานศกึษาในทุก ๆ 

ด้าน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน, 2556, หน้า 14) ในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารที่กล่าวไว้นั้น ปัจจัยที่จะช่วย

ให้การบริหารประสบผลสำเร็จและช่วยให้ผูน้ำเกิดภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงจะต้องมี

ปัจจัยที่จำเป็น เช่น 1) การกำหนดวสิัยทัศน์ 2) การกระจายอำนาจ 3) การบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม 4) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5) การตดิต่อสื่อสาร และ 6) การเป็น

แบบอย่างที่ด ีซึ่งอาจจะส่งผลต่อภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

 โรงเรียนในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ครอบคลุมพืน้ที่

จังหวัดในจังหวัดหนองคาย จำนวน 31 โรงเรียน และจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 25 โรงเรียน 

รวม 56 โรงเรียน โดยสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ได้ดำเนินการ

สนับสนุนการจัดการศกึษาตามนโยบายกระทรวงศกึษาธิการ และขับเคลื่อนนโยบายตาม

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ใหบ้รรลุเป้าหมายตัวชีว้ัดที่สำนักงาน 
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คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานกำหนด โดยมีการกำกับ ตดิตาม และตรวจสอบผลการ 

ดำเนนิงานเป็นระยะ โดยภาพรวมในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  

ซึ่งจากผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มหีลายปัจจัยที่ส่งผลให้การ

ดำเนินงานยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ โดยมีปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค 

ที่ตอ้งแก้ไขดังนี้ ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ มีดังนี้ 1) ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และสามารถนำ

องค์กรได้เป็นอย่างดี 2) บุคลากรทางการศกึษาสามารถทางานเป็นทีมที่ดี และส่งผลใหเ้กิด

กระบวนการทำงานที่มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 3) สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 21 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ครบทุกยุทธศาสตร์ทุกประเด็น สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน และ 4) สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 สนับสนุน 

ให้มกีารดำเนินงานในรูปแบบสหวิทยาเขตและสร้างเครือข่ายความร่วมมอืทั้งระดับเขตพื้นที่

และสถานศกึษา โดยให้ผูม้ีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส่วนปัญหาอุปสรรค มีดังนี้ 1) มีการปรับเปลี่ยนผูบ้ริหารการศึกษาบ่อย ส่งผลให้นโยบาย 

มีการปรับเปลี่ยน 2) บุคลากรมีการโอนย้ายและบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ เกิดการ

ปฏิบัติงานไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 3) บุคลากรไม่ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงาน 

ไม่ตรงกับความรูค้วามสามารถ และยังอยู่ในช่วงเวลาการปฏิรูปกระทรวงศึกษา ทำให้ขาด

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน (สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21, 

2562 หนา้ 106) 

 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจัยจงึตอ้งการศกึษาว่าปัจจัยด้านใด ที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 จงึทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เพื่อนำไปเป็น

แนวทางในการพัฒนาที่มุ่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการการศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ให้มคีุณภาพ และส่งผลต่อการพัฒนา

ผูเ้รียนและการปฏิบัติงานในสถานศกึษาต่อไป 
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คำถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดคำถามการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน อยู่ในระดับใด 

  2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

อยู่ในระดับใด 

  3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียนที่ต่างกัน แตกต่างกันหรอืไม่อย่างไร 

  4. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียนที่ต่างกัน แตกต่างกันหรอืไม่อย่างไร 

  5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันหรอืไม่อย่างไร 

  6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนด้าน

ใดบ้างที่มอีำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน 

  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เป็นอย่างไร 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  2. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทีส่่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนที่ต่างกัน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียนที่ต่างกัน 

  5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

และภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  6. เพื่อศกึษาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  7. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 
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สมมตฐิานของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

อยู่ในระดับมาก 

  3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียนทีต่่างกัน แตกต่างกัน 

  4. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียนที่ต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

  6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน         

อย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน 
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ความสำคัญของการวจิัย 

 การศกึษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 จะก่อใหเ้กิดประโยชน์

ดังนี้ 

  1. ทำให้ได้สารสนเทศสำหรับผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เพือ่นำไปเป็นแนวทางในการบริหารสถานศกึษา รวมถึงการ

ปฏิบัติตนเพื่อให้มภีาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและใช้ประกอบกระบวนการบริหารอย่างมี

ระบบเพื่อช่วยใหโ้รงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2. ผลการวิจัยเป็นสารสนเทศพื้นฐานสำหรับสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 เพือ่ประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุนส่งเสริมการสร้างภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลโรงเรยีนในด้านต่าง ๆ     

ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศกึษาต่อไป 

  3. ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการนำภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามาใช้ในการบริหารงานโรงเรียน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

โรงเรียนในการจัดการศกึษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 21 และจังหวัดอื่น ๆ 

ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผูว้ิจัยได้กำหนดขอบเขตของการ

วิจัยไว้ดังนี้ 

  1. ขอบเขตของเนื้อหา 

   การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ดังนี้ 

    1.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนของ ธีระ รุญเจริญ (2554, หน้า 171) 

ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 57 - 74) ชัยยนต์ เพาพาน (2559, หน้า 304 - 306) 
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ดวงพร ศรธงทอง (2559, หนา้ 112) ณิชาภา ธพิพัฒน์. (2559, หนา้ 8 - 11) ไพฑูรย์  

สินลารัตน์ และคณะ (2559, หนา้ 164) ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2560, หนา้ 211)  

สุพรรณิกา สุบรรณาจ (2560, หน้า 51 - 87) Hoy and Miskel (2001, p. 414) และ Fox 

(2006, p. 57) ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 8 ด้าน 

ดังนี้ 

     1.1.1 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

     1.1.2 ด้านการกระจายอำนาจ 

     1.1.3 ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

     1.1.4 ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

     1.1.5 ด้านการตดิต่อสื่อสาร 

     1.1.6 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 

     1.1.7 ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ 

     1.1.8 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

    1.2 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ผูว้ิจัยได้ทำการ

สังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนของ ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 50) นนทกร อรุณโน (2559, หน้า 

23) กุหลาบ หงษ์ทอง (2559, หนา้ 194 - 198) พัชรี พลอยเทศ (2560, หนา้ 5) Bass and 

Avolio (1994, pp. 3 - 4) Yukl (1998, p. 215) Avolio and et al (1999, pp. 441 - 462) 

Covey (2004, pp. 254 - 255) Bass and Riggio (2006, pp. 5 - 7) และ Oke and et al 

(2009, pp. 64 - 72) ได้ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 4 ด้าน ดังนี้ 

     1.2.1 ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 

     1.2.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

     1.2.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

     1.2.4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนีไ้ด้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ปีการศกึษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 

2,213 คน จำแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 76 คน และครูผู้สอน จำนวน 2,137 คน 

จากทั้งหมด 56 โรงเรียน 
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   2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ปีการศกึษา 2563 การ

กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 

1970, pp. 607 - 610, อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง

จำนวน 327 คน แต่ในการวิจัยครั้งนีใ้ช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 335 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร

โรงเรียน จำนวน 76 คน และครูผูส้อน จำนวน 259 คน จากโรงเรยีน 56 โรงเรียน วิธีสุ่ม

ตัวอย่างใชก้ารสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) 

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   ตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ กำหนดเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 

    3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

     3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

      3.1.1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

      3.1.1.2 ครูผูส้อน 

     3.1.2 ขนาดโรงเรียน 

      3.1.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

      3.1.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

      3.1.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 

     3.1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

      3.1.3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

      3.1.3.2 10 - 20 ปี 

      3.1.3.3 มากกว่า 20 ปี 

     3.1.4 จังหวัดที่ตัง้โรงเรียน 

      3.1.4.1 จังหวัดหนองคาย 

      3.1.4.2 จังหวัดบึงกาฬ 

    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

     3.2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

      3.2.1.1 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

      3.2.1.2 ด้านการกระจายอำนาจ 
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      3.2.1.3 ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

      3.2.1.4 ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

      3.2.1.5 ด้านการตดิต่อสื่อสาร 

      3.2.1.6 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 

      3.2.1.7 ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ 

      3.2.1.8 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

     3.2.2 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

      3.2.2.1 ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

      3.2.2.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

      3.2.2.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

      3.2.2.4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผูว้ิจัยได้กำหนด

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน  

8 ด้าน คอื 1) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน ์2) ด้านการกระจายอำนาจ 3) ด้านการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม 4) ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5) ด้านการติดต่อสื่อสาร 6) ด้าน

การเป็นแบบอย่างที่ดี 7) ด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ และ 8) ด้านความฉลาดทาง

อารมณ์ ซึ่งได้จากการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่

ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนของ ธีระ รุญเจรญิ (2554, หน้า 

171) ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หนา้ 57 - 74) ชัยยนต์ เพาพาน (2559, หนา้ 304 - 306) 

ดวงพร ศรธงทอง (2559, หนา้ 112) ณิชาภา ธพิพัฒน์. (2559, หนา้ 8 - 11) ไพฑูรย์  

สินลารัตน์ และคณะ (2559, หนา้ 164) ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2560, หนา้ 211)  

สุพรรณิกา สุบรรณาจ (2560, หน้า 51 - 87) Hoy and Miskel (2001, p. 414) และ Fox 

(2006, p. 57) และภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 4 ด้าน คอื 1) ด้านการ

มีอทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

และ 4) ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งได้จากการสังเคราะห์เอกสารทาง

วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนของ 
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ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 50) นนทกร อรุณโน (2559, หนา้ 23) กุหลาบ หงษ์ทอง 

(2559, หนา้ 194 - 198) พัชรี พลอยเทศ (2560, หนา้ 5) Bass and Avolio (1994, pp. 3 

- 4) Yukl (1998, p. 215) Avolio and et al (1999, pp. 441 - 462) Covey (2004, pp. 254 

- 255) Bass and Riggio (2006, pp. 5 - 7) และ Oke and et al (2009, pp. 64 - 72) จึง

สรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยดังภาพประกอบ 1 

 

ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

   1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

   1.2 ครูผูส้อน 

2. ขนาดโรงเรยีน 

   2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

   2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

   2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่

พิเศษ 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

   3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

   3.2 10 - 20 ปี 

   3.3 มากกว่า 20 ปี 

4. จังหวัดที่ตัง้โรงเรียน 

   4.1 จังหวัดหนองคาย 

   4.2 จังหวัดบึงกาฬ 

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

   1.1 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

   1.2 ด้านการกระจายอำนาจ 

   1.3 ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

   1.4 ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

   1.5 ด้านการตดิต่อสื่อสาร 

   1.6 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 

   1.7 ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ 

   1.8 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

   2.1 ด้านการมีอทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 

   2.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

   2.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

   2.4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ผูว้ิจัยได้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง องค์ประกอบที่

แสดงถึงคุณลักษณะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาที่ทำให้เกิดภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงจนนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการและความสำเร็จในการจัด

การศกึษา ประกอบด้วย 

   1.1 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ หมายถึง การเปิดโอกาสใหค้รูและ

บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน โครงการและ

กิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ผูบ้ริหารมีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ของตนเอง

เป็นการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพโรงเรยีน ครู บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน มีการกำหนด

เป้าหมายที่เป็นความตอ้งการให้เกิดขึ้นในอนาคตร่วมกันกับครูและบุคลากรอย่างเป็น

รูปธรรม มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาเป็นแนวทางในการ

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 

   1.2 ด้านการกระจายอำนาจ หมายถึง การกำหนดโครงสร้างการ

บริหารงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนแล้วมอบอำนาจการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา 

กำหนดนโยบาย วางแผนการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มอบอำนาจใน

การตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากรอย่างเต็มที่ มอบหมายหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานตามความรูค้วามสามารถของครูและบุคลากร มีการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามขอบเขต บทบาทหนา้ที่ ที่ได้รับมอบหมาย และมีการนำผลการประเมินมา

ใช้ในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

   1.3 ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ลักษณะที่ผูบ้ริหารเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ ให้ครูมี

ส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน มีอิสระในการค้นหารูปแบบ วธิีการ  

ใหม่ ๆ ในการพัฒนาโรงเรียน มีอสิระในการใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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อย่างเต็มที ่มีส่วนร่วมในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน มสี่วนร่วมในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน และจัดสรรความดีความชอบและผลประโยชน์ที่

โรงเรียนได้รับใหก้ับครูและบุคลากรได้อย่างเหมาะสม  

   1.4 ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ระดับความเป็นจริง 

ของโรงเรียนในการสร้างบรรยากาศที่กระตุ้น หรือส่งเสริมให้มกีารสร้างองค์ความรู้และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

พัฒนาโรงเรยีน ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนาเพื่อแสวงหาความรูใ้นการพัฒนางาน

ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเอง

และเลื่อนวิทยฐานะ ให้มีการคิดอย่างเป็นระบบและการแบ่งปันความรู้ในองค์กร ใหน้ำผล 

ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้และนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา ส่งเสริมศักยภาพ

และการเรียนรูข้องบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย และ

สนับสนุนให้ครูและบุคลากรศกึษาต่อเพื่อนำความรูม้าพัฒนาการปฏิบัติงานและการ

จัดการเรยีนการสอนในโรงเรียน 

   1.5 ด้านการตดิต่อสื่อสาร หมายถึง การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง

ครู บุคลากร มีระบบการสื่อสารที่มคีวามเที่ยงตรง รวดเร็ว และเพียงพอต่อการตัดสินใจ  

มีการพัฒนาเครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่ใช้ในการตดิต่อสื่อสาร มีการใช้เทคนิค 

หรอืรูปแบบในการตดิต่อประสานงานอย่างหลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกัน

และกันเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ การตดิต่อสื่อสารภายในโรงเรียนเป็นการ

การสื่อสารที่เปิดกว้างและชัดเจน มรีะบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ติดต่อสื่อสาร การบริหาร และการเรียนการสอน และมีระบบการตดิต่อสื่อสารที่มีความ

เที่ยงตรง รวดเร็วในการตดิต่อสื่อสารกับชุมชน และผูป้กครอง 

   1.6 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง ลักษณะที่ผู้บริหารเป็น

แบบอย่างที่ดใีนด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากร ใช้หลัก

เหตุผลในการบริหารงาน เป็นแบบอย่างที่ดใีนด้านความคิดสรา้งสรรค์ ด้านการคิด

วิเคราะห์เป็น และการใชเ้ทคโนโลยี การสรรหาวิธีการมาใช้ในการพัฒนาสถานศกึษา       

การตัดสินใจอย่างมเีหตุผล และเป็นแบบอย่างที่ดใีนการยอมรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของผูอ้ื่นด้วยความจริงใจและนำมาปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผล 

   1.7 ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียนโดยการเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อ 
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ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียน วิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับครู เพื่อกำหนดเป้าหมายทาง

วิชาการของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีการ

ประชุมชีแ้จงเป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียนไปยังครู ผู้ปกครองและนักเรียน มีเทคนิค 

วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ด ีสามารถใหค้ำปรึกษาที่ดีแก่ครูในการจัดการเรียนการสอน 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ให้

คำแนะนำแก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลการพัฒนา

หลักสูตร และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับเทคนิค วธิีการ

สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

   1.8 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง การปฏิบัติงานในด้านการรับรู้

และเข้าใจในอารมณ์ของตนเองและผูอ้ื่น รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และพร้อมปรับปรุง

ตัวเองอยู่ตลอดเวลา สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เมื่อรู้สกึโกรธหรอืไม่สบายใจ 

ควบคุมความรูส้ึกของตนเองได้เมื่อเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

ก่อนตัดสินใจในการปฏิบัติงานหรอืทำสิ่งใดก็ตาม ควบคุมอารมณ์ ควบคุมจิตใจของตนเอง

จากการยั่วยุหรอืทำให้โกรธได้ แสดงความเข้าใจอารมณ์ และความรู้สึกของคนอื่น 

สามารถเผชิญหนา้กับอุปสรรคและความผดิหวังได้อย่างชาญฉลาด และแสดงความเห็น

อกเห็นใจ และเอือ้อาทรต่อผูอ้ื่น 

  2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาที่แสดงออกใหเ้ห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาที่มุ่งจะทำใหค้รูและ

บุคลากรทางการศกึษาให้ความไว้วางใจ ให้ความจงรักภักดีและเคารพนับถือต่อผู้บริหาร 

จนสามารถส่งผลให้ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   2.1 ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมทางการ

บริหารของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏิบัติงานจนเป็น 

ที่ยอมรับของครูและบุคลากร มีความมุ่งมันทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตาม

เป้าหมายที่วางไว้ มีทักษะและกระบวนการทางการบริหารที่ทำให้ครูและบุคลากรเชื่อมั่น  

มีอุดมการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ความรูค้วามสามารถในการ

ทำงาน ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องโดยพิจารณาอย่างรอบคอบคำนงึถึงประโยชน์ของส่วนรวม 

เป็นบุคคลที่น่าเคารพศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่ดใีนการดำเนินชีวติ มีความเสียสละและ

ทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างมีอุดมการณ์ กระตุ้นใหค้รูและบุคลากรมีความรูส้ึกรักและเกิด 

พลังในการอุทิศตนในการทำงาน และบริหารงานโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ 
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บุคคลากรปฏิบัติงานโดยให้ความไว้วางใจและใหเ้กียรตซิึ่งกันและกัน 

   2.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมทางการบริหารของ

ผูบ้ริหารที่ได้แสดงให้เห็นถึงการให้กำลังใจแก่ครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน สร้างแรง

บันดาลใจให้ครูมคีวามมั่นใจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ เชื่อมั่นในความรูค้วามสามารถของ

ครูและบุคลากร กระตุ้นให้ครูและบุคลากรค้นหานวัตกรรมและวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน กระตุ้นผูค้รูและบุคลากรในการทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการจูงใจให้

ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด แสดงออกถึงความกระตอืรอืร้นในการ

ปฏิบัติงานร่วมกับครูและบุคลากร กระตุ้นใหค้รูและบุคลากรเกิดแรงบันดาลใจระดับสูงที่

จะปฏิบัติงาน มีเทคนิคในการกระตุ้นให้ครูและบุคลากรมคีวามมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 

และเทคนิคในการสร้างค่านิยมในการทำงาน โดนคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ส่วนตน 

   2.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรมทางการบริหารของ

ผูบ้ริหารที่ได้แสดงให้เห็นถึงการกระตุน้ใหค้รูและบุคลากรคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางใน

การแก้ปัญหา ให้ครูสร้างระบบความคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์   

มีวจิารณญาณในการวินจิฉัยปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจสั่งการ เปิดโอกาส

ให้ครูมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ สนับสนุน

ให้ครูและบุคลากรเข้าใจในบทบาทหนา้ที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ครูและ

บุคลากรค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ กระตุ้นใหค้รูและ

บุคลากรมีความตระหนัก และเขา้ใจปัญหาที่เกิดขึน้ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรแสดงความ

คิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรเข้าใจ

ในบทบาทสร้างความมั่นใจและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ที่ตอ้งการ และกระตุ้นใหค้รูและ

บุคลากรเกิดความพยายามที่จะแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

   2.4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรม

ทางการบริหารของผู้บริหารที่ได้แสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ปฏิบัติตนต่อครูและบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน เข้าใจในความ

แตกต่างในด้านความรูค้วามสามารถและความต้องการของครูและบุคลากร มอบหมาย

งานตามความรู้ความสามารถของครูและบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ

บุคลากรพัฒนาตนเองความรูค้วามสามารรถและตามความสนใจของตนเอง ให้ความสนใจ 

ครูและบุคลากรโดยคำนงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ความสำคัญกับครูและ 
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บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบในการ

ปฏิบัติงานที่สำคัญ ๆ อย่างทั่วถึง สนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุด

ด้อยของตนเอง มีความยุติธรรมในการสร้างขวัญและกำลังใจ และสร้างบรรยากาศและ

วัฒนธรรมการทำงานที่ตอบสนองความเป็นปัจเจกบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

  3. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง ตำแหน่งของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

   3.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรองผูอ้ำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ปีการศกึษา 2563 

   3.2 ครูผูส้อน หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรยีน 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พุทธศักราช 2546 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ปีการศกึษา 2563 

  4. ขนาดโรงเรยีน หมายถึง ลักษณะของโรงเรียนโดยจำแนกตามจำนวน

นักเรียน โดยโรงเรยีนที่สังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

จำแนกเป็น 3 ขนาด ดังนี้ 

   4.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มนีักเรียน 499 คนลงมา 

   4.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 

500 - 1,499 คน  

   4.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 

1,500 คนขึ้นไป 

  5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่

ในช่วงผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อนได้รับการแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหน่งจนถึงเวลาปัจจุบัน

แบ่งเป็น 

   5.1 น้อยกว่า 10 ปี หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่ในช่วงผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจนถึงเวลาปัจจุบัน ของผู้บริหาร

โรงเรียนหรอืครูผูส้อน ที่นอ้ยกว่า 10 ปี 

   5.2 10 - 20 ปี หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่ในช่วงผูบ้ริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจนถึงเวลาปัจจุบัน ของผู้บริหาร 

โรงเรียนหรอืครูผูส้อน ตัง้แต่ 10 - 20 ปี 
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   5.3 มากกว่า 20 ปี หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่ในช่วงผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจนถึงเวลาปัจจุบัน ของผู้บริหาร

โรงเรียนหรอืครูผูส้อนที่มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป 

  6. จังหวัดที่ตัง้โรงเรียน หมายถึง หน่วยการปกครองส่วนภูมภิาคที่โรงเรียน

สังกัดอยู่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ได้แก่ 

จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ 

  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 หมายถึง 

แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน โดยผู้วจิัยจะนำผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากสถิติ ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 21 โดยรวมมาพิจารณาถ้าพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนด้านใดมีอำนาจพยากรณ์ แล้วผูว้ิจัยจะนำด้านดังกล่าวไปสร้างแบบ

สัมภาษณ์เพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 10 คน เพื่อใหผู้เ้ชี่ยวชาญนำเสนอวิธีหรือ

แนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนด้านนั้น

ต่อไป 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยได้นำเสนอ

ประเด็นที่สำคัญตามลำดับดังนี้ 

  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 

   1.1 ความหมายของการบริหาร 

   1.2 ความหมายของการบริหารโรงเรียน 

   1.3 ขอบข่ายการบริหารโรงเรียน 

   1.4 ความหมายของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   1.5 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

  2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

   2.1 ความหมายของภาวะผู้นำ 

   2.2 ความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   2.3 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

  3. บริบทของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.1 งานวิจัยในประเทศ 

   4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 

 การบริหารโรงเรยีนเป็นหน้าที่ของผูบ้ริหารโรงเรียน ซึ่งผูบ้ริหารโรงเรียนต้องมี

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะมีหลายปัจจัยที่ส่งต่อภาวะผู้นำการแปลงของ

ผูบ้ริหาร โดยมีนักการศกึษา นักบริหาร และนักวิชาการได้กล่าวถึง การบริหาร การ

บริหารโรงเรียน ขอบข่ายการบริหารโรงเรียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน และแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนไว้ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

  1. ความหมายของการบริหาร 

   มีนักบริหารและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารไว้

แตกต่างกัน ดังนี้ 

   นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ของการบริหารไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

    วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หน้า 10) ได้ให้ความหมายว่าการบริหาร

หมายถึงกระบวนการทำงานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์การอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด  

    อาร์คีรารัตน์ วรรณรัตน์ (2556, หนา้ 13) การบริหาร เป็น

กระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยหนา้ที่ทางการบริหารที่สำคัญ คือ การ

วางแผน การจัดองค์กร การนำ และการควบคุม ซึ่งมี บุคคลและหรือกลุ่มบุคคลร่วมกัน

ดำเนนิงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว พรอมทั้งใช้กำลังคนและทรัพยากรที่มอียู่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิต่อองค์การ 

    ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 11) ได้สรุปไว้ว่า การบริหาร หมายถึง 

กระบวนการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมอืของสมาชิกเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งผูบ้ริหารมหีน้าที่ตอ้งรับผิดชอบต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของ

งานโดยต้องใช้ทั้งศาสตร์และศลิป์ในการบริหาร 

    Sergiovanni (1980 อ้างถึงใน วุฒพิร ประทุมพงษ์, 2556) ให้คำ

จำกัดความ การบริหารไว้ว่า การบริหารโดยทั่วไปแล้ว คือกระบวนการทำงานร่วมกับ 

ผูอ้ื่น และหรอืโดยผู้อื่น เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ 

    Weihrich and Koontz (1993 อ้างถึงใน กฤษฎา การีชุม, 2554) ไดให้

ความหมาย “การบริหาร” คือ กระบวนการของการตัดสินใจ การบริหารจัดการทรัพยากร
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การบริหารใหบ้รรลุ วัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล มหีน้าที่หลัก 5 

ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอำนวยการ และ  

การควบคุม 

    จากความหมายของการบริหารข้างตน้สรุปได้ว่า การบริหาร 

หมายถึง กระบวนการทำงาน ระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึน้ไป โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน

และใช้ปัจจัยทางการบริหาร เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  2. ความหมายของการบริหารโรงเรยีน 

   มีนักบริหารและนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของการบริหาร

โรงเรียนไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

    กฤษฎา การีชุม (2554, หน้า, 16) ให้ความหมายไว้ว่า  การบริหาร

โรงเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การโดยอาศัย

หนา้ที่ที่สำคัญ คอื การวางแผน  การจัดองค์การ การนำและการควบคุม ผู้บริหารเป็น

บุคคลที่ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรอืกลุ่มเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ผูบ้ริหารเป็น 

ผูบ้งการพฤติกรรมของคนอื่น การทำงานของผูบ้ริหารอาจใชแ้รงจูงใจ การสั่งการ หรอื

การใชก้ฎระเบียบในการบังคับบัญชาคนอื่นใหท้ำงานโดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์การ         

เป็นหลัก 

    นฤชยา นนท์ยะโส (2556, หนา้ 50) ได้สรุปว่า การบริหาร

สถานศกึษา หมายถึง การดำเนินงานโดยบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อจัดบริการทาง

การศกึษาแก่ผูเ้รียนหรอืสมาชิกในสังคม โดยมุ่งหวังให้มีความรูค้วามสามารถ และมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่สังคมและประเทศตอ้งการ 

    อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ (2556, หนา้ 14) ได้สรุปความหมายของการ

บริหารโรงเรียนไว้ว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ

จุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่การบริหารที่สำคัญ คือ การวางแผนการจัดองค์การ 

การนำ และการควบคุม ผูบ้ริหารเป็นบุคคลที่ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น หรอืกลุ่มเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ผูบ้ริหารเป็นผูบ้งการพฤติกรรมของคนอื่น การทำงาน 

ของผู้บริหารอาจใช้แรงจูงใจการสั่งการ หรอืการใช้กฎระเบียบในการบังคับบัญชาคนอื่น 

ให้ทำงานโดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นหลัก 

    วิรัตน์ พงษ์มิตร (2557, หน้า 16) กล่าวว่า การบริหารสถานศกึษา 

หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินงานของกลุ่มบุคคล แต่ละฝ่ายร่วมมือกัน 
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วางแผนดำเนินงาน การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม และการจัดการเกี่ยวกับงาน หรอื

กิจการในโรงเรียน โดยใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมในการให้การศึกษา มกีารกระจายอำนาจ

การบริหารและการจัดการทั้ง 4 ด้าน คอื ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ด้านการ

บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา

แก่สมาชิกในสังคม 

    วาทิตยา ราชภักดี (2561, หนา้ 23) ได้สรุปไว้ว่า การบริหารโรงเรียน 

หมายถึง การที่ผูบ้ริหารร่วมมอืกับครูและบุคลากรในโรงเรียน ในการใหบ้ริการทาง

การศกึษาแก่เด็กเยาวชนและผูส้นใจ ซึ่งอาศัยหน้าที่การบริหารที่สำคัญ คอื การวางแผน 

การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน 

    Good (1973, อ้างถึงใน วุฒิพร ประทุมพงษ์, 2556, หน้า 10) ได้ให้

ความหมายไว้ว่า การบริหารสถานศกึษา หมายถึง การสั่งการ การควบคุมดูแลงานและ

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นภาระหน้าที่ของสถานศกึษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเหล่านั้น

นำไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลในการจัดการศกึษาให้ตรงเป้าหมายทุกประการ 

    จากความหมายของการบริหารโรงเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหาร

โรงเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน โดยอาศัย 

การวางแผนการจัดองค์การ และการควบคุม ผูบ้ริหารเป็นบุคคลที่ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น 

หรอืกลุ่มเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน การทำงานของผู้บริหารอาจใช้แรงจูงใจ

การสั่งการ หรือการใชก้ฎระเบียบในการบังคับบัญชาคนอื่นให้ทำงานโดยยึดวัตถุประสงค์

ของโรงเรียนเป็นหลัก 

  3. ขอบข่ายการบริหารโรงเรียน 

   มีนักบริหารและนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหาร

โรงเรียนไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

    วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หนา้ 11) ได้สรุปขอบข่ายงานสถานศกึษา

ไว้ว่า การจำแนกขอบข่ายงานสถานศกึษาของนักวิชาการชาวต่างประเทศและหน่วยงาน

ทางการศึกษาของไทยนั้นมีส่วนที่คล้ายคลึงกันโดยมีส่วนย่อยในรายละเอียดที่แตกต่างกัน 

และสถานศกึษาทุกประเภทไม่ว่าจะจัดงานบริหารออกเป็นรูปแบบใด หรอืจำแนกงาน

บริหารสถานศกึษาออกเป็นกี่ประเภท จำนวนมากหรือน้อยแตกต่างไปตามสภาพและ

ขนาดของสถานศกึษาเช่นใดก็ตาม ทุกสถานศกึษาต้องจัดให้มงีานวิชาการในสถานศกึษา

ของตนเองดว้ยทั้งสิ้น งานวิชาการจงึนับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญหรอือาจเรียกได้ว่าเป็น
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งานหลักของสถานศกึษา ส่วนงานอื่น ๆ ล้วนมาสนับสนุนงานวิชาการโดยใช้กระบวนการ

บริหารสถานศกึษาที่มคีุณภาพมาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

    สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, สำนักนโยบายและ

แผนการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2556, หนา้ 49 - 104) กล่าวถึงพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมายฉบับแรกที่ว่าด้วยการศกึษาแห่งชาติใช้เป็นหลักในการ

ปฏิรูปการศกึษาทั้งระบบ ได้กำหนดรายละเอียดสำหรับการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็น 

รูปธรรมไว้อย่างชัดเจน ในมาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัด

การศกึษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษาโดยตรง ดังนี้ 

     ขอบข่าย / ภารกิจการดำเนินการดา้นการบริหารวิชาการของ

สถานศกึษาตามระบบการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล มรีายละเอียดดังนี้ 

      1. การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น 

      2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 

      3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

      4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

      5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

      6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียน 

      7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

      8. การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ 

      9. การนเิทศการศกึษา 

      10. การแนะแนว 

      11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

      12. การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

      13. การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น 
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      14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

      15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศกึษา 

      16. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

      17. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

     ขอบข่าย / ภารกิจการดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณของ

สถานศกึษาตามระบบการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล มรีายละเอียดดังนี้ 

      1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อ

เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

      2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงนิ ตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง 

      3. การอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

      4. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

      5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

      6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 

      7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก

งบประมาณ 

      8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

      9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน

เพื่อการศกึษา 

      10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

      11. การวางแผนพัสดุ 

      12. การกำหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

      13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและ

จัดหาพัสดุ 

      14. การจัดหาพัสดุ 
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      15. การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ 

      16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

      17. การเบิกเงินจากคลัง 

      18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงนิ 

      19. การนำเงินส่งคลัง 

      20. การจัดทำบัญชีการเงิน 

      21. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

      22. การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

     ขอบข่าย / ภารกิจการดำเนินการดา้นการบริหารงานบุคคลของ

สถานศกึษาตามระบบการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล มรีายละเอียดดังนี้ 

      1. การวางแผนอัตรากำลัง 

      2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา 

      3. การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 

      4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึน้ การย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

      5. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงนิเดือน 

      6. การลาทุกประเภท 

      7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

      8. การดำเนินการทางวนิัยและการลงโทษ 

      9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระทำความผดิวินัยอย่างร้ายแรงและมีเหตุ 

สั่งพักราชการหรอืสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนใหด้ำเนินการภายในขอบเขตอำนาจตามที่

กฎหมายกำหนดในกรณีตำแหน่งครูผูช่้วยและตำแหน่งครูที่ยังไม่มีวทิยฐานะ 

      10. การรายงานการดำเนินการทางวนิัยและการลงโทษเสนอ

รายงานการลงโทษทางวินัยและการลงโทษให้ดำเนนิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาไปยังผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่

การศกึษาพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

      11. การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์ 
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      12. การออกจากราชการ 

      13. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 

      14. การจัดทำบัญชีรายชื่อและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการเสนอ

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

      15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

      16. การส่งเสริมและยกย่องเชดิชูเกียรติ 

      17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

      18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      19. การรเิริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

และบุคลากรทางการศกึษาดำเนนิการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อ

เสนอไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาให้ดำเนินการต่อไป 

      20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา การ

ดำเนนิการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

     ขอบข่าย / ภารกิจการดำเนินงานด้านการบริหารทั่วไปของ

สถานศกึษาตามระบบการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล มรีายละเอียดดังนี้ 

      1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

      2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศกึษา 

      3. การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 

      4. งานวิจัยเพือ่พัฒนานโยบายและแผน 

      5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

      6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

      7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

      8. การดำเนินงานธุรการ 

      9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

      10. การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน 

      11. การรับนักเรียน 
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      12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรอื

เลิกสถานศกึษาเสนอข้อมูลและความตอ้งการในการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก หรือเปลี่ยนสภาพ

สถานศกึษาไปยังเขตพื้นที่การศกึษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา    

ขั้นพื้นฐาน 

      13. การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย 

      14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

      15. การทัศนศกึษา 

      16. งานกิจการนักเรียน 

      17. การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 

      18. การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศกึษาของ

บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา ให้คำปรึกษา แนะนำ 

ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศกึษาร่วมกับบุคคล ชุมชน 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา 

      19. การประสานราชการกับส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น

ประสานความร่วมมอืกับหน่วยราชการส่วนภูมภิาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

ในการจัดและพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 

      20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

      21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

      22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม           

ในการลงโทษนักเรียน 

    จากขอบข่ายการบริหารโรงเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า ขอบข่ายการ

บริหารโรงเรียนมี 4 งาน ได้แก่ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ                     

3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไป 

  4. ความหมายของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   มีนักบริหารและนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของปัจจัยที่ส่งผล

ต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

    ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 50) ได้สรุปไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผูน้ำ ในการการจัดและ
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บริหารการศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุค

นี ้ทั้งนี้เพราะผู้นำซึ่งเป็นผูบ้ริหารการศกึษา และผูบ้ริหารสถานศกึษา จำต้องมคีวามรู ้

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเนือ้หาขององค์กรทางการศกึษา ซึ่งต้องอาศัยลักษณะ

ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

    พัชร ีพลอยเทศ (2560, หน้า 6) ได้สรุปไว้ว่าปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสำเหตุระหว่าง

องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน ที่มอีิทธิพลต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

    สุพรรณิกา สุบรรณาจ (2560, หน้า 10) ได้สรุปไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง องค์ประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติหรอืคุณลักษณะ

ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่

ความสำเร็จในการจัดการศึกษา 

    จากความหมายของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ข้างตน้ สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง องค์ประกอบที่

แสดงถึงคุณลักษณะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ทำให้เกิดภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงจนนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการและความสำเร็จในการจัด

การศกึษา 

  5. แนวคดิเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   มีนักบริหารและนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

    ธีระ รุญเจริญ (2554, หน้า 171) กล่าวถึง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ในการจัดและบริหารการศึกษาจำเป็นต้องมีความรู ้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนสาระ

เนือ้หาขององค์การทางการศกึษาลักษณะของผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

     1. เป็นผู้ไม่ตดิกรอบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

     2. มีวสิัยทัศน์กว้างไกล มุ่งผลประโยชน์ขององค์การเป็นหลัก 

     3. มคีวามตระหนักและรู้ ความเข้าใจเนื้อหาสาระการ

เปลี่ยนแปลง 

     4. กล้าได้ กล้าเสีย และยอมเสี่ยงด้วยเหตุและผล 
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     5. สามารถสร้างความตระหนักในปัญหาและความจำเป็นในการ

เปลี่ยนแปลงใหแ้ก่บุคลากรในองค์กร 

     6. มคีวามอดทน อดกลั้นต่อการต่อต้าน โดยใช้ความสุขุม 

รอบคอบ 

     7.มีความมุ่งมั่นในความความสำเร็จ 

     8. มีความสามารถในการกระตุน้ให้รางวัลที่เหมาะสมแก่บุคลากร

ร่วมงาน และทุกคนประสบความสำเร็จ 

     9. ยอมรับความต่าง และตัดสินใจด้วยเหตุและผล 

     10. ยอมใหบุ้คลากรร่วมงานมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ และมี

โอกาสเป็นผู้นำในบางโอกาส 

    ศศธิร รกัษาชนม์ (2557, หน้า 57 - 74) ได้ทำการการสังเคราะห์ 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย เอกสารเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงทำให้ได้ปัจจัยที่

ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้  

     1. การกำหนดวิสัยทัศน์ หมายถึง การกำหนดเป้าหมายที่มี

ลักษณะเป็นความตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในอนาคตองค์กรร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ได้

กำหนดวิธีการเอาไว้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภาวะของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

และเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การปฏิบัติงานและการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

     2. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ของสมาชิกทุก ๆ คน ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์กรเพื่อนำไปสู่

ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การโดยอาศัยการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร มีการ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงองค์การอย่างต่อเนื่อง 

     3. การกระจายอำนาจ หมายถึง สถานศกึษาต้องมีการกำหนด

ขอบเขต บทบาทหนา้ที่ ความรับผดิชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยงานตาม

โครงการการบริหาร มกีารมอบหมายการตัดสินใจและความรับผดิชอบ ตามบทบาทหนา้ที่

ความรับผดิชอบ มกีารตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอบเขต บทบาทหนา้ที่            

ทีไ่ด้รับมอบหมายและมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

     4. การสื่อสารในองค์กร หมายถึง การสื่อสารความคิดของ

ผูบ้ริหารที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน และเข้าใจทัศนะของบุคคลอื่นเพื่อให้บุคลากร 
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ตระหนักถึงแนวทางหรอืวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรตอ้งการทำให้การบริหารงานประสบ 

ผลสำเร็จเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรในองค์กร 

     5. การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ลักษณะที่ผูบ้ริหารเปิด

โอกาสใหผู้ร้่วมงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ให้ความไว้วางใจ ผู้บริหาร

จะมีการกระจายอำนาจโดยผูบ้ริหารจะเป็นบุคคลสำคัญที่มสี่วนช่วยใหผู้้ร่วมงานได้มี

โอกาสในการบริหารกิจการของขององค์กรซึ่งการตัดสินใจกระทำโดยกระบวนการกลุ่ม     

ในทุกระดับขององค์กร นอกจากนีก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมี

โอกาสในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทำให้การทำงานภายในองค์กรมี

ทิศทางเดียวกัน รวมถึงช่วยลดความขัดแย้งของบุคลากรหลาย ๆ ฝ่ายภายในองค์กร การ

คำนงึถึงความตอ้งการของผูป้ฏิบัติงาน ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญของการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม ความตอ้งกรความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงานเป็นสิ่งที่ผูป้ฏิบัติงานทุกคน

ปรารถนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมน่าจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ 

    ชัยยนต์ เพาพาน (2559, หนา้ 304 - 306) 1. กล่าวถึงคุณลักษณะ

ของผู้บริหารสถานศกึษายุคใหม่จากการสังเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับผูบ้ริหารสถานศกึษา

ยุคใหม่ของนักการศกึษา ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาที่มปีระสิทธิผล            

ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

     1. นักสร้างสรรค์ (Creative) ผูบ้ริหารที่มีประสิทธิภาพ                 

มีกระบวนการผลักดันให้บุคลากรในโรงเรยีนที่มคีวามสามารถสร้างสรรค์งานให้มคีุณภาพ

และมาตรฐานมากขึ้น ต้องผลักดันเพื่อประโยชน์ของนักเรียน และจะต้องหาวิธีจัดการ

อย่างต่อเนื่องเหมอืน “ทฤษฎีน้าไหล (flow theory)” 

     2. นักการสื่อสาร (Communicator) ผูบ้ริหารที่มีประสิทธิภาพ          

ไม่เพียงแต่การสื่อสารโดยการแบ่งปันข้อมูลผ่านหลายสื่อเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ฟังที่มี

ประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่กลุ่มผู้บริหารต้องเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผูม้ี       

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

     3. นักคิดวิเคราะห์ (Critical Thinker) ผูบ้ริหารจึงตอ้งให้ความ

สนใจในความคดิที่ครูหรอืบุคลากรแสดงออกเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะด้านผลกระทบ

ที่มตี่อโรงเรียนและนักเรียนในระยะยาว และจะได้รับประโยชน์เหล่านั้นมากที่สุดได้อย่างไร 

ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหาร ที่จะต้องนาเอาข้อมูลและความคิดต่าง ๆ มาใช้ในการ 

ตัดสินใจทั้งหมด 
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     4. สร้างชุมชน (Builds Community) ในที่นี้ หมายถึง การประสาน

เชื่อมโยงต่อกลุ่มคนที่เหมาะสมตัวอย่างเช่น วธิีที่จะสร้างโอกาสใหก้ับบุคลากรเพื่อ

เชื่อมโยงต่อกับคนอื่น ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการเรยีนรู้มากขึ้นมันเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่เพียงแต่

พัฒนาผูน้ำในโรงเรียนเท่านั้น แต่เป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเห็นความเป็นผู้นำด้วย 

     5. การมีวสิัยทัศน์ (Visionary) ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มปีระสิทธิผล 

ต้องมีวสิัยทัศน์ในการที่จะทำให้โรงเรียนเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนไปสู่อนาคต     

ทีต่้องการ และสามารถแบ่งปันวิสัยทัศน์ไปพัฒนาชุมชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพร่วมกัน        

ได้ดว้ย 

     6. การสร้างความร่วมมอื และการตดิต่อ (Collaboration and 

Connection) ผูบ้ริหารต้องแสวงหา แบ่งปันข้อมูล และความรู้อย่างเปิดเผยชัดเจน มีการ

ค้นหาความเข้าใจและปฏิบัติอย่างเข้าใจกับคนอื่น มีการตดิต่อกับโลกภายนอกผ่านทาง

บล็อกและสื่อทางสังคม และต้องสร้างการร่วมมอืกับผู้อื่น 

     7. สร้างพลังเชิงบวก (Positive Energy) ผูบ้ริหารตอ้งสร้าง

หลักการทั้งเชิงบวก เชิงรุกและวธิีการดูแลเอาใจใส่ ตอ้งให้เวลาในการพบปะพูดคุยกับ

นักเรียน ครูและผูป้กครองรับรู้และคุณค่าของพวกเขาโดยการพัฒนาความสัมพันธ์ที่

แท้จรงิให้เกิดขึน้ นอกจากนี้ผูบ้ริหารตอ้งสร้างสุขภาพตนเอง สวัสดิการและระดับพลังงาน

ให้พร้อมเสมอ 

     8. ความเชื่อม่ัน (Confidence) ผูบ้ริหารต้องมีลักษณะความมั่นใจ 

(confidence) เข้าถึงได้ง่าย (approachable) มีความโดดเด่น (be visible) ในฐานะที่เป็นผู้นา

ต้องมีความกล้าที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบาก ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้มักจะ

อยู่ในความสงบเสมอ และมีความมั่นใจในการรักษาขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นในชุมชน

โรงเรียน 

     9. ความมุ่งม่ันและความพากเพียร (Commitment and 

Persistence) ผูบ้ริหารต้องแสดงความมุ่งม่ันและความทุ่มเท (dedication) อย่างจริงจัง เพื่อ

ผลักดันให้กับครูและนักเรียนเกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในงาน และอย่ายอมแพ้ (Never give 

up) เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ 

     10. ความเต็มใจที่จะเรียนรู้ (Willingness to Learn) ผูบ้ริหารตอ้ง

เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เพราะการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นที่น่าตื่นเต้นและนำมาใช้ 

เสริมสรา้งศักยภาพผูบ้ริหาร และสังคมโรงเรียน ผู้บริหารจงึต้องเป็นผู้เรียนรูต้ลอดชีวติ 
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 (Be a Lifelong Learner) 

     11. ตอ้งเป็นนักประกอบการ คิดสรา้งสรรค์และนวัตกรรม 

(Entrepreneurial, Creative and Innovative) ความสามารถในการคิดนอกกรอบเป็นพลังที่มี

อำนาจของผูบ้ริหาร การคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการ

กับความซับซ้อนทางสังคมในศตวรรษที่ 21 และต้องพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์การ 

ประกอบการ (entrepreneurial organization) ได้ดว้ย 

     12. นักริเริ่มงาน (Intuitive) ผูบ้ริหารตอ้งเรียนรู้ถึงความเชื่อมั่น       

ในสัญชาตญาณ (instincts) ของตนเอง ความสามารถการเป็นนักคิด นักริเริ่มสร้างสรรค์

ผูบ้ริหารสามารถการแก้ปัญหาให้สำเร็จอย่างไม่คาดฝันหรอืจากการสังหรณ์ใจ 

(intuitively) ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นจากความชาญฉลาดที่ดี 

     13. ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ (Ability to Inspire) 

ผูบ้ริหารควรสร้างความกระตอืรอืร้นและความคิดเชิงบวกต่อบุคลากรในการร่วมกัน

กำหนดทิศทางในอนาคต สิ่งทั้งหมดนีต้้องเน้นใหเ้กิดขึ้นในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

     14. การเจียมเนือ้เจียมตัว (Be Humble) ผูบ้ริหารมีความสำคัญ 

ต่อการทำหน้าที่ในโรงเรียนซึ่งงานผูบ้ริหารไม่ใช่เป็นรูปปั้นแต่เป็นงานที่เอื้อต่อทุกคน          

ในโรงเรยีนนั่นคือ ต้องมสีัมมาคารวะ การรู้จักบุคคลในชุมชน การเปิดโอกาสกับครู และ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

     15. ตัวแบบที่ด ี(good Model) หากคุณกำลังส่งเสริมทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ตอ้งรู้ และฝึกพวกเขาให้มีความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน ฝึกการ

สื่อสารที่ดี และคดิวิเคราะห์เป็น การใช้เทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ และการปลูกฝัง

สร้างสรรค์นวัตกรรม จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้และความเสี่ยง 

    จากการสังเคราะห์งานข้างต้นสรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร

สถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การมีวสิัยทัศน์ ความสามารถทางวิชาการ  

การสื่อสารและเทคโนโลยี การเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์และประกอบการ นักสร้างพลังและ 

แรงบันดาลใจเชิงบวก ตัวแบบที่ด ีและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

    ดวงพร ศรธงทอง (2559, หนา้ 112) ได้ศกึษาแนวทางการพัฒนา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมัธยมศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด         
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เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ดา้นที่อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อยได้ลำดับดังนี้ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และด้านการกระจายอำนาจ  

ส่วนด้านที่อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรยีงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ลำดับดังนี้ 

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์  ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการสื่อสาร และด้านการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม 

    ณิชาภา ธพิพัฒน์ (2559, หน้า 8 - 11) ได้สรุปไว้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำผูบ้ริหารสถานศกึษา หมายถึง องค์ประกอบที่เป็นสาเหตุทางตรงและสาเหตุ

ทางออ้มที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำผูบ้ริหารสถานศกึษาซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านคุณลักษณะ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ปัจจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ริหารสถานศกึษา ปัจจัยด้านสถานการณ์ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ปัจจัยด้านบทบาทผูบ้ริหารสถานศกึษา และปัจจัยด้านความฉลาด

ทางอารมณ์ผู้บริหารสถานศกึษา ดังต่อไปนี้ 

     1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง สิ่งที่

แสดงให้เห็นทางบุคลิกภาพซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 

คุณลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคม บุคลิกภาพ และทักษะผูบ้ริหาร 

      1.1 คุณลักษณะทางกาย หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาได้รับ

การตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคร้ายแรง มี

น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานรักษาความสะอาดของร่างกายถูกสุขลักษณะ และ

แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ 

      1.2 ภูมิหลังทางสังคม หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาได้ใช้

ความรูค้วามสามารถนิเทศภายในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ใช้ความรู้

ความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุด ใชค้วามรูค้วามสามารถ

ในการแก้ไขปัญหาได้ทุกสถานการณ์ ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาในการทำงานให้ 

บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสม่ำเสมอ และดำรงชีพทางสังคมโดยยึดหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

      1.3 บุคลิกภาพ หมายถึง ผู้บริหารสถานศกึษามีความ

กระตอืรอืร้นในการทำงานอยู่เสมอบริหารองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ไว้วางใจ

สมาชิกในองค์กร มคีวามเชื่อมั่นในตนเอง มทีัศนคติที่ดีในการเป็นผู้นำองค์กร และมีความ

สนใจ ใส่ใจ ใกล้ชิด หน่วยงานอื่นและชุมชน 
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      1.4 ทักษะผูบ้ริหาร หมายถึง ผู้บริหารสถานศกึษามีความรู้

ความสามารถในการเป็นผู้นำ มคีวามมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการทำงานใหส้ำเร็จลุล่วง มีความคิด

ริเริ่มในการทำงานอย่างต่อเนื่องมีความสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ

สามารถสะท้อนผลการพัฒนางานของสมาชิกได้ 

     2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง การ

ปฏิบัติงานหรอืการกระทำของผู้บริหารสถานศกึษา เพื่อดำเนนิกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่

เป้าหมายที่กำหนดไว้ แบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ มุ่งงาน มุ่งสัมพันธ์ และมุ่งผลิตผล จำแนก

ผูน้ำออกเป็น 8 ลักษณะ ได้แก่ ผู้หลีกเลี่ยงงาน ผู้เผด็จการ นักบุญ ผู้ประนีประนอม            

ผูป้ฏิบัติตามคำสั่ง ผู้เผด็จการอย่างมศีลิป์ นักพัฒนา และนักจัดการ 

      2.1 ผูห้ลีกเลี่ยงงาน หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศกึษาโดยการมอบหมายงานให้กับผูใ้ต้บังคับบัญชาทำแทน มอบหมายให้สมาชิก

องค์กรได้บริหารกันเอง สมาชิกในองค์กรมีโอกาสพบกับท่านในการประชุมเท่านั้น 

มอบหมายหน้าที่ในการตรวจตราดูแลให้สมาชิกในองค์กรทำงานกับบุคคลอื่น และต่อสู้

เพื่อให้มคีวามก้าวหน้าในตำแหน่ง 

      2.2 ผูเ้ผด็จการ หมายถึง การปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาโดยการสั่งการในลักษณะไม่อนุญาตให้มกีารซักถาม ยึดเหตุผลของตนเป็น

หลักและไม่รับฟังข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่นไม่เปิดโอกาสในการนำเสนอความคิดเห็นของ

สมาชิกในองค์กร แก้ไขปัญหาโดยใช้ความคิดเห็นของตนเองและมักทำงานโดยใช้เวลา

กำกับสมาชิกในองค์กร 

      2.3 นักบุญ หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศกึษา

โดยใช้วธิีว่ากล่าวตักเตอืนเมื่อสมาชิกในองค์กรทำงานผดิพลาด ให้โอกาสสมาชิกในองค์กร

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการทำงาน ทำให้สมาชิกในองค์กรมีรูส้ึกเป็นกันเอง ปฏิบัติตนต่อ

สมาชิกองค์กรเสมอืนอยู่ในสถานะเดียวกัน และช่วยเหลือสมาชกิเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 

      2.4 ผูป้ระนีประนอม หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศกึษาโดยมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นและชุมชน สามารถบริหารงานได้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดให้สมาชิกองค์กรตัดสินใจแทน ให้ความสำคัญกับ

สมาชิกองค์กรเป็นหลัก และบริหารภายใต้หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 

      2.5 ผู้ปฏิบัติตามคำสั่ง หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศกึษาโดยมอบหมายงานและติดตามการทำงานของสมาชิกในองค์กร ขอร้องให้
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สมาชิกได้ปฏิบัติงานตามกฎกติกา ขอความเห็นชอบจากสมาชิกในเรื่องที่สำคัญ ๆ เพื่อ

นำไปปฏิบัติ ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลของสมาชิก และรักษามาตรฐานการทำงาน

ทุกสถานการณ์ 

      2.6 ผู้เผด็จการอย่างมีศิลป์ หมายถึง การปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาโดยกระทำให้สมาชิกรู้สกึยินดทีี่ได้ทำงานในองค์กร แจง้วัตถุประสงค์

การปฏิบัติงานใหส้มาชิกได้รับทราบและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สนใจความคิดเห็นของ

สมาชิกในองค์กร ยอมรับฟัง และรับรู้เรื่องใหม่ ๆ ของสมาชิกในองค์กร และชอบกระทำให้

สมาชิกรู้สกึยินดไีด้ทำงานในองค์กร 

      2.7 นักพัฒนา หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศกึษาโดยส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรทำงานอย่างมรีะเบียบแบบแผนเดียวกัน เลอืก

ผูใ้ต้บังคับบัญชาในการมอบหมายงานสนับสนุนและพัฒนาความสามารถในการทำงานของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา ชีแ้จงให้สมาชิกเข้าใจบทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบที่มตี่อองค์กร 

และนำการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกไปปรับใช้ในการบริหารองค์กร

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

      2.8 นักจัดการ หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศกึษาโดยรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับความสามารถในการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน 

ในลักษณะร่วมคิดพาทำ มอบหมายงานให้สมาชิกตามโครงสรา้งขององค์กรปฏิบัติหนา้ที่

ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และบูรณาการความตอ้งการขององค์กรใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

     3. ปัจจัยด้านสถานการณ์ผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง การ

ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภายนอกรอบตัวของผู้บริหารสถานศึกษา

เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย โครงสร้างงาน ความพร้อมของบุคลากร 

สัมพันธภาพระหว่างผูน้ำกับสมาชิก และสภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษา 

      3.1 โครงสร้างงาน หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศกึษาโดยมีการกำหนดเป้าหมายขององค์กรไว้อย่างชัดเจน มีการกำหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบของสมาชิกไว้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร มกีารจัดทำ

แผนงานด้านต่าง ๆ อย่างมีระบบไว้ล่วงหน้าและสามารถปฏิบัติได้จริง มมีาตรฐานในการ

ประเมินผลงานของสมาชิกไว้อย่างชัดเจน และทำงานภายใต้โครงสรา้งที่กำหนด 
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      3.2 ความพร้อมของบุคลากร หมายถึง การปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาโดยมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนได้เป็นอย่างด ี

มีศักยภาพในการทำงานด้านวิชาการและงานวิจัยได้เป็นอย่างดี มีความรับผดิชอบในด้าน

การบริการงานวิชาการให้กับสังคมมคีวามตัง้ใจที่จะพัฒนาความสามารถในการดำเนินการ

ไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร และมีความตื่นตัวและพร้อมใช้เทคโนโลยี 

      3.3 สัมพันธภาพระหว่างผู้นำกับสมาชิก หมายถึง การ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศกึษาโดยสร้างความสามัคคีและช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

สมาชิกในองค์กรของท่านไม่มีความขัดแย้งใหค้วามใส่ใจในสวัสดิภาพและสวัสดิการของ

สมาชิกภายในองค์กร มคีวามตระหนักในความต้องการที่จำเป็นของสมาชิกภายในองค์กร 

ให้เกียรตสิมาชิกภายในองค์กรว่าทุกคนมีความเสมอภาค 

      3.4 สภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษา หมายถึง การ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศกึษาโดยจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน มอีุปกรณ์ อำนวย

ความสะดวกที่เหมาะสม องค์กรของท่านมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย จัดบรรยากาศ

องค์กรได้อย่างเหมาะสมพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้ับผูเ้รียน องค์กรของท่านมีระบบการ

ถ่ายเทของอากาศและแสงสว่างในห้องทำงานและหอ้งเรียนเพียงพอ และหน่วยงานอื่นและ

ชุมชนเข้าใชบ้ริการจากองค์กรของท่านอย่างสม่ำเสมอ 

     4. ปัจจัยด้านบทบาทผูบ้ริหารสถานศกึษา หมายถึง การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกับสภาพหรือตำแหน่งของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามีลักษณะแปรเปลี่ยนไปตามบรรทัดฐานของสังคมเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผูน้ำและผูต้าม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นักวางแผนตัวแทนกลุ่ม ผูน้ำทาง

วิชาการ ผู้สานสัมพันธ์ภายในกลุ่ม และนักประเมินผล 

      4.1 นักวางแผน หมายถึง การปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาโดยเป็นผู้รเิริ่มหรอืเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทางที่ดีขึ้น สามารถ

ตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่กดดันได้อย่างเหมาะสม มีการวางแผนปฏิบัติงานและระบุ

หนา้ที่ความรับผดิชอบไว้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์กร และมีการกำหนดแผนปฏิบัติงานไว้โดยยึดหลักความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

      4.2 ตัวแทนกลุ่ม หมายถึง การปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาโดยสามารถให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็น

แบบอย่างที่ดใีห้กับสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อก่อใหเ้กิด
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ประโยชน์สูงสุดในองค์กร มีความรอบรู้ในงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี และได้รับเกียรตจิาก

สมาชิกและหน่วยงานอื่น 

      4.3 ผู้นำทางวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศกึษาโดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายทาง

วิชาการขององค์กร จัดกิจกรรมนเิทศการเรยีนการสอนให้กับสมาชิกในองค์กร ส่งเสริมให้

สมาชิกให้มีการทำ วจิัย และนำผลการวิจัยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็น

ผูน้ำในการใชน้วัตกรรมมาพัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอน และมีความรอบรู้ทางดา้น

วิชาชีพในการบริหารและความรูท้ั่วไปเป็นอย่างดี 

      4.4 ผู้สานสัมพันธ์ภายในกลุ่ม หมายถึง การปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาโดยสามารถประสานงานและสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ให้เกียรติและยอมรับฟังการรับรู้ของสมาชิกในองค์กร มทีักษะการพูดที่เรยีบ

ง่ายและเป็นที่เข้าใจง่ายของสมาชิก กิรยิามารยาที่ดีงามและเป็นที่ยอมรับจากสังคม และมี

ส่วนสำคญัในการลดความขัดแย้งในองค์กรเมื่อเกิดปัญหาขึน้ในองค์กร 

      4.5 นักประเมินผล หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศกึษาโดยมีความรูค้วามเข้าใจขอบข่ายงานของสมาชิกที่เข้ารับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน มีการกำหนดวิธีการประเมนิผลที่ชัดเจนและยุติธรรมกับสมาชิกในองค์กร 

กำหนดขอบเขตของการประเมินให้สอดคล้องกับสภาพผูท้ี่รับการประเมิน นำผลที่ได้จาก

การประเมนิมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในองค์กร และพยายามสำรวจและ

ปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ 

     5. ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

หมายถึง การปฏิบัติงานในด้านการรับรู้และเข้าใจในอารมณ์ของตนเองและผูอ้ื่น สามารถ

จัดการอารมณ์ของตนเอง และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น แสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม

พร้อมทั้งสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลตลอดจนช่วยใหก้ารดำเนินชีวติเป็นไปอย่าง

สร้างสรรค์และมีความสุขทั้งในชวีิตประจำวันและการทำงานของผูบ้ริหาร ประกอบด้วย 

ความตระหนักในตนเอง การจัดการตนเอง ความตระหนักในสังคม และการจัดการ 

สานสัมพันธ์ 

      5.1 ความตระหนักในตนเอง หมายถึง การปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาโดยรับรู้และเข้าใจในอารมณ์ตนเองและผูอ้ื่น มีความรูส้ึกอึดอัดกับ

เหตุการณ์ที่คลุมเครอื เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่กังวลต่อความคิดของผูไ้ม่เห็นด้วย จดจำ
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สถานการณ์ที่กระทบอารมณ์ตนเองอย่างรุนแรงได้เช่ือว่าตนเองมีความสามารถที่จะ

ทำงานได้ดี และยอมรับในจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง 

      5.2 การจัดการตนเอง หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศกึษาโดยรับรู้และเข้าใจในอารมณ์ตนเองและผูอ้ื่นด้วยการกำหนดเป้าหมายการ

ทำงานและการวัดได้ มีท่าทีที่สงบในสถานการณ์ที่ตงึเครียดได้ด ียอมรับความผดิพลาด

ของตนเองต่อหน้าสาธารณชน มีความคิดรเิริ่มทำเพื่อสร้างแนวทางที่เป็นไปได้ในอนาคต  

มีความสงบทางจิตใจและมองในด้านบวกในสถานการณ์ที่ต้องใชค้วามพยายาม 

      5.3 ความตระหนักในสังคม หมายถึง การปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาโดยรับรู้และเข้าใจในอารมณ์ตนเองและผูอ้ื่นด้วยการเป็นผู้นำด้วยการ

ทำตนให้เป็นแบบอย่าง ระบุระดับที่มาของความขัดแย้งที่เกิดขึน้ได้ เข้าใจค่านยิมและจารีต

ประเพณีขององค์กร สามารถใหบ้ริการหรอืจัดการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรยีนได้ และเข้าใจบางสิ่งบางอย่างจากมุมมองของบุคคลอื่น 

      5.4 การจัดการสานสัมพันธ์ หมายถึง การปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาโดยรับรู้และเข้าใจในอารมณ์ตนเองและผูอ้ื่นด้วยการมบีุคลิกภาพเป็น

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ริเริ่มประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความไม่ลงรอยหรือความไม่พอใจของ

ทีมงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ เป้าหมาย 

หรอืโครงการต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ สรา้งและรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด  

ในการทำงาน และมีความรู้สึกเป็นมติรและให้ความร่วมมอืกับทุกคน 

    ไพฑูรย์ สนิลารัตน์ และคณะ (2559, หนา้ 164) ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ำ

ในยุคการศกึษา 4.0 ของผูบ้ริหารระดับสูงในองค์กรว่า ควรมีภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์อยู่ใน

ตนเอง กล่าวคือ มคีวามสามารถในการรู้จักและเข้าใจสภาพการณ์ขององค์กร การเป็น

แบบอย่างที่ด ีสามารถกำหนดบทบาทและทิศทางขององค์กรได้อย่างชัดเจน รวมถึงขยาย

ความคิด ให้คนยอมรับ ยอมปฏิบัติตาม มกีารให้กำลังใจกับทุกคน และสามารถเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 

    ณิรดา เวชญาลักษณ์ (2560, หน้า 211) ได้กล่าวถึง ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงว่าสามารถเห็นได้จากผู้นำที่มคีุณลักษณะ 6 ประการ ประกอบด้วย การมี

วิสัยทัศน์ ความเชื่อและค่านิยมที่ดี การให้คุณค่าต่อทรัพยากรมนุษย์ การมทีักษะการ

สื่อสารและการรับฟังอย่างมีประสิทธิผล การมพีฤติกรรมเชิงรุก และมีความกล้าเสี่ยง  

เป็นคุณลักษณะร่วมของผูน้ำการศกึษาที่ประสบความสำเร็จ 
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    สุพรรณิกา สุบรรณาจ (2560, หน้า 51 - 87) ได้ทำการสังเคราะห์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาจากแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสาร และงานวิจัย สรุปได้ 5 ด้าน ดังนี้ 

     1. ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง การกระตุ้นใหเ้กิดพลัง

แรงผลักดันและความเพียรพยายามของผู้บริหารที่แสดงพฤติกรรมให้ผู้ร่วมงานมพีลัง           

ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นสำเร็จลุล่วง โดยไม่คำนึงถึงปัญหาหรอือุปสรรค

ใด ๆ ทั้งสิน้ แต่มีความหวังเพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานหรือการแก้ปัญหาใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ที่วางไว้ และได้รับความสำเร็จตามที่ตัง้เป้าหมายไว้ให้ดีที่สุด สามารถเปรียบเทียบผลงาน

กับมาตรฐานที่ตั้งไว้ได้ ถึงแม้ว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ยากและท้าทายก็จะต้องทำให้ประสบ

ผลสำเร็จ รวมทั้งมคีวามพึงพอใจในการทำงานที่มีการแข่งขันและยุ่งยากที่สุด 

     2. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก

ด้านอารมณ์และความรูส้ึกของผู้บริหารและของผู้ร่วมงาน ซึ่งสามารถแยกความแตกต่าง

ของอารมณ์ที่เกิดขึ้นและใช้ข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือชีน้ำในการคิดวิเคราะห์งานต่าง ๆ และ

การกระทำสิ่งอื่น ๆ เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง สร้าง

สัมพันธภาพกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไปเพื่อให้งานที่ปฏิบัตินัน้บรรลุผลสำเร็จ 

     3. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพในอนาคตขององค์กร

ที่ผู้นำ และสมาชิกในองค์กรร่วมกันคิด จินตนาการ ซึ่งมีความชัดเจน น่าเชื่อถอื เชื่อมโยง

กับวัตถุประสงค์ ภารกิจ ค่านิยม ทิศทางขององค์กร เพื่อนำองค์กรให้สามารถดำเนินงาน

ให้บรรลุผลสำเร็จ 

     4. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วม

ในการบริหารงานทั้ง 4 งานในสถานศกึษาของเขตพืน้ที่การศกึษาและคณะกรรมการ        

ในระดับต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารสถานศกึษาและครูมีส่วนร่วมในการกำหนด

โครงสรา้งการบริหารงาน กำหนดบทบาทหน้าที่ มีการวางแผนการประสานความร่วมมอื 

การพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหนา้ที่ การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ

ดำเนนิงาน การใชท้รัพยากรร่วมกัน ความร่วมมอืกับหน่วยงานอื่นในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้และการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล 

     5. ด้านการกระจายอำนาจ หมายถึง การแบ่งอำนาจที่มีอยู่ให้

ผูร้่วมงานหรอืผูอ้ื่นสามารถดำเนนิการได้ด้วยตนเอง ภายใต้กรอบที่แบ่งออกไปที่มแีนว

ปฏิบัติที่กำหนดไว้โดยการกระจายอำนาจหนา้ที่ กระจายความรับผิดชอบ กระจาย



42 

บุคลากร กระจายงบประมาณไปยังหน่วยปฏิบัติให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    Hoy and Miskel (2001, p. 414) กล่าวว่า ผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้รับ

การคาดหวังว่าเป็นผูท้ี่มลีักษณะ ดังนี้ 

     1. สามารถกำหนด ชีแ้จงในเรื่องความต้องการจำเป็นสำหรับการ

เปลี่ยนแปลงใหชั้ดเจน 

     2. สรา้งวิสัยทัศน์ใหม่และรวบรวมความผูกพันต่อวิสัยทัศน์นัน้ 

     3. ดลใจผูต้ามให้มุ่งคำนึงถึงประโยชน์ขององค์การมากกว่า

ประโยชน์ของตนเอง 

     4. เปลี่ยนแปลงองค์การให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมวางไว้

มากกว่าที่จะทำงานภายในบริบทเดิม 

     5. เป็นที่ปรึกษาหรอืเป็นพี่เลีย้งแก่ผูต้าม เพื่อที่จะให้ผู้ตามมคีวาม

รับผิดชอบที่มากขึ้นในเรื่องการพัฒนาตนเองและผูอ้ื่นทั้งนี ้ผู้ตามจะกลายเป็นผูน้ำและผูน้ำ

จะกลายเป็นผูก้ระตุน้ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงหรือผูน้ำในการเปลี่ยนแปลง (Change agent) 

และในที่สุดจะสามารถเปลี่ยนแปลงองค์การได้ 

    Fox (2006, p. 57) ได้กล่าวว่าผู้นำที่มปีระสิทธิภาพควรมีมนุษย์

สัมพันธ์อันดีกับผูร้่วมงาน และใหผู้ร้่วมงานมสี่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน     

จากคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษาดังกล่าว พอสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศกึษาที่มี

ประสิทธิภาพควรเป็นผูท้ี่มคีวามรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี             

มีบุคลิกภาพดี มีทักษะทางสังคม มีคุณธรรม จรยิธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 

    จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผูว้ิจัยได้ทำการ

สังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน จากแนวคิด

ของนักการศกึษาหลายท่าน ซึ่งแสดงรายละเอียดการสังเคราะห์ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
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1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ √  √        2 20 

2. การกำหนดวิสัยทัศน์ √ √ √ √  √ √ √ √  8 80 

3. ความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง √          1 10 

4. การกระจายอำนาจ √ √ √ √    √   5 50 

5. ความสุขุมรอบคอบ √          1 10 

6. ความมุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ √      √    2 20 

7. ผลประโยชน์ตอบแทน √          1 10 

8. การบริหารแบบมีส่วนร่วม √ √ √ √    √  √ 6 60 

9. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  √ √   √ √  √  5 50 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
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10. การตดิต่อสื่อสาร  √ √ √  √ √    5 50 

11. การสร้างพลังเชิงบวก   √        1 10 

12. ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ √  √  √ √     4 40 

13. การเป็นผู้นำทางวิชาการ   √  √  √  √ √ 5 50 

14. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์    √    √   2 20 

15. ความฉลาดทางอารมณ์    √ √   √ √ √ 5 50 

16. การเป็นแบบอย่างที่ดี √  √  √ √   √ √ 6 60 

17. มนุษย์สัมพันธ์     √     √ 2 20 
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 จากตาราง 1 จะเห็นว่าจากการสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนของผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน และใชเ้กณฑ์ร้อยละ 50 ในการคัดเลือก จึงสรุปได้

ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน มทีั้งหมด 8 ด้าน 

ประกอบด้วย 1) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 2) ด้านการกระจายอำนาจ 3) ด้านการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม 4) ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5) ด้านการติดต่อสื่อสาร 6) ด้าน

การเป็นแบบอย่างที่ดี 7) ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ และ 8) ด้านความฉลาดทาง

อารมณ์ แต่ละด้านมีรายละเอียดที่จะนำเสนอ ตามลำดับ ดังนี้ 

  1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

   มีนักการศกึษา นักวิจัย และนักวิชาการกล่าวถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้

แตกต่างกัน ดังนี้ 

    จุฑารัตน์ ชุ่มประดิษฐ์ (2556, หนา้ 6) ได้สรุปว่า มวีิสัยทัศน์กว้างไกล 

หมายถึง เป็นผูท้ี่มคีวามสามารถมองเห็นภาพ ในอนาคต และแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาได้

เป็นอย่างดี สามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหาร (Strategic Management) 

    นฤชยา นนท์ยะโส (2556, หนา้ 9) ได้สรุปว่า ความสามารถในการ

สร้างวิสัยทัศน์ร่วม หมายถึง ลักษณะความสามารถของผู้บริหารที่สามารถจูงใจให้บุคคล

ในสังคมมีความรูส้ึกที่สอดคล้องกันเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานมีส่วนร่วมในการบริหาร การ

สร้างความรูส้ึกเป็นเจ้าของ สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับองค์การและชุมชนในการสร้างหลักสูตร

สถานศกึษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผูอ้ื่นยอมรับยินดปีฏิบัติตามและนำไปสู่การ

สร้างพันธกิจสัญญาร่วมกัน มกีารทำงานเป็นทีม มคีวามสามารถเชิญชวนชุมชนให้มีส่วน

ร่วมวิเคราะห์ปัญหา เลือกใช้แนวทางที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำพา

สถานศกึษาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างชาญฉลาด 

    ธันยนันท์ ชาติวุฒ (2556, หนา้ 35 - 36) ได้สรุปว่า วิสัยทัศน์ 

หมายถึง การสำรวจขอ้มูล วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งในการบริหารโรงเรียนตามสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของครู มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ 

กำหนดเป้าหมายและมีความยืดหยุ่นในการบริหารให้ไปสู่ความสำเร็จ ส่งเสริมให้คณะครู

ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน กระตอืรอืร้นมุ่งสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ครูมสี่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ใน 

การพัฒนา ยอมรับและเรยีนรูป้ระสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และพัฒนา 
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ส่งเสริมการศกึษาดูงาน การฝึกอบรม และการศกึษาต่อของคณะครู 

    ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 61) ได้สรุปไว้ว่าการกำหนดวิสัยทัศน์ 

หมายถึง การกำหนดเป้าหมายที่มลีักษณะเป็นความต้องการใหเ้กิดขึ้นในอนาคตองค์กร

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ได้กำหนดวิธีการเอาไว้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภาวะ

ของสังคม เศรษฐกิจและการเมอืง และเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การปฏิบัติงานและการ

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

    ดวงพร ศรธงทอง (2559, หนา้ 54) ได้สรุปไว้ว่า การกำหนด

วิสัยทัศน์ หมายถึง การกำหนดเป้าหมาย ความตอ้งการในอนาคต แนวทางการปฏิบัติงาน

ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต สะท้อน

ให้เห็นถึงเป้าหมายที่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานร่วมกันกำหนด และนำไปสู่การปฏิบัติ

เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ 

    สุพรรณิกา สุบรรณาจ (2560, หน้า 74 - 75) ได้สรุปไว้ว่า การ

กำหนดวิสัยทัศน์ หมายถึง การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบท

สถานศกึษาตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อสร้างภาพในอนาคตของสถานศกึษา ทำให้

ทุกคนรูส้ึกเป็นเจ้าของที่สะท้อนใหเ้ห็นถึงสิ่งที่สมาชิกในองค์กรต้องการอย่างสร้างสรรค์ 

และมีสัญญาใจร่วมกันที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลร่วมกัน เป็นเรื่องสิ่งที่จำเป็น

สำหรับนักบริหารมอือาชีพ เพราะจะเป็นการกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการทำงานมี

วิสัยทัศน์กว้างไกล ก็จะสามารถกำหนดเป้าหมายได้กว้างขวาง และไกลกว่าองค์กรอื่นทำ

ให้ได้รับโอกาสในการทำงานได้ดีกว่า สามารถกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการทำงาน

รวมทั้งโครงการชัดเจนถูกต้อง และเป็นจรงิ 

    จากการศกึษาเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ข้างต้นสรุปได้ว่า การ

กำหนดวิสัยทัศน์ หมายถึง การเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนด

วิสัยทัศน ์เป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน โครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียน ผูบ้ริหารมีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ของตนเองเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียน ครู บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน มีการกำหนดเป้าหมายที่เป็นความตอ้งการให้

เกิดขึ้นในอนาคตร่วมกันกับครูและบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม มีความยืดหยุ่นสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาเป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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  2. ด้านการกระจายอำนาจ 

   มีนักการศกึษา นักวิจัย และนักวิชาการกล่าวถึงการกระจายอำนาจไว้

แตกต่างกัน ดังนี้ 

    ธีระ รุญเจริญ (2554, หน้า 50) ได้สรุปความหมายของการกระจาย

อำนาจการบริหารศกึษาว่าเป็นการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ความรับผดิชอบในการตัดสินใจ

ทางการบริหารการศกึษาจากส่วนกลางไปยังระดับล่างหรอืระดับปฏิบัติ ได้แก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนในท้องถิ่นหน่วยงานและสถานศกึษา 

    ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 67) ได้สรุปไว้ว่าหลักการกระจาย

อำนาจสถานศกึษาต้องมีการกำหนดขอบเขต บทบาทหน้าที่ ความรับผดิชอบ และ

มาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยงานตามโครงการการบริหาร มีการมอบหมายการตัดสินใจ

และความรับผดิชอบ ตามบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบ มกีารตดิตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามขอบเขต บทบาทหนา้ที่ ที่ได้รับมอบหมายและมีการนำผลการประเมินมา 

ใช้ในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรนำไปสู่การ

เปลี่ยนแปลง 

    สุพรรณิกา สุบรรณาจ (2560, หน้า 82) ได้สรุปไว้ว่า การกระจาย

อำนาจ หมายถึง การแบ่งอำนาจที่มอียู่ใหผู้ร้่วมงานหรือผู้อื่นสามารถดำเนินการได้ด้วย

ตนเอง ภายใต้กรอบที่แบ่งออกไปที่มแีนวปฏิบัติที่กำหนดไว้โดยการกระจายอำนาจหนา้ที่ 

กระจายความรับผดิชอบ กระจายบุคลากร กระจายงบประมาณไปยังหน่วยปฏิบัติให้

สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    จากการศกึษาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจข้างตน้สรุปได้ว่า  

การกระจายอำนาจ หมายถึง การกำหนดโครงสร้างการบริหารงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน

แล้วมอบอำนาจการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา กำหนดนโยบาย วางแผนการ

บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มอบอำนาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

ให้กับครูและบุคลากรอย่างเต็มที่ มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามความรู้

ความสามารถของครูและบุคลากร มีการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอบเขต 

บทบาทหนา้ที่ ที่ได้รับมอบหมาย และมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจ

และพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
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  3. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

   มีนักการศกึษา นักวิจัย และนักวิชาการกล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

    มนสิการ แดขุนทด (2556, หนา้ 13) ได้สรุปไว้ว่าการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นวิธีการบริหารงานที่เปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มสี่วนร่วมตาม

ความเหมาะสม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมสนับสนุน ร่วมติดตาม ร่วม

ประเมินผล ร่วมแก้ไข ร่วมรับผดิชอบ ร่วมภาคภูมใิจในผลงานเมื่องานประสบความสำเร็จ 

ย่อมได้รับการยกย่องนับถือ การยกย่องชมเชย การได้รับความไว้วางใจ จากเพื่อนร่วมงาน 

จากผู้บังคับบัญชา และบุคคลทั่วไป 

    ระวีวรรณ หงส์กิตติยานนท์ (2557, หนา้ 24) ได้สรุปไว้ว่าการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง กระบวนการที่ใหผู้ใ้ต้บังคับบัญชา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน มีส่วนเข้าร่วมคิดพิจารณากำหนดนโยบายองค์กรและร่วม

ตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนอง

ความตอ้งการ ความพึงพอใจใหก้ับผูท้ำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

    ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 74) ได้สรุปไว้ว่าการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมเป็นลักษณะที่ผู้บริหารเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

ตัดสินใจ ใหค้วามไว้วางใจ ผูบ้ริหารจะมีการกระจายอำนาจโดยผูบ้ริหารจะเป็นบุคคล

สำคัญที่มสี่วนช่วยให้ผูร้่วมงานได้มีโอกาสในการบริหารกิจการของขององค์กรซึ่งการ

ตัดสินใจกระทำโดยกระบวนการกลุ่มในทุกระดับขององค์กร นอกจากนี้การบริหารแบบมี

ส่วนร่วมยังเปิดโอกาสให้ผูร้่วมงานมีโอกาสในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ร่วมกัน ทำให้การทำงานภายในองค์กรมีทิศทางเดียวกัน รวมถึงช่วยลดความขัดแย้งของ

บุคลากรหลาย ๆ ฝ่ายภายในองค์กร การคำนึงถึงความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ถือได้ว่า

เป็นสิ่งสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ความต้องกรความเป็นอิสระต่อความ

รับผิดชอบในงานเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปรารถนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

น่าจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ 

    ไพลิน ทิพย์กรรณ (2558, หนา้ 12) ได้สรุปไว้ว่าการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได้มสี่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้ง

ทางดา้นการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การรับผิดชอบ การวางแผนการปฏิบัติงาน

ตลอดจนการประเมินผล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน



49 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรอืแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารงานใน

องค์การ 

    โศภิดา คล้ายหนองสรวง (2558, หนา้ 20) ได้สรุปไว้ว่าการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมไว้ว่า คือ กระบวนการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่อการบริหารหน่วยงานอยู่บนพืน้ฐานของ

แนวความคิดของการแบ่งอำนาจหน้าที่ จัดให้มีการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

และให้ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 

    กมลชนก ศรีวรรณา (2561, หนา้ 19) ได้สรุปไว้ว่าการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม หมายถึง การบริหารที่เปิดโอกาสใหบุ้คลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์การได้มี 

ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน สามารถแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน และการประเมินผลร่วมกัน 

    จากการศกึษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมข้างต้นสรุปได้ว่า 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ลักษณะที่ผู้บริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเข้ามามีส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสใหบุ้คลากร 

ทุกคนมสี่วนทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ ให้ครูมสี่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ของโรงเรียน มีอสิระในการค้นหารูปแบบ วธิีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาโรงเรียน มีอิสระใน

การใชค้วามรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีส่วนร่วมในการกำกับติดตาม

การปฏิบัติงานของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน และ

จัดสรรความดีความชอบและผลประโยชน์ที่โรงเรยีนได้รับให้กับครูและบุคลากรได้        

อย่างเหมาะสม  

  4. ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

   มีนักการศกึษา นักวิจัย และนักวิชาการกล่าวถึงการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

    ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 65) ได้สรุปไว้ว่าองค์การแห่งการ

เรียนรู้ หมายถึง องค์การที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกทุก ๆ คน ทั้งในระดับบุคคล 

ระดับกลุ่มและระดับองค์กรเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การโดยอาศัย

การเรียนรูข้องสมาชิกในองค์กร มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงองค์การอย่างต่อเนื่อง 

    จุฑาทิพย์ ชัยบัณฑติ. (2560, หน้า 37) ได้สรุปไว้ว่าความเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ หมายถึง ระดับความเป็นจริงของโรงเรียน ที่สามารถสร้างบรรยากาศที่
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กระตุน้ ขยาย ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่บุคคล

ในแต่ละระดับอย่างแท้จริง โดยการเปิดโอกาสใหม้ีการแลกเปลี่ยนความรู ้และส่งเสริมให้

นำผลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 

ตลอดจนการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ เข้าสู่องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

    Hoy and Miskel (2001, p. 23) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ 

หมายถึง องค์การที่สมาชิกได้พัฒนาขยายขีดความสามารถของตนเพื่อการสร้างสรรค์งาน

และการบรรลุเป้าหมายของงาน ซึ่งแนวคิดแปลกใหม่ได้รับการกระตุน้ใหม้ีการแสดงออก 

แรงบันดาลใจของสมาชิกได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกในองค์การได้เรียนรู้ถึง

วิธีการเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน รวมทั้งองค์การได้มีการขยายศักยภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและ

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง 

    จากการศกึษาเกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ข้างตน้สรุปได้

ว่า การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ระดับความเป็นจรงิของโรงเรียนในการสร้าง

บรรยากาศที่กระตุ้น หรือส่งเสริมให้มกีารสร้างองค์ความรูแ้ละแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ

บุคลากรในองค์กร ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ให้

บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนาเพื่อแสวงหาความรูใ้นการพัฒนางานในหน้าที่ให้มี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองและเลื่อนวิทย

ฐานะ ให้มกีารคิดอย่างเป็นระบบและการแบ่งปันความรู้ในองค์กร ให้นำผลที่เกิดจากการ

แลกเปลี่ยนความรูแ้ละนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา ส่งเสริมศักยภาพและการ

เรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย และสนับสนุนให้ครู

และบุคลากรศกึษาต่อเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

ในโรงเรยีน 

  5. ด้านการตดิต่อสื่อสาร 

   มีนักการศกึษา นักวิจัย และนักวิชาการกล่าวถึงการติดต่อสื่อสารไว้

แตกต่างกัน ดังนี้ 

    อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ (2556, หนา้ 54) ได้สรุปว่า การ

ติดต่อสื่อสาร หมายถึง การใช้วธิีการตดิต่อสื่อสารกับบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หลายช่องทาง เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจอันดรีะหว่าง

บุคลากรภายในองค์การ 
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    ธนกร อัฒจักร (2557, หนา้ 46) ได้สรุปไว้ว่า การตดิต่อสื่อสารนั้นมี

ความสำคัญต้องใช้เทคนิคและสื่อหลาย ๆ ทาง ใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้หลักเหตุผล

ในการสื่อสาร มกีารกระทำที่สอดคล้องกับคำพูด และใช้ขอ้มูลย้อนกลับในการ

ติดต่อสื่อสาร เพื่อใหเ้กิดความแน่ใจและเข้าใจตรงกัน 

    ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 72) ได้สรุปไว้ว่าการสื่อสารในองค์กร 

หมายถึง การสื่อสารความคิดของผู้บริหารที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน และเข้าใจ

ทัศนะของบุคคลอื่นเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงแนวทางหรอืวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กร

ต้องการทำใหก้ารบริหารงานประสบผลสำเร็จเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรในองค์กร 

    ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า 33) ได้สรุปได้ว่า การติดต่อสื่อสาร 

หมายถึง การใชว้ิธีการตดิต่อสื่อสารกับบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ หลายช่องทาง ใชภ้าษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ใช้หลักเหตุผลใน

การสื่อสาร โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในองค์การ ซึ่งการติดต่อสื่อสารที่ดีจะทำ

ให้การดำเนินงานขององค์การราบรื่นไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    วาทิตยา ราชภักดี (2561, หนา้ 52) ได้สรุปไว้ว่า การติดต่อสื่อสาร 

หมายถึง การใชว้ิธีการตดิต่อสื่อสารกับบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย ใช้ภาษาที่ชัดเจน 

เข้าใจง่าย ใชห้ลักเหตุผลในการสื่อสาร ใชเ้ทคนิค หรอืรูปแบบในการตดิต่อประสานงาน

อย่างหลากหลายช่องทาง มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน มรีะบบการสื่อสารที่มี

ความเที่ยงตรง รวดเร็ว และเพียงพอต่อการตัดสินใจของครู โดยการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกันในองค์การ ซึ่งการตดิต่อสื่อสารที่ดีจะทำให้การดำเนินงานขององค์การราบรื่น

ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    จากการศกึษาเกี่ยวกับการตดิต่อสื่อสารข้างตน้ สรุปได้ว่า การ

ติดต่อสื่อสาร หมายถึง การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครู บุคลากร มีระบบการสื่อสาร

ที่มคีวามเที่ยงตรง รวดเร็ว และเพียงพอต่อการตัดสินใจ มีการพัฒนาเครื่องมอื วัสดุ 

อุปกรณ์ และวิธีการที่ใช้ในการตดิต่อสื่อสาร มีการใช้เทคนิค หรอืรูปแบบในการติดต่อ

ประสานงานอย่างหลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเพื่อให้การปฏิบัติงาน

ประสบผลสำเร็จ การตดิต่อสื่อสารภายในโรงเรียนเป็นการการสื่อสารที่เปิดกว้างและ

ชัดเจน มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตดิต่อสื่อสาร การบริหาร 

และการเรียนการสอน และมีระบบการตดิต่อสื่อสารที่มคีวามเที่ยงตรง รวดเร็วในการ

ติดต่อสื่อสารกับชุมชน และผูป้กครอง 
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  6. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 

   มีนักการศกึษา นักวิจัย และนักวิชาการกล่าวถึงการเป็นแบบอย่างที่ดไีว้

แตกต่างกัน ดังนี้ 

    จรูญ เคหา (2554, หน้า 25) ได้สรุปว่า ความรับผดิชอบ การอุทิศตน

และเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน หมายถึง ผูบ้ริหารควรมพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ

อุทิศเวลาให้กับการทางาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดหลักธรรมาภบิาลในการ

บริหาร มีความมุ่งม่ันในการบริหารเพื่อประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นสำคัญ กระตอืรอืร้นที่จะ

ทำงานให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด 

    ชัยยนต์ เพาพาน (2559, หนา้ 304 - 306) กล่าวถึง ตัวแบบที่ด ี

(good Model) ว่าหากคุณกำลังส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ตอ้งรู ้และฝกึพวกเขาให้มี

ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน ฝึกการสื่อสารที่ด ีและคดิวิเคราะห์เป็น การใช้

เทคโนโลยี อย่างมีประสทิธิภาพ และการปลูกฝังสร้างสรรค์นวัตกรรม จัดสภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้และความเสี่ยง 

    วสันต์ บัวชุม (2561, หนา้ 103) ได้สรุปไว้ว่าการเป็นแบบอย่างที่ดี 

หมายถึง ผูบ้ริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดทีั้งด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน         

มีการใชห้ลักเหตุผลในการบริหารงาน เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสถานศกึษา เป็น

แบบอย่างที่ดใีนด้านความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน ฝึกการสื่อสารที่ด ีและคิด

วิเคราะห์เป็น การใช้เทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ การยอมรับฟังความคิดเห็นของคน

อื่น และเป็นแบบอย่างที่ดใีนการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมเีหตุผล 

    จากการศกึษาเกี่ยวกับการเป็นแบบอย่างที่ดขี้างต้นสรุปได้ว่า การ

เป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง ลักษณะที่ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนด้านการปฏิบัติตนและ

ด้านการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากร ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน เป็นแบบอย่างที่ดี

ในด้านความคิดสรา้งสรรค์ ด้านการคิดวเิคราะห์เป็น และการใชเ้ทคโนโลยี การสรรหา

วิธีการมาใช้ในการพัฒนาสถานศกึษา การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และเป็นแบบอย่างที่ดใีน

การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูอ้ื่นด้วยความจริงใจและนำมาปรับปรุง

พัฒนางานให้เกิดประสิทธิผล 

  7. ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ 

   มีนักการศกึษา นักวิจัย และนักวิชาการกล่าวถึงการเป็นผู้นำทางวิชาการ

ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
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    จรูญ เคหา (2554, หน้า 22) ได้สรุปว่า ผูน้ำทางวิชาการ หมายถึง   

ผูท้ี่ความรู้ การนำความรู ้ความสามารถ แนวคิด เทคนิค วิธีการที่มปีระสิทธิภาพต่อ

การศกึษามาใช้ในการบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียนตามบทบาท หน้าที่ ทำให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างมคีุณภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาวิชาชีพ 

    พัชรภรณ์ เหมือนรุ่ง (2555, หนา้ 6) ได้กล่าวว่า ผู้นำด้านวิชาการ 

หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวกับความรูค้วามสามารถทางวิชาการของบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง ที่สามารถแสดงออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการศกึษา

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านวิชาการประกอบด้วย การมีความรู้

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวัดผล 

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา ด้านการพัฒนาการใชส้ื่อและเทคโนโลยีการศกึษา ดา้นพัฒนาส่งเสริมใหม้ี

แหล่งเรียนรู้ ดา้นการสนับสนุนการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา และด้านการส่งเสริม

ชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ และนำองค์การบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยเน้นผูเ้รียน

เป็นสำคัญ 

    นฤชยา นนท์ยะโส (2556, หนา้ 9) ได้สรุปว่า ความสามารถในการ

เป็นผู้นำทางวิชาการ หมายถึง ลักษณะความสามารถของผู้บริหารที่มีความรูแ้ละเป็นผู้นำ

ด้านวิชาการ มคีวามรูม้ีทักษะ มกีารรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ดำเนินการ

นิเทศภายในโดยมีการเยี่ยมช้ันเรยีน กำกับดูแลการสอนซ่อมเสริมใหเ้กิดผลดีแก่นักเรียน 

ใช้การวัดผลที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ ส่งเสริมใหค้รูเข้าร่วมฝึกอบรม

สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศใน

หอ้งเรียน ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคล้องกับหลักสูตร มีความ  

ใฝ่เรียนใฝ่รู้มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการสร้างบรรยากาศระหว่างผู้บริหาร คณะครู 

นักเรียน ผู้ปกครอง 

    สระไกร ผาสุทร (2559, หน้า 10) ได้สรุปว่า เป็นผูน้ำทางการศกึษา 

หมายถึง มีความรูท้ี่หลากหลาย ทั้งวิชาการและวิชาเฉพาะ ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน มุ่งพัฒนาตนเอง 

อยู่เสมอ มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้ม

ทางการศึกษาได้ชัดเจน ร่วมมอืกับชุมชน และหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติ

กิจกรรมทางวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศกึษา 
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    ณิชาภา ธพิพัฒน์ (2559, หน้า 10) ได้สรุปไว้ว่า ผูน้ำทางวิชาการ 

หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศกึษาโดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางวิชาการขององค์กร จัดกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนให้กับ

สมาชิกในองค์กร ส่งเสริมใหส้มาชิกใหม้ีการทำ วจิัย และนำผลการวิจัยพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นผู้นำในการใชน้วัตกรรมมาพัฒนากิจกรรมการเรียน 

การสอน และมีความรอบรู้ทางดา้นวิชาชีพในการบริหารและความรู้ทั่วไปเป็นอย่างดี 

    วสันต์ บัวชุม (2561, หนา้ 86 - 87) ได้สรุปไว้ว่า การเป็นผู้นำทาง

วิชาการ หมายถึง ผูบ้ริหารเป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถด้านวิชาการ เป็นนำทางวิชาการ 

ในการนำวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารงานและจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการสร้าง

และการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาที่มคีวามเหมาะสมกับผูเ้รียนและท้องถิ่น มีการพัฒนา

ตนเองอย่างสม่ำเสมอ มคีวามเชี่ยวชาญวิชาการ มีการสังเกตชั้นเรยีน นิเทศการสอน 

ตรวจแผนการสอน อย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนครูให้มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้

แก้ปัญหาการเรียนการสอน และใหค้ำปรึกษาแนะนำที่ดแีก่ครูและเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน

อย่างแท้จริง 

    จากการศกึษาเกี่ยวกับการเป็นผู้นำทางวิชาการข้างต้นสรุปได้ว่า  

การเป็นผู้นำทางวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยการเป็นผู้นำ

ทางวิชาการ มกีารนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียน 

วิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับครู เพื่อกำหนดเป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียน โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน มีการประชุมชีแ้จงเป้าหมายทางวิชาการ

ของโรงเรียนไปยังครู ผูป้กครองและนักเรียน มีเทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ด ี

สามารถใหค้ำปรึกษาที่ดแีก่ครูในการจัดการเรียนการสอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรการจัดการเรยีนรู้ และการวัดและประเมินผล ให้คำแนะนำแก่ครูและบุคลากร

เกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมให้ครู

และบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับเทคนิค วธิีการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการจัดการเรียนการสอน 

  8. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

   มีนักการศกึษา นักวิจัย และนักวิชาการกล่าวถึงความฉลาดทางอารมณ์

ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
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    ธิดารัตน์ รัศม ี(2556, หน้า 16) ได้สรุปไว้ว่าความฉลาดทางอารมณ์ 

หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ความรูส้ึกของตนเอง และผูอ้ื่น เพื่อสร้างแรงจูงใจใน

ตนเองและบริหารจัดการอารมณ์ อันจะส่งผลดีต่อตนเองและความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง 

    ธันวธู สิพรมติ่ง (2556, หน้า 42) ได้สรุปไว้ว่าความฉลาดทาง

อารมณ์ หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่จะช่วยใหก้ารดำเนินชีวติเป็นไปอย่าง

สร้างสรรค์ และมีความสุข เป็นความสามารถในการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น 

สามารถบริหารอารมณ์ของตนเองและผูอ้ื่น สร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง และสร้างสัมพันธ์ 

ที่ดกีับผูอ้ื่นได้ 

    สุพรรณิกา สุบรรณาจ (2560, หน้า 62) ได้สรุปไว้ว่า ความฉลาด

ทางอารมณ์ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกด้านอารมณ์และความรู้สกึของผูบ้ริหาร

และของผู้ร่วมงาน ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างของอารมณ์ที่เกิดขึ้นและใช้ข้อมูลนีเ้ป็น

เครื่องมือช้ีนำในการคิดวิเคราะห์งานต่าง ๆ และการกระทำสิ่งอื่น ๆ เกี่ยวกับ

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง สร้างสัมพันธภาพกับผูร้่วมงานและบุคคล

ทั่วไปเพื่อให้งานที่ปฏิบัตินัน้บรรลุผลสำเร็จ 

    ณิชาภา ธพิพัฒน์ (2559, หน้า 11) ได้สรุปไว้ว่าปัจจัยด้านความฉลาด

ทางอารมณ์ผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง การปฏิบัติงานในด้านการรับรู้และเข้าใจใน

อารมณ์ของตนเองและผูอ้ื่น สามารถจัดการอารมณ์ของตนเอง และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น 

แสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลตลอดจน

ช่วยใหก้ารดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสรา้งสรรค์และมีความสุขทั้งในชีวติประจำวันและ            

การทำงานของผู้บริหาร ประกอบด้วย ความตระหนักในตนเอง การจัดการตนเอง            

ความตระหนักในสังคม และการจัดการสานสัมพันธ์ 

    จากการศกึษาเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ข้างต้นสรุปได้ว่า 

ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง การปฏิบัติงานในด้านการรับรู้และเข้าใจในอารมณ์ของ

ตนเองและผูอ้ื่น รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และพร้อมปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เมื่อรู้สกึโกรธหรือไม่สบายใจ ควบคุมความรู้สึกของ

ตนเองได้เมื่อเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานหรอืทำสิ่งใดก็ตาม ควบคุมอารมณ์ ควบคุมจติใจของตนเองจากการยั่วยุหรือ 

ทำให้โกรธได้ แสดงความเข้าใจอารมณ์ และความรูส้ึกของคนอื่น สามารถเผชิญหน้ากับ 

อุปสรรคและความผดิหวังได้อย่างชาญฉลาด และแสดงความเห็นอกเห็นใจ และเอื้ออาทร 
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ต่อผู้อื่น 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง หมายถึง องค์ประกอบที่แสดงถึงคุณลักษณะทางการบริหารของผู้บริหาร

สถานศกึษาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการและ

ความสำเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่งผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่

ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อกำหนดเป็นกรอบในการวิจัย 

และจากการสังเคราะห์ได้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์  

2) ด้านการกระจายอำนาจ 3) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4) ด้านการเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู ้5) ด้านการตดิต่อสื่อสาร 6) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 7) ด้านผู้นำทาง

วิชาการ และ 8) ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งผูว้ิจัยจะได้ทำการศกึษาต่อไปว่าปัจจัยที่

ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เป็นอย่างไรตามกรอบแนวคิดนี้ 

 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรยีน 

 ภาวะผูน้ำเป็นสิ่งที่ผู้บริหารโรงเรยีนควรมโีดยเฉพาะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เพราะจะช่วยใหก้ารบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีนักวิชาการได้กล่าวถึง ความหมายของภาวะผูน้ำ ความหมายของภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ความหมายของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนไว้ในมุมมองที่แตกต่าง

กันออกไป ดังนี ้

  1. ความหมายของภาวะผู้นำ 

   มีนักบริหารและนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของภาวะผูน้ำไว้

แตกต่างกัน ดังนี้ 

    ชาตรี ปี้บ้านท่า (2555, หน้า 26) ได้สรุปความหมายของคำว่าภาวะ

ผูน้ำ ว่าคือกระบวนการที่ผู้นำใชอ้ิทธิพลของผูน้ำต่อบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล โดยใช้ 

กระบวนการตดิต่อสื่อสารและความสามารถในการให้ผู้อื่นยอมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ 
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เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ 

    เจษฎากรณ์ นันดิลก (2556, หนา้ 12)การใช้อทิธิพลของบุคคลหรอื

ของตำแหน่งโดยการจูงใจให้บุคคลหรอืกลุ่มปฏิบัติตามความคดิเห็นความต้องการของตน

ด้วยความเต็มใจ ยินดทีี่จะใหค้วามร่วมมอืเพื่อจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม

ตามที่กำหนดไว้ ภาวะผูน้ำเป็นความสามารถในการชักจูงผูอ้ื่นให้ค้นหาหนทางที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำหนด และเป็นการผูกมัดหรอืหลอมรวมกลุ่มเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

แล้วกระตุ้นใหด้าเนินไปสู่เป้าหมาย หรืออาจสรุปได้ว่าภาวะผูน้ำคือรูปแบบอิทธิพลระหว่าง

บุคคล (Interpersonal Influence) เป็นความสามารถในการนำของผูน้ำหรอืกลุ่ม ในอันที่จะ

ก่อใหเ้กิดการกระทำกิจกรรม หรอืการเปลี่ยนแปลงเพี่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

    คำเตียง ก่ำเกลีย้ง (2556, หนา้ 29) ได้สรุปว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง 

พฤติกรรมของผูบ้ริหารที่แสดงออกถึงการมคีวามรูค้วามสามารถในการบริหาร สามารถ

นิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน มวีิสัยทัศน์กว้างไกลสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ ใช้

หลักเหตุผลในการบริหารงานสามารถประสานงานกับบุคคล หรอืหน่วยงานต่าง ๆ 

สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

    วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หนา้ 37) ได้สรุปว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง 

ความสามารถที่จะใช้อทิธิพลของผู้นำในการชักจูงใหบุ้คคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลมี

พฤติกรรมคล้อยตามและยอมปฏิบัติหรอืดำเนินกิจกรรม ที่นำไปสู่ความสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดว้ยความเห็นใจ 

    ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2557, หนา้ 13) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำไว้

ว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง การโน้มนา้วและจูงใจผู้ตามให้ปฏิบัติตามเพื่อนำไปสู่การบรรลุ

เป้าหมายที่ตอ้งการขององค์การ 

    ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 22) ได้สรุปไว้ว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง 

พฤติกรรมของผูน้ำสามารถใช้อทิธิพลในการโน้มนา้วจิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและ

ผูต้ามซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินภารกิจของกลุ่มใหบ้รรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายขององค์การที่ได้กำหนดไว้อย่างมศีลิปะไม่มีความขัดแย้งในองค์การ 

    วันชัย ปานจันทร์ (2558, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ำไว้

ว่าเป็นลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่แสดงพฤติกรรมออกมา เมื่อได้มปีฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม 

เป็นความสามารถที่เกิดขึน้ระหว่างที่มกีารทำงานร่วมกัน หรอืร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน 

ในอันที่จะทำให้กิจกรรมของกลุ่มดำเนินไปสู่เป้าหมายและประสบความสำเร็จ ภาวะผูน้ำ 
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จะมีมากหรือน้อยขึน้อยู่กับประสบการณ์และการฝึกฝนแต่ละบุคคล 

    รัตติกรณ์ จงวิศาล (2559, หนา้ 14) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำ

ไว้ว่า ภาวะผูน้ำเป็นคุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถ หรือกระบวนการที่เป็น

ปฏิสัมพันธ์ หรอืเป็นวิถีการดำเนนิชีวิตของบุคคล ที่สามารถมีอิทธิพลต่อผูอ้ื่น กลุ่มคน 

สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สรา้งความปรารถนา ทำให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา การ

ยอมรับ ความพยายาม การอุทิศตัว การใช้ความสามารถอย่างดทีี่สุด และช่วยเพิ่มพลัง

อำนาจของผูอ้ื่น เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

    ดาราวดี บรรจงช่วย (2560, หนา้ 11 - 12) ได้สรุปไว้ว่า ภาวะผู้นำ 

หมายถึง กระบวนการใชค้วามสามารถของผู้นำในการใชอ้ิทธิพล หรอืกระบวนการชักจูง 

โน้มนา้ว หรอืกระตุ้นจิตใจให้บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลในหน่วยงานปฏิบัติหรอืละเว้นการ

ปฏิบัติตามความตอ้งการด้วยความเต็มใจ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ

องค์การ 

    Daft (2005, p. 5) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำไว้ว่า ภาวะผู้นำ 

หมายถึง ความสัมพันธ์ที่มอีิทธิพลระหว่างผูน้ำและผูต้ามซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

    จากความหมายของภาวะผู้นำขา้งตน้สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง 

พฤติกรรมของผูน้ำที่สามารถใช้อทิธิพลในการโน้มนา้วจติใจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เพือ่ดำเนนิภารกิจขององค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การที่ได้กำหนด

ไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  2. ความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   มีนักบริหารและนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

    ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 40) ได้สรุปไว้ว่า ภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง คอื ผูน้ำที่ใชก้ารปฏิสัมพันธ์กับผูร้่วมงานในการสร้างความร่วมมือ สร้าง

แรงจูงใจ กระตุ้นใหส้มาชิกรับรู้และตระหนักในคุณค่าของตนเองที่มตี่องานหรือองค์กร 

เกิดค่านิยมทางบวก ยกระดับแรงจูงใจและคุณธรรมให้สูงขึ้นจนส่งผลทำให้สมาชิกรู้สกึ

อยากปรับเปลี่ยน โดยใช้วธิีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีทั้งด้านความรู ้

ความสามารถในการทำงาน การเป็นคนดีมคีุณธรรม จนส่งผลให้ผูร้่วมงานรู้สกึนิยม 

ยกย่องนับถือไว้วางใจ และพัฒนาความสามารถไปสู่ระดับที่สูงขึน้และมีศักยภาพใน 
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การปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จในการจัดการศกึษา ประกอบด้วย การมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การคำนึงถึงความเป็น 

ปัจเจกบุคล 

    ดวงพร ศรธงทอง (2559, หนา้ 14) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงไว้ว่าเป็นคุณลักษณะหรอืพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นถึงการมี

อิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยเปลี่ยนแปลงใหผู้ร้่วมงานเกิดความตระหนักและปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนา้ที่กล้าเผชิญกับปัญหาดว้ยวิธีทางแบบใหม่ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน 

    นนทกร อรุณโน (2559, หน้า 20) ได้สรุปไว้ว่า ภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้นำแสดงให้เห็นในการจัดการหรอืการทำงาน

เป็นกระบวนการที่ผูน้ำมีอทิธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพหรอืเปลี่ยนแปลง

ความพยายามของผู้ร่วมงานใหสู้.ขึน้กว่าความพยายามคาดหวัง พัฒนาความสามารถของ

ผูร้่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น 

    รัตตกิรณ์ จงวิศาล (2559, หนา้ 247) กล่าวว่า ภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้นำแสดงให้เห็นในการจัดการหรอืการทำงาน           

เป็นกระบวนการที่ผูน้ำมีอทิธิพลต่อผู้ร่วมงานหรอืผู้ตาม โดยการเปลี่ยนสภาพหรือ

เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานหรอืผูต้ามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง 

พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานหรอืผูต้ามไปสู่ระดับที่สูงขึน้และมีศักยภาพมากขึ้น 

ทำให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผูร้่วมงานหรอืผู้ตามมอง

ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม หรอืสังคม 

    กุหลาบ หงษ์ทอง (2559, หน้า 89) ได้สรุปไว้ว่าภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง (Transformation leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้นำแสดงใหเ้ห็นใน

การจัดการหรอืการทำงานเป็นกระบวนการที่ผูน้ำมีอทิธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยน

สภาพหรอืเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูร้่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง 

พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึน้และมีศักยภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการ

ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผูร้่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจ

ของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรอืสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผูน้ำมอีิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน

จะกระทำโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ การมีอทิธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ การคำนึงถึงเอกัตถะบุคคล การกระตุ้นปัญญา และการสร้างแรงบันดาลใจ 
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    พัชร ีพลอยเทศ (2560, หน้า 21) ได้สรุปไว้ว่าภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมการบริหารองค์กรของผู้บริหารที่ทำให้ผูร้่วมงาน 

สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมากกว่าที่ตัง้ใจไว้แต่ตน้ ส่งผลใหอ้งค์กรมีการ

พัฒนาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

    สุพรรณิกา สุบรรณาจ (2560, หน้า 28) ได้สรุปไว้ว่า ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศกึษา ที่แสดงออกใหเ้ห็นถึง

กระบวนการบริหารและจัดการการศึกษาในสถานศกึษาที่มุ่งจะทำให้ผูต้ามให้ความ

ไว้วางใจ มีความรูส้ึกชื่นชม ให้ความจงรักภักดีและเคารพนับถือต่อผู้นำ จนสามารถส่งผล

ให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานใหไ้ด้ผลมากกว่าความคาดหวังเดิม 

    รัตตนิันท์ บุญกล้า (2561, หนา้ 44 - 45) ได้สรุปไว้ว่าภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการหรอืพฤติกรรมของผูน้ำที่แสดงให้เห็นการบริหาร

จัดการในการทำงานโดยกระตุน้ จูงใจให้ผูร้่วมงานให้สงข้นึกว่าความพยายามที่คาดหวังไว้

เป็นผลใหก้ารปฏิบัติงานเกิดความคาดหวังตลอดจนการพัฒนาความสามารถของ

ผูร้่วมงานรูส้ึกไวว้างใจ ตระหนักในภารกิจหน้าที่วสัยทัศน์มองไกลเกินกว่าความสนใจของ

ตนเอง เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากว่าส่วนตนทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 

    Bass and Avolio (1994, p. 7) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

หมายถึง คุณลักษณะของผู้นำที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการกระตุ้นใหเ้กิดความ

สนใจระหว่างผูร้่วมงานและผูอ้ื่น ให้มองเห็นถึงแง่มุมใหม่ ๆ ในการทำงาน และการทำให้

เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) ของทีมและขององค์การ 

รวมถึงมกีารพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และมี

ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะชักนำให้ผู้ร่วมงานและผูต้ามมองไปไกล

เกินกว่าความสนใจของพวกเขาเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและมีประโยชน์ต่อกลุ่มมากกว่า ทั้งนี ้

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงจะชักนำผูต้ามให้ทำงานได้ผลงานมากกว่าที่ผู้ตามได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น 

และผู้นำการเปลี่ยนแปลงมักจะใชก้ารท้าทายเพื่อนำไปสู่การบรรลุผลงานในระดับที่สูงขึน้ 

    จากความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขา้งตน้สรุปได้ว่า 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมภาวะผู้นำของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่

แสดงออกใหเ้ห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการการศกึษาที่มุ่งจะทำให้ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาให้ความไว้วางใจ ใหค้วามจงรักภักดีและเคารพนับถือต่อผูบ้ริหาร 
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จนสามารถส่งผลให้ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  3. แนวคดิเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรยีน 

   มีนักบริหารและนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

    ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 50) ได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย

ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ประกอบด้วย ภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลง 4 ลักษณะ คอื 

     1. การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ (Idealized Influence) 

     2. การสรา้งแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 

     3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) 

     4. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized 

Consideration) 

    นนทกร อรุณโน (2559, หน้า 23) กล่าวว่าภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มีอทิธิพลต่อผู้ร่วมงานโดยพัฒนาความสามารถของ

ผูร้่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและ

วิสัยทัศน์ของทีมและองค์กร โดยผูน้ำจูงใจให้ผูร้่วมงานมองใหไ้กลเกินกว่าความสนใจของ

พวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์กร หรอืสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผู้นำมีอทิธิพลต่อ

ผูร้่วมงาน จะกระทำโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ด้าน คอื 1) ด้านการสร้าง

แรงบันดาลใจ 2) ด้านการกระตุ้นใหเ้กิดเชาว์ปัญญา 3) ด้านการสร้างบารมี และ 4) ด้าน

การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

    กุหลาบ หงษ์ทอง (2559, หน้า 194 - 198) ได้สรุปไว้ว่าภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลง (Transformation leadership) ว่ามีตัวบ่งช้ีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา มทีั้งหมด 8 ตัวบ่งชี ้คอื ตัวบ่งช้ีด้านที่ 1) การสร้างศรัทธา   

มีตัวแปรที่สังเกตได้ จำนวน 10 ขอ้ 2) การพัฒนาผูใ้ต้บังคับบัญชา มีตัวแปรที่สังเกตได้ 

จำนวน 10 ข้อ 3) การมวีิสัยทัศน์ มีตัวแปรที่สังเกตได้จานวน 5 ข้อ 4) การมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงาน มีตัวแปรที่สังเกตได้จำนวน 4 ข้อ 5) การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

มีตัวแปรที่สังเกตได้จำนวน 5 ขอ้ 6) การมุ่งบริหารค่าตอบแทน มตีัวแปรที่สังเกตได้ 

จำนวน 5 ข้อ 7) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีตัวแปรที่สังเกตได้จำนวน 4 ข้อ และ            

8) การสร้างแรงบันดาลใจ มีตัวแปรที่สังเกตได้จำนวน 5 ขอ้ 
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    พัชร ีพลอยเทศ (2560, หน้า 5) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ

ความสัมพันธ์เชิงสำเหตุของปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดกรอบแนวคิด

เกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงไว้ 4 ด้าน คอื 1) อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 2) การสร้าง

แรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา และ 4) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล 

    Bass and Avolio (1994, pp. 3 - 4) ได้นำแนวคิดภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) กับภาวะผูน้ำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional 

Leadership) มารวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยเรียกว่า โมเดลภาวะผูน้ำเต็มรูปแบบ (The Model of 

Full Range of Leadership) ซึ่งเป็นการแสดงถึงระดับของภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลต่างกัน 

โดยเริ่มจากภาวะผูน้ำแบบตามสบาย (Laissez-Faire Leadership: LF) ซึ่งเป็นผู้นำที่นับได้

ว่ามีประสทิธิผลต่ำที่สุดหรือไร้ประสิทธิผล หรอืเป็นบุคคลที่ขาดภาวะผูน้ำ (Non-

Leadership) และในขั้นที่สูงขึน้ของผู้นำที่มปีระสิทธิผล ผูน้ำจะมีบทบาทมากขึ้นตามลำดับ 

จากผู้นำที่มกีารบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive Management by Exception: MBE-P) 

มาสู่การบริหารแบบวางเฉยเชงิรุก (Active Management by Exception: MBE-A) เมื่อผู้นำ

เป็นฝ่ายที่รุกมากขึ้นในเรื่องการตอบสนองต่อความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของผูต้าม โดยการ

แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างผู้นำกับผู้ตาม โดยที่ผลงานที่ได้ตามข้อตกลง

ระหว่างกัน ผูน้ำจะใหร้างวัลแก่ผูต้าม ซึ่งอาจเป็นการเลื่อนขัน้ ตำแหน่ง โบนัส เป็นต้น        

ซึ่งเรียกว่า การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward: CR) และจากระดับขั้นทั้ง 

3 ขัน้นี ้เป็นองค์ประกอบของภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ส่วน

ระดับที่ผู้นำจะมีประสิทธิผลมากที่สุด ก็คือภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

Leadership) ภาวะผู้นำแบบนีจ้ะมีพฤติกรรมทั้ง 4 อย่าง (4I’s) ที่มปีระสิทธิผลมากกว่า

ภาวะผูน้ำแบบแลกเปลี่ยน ผูน้ำสามารถกระตุ้นดลใจแก่ผู้ตามในเรื่องระดับความต้องการ

ให้สูงยิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานที่เกินความคาดหมายได้ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงนี ้

ผูน้ำจะพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างภาวะผูน้ำใหเ้กิดขึ้นแก่ผู้ตามโดยผ่านการมอบหมาย

งาน หรอืการเสริมสร้างพลังอำนาจ (Empowerment) การกระจายอำนาจจะเกิดขึ้นใน

องค์การ นวัตกรรมใหม่ ๆ จะถูกสร้างขึน้โดยผูต้าม ทั้งนีผู้น้ำนั้นจะกระตุ้น ให้ผูต้ามคิด

ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยรวมแล้วผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี ้

จะส่งผลต่อการพัฒนาองค์การอกีด้วย 
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    Yukl (1998, p. 215) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง                   

มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ  

     1. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) คือ              

การกระตุน้ใหผู้ต้ามคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือประเด็นต่าง โดยการใชก้ลยุทธ์ในการหา

หนทางใหม่ ๆ  

     2. การคำนึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized 

Consideration) คือ เป็นการปฏิบัติต่อผู้ตามเฉพาะบุคคล โดยเอาใจใส่ในการพัฒนาบุคคล 

และช่วยเหลอืให้ผู้ตามที่ยังขาดประสบการณ์ตามสมควร  

     3. การสร้างบารม ี(Charisma) คือ ความสามารถในการมอีำนาจ

ในการบังคับบัญชาให้ผูต้ามเกิดความซื่อสัตย์อย่างเข้มแข็งและมีความเสียสละทุ่มเท และที่

สำคัญคือการมีอทิธิพลต่อผูต้ามซึ่งหลักในการสร้างบารมใีห้เกิดขึ้นในตัวผูน้ำนั้นไม่ใช่เป็น

สิ่งที่ง่ายในการสร้าง 

    Avolio and et al (1999, pp. 441 - 462) ได้ทำการศกึษา

องค์ประกอบของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง พบว่า ม ี3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้าง     

แรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual 

Stimulation: IS) และการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) 

    Covey (2004, pp. 254 - 255) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ได้แก่  

     1. การสร้างบารมหีรือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Charisma 

or Idealized Influence) คือ ผูน้ำควรมีการชื่นชมจากผู้ตาม โดยผู้นำที่มบีารมตี้องสร้าง

ความชัดเจนต่าง ๆ แสดงให้เห็นคุณค่าของตนเองในทุกอิริยาบถ มีการกำหนดบทลงโทษ 

หรอืการอุทธรณ์ให้กับผู้ตาม และยึดหลักบทความเป็นจรงิ ความถูกต้องทางศีลธรรม  

และจรยิธรรม  

     2. การสรา้งแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) คือ ผูน้ำควร

มองวสิัยทัศน์ร่วมผูต้าม ผูน้ำกับการสรา้งแรงบันดาลใจให้กับผูต้าม ใหม้ีมาตรฐานสูงขึ้น 

สื่อสารถึงเป้าหมายในอนาคต และจัดหางานในแต่ละส่วนผูต้ามจำเป็นต้องใช้เป้าหมาย         

ถ้าใชแ้รงจูงใจในการแสดงออก มันเป็นส่วนสำคัญในวิสัยทัศน์ของผู้นำที่สนับสนุน

ความสามารถในการสื่อสาร โดยอนุญาตให้ผูน้ำกล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการยอมรับ และ

แรงผลักดันในการชักชวนและบังคับ  
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     3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) คือ ผู้นำควร

ให้โอกาสใหก้ระตุน้ทางปัญญา ให้ผู้ตามเกิดความคิดสร้างสรรค์ของงานและองค์การ  

มีการเชื่อมโยงโครงสร้างวิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์การ และผูน้ำกับผูต้ามเพื่อที่จะ

สร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนอุปสรรคทิศทางใหม่ ๆ รวมกัน  

     4. การคำนึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized 

Consideration) คือ ผูน้ำต้องพิจารณาใส่ใจหรอืสนใจผูต้ามรายบุคคล โดยผู้นำต้องรับฟัง 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตาม รวมสิ่งต้องการต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันและสามารถสร้างทีมผู้นำ

สอนให้ผู้ตามเกิดการกระตือรอืร้น ช่วยเหลอืตนเองได้ ยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาด และนำ

วิธีการใหม ่ๆ มาปรับปรุง เพื่อทำให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึน้ 

    Bass and Riggio (2006, pp. 5 - 7) ได้นำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎี 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า เป็นการขยายพฤติกรรมต่อจากภาวะผู้นำแลกเปลี่ยน 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงเป็นการก้าวพ้นจากพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จาก

การสรา้งขอ้ตกลงในส่วนของการตอบแทนผลประโยชน์ระหว่างผูน้ำและผูต้าม ภาวะผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงเป็นการยกระดับการรับรู้ของผู้ตามเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ โดยผู้นำ

พยายามกระตุ้นให้ผูต้ามมแีรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้ผูต้ามมผีลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

ทฤษฎีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงถูกกำหนดขึ้นโดยมีองค์ประกอบที่เรยีกว่า “4l’s” ได้แก่  

1) การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา 

และ 4) การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

    Oke and et al (2009, pp. 64 - 72) ได้พัฒนากรอบความคิดหลัก 

ขององค์ประกอบของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ได้แก่  

     1. การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ (Idealized Influence) ผูน้ำควร

แสดงบทบาทเป็นตัวอย่างที่น่าเคารพยกย่อง และสร้างความเช่ือถอืโดยพิจารณาความ

ต้องการของคนอื่นมากกว่าตนเอง ม่ันคงในความประพฤติกล้าที่ยอมรับความผดิพลาด

ร่วมกัน และชักนำตัวเองเกี่ยวกับหลักจริยธรรม  

     2. การสรา้งแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ผูน้ำจะต้อง

กระตุน้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจกับสิ่งที่ท้าทายในองค์การ โดย

จะต้องทำให้กลุ่มผูต้ามเกิดความรู้สกึกระตอืรอืร้น และคาดหวังทางที่ดี และทำการเชื่อม

ระหว่างความคาดหวังกับความรับผิดชอบวิสัยทัศน์ร่วมกัน 



65 

     3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) ผูน้ำจะต้อง

ส่งเสริมใหม้ีการสร้างนวัตกรรมและเกิดความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่อตอบ

สมมตฐิาน คำถาม และปรับเปลี่ยนมุมมองในเรื่องที่ยุ่งยาก และหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ต่อ

สาธารณะ  

     4. การคำนึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized 

Consideration) ผูน้ำใหค้วามสนใจกับความตอ้งการแต่ละบุคคลเพื่อสนับสนุนให้บรรลุผล

สำเร็จ และเกิดพัฒนาโดยผู้นำจะเปรียบเสมอืนผู้ฝกึสอนหรอืผูใ้ห้คำปรึกษาที่สร้างสรรค์ 

โอกาสที่ดใีนการสร้างสรรค์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เห็นถึงคุณค่าความหลากหลาย และ

หลีกเลี่ยงการควบคุม 

    จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผูว้ิจัยได้ทำการ

สังเคราะห์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน จากแนวคิดของนักการศกึษา

หลายท่าน ซึ่งแสดงรายละเอียดการสังเคราะห์ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 การสังเคราะห์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
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1. การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ √ √  √ √ √  √ √ √ 8 80 

2. การสรา้งแรงบันดาลใจ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 9 90 

3. การกระตุ้นทางปัญญา √ √  √ √ √ √ √ √ √ 9 90 

4. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล √ √   √ √ √ √ √ √ 8 80 

5. การสร้างศรัทธา   √        1 10 

6. การพัฒนาผูใ้ต้บังคับบัญชา   √        1 10 

7. การมีวสิัยทัศน์   √        1 10 

8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน   √        1 10 

9. การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ   √        1 10 

10. การมุ่งบริหารค่าตอบแทน   √        1 10 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
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11. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   √        1 10 

12. การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล    √       1 10 
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 จากตาราง 2 จะเห็นว่าจากการสังเคราะห์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ

เลือกความถี่ตั้งแต่ระดับ 8 ขึน้ไป จึงสรุปได้ว่าภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียน มทีั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้าน

การสรา้งแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ 4) ด้านการคำนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล แต่ละด้านมีรายละเอียดที่จะนำเสนอ ตามลำดับ ดังนี้ 

  1. ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

   มีนักการศกึษา นักวิจัย และนักวิชาการกล่าวถึงการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

    ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 7) ได้สรุปไว้ว่าการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศกึษาแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ 

หรอืการทำงานที่เป็นกระบวนการ ทำให้ผูร้่วมงานเกิดการยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา 

ภาคภูมิใจและไว้วางใจในความสามารถของผู้นำ มีความยินดีที่จะทุ่มเทการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ โดยที่ผู้บริหารสถานศกึษาจะประพฤติกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น เสียสละ

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม มีอุดมการณ์ มวีิสัยทัศน์ มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง 

มีคุณธรรมและจรยิธรรม เสียสละ เน้นความสำคัญในด้านค่านิยม มีเป้าหมายที่ชัดเจนมี

วิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค มคีวามสามารถในการจัดการหรอืควบคุมอารมณ์ 

เป็นแบบอย่างที่ดทีั้งด้านการบริหารงานและการวางตัว 

    พัชร ีพลอยเทศ (2560, หน้า 8) ได้สรุปไว้ว่าอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 

(Idealized Influence) หมายถึง การที่ผูน้ำประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรอืเป็นโมเดลสำหรับ

ผูต้าม ผู้นำจะเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทำให้ผู้ตามเกิดความ

ภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมอืนกับผูน้ำ และต้องการ

เลียนแบบผูน้ำ 

    ล้านนา มาปลูก (2562, หนา้ 4 - 5) ได้สรุปไว้ว่าการสร้างบารม ี

หมายถึง พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารที่ได้แสดงให้เห็นถึงการตระหนักว่า

พฤติกรรมของผูบ้ริหารมผีลต่อบุคลากรในสถานศกึษา มกีารสื่อสารกับบุคลากรใน

สถานศกึษาด้วยวิธีการที่ไม่คุกคาม เต็มใจในการเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง  

มีวสิัยทัศน์กว้างไกล ส่งเสริมบุคลากรในสถานศกึษาให้มีบทบาทภาวะผูน้ำ และทำให้เกิด

ความภาคภูมใิจเมื่อได้ร่วมงานกับผูบ้ริหารสถานศกึษา 
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    Bass and Riggio (2006, pp. 21 - 25) กล่าวว่าการมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์หรอืการสร้างบารม ีหรอืภาวะผู้นำบารม ี(IdealizedInfluence or Charisma or 

Charisma Leadership) คือ การที่ผูน้ำประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรอืเป็นโมเดลสำหรับผู้

ตาม ผูน้ำจะเป็นที่ยกย่อง เคารพ นับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทำให้ผู้ตามเกิดความ

ภาคภูมิใจ เมื่อได้ร่วมงานกันผู้ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมอืนกับผูน้ำและต้องการ

เลียนแบบผูน้ำของเขา สิ่งที่ผูน้ำต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี ้คอื ผู้นำจะต้องมี

วิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผูต้าม ผู้นำจะมีพฤติกรรมที่มคีวามสม่ำเสมอมากกว่า

การเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้นำจะเป็นผู้ที่มี

ศลีธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูน้ำจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแต่จะ

ประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น และเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ผู้นำจะแสดงให้เห็นถึง 

ความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตัง้ใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความแน่วแน่ใน

อุดมการณ์ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้นำจะเสริมความภาคภูมใิจ ความจงรักภักดี และ

ความมั่นใจของผูต้าม และทำให้ผู้ตามมคีวามเป็นพวกเดียวกันกับผูน้ำ โดยอาศัยวิสัยทัศน์ 

และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผู้นำแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรูส้ึกเป็นหนึ่งเดียวกัน 

เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้นำและพฤติกรรมของผู้นำ จากการ

สร้างความมั่นใจในตัวเองประสิทธิภาพและเคารพในตนเอง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจงึรักษา

อิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติภาระหนา้ที่ขององค์การ 

    จากการศกึษาเกี่ยวกับการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ข้างตน้สรุปได้

ว่า การมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมทางการบริหารของผูบ้ริหารที่

แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏิบัติงานจนเป็นที่ยอมรับของครูและบุคลากร 

มีความมุ่งมันทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มีทักษะและ

กระบวนการทางการบริหารที่ทำให้ครูและบุคลากรเชื่อมั่น มีอุดมการณ์ที่แสดงใหเ้ห็นถึง

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความรูค้วามสามารถในการทำงาน ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

โดยพิจารณาอย่างรอบคอบคำนงึถึงประโยชน์ของส่วนรวม เป็นบุคคลที่น่าเคารพศรัทธา

และเป็นแบบอย่างที่ดใีนการดำเนินชีวติ มีความเสียสละและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างมี

อุดมการณ์ กระตุ้นให้ครูและบุคลากรมีความรูส้ึกรักและเกิดพลังในการอุทิศตนในการ

ทำงาน และบริหารงานโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคคลากรปฏิบัติงานโดยให้

ความไว้วางใจและใหเ้กียรตซิึ่งกันและกัน 
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  2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

   มีนักการศกึษา นักวิจัย และนักวิชาการกล่าวถึงการสร้างแรงบันดาลใจ

ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

    ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 7 - 8) ได้สรุปไว้ว่าการสร้างแรง

บันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารสถานศกึษากระตุน้ให้บุคลากรมีแรงบันดาลใจ

หรอืแรงจูงใจในการทำงาน เห็นคุณค่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม กระตุ้นใหเ้กิดการทำงาน

เป็นทีมมกีารตัง้มาตรฐานในการทำงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุ

เป้าหมายขององค์กรได้ด้วยการให้กำลังใจ สนับสนุนและเสริมสร้างความคิดรเิริ่ม 

    พัชร ีพลอยเทศ (2560, หน้า 8) ได้สรุปไว้ว่าการสร้างแรงบันดาลใจ 

(Inspirational Motivation) หมายถึง การที่ผูน้ำจะประพฤติในทางที่จูงใจใหเ้กิดแรงบันดาล

ใจกับผูต้าม โดยกำรสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมาย และท้าทายในเรื่องงานของ 

ผูต้าม ผู้นำจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มชีีวติชีวา มกีารแสดงออกซึ่ง

ความกระตอืรอืร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้นำจะทำให้ผูต้ามสัมผัส

กับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้นำจะสร้างและสื่อความหวังที่ผูน้ำต้องกำรอย่างชัดเจน  

ผูน้ำจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวสิัยทัศน์ร่วมกัน ผู้นำจะแสดง       

ความเช่ือมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

    ล้านนา มาปลูก (2562, หนา้ 5) ได้สรุปไว้ว่าการสร้างแรงบันดาลใจ 

หมายถึง พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารที่ได้แสดงให้เห็นถึงการสื่อสารในแนวทาง

ที่บันดาลใจให้คนอื่นกระทำสร้างสิ่งแวดล้อมที่เกิดความตอ้งการพัฒนาตนเอง แบ่งปัน

ทักษะและความรูอ้ย่างเหมาะสม กระตุ้นจติวิญญาณของบุคลากรในสถานศกึษาใหม้ี 

ความกระตอืรอืร้น และแสดงให้เห็นความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ว่าการดาเนินการต่าง ๆ           

จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

    Bass and Riggio (2006, pp. 21 - 25) กล่าวว่าการสร้าง                        

แรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) คือ การที่ผูน้ำจะประพฤติในการจูงใจใหเ้กิด           

แรงบันดาลใจกับผูต้าม โดยการสรา้งแรงบันดาลใจ ภายในการให้ความหมายและความ 

ท้าทายในงานของผูต้าม ผู้นำจะกระตุ้นจติวิญญาณของทีมใหม้ีความกระตอืรอืร้นโดยการ

สร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้นำจะแสดงการอุทิศตัวหรอืผูกพันต่อเป้าหมายและ

วิสัยทัศน์ร่วมกัน และแสดงความเช่ือมั่น และแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะ

สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งจะช่วยให้ผูต้ามมองขา้มผลประโยชน์ของตน เพื่อวิสัยทัศน์ 
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และภารกิจขององค์การ ผูน้ำจะช่วยใหผู้้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้าหมายระยะ

ยาวและบ่อยครั้ง พบว่า การสร้างแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผ่านการคำนึงถึงเป็นปัจเจกบุคคล 

และกระตุ้นใหพ้วกเขาสามารถจัดการกับปัญหาที่ตนเองเผชิญได้ 

    จากการศกึษาเกี่ยวกับการสรา้งแรงบันดาลใจขา้งตน้สรุปได้ว่า  

การสรา้งแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารที่ได้แสดงให้เห็น

ถึงการให้กำลังใจแก่ครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน สร้างแรงบันดาลใจให้ครูมคีวาม

มั่นใจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ เชื่อมั่นในความรูค้วามสามารถของครูและบุคลากร 

กระตุน้ให้ครูและบุคลากรค้นหานวัตกรรมและวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

กระตุน้ผู้ครูและบุคลากรในการทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการจูงใจให้ครูและ

บุคลากรปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด แสดงออกถึงความกระตอืรอืร้นในการ

ปฏิบัติงานร่วมกับครูและบุคลากร กระตุ้นใหค้รูและบุคลากรเกิดแรงบันดาลใจระดับสูง       

ที่จะปฏิบัติงาน มีเทคนิคในการกระตุน้ใหค้รูและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 

และเทคนิคในการสร้างค่านิยมในการทำงาน โดนคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 

ส่วนตน 

  3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

   มีนักการศกึษา นักวิจัย และนักวิชาการกล่าวถึงการกระตุ้นทางปัญญา

ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

    ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 8) ได้สรุปไว้ว่าการกระตุ้นทางปัญญา 

หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศกึษาใช้กระตุ้นบุคลากรให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ  

ที่เกิดขึน้ให้เห็นวิธีการ หรือแนวทางในการแก้ปัญหา มีการพิจารณาปรับปรุงวธิีการทำงาน 

ส่งเสริมใหผู้้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นมองเห็นปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ มีการวิเคราะห์

ปัญหาโดยใช้เหตุผล ข้อมูลสารสนเทศ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจในบทบาท สร้างความ

มั่นใจและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ที่ตอ้งการ ทำให้บุคลากรเกิดความพยายามที่จะแก้ปัญหา

ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

    พัชร ีพลอยเทศ (2560, หน้า 8) ได้สรุปไว้ว่าการกระตุ้นการใช้

ปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การที่ผู้นำมีการกระตุน้ผูต้ามให้ตระหนักถึง

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในหน่วยงาน ทำให้ผู้ตามมคีวามต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ มา

แก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ 

โดยผู้นำมีการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนับสนุน
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ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ทำงานที่เป็นกระบวนการกระตุ้น ผู้ร่วมงานหรอืผูต้ามให้เห็นวธิีการ 

หรอืแนวทางใหม่ ในการแก้ปัญหา มีการพิจารณาวิธีการทำงานแบบเก่า ๆ ส่งเสริมให้

ผูร้่วมงานแสดงความคิดเห็น มองปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ มกีารวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผล

และข้อมูล หลักฐาน กระตุ้นให้มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

    ล้านนา มาปลูก (2562, หนา้ 5) ได้สรุปไว้ว่าการกระตุ้นทางปัญญา 

หมายถึง พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารที่ได้แสดงให้เห็นถึงการที่ผูบ้ริหารทำให้ 

บุคลากรในสถานศกึษาตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสถานศกึษา ทำให้บุคลกรมี

ความตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม 

โดยการใชค้าถามเพื่อจุดประเด็นทางความคิดของบุคลากรในสถานศกึษา เพื่อทำใหเ้กิด 

สิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยมีผู้นำมีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

    Bass and Riggio (2006, pp. 21 - 25) กล่าวว่าการกระตุ้นทาง

ปัญญา (Intellectual Stimulation) คือ การที่ผู้นำมกีารกระตุ้นผูต้ามให้ตระหนักถึงปัญหา

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำใหผู้้ตามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหา 

ในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดกีว่าเดิม เพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์โดยมีผู้นำ

มีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มคีวามคิดสร้างสรรค์ มกีารตัง้สมมตฐิาน 

การเปลี่ยนกรอบการมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ดว้ยวิถีทางแบบ  

ใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคดิริเริ่มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหา และการหา

คำตอบของปัญหามีการให้กำลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ ผูน้ำมี

การกระตุน้ใหผู้ต้ามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ว่ามัน

จะแตกต่างไปจากความคิดของผู้นำ ผู้นำทำให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึน้เป็นสิ่งที่ท้าทาย 

และเป็นโอกาสที่ดทีี่จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผูน้ำจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่า ปัญหา

ทุกอย่างมวีิธีแก้ไขแม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูน้ำจะพิสูจน์ให้เห็นว่า สามารถ

เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จากความร่วมมอืในการแก้ปัญหาของผูต้ามทุกคน รวมทั้ง          

ผูต้ามได้รับการกระตุ้นใหต้ั้งคำถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเชื่อ และประเพณี การ

กระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาความสามารถของผูต้าม ในการที่จะ

ตระหนักเข้าใจปัญหาด้วยตนเอง 

    จากการศกึษาเกี่ยวกับการกระตุน้ทางปัญญาข้างตน้สรุปได้ว่า การ

กระตุน้ทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารที่ได้แสดงให้เห็นถึง

การกระตุน้ใหค้รูและบุคลากรคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา ใหค้รูสร้าง 
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ระบบความคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ มีวจิารณญาณในการ

วินจิฉัยปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจสั่งการ เปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็นในการหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ สนับสนุนให้ครูและบุคลากร

เข้าใจในบทบาทหนา้ที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ครูและบุคลากรค้นหาแนว

ทางการแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ กระตุ้นให้ครูและบุคลากรมีความ

ตระหนัก และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึน้ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรแสดงความคิดเห็นในแง่มุม

ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าใจในบทบาทสร้าง

ความมั่นใจและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ที่ตอ้งการ และกระตุ้นให้ครูและบุคลากรเกิด     

ความพยายามที่จะแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

  4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

   มีนักการศกึษา นักวิจัย และนักวิชาการกล่าวถึงการคำนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคลไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

    ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 8) ได้สรุปไว้ว่าการคำนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคล หมายถึงพฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศกึษาแสดงให้เห็นในการจัดการ หรอืการ

ทำงานโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มกีาร

ติดต่อสื่อสารแบบสองทางและรายบุคคล สนใจและเอาใจใส่ผูร้่วมงานเป็นรายบุคคล         

มีการวิเคราะห์ความตอ้งการและความสามารถของแต่ละบุคคล ให้คำแนะนำ ส่งเสริมให้

บุคลากรพัฒนาตนเอง มีการกระจายหน้าที่ความรับผดิชอบและเทคนิคการมอบหมายงาน 

ทำให้บุคลากรมคีวามมั่นคง มคีวามรู้สกึเป็นตัวของตัวเอง มีความรับผดิชอบ 

    พัชร ีพลอยเทศ (2560, หน้า 8) ได้สรุปไว้ว่าการมุ่งความสัมพันธ์ 

เป็นรายบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง ผู้นำจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง 

กับบุคคลในฐานะเป็นผู้นำให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลและทำให้ผู้ตามรู้สกึมี

คุณค่าและมีความสำคัญ ผู้นำจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้

ตามแต่ละคนเพื่อการพัฒนาผูต้ามผูน้ำจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจก

บุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแต่ละคน ผูน้ำจะพัฒนาศักยภาพของผูต้ามและ

เพื่อนร่วมงานให้สูงขึ้น 

    ล้านนา มาปลูก (2562, หนา้ 5) ได้สรุปไว้ว่าการคำนึงถึงความเป็น

เอกัตถะบุคคล หมายถึง พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารที่ได้แสดงให้เห็นถึงการมี

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผูบ้ริหารให้การดูแลเอาใจใส่บุคลากรใน
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สถานศกึษาเป็นรายบุคคล เป็นที่ปรึกษาและเป็นต้นแบบที่ดทีางดา้นศลีธรรม ทำให้

บุคลากรในสถานศกึษารู้สกึมีคุณค่าและมีความสำคัญ 

    Bass and Riggio (2006, pp. 21 - 25) กล่าวว่าการคำนึงถึงความ

เป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized Consideration) คือ ผูน้ำจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ

บุคคล ในฐานะเป็นผูน้ำให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลและทำใหผู้ต้ามรูส้ึกมี

คุณค่า และมีความสำคัญ ผูน้ำจะเป็นที่ปรึกษา เพื่อการพัฒนาผูต้ามโดยจะเอาใจใส่ในด้าน

ความตอ้งการของปัจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์และเติบโตของแต่ละคนผูน้ำจะพัฒนา

ศักยภาพของผู้ตาม และเพื่อนร่วมงานให้สูงขึน้ และยังปฏิบัติต่อผู้ตามโดยให้โอกาส 

ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน คำนึงถึงความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล ในด้านความจำเป็นและความต้องการ ผู้นำมกีารส่งเสริมการสื่อสารสอง

ทางมกีารปฏิสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นการส่วนตัว และให้ความสนใจในความกังวลของผูต้าม 

รวมทั้งยังมองบุคคลเป็นบุคคล มกีารเอาใจเขามาใส่ใจเรา เปิดโอกาสให้ผูต้ามใชบ้ารม ี

และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถ 

    จากการศกึษาเกี่ยวกับการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลข้างต้น

สรุปได้ว่า การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมทางการบริหารของ

ผูบ้ริหารที่ได้แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการโดยคำนงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ปฏิบัติตนต่อครูและบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน เข้าใจในความแตกต่างในด้านความรู้

ความสามารถและความตอ้งการของครูและบุคลากร มอบหมายงานตามความรู้

ความสามารถของครูและบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง

ความรูค้วามสามารรถและตามความสนใจของตนเอง ให้ความสนใจครูและบุคลากรโดย

คำนงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรทุกคนอย่างเท่า

เทียมกัน ให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ๆ อย่าง

ทั่วถึง สนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยของตนเอง มีความ

ยุติธรรมในการสร้างขวัญและกำลังใจ และสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานที่

ตอบสนองความเป็นปัจเจกบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรม

ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่แสดงออกใหเ้ห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการ

การศกึษาที่มุ่งจะทำใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความไว้วางใจ ใหค้วามจงรักภักดี 
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และเคารพนับถือต่อผูบ้ริหาร จนสามารถส่งผลใหผ้ลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อกำหนดเป็นกรอบในการวิจัย และจากการ

สังเคราะห์ได้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 4 ด้าน 

ประกอบด้วย 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  

3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ 4) ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งผูว้ิจัย

จะได้ทำการศกึษาต่อไปว่าภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เป็นอย่างไรตามกรอบแนวคิดนี้ 

 

บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 (2562, หน้า 1 - 16) ได้จัดทำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

  1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

   1.1 ประวัติความเป็นมา 

    พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กล่าวถึงการศกึษา

ขั้นพื้นฐานไว้ว่า การศกึษาต้องจัดใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศกึษา

ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสบิสองปีที่รัฐต้องจัดใหอ้ย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย 

การจัดการศกึษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จติใจ สติปัญญา อารมณ์ 

สังคม การสื่อสารและการเรียนรู ้หรอืมีร่างกายพิการ หรอืทุพพลภาพ หรอืบุคคลซึ่ง 

ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรอืด้อยโอกาส ตอ้งจัดใหบุ้คคลดังกล่าวมีสทิธิ

และโอกาสได้รับการศกึษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ กอปรกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบทิศทางแผนการศกึษาแห่งชาติ  

(พ.ศ. 2560 - 2574) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2558-2563) ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ 

ประชากรวัยเรียนใหไ้ด้รับโอกาสทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เป็นหน่วยงานที่

จัดตัง้ขึ้นตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทำหน้าที่

ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศกึษาของโรงเรียนมัธยมศกึษาในเขต

พืน้ที่การศกึษาจังหวัดหนองคาย รวม 9 อำเภอ จำนวนโรงเรียน 31 โรงเรียน และในเขต

ท้องที่จังหวัดบึงกาฬ รวม 8 อำเภอ จำนวนโรงเรียน 25 โรงเรียน ให้สามารถจัดการศกึษา 

ในระดับมัธยมศึกษาเพื่อบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มีความรู้

ความสามารถ มคีุณภาพตรงตามจุดเน้นและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการ และความต้องการของชุมชนและของประชาชน

จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ บริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคลบนพืน้ฐาน

ของหลักธรรมาภบิาล 

   1.2 ภารกิจขององค์กร 

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 มีภารกิจหลักใน

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และมี

อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

     1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศกึษาของเขต

พืน้ที่การศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพัฒนา

การศกึษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของท้องถิ่น 

     2. วเิคราะห์การจัดตัง้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของ

สถานศกึษาและหน่วยงานในเขตพืน้ที่การศกึษา และแจง้การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้

หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจ้่ายงบประมาณของ

หน่วยงานดังกล่าว 

     3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

สถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

     4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

     5. ศกึษา วเิคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

ด้านการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 
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     6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร

บุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาและพัฒนาการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

     7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษา และประเมินผล

สถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

     8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาของสถานศกึษา

เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ที่

การศกึษา 

     9. ดำเนนิการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

การศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

     10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินการของคณะอนุกรรมการและ

พัฒนาการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

     11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรอืหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทน

กระทรวงศึกษาธิการในเขตพืน้ที่การศกึษา 

     12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพืน้ที่การศกึษาที่

มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรอืปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

   1.3 โครงสร้างสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ประกอบด้วย 6 

กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 

     1.3.1 กลุ่มอำนวยการ 

     1.3.2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

     1.3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

     1.3.4 กลุ่มนโยบายและแผน 

     1.3.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

     1.3.6 กลุ่มนเิทศตดิตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา 

     1.3.7 หน่วยตรวจสอบภายใน 
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   1.4 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 จัดการศกึษาระดับ

มัธยมศกึษา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ  

     1.4.1 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด 

      1.4.1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (1 - 499 คน) จำนวน 31 โรงเรียน 

      1.4.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง (500 - 1,499 คน) จำนวน  

16 โรงเรียน 

      1.4.1.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (1,500-2,499 คน) จำนวน  

9 โรงเรียน 

      รวม 56 โรงเรียน 

  2. ทศิทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   2.1 วิสัยทัศน์  

    สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 บริหารจัด

การศกึษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์พระราชา  

ได้มาตรฐานสากล 

   2.2 พันธกิจ 

    2.2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 

และมีคุณภาพ 

    2.2.2 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียน ใหม้ีความรู ้ทักษะวิชาการ 

ทักษะชีวติ ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

    2.2.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา ให้มีจติวิญญาณและ

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

    2.2.4 บริหารจัดการดว้ยศาสตร์พระราชาและมีนวัตกรรมในการ

พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

    2.2.5 พัฒนาองค์กรใหเ้ป็นองค์กรแห่งคุณธรรม โปร่งใส ปราศจาก

คอร์รัปช่ัน 

   2.3 ยุทธศาสตร์ 

    2.3.1 จัดการศกึษาเพื่อความมั่นคง 
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    2.3.2 พัฒนาคุณภาพนักเรียน และส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อ

สร้างขดีความสามารถในการแข่งขัน 

    2.3.3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    2.3.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง

บริการทางการศกึษา 

    2.3.5 จัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

    2.3.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

    2.3.7 พัฒนาองค์กรใหเ้ป็นองค์กรแห่งคุณธรรม โปร่งใส ปราศจาก

คอร์รัปช่ัน 

   2.4 เป้าประสงค์ 

    2.4.1 นักเรียนเห็นคุณค่าความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตรยิ์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น

ประมุข 

    2.4.2 นักเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม มคีวามรู ้ทักษะวิชาการ ทักษะ

ชีวติ ทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแข่งขันในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพืน้ที่

ชายแดน 

    2.4.3 ครูและบุคลากรทางการศกึษามีจติวิญญาณ มสีมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูมอือาชีพ 

    2.4.4 นักเรียนได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ  

มีกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศกึษาและมีระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่มี 

ความเข้มแข็ง 

    2.4.5 สถานศกึษามีภาพลักษณ์ และภูมทิัศน์เป็นระเบียบ สะอาด  

ร่มรื่น สวยงามและมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 

    2.4.6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยศาสตร์พระราชา 

มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   จากการศกึษาบริบทของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 

21 สรุปได้ว่า สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 
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กำกับ ตดิตามการบริหารจัดการศกึษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพืน้ที่การศกึษา

จังหวัดหนองคาย รวม 9 อำเภอ จำนวนโรงเรียน 31 โรงเรียน และในเขตท้องที่จังหวัด 

บึงกาฬ รวม 8 อำเภอ จำนวนโรงเรยีน 25 โรงเรียน ให้สามารถจัดการศกึษาในระดับ

มัธยมศกึษาเพื่อบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มคีวามรู้

ความสามารถ มคีุณภาพตรงตามจุดเน้นและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการ และความต้องการของชุมชนและของประชาชน

จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ บริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคลบนพืน้ฐาน

ของหลักธรรมาภบิาล 

 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  สำหรับงานวิจัยในประเทศ ผูว้ิจัยขอเสนองานวิจัยของนักการศกึษา 

หลายท่าน ดังต่อไปนี้ 

   1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

    ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หน้า 111 - 114) ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 30 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 พบว่า โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรยีงจาก มากไปหาน้อย คอื ด้านการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการสื่อสารใน

องค์กร ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ และด้านการกระจายอำนาจตามลำดับ 2) ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา   

เขต 30 ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คอื ดา้นการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ด้านการสร้าง 

แรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน

พบว่า ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์สูงสุดเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้านการ

คำนงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญาตามลำดับ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการมภีาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 พบว่าค่า
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระหว่าง 0.618 ถึง 0.779 และเมื่อพิจารณาเป็นปัจจัย 

แต่ละด้าน พบว่า มคีวามสัมพันธ์กันในระดับสูง ทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ ปัจจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านการสื่อสารในองค์กร ปัจจัยด้านการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการกระจายอำนาจ ตามลำดับ 4) สมการพยากรณ์ปัจจัยที่

ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณเท่ากับ 0.835 โดยใช้

ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแก้แลว้ได้รอ้ยละ 69.50 อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

    ดวงพร ศรธงทอง (2559, หนา้ 112 - 113). ได้ศกึษาแนวทางการ

พัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร โรงเรยีนมัธยมศกึษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด 3 ด้าน เรยีงตามลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี ้ดา้นการมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์หรอืการสร้างบารม ีดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคำนึงถึงการเป็น

ปัจเจกบุคคลสำหรับด้านการกระตุน้ทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ระดับปัจจัย

ที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่า มีดา้นที่อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน เรยีงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย

ดังนี้ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และด้านการกระจายอำนาจ สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก 4 ด้าน เรยีงตามลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี ้ดา้นการกำหนดวิสัยทัศน์ ดา้น

ความฉลาดทางอารมณ์ ดา้นการสื่อสาร และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3) มีปัจจัย

เพียง 3 ดา้น ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

ได้แก่ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ด้านการกระจายอำนาจ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดย

ส่งผลร่วมกันต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสูงถึงร้อยละ 96.70 และมีปัจจัย

เพียง 1 ดา้น ที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ได้แก่ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ 4) แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ดา้น

การกำหนดวิสัยทัศน์ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านการกระจายอำนาจ ประกอบด้วย 

วัตถุประสงค์ วธิีการพัฒนาและตัวชีว้ัดมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดจากการประเมิน
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ของผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในระดับมาก จากการประเมินโดย

ผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    พัชร ีพลอยเทศ (2560, หน้า 158 - 163) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

1) ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ

ปัจจัยทุกตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกันโดยปัจจัยแฝงด้านการสนับสนุนทางสังคมมี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของรูปแบบเชงิสมมุตฐิานกับข้อมูล

เชงิประจักษ์ ดังนี้ (1) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรสังเกตได้ จำนวน 18 ตัวแปร อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง และมีทิศทางเดียวกันเชงิ

บวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้

ทั้งที่อยู่ในตัวแปรแฝงเดียวกันและต่างกัน มคีวามสัมพันธ์กันอยู่ในระดับค่อนข้างสูงถึงสูง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 (2) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของรูปแบบ

เชงิสมมุติฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มคีวามสอดคล้องกลมกลืนตามเกณฑ์ทางสถิติที่

ยอมรับได้ 

    สุพรรณิกา สุบรรณาจ (2560, หน้า 128 - 130) ได้ศึกษาปัจจัยที่

ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน

การกระจายอำนาจ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการ

กำหนดวิสัยทัศน์ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 2) ระดับ 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ การมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การกระตุ้นการใช้ปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ 

และการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ในแต่ละองค์ระกอบอยู่ในระดับมาก 3) 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่าตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัย
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ทางการบริหารจัดการศึกษาในสถานศกึษา มคีวามสัมพันธ์ค่อนข้างสูง อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ปัจจัยด้ายความฉลาดทางอารมณ์ และปัจจัยด้านการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.889 และมีค่าสัมประสิทธิ์

การพยากรณ์เท่ากับ 0.788 โดยตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศกึษา มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีอำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลง ได้ร้อยละ 78.80 

    เมรนิทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัย เรื่อง 

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 23 พบว่าปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ปัจจัยทางการ

บริหารของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน โดยรวม มีความแตกต่าง

กันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรอืการดำรงตำแหน่ง โดยรวมไม่

แตกต่างกัน ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน จำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรอืการดำรง

ตำแหน่ง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมมี

ความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสัมพันธ์กันอยู่ในระดับ

มาก ปัจจัยทางการบริหารจำนวน 6 ปัจจัย ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 

งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการบริหาร นโยบายสู่การปฏิบัติ บุคลากร กระบวนการ

บริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำหรับปัจจัยที่ไม่สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียน จำนวน 3 ปัจจัย คือ โครงสร้างขององค์การ ภาวะผูน้ำของ

ผูบ้ริหาร สภาพแวดล้อม ชุมชน ท้องถิ่น และแนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
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ประสิทธิผลของโรงเรียน เสนอแนะไว้ 6 ปัจจัย ประกอบด้วย นโยบายสู่การปฏิบัติ 

กระบวนการบริหาร บุคลากร งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการบริหาร เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหาร และบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 

    ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่องปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 พบว่า 1) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาด

โรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 4) ประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน 

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.01 5) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรยีน กับประสิทธิผลการจัดการศกึษาของโรงเรียน 

โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และ 6) ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน จำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 

3 ด้าน ได้แก่ ดา้นการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรการเรียนการสอน ด้านภาวะผูน้ำ และ

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คอื ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

    ลำดวน เอี่ยมอาจ (2558, หนา้ 90 - 95) ได้ศึกษาภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาในจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 41 ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายด้านทั้ง 6 ด้าน ที่มภีาวะผูน้ำสูงสุดลงมา ได้แก่ การคาดหวังผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับสูง การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม การปลุกเร้าทาง

ปัญญา การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล การระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน และ

การเกื้อกูลและยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม ตามลำดับ การเปรียบเทียบภาวะผู้นำโดยการ

จำแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ผูใ้นจังหวัดกำแพงเพชร สังกัด 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 41 ทั้งเพศชายและเพศหญิงและผูท้ี่มี 
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ประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำของผู้บริหารสถานศกึษา 

ไม่แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   บัญฑิต กิมศรี (2559, หนา้ 62 - 68) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์

เปรียบเทียบจากการจำแนกตามวุฒิการศกึษาของครูโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเป็นผูก้ระตุ้นการใช้

สติปัญญา และด้านการคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการเป็นผูม้ีบารมีและการเป็นผู้สรา้งบันดาลใจ แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิและผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ จากการจำแนกตาม

ประสบการณ์ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ยกเว้น ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   วันเพ็ญ โสมมา (2559, หน้า 84 - 99) ได้ศกึษาภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 28 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยผลการเปรียบเทียบตามการ

จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงานและขนาดโรงเรยีน ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาที่มตีำแหน่งต่างกันโดยรวมแตกต่างกัน ส่วนผูบ้ริหาร

สถานศกึษาที่มปีระสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่าง

กัน และผูบ้ริหารสถานศกึษาที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

แตกต่างกัน โดยมีขอ้เสนอแนะให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

คือ การเข้ารับการฝกึอบรม ประเมนิผลการพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดการพัฒนาอย่าง

สมำ่เสมอ ตอ้งสร้างความตระหนักให้ผูบ้ริหารเห็นความจำเป็นในการพัฒนาตนเอง พัฒนา

เพื่อนร่วมงาน 

   โสภณ วงษ์คงดี (2559, หน้า 71 - 79) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูโรงเรียน

มัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 18 (สหวิทยาเขตระยอง 2) 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามลำดับ ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การมี

บารม ีการกระตุ้นการใชป้ัญญา และการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ตามลำดับ ภาวะ
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ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูจำแนก

ตามเพศ และประสบการณ์การทำงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ จำแนกตามขนาดโรงเรยีนโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   ธนากร พูลพิพัฒน์ (2560, หนา้ 74 - 77) ได้ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในงานของครู

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากมากไปน้อย พบว่าด้านการมุ่งความสัมพันธ์รายบุคคลมี

คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คอื ดา้นการมอีิทธิพลเชิงอุดมคต ิด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มคีะแนนเฉลี่ต่ำสุด 2) ความพึงพอใจในงานของ

ครูโรงเรยีนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด และ  

3) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 โดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับความ

พึงพอใจในงานของครู อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   รัตตนิันท์ บุญกล้า (2561, หนา้ 78 - 80) ได้ศึกษาการศึกษาภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระตุ้นการใช้

ปัญญา ดา้นการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 

ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 จำแนกตามเพศ โดยรวมและราย

ด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน 

โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จำแนกตามขนาด 
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สถานศกึษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น 

ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคลแตกต่างกัน

อย่างไม่มนีัยสำคัญทางสถิต ิเมื่อพิจารณารายคู่ โดยรวม พบว่า ขนาดสถานศกึษา

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 จำนวน 2 คู่ คือ คู่ที่ 1 ขนาดสถานศกึษา 

ขนาดกลางกับขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยขนาดสถานศกึษาขนาดกลางมภีาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงมากกว่าขนาดสถานศกึษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

คู่ที่ 2 ขนาดสถานศกึษาขนาดใหญ่กับขนาดสถานศกึษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยขนาด

สถานศกึษาขนาดใหญ่มีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงมากกว่าขนาดสถานศกึษาขนาดใหญ่

พิเศษอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง

สถิต ิ

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  สำหรับงานวิจัยต่างประเทศ ผู้วจิัยขอเสนองานวิจัยของนักการศกึษาหลาย

ท่าน ดังต่อไปนี้ 

   James Griffith (2004, pp. 333 - 356) ได้ศกึษาเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจของครูในโรงเรยีน การออกจากงาน

ของครูและประสิทธิภาพของโรงเรียน โดยศึกษาจากครู นักเรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างแรงบันดาล

ใจ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นการใชป้ัญญา แต่ส่งผลทางออ้มต่อ

ความพึงพอใจในงานของครู และส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนมี

ความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง และภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานของ

โรงเรียน และการสรรหาการฝึกอบรมและการประเมินผูบ้ริหารโรงเรียน รวมทั้ง

ประสิทธิภาพของโรงเรียนอยู่ในระดับที่สูงเกิดจากภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงเป็นสำคัญ 

   Ross and Gray (2006, pp. 179 - 199) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงและความผูกพันของครูต่อค่านิยมในองค์กรที่มอีิทธิพลผ่านทางการมี

ประสิทธิภาพของครู ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อประสิทธิภาพ

โดยรวมของครูทั้งหมดของรงเรยีน ประสิทธิภาพของครูสามารถทำนายความผูกพันของครู

ต่อค่านยิมในองค์กรด้านการมสี่วนร่วมในชุมชน และความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงมี
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อิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อความผูกพันของครูต่อภารกิจของโรงเรียน และความ

มุ่งม่ันต่อต่อชุมชนการเรียนรู้อย่างมอือาชีพ 

   Delf and Smith (2007, p. 495) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการบริหารเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยหนึ่งที่

มีความสำคัญมากที่สุดที่มีอทิธิพลต่อความสำเร็จในกิจกรรมการพัฒนาการบริหารการ

จัดการ การพัฒนาตนเองเป็นวิธีการที่บุคคลเห็นโอกาสการพัฒนาที่อยู่รอบตัวและรู้จักหา

ประโยชน์ จากสิ่งเหล่านัน้เป็นกระบวนการที่บุคคลดำเนินการ ดังนี้ 1) กำหนดเป้าหมาย

การพัฒนาตนเอง 2) เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนและปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อไปถึง

เป้าหมาย 3) พัฒนาและใช้วิธีการกำกับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลลัพธ์ และ  

4) ประเมินเป้าหมายอีกครั้งในลักษณะเป็นประสบการณ์ใหม่ 

   Cruz (2009, Abstract) ได้ศึกษาความท้าทายต่อผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาปีแรก ภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจ ทุนสังคม และสนับสนุนการ

เปลี่ยนแปลง ใชว้ิธีการศกึษาลงพืน้ที่เพื่อคน้คว้าภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์ และความสัมพันธ์ 

ต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนา ทั้งในสถานศกึษาและในความสัมพันธ์ต่อชุมชนโดยกว้าง        

หาสาเหตุว่าการปฏิบัติโดยยึดหลักภาวะผูน้ำการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิดการพัฒนาทุน

สังคมหรอืไม่ และศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำแบบกระจายอำนาจและทุนสังคม

ทาให้ผู้บริหารสถานศกึษามีขีดความสามรถในการนำได้หรอืไม่ ผลการวิจัยพบว่า               

การกระจายอำนาจการพัฒนาความไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์ตอบแทนกันระหว่าง

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครู นักเรียน และบุคลากร และชุมชนโดยกว้างนัน้ สรา้งความ

มุ่งม่ันเป็นเอกภาพร่วมกันกับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทางสังคม ซึ่งส่งเสริมประสิทธิผลผูบ้ริหาร

และสถานศกึษาให้บรรลุเป้าหมาย เมื่อผูบ้ริหารสถานศกึษาตระหนักหรอืมีความคิดเชงิ 

กลยุทธ์แบ่งปันอำนาจ ก็จะได้รับความร่วมมือ 

   Elahe Hasani and et al (2013, p. 205) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของ 

ความฉลาดทางอารมณ์และจติวิญญาณและความเป็นผู้นำที่มกีารเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารการกีฬา ในจังหวัดอัลบอล์ซ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นแรงจูงใจภายใน 

มีอทิธิพลสูงในการทำนายภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงในผูจ้ัดการกีฬาของจังหวัดอัลบอล์ซ 

ในประเทศสหรัฐอเมรกิา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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   จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศทำให้ผู้วิจัยทราบว่าระดับระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

และภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน จากงานวิจัยของนักวิจัยส่วนมาก

พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า มทีั้งแตกต่าง

กันโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และที่ระดับ .05 และไม่แตกต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน และจากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังพบอีกว่า มีปัจจัยที่

ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านที่สามารถพยากรณ์ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนได้ ซึ่งผู้วจิัยจะนำข้อมูลที่ได้ศกึษามาข้างต้นไปใช้ในการ

อภปิรายผลการวิจัยในลำดับต่อไป 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ผูว้ิจัยสามารถสรุป

ได้ ดังนี้ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง องค์ประกอบที่แสดงถึงคุณลักษณะทางการบริหารของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหาร

จัดการและความสำเร็จในการจัดการศกึษา ซึ่งผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์แนวคิดที่

เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อกำหนด

เป็นกรอบในการวิจัย และจากการสังเคราะห์ได้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการกำหนด

วิสัยทัศน ์2) ด้านการกระจายอำนาจ 3) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4) ด้านการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5) ด้านการติดต่อสื่อสาร 6) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 7) ด้านการ

เป็นผู้นำทางวิชาการ และ 8) ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ

วิจัยในครั้งนี้ ในส่วนของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน พบว่า ภาวะผู้นำ

การเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูน้ำของผู้บริหารสถานศกึษาที่แสดงออกให้

เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการการศกึษาที่มุ่งจะทำให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาให้

ความไว้วางใจ ให้ความจงรักภักดีและเคารพนับถือต่อผูบ้ริหาร จนสามารถส่งผลให้

ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์แนวคิดที่
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เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อกำหนดเป็นกรอบในการ

วิจัย และจากการสังเคราะห์ได้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 2) ด้านการ

สร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ 4) ด้านการคำนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 และผูว้ิจัยได้ศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็นงานวิจัยในประเทศ จำนวน 10 เรื่อง และงานวิจัย

ต่างประเทศ จำนวน 5 เรื่อง จากการศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าระดับระดับปัจจัยที่

ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

จากงานวิจัยของนักวิจัยส่วนมากพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการ

เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า มทีั้งแตกต่างกันโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และที่ระดับ .05 และไม่แตกต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน และจาก

การศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังพบอีกว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านที่สามารถพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนได้ ซึ่งผูว้ิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปใช้ใน

การดำเนินการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ต่อไป 



บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 เป็นการวิจัยความสัมพันธ์ 

ซึ่งผูว้ิจัยได้ดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ประกอบด้วย 

  1. ประชากร 

  2. กลุ่มตัวอย่าง 

  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  4. การสร้างเครื่องมอืในการวิจัย 

  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  6. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  7. สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย 

 ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

 

ตอนที่ 1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 21 

 1. ประชากร 

  ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ปีการศกึษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 2,213 

คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 76 คน และครูผูส้อน จำนวน 2,137 คน จาก

ทั้งหมด 56 โรงเรียน 
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 2. กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ปีการศกึษา 2563 การกำหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใชต้ารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 

607 - 610, อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 43) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 327 คน 

แต่ในการวิจัยครั้งนี้ใชก้ลุ่มตัวอย่างจำนวน 335 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 

76 คน และครูผูส้อน จำนวน 259 คน จากโรงเรยีน 56 โรงเรียน วิธีสุ่มตัวอย่างใช้การ       

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) ดังนี้ 

   2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 35 โรงเรียน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูว้ิจัยเลือกผู้บริหารโรงเรียนทุกคนเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างที่

เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 38 คน และสุ่มครูผูส้อน โรงเรียนละ 2 คน โดยใช้การสุ่ม

แบบง่ายโดยการจับสลากแบบใส่คืน ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผูส้อน จำนวน 70 คน 

รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรยีนขนาดเล็ก 108 คน 

   2.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 12 โรงเรียน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูว้ิจัยเลือกผู้บริหารโรงเรียนทุกคนเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างที่

เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 16 คน และสุ่มครูผู้สอน โรงเรยีนละ 6 คน โดยใช้การสุ่ม

แบบง่ายโดยการจับสลากแบบใส่คืน ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผูส้อน จำนวน 72 คน 

รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรยีนขนาดกลาง 88 คน 

   2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ จำนวน 9 โรงเรียน การสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน ผู้วจิัยเลือกผูบ้ริหารโรงเรียนทุกคนเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 22 คน และสุ่มครูผูส้อน โรงเรียนละ 13 คน 

โดยใช้การสุ่มแบบง่ายโดยการจับสลากแบบใส่คืน ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผูส้อน จำนวน 

117 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 139 คน 

  ดังนัน้จะได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 76 คน และ

ครูผูส้อน จำนวน 259 คน ดังรายละเอียดที่แสดงใน ตาราง 3 – 5 

 

 

 

 



93 

ตาราง  3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 35 โรงเรียน 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1. หนิโงมพิทยาคม 1 18 19 1 2 3 

2. กวนวันวิทยา 1 10 11 1 2 3 

3. เวียงคำวิทยาคาร 1 14 15 1 2 3 

4. พระธาตุบังพวนวิทยา 0 20 20 0 2 2 

5. ค่ายบกหวานวิทยา 1 11 12 1 2 3 

6. โคกคอนวิทยาคม 1 26 27 1 2 3 

7. ถ่อนวิทยา 1 17 18 1 2 3 

8. ท่าบ่อพิทยาคม 1 13 14 1 2 3 

9. หนองนางพิทยาคม 1 12 13 1 2 3 

10. เดื่อวิทยาคาร 1 17 18 1 2 3 

11. พานพร้าว 1 25 26 1 2 3 

12. พระพุทธบาทวิทยาคม 1 21 22 1 2 3 

13. วรลาโภนุสรณ์ 1 12 13 1 2 3 

14. วังม่วงพิทยาคม 1 20 21 1 2 3 

15. ฝางพิทยาคม 1 18 19 1 2 3 

16. นาหนังพัฒนศกึษา 1 24 25 1 2 3 

17. ร่มธรรมานุสรณ์ 1 15 16 1 2 3 

18. โนนคำพิทยาคม 1 13 14 1 2 3 

19. โพนทองประชาสรรค์ 1 16 17 1 2 3 

20. หนองยองพิทยาคม  

รัชมังคลาภเิษก 

2 23 25 2 2 4 

21. สมสนุกพิทยาคม 1 12 13 1 2 3 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

22. นาดีพิทยาคม 2 18 20 2 2 4 

23. พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1 19 20 1 2 3 

24. หนองเข็งวิทยาคม 1 18 19 1 2 3 

25. โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1 21 22 1 2 3 

26. นาสวรรค์พิทยาคม 1 29 30 1 2 3 

27. หนองหัวช้างวิทยา 1 24 25 1 2 3 

28. ศรสีำราญวิทยาคม 1 12 13 1 2 3 

29. หนองหิ้งพิทยา 2 24 26 2 2 4 

30. โสกก่ามวิทยา 1 14 15 1 2 3 

31. เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก 1 27 28 1 2 3 

32. ประชานิมิตพทิยานุกูล 2 11 13 2 2 4 

33. เจ็ดสีวิทยาคาร 1 23 24 1 2 3 

34. ท่าดอกคำวิทยาคม 1 11 12 1 2 3 

35. ภูทอกวิทยา 1 16 17 1 2 3 

รวม 38 624 662 38 70 108 
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ตาราง 4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 12 โรงเรียน 

รายชื่อโรงเรียนขนาดกลาง 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1. หนองคายวิทยาคาร 2 56 58 2 6 8 

2. สังคมวิทยา 1 43 44 1 6 7 

3. น้ำสวยวิทยา 1 34 35 1 6 7 

4. โพธิ์ตากพิทยาคม 2 29 31 2 6 8 

5. เซิมพทิยาคม 1 35 36 1 6 7 

6. ปากสวยพิทยาคม 1 35 36 1 6 7 

7. กุดบงพิทยาคาร 1 45 46 1 6 7 

8. ศรีชมภูวทิยา 1 33 34 1 6 7 

9. วังหลวงพิทยาสรรพ์ 1 46 47 1 6 7 

10. ประชาบดีพิทยาคม 1 32 33 1 6 7 

11. บึงโขงหลงวิทยาคม 2 57 59 2 6 8 

12. บุ่งคล้านคร 2 42 44 2 6 8 

รวม 16 487 503 16 72 88 
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ตาราง 5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ จำนวน 9 โรงเรยีน 

รายชื่อโรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บ
ริห

าร
โร

งเ
รยี

น 

ครู
ผู้ส

อน
 

รว
ม 

ผู้บ
ริห

าร
โร

งเ
รยี

น 

ครู
ผู้ส

อน
 

รว
ม 

1. ปทมุเทพวิทยาคาร* 4 172 176 4 13 17 

2. ทา่บ่อ 2 122 124 2 13 15 

3. ชุมพลโพนพสิัย* 5 139 144 5 13 18 

4. โซ่พิสยัพิทยาคม 2 91 93 2 13 15 

5. ปากคาดพิทยาคม 1 91 92 1 13 14 

6. บงึกาฬ* 2 143 145 2 13 15 

7. พรเจรญิวิทยา 2 81 83 2 13 15 

8. เซกา 2 88 90 2 13 15 

9. ศรีวไิลวิทยา 2 99 101 2 13 15 

รวม 22 1,026 1,048 22 117 139 

 * โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

ตาราง 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามขนาดโรงเรยีน  

ขนาดโรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บ
ริห

าร
โร

งเ
รยี

น 

ครู
ผู้ส

อน
 

รว
ม 

ผู้บ
ริห

าร
โร

งเ
รยี

น 

ครู
ผู้ส

อน
 

รว
ม 

1. โรงเรยีนขนาดเล็ก 38 624 662 38 70 108 

2. โรงเรยีนขนาดกลาง 16 487 503 16 72 88 

3. โรงเรียนขนาดใหญ ่/ ใหญพ่ิเศษ 22 1,026 1,048 22 117 139 

รวม 76 2,137 2,213 76 259 335 

หมายเหตุ : สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ปีการศกึษา 2563 



97 

 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 

จำนวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีนที่

ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียน มีลักษณะเป็นแนว

ตรวจสอบรายการ (Check List) มีรายละเอียดดังนี้ 

    1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

     1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

     1.2 ครูผูส้อน 

    2. ขนาดโรงเรยีน 

     2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

     2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

     2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 

    3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

     3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

     3.1 10 - 20 ปี 

     3.3 มากกว่า 20 ปี 

    4. จังหวัดที่ตัง้โรงเรียน 

     4.1 จังหวัดหนองคาย 

     4.2 จังหวัดบึงกาฬ 

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

จำนวน 8 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก  

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด ประกอบด้วย 

    1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

    2. ด้านการกระจายอำนาจ 

    3. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

    4. ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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    5. ด้านการตดิต่อสื่อสาร 

    6. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 

    7. ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ 

    8. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 จำนวน 4 ด้าน 

ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ

น้อยที่สุด ประกอบด้วย 

    1. ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

    2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

    3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

    4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

   สำหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ  

เรนซิสไลเคอร์ท (Rensis Likert Method) มคีวามหมายและค่าน้ำหนัก ดังนี้ 

    ระดับ 5 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน / ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 อยู่ในระดับมากที่สุด ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

    ระดับ 4 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน / ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 อยู่ในระดับมาก ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

    ระดับ 3 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน / ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 อยู่ในระดับปานกลาง ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

    ระดับ 2 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน / ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 อยู่ในระดับน้อย ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

    ระดับ 1 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน / ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต 
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พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มคี่าน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

   การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจัยได้กำหนดการวัดระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน / ภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 21 โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชีว้ัด ซึ่งกำหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด, 

2556, หนา้ 121) 

    ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน / ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21  อยู่ในระดับมากที่สุด 

    ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน / ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21  อยู่ในระดับมาก 

    ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน / ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 อยู่ในระดับปานกลาง 

    ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน / ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 อยู่ในระดับน้อย 

    ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน / ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

  ผูว้ิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้ 

   4.1 ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.2 ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามด้วยตนเองโดยอาศัยข้อมูลจาก

การศกึษาตามข้อ 1 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมขอบข่ายการดำเนินงานเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน แล้วกำหนดคำถามแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของเรนซิสไลเคอร์ท (Rensis Likert Method) 
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   4.3 นำร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและใหค้ำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

   4.4 ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   4.5 นำร่างแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

ความถูกต้องทั้งความเที่ยงตรงดา้นโครงสร้าง (Construct Validity) และด้านเนือ้หา 

(Content Validity) ดา้นรูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ดา้นการใชภ้าษา (Wording) 

และด้านอื่น ๆ ของข้อคำถามแต่ละข้อที่เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความ

สมบูรณ์ ผูเ้ช่ียวชาญประกอบด้วย 

    4.5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

และประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต              

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    4.5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร

ครุศาตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    4.5.3 นายศิรวิัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

    4.5.4 ดร. สุรจติย์ ผวิงาม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนภูทอกวิทยา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 21 

    4.5.5 นางสาวสุภาพร โคตรวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน        

กุดบงพิทยาคาร สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 21 

   4.6 ทำหนังสอืขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่อ

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้รับการอนุมัติวันที่ 16 เดือนพฤศจกิายน 

พ.ศ.2563 โดยมีเลขที่หนังสือ 053/2563 ออกโดยคณะกรรมการจรยิธรรมในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงนามโดย นางสาวสุธาสิน ีคุปตะบุตร ประธานกรรมการ

จรยิธรรมวจิัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   4.7 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้ (Try - out) กับ

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  
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เขต 23 จำนวน 50 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

    4.7.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 3 โรงเรียน 

    4.7.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 3 โรงเรียน  

    4.7.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ จำนวน 3 โรงเรียน  

   4.8 นำแบบสอบถามที่ทดลองใชไ้ปคำนวณหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

โดยการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total 

Correlation) ตามวิธีการของเพียร์สัน โดยตัดข้อที่มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา      

(α - Coerelation) ต่ำกว่า 0.23 ออกไป นำคำถามที่ใช้ได้ มาหาความเชื่อมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สัมประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s             

α - Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 117) ได้ค่าความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.95 และค่า

อำนาจจำแนกของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง       

รายข้ออยู่ระหว่าง 0.25 – 0.66 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.94 และค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูรายข้ออยู่ระหว่าง 0.24 – 0.81 

   4.9 นำร่างแบบสอบถามที่ได้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อีกครั้ง 

   4.10 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้ในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิัยมีวธิีการเก็บรวบรวมดังนี้ 

   5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ออกหนังสือขอความร่วมมอืไปยังโรงเรียน       

เพื่อขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

   5.2 ผูว้ิจัยแจกแบบสอบถามจำนวน 335 ฉบับ เก็บข้อมูลด้วยตนเองได้ 

แบบสอบถามกลับคืนมา 335 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
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 6. การจัดกระทำข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

  การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ

ดังนี้ 

   6.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง 

และความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 

   6.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อตาม

เกณฑ์ที่กำหนด 

   6.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อ 6.2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ทั้งนีไ้ด้วเิคราะห์ตามสมมตฐิานการวิจัย 

   6.4 การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างองิ เพื่อวเิคราะห์หาความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนและภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - 

Moment Correlation Coefficient) และสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ โดยใช้สถิติการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

    ในการแปลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ได้กำหนดการแปลความหมาย ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550, หน้า 314) ดังนี้ 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.90 ขึน้ไป หมายถึง ความสัมพันธ์

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนและภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.70 - 0.89 หมายถึง ความสัมพันธ์

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนและภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30 - 0.69 หมายถึง ความสัมพันธ์

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนและภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ต่ำกว่า 0.30 หมายถึง ความสัมพันธ์

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนและภาวะผูน้ำการ 
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เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ต่ำกว่า 0.00 หมายถึง ความสัมพันธ์

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนและภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 

 7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

  เพื่อให้การวเิคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จงึได้วิเคราะห์ขอ้มูล

ตามลำดับขั้นตอนโดยใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

   7.1 สถิตพิืน้ฐาน 

    7.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  

    7.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

    7.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   7.2 สถิตทิี่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมอื 

    7.2.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยใช้

การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อรายการกับประเด็นหลักของเนื้อหา (IOC) 

    7.2.2 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ของเพียร์สัน 

(Pearson)  

    7.2.3 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) 

   7.3 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 

    7.3.1 สมมตฐิานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ใชค้่าเฉลี่ย 

(X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    7.3.2 สมมติฐานข้อ 3 และ 4 ในส่วนของการทดสอบสมมตฐิาน

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้สถานภาพการดำรงตำแหน่งคอื ผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน และจังหวัด คอื จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ใช้การทดสอบที (t - test) 

ชนิด Independent Samples  

    7.3.3 สมมตฐิานข้อ 3 และ 4 ในส่วนของการทดสอบสมมตฐิาน

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ใช้การทดสอบเอฟ (F - test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
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ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ

เชฟเฟ่ (Scheffé - Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความ

เหมาะสม 

    7.3.4 สมมตฐิานข้อ 5 ใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง

ง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

    7.3.5 สมมตฐิานข้อ 6 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

แต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

 

ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา  

เขต 21 

 เมื่อวเิคราะห์ขอ้มูล ถ้าผลการวิจัยพบว่าการดำเนินงานโดยใช้ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในด้านที่สามารถพยากรณ์ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

จะนำปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนด้านนั้น ๆ มา

สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 10 คน แล้วสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ผูเ้ชี่ยวชาญในการหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

จำนวน 10 คน จำแนกเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศกึษา จำนวน 2 คน ศกึษานิเทศก์ จำนวน 

2 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 3 คน และครูผูส้อน จำนวน 3 คน ดังนี้ 

   1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   1.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ครุศาตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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   1.3 นางพรทิพา นันตะสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

   1.4 นายกิตติรงค์ บุญคง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 

   1.5 ดร. สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนบึงกาฬ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

   1.6 ดร. วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียน    

เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

   1.7 ดร. สุรจิตย์ ผิวงาม ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูทอก

วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

   1.8 นายณดล คุนาคม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรเจรญิวิทยา 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

   1.9 นางสาวสุภาพร โคตรวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดบง 

พิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

   1.10 นางสมสมัย คำภูษา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรยีนเหล่าคาม 

พิทยาคม รัชมังคลาภเิษก สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

  2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

   ในการหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน ผูว้ิจัยได้นำปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนด้านที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน มาร่างเป็นแบบ

สัมภาษณ์ แล้วนำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความถูกต้อง

เหมาะสมแลว้นำไปใช้สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญต่อไป 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ผูว้ิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามลำดับหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลการวิจัยในครั้งนี ้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้กำหนด

สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  N   แทน จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

  X̅   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

  S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนน 

  t   แทน ค่าสถิตทิี่ใชพ้ิจารณาแบบ t – test 

  F   แทน ค่าสถิตทิี่ใชพ้ิจารณาแบบ F – test 

  df   แทน ระดับขั้นความเป็นอิสระ 

  SS   แทน ผลรวมกำลังสองของคะแนน 

  MS  แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกกำลังสองของคะแนน 

  *   แทน ความมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **   แทน ความมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  Rxy   แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 21 
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  X1   แทน ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

  X2   แทน ด้านการกระจายอำนาจ 

  X3   แทน ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

  X4   แทน ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  X5   แทน ด้านการติดต่อสื่อสาร 

  X6   แทน ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 

  X7   แทน ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ 

  X8   แทน ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

  Xt   แทน ภาพรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

       ของผู้บริหารโรงเรียน 

  Y1   แทน ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

  Y2   แทน ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

  Y3   แทน ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

  Y4   แทน ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

  Yt   แทน ภาพรวมของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

  R   แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

  R2   แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรอืประสิทธิภาพในอำนาจ 

       พยากรณ์ 

  a   แทน ค่าคงที่ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

  b   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนน 

       มาตรฐาน 

  β   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  S.E.  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ตัว 

       แปรพยากรณ์ 

  S.E.est  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 

  Y’   แทน ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

       โรงเรียนที่ได้จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

  Z’   แทน ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ 

       ผูบ้ริหารที่ได้จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐาน ผูว้ิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยการ

หาค่าร้อยละ 

  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวจิัย ดังนี้ 

   1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า “ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย 

(X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนที่ต่างกัน 

แตกต่างกัน” ในส่วนของการทดสอบสมมตฐิานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยจำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียน ใช้การทดสอบที (t - test) ชนิด 

Independent Samples และในส่วนของการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดย

จำแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้การทดสอบเอฟ (F - test)  

แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé - Method) วเิคราะห์

ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

   4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนที่ต่างกัน แตกต่างกัน” ในส่วนของ
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การทดสอบสมมตฐิานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียน ใช้การทดสอบที (t - test) ชนิด Independent Samples และในส่วน

ของการทดสอบสมมตฐิานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยจำแนกตามขนาดโรงเรียน และ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้การทดสอบเอฟ (F - test) แบบการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการ

ทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffé - Method) วเิคราะห์ความแตกต่างเป็น           

รายคู่ตามความเหมาะสม 

   5. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ที่ว่า “ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน มี

ความสัมพันธ์กันทางบวก” โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ 

เพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

   6. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ที่ว่า “ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน” โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์ 

การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

  ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานผูว้ิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ดังตาราง 7 
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ตาราง 7 จำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพการดำรง 

ตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตั้งโรงเรียน 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม N ร้อยละ 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

   1. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

   2. ครูผูส้อน 

 

76 

259 

 

22.69 

77.31 

รวม 335 100.00 

ขนาดโรงเรยีน 

   1. โรงเรียนขนาดเล็ก 

   2. โรงเรียนขนาดกลาง 

   3. โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 

 

108 

88 

139 

 

32.24 

26.27 

41.49 

รวม 335 100.00 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

   1. น้อยกว่า 10 ปี 

   2. 10 - 20 ปี 

   3. มากกว่า 20 ปี 

 

105 

119 

111 

 

31.34 

35.52 

33.14 

รวม 335 100.00 

จังหวัด 

   1. จังหวัดหนองคาย 

   2. จังหวัดบึงกาฬ 

 

185 

150 

 

55.22 

44.78 

รวม 335 100.00 

 

 จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 335 คน จำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งพบว่า เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 76 คน คิดเป็นรอ้ยละ

22.69 และเป็นครูผูส้อน จำนวน 259 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.31 

 เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นผู้อยู่ในโรงเรยีนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ จำนวน 139 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.49 รองลงมา

อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 32.24 และน้อยที่สุดอยู่ในโรงเรียน

ขนาดกลาง จำนวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.27 
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 เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 – 20 ปี จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.52 รองลงมาคือ มากกว่า 20 ปี จำนวน 111 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.14 และน้อยที่สุดคือ 

น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 105 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.34 

 เมื่อจำแนกตามจังหวัดที่ตัง้โรงเรียน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ใน

โรงเรียนในจังหวัดหนองคาย จำนวน 185 คน คดิเป็นร้อยละ 55.22 รองลงมาอยู่ในจังหวัด

บึงกาฬ จำนวน 150 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.78 

  ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

   1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า “ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” โดยการหา 

ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปล

ความหมายตามที่กำหนดไว้ ดังนี้ 

    1.1 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวม ดังตาราง 8 

 

ตาราง 8 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด   

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 4.33 .13 มาก 

2. ด้านการกระจายอำนาจ 4.34 .15 มาก 

3. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4.35 .16 มาก 

4. ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4.32 .14 มาก 

5. ด้านการตดิต่อสื่อสาร 4.31 .17 มาก 

6. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 4.32 .18 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ค่าสถิติ (N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

7. ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ 4.31 .17 มาก 

8. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 4.32 .17 มาก 

รวม 4.32 .12 มาก 

 

 จากตาราง 8 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.32) เป็นไปตามสมมตฐิาน

ที่ตัง้ไว้ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คอื ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X̅ = 4.35) ด้านการ

กระจายอำนาจ (X̅ = 4.34) และดา้นการกำหนดวิสัยทัศน์ (X̅ = 4.33) ตามลำดับ 

    1.2 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน รายด้าน ดังตาราง 9 - 16 

 

ตาราง 9 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหาร ครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันกำหนด

วิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

4.31 .46 มาก 

2. ผูบ้ริหารกำหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน 

โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

โรงเรียน 

4.39 .49 มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

3. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วมใน

การกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

4.36 .48 มาก 

4. ผูบ้ริหารนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาเป็น

แนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 

4.44 .50 มาก 

5. ผูบ้ริหารเผยแพร่วิสัยทัศน์ของตนเองในการบริหาร

โรงเรียนเพื่อใหเ้ป็นแนวปฏิบัติของโรงเรียน 

4.31 .46 มาก 

6. ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่เป็นการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ครู บุคลากรทุก

ฝ่ายในโรงเรียน 

4.41 .49 มาก 

7. ผูบ้ริหารมีการกำหนดเป้าหมายที่เป็นความต้องการ

ให้เกิดขึ้นในอนาคตร่วมกันกับครูและบุคลากรอย่างเป็น

รูปธรรม 

4.18 .39 มาก 

8. ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ที่มีความยืดหยุ่นสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

4.22 .42 มาก 

รวม 4.33 .13 มาก 

 

 จากตาราง 9 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 

4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คอื ผูบ้ริหารนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาเป็นแนวทาง

ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต (X̅ = 4.44) ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่เป็นการส่งเสรมิและพัฒนา

คุณภาพโรงเรยีน ครู บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน (X̅ = 4.41) และผูบ้ริหารกำหนด
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เป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

(X̅ = 4.39) ตามลำดับ 

 

ตาราง 10 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน  

  สังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็น 

  ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ด้านการกระจายอำนาจ 

ด้านการกระจายอำนาจ 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารกำหนดโครงสร้างการบริหารงานแต่ละฝ่าย

อย่างชัดเจน 

4.22 .42 มาก 

2. ผูบ้ริหารมอบอำนาจการปฏิบัติงานตามสายการ

บังคับบัญชาอย่างชัดเจน 

4.39 .49 มาก 

3. ผูบ้ริหารกำหนดนโยบาย วางแผนการบริหารจัดการ

โดยการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย 

4.42 .49 มาก 

4. ผูบ้ริหารมอบอำนาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

ให้กับครูและบุคลากรอย่างเต็มที่ 

4.27 .44 มาก 

5. ผูบ้ริหารมอบหมายหนา้ที่ในการปฏิบัติงานตาม

ความรูค้วามสามารถของครูและบุคลากร 

4.45 .50 มาก 

6. ผูบ้ริหารมอบหมายการตัดสินใจและความรับผิดชอบ 

ตามบทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบ 

4.21 .41 มาก 

7. ผูบ้ริหารมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

ขอบเขต บทบาทหนา้ที่ ที่ได้รับมอบหมาย 

4.46 .50 มาก 

8. ผูบ้ริหารนำผลการประเมินมาใช้ในการสร้าง

แรงจูงใจและพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรนำไปสู่

การเปลี่ยนแปลง 

4.27 .44 มาก 

รวม 4.34 .15 มาก 
 

 จากตาราง 10 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ
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ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ด้านการกระจายอำนาจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.34) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ลำดับแรก คอื ผูบ้ริหารมกีารตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอบเขต บทบาท

หนา้ที่ ที่ได้รับมอบหมาย (X̅ = 4.46) ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามความรู้

ความสามารถของครูและบุคลากร (X̅ = 4.45) และผูบ้ริหารกำหนดนโยบาย วางแผนการ

บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย (X̅ = 4.42) ตามลำดับ 

 

ตาราง 11  ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรได้แสดงความ

คิดเห็นและแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน 

4.31 .46 มาก 

2. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรทุกคนมสี่วน

ทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ 

4.36 .48 มาก 

3. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วมใน

การจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

4.37 .48 มาก 

4. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีอสิระในการ

ค้นหารูปแบบ วธิีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาโรงเรียน 

4.38 .49 มาก 

5. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีอสิระในการ

ใช้ความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

4.30 .46 มาก 

6. ผูบ้ริหารจัดสรรความดีความชอบและผลประโยชน์ที่

โรงเรียนได้รับใหก้ับครูและบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

4.43 .50 มาก 

7. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วมใน

การกำกับติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

4.28 .45 มาก 

8. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วมใน

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

4.34 .47 มาก 

รวม 4.35 .16 มาก 
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 จากตาราง 11 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(X̅ = 4.35) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คอื ผูบ้ริหารจัดสรรความดีความชอบและผลประโยชน์        

ที่โรงเรียนได้รับใหก้ับครูและบุคลากรได้อย่างเหมาะสม (X̅ = 4.43) ผูบ้ริหารเปิดโอกาส         

ให้ครูและบุคลากรมีอสิระในการค้นหารูปแบบ วธิีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาโรงเรียน              

(X̅ = 4.38) และผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติ

การของโรงเรยีน (X̅ = 4.37) ตามลำดับ 

 

ตาราง 12 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ดา้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มกีารสร้างองค์ความรู้และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรในองค์กร 

4.16 .37 มาก 

2. ผูบ้ริหารส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การพัฒนาโรงเรียน 

4.20 .40 มาก 

3. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม 

สัมมนาเพื่อแสวงหาความรูใ้นการพัฒนางานในหน้าที่ให้

มีประสิทธิภาพ 

4.37 .47 มาก 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรใน

การพัฒนาตนเองและเลื่อนวิทยฐานะ 

4.41 .49 มาก 

5. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มกีารคิดอย่างเป็นระบบและการ

แบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่อการสรา้งวัฒนธรรมการ

เรียนรู้ขององค์กร 

4.38 .49 มาก 

6. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้นำผลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน

ความรูม้าใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในโรงเรยีน 

4.37 .48 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

7. ผูบ้ริหารส่งเสริมศักยภาพและการเรียนรูข้องครูและ

บุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้กิดความสำเร็จตาม

เป้าหมายของโรงเรียน 

4.34 .47 มาก 

8. ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากร

ศกึษาต่อเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานและ

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

4.30 .46 มาก 

รวม 4.32 .14 มาก 

 

 จากตาราง 12 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (X̅ = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ

บุคลากรในการพัฒนาตนเองและเลื่อนวิทยฐานะ (X̅ = 4.41) ผู้บริหารส่งเสริมให้มกีารคิด

อย่างเป็นระบบและการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของ

องค์กร (X̅ = 4.38) และผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนาเพื่อ

แสวงหาความรู้ในการพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสทิธิภาพ (X̅ = 4.37) ตามลำดับ 
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ตาราง 13 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ดา้นการตดิต่อสื่อสาร 

ด้านการติดต่อสื่อสาร 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูและ

บุคลากรภายในโรงเรียน 

4.29 .45 มาก 

2. มีระบบการสื่อสารที่มีความเที่ยงตรง รวดเร็ว และ

เพียงพอต่อการตัดสินใจของครูและบุคลากรเพื่อพัฒนา

โรงเรียน 

4.28 .45 มาก 

3. มีการพัฒนาเครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่ใช้

ในการตดิต่อสื่อสาร 

4.25 .43 มาก 

4. ผูบ้ริหารใช้เทคนิค หรอืรูปแบบในการตดิต่อ

ประสานงานอย่างหลากหลาย เพื่อให้ครูและบุคลากร

ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 

4.44 .50 มาก 

5. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรยีนมีการ

แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเพื่อให้การปฏิบัติงาน

ประสบผลสำเร็จ 

4.25 .43 มาก 

6. การตดิต่อสื่อสารภายในโรงเรียนเป็นการการสื่อสาร

ที่เปิดกว้างและชัดเจน 

4.35 .48 มาก 

7. ผูบ้ริหารจัดให้มรีะบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่

เป็นประโยชน์ต่อการตดิต่อสื่อสาร การบริหาร และการ

เรียนการสอน 

4.37 .48 มาก 

8. มีระบบการตดิต่อสื่อสารที่มคีวามเที่ยงตรง รวดเร็ว  

ในการตดิต่อสื่อสารกับชุมชน และผูป้กครอง 

4.25 .44 มาก 

รวม 4.31 .17 มาก 
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 จากตาราง 13 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ด้านการตดิต่อสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.31) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย 3 ลำดับแรก คอื ผู้บริหารใชเ้ทคนิค หรอืรูปแบบในการตดิต่อประสานงานอย่าง

หลากหลาย เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน (X̅ = 4.44) ผู้บริหาร

จัดให้มรีะบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตดิต่อสื่อสาร การบริหาร 

และการเรียนการสอน (X̅ = 4.37) และการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียนเป็นการการ

สื่อสารที่เปิดกว้างและชัดเจน (X̅ = 4.35) ตามลำดับ 

 

ตาราง 14 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ดา้นการเป็นแบบอย่างที่ดี 

ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดใีนด้านการปฏิบัติ

ตนแก่ครูและบุคลากรในสถานศกึษา 

4.23 .42 มาก 

2. ผูบ้ริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดใีนด้านการ

ปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรในสถานศกึษา 

4.48 .50 มาก 

3. ผูบ้ริหารมเีหตุมีผลและใช้หลักเหตุผลในการ

บริหารงานในสถานศกึษา 

4.28 .45 มาก 

4. ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อพัฒนางานให้มปีระสิทธิภาพ 

4.31 .46 มาก 

5. ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการคิดวเิคราะห์  

และการใช้เทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.24 .47 มาก 

6. ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในสรรหาวิธีการมาใช้ใน

การพัฒนาสถานศกึษา 

4.36 .48 มาก 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

7. ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการยอมรับฟังความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อื่นด้วยความจริงใจและ

นำมาปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประสทิธิผล 

4.33 .51 มาก 

8. ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการตัดสินใจอย่างมี

เหตุผล 

4.31 .46 มาก 

รวม 4.32 .18 มาก 

 

 จากตาราง 14 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ด้านการเป็นแบบอย่างที่ด ีโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 

4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คอื ผูบ้ริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดใีนด้านการปฏิบัติงาน

แก่ครูและบุคลากรในสถานศกึษา (X̅ = 4.48) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนสรรหาวิธีการ

มาใช้ในการพัฒนาสถานศกึษา (X̅ = 4.36) และผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการยอมรับ

ฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อื่นด้วยความจริงใจและนำมาปรับปรุงพัฒนางาน 

ให้เกิดประสทิธิผล (X̅ = 4.33) ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

ตาราง 15 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ดา้นการเป็นผู้นำทางวิชาการ 

ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการนำนวัตกรรม 

ใหม่ ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ

ผูเ้รียน 

4.22 .41 มาก 

2. ผูบ้ริหารวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับครู เพื่อกำหนด

เป้าหมายทางวิชาการของโรงเรยีน 

4.38 .49 มาก 

3. ผูบ้ริหารกำหนดเป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียน 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรียน 

4.30 .4 มาก 

4. ผูบ้ริหารมีการประชุมชีแ้จงเป้าหมายทางวิชาการ

ของโรงเรียนไปยังครู ผูป้กครองและนักเรียน 

4.29 .45 มาก 

5. ผูบ้ริหารมเีทคนิค วธิีการจัดการเรยีนการสอนที่ดี 

สามารถใหค้ำปรึกษาที่ดแีก่ครูในการจัดการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเป้าหมายทาง

วิชาการของโรงเรียน 

4.45 .50 มาก 

6. ผูบ้ริหารมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 

การจัดการเรียนรู ้และการวัดและประเมินผล 

4.33 .47 มาก 

7. ผูบ้ริหารให้คำแนะนำแก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับการ

นำหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลการพัฒนา

หลักสูตร 

4.37 .48 มาก 

8. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม 

สัมมนาเกี่ยวกับเทคนิค วธิีการสอนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

4.18 .38 มาก 

รวม 4.31 .17 มาก 
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 จากตาราง 15 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(X̅ = 4.31) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คอื ผูบ้ริหารมเีทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ด ี

สามารถใหค้ำปรึกษาที่ดแีก่ครูในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ

เป้าหมายทางวิชาการของโรงเรยีน (X̅ = 4.45) ผู้บริหารวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับครู 

เพื่อกำหนดเป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียน (X̅ = 4.38) และผูบ้ริหารให้คำแนะนำแก่ครู

และบุคลากรเกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร            

(X̅ = 4.37) ตามลำดับ 

 

ตาราง 16  ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ 

ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารรู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และพร้อม

ปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

4.41 .49 มาก 

2. ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เมื่อ

รู้สกึโกรธหรอืไม่สบายใจ 

4.24 .43 มาก 

3. ผูบ้ริหารสามารถควบคุมความรูส้ึกของตนเองได้เมื่อ

เผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ 

4.28 .45 มาก 

4. ผูบ้ริหารคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใน

การปฏิบัติงานหรอืทำสิ่งใดก็ตาม 

4.32 .47 มาก 

5. ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ ควบคุมจติใจของ

ตนเองจากการยั่วยุหรอืทำให้โกรธได้ 

4.33 .47 มาก 

6. ผูบ้ริหารแสดงความเข้าใจอารมณ์ และความรูส้ึก

ของคนอื่น 

4.34 .48 มาก 

 



124 

ตาราง 16  (ต่อ) 

ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

7. ผูบ้ริหารสามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความ

ผดิหวังได้อย่างชาญฉลาด 

4.40 .49 มาก 

8. ผูบ้ริหารแสดงความเห็นอกเห็นใจ และเอือ้อาทรต่อ

ผูอ้ื่น 

4.22 .41 มาก 

รวม 4.32 .17 มาก 

 

 จากตาราง 16 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(X̅ = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คอื ผูบ้ริหารรูจุ้ดเด่น จุดด้อยของตนเอง และพร้อม

ปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา (X̅ = 4.41) ผู้บริหารสามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคและ

ความผิดหวังได้อย่างชาญฉลาด (X̅ = 4.40) และผูบ้ริหารแสดงความเข้าใจอารมณ์ และ

ความรูส้ึกของคนอื่น (X̅ = 4.34) ตามลำดับ 

   2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅)         

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายตามที่

กำหนดไว้ ดังนี้ 

    2.1 ระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน โดยรวม ดังตาราง 17 
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ตาราง 17 ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน โดยรวม 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.26 .16 มาก 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.25 .18 มาก 

3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.38 .15 มาก 

4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.25 .17 มาก 

รวม 4.29 .14 มาก 

 

 จากตาราง 17 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน โดยรวม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.29) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย คอื ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X̅ = 4.38) ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

(X̅ = 4.26) ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X̅ = 4.25) และด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ (X̅ = 4.25) ตามลำดับ 

    2.2 ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน รายด้าน ดังตาราง 18 – 21 
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ตาราง 18 ระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานจนเป็น 

ที่ยอมรับของครูและบุคลากรในโรงเรยีน 

4.12 .33 มาก 

2. ผูบ้ริหารมคีวามมุ่งมันทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้

ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

4.09 .29 มาก 

3. ผูบ้ริหารมทีักษะและกระบวนการทางการบริหารที่

ทำให้ครูและบุคลากรเชื่อมั่นได้ว่างานจะประสบ

ความสำเร็จ 

4.28 .45 มาก 

4. ผูบ้ริหารมีอุดมการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง 

4.30 .50 มาก 

5. ผูบ้ริหารมคีวามรูค้วามสามารถในการทำงานและ

เป็นที่ยอมรับของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

4.29 .46 มาก 

6. ผูบ้ริหารตัดสินใจได้อย่างถูกต้องโดยพิจารณาอย่าง

รอบคอบคำนงึถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ 

4.25 .51 มาก 

7. ผูบ้ริหารเป็นบุคคลที่น่าเคารพศรัทธาและเป็น

แบบอย่างที่ดใีนการดำเนินชีวติ 

4.35 .52 มาก 

8. ผูบ้ริหารบริหารงานโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู

และบุคคลากรปฏิบัติงานโดยใหค้วามไว้วางใจและให้

เกียรตซิึ่งกันและกัน 

4.29 .46 มาก 

9. ผูบ้ริหารมคีวามเสียสละและทุ่มเทให้กับการทำงาน 

อย่างมีอุดมการณ์ 

4.19 .46 มาก 

10. ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูและบุคลากรมีความรูส้ึกรัก

และเกิดพลังในการอุทิศตนในการทำงานเพื่อประโยชน์

ของส่วนรวม 

4.40 .51 มาก 

รวม 4.26 .16 มาก 
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 จากตาราง 18 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.26) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย 3 ลำดับแรก คอื ผู้บริหารกระตุ้นใหค้รูและบุคลากรมคีวามรูส้ึกรักและเกิดพลังใน

การอุทิศตนในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม (X̅ = 4.40) ผูบ้ริหารเป็นบุคคลที่น่า

เคารพศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่ดใีนการดำเนินชีวติ (X̅ = 4.35) และผูบ้ริหารมี

อุดมการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (X̅ = 4.30) ตามลำดับ 

 

ตาราง 19 ระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารให้กำลังใจแก่ครูและบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน 

4.17 .38 มาก 

2. ผูบ้ริหารสร้างแรงบันดาลใจให้ครูมคีวามมั่นใจในการ

ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

4.30 .51 มาก 

3. ผูบ้ริหารเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของครูและ

บุคลากรในโรงเรียน 

4.23 .46 มาก 

4. ผูบ้ริหารกระตุ้นใหค้รูและบุคลากรค้นหานวัตกรรม

และวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตาม

เป้าหมาย 

4.41 .51 มาก 

5. ผูบ้ริหารกระตุ้นผูค้รูและบุคลากรในการทำงานเป็น

ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.16 .42 มาก 

6. ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการจูงใจใหค้รูและ

บุคลากรปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.16 .46 มาก 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

7. ผูบ้ริหารแสดงออกถึงความกระตอืรอืร้นในการ

ปฏิบัติงานร่วมกับครูและบุคลากรในโรงเรียน 

4.33 .47 มาก 

8. ผูบ้ริหารกระตุ้นใหค้รูและบุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ

ระดับสูงที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

4.23 .47 มาก 

9. ผูบ้ริหารมเีทคนิคในการกระตุน้ให้ครูและบุคลากรมี

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานใหส้ำเร็จตามเป้าหมายที่

วางไว้ 

4.16 .37 มาก 

10. ผูบ้ริหารมเีทคนิคในการสร้างค่านิยมในการทำงาน 

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

4.37 .51 มาก 

รวม 4.25 .18 มาก 

 

 จากตาราง 19 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.25) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ลำดับแรก คอื ผูบ้ริหารกระตุ้นใหค้รูและบุคลากรค้นหานวัตกรรมและวิธีการ          

ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานใหส้ำเร็จตามเป้าหมาย (X̅ = 4.41) ผู้บริหารมีเทคนิคในการ

สร้างค่านิยมในการทำงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน (X̅ = 4.37) 

และผูบ้ริหารแสดงออกถึงความกระตอืรอืร้นในการปฏิบัติงานร่วมกับครูและบุคลากรใน

โรงเรียน (X̅ = 4.33) ตามลำดับ 
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ตาราง 20 ระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารกระตุ้นใหค้รูและบุคลากรคิดวิเคราะห์เพื่อ

หาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในโรงเรยีนร่วมกัน 

4.21 .46 มาก 

2. ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูสร้างระบบความคิดในการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 

4.28 .45 มาก 

3. ผูบ้ริหารมวีิจารณญาณในการวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ 

อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจสั่งการ 

4.28 .45 มาก 

4. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นในการหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 

4.47 .53 มาก 

5. ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากร

เข้าใจในบทบาทหนา้ที่ของตนในการปฏิบัติงาน 

4.39 .49 มาก 

6. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรค้นหาแนว

ทางการแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ 

4.44 .50 มาก 

7. ผูบ้ริหารกระตุ้นใหค้รูและบุคลากรมีความตระหนัก 

และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึน้ภายในโรงเรียน 

4.41 .49 มาก 

8. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรแสดงความ

คิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

ที่เกิดขึน้ในโรงเรยีน 

4.49 .49 มาก 

9. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าใจในบทบาท

สร้างความมั่นใจและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ที่ตอ้งการ 

4.47 .50 มาก 

10. ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูและบุคลากรเกิดความ

พยายามที่จะแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

4.30 .46 มาก 

รวม 4.38 .15 มาก 

 จากตาราง 20 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
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และครูผูส้อน ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.38) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ลำดับแรก คอื ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรแสดงความคิดเห็นในแง่มุม          

ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในโรงเรียน (X̅ = 4.49) ผูบ้ริหารส่งเสริม

ให้ครูและบุคลากรเข้าใจในบทบาทสร้างความมั่นใจและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการ  

(X̅ = 4.47) และผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการหาวิธีป้องกัน

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ (X̅ = 4.47) ตามลำดับ 

 

ตาราง 21 ระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารปฏิบัติตนต่อครูและบุคลากรอย่างเท่าเทียม

กันโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4.28 .53 มาก 

2. ผูบ้ริหารเข้าใจในความแตกต่างในด้านความรู้

ความสามารถและความตอ้งการของครูและบุคลากรใน

โรงเรียน 

4.24 .43 มาก 

3. ผูบ้ริหารมอบหมายงานตามความรูค้วามสามารถ

ของครูและบุคลากรอย่างทั่วถึง 

4.25 .43 มาก 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากร

พัฒนาตนเองความรูค้วามสามารรถและตามความ

สนใจของตนเอง 

4.21 .41 มาก 

5. ผูบ้ริหารให้ความสนใจผู้ร่วมงานโดยคำนงึถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

4.28 .45 มาก 

6. ผูบ้ริหารให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรทุกคน

อย่างเท่าเทียมกัน 

4.10 .35 มาก 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ค่าสถิต ิ(N = 335) การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

7. ผูบ้ริหารให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ๆ อย่างทั่วถึง 

4.36 .51 มาก 

8. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาจุดเด่น

และแก้ไขจุดด้อยของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อ

ความก้าวหน้าของตนเองเป็นรายบุคคล 

4.30 .52 มาก 

9. ผูบ้ริหารมคีวามยุติธรรมในการสร้างขวัญและ

กำลังใจให้กับครูและบุคลากร 

4.36 .48 มาก 

10. ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงาน

ที่ตอบสนองความเป็นปัจเจกบุคคลด้วยวิธีการที่

เหมาะสม 

4.16 .46 มาก 

รวม 4.25 .17 มาก 
 

 จากตาราง 21 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.25) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย 3 ลำดับแรก คอื ผู้บริหารมคีวามยุติธรรมในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู

และบุคลากร (X̅ = 4.36) ผูบ้ริหารให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบในการ

ปฏิบัติงานที่สำคัญ ๆ อย่างทั่วถึง (X̅ = 4.36) และผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากร

พัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของตนเองเป็น

รายบุคคล (X̅ = 4.30) 

   3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนที่ต่างกัน 

แตกต่างกัน” ในส่วนของการทดสอบสมมตฐิานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยจำแนกตาม
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สถานภาพการดำรงตำแหน่ง และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียน ใช้การทดสอบที (t - test) ชนิด 

Independent Samples และในส่วนของการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดย

จำแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้การทดสอบเอฟ (F - test) 

แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffé - Method) วเิคราะห์

ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

    3.1 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ดังตาราง 22 
 

ตาราง 22 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 
ครูผูส้อน 

t Sig 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 4.39 .17 4.31 .11 3.61** .00 

2. ด้านการกระจายอำนาจ 4.31 .17 4.34 .14 -1.22 .23 

3. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4.43 .13 4.32 .16 5.35** .00 

4. ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4.31 .14 4.32 .14 -0.48 .63 

5. ด้านการตดิต่อสื่อสาร 4.37 .19 4.29 .16 3.60** .00 

6. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 4.26 .13 4.33 .19 -3.66** .00 

7. ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ 4.39 .14 4.29 .17 4.43** .00 

8. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 4.31 .18 4.32 .17 -0.33 .74 

รวม 4.35 .12 4.32 .12 1.91 .06 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α.01; t333 = 2.58) 
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 จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดา้นการตดิต่อสื่อสาร ด้านการ

เป็นแบบอย่างที่ด ีและด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 ส่วนด้านที่เหลือไม่แตกต่างกัน 

    3.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ขนาดโรงเรียน ดังตาราง 23 - 24 

 

ตาราง 23 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ขนาดโรงเรียน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ด้านการกำหนด 

วิสัยทัศน ์

ระหว่างกลุ่ม 1.60 2 .80 61.99** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 4.28 332 .01 

รวม 5.88 334  

2. ด้านการกระจาย

อำนาจ 

ระหว่างกลุ่ม 3.33 2 1.66 135.23** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 4.08 332 .01 

รวม 7.41 334  

3. ด้านการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม .95 2 .47 20.72** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 7.60 332 .02 

รวม 8.55 334  

4. ด้านการเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 3.03 2 1.52 152.81** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 3.30 332 .01 

รวม 6.33 334  
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ตาราง 23 (ต่อ) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

5. ด้านการตดิต่อสื่อสาร 

ระหว่างกลุ่ม 3.3 2 1.66 86.13** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 6.42 332 .02 

รวม 9.75 334  

6. ด้านการเป็นแบบอย่าง

ที่ด ี

ระหว่างกลุ่ม 6.24 2 3.12 202.03** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 5.13 332 .02 

รวม 11.37 334  

7. ด้านการเป็นผูน้ำทาง

วิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม 1.67 2 .84 32.97** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 8.42 332 .03 

รวม 10.09 334  

8. ด้านความฉลาดทาง

อารมณ์ 

ระหว่างกลุ่ม 5.09 2 2.55 176.11** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 4.80 332 .01 

รวม 9.89 334  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.88 2 1.44 215.85** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 2.21 332 .01 

รวม 5.09 334  

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F.01 (2,332) = 4.66) 

 

 จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ขนาดโรงเรียน พบว่า ทั้งโดยรวม

และรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม

สมมตฐิานที่ตั้งไว้ ผูว้ิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิี

ของเชฟเฟ่ (Scheffé - Method) ดังตาราง 24 
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ตาราง 24  การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ขนาดโรงเรยีน 

ขนาดโรงเรยีน 

 
เล็ก กลาง 

ใหญ่ /  

ใหญ่พิเศษ 

1. ด้านการกำหนด 

วิสัยทัศน ์

 X̅ 4.23 4.34 4.39 

เล็ก 4.23 - 0.11** 0.16** 

กลาง 4.34 - - 0.05** 

ใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 4.39 - - - 

2. ด้านการกระจาย

อำนาจ 

 X̅ 4.20 4.38 4.42 

เล็ก 4.20 - 0.18** 0.22** 

กลาง 4.38 - - 0.04* 

ใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 4.42 - - - 

3. ด้านการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม 

 X̅ 4.27 4.36 4.40 

เล็ก 4.27 - 0.09** 0.13** 

กลาง 4.36 - - 0.04 

ใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 4.40 - - - 

4. ด้านการเป็น

องค์กรแห่งการ

เรียนรู ้

 X̅ 4.18 4.36 4.40 

เล็ก 4.18 - 0.18** 0.22** 

กลาง 4.36 - - 0.04** 

ใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 4.40 - - - 

5. ด้านการ

ติดต่อสื่อสาร 

 X̅ 4.18 4.32 4.41 

เล็ก 4.18 - 0.14** 0.23** 

กลาง 4.32 - - 0.09** 

ใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 4.41 - - - 
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ตาราง 24  (ต่อ) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ขนาดโรงเรยีน 

ขนาดโรงเรยีน 

 
เล็ก กลาง 

ใหญ่ /  

ใหญ่พิเศษ 

6. ด้านการเป็น

แบบอย่างที่ด ี

 X̅ 4.12 4.38 4.43 

เล็ก 4.12 - 0.26** 0.31** 

กลาง 4.38 - - 0.05* 

ใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 4.43 - - - 

7. ด้านการเป็นผูน้ำ

ทางวิชาการ 

 X̅ 4.23 4.30 4.39 

เล็ก 4.23 - 0.07* 0.16** 

กลาง 4.30 - - 0.09** 

ใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 4.39 - - - 

8. ด้านความฉลาด

ทางอารมณ์ 

 X̅ 4.15 4.35 4.43 

เล็ก 4.15 - 0.20** 0.28** 

กลาง 4.35 - - 0.08** 

ใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 4.43 - - - 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงโดยรวม 

 X̅ 4.19 4.35 4.41 

เล็ก 4.19 - 0.16** 0.22** 

กลาง 4.35 - - 0.06** 

ใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 4.41 - - - 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ โดยรวม 

พบว่า ผูท้ี่อยู่ในโรงเรยีนขนาดเล็กมีความคิดเห็นน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและ

โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูท้ี่อยู่ใน 
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โรงเรียนขนาดกลางมคีวามคิดเห็นนอ้ยกว่าผูท้ี่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ด้านการเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ ด้านการตดิต่อสื่อสาร และด้านความฉลาดทางอารมณ์ ผูท้ี่อยู่ในโรงเรยีน

ขนาดเล็กมีความคิดเห็นน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่

พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และผูท้ี่อยู่ในโรงเรยีนขนาดกลางมคีวามคิดเห็น

น้อยกว่าผูท้ี่อยู่ในโรงเรยีนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ด้านการกระจายอำนาจ และด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ผูท้ี่อยู่ในโรงเรยีน

ขนาดเล็กมีความคิดเห็นน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ / 

ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูท้ี่อยู่ในโรงเรยีนขนาดกลางมี           

ความคิดเห็นน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในโรงเรยีนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 

  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็น 

น้อยกว่าผูท้ี่อยู่ในโรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

  ส่วนด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ ผู้ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็น

น้อยกว่าผูท้ี่อยู่ในโรงเรยีนขนาดกลาง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ที่อยู่ใน

โรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาด

กลาง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

    3.3 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

ดังตาราง 25 – 26 
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ตาราง 25 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ด้านการกำหนด 

วิสัยทัศน ์

ระหว่างกลุ่ม 1.17 2 .59 41.19** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 4.71 332 .01 

รวม 5.88 334  

2. ด้านการกระจาย

อำนาจ 

ระหว่างกลุ่ม .69 2 .35 17.13** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 6.72 332 .02 

รวม 7.41 334  

3. ด้านการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม .82 2 .41 17.60** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 7.73 332 .02 

รวม 8.55 334  

4. ด้านการเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม .62 2 .31 18.16** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 5.71 332 .02 

รวม 6.33 334  

5. ด้านการตดิต่อสื่อสาร 

ระหว่างกลุ่ม .45 2 .23 8.05** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 9.29 332 .03 

รวม 9.74 334  

6. ด้านการเป็นแบบอย่าง

ที่ด ี

ระหว่างกลุ่ม 1.09 2 .55 17.64** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 10.27 332 .03 

รวม 11.36 334  

7. ด้านการเป็นผูน้ำทาง

วิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม .49 2 .24 8.44** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 9.60 332 .03 

รวม 10.09 334  
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ตาราง 25 (ต่อ)  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

8. ด้านความฉลาดทาง

อารมณ์ 

ระหว่างกลุ่ม 2.02 2 1.01 42.57** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 7.87 332 .02 

รวม 9.89 334  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .80 2 .40 31.07** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 4.29 332 .01 

รวม 5.09 334  

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F.01 (2,332) = 4.66) 

 

 จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ ผูว้ิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่

โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffé - Method) ดังตาราง 26 
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ตาราง 26 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานเป็นรายคู่ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

น้อยกว่า 

10 ปี 

10 – 20 

ปี 

มากกว่า  

20 ป ี

1. ด้านการกำหนด 

วิสัยทัศน ์

 X̅ 4.25 4.34 4.39 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.25 - 0.09** 0.14** 

10 – 20 ปี 4.34 - - 0.05* 

มากกว่า 20 ปี 4.39 - - - 

2. ด้านการกระจาย

อำนาจ 

 X̅ 4.29 4.33 4.40 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.29 - 0.04 0.11** 

10 – 20 ปี 4.33 - - 0.07** 

มากกว่า 20 ปี 4.40 - - - 

3. ด้านการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม 

 X̅ 4.28 4.36 4.40 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.28 - 0.08** 0.12** 

10 – 20 ปี 4.36 - - 0.04 

มากกว่า 20 ปี 4.40 - - - 

4. ด้านการเป็น

องค์กรแห่งการ

เรียนรู ้

 X̅ 4.26 4.33 4.36 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.26 - 0.07** 0.10** 

10 – 20 ปี 4.33 - - 0.03 

มากกว่า 20 ปี 4.36 - - - 

5. ด้านการ

ติดต่อสื่อสาร 

 X̅ 4.26 4.32 4.35 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.26 - 0.06* 0.09** 

10 – 20 ปี 4.32 - - 0.03 

มากกว่า 20 ปี 4.35 - - - 
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ตาราง 26 (ต่อ) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

น้อยกว่า 

10 ปี 

10 – 20 

ปี 

มากกว่า  

20 ป ี

6. ด้านการเป็น

แบบอย่างที่ดี 

 X̅ 4.23 4.37 4.34 

น้อยกว่า 10 ปี 4.23 - 0.14** 0.11** 

10 – 20 ปี 4.37 - - 0.03 

มากกว่า 20 ปี 4.34 - - - 

7. ด้านการเป็นผูน้ำ 

ทางวิชาการ 

 X̅ 4.27 4.31 4.36 

น้อยกว่า 10 ปี 4.27 - 0.04 0.09** 

10 – 20 ปี 4.31 - - 0.05 

มากกว่า 20 ปี 4.36 - - - 

8. ด้านความฉลาด

ทางอารมณ์ 

 X̅ 4.20 4.37 4.38 

น้อยกว่า 10 ปี 4.20 - 0.17** 0.18** 

10 – 20 ปี 4.37 - - 0.01 

มากกว่า 20 ปี 4.38 - - - 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงโดยรวม 

 X̅ 4.25 4.34 4.37 

น้อยกว่า 10 ปี 4.25 - 0.09** 0.12** 

10 – 20 ปี 4.34 - - 0.03 

มากกว่า 20 ปี 4.37 - - - 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็น

รายคู่ โดยรวม พบว่า ผูท้ี่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็น 

น้อยกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 – 20 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



142 

  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ผูท้ี่มี

ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นนอ้ยกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์  

ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 – 20 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.01 และผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 – 20 ปี มีความคิดเห็นน้อยกว่าผู้ที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ด้านการกระจายอำนาจ ผูท้ี่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี 

มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 - 

20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการ

เป็นแบบอย่างที่ด ีและด้านความฉลาดทางอารมณ์ ผูท้ี่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

น้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นนอ้ยกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 – 20 

ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ด้านการติดต่อสื่อสาร ผูท้ี่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี              

มีความคิดเห็นน้อยกว่าผูท้ี่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 – 20 ปี อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี            

มีความคิดเห็นน้อยกว่าผูท้ี่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ส่วนด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ ผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย

กว่า 10 ปี มีความคิดเห็นน้อยกว่าผู้ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี  

อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

    3.4 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งโรงเรียน ดังตาราง 27 
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ตาราง 27  การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งโรงเรียน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง 

หนองคาย บึงกาฬ 
t Sig 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 4.32 .12 4.34 .14 -1.91 .06 

2. ด้านการกระจายอำนาจ 4.31 .15 4.37 .14 -3.58** .00 

3. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4.34 .16 4.36 .16 -1.07 .29 

4. ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4.30 .14 4.34 .13 -3.23** .00 

5. ด้านการตดิต่อสื่อสาร 4.29 .17 4.34 .17 -2.93** .00 

6. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 4.29 .19 4.35 .17 -2.74** .00 

7. ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ 4.29 .16 4.35 .18 -3.37** .00 

8. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 4.30 .17 4.34 .17 -2.17* .03 

รวม 4.30 .12 4.35 .12 -3.42** .00 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (α.05; t333 = 1.96) 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α.01; t333 = 2.58) 

 

 จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งโรงเรียน พบว่า 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้นการกระจายอำนาจ ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการเป็นแบบอย่างที่ด ีและด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ และด้านการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน 

   4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาด
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โรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนที่ต่างกัน แตกต่างกัน” 

ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยจำแนกตามสถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง และจังหวัดที่ตั้งโรงเรียน ใช้การทดสอบที (t - test) ชนิด Independent 

Samples และในส่วนของการทดสอบสมมตฐิานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยจำแนกตาม

ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้การทดสอบเอฟ (F - test) แบบการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffé - Method) วเิคราะห์

ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

    4.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ดังตาราง 28 

ตาราง  28 การเปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 
ครูผูส้อน 

t Sig 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านการมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ 

4.32 .10 4.24 .17 4.99** .00 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.29 .11 4.24 .19 2.73** .00 

3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.36 .11 4.39 .16 -1.95 .06 

4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล 

4.33 .07 4.23 .18 6.80** .00 

รวม 4.32 .08 4.28 .15 3.59** .00 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α.01; t333 = 2.58) 

 จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า 
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โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 ส่วนด้านการกระตุ้นทางปัญญา ไม่แตกต่างกัน 

    4.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ขนาดโรงเรียน ดังตาราง 29 - 30 

 

ตาราง 29  การเปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ขนาดโรงเรียน 

ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลง 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ด้านการมอีิทธิพล 

อย่างมีอุดมการณ์ 

ระหว่างกลุ่ม 3.12 2 1.56 92.29** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 5.60 332 .02 

รวม 8.72 334  

2. ด้านการสร้าง 

แรงบันดาลใจ 

ระหว่างกลุ่ม 5.99 2 2.99 228.91** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 4.34 332 .01 

รวม 10.33 334  

3. ด้านการกระตุ้น 

ทางปัญญา 

ระหว่างกลุ่ม 2.32 2 1.16 66.32** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 5.80 332 .02 

รวม 8.12 334  

4. ด้านการคำนึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 3.57 2 1.79 100.93** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 5.88 332 .02 

รวม 9.45 334  

ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 3.60 2 1.80 190.00** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 3.15 332 .01 

รวม 6.75 334  

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F.01 (2,332) = 4.66) 
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 จากตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ขนาดโรงเรียน พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้าน

ทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 

ผูว้ิจัยจงึทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffé 

- Method) ดังตาราง 30 

 

ตาราง 30 การเปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ 

ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลง 
ขนาดโรงเรยีน 

ขนาดโรงเรยีน 

 
เล็ก กลาง 

ใหญ่ /  

ใหญ่พิเศษ 

1. ด้านการมอีิทธิพล 

อย่างมีอุดมการณ์ 

 X̅ 4.12 4.30 4.34 

เล็ก 4.12 - 0.18** 0.22** 

กลาง 4.30 - - 0.04 

ใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 4.34 - - - 

2. ด้านการสร้าง 

แรงบันดาลใจ 

 X̅ 4.06 4.30 4.37 

เล็ก 4.06 - 0.24** 0.31** 

กลาง 4.30 - - 0.07** 

ใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 4.37 - - - 

3. ด้านการกระตุ้น 

ทางปัญญา 

 X̅ 4.26 4.44 4.44 

เล็ก 4.26 - 0.18** 0.18** 

กลาง 4.44 - - 0.00 

ใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 4.44 - - - 

4. ด้านการคำนึงถึง

ความเป็นปัจเจก

บุคคล 

 X̅ 4.10 4.32 4.33 

เล็ก 4.10 - 0.22** 0.23** 

กลาง 4.32 - - 0.01 

ใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 4.33 - - - 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลง 
ขนาดโรงเรยีน 

ขนาดโรงเรยีน 

 
เล็ก กลาง 

ใหญ่ /  

ใหญ่พิเศษ 

ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงโดยรวม 

 X̅ 4.14 4.34 4.37 

เล็ก 4.14 - 0.20** 0.23** 

กลาง 4.34 - - 0.03 

ใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 4.37 - - - 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ โดยรวม พบว่า ผูท้ี่อยู่

ในโรงเรยีนขนาดเล็กมีความคิดเห็นนอ้ยกว่าผูท้ี่อยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียน

ขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านการมีอทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์  

ด้านการกระตุ้นปัญญา และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผูท้ี่อยู่ในโรงเรียน

ขนาดเล็กมีความคิดเห็นน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ / 

ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผูท้ี่อยู่ในโรงเรยีนขนาดเล็กมีความคิดเห็น

น้อยกว่าผูท้ี่อยู่ในโรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้ที่อยู่ในโรงเรยีนขนาดกลางมีความคิดเห็นน้อยกว่าผูท้ี่อยู่ใน

โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    4.3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังตาราง  

31 – 32 
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ตาราง  31 การเปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลง 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ด้านการมอีิทธิพล 

อย่างมีอุดมการณ์ 

ระหว่างกลุ่ม 1.85 2 .92 44.66** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 6.87 332 .02 

รวม 8.72 334  

2. ด้านการสร้าง 

แรงบันดาลใจ 

ระหว่างกลุ่ม .54 2 .27 9.08** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 9.79 332 .03 

รวม 10.33 334  

3. ด้านการกระตุ้น 

ทางปัญญา 

ระหว่างกลุ่ม 2.69 2 1.35 82.43** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 5.43 332 .02 

รวม 8.12 334  

4. ด้านการคำนึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม .84 2 .42 16.12** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 8.62 332 .03 

รวม 9.45 334  

ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.34 2 .67 41.16** 

 

.00 

 ภายในกลุ่ม 5.41 332 .02 

รวม 6.75 334  

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F.01 (2,332) = 4.66) 

 

 จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ทั้ง

โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม

สมมตฐิานที่ตั้งไว้ ผูว้ิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วธิี

ของเชฟเฟ่ (Scheffé - Method) ดังตาราง 32 
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ตาราง 32  การเปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็น

รายคู่ 

ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

น้อยกว่า 

10 ปี 

10 – 20 

ปี 

มากกว่า  

20 ป ี

1. ด้านการมอีิทธิพล 

อย่างมีอุดมการณ์ 

 X̅ 4.16 4.26 4.35 

น้อยกว่า 10 ปี 4.16 - 0.10** 0.19** 

10 – 20 ปี 4.26 - - 0.09** 

มากกว่า 20 ปี 4.35 - - - 

2. ด้านการสร้าง 

แรงบันดาลใจ 

 X̅ 4.20 4.27 4.29 

น้อยกว่า 10 ปี 4.20 - 0.07** 0.09** 

10 – 20 ปี 4.27 - - 0.02 

มากกว่า 20 ปี 4.29 - - - 

3. ด้านการกระตุ้น 

ทางปัญญา 

 X̅ 4.26 4.41 4.48 

น้อยกว่า 10 ปี 4.26 - 0.15** 0.22** 

10 – 20 ปี 4.41 - - 0.07** 

มากกว่า 20 ปี 4.48 - - - 

4. ด้านการคำนึงถึง

ความเป็นปัจเจก

บุคคล 

 X̅ 4.19 4.26 4.31 

น้อยกว่า 10 ปี 4.19 - 0.07** 0.12** 

10 – 20 ปี 4.26 - - 0.05 

มากกว่า 20 ปี 4.31 - - - 

ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงโดยรวม 

 X̅ 4.20 4.30 4.36 

น้อยกว่า 10 ปี 4.20 - 0.10** 0.16** 

10 – 20 ปี 4.30 - - 0.06** 

มากกว่า 20 ปี 4.36 - - - 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นรายคู่ 

โดยรวม พบว่า ผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นน้อยกว่า

ผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 – 20 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 – 20 ปี มีความ

คิดเห็นนอ้ยกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 

 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ และด้าน

การกระตุน้ทางปัญญา ผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็น

น้อยกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 – 20 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 – 20 ปี      

มีความคิดเห็นน้อยกว่าผูท้ี่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

 ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นน้อยกว่าผู้ที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 – 20 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 

    4.4 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งโรงเรียน ดังตาราง 33 
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ตาราง 33  การเปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งโรงเรียน 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 
หนองคาย บึงกาฬ 

t Sig 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1. ด้านการมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ 

4.24 .16 4.27 .16 -1.63 .10 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.22 .18 4.29 .17 -3.32** .00 

3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.38 .16 4.39 .15 -0.44 .66 

4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล 

4.24 .18 4.27 .15 -1.43 .15 

รวม 4.27 .15 4.30 .13 -2.03* .04 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (α.05; t333 = 1.96) 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α.01; t333 = 2.58) 

 

 จากตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งโรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

   5. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ที่ว่า “ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน มี

ความสัมพันธ์กันทางบวก” โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ 

เพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ดังตาราง 34 
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ตาราง 34  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน จากตัวแปรทั้งหมด 

  

ตัวแปร Xt X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Yt Y1 Y2 Y3 Y4 

Xt  .755** .807** .676** .786** .813** .816** .675** .839** .804** .730** .779** .611** .635** 

X1   .578** .436** .568** .609** .542** .387** .622** .638** .604** .598** .514** .473** 

X2    .491** .646** .606** .660** .433** .600** .646** .550** .644** .542** .480** 

X3     .420** .581** .367** .416** .461** .474** .473** .403** .350** .405** 

X4      .561** .666** .422** .624** .726** .660** .687** .567** .576** 

X5       .544** .448** .656** .574** .562** .633** .319** .444** 

X6        .503** .698** .748** .550** .731** .651** .635** 

X7         .482** .458** .462** .415** .306** .387** 

X8          .705** .668** .697** .539** .513** 

Yt           .845** .894** .779** .913** 

Y1            .698** .501** .702** 

Y2             .561** .785** 

Y3              .639** 

Y4               

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

152 
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 จากตาราง 34 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวม อยู่ในระดับสูง  

(r = 0.804) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ ส่วนด้าน

อื่น ๆ รายละเอียดแต่ละด้านดังตาราง 35 – 39 

 

ตาราง 35 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง โดยรวม (Yt) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) 0.638** ปานกลาง 

2. ด้านการกระจายอำนาจ (X2) 0.646** ปานกลาง 

3. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X3) 0.474** ปานกลาง 

4. ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X4) 0.726** สูง 

5. ด้านการตดิต่อสื่อสาร (X5) 0.574** ปานกลาง 

6. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (X6) 0.748** สูง 

7. ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ (X7) 0.458** ปานกลาง 

8. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (X8) 0.705** สูง 

9. โดยรวม (Xt) 0.804** สูง 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 35 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

โดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

(r = 0.804) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้             

(r = 0.726) ดา้นการเป็นแบบอย่างที่ด ี(r = 0.748) และดา้นความฉลาดทางอารมณ์        

(r = 0.705) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ส่วนด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (r = 0.638)  
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ด้านการกระจายอำนาจ (r = 0.646) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (r = 0.474) ด้านการ

ติดต่อสื่อสาร (r = 0.574) และด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ (r = 0.458) มีความสัมพันธ์

อยู่ในระดับปานกลาง  

 

ตาราง 36 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านการมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  

ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Y1) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) 0.604** ปานกลาง 

2. ด้านการกระจายอำนาจ (X2) 0.550** ปานกลาง 

3. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X3) 0.473** ปานกลาง 

4. ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X4) 0.660** ปานกลาง 

5. ด้านการตดิต่อสื่อสาร (X5) 0.562** ปานกลาง 

6. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (X6) 0.550** ปานกลาง 

7. ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ (X7) 0.462** ปานกลาง 

8. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (X8) 0.668** ปานกลาง 

9. โดยรวม (Xt) 0.730** สูง 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 36 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r = 0.730) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการกำหนด

วิสัยทัศน์ (r = 0.604) ดา้นการกระจายอำนาจ (r = 0.550) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

(r = 0.473) ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (r = 0.660) ด้านการตดิต่อสื่อสาร  
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(r = 0.562) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (r = 0.550) ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ  

(r = 0.462) และด้านความฉลาดทางอารมณ์ (r = 0.668) มคีวามสัมพันธ์อยู่ในระดับปาน

กลาง  

 

ตาราง 37 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Y2) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) 0.598** ปานกลาง 

2. ด้านการกระจายอำนาจ (X2) 0.644** ปานกลาง 

3. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X3) 0.403** ปานกลาง 

4. ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X4) 0.687** ปานกลาง 

5. ด้านการตดิต่อสื่อสาร (X5) 0.633** ปานกลาง 

6. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (X6) 0.731** สูง 

7. ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ (X7) 0.415** ปานกลาง 

8. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (X8) 0.697** ปานกลาง 

9. โดยรวม (Xt) 0.779** สูง 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 37 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r = 0.779) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการกำหนด

วิสัยทัศน์ (r = 0.598) ด้านการกระจายอำนาจ (r = 0.644) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

(r = 0.403) ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (r = 0.687) ดา้นการตดิต่อสื่อสาร  

(r = 0.633) ดา้นการเป็นผู้นำทางวิชาการ (r = 0.415) และด้านความฉลาดทางอารมณ์  
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(r = 0.697) มคีวามสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (r = 731) 

มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

 

ตาราง 38 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (Y3) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) 0.514** ปานกลาง 

2. ด้านการกระจายอำนาจ (X2) 0.542** ปานกลาง 

3. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X3) 0.350** ปานกลาง 

4. ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X4) 0.567** ปานกลาง 

5. ด้านการตดิต่อสื่อสาร (X5) 0.319** ปานกลาง 

6. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (X6) 0.651** ปานกลาง 

7. ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ (X7) 0.306** ปานกลาง 

8. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (X8) 0.539** ปานกลาง 

9. โดยรวม (Xt) 0.611** ปานกลาง 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 38 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0. 611) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการ

กำหนดวิสัยทัศน์ (r = 0.514) ดา้นการกระจายอำนาจ (r = 0.542) ด้านการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม (r = 0.350) ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้(r = 0.567) ดา้นการ

ติดต่อสื่อสาร (r = 0.319) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (r = 0.651) ดา้นการเป็นผูน้ำทาง 

วิชาการ (r = 0.306) และด้านความฉลาดทางอารมณ์ (r = 0.539) มคีวามสัมพันธ์อยู่ใน 

ระดับปานกลาง 
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ตาราง 39 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียนกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21  

 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  

ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Y4) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) 0.473** ปานกลาง 

2. ด้านการกระจายอำนาจ (X2) 0.480** ปานกลาง 

3. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X3) 0.405** ปานกลาง 

4. ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X4) 0.576** ปานกลาง 

5. ด้านการตดิต่อสื่อสาร (X5) 0.444** ปานกลาง 

6. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (X6) 0.635** ปานกลาง 

7. ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ (X7) 0.387** ปานกลาง 

8. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (X8) 0.513** ปานกลาง 

9. โดยรวม (Xt) 0.635** ปานกลาง 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 39 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

ภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0. 635) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน

พบว่าดา้นการกำหนดวิสัยทัศน์ (r = 0.473) ดา้นการกระจายอำนาจ (r = 0.480) ด้านการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม (r = 0.405) ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (r = 0.576) ดา้น

การตดิต่อสื่อสาร (r = 0.444) ดา้นการเป็นแบบอย่างที่ดี (r = 0.635) ด้านการเป็นผูน้ำ

ทางวิชาการ (r = 0.387) และดา้นความฉลาดทางอารมณ์ (r = 0.513) มีความสัมพันธ์อยู่

ในระดับปานกลาง 
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   6. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ที่ว่า “ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน” โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) ดังตาราง 40 – 45 

 

ตาราง 40 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงโดยรวม (Yt) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted R2 b S.E. β t Sig 

ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (X6) 0.75 0.56 0.56 0.26 0.04 0.34 7.29** .00 

ด้านการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู ้(X4) 

0.81 0.65 0.65 0.28 0.05 0.27 6.27** .00 

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) 0.83 0.69 0.68 0.17 0.04 0.16 4.00** .00 

ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

(X8) 

0.84 0.70 0.70 0.13 0.04 0.16 3.31** .00 

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

(X3) 

0.84 0.71 0.70 0.08 0.03 0.09 2.71** .00 

 a = 0.28  S.E.est = 0.08 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 40 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน  

8 ด้าน พบว่ามีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวมได้ โดยมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (X6) ด้านการเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ (X4) ด้านการกำหนดวสิัยทัศน์ (X1) ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (X8) และ

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X3) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื .ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (X6) 

รองลงมา คอื ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X4) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) ด้าน
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ความฉลาดทางอารมณ์ (X8) และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X3) ตามลำดับ โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.34, 0.27, 0.16, 0.16 และ 0.09 

ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ได้รอ้ยละ 70.00 

และมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.08 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y’ = 0.28 + 0.26 X6 + 0.28 X4 + 0.17 X1 + 0.13 X8 + 0.08 X3 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z’ = 0.34 ZX6 + 0.27 ZX4 + 0.16 ZX1 + 0.16 ZX8 + 0.09 ZX3 

 

ตาราง 41  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  

 ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Y1) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted R2 b S.E. β t Sig 

ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

(X8) 

0.67 0.45 0.44 0.26 0.05 0.28 5.26** .00 

ด้านการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู ้(X4) 

0.74 0.54 0.54 0.36 0.06 0.31 6.30** .00 

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) 0.75 0.57 0.56 0.22 0.06 0.18 3.75** .00 

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

(X3) 

0.76 0.57 0.57 0.10 0.04 0.10 2.42* .02 

ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ

(X7) 

0.76 0.58 0.58 0.08 0.04 0.09 2.06* .04 

 a = - 0.16  S.E.est = 0.11 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 41 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 8 
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ด้าน พบว่ามีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านการมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความฉลาด

ทางอารมณ์ (X8) ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X4) และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

(X1) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ดา้นการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม (X3) และด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ(X7) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (X8) 

รองลงมา คอื ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X4) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) ด้าน

การบริหารแบบมีส่วนร่วม (X3) และด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ(X7) ตามลำดับ โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.28, 0.31, 0.18, 0.10 และ 0.09 

 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ได้รอ้ยละ 

58.00 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.11 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y’ = - 0.16 + 0.26 X8 + 0.36 X4 + 0.22 X1 + 0.10 X3 + 0.08 X7 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z’ = 0.28 ZX8 + 0.31 ZX4 + 0.18 ZX1 + 0.10 ZX3 + 0.09 ZX7 

 

ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  

 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Y2) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted R2 b S.E. β t Sig 

ด้านการเป็นแบบอย่าง 

ที่ด ี(X6) 

0.73 0.53 0.53 0.31 0.05 0.33 6.72** .00 

ด้านการติดต่อสื่อสาร 

(X5) 

0.78 0.61 0.61 0.17 0.05 0.17 3.71** .00 

ด้านการเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ (X4) 

0.81 0.65 0.65 0.28 0.06 0.22 4.73** .00 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted R2 b S.E. β t Sig 

ด้านความฉลาดทาง

อารมณ์ (X8) 

0.81 0.66 0.66 0.17 0.05 0.16 3.12** .00 

ด้านการกำหนด 

วิสัยทัศน ์(X1) 

0.82 0.67 0.66 0.12 0.06 0.09 2.01* .04 

 a = - 0.30  S.E.est = 0.10 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 42 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 8 

ด้าน พบว่ามีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านการสร้าง 

แรงบันดาลใจ ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็น

แบบอย่างที่ดี (X6) ด้านการติดต่อสื่อสาร (X5) ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X4) และ

ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (X8) และมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คอื 

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) 

 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (X6) 

รองลงมา คอื ด้านการตดิต่อสื่อสาร (X5) ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X4) ด้าน

ความฉลาดทางอารมณ์ (X8) และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) ตามลำดับ โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.33, 0.17, 0.22, 0.16 และ 0.09 

ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ได้ร้อยละ 66.00 

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.10 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y’ = - 0.30 + 0.31 X6 + 0.17 X5 + 0.28 X4 + 0.17 X8 + 0.12 X1 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z’ = 0.33 ZX6 + 0.17 ZX5 + 0.22 ZX4 + 0.16 ZX8 + 0.09 ZX1 
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ตาราง 43  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  

 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (Y3) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted R2 b S.E. β t Sig 

ด้านการเป็นแบบอย่าง 

ที่ด ี(X6) 

0.65 0.42 0.42 0.38 0.05 0.45 7.87** .00 

ด้านการกำหนด 

วิสัยทัศน ์(X1) 

0.68 0.46 0.46 0.28 0.06 0.24 4.48** .00 

ด้านการติดต่อสื่อสาร 

(X5) 

0.69 0.48 0.48 -0.29 0.05 -0.32 -5.62** .00 

ด้านการเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ (X4) 

0.71 0.50 0.50 0.20 0.07 0.18 3.12** .00 

ด้านการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม (X3) 

0.72 0.52 0.51 0.13 0.05 0.13 2.76** .00 

ด้านการกระจาย

อำนาจ (X2) 

0.73 .53 0.52 0.13 0.06 0.12 2.11* .04 

 a = 0.82  S.E.est = 0.11 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 43 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 8 

ด้าน พบว่ามีจำนวน 6 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็น

แบบอย่างที่ด ี(X6) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) ด้านการติดต่อสื่อสาร (X5) ด้านการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (X4) และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X3) และมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คอื ดา้นการกระจายอำนาจ (X2) 
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 ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (X6) 

รองลงมา คอื ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) ด้านการติดต่อสื่อสาร (X5) ด้านการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (X4) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X3) และด้านการกระจาย

อำนาจ (X2) ตามลำดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.45, 0.24, 

- 0.32, 0.18, 0.13 และ 0.12 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 6 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ได้ร้อยละ 52.00 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์เท่ากับ ± 0.11 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y’ = 0.82 + 0.38 X6 + 0.28 X1 - 0.29 X5 + 0.20 X4 + 0.13 X3 + 0.13 X2 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z’ = 0.45 ZX6 + 0.24 ZX1 - 0.32 ZX5 + 0.18 ZX4 + 0.13 ZX3+ 0.12 ZX2 

 

ตาราง 44  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ที่มอีำนาจในการพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ด้านการคำนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล (Y4) R2 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted R2 b S.E. β t Sig 

ด้านการเป็นแบบอย่าง 

ที่ด ี(X6) 

0.64 0.40 0.40 0.39 0.05 0.43 7.88** .00 

ด้านการเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ (X4) 

0.67 0.45 0.44 0.28 0.07 0.23 4.05** .00 

ด้านการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม (X3) 

0.68 0.46 0.46 0.16 0.05 0.15 3.42** .00 

 a = 0.68  S.E.est = 0.12 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 44 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 8 

ด้าน พบว่ามีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
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โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านการคำนึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคล ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 

(X6) ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ (X4) และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X3) 

 ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (X6) 

รองลงมา คอื ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X4) และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

(X3) ตามลำดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.43, 0.23 และ 

0.15 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ได้รอ้ยละ 46.00และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.12 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y’ = 0.68 + 0.39 X6 + 0.28 X4 + 0.16 X3 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z’ = 0.43 ZX6 + 0.23 ZX4 + 0.15 ZX3 

  ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

เขต 21 

   ผลการศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ทั้ง 8 ด้าน พบว่ามี 5 

ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวมได้ คอื 

ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

ด้านความฉลาดทางอารมณ์ และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

   ผูว้ิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ดังตาราง 45 
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ตาราง 45 ปัจจัยที่มอีำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ตัวแปรพยากรณ์ 

ตัวแปรเกณฑ์

ประสิทธิผลการ

บริหารงานในโรงเรยีน 

1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ √ 

2. ด้านการกระจายอำนาจ × 

3. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม √ 

4. ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ √ 

5. ด้านการตดิต่อสื่อสาร × 

6. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี √ 

7. ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ × 

8. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ √ 

 √ หมายถึง มอีำนาจพยากรณ์   × หมายถึง ไม่มีอำนาจพยากรณ์ 

 

 จากตาราง 45 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดา้น

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ดา้นการเป็นแบบอย่างที่ดี และด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

สามารถพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมได้ และปัจจัยที่

ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 3 ด้าน คอื ด้านการ

กระจายอำนาจ ด้านการตดิต่อสื่อสาร และด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ ไม่มีอำนาจ

พยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวม 

  แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ในด้านที่ต้องนำไปหา

แนวทางในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ซึ่ง

ผูว้ิจัยนำปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 ด้าน 

จัดทำแบบสัมภาษณ์ เพื่อไปหาแนวทางในการพัฒนาโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จำนวน 

10 ท่าน จากนั้นจงึนำมาวิเคราะห์เนื้อหา สังเคราะห์ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 

และนำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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   1. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

    ดังคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

     “...ผูบ้ริหารต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์       

รู้ เข้าใจ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ทั้งดา้นองค์

ความรู ้เทคโนโลยี ให้ตรงกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 30 มกราคม 2564) 

 

     “...จัดอบรมเชงิปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ให้

ผูบ้ริหารมคีวามรู ้ทักษะ วธิีการจัดทำการกำหนดวิสัยทัศน์ และศกึษาดูงานโรงเรียนที่เป็น

เลิศด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อนำมาเรียนรู้…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 31 มกราคม 2564) 

 

     “...ส่งเสริมให้มกีารกำหนดวิสัยทัศน์ให้ตรงกับความต้องการของ

ชุมชน วเิคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ทบทวนความรูใ้นการกำหนดวสิัยทัศน์ พัฒนาผูบ้ริหารโดย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ…” 

(พรทิพา นันตะสุข, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 

 

     “...ให้ครูมสี่วนร่วมในการกำหนดกรอบวิสัยทัศน์เพื่อให้ตรงกับ

บริบทของชุมชนมคีวามทันสมัย ตรงกับการบริหารวิถีคุณภาพใหม่ ตดิตามข่าวสารให้

ครอบคลุมผูเ้รียน ชุมชน ก้าวทันเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21…” 

(กิตติรงค์ บุญคง, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 

 

     “...มกีารกำหนดเป้าหมายที่เป็นความตอ้งการให้เกิดขึ้นในอนาคต

ร่วมกันกับครูและบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่เป็นการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ครู บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน…” 

(สุรสิทธิ์ สิทธิอมร, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 
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     “...ควรให้ครูได้มโีอกาสเข้ามีช่วยในการกำหนดวิสัยทัศน์ของ

โรงเรียนและผูบ้ริหารโรงเรียนควรเป็นบุคคลที่มคีวามคิดเปิดกว้างและมีวสิัยทัศน์ที่

กว้างไกล…” 

(วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2564) 

     “...ควรส่งเสริมและพัฒนาใหผู้บ้ริหารเป็นผู้มีวสิัยทัศน์ สามารถ

กำหนดวิสัยทัศน์ใหก้้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างมีเหตุผล โดยการจัดใหม้ีการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ…” 

(สุรจติย์ ผิวงาม, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2564) 

 

     “...ผู้บริหารกำหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน…” 

(ณดล คุณาคม, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2564) 

 

     “...พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ศกึษาบริบทท้องถิ่น และส่งเสริม

บุคลากรใหพ้ัฒนาตนเองอยู่เสมอ…” 

(สุภาพร โคตรวิทย์, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 

 

     “...ผู้บริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมสี่วนร่วมในการกำหนด

วิสัยทัศน ์และจัดให้มกีารอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน…” 

(สมสมัย คำภูษา, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2564) 

 

   จากคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 10 ท่าน สามารถสังเคราะห์ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนด้าน

การกำหนดวิสัยทัศน์ ดังตาราง 46 
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ตาราง 46  การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

      ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

แนวทางพัฒนา 
คน

ที่ 
1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

คน
ที่ 

10
 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

1. มีพื้นฐานความรู้

เกี่ยวกับการกำหนด

วิสัยทัศน ์

√  √ √  √ √  √  6 60 

2. เห็นความสำคัญ

ของการเปลี่ยนแปลง

ทั้งด้านองค์ความรู้

และเทคโนโลยี 

√          1 10 

3. กำหนดเป้าหมาย

ที่เป็นความต้องการ

ให้เกิดขึ้นในอนาคต

ร่วมกัน 

    √ √ √   √ 4 40 

4. กำหนดวิสัยทัศน์

ของโรงเรียนที่เป็น

การส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพ

โรงเรียน 

    √      1 10 

5. กำหนดเป้าหมาย 

แผนการปฏิบัติงาน 

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของ

โรงเรียน 

       √   1 10 

6. จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการเกี่ยวกับ

การกำหนดวิสัยทัศน์ 

 √ √    √   √ 4 40 
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ตาราง 46 (ต่อ) 

      ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

แนวทางพัฒนา 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

คน
ที่ 

10
 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

7. ศกึษาดูงาน

โรงเรียนที่เป็นเลิศ

ด้านการกำหนด

วิสัยทัศน ์

 √         1 10 

8. ความคิดเปิดกว้าง

และมีวสิัยทัศน์ที่

กว้างไกล 

     √     1 10 

 

 จากตาราง 46 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ จากการเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาของผู้เช่ียวชาญ จำนวน 10 คน และใช้เกณฑ์ร้อยละ 40 ในการคัดเลือก 

สามารถสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ 

  1. ผูบ้ริหารตอ้งมพีืน้ฐานความรูเ้กี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ รู้ เข้าใจ และ

พัฒนาตนเองดา้นวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง 

  2. ผูบ้ริหารควรกำหนดเป้าหมายที่เป็นความต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต

ร่วมกันกับครูและบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

  3. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ให้

ผูบ้ริหารมคีวามรู ้ทักษะ วธิีการจัดทำการกำหนดวิสัยทัศน์ 

  2. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน 
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   ดังคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

    “...ผู้บริหารต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงาน การพัฒนาองค์กร 

พร้อมรับรู้รับทราบ เผชิญปัญหา สนับสนุนการทำงาน เติมเต็ม เพื่อให้บุคลากรเกิดความ

ภูมใิจ พร้อมนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 30 มกราคม 2564) 

 

    “...สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน บริหารจัดการโรงเรียนโดย

ใช้หลักธรรมาภบิาล เน้นการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 31 มกราคม 2564) 

 

    “...เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

ชุมชน มีการนเิทศตดิตาม รายงานผลการพัฒนา SAR เป็นระยะ เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลย้อนกลับ 

และนำแบบอย่างที่ดไีปปรับใช้…” 

(พรทิพา นันตะสุข, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 

 

    “...ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำด้านความคดิ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มสี่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ส่วนร่วมในผลประโยชน์ ร่วมคิดร่วมพัฒนา จัดกระบวนการ 

PLC …” 

(กิตติรงค์ บุญคง, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 

 

    “...ผู้บริหารควรจัดสรรความดีความชอบและผลประโยชน์ที่โรงเรยีน

ได้รับใหก้ับครูและบุคลากรได้เหมาะสม และผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมี

ส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน…” 

(สุรสิทธิ์ สิทธิอมร, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 
 

    “...ผู้บริหารโรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ 

เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วม

ในผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านที่สามารถพัฒนาโรงเรียนใหบ้รรลุเป้าหมายที่

วางไว้…” 

(วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2564) 
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    “...ควรพัฒนาทักษะการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน

ให้ผู้บริหารโรงเรยีนมีทักษะการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชใ้นการบริหารจัดการภายใน

โรงเรียน…” 

(สุรจติย์ ผิวงาม, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2564) 

 

    “...ศกึษาดูงานโรงเรียนหรือหน่วยงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ…” 

(ณดล คุณาคม, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2564) 

 

    “...อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการ

ทำงานเป็นทีม…” 

(สุภาพร โคตรวิทย์, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 

 

    “...เปิดโอกาสใหทุ้กคนมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น…” 

(สมสมัย คำภูษา, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2564) 

 

   จากคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 10 ท่าน สามารถสังเคราะห์ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้าน

การบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังตาราง 47 
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ตาราง 47  การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

      ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

แนวทางพัฒนา 
คน

ที่ 
1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

คน
ที่ 

10
 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

1. มีส่วนเกี่ยวข้องใน

การทำงานและ

สนับสนุนการทำงาน 

√      √    2 20 

2. จัดสรรความดี

ความชอบอย่าง

เหมาะสม 

   √ √ √ √    4 40 

3. เปิดโอกาสใหค้รูมี

อิสระในการพัฒนา

โรงเรียน 

   √  √ √    3 30 

4. เปิดโอกาสใหค้รูมี

ส่วนร่วมในการจัดทำ

แผนปฏิบัติการของ

โรงเรียน 

    √ √ √    3 30 

5. สนับสนุน และ

ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร 

บริหารจัดการโดยใช้

หลักธรรมาภิบาล 

โดยเน้นการมสี่วน

ร่วมในการปฏิบัติงาน 

√ √ √ √  √ √    6 60 

6. มีการนเิทศ

ติดตาม รายงานผล

การพัฒนา SAR เป็น

ระยะ 

  √        1 10 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

      ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

แนวทางพัฒนา 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

คน
ที่ 

10
 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

7. เปิดโอกาสใหทุ้ก

คนได้มสี่วนร่วมใน

การแสดงความ

คิดเห็น 

   √  √ √   √ 4 40 

8. ศกึษาดูงาน

โรงเรียนหรอื

หน่วยงานปฏิบัติที่

เป็นเลิศ 

       √   1 10 

9. อบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อให้

บุคลากรเห็น

ความสำคัญของการ

ทำงานเป็นทีม 

        √  1 10 

 

 จากตาราง 47 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม จากการเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาของผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน และใช้เกณฑ์ร้อยละ 40 ในการคัดเลือก 

สามารถสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ 

  1. ผูบ้ริหารควรจัดสรรความดีความชอบและผลประโยชน์ที่โรงเรยีนได้รับ

ให้กับครูและบุคลากรได้เหมาะสม 

  2. ควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมใหผู้บ้ริหารโรงเรียน บริหารจัดการโดย

ใช้หลักธรรมาภบิาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

  3. ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น 
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  3. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน 

   ดังคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

    “...ผู้บริหารต้องเรียนรู้วธิีการ แนวทางกระบวนการทำงานของแต่ละ

ฝ่าย โดยการแบ่งปันความคิด ร่วมวางแผนเพื่อแก้ปัญหา อาจอยู่ในรูปแบบการจัด

นิทรรศการ การประชุมสัมมนา หรอื PLC เรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 30 มกราคม 2564) 

 

    “...พัฒนาผูบ้ริหารโดยการศกึษาดูงานหน่วยงานหรอืสถานศกึษาที่

ปฏิบัติเป็นเลิศในด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ และกระตุน้และสนับสนุนให้ผูบ้ริหาร

จัดโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กำกับ ตดิตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 31 มกราคม 2564) 

 

    “...กำหนดนโยบายที่ตอ้งทำ เพื่อสรา้งโรงเรียนคุณภาพ พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ภายในภายนอกสถานศกึษา ให้บริการจากครูสู่ชุมชนสืบสานประเพณีอนุรักษ์

วัฒนธรรม…” 

(พรทิพา นันตะสุข, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 

 

    “...ผู้บริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของผู้เรยีน 

มีกิจกรรมใหเ้ลือกตามกลุ่มสนใจ เพื่อรองรับการศกึษาต่อ…” 

(กิตติรงค์ บุญคง, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 

 

    “...ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในการ

พัฒนาตนเองและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น และส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรเข้ารับการอบรม 

สัมมนาเพื่อแสวงหาความรูใ้นการพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ…” 

(สุรสิทธิ์ สิทธิอมร, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 
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    “...ควรมีการกระตุ้นใหผู้บ้ริหารพัฒนาโรงเรียนและบริหารจัดการ

ภายในโรงเรียนใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้…” 

(วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2564) 

 

    “...ควรส่งเสริมให้ผูบ้ริหารมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถและสามารถเรียนรูไ้ด้ตลอดเวลา…” 

(สุรจติย์ ผิวงาม, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2564) 

 

    “...ส่งเสริมบุคลากรรับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา

งานให้มปีระสิทธิภาพ…” 

(ณดล คุณาคม, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2564) 

 

    “...ส่งเสริมให้บุคลากรมีอิสระในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน…” 

(สุภาพร โคตรวิทย์, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 

 

    “...นำกระบวนการ PLC มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบ…” 

(สมสมัย คำภูษา, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2564) 

 

   จากคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 10 ท่าน สามารถสังเคราะห์ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน       

ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังตาราง 48 
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ตาราง 48  การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

      ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

แนวทางพัฒนา 
คน

ที่ 
1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

คน
ที่ 

10
 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

1. สนับสนุนให้

ผูบ้ริหารจัดโรงเรียน

ให้เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ 

√ √ √   √ √    5 50 

2. จัดให้มกีาร

ประชุมสัมมนา หรอื 

PLC 

√ √   √   √  √ 5 50 

3. ส่งเสริมใหค้รู

พัฒนาตนเองและ

เลื่อนวิทยฐานะให้

สูงขึ้น 

    √  √    2 20 

4. ส่งเสริมให้ครูเข้า

รับการอบรม 

สัมมนา 

    √   √   2 20 

5. การศกึษาดูงาน

หน่วยงานหรอื

สถานศกึษาที่ปฏิบัติ

เป็นเลิศ 

 √         1 10 

6. เปิดโอกาสใหค้รู

และบุคลากรทุกคนมี

ส่วนร่วมในการ

ออกแบบกิจกรรม

การเรียนการสอน 

   √       1 10 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

      ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

แนวทางพัฒนา 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

คน
ที่ 

10
 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

7. ส่งเสริมให้

บุคลากรมีอสิระใน

การตัดสินใจและ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

        √  1 10 

 

 จากตาราง 48 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากการ

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาของผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน และใช้เกณฑ์ร้อยละ 40 ใน

การคัดเลือก สามารถสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ 

  1.ควรมีการกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้บริหารจัดโรงเรยีนให้เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู ้กำกับ ตดิตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

  2. ผูบ้ริหารควรจัดให้มีการประชุมสัมมนา หรอื PLC เรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้

เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนาเพื่อแสวงหา

ความรูใ้นการพัฒนางานในหนา้ที่ให้มีประสิทธิภาพ 

  4. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนด้านการเป็นแบบอย่างที่ดทีี่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

   ดังคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

    “...ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความภาคภูมใิจ 

ทางดา้นบุคลิกภาพ การพูด ทัศนคติ การมสี่วนร่วมในการทำงาน การให้กำลังใจในการ

ทำงานส่งเสริมสนับสนุน มีความโปร่งใสและยุติธรรม…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 30 มกราคม 2564) 
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    “...สนับสนุนให้ผูบ้ริหาร ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ

จรยิธรรมวชิาชีพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดใีห้แก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 31 มกราคม 2564) 

 

    “...ประกวดยกย่องชมเชย ให้รางวัลมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลที่เป็น

แบบอย่างที่ดใีนการพัฒนาตนเอง…” 

(พรทิพา นันตะสุข, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 

 

    “...ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนทั้งด้าน 

คุณธรรม จรยิธรรม ความอ่อนน้อมถ่อมตน การตรงต่อเวลา ระเบียบวินัย ส่งเสริมการ

ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมบุคลากรด้านการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน…” 

(กิตติรงค์ บุญคง, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 

 

    “...ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดใีนสรรหาวิธีการมาใช้ในการพัฒนา

สถานศกึษา ควรเป็นแบบอย่างที่ดใีนการยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อื่น

และนำมาปรับปรุงพัฒนางานใหม้ีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล…” 

(สุรสิทธิ์ สิทธิอมร, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 

 

    “...ผูบ้ริหารควรเป็นผู้ที่ครองตน ครองคน และครองงาน ได้ดีในทุกๆ 

ด้าน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดทีั้งด้านการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน และการอยู่ร่วมกับ

ผูอ้ื่นได้…” 

(วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2564) 

 

    “...ควรมีการจัดการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนใน

การเป็นแม่แบบหรอืเป็นแบบอย่างที่ดทีั้งด้านการทำงานและการปฏิบัติตนให้กับผู้บริหาร

เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดใีหก้ับครู…” 

(สุรจติย์ ผิวงาม, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2564) 
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    “...ยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุง

พัฒนางาน…” 

(ณดล คุณาคม, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2564) 

 

    “...ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีในการปฏิบัติงาน มีเหตุมีผลในการ

บริหารงาน…” 

(สุภาพร โคตรวิทย์, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 

 

    “...ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดดี้านความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา

งาน…” 

(สมสมัย คำภูษา, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2564) 

 

   จากคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 10 ท่าน สามารถสังเคราะห์ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้าน

การเป็นแบบอย่างที่ด ีดังตาราง 49 

 

ตาราง 49 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 

      ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

แนวทางพัฒนา 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

คน
ที่ 

10
 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

1. ควรปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดใีนด้าน

การปฏิบัติงาน 

ความคิดและทัศนคติ 

√ 

 

√  √ √ √   √ √ 7 70 

2. ควรใหก้ำลังใจใน

การทำงาน ส่งเสริม

สนับสนุน มีความ

โปร่งใสและยุติธรรม 

√   √ √ √     4 40 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

      ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

แนวทางพัฒนา 
คน

ที่ 
1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

คน
ที่ 

10
 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

3. ควรเป็นแบบอย่าง

ที่ดใีนการยอมรับฟัง

ความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของผูอ้ื่น 

    √   √   2 20 

4. ให้รางวัลมอบ

เกียรตบิัตรให้แก่

บุคคลที่เป็น

แบบอย่างที่ดใีนการ

พัฒนาตนเอง 

  √        1 10 

5. ส่งเสริมบุคลากร

ด้านการพัฒนา

ตนเองอย่างเต็มที่

และเท่าเทียมกัน 

   √       1 10 

6. ควรมีการจัดการ

อบรม สัมมนา 

เกี่ยวกับการ

ประพฤติปฏิบัติตนใน

การเป็นแม่แบบหรอื

เป็นแบบอย่างที่ดี 

      √    10  

7. ปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดดี้าน

ความคิดสร้างสรรค์

และพัฒนางาน 

         √ 1 10 
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 จากตาราง 49 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านการเป็นแบบอย่างที่ด ีจากการเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาของผู้เช่ียวชาญ จำนวน 10 คน และใช้เกณฑ์ร้อยละ 40 ในการคัดเลือก 

สามารถสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ 

  1. ผูบ้ริหารควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดใีนด้านการปฏิบัติตน การ

ปฏิบัติงาน ด้านความคิดและทัศนคตแิก่ครูและบุคลากรในสถานศกึษา 

  2. ผูบ้ริหารควรใหก้ำลังใจในการทำงาน ส่งเสริมสนับสนุน มีความโปร่งใส

และยุติธรรม ต่อบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

  5. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนด้านความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

   ดังคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

    “...ผู้บริหารต้องรับรู้ความรู้สึก มองเห็นความต้องการและอารมณ์

ของผู้ใต้บังคับบัญชา มปีฏิภาณไหวพริบ แสดงบทบาทที่หลาย เพื่อกระตุ้นการทำงานให้

เกิดความสำเร็จ…” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์ 30 มกราคม 2564) 

 

    “...จัดอบรมเชงิปฏิบัติการด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ให้แก่

ผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ วุฒิภาวะทางอารมณ์…” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 31 มกราคม 2564) 

 

    “...ประชุม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดผูม้ีประสบการณ์ให้แนวคิด

ในการจัดการปัญหา โดยกระบวนการกลุ่ม…” 

(พรทิพา นันตะสุข, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 

 

    “...ผู้บริหารต้องปรับตัว ไม่มีอคตแิละยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผูอ้ื่น เลือกคนใหเ้หมาะสมกับงาน สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานมากกว่าสร้าง

แรงจูงใจ…” 

(กิตติรงค์ บุญคง, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 
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    “...ผูบ้ริหารควรเป็นผู้ที่รูจุ้ดเด่น จุดด้อยของตนเอง และพร้อม

ปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา ควรเป็นผู้ที่สามารถเผชิญหนา้กับอุปสรรคและปัญหาได้

อย่างมีเหตุผล…” 

(สุรสิทธิ์ สิทธิอมร, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 

 

    “...ผูบ้ริหารควรพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองให้เป็นผูท้ี่

สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้…” 

(วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2564) 

 

    “...ผูบ้ริหารควรเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์และ

ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เป็นอย่างดี…” 

(สุรจติย์ ผิวงาม, สัมภาษณ์ 28 มกราคม 2564) 

 

    “...รูจ้ักควบคุมอารมณ์ แสดงอารมณ์ที่เหมาะสม มสีติในการ

ไตร่ตรอง…” 

(ณดล คุณาคม, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2564) 

 

    “...สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว บนพื้นฐานความรอบคอบ…” 

(สุภาพร โคตรวิทย์, สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2564) 

 

    “...เห็นอกเห็นใจและเข้าใจอารมณ์ความรูส้ึกของผู้อื่น…” 

(สมสมัย คำภูษา, สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2564) 

 

   จากคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 10 ท่าน สามารถสังเคราะห์ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน    

ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ดังตาราง 50 
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ตาราง 50 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

      ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

แนวทางพัฒนา 
คน

ที่ 
1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

คน
ที่ 

6 

คน
ที่ 

7 

คน
ที่ 

8 

คน
ที่ 

9 

คน
ที่ 

10
 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

1. รับรู้ความรู้สกึของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาเพื่อ

กระตุน้การทำงานให้

เกิดความสำเร็จ 

√    √  √   √ 4 40 

2. รู้จุดเด่น จุดด้อย

ของตนเอง และ

พร้อมปรับปรุงตัวเอง

อยู่ตลอดเวลา 

   √  √ √ √ √  5 50 

3. สามารถ

เผชิญหน้ากับ

อุปสรรคและปัญหา

ได้อย่างมเีหตุผล 

   √ √ √  √ √  5 50 

4. จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการด้านความ

ฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ) ให้แก่ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

 √         1 10 

5. ปรับตัว ไม่มีอคติ

และยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผูอ้ื่น 

สร้างแรงบันดาลใจ

ในการทำงาน

มากกว่าสร้าง

แรงจูงใจ 

  √        1 10 
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 จากตาราง 50 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านความฉลาดทางอารมณ์ จากการเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนาของผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน และใช้เกณฑ์ร้อยละ 40 ในการคัดเลือก 

สามารถสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ 

  1. ผูบ้ริหารตอ้งรับรู้ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อกระตุน้การทำงาน 

ให้เกิดความสำเร็จ 

  2. ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท้ี่รูจุ้ดเด่น จุดด้อยของตนเอง และพร้อมปรับปรุง

ตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

  3. ผูบ้ริหารควรเป็นผูท้ี่สามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคและปัญหาได้อย่างมี

เหตุผล 

 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในบทที่ 4 จะนำเสนอเป็นบทสรุปและอภปิรายผล 

ในบทที่ 5 ต่อไป 

 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผูว้ิจัยได้

ดำเนนิการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และนำเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมตฐิานของการวิจัย 

  3. วิธีดำเนนิการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภปิรายผลการวิจัย 

  6. ข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  2. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน 

  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทีส่่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนที่ต่างกัน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
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และครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียนที่ต่างกัน 

  5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

และภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  6. เพื่อศกึษาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  7. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

อยู่ในระดับมาก 

  3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียนที่ต่างกัน แตกต่างกัน 

  4. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียนที่ต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 



187 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

  6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนอย่าง

น้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน 

 

วธิีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนีไ้ด้ดำเนินการ ดังนี้ 

  1. ประชากร 

   ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ปีการศกึษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 

2,213 คน จำแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 76 คน และครูผู้สอน จำนวน 2,137 คน 

จากทั้งหมด 56 โรงเรียน 

  2. กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ปีการศกึษา 2563        

การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใชต้ารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 

1970, pp. 607 - 610, อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง

จำนวน 327 คน แต่ในการวิจัยครั้งนีใ้ช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 335 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร

โรงเรียน จำนวน 76 คน และครูผูส้อน จำนวน 259 คน จากโรงเรยีน 56 โรงเรียน วิธีสุ่ม

ตัวอย่างใชก้ารสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) 

  3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

   3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaires) จำนวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีนที่ 

ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียน มีลักษณะเป็นแนว 
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ตรวจสอบรายการ (Check List) 

    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

จำนวน 8 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก  

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด 

    ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 จำนวน 4 ด้าน 

ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ

น้อยที่สุด 

    สำหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ  

เรนซิสไลเคอร์ท (Rensis Likert Method) 

    ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืโดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษา โดยผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 

0.8 ถึง 1 และนำไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 จำนวน 50 ชุด ซึ่งไม่ใช่ตัวอย่าง 

วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.95 และค่าอำนาจจำแนกของ

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง รายข้ออยู่ระหว่าง  

0.25 – 0.66 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

เท่ากับ 0.94 และค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครูรายข้ออยู่ระหว่าง 0.24 – 0.81 

   3.2 แบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

  4. การจัดกระทำข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

   การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการ

ตามลำดับดังนี้ 

    4.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง 

และความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 
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    4.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อตาม

เกณฑ์ที่กำหนด 

    4.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อ 4.2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิตติ่าง ๆ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ตามสมมตฐิานการวิจัย 

    4.4 การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างองิ เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนและภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - 

Moment Correlation Coefficient) และสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ โดยใช้สถิติการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

  5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

   เพื่อให้การวเิคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จงึได้วิเคราะห์

ข้อมูลตามลำดับขั้นตอนโดยใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

    5.1 สถิตพิืน้ฐาน 

     5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  

     5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

     5.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    5.2 สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

     5.2.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม เพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยประเมินความสอดคล้องของ

นิยามศัพท์เฉพาะและข้อคำถามของตัวแปรแต่ละตัวแปร โดยใช้การหาค่าดัชนคีวาม

สอดคล้องระหว่างขอ้รายการกับประเด็นหลักของเนื้อหา (IOC) 

     5.2.2 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation)    

ของเพียร์สัน (Pearson)  

     5.2.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

coefficient) 
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    5.3 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 

     5.3.1 สมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน             

ใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

     5.3.2 สมมตฐิานข้อ 3 และ 4 ในส่วนของการทดสอบสมมตฐิาน

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้สถานภาพการดำรงตำแหน่ง คอื ผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน และการเปรียบเทียบโดยใช้จังหวัดที่ตัง้โรงเรียน คือ จังหวัดหนองคายและ 

จังหวัดบึงกาฬ ใช้การทดสอบที (t - test) ชนิด Independent Samples  

     5.3.3 สมมติฐานข้อ 3 และ 4 ในส่วนของการทดสอบสมมตฐิาน

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ใช้การทดสอบเอฟ (F - test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way 

ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ

เชฟเฟ่ (Scheffé - Method) วเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

     5.3.4 สมมตฐิานข้อ 5 ใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

     5.3.5 สมมติฐานข้อ 6 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

แต่ละข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 สรุปผลได้ ดังนี้ 

  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน เรยีงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คอื ดา้นการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม ด้านการกระจายอำนาจ และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ตามลำดับ 

  2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียง

ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมอีิทธิพล
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อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการคำนงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการสร้าง              

แรงบันดาลใจ ตามลำดับ 

  3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียนทีต่่างกัน พบว่า 

   3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมไม่แตกต่าง

กัน เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารแบบมี        

ส่วนร่วม ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการเป็นแบบอย่างที่ด ีและด้านการเป็นผูน้ำทาง

วิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านที่เหลือไม่แตกต่างกัน 

   3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม ขนาดโรงเรียน พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   3.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ทั้งโดยรวมและ

รายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   3.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งโรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการกระจายอำนาจ 

ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการตดิต่อสื่อสาร ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี และ

ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความ

ฉลาดทางอารมณ์ แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนด้านการกำหนด

วิสัยทัศน์ และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน 
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  4. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียนที่ต่างกัน พบว่า 

   4.1 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ส่วนด้านการกระตุ้นทางปัญญา ไม่แตกต่างกัน 

   4.2 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตาม ขนาดโรงเรยีน พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

   4.3 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้าน         

ทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   4.4 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

จำแนกตาม จังหวัดที่ตัง้โรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่

ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ แตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 

  5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวม 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวม อยู่ในระดับสูง (r = 0.804) 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 8 ด้าน พบว่ามี
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จำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวมได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (X6) ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ (X4) 

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (X8) และด้านการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม (X3) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการเป็นแบบอย่างที่ดี (X6) 

รองลงมา คอื ดา้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X4) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1)         

ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (X8) และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X3) ตามลำดับ        

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.34, 0.27, 0.16, 0.16 และ 0.09 

ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ได้ร้อยละ 70.00 

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.08 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดบิ ได้ดังนี้ 

   Y’ = 0.28 + 0.26 X6 + 0.28 X4 + 0.17 X1 + 0.13 X8 + 0.08 X3 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z’ = 0.34 ZX6 + 0.27 ZX4 + 0.16 ZX1 + 0.16 ZX8 + 0.09 ZX3 

  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 มีจำนวน 5 ด้าน 

ที่ตอ้งได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารแบบมี 

ส่วนร่วม ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ด ีและด้านความ

ฉลาดทางอารมณ์ สรุปจากคำสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ดังนี้ 

   7.1 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

    7.1.1 ผูบ้ริหารตอ้งมีพื้นฐานความรูเ้กี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ รู้ 

เข้าใจ และพัฒนาตนเองดา้นวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง 

    7.1.2 ผูบ้ริหารควรกำหนดเป้าหมายที่เป็นความตอ้งการให้เกิดขึ้นใน

อนาคตร่วมกันกับครูและบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

    7.1.3 ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์

ให้ผู้บริหารมีความรู ้ทักษะ วิธีการจัดทำการกำหนดวิสัยทัศน์ 
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   7.2 ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

    7.2.1 ผูบ้ริหารควรจัดสรรความดีความชอบและผลประโยชน์ที่

โรงเรียนได้รับใหก้ับครูและบุคลากรได้เหมาะสม 

    7.2.2 ควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้ผูบ้ริหารโรงเรียน บริหาร

จัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

    7.2.3 ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น 

   7.3 ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

    7.3.1ควรมีการกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้บริหารจัดโรงเรียนให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ กำกับ ตดิตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

    7.3.2 ผูบ้ริหารควรจัดให้มีการประชุมสัมมนา หรอื PLC เรียนรู้

ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมใหค้รูเข้ารับการอบรม สัมมนา

เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 

   7.4 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 

    7.4.1 ควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดใีนด้านการปฏิบัติตน             

การปฏิบัติงาน ด้านความคิดและทัศนคติแก่ครูและบุคลากรในสถานศกึษา 

    7.4.2 ผูบ้ริหารควรใหก้ำลังใจในการทำงาน ส่งเสริมสนับสนุน           

มีความโปร่งใสและยุติธรรม ต่อบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

   7.5 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

    7.5.1 ผูบ้ริหารตอ้งรับรู้ความรูส้ึกของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อกระตุ้น

การทำงานให้เกิดความสำเร็จ 

    7.5.2 ต้องเป็นผูท้ี่รูจุ้ดเด่น จุดด้อยของตนเอง และพร้อมปรับปรุง

ตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

    7.5.3 ผูบ้ริหารควรเป็นผู้ที่สามารถเผชิญหนา้กับอุปสรรคและปัญหา

ได้อย่างมเีหตุผล 
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อภิปรายผลการวจิัย 

 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ผูว้ิจัยอภปิรายผลตาม

ผลการวิจัย ดังนี้ 

  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรยีงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 

คือ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการกระจายอำนาจ และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

ตามลำดับ ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการภายในโรงเรียน โดยผูบ้ริหารจัดสรรความดีความชอบและผลประโยชน์ที่โรงเรียน

ได้รับใหก้ับครูและบุคลากรได้อย่างเหมาะสม อกีทั้งยังเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมี

อิสระในการค้นหารูปแบบ วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ครูและ

บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน รวมไปถึงเน้นการกระจาย

อำนาจในการบริหารงานโดยที่ผู้บริหารมกีารตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

ขอบเขต บทบาทหนา้ที่ ที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามความรู้

ความสามารถของครูและบุคลากร  และกำหนดนโยบาย วางแผนการบริหารจัดการโดย

การมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หนา้ 

111 - 114) ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 30 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจาก 

มากไปหาน้อย คอื ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รองลงมา คอื ด้านการบริหารแบบ

มีส่วนร่วม ด้านการสื่อสารในองค์กร ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ และด้านการกระจาย

อำนาจตามลำดับ ผลการวิจัยของ ดวงพร ศรธงทอง (2559, หนา้ 112 - 113). ได้ศกึษา

แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร โรงเรียน

มัธยมศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า             

มีดา้นที่อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน เรยีงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี ้       



196 

ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และด้านการกระจายอำนาจ สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก 4 ดา้น เรยีงตามลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ด้านความ

ฉลาดทางอารมณ์ ดา้นการสื่อสาร และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม และผลการวิจัย

ของ สุพรรณิกา สุบรรณาจ (2560, หนา้ 128 - 130) ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการกระจาย

อำนาจ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการกำหนด

วิสัยทัศน์ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 

  2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่

ในระดับมากทุกด้าน เรยีงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามลำดับ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยที่ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากร

แสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในโรงเรียน มี

การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าใจในบทบาทสร้างความมั่นใจและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์

ที่ตอ้งการ และยังเปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการหาวิธีป้องกันและ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ อกีทั้งยังกระตุน้ให้ครูและบุคลากรมคีวามรู้สึกรักและเกิดพลังในการ

อุทิศตนในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม รวมถึงเป็นบุคคลที่น่าเคารพศรัทธาและ

เป็นแบบอย่างที่ดใีนการดำเนินชีวติ และเป็นผูอุ้ดมการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วันเพ็ญ โสมมา (2559, หน้า 84 - 99)              

ได้ศึกษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย

ของ โสภณ วงษ์คงดี (2559, หนา้ 71 - 79) ได้ศกึษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 18 (สหวิทยาเขตระยอง 2) ผลการวิจัยพบว่า 
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ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย ตามลำดับ ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การมบีารมี การกระตุ้นการ

ใช้ปัญญา และการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ตามลำดับ และผลการวิจัยของ  

รัตตนิันท์ บุญกล้า (2561, หนา้ 78 - 80) ได้ศึกษาการศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นการกระตุ้นการใช้

ปัญญา ดา้นการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 

ตามลำดับ 

  3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน และจังหวัดที่ตัง้โรงเรียนที่ต่างกัน พบว่า 

   3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมไม่แตกต่าง

กัน ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นการกำหนด

วิสัยทัศน์ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการตดิต่อสื่อสาร ด้านการเป็นแบบอย่างที่ด ี

และด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน

ด้านที่เหลือไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่าทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน

ต่างมีมุมมองเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนที่

คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และด้านความฉลาดทาง

อารมณ์ ดังคำสัมภาษณ์ของ กิตติรงค์ บุญคง (สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2564) ได้เสนอว่า 

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนต่างปฏิบัติงานในโรงเรียนเหมอืนกัน กล่าวคืออยู่ในบริหารของการ

บริหารจัดการเดียวกัน จึงอาจทำให้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และ สมสมัย คำภูษา

(สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2564) ได้เสนอว่าในฐานะที่ตนเองเป็นครูผูส้อนมองว่าปัจจัยที่

ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีหลายปัจจัยซึ่งแต่ละปัจจัยมคีวามเชื่อมโยงและ 

เกี่ยวข้องกับทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ดังนั้นจงึอาจจะมีความคิดเห็นในเรื่อง 
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ดังกล่าวคล้ายคลึงกัน 

   3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม ขนาดโรงเรียน พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้

อาจเป็นเพราะว่าผูท้ี่อยู่ในโรงเรยีนขนาดเล็กมีความคิดเห็นน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในโรงเรียนขนาด

กลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้ที่อยู่

ในโรงเรยีนขนาดกลางมคีวามคิดเห็นน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ซึ่งจะเห็นว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่อยู่ใน

โรงเรียนขนาดใหญ่กว่ามีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่อยู่ในขนาด

ที่เล็กกว่า อาจจะเนื่องจากความพรอ้มที่มีมากกว่าในหลาย ๆ ด้าน ทำให้มีมุมมองและ

ความคิดเห็นที่มากกว่า สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เมรนิทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล 

(2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัย เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 พบว่า ปัจจัยการบริหาร

ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรยีน 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิจัยของ ประยงค์  

ศรโีทมี (2561, หนา้ บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่องปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 20 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   3.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ทั้งโดยรวมและ

รายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตัง้ไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี        

มีความคิดเห็นน้อยกว่าผูท้ี่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 – 20 ปี และมากกว่า 

20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติมากกว่ามีความคิดเห็นมากกว่าเพราะว่าผ่านการบริหารจัดการ 
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และปฏิบัติงานมากในหลากหลายรูปแบบและเป็นเวลานานกว่า ทำให้มีมุมมองและ         

ความคิดเห็นที่มากกว่าและแตกต่างกัน สอคล้องกับผลการวิจัยของ ประยงค์ ศรีโทมี 

(2561, หนา้ บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่องปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การจัดการศกึษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 

พบว่า ปัจจัยทางการบริหารของโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ .01 

   3.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งโรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่าง     

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านการกระจายอำนาจ ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ด้านการตดิต่อสื่อสาร 

ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี และด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ส่วนด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไม่แตกต่าง

กัน ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่อยู่ในโรงเรยีนที่สังกัดใน

จังหวัดบึงกาฬมีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่อยู่ในโรงเรยีนสังกัด

ในจังหวัดหนองคาย อาจเป็นเพราะบริบทในการปฏิบัติงานที่ต่างกันทำให้มีหลาย ๆ ปัจจัย

ที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไป ดังคำสัมภาษณ์ของ สุรจติย์  

ผวิงาม (สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) ได้เสนอว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารนั้นก็ย่อมขึน้อยู่กับบริบทของการบริหารจัดการในแต่ละพืน้ที่ 

โดยจังหวัดหนองคายและบึงกาฬก็มีบริบทในการบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไปทำให้

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่อาศัยอยู่ในทั้งสองจังหวัดมีความคิดเห็นแตกต่างกัน       

และ ณดล คุนาคม (สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2564) ได้เสนอว่าผู้บริหารและครูผู้สอนใน

โรงเรียนในจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬน่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป 

ไม่มากก็น้อยในประเด็นที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงเพราะบริบท

ในการบริหารงานในแต่ละพื้นที่นั้นก็ย่อมแตกต่างกัน 

  4. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 
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จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

และจังหวัดที่ต่างกัน พบว่า 

   4.1 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้นการมี

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการคำนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็น

มากกว่าครูผูส้อนทั้งด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ และ

ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งผูบ้ริหารกระตุ้นใหค้รูและบุคลากรมีความรู้สึก

รักและเกิดพลังในการอุทิศตนในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นบุคคล

ที่น่าเคารพศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่ดใีนการดำเนินชีวิต สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  

วันเพ็ญ โสมมา (2559, หน้า 84 - 99) ได้ศกึษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 พบว่า ผลการ

เปรียบเทียบตามการจำแนกตามตำแหน่ง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษาที่มตีำแหน่งต่างกันโดยรวมแตกต่างกัน 

   4.2 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตาม ขนาดโรงเรยีน พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น

เพราะว่า ผูท้ี่อยู่ในโรงเรยีนขนาดเล็กมีความคิดเห็นน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง

และโรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ และผูท้ี่อยู่ในโรงเรียนขนาดกลางมคีวามคิดเห็นนอ้ย

กว่าผูท้ี่อยู่ในโรงเรยีนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ สอดคล้องกับผลการวิจัยของวันเพ็ญ โสมมา 

(2559, หนา้ 84 - 99) ได้ศึกษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 พบว่า โดยผลการเปรียบเทียบตามการ

จำแนกตามขนาดโรงเรียน ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาที่มีขนาด

โรงเรียนต่างกัน มีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน ผลการวิจัยของ โสภณ วงษ์คงดี 

(2559, หนา้ 71 - 79) ได้ศึกษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ตาม 
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ความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษาเขต 18 (สหวิทยาเขตระยอง 2) ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูจำแนกตามขนาดโรงเรียน

โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัย

ของ รัตตินันท์ บุญกล้า (2561, หนา้ 78 - 80) ได้ศึกษาการศกึษาภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา       

เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 จำแนกตามขนาด

สถานศกึษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น 

ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคลแตกต่างกัน

อย่างไม่มนีัยสำคัญทางสถิต ิเมื่อพิจารณารายคู่ โดยรวม พบว่า ขนาดสถานศกึษา

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 จำนวน 2 คู่ คือ คู่ที่ 1 ขนาดสถานศกึษา

ขนาดกลางกับขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยขนาดสถานศกึษาขนาดกลางมภีาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงมากกว่าขนาดสถานศกึษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.05 คู่ที่ 2 ขนาดสถานศกึษาขนาดใหญ่กับขนาดสถานศกึษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยขนาด

สถานศกึษาขนาดใหญ่มีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงมากกว่าขนาดสถานศกึษาขนาดใหญ่

พิเศษอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญ         

ทางสถิติ 

   4.3 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านทุก

ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ ที่เป็น

เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผูท้ี่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็น

น้อยกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 – 20 ปี และมากกว่า 20 ปี และ      

ผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 – 20 ปี มีความคิดเห็นน้อยกว่าผูท้ี่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

มากกว่ามีความคิดเห็นมากกว่า อาจเนื่องดว้ยผ่านประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย

รูปแบบ ผ่านผูบ้ริหารที่มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน จงึทำให้มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารมากกว่า สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
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บัญฑิต กิมศรี (2559, หนา้ 62 - 68) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 17 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากการจำแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและ

รายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยของ โสภณ  

วงษ์คงด ี(2559, หนา้ 71 - 79) ได้ศึกษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 18 (สหวิทยาเขตระยอง 2) ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูจำแนกตาม

ประสบการณ์การทำงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิต ิและผลการวิจัยของ รัตตินันท์ บุญกล้า (2561, หน้า 78 - 80) ได้ศกึษาการศกึษา

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 จำแนกตาม

ประสบการณ์ทำงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

   4.4 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

จำแนกตาม จังหวัด พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ที่เป็น

เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่สังกัดโรงเรยีนในจังหวัดบึงกาฬมี

ความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่สังกัดโรงเรียนในจังหวัดหนองคายทั้งโดยรวม

และรายด้านทุกด้าน ซึ่งอาจเป็นเพราะการปฏิบัติงานในสถานศกึษาที่ต่างจังหวัดกันทำให้

สภาพแวดล้อมและบริบทในการบริหารจัดการแตกต่างกันออกไปทำให้มคีวามคิดเห็น

แตกต่างกัน ดังคำสัมภาษณ์ของ พรทิพา นันตะสุข (สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2564)         

ได้เสนอว่าผู้บริหารแต่ละคนแต่ละโรงเรียนนัน้มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานในโรงเรยีนที่ต่างจังหวัดกันนั้นถึงจะสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาเดียวกัน แต่ก็ต่าง กศจ. กัน ทำให้มมีุมมองและแนวทางในการบริหาร

จัดการไม่ได้เหมือนกันไปทุกเรื่องผู้บริหารโรงเรียนละครูผู้สอนที่สังกัดโรงเรียนต่างจังหวัด 
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กันจึงมีความคิดเห็นต่างกัน และ วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ (สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564)        

ได้เสนอว่า ในฐานะที่ตนเองเป็นผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ ตนมองว่าบริบทของ

การบริหารจัดการของโรงเรียนที่สังกัดในจังหวัดที่ต่างกันย่อมแตกต่างกัน จงึทำให้

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในจังหวัดที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

  5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวม 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวม อยู่ในระดับสูง (r = 0.804) 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น

เพราะว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 21 ต่างมมีุมมองที่คล้ายคลึงกันว่าภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนย่อมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หนา้ 111 - 114) ได้ศกึษาปัจจัยที่

ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการมี

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 30 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน มีความสัมพันธ์

ทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ระหว่าง 0.618 ถึง 0.779 

และเมื่อพิจารณาเป็นปัจจัยแต่ละด้าน พบว่า มคีวามสัมพันธ์กันในระดับสูง ทุกด้าน โดย

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านการ

สื่อสารในองค์กร ปัจจัยด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดา้นการกระจายอำนาจ 

ตามลำดับ และผลการวิจัยของ สุพรรณิกา สุบรรณาจ (2560, หนา้ 128 - 130) ได้ศกึษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่าตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารจัด

การศกึษาในสถานศกึษา มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 8 ด้าน พบว่ามี

จำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 
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สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 โดยรวมได้ โดยมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (X6) ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(X4) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (X8) และด้านการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม (X3) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการเป็นแบบอย่างที่ดี (X6) 

รองลงมา คอื ดา้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (X4) ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ (X1) ด้าน

ความฉลาดทางอารมณ์ (X8) และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X3) ตามลำดับ โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.34, 0.27, 0.16, 0.16 และ 0.09 

ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ได้ร้อยละ 70.00 

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.08 

  จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนได้ มทีั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเป็น

แบบอย่างที่ด ีด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ด้านความ

ฉลาดทางอารมณ์ และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าโรงเรียนที่มี

การบริหารจัดการที่ดีและผู้บริหารมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นลักษณะที่

ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากร 

ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน เป็นแบบอย่างที่ดใีนด้านความคดิสร้างสรรค์ ด้านการคิด

วิเคราะห์เป็น และการใชเ้ทคโนโลยี การสรรหาวิธีการมาใช้ในการพัฒนาสถานศกึษา การ

ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และเป็นแบบอย่างที่ดใีนการยอมรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของผูอ้ื่นด้วยความจริงใจและนำมาปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผล 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าการเป็นแบบอย่างที่ดเีป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของครู เพราะหากผูบ้ริหารสามารถเป็นแบบอย่างที่ดไีด้ ครูก็ย่อมสามารถ

ปฏิบัติงานตามแบบอย่างนั้นได้ด้วยความตั้งใจ อาศัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นระดับความเป็นจริงของโรงเรียนในการสร้างบรรยากาศที่

กระตุน้ หรอืส่งเสริมให้มกีารสร้างองค์ความรูแ้ละแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 

สัมมนาเพื่อแสวงหาความรูใ้นการพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ 
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สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองและเลื่อนวิทยฐานะ ใหม้ีการคิดอย่างเป็น

ระบบและการแบ่งปันความรู้ในองค์กร ให้นำผลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละ

นำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา ส่งเสริมศักยภาพและการเรียนรู้ของบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรศึกษาต่อ

เพื่อนำความรูม้าพัฒนาการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน อาศัยการ

กำหนดวิสัยทัศน์ โดยการกำหนดวิสัยทัศน์เป็นการเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วม

ในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน โครงการและกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับบริบทของโรงเรียน ผูบ้ริหารมกีารเผยแพร่วิสัยทัศน์ของตนเองเป็นการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพโรงเรียน ครู บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน มีการกำหนดเป้าหมายที่เป็น

ความตอ้งการให้เกิดขึ้นในอนาคตร่วมกันกับครูและบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม มีความ

ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาเป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาศัยความ

ฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร โดยความฉลาดทางอารมณ์เป็นการปฏิบัติงานในด้าน      

การรับรู้และเข้าใจในอารมณ์ของตนเองและผูอ้ื่น รูจุ้ดเด่น จุดด้อยของตนเอง และพร้อม

ปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เมื่อรู้สกึโกรธหรอืไม่

สบายใจ ควบคุมความรู้สกึของตนเองได้เมื่อเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ คิดไตร่ตรองอย่าง

รอบคอบก่อนตัดสินใจในการปฏิบัติงานหรอืทำสิ่งใดก็ตาม ควบคุมอารมณ์ ควบคุมจติใจ

ของตนเองจากการยั่วยุหรอืทำให้โกรธได้ แสดงความเข้าใจอารมณ์ และความรูส้ึกของ       

คนอื่น สามารถเผชิญหนา้กับอุปสรรคและความผิดหวังได้อย่างชาญฉลาด และแสดง

ความเห็นอกเห็นใจ และเอื้ออาทรต่อผูอ้ื่น และอาศัยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นลักษณะที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็นและแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนมสี่วน

ทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ ให้ครูมสี่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

มีอสิระในการค้นหารูปแบบ วธิีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาโรงเรียน มีอสิระในการใช้ความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีส่วนร่วมในการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน และจัดสรรความดี

ความชอบและผลประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับใหก้ับครูและบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศธิร รักษาชนม์ (2557, หนา้ 111 - 114) ได้ศึกษาปัจจัยที่ 
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ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 ผลการวิจัยพบว่า สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ            

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 30 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณเท่ากับ 0.835 โดยใช้ค่า

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแก้แลว้ได้รอ้ยละ 69.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.01 ผลการวิจัยของ ดวงพร ศรธงทอง (2559, หน้า 112 - 113). ได้ศึกษาแนวทางการ

พัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร โรงเรยีนมัธยมศกึษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยเพียง 3 ด้าน ที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการ

เปลีย่นแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ดา้น

การกระจายอำนาจ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยส่งผลร่วมกันต่อภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสูงถึงร้อยละ 96.70 และมีปัจจัยเพียง 1 ด้าน ที่ส่งผลต่อภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม และผลการวิจัยของ สุพรรณิกา สุบรรณาจ (2560, หนา้ 128 - 130) ได้ศกึษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์ที่

ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสุรินทร์ เขต 3 คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ปัจจัยด้ายความ

ฉลาดทางอารมณ์ และปัจจัยด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เท่ากับ 0.889 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.788 โดยตัวแปรพยากรณ์ที่

ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และมีอำนาจพยากรณ์ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ได้รอ้ยละ 78.80 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 มีจำนวน 5 
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ด้าน โดยตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการเป็นแบบอย่างที่ด ีซึ่ง การเป็น

แบบอย่างที่ด ีหมายถึง ลักษณะที่ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและดา้น

การปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากร ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน เป็นแบบอย่างที่ดีใน

ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดวิเคราะห์เป็น และการใชเ้ทคโนโลยี การสรรหา

วิธีการมาใช้ในการพัฒนาสถานศกึษา การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และเป็นแบบอย่างที่ดี 

ในการยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อื่นด้วยความจริงใจและนำมา

ปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผล รองลงมาคือด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ตามลำดับ ดังนั้นควรมีการส่งเสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนด้านดังกล่าวใหอ้ยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดเพื่อส่งผลถึงภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 

   1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรยีงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 

คือ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการกระจายอำนาจ และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

ตามลำดับ ในการบริหารงานควรมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมทักษะการ

พัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อให้สามารถ

นำไปพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนได้ 

  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

   ควรนำปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ไปทำการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 และเขตอื่น ๆ ต่อไป 
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           และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

           การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3. นางพรทิพา นันตะสุข       ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

           สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

4. นายกิตติรงค์ บุญคง        ศกึษานิเทศก์  

           สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

5. ดร. สุรสิทธิ์ สิทธิอมร       ผูอ้ำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบึงกาฬ  

           สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

6. ดร. วรีะเชษฐ์ ฮาดวิเศษ       ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ  

           โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภเิษก  

           สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

7. ดร. สุรจติย์ ผวิงาม       ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูทอก 

           วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

8. นายณดล คุนาคม        ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรเจรญิวิทยา  

           สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

9. นางสาวสุภาพร โคตรวิทย์      ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  

           สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

10. นางสมสมัย คำภูษา       ครูชำนาญการพิเศษ  เหล่าคามพทิยาคม  

       รัชมังคลาภเิษก สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

           มัธยมศกึษา เขต 2 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทดลองใช้เครื่องมือวจิัย 
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รายชื่อโรงเรียนทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูลทดลองใช้เครือ่งมือวิจัย 

 โรงเรียนที่ใชใ้นการเก็บข้อมูลทดลองใช้เครื่องมอืวิจัยเป็นโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 จำนวน 9 โรงเรียน ดังนี้ 

  1. โรงเรียนมัธยมวานรนวิาส 

  2. โรงเรียนสว่างแดนดิน 

  3. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 

  4. โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

  5. โรงเรยีนมัธยมวาริชภูมิ 

  6. โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 

  7. โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 

  8. โรงเรียนหนองแวงวิทยา 

  9. โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามประกอบการวิจัย 

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามนี้ใชส้อบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 แบ่งเป็น 3 ตอน 

ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามนี้คอื ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ขอความ

อนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ 

 3. ข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลต่อตัวของท่านแต่ประการใด

เพราะผูว้ิจัยจะนำผลไปวิเคราะห์ในภาพรวม คำตอบของท่านจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อ

การวิจัยและการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

 ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

                     นางสาวอภสิรา มุ่งมาตร 

         นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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คำช้ีแจง ให้ท่านทำเครื่องหมาย √ ลงใน (   ) ที่เห็นว่าตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 

 1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

  (   )  ผูบ้ริหารโรงเรียน 

  (   )  ครูผูส้อน 

 2. ขนาดของโรงเรียน 

  (   )  โรงเรียนขนาดเล็ก 

  (   )  โรงเรยีนขนาดกลาง 

  (   )  โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 

 3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  (   )  น้อยกว่า 10 ปี 

  (   )  10 - 20 ปี 

  (   )  มากกว่า 20 ปี 

 4. จังหวัดที่ตัง้โรงเรียน 

  (   )  จังหวัดหนองคาย 

  (   )  จังหวัดบึงกาฬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตอนที่ 2 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 

 

 

 

 

 

คำชี้แจง โปรดอ่านแบบสอบถามในแต่ละข้ออย่างชัดเจน แล้วทำเครื่องหมาย √ ลงใน

ช่องว่างทางขวามือช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความเป็นจริง / ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

เพียงข้อละ 1 เครื่องหมาย ตามเกณฑ์ดังนี้ 

 5   หมายถึง   มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด 

 4   หมายถึง   มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 

 3   หมายถึง   มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 

 2   หมายถึง   มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 

 1   หมายถึง   มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

ข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

      1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

0 ผูบ้ริหาร ครู และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันกำหนด

วิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

√     

 

คำอธิบาย  

 จากตัวอย่างขอ้ 0 ผูต้อบทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องหมายเลข 5 แสดงว่า ท่าน

มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

“ผูบ้ริหาร ครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียน” อยู่ในระดับมากที่สุด
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ข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

      1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

1 ผูบ้ริหาร ครู และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันกำหนด

วิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

 

 

    

2 ผูบ้ริหารกำหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน โครงการ

และกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

     

3 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ

กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

     

4 ผูบ้ริหารนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาเป็นแนวทาง

ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ให้

สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

     

5 ผูบ้ริหารเผยแพร่วิสัยทัศน์ของตนเองในการบริหาร

โรงเรียนเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติของโรงเรียน 

     

6 ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่เป็นการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพโรงเรยีน ครู บุคลากรทุกฝ่ายใน

โรงเรียน 

     

7 ผูบ้ริหารมีการกำหนดเป้าหมายที่เป็นความต้องการให้

เกิดขึ้นในอนาคตร่วมกันกับครูและบุคลากรอย่างเป็น

รูปธรรม 

     

8 ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ที่มคีวามยดืหยุ่นสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

     

      2. ด้านการกระจายอำนาจ 

9 ผูบ้ริหารกำหนดโครงสร้างการบริหารงานแต่ละฝ่าย

อย่างชัดเจน 

     

10 ผูบ้ริหารมอบอำนาจการปฏิบัติงานตามสายการบังคับ 

บัญชาอย่างชัดเจน 
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ข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

11 ผูบ้ริหารกำหนดนโยบาย วางแผนการบริหารจัดการโดย

การมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย 

     

12 ผูบ้ริหารมอบอำนาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

ให้กับครูและบุคลากรอย่างเต็มที่ 

     

13 ผูบ้ริหารมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามความรู้

ความสามารถของครูและบุคลากร 

     

14 ผูบ้ริหารมอบหมายการตัดสินใจและความรับผดิชอบ 

ตามบทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบ 

     

15 ผูบ้ริหารมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

ขอบเขต บทบาทหนา้ที่ ที่ได้รับมอบหมาย 

     

16 ผูบ้ริหารนำผลการประเมินมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจ

และพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรนำไปสู่การ

เปลี่ยนแปลง 

     

      3. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

17 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรได้แสดงความ

คิดเห็นและแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน 

     

18 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรทุกคนมสี่วนทำให้

โรงเรียนประสบความสำเร็จ 

     

19 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ

จัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

     

20 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีอสิระในการ

ค้นหารูปแบบ วธิีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาโรงเรียน 

     

21 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีอสิระในการใช้

ความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

     

22 ผูบ้ริหารจัดสรรความดีความชอบและผลประโยชน์ที่

โรงเรียนได้รับใหก้ับครูและบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
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ข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

23 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ

กำกับติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

     

24 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

     

      4. ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

25 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรในองค์กร 

     

26 ผูบ้ริหารส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

พัฒนาโรงเรยีน 

     

27 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม 

สัมมนาเพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนางานในหน้าที่ให้

มีประสิทธิภาพ 

     

28 ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในการ

พัฒนาตนเองและเลื่อนวิทยฐานะ 

     

29 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มกีารคิดอย่างเป็นระบบและการ

แบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่อการสรา้งวัฒนธรรมการ

เรียนรู้ขององค์กร 

     

30 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้นำผลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน

ความรูม้าใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในโรงเรยีน 

     

31 ผูบ้ริหารส่งเสริมศักยภาพและการเรียนรู้ของครูและ

บุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้กิดความสำเร็จตาม

เป้าหมายของโรงเรียน 

     

32 ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรศึกษา

ต่อเพื่อนำความรูม้าพัฒนาการปฏิบัติงานและการ

จัดการเรยีนการสอนในโรงเรียน 
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ข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

      5. ด้านการติดต่อสื่อสาร 

33 ผูบ้ริหารสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูและบุคลากร

ภายในโรงเรียน 

     

34 มีระบบการสื่อสารที่มีความเที่ยงตรง รวดเร็ว และ

เพียงพอต่อการตัดสินใจของครูและบุคลากรเพื่อพัฒนา

โรงเรียน 

     

35 มีการพัฒนาเครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่ใช้ใน

การตดิต่อสื่อสาร 

     

36 ผูบ้ริหารใชเ้ทคนิค หรอืรูปแบบในการตดิต่อประสานงาน

อย่างหลากหลาย เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับข้อมูล

อย่างถูกต้องครบถ้วน 

     

37 ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยน

ข่าวสารซึ่งกันและกันเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบ

ผลสำเร็จ 

     

38 การตดิต่อสื่อสารภายในโรงเรียนเป็นการการสื่อสารที่

เปิดกว้างและชัดเจน 

     

39 ผูบ้ริหารจัดให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็น

ประโยชน์ต่อการตดิต่อสื่อสาร การบริหาร และการเรียน

การสอน 

     

40 มีระบบการตดิต่อสื่อสารที่มคีวามเที่ยงตรง รวดเร็ว  

ในการตดิต่อสื่อสารกับชุมชน และผูป้กครอง 

     

      6. ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี 

41 ผูบ้ริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดใีนด้านการปฏิบัติตน

แก่ครูและบุคลากรในสถานศกึษา 

     

42 ผูบ้ริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดใีนด้านการ

ปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรในสถานศกึษา 
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ข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

43 ผูบ้ริหารมีเหตุมีผลและใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน

ในสถานศกึษา 

     

44 ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนด้านความคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อพัฒนางานให้มปีระสิทธิภาพ 

     

45 ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนด้านการคิดวิเคราะห ์ 

และการใช้เทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

46 ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนสรรหาวิธีการมาใช้ในการ

พัฒนาสถานศกึษา 

     

47 ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนการยอมรับฟังความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของผูอ้ื่นด้วยความจริงใจและนำมา

ปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผล 

     

48 ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล      

      7. ด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ 

49 ผูบ้ริหารเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ 

ไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียน 

     

50 ผูบ้ริหารวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับครู เพื่อกำหนด

เป้าหมายทางวิชาการของโรงเรยีน 

     

51 ผูบ้ริหารกำหนดเป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียน 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรียน 

     

52 ผูบ้ริหารมกีารประชุมช้ีแจงเป้าหมายทางวิชาการของ

โรงเรียนไปยังครู ผู้ปกครองและนักเรียน 

     

53 ผูบ้ริหารมีเทคนิค วธิีการจัดการเรียนการสอนที่ดี 

สามารถใหค้ำปรึกษาที่ดแีก่ครูในการจัดการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเป้าหมายทางวิชาการ

ของโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

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

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

ข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

54 ผูบ้ริหารมคีวามรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 

การจัดการเรียนรู ้และการวัดและประเมินผล 

     

55 ผูบ้ริหารให้คำแนะนำแก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับการนำ

หลักสูตรไปใช้และการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร 

     

56 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม 

สัมมนาเกี่ยวกับเทคนิค วธิีการสอนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

     

      8. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

57 ผูบ้ริหารรูจุ้ดเด่น จุดด้อยของตนเอง และพร้อมปรับปรุง

ตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

     

58 ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เมื่อรู้สกึ

โกรธหรอืไม่สบายใจ 

     

59 ผูบ้ริหารสามารถควบคุมความรูส้ึกของตนเองได้เมื่อ

เผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ 

     

60 ผูบ้ริหารคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานหรอืทำสิ่งใดก็ตาม 

     

61 ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ ควบคุมจิตใจของ

ตนเองจากการยั่วยุหรอืทำให้โกรธได้ 

     

62 ผูบ้ริหารแสดงความเข้าใจอารมณ์ และความรู้สกึของคน

อื่น 

     

63 ผูบ้ริหารสามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความ

ผดิหวังได้อย่างชาญฉลาด 

     

64 ผูบ้ริหารแสดงความเห็นอกเห็นใจ และเอือ้อาทรต่อผูอ้ื่น      
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คำชี้แจง โปรดอ่านแบบสอบถามในแต่ละข้ออย่างชัดเจน แล้วทำเครื่องหมาย √ ลงใน

ช่องว่างทางขวามือช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความเป็นจริง / ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

เพียงข้อละ 1 เครื่องหมาย ตามเกณฑ์ดังนี้ 

 5   หมายถึง   มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด 

 4   หมายถึง   มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 

 3   หมายถึง   มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 

 2   หมายถึง   มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 

 1   หมายถึง   มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

ข้อ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

      1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

0 ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏิบัติงานจนเป็น 

ที่ยอมรับของครูและบุคลากรในโรงเรยีน 

√     

 

คำอธิบาย  

 จากตัวอย่างขอ้ 0 ผูต้อบทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องหมายเลข 5 แสดงว่า ท่าน

มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านการมอีิทธิพลอย่าง

มีอุดมการณ์ “ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏิบัติงานจนเป็นที่ยอมรับของครูและ

บุคลากรในโรงเรียน” อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

 

 

ตอนที่ 3 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 21 
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ข้อ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

      1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

1 ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏิบัติงานจนเป็น 

ที่ยอมรับของครูและบุคลากรในโรงเรยีน 

     

2 ผูบ้ริหารมคีวามมุ่งมันทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้ประสบ

ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

     

3 ผูบ้ริหารมีทักษะและกระบวนการทางการบริหารที่ทำให้

ครูและบุคลากรเชื่อมั่นได้ว่างานจะประสบความสำเร็จ 

     

4 ผูบ้ริหารมอีุดมการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลง 

     

5 ผูบ้ริหารมคีวามรู้ความสามารถในการทำงานและเป็นที่

ยอมรับของครูและบุคลากรในโรงเรยีน 

     

6 ผูบ้ริหารตัดสินใจได้อย่างถูกต้องโดยพิจารณาอย่าง

รอบคอบคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ 

     

7 ผูบ้ริหารเป็นบุคคลที่น่าเคารพศรัทธาและเป็นแบบอย่าง

ที่ดใีนการดำเนินชีวติ 

     

8 ผูบ้ริหารบริหารงานโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ

บุคคลากรปฏิบัติงานโดยให้ความไว้วางใจและใหเ้กียรติ

ซึ่งกันและกัน 

     

9 ผูบ้ริหารมคีวามเสียสละและทุ่มเทให้กับการทำงาน 

อย่างมีอุดมการณ์ 

     

10 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูและบุคลากรมีความรูส้ึกรักและ

เกิดพลังในการอุทิศตนในการทำงานเพื่อประโยชน์ของ

ส่วนรวม 

     

      2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

11 ผูบ้ริหารให้กำลังใจแก่ครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน      

12 ผูบ้ริหารสร้างแรงบันดาลใจให้ครูมีความมั่นใจในการ

ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
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ข้อ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

13 ผูบ้ริหารเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของครูและ

บุคลากรในโรงเรียน 

     

14 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูและบุคลากรค้นหานวัตกรรมและ

วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตาม

เป้าหมาย 

     

15 ผูบ้ริหารกระตุ้นผู้ครูและบุคลากรในการทำงานเป็นทีมได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

16 ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการจูงใจให้ครูและบุคลากร 

ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด 

     

17 ผูบ้ริหารแสดงออกถึงความกระตอืรอืร้นในการ

ปฏิบัติงานร่วมกับครูและบุคลากรในโรงเรียน 

     

18 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูและบุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ

ระดับสูงที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

     

19 ผูบ้ริหารมเีทคนิคในการกระตุ้นใหค้รูและบุคลากรมี

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานใหส้ำเร็จตามเป้าหมายที่

วางไว้ 

     

20 ผูบ้ริหารมเีทคนิคในการสร้างค่านิยมในการทำงาน โดย

คำนงึถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

     

      3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

21 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูและบุคลากรคิดวิเคราะห์เพื่อหา

แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรยีนร่วมกัน 

     

22 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูสร้างระบบความคิดในการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 

     

23 ผูบ้ริหารมวีิจารณญาณในการวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ 

อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจสั่งการ 

     

24 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใน

การหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 
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ข้อ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

25 ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าใจ 

ในบทบาทหนา้ที่ของตนในการปฏิบัติงาน 

     

26 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรค้นหาแนวทางการ

แก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นด้วยวิธีการใหม่ๆ 

     

27 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูและบุคลากรมีความตระหนัก และ

เข้าใจปัญหาที่เกิดขึน้ภายในโรงเรียน 

     

28 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรแสดงความคิดเห็นใน

แง่มุมต่าง ๆ อย่างสรา้งสรรค์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ใน

โรงเรียน 

     

29 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรเข้าใจในบทบาทสร้าง

ความมั่นใจและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ที่ตอ้งการ 

     

30 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูและบุคลากรเกิดความพยายามที่

จะแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

     

      4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

31 ผูบ้ริหารปฏิบัติตนต่อครูและบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน

โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     

32 ผูบ้ริหารเข้าใจในความแตกต่างในด้านความรู้

ความสามารถและความตอ้งการของครูและบุคลากรใน

โรงเรียน 

     

33 ผูบ้ริหารมอบหมายงานตามความรูค้วามสามารถของครู

และบุคลากรอย่างทั่วถึง 

     

34 ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนา

ตนเองความรูค้วามสามารรถและตามความสนใจของ

ตนเอง 

     

35 ผูบ้ริหารให้ความสนใจผู้ร่วมงานโดยคำนึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

     

 



276 

ข้อ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

36 ผูบ้ริหารให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรทุกคนอย่าง

เท่าเทียมกัน 

     

37 ผูบ้ริหารให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบ 

ในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ๆ อย่างทั่วถึง 

     

38 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาจุดเด่นและ 

แก้ไขจุดด้อยของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้า

ของตนเองเป็นรายบุคคล 

     

39 ผูบ้ริหารมคีวามยุติธรรมในการสรา้งขวัญและกำลังใจ

ให้กับครูและบุคลากร 

     

40 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานที่

ตอบสนองความเป็นปัจเจกบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

     

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
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ตาราง 51  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 21 

ข้อ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

      1. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ 

1 ผูบ้ริหาร ครู และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับ

บริบทของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 ผูบ้ริหารกำหนดเป้าหมาย แผนการ

ปฏิบัติงาน โครงการและกิจกรรมที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมี

ส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของ

โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 ผูบ้ริหารนำผลการประเมินการปฏิบัติงาน

มาเป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5 ผูบ้ริหารเผยแพร่วิสัยทัศน์ของตนเองใน

การบริหารโรงเรยีนเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติ

ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6 ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่

เป็นการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียน ครู บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7 ผูบ้ริหารมีการกำหนดเป้าหมายที่เป็น

ความตอ้งการให้เกิดขึ้นในอนาคตร่วมกัน

กับครูและบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 51 (ต่อ) 

ข้อ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

8 ผูบ้ริหารกำหนดวิสัยทัศน์ที่มคีวามยดืหยุ่น

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

      2. ด้านการกระจายอำนาจ 

9 ผูบ้ริหารกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน

แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

10 ผูบ้ริหารมอบอำนาจการปฏิบัติงานตาม

สายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

11 ผูบ้ริหารกำหนดนโยบาย วางแผนการ

บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของ 

ทุกฝ่าย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

12 ผูบ้ริหารมอบอำนาจในการตัดสินใจใน

การปฏิบัติงานใหก้ับครูและบุคลากรอย่าง

เต็มที ่

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

13 ผูบ้ริหารมอบหมายหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานตามความรูค้วามสามารถของ

ครูและบุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

14 ผูบ้ริหารมอบหมายการตัดสินใจและความ

รับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

15 ผูบ้ริหารมีการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามขอบเขต บทบาทหนา้ที่  

ที่ได้รับมอบหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 51 (ต่อ) 

ข้อ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

16 ผูบ้ริหารนำผลการประเมินมาใช้ในการ

สร้างแรงจูงใจและพัฒนาบุคลากรเพื่อ

พัฒนาองค์กรนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

      3. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

17 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรได้

แสดงความคิดเห็นและแสดง

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

18 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากร 

ทุกคนมสี่วนทำให้โรงเรียนประสบ

ความสำเร็จ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

19 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากร 

มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

20 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมี

อิสระในการค้นหารูปแบบ วิธีการใหม่ ๆ 

ในการพัฒนาโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

21 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมี

อิสระในการใช้ความรูค้วามสามารถใน

การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

22 ผูบ้ริหารจัดสรรความดีความชอบและ

ผลประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับให้กับครูและ

บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

23 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมี

ส่วนร่วมในการกำกับติดตามการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 51 (ต่อ) 

ข้อ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

24 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมี

ส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

      4. ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

25 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและ

บุคลากรในองค์กร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

26 ผูบ้ริหารส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

27 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับ

การอบรม สัมมนาเพื่อแสวงหาความรู้ใน

การพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

28 ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ

บุคลากรในการพัฒนาตนเองและเลื่อน

วิทยฐานะ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

29 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มกีารคิดอย่างเป็น

ระบบและการแบ่งปันความรู้ในองค์กร

เพื่อการสรา้งวัฒนธรรมการเรียนรู้ของ

องค์กร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

30 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้นำผลที่เกิดจากการ

แลกเปลี่ยนความรูม้าใช้ปรับปรุงแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึน้ในโรงเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

31 ผูบ้ริหารส่งเสริมศักยภาพและการเรียนรู้

ของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของ

โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 51 (ต่อ) 

ข้อ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

32 ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ

บุคลากรศึกษาต่อเพื่อนำความรูม้า

พัฒนาการปฏิบัติงานและการจัดการเรียน

การสอนในโรงเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

      5. ด้านการติดต่อสื่อสาร 

33 ผูบ้ริหารสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครู

และบุคลากรภายในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

34 มีระบบการสื่อสารที่มีความเที่ยงตรง 

รวดเร็ว และเพียงพอต่อการตัดสินใจของ

ครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

35 มีการพัฒนาเครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ์ และ

วิธีการที่ใช้ในการตดิต่อสื่อสาร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

36 ผูบ้ริหารใชเ้ทคนิค หรอืรูปแบบในการ

ติดต่อประสานงานอย่างหลากหลาย 

เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับข้อมูลอย่าง

ถูกต้องครบถ้วน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

37 ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนมี

การแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน

เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

38 การตดิต่อสื่อสารภายในโรงเรียนเป็นการ

การสื่อสารที่เปิดกว้างและชัดเจน 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

39 ผูบ้ริหารจัดให้มีระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ติดต่อสื่อสาร การบริหาร และการเรียน

การสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 51 (ต่อ) 

ข้อ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

40 มีระบบการตดิต่อสื่อสารที่มคีวาม

เที่ยงตรง รวดเร็ว ในการตดิต่อสื่อสาร 

กับชุมชน และผูป้กครอง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

      6. ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี 

41 ผูบ้ริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดใีน

ด้านการปฏิบัติตนแก่ครูและบุคลากรใน

สถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

42 ผูบ้ริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดใีน

ด้านการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรใน

สถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

43 ผูบ้ริหารมีเหตุมีผลและใช้หลักเหตุผลใน

การบริหารงานในสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

44 ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนด้านความคิด

สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

45 ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนด้านการคิด

วิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยี อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

46 ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนสรรหา

วิธีการมาใช้ในการพัฒนาสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

47 ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนการยอมรับ

ฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อื่น

ด้วยความจริงใจและนำมาปรับปรุงพัฒนา

งานให้เกิดประสิทธิผล 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

48 ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนการตัดสินใจ

อย่างมีเหตุผล 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 51 (ต่อ) 

ข้อ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

      7. ด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ 

49 ผูบ้ริหารเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการนำ

นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

50 ผูบ้ริหารวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับครู 

เพื่อกำหนดเป้าหมายทางวิชาการของ

โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

51 ผูบ้ริหารกำหนดเป้าหมายทางวิชาการของ

โรงเรียนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

52 ผูบ้ริหารมกีารประชุมช้ีแจงเป้าหมายทาง

วิชาการของโรงเรียนไปยังครู ผู้ปกครอง

และนักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

53 ผูบ้ริหารมีเทคนิค วธิีการจัดการเรียนการ

สอนที่ด ีสามารถใหค้ำปรึกษาที่ดแีก่ครูใน

การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรและเป้าหมายทางวิชาการของ

โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

54 ผูบ้ริหารมคีวามรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรการจัดการเรยีนรู้ และการวัด

และประเมินผล 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

55 ผูบ้ริหารให้คำแนะนำแก่ครูและบุคลากร

เกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้และการ

ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 51 (ต่อ) 

ข้อ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 
รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 

56 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับ

การอบรม สัมมนาเกี่ยวกับเทคนิค วธิีการ

สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

      8. ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

57 ผูบ้ริหารรูจุ้ดเด่น จุดด้อยของตนเอง และ

พร้อมปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

58 ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ของ

ตนเองได้เมื่อรู้สกึโกรธหรอืไม่สบายใจ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

59 ผูบ้ริหารสามารถควบคุมความรูส้ึกของ

ตนเองได้เมื่อเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

60 ผูบ้ริหารคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อน

ตัดสินใจในการปฏิบัติงานหรอืทำสิ่งใด 

ก็ตาม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

61 ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ ควบคุม

จติใจของตนเองจากการยั่วยุหรือทำให้

โกรธได ้

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

62 ผูบ้ริหารแสดงความเข้าใจอารมณ์ และ

ความรูส้ึกของคนอื่น 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

63 ผูบ้ริหารสามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรค

และความผิดหวังได้อย่างชาญฉลาด 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

64 ผูบ้ริหารแสดงความเห็นอกเห็นใจ และ

เอือ้อาทรต่อผูอ้ื่น 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 52 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ข้อ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

      1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

1 ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏิบัติงาน

จนเป็นที่ยอมรับของครูและบุคลากรใน

โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 ผูบ้ริหารมคีวามมุ่งมันทุ่มเทในการ

ปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตาม

เป้าหมายที่วางไว้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 ผูบ้ริหารมีทักษะและกระบวนการทางการ

บริหารที่ทำให้ครูและบุคลากรเชื่อมั่นได้ว่า

งานจะประสบความสำเร็จ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

4 ผูบ้ริหารมอีุดมการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการ

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5 ผูบ้ริหารมคีวามรู้ความสามารถในการ

ทำงานและเป็นที่ยอมรับของครูและ

บุคลากรในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6 ผูบ้ริหารตัดสินใจได้อย่างถูกต้องโดย

พิจารณาอย่างรอบคอบคำนึงถึงประโยชน์

ของส่วนรวมเป็นสำคัญ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7 ผูบ้ริหารเป็นบุคคลที่น่าเคารพศรัทธาและ

เป็นแบบอย่างที่ดใีนการดำเนินชีวติ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

8 ผูบ้ริหารบริหารงานโดยส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ครูและบุคคลากรปฏิบัติงาน

โดยใหค้วามไว้วางใจและให้เกียรตซิึ่งกัน

และกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 52 (ต่อ) 

ข้อ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

9 ผูบ้ริหารมคีวามเสียสละและทุ่มเทให้กับ

การทำงานอย่างมอีุดมการณ์ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

10 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูและบุคลากรมี

ความรูส้ึกรักและเกิดพลังในการอุทิศตน 

ในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

      2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

11 ผูบ้ริหารให้กำลังใจแก่ครูและบุคลากรใน

การปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

12 ผูบ้ริหารสร้างแรงบันดาลใจให้ครูมีความ

มั่นใจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตาม

เป้าหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

13 ผูบ้ริหารเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของ

ครูและบุคลากรในโรงเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

14 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูและบุคลากรค้นหา

นวัตกรรมและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการ

ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

15 ผูบ้ริหารกระตุ้นผู้ครูและบุคลากรในการ

ทำงานเป็นทีมได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

16 ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการจูงใจให้ครู

และบุคลากร 

ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

17 ผูบ้ริหารแสดงออกถึงความกระตอืรอืร้นใน

การปฏิบัติงานร่วมกับครูและบุคลากรใน

โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 52 (ต่อ) 

ข้อ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

18 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูและบุคลากรเกิดแรง

บันดาลใจระดับสูงที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ

ตามเป้าหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

19 ผูบ้ริหารมเีทคนิคในการกระตุ้นใหค้รูและ

บุคลากรมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานให้

สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

20 ผูบ้ริหารมเีทคนิคในการสร้างค่านิยมในการ

ทำงาน โดยคำนงึถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าส่วนตน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

      3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

21 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูและบุคลากรคิด

วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่

เกิดขึ้นในโรงเรียนร่วมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

22 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูสร้างระบบความคิด

ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ

สร้างสรรค์ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

23 ผูบ้ริหารมวีิจารณญาณในการวินิจฉัย

ปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ 

สั่งการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

24 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็นในการหาวิธีป้องกันและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึน้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

25 ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ

บุคลากรเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน 

ในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 52 (ต่อ) 

ข้อ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

26 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรค้นหา

แนวทางการแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นดว้ย

วิธีการใหม่ ๆ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

27 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูและบุคลากรมีความ

ตระหนัก และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึน้ภาย 

ในโรงเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

28 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรแสดง

ความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ อย่าง

สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ใน

โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

29 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรเข้าใจใน

บทบาทสร้างความมั่นใจและเห็นคุณค่าของ

ผลลัพธ์ที่ตอ้งการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

30 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูและบุคลากรเกิด

ความพยายามที่จะแก้ปัญหาในการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

      4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

31 ผูบ้ริหารปฏิบัติตนต่อครูและบุคลากรอย่าง

เท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

32 ผูบ้ริหารเข้าใจในความแตกต่างในด้าน

ความรูค้วามสามารถและความต้องการ

ของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

33 ผูบ้ริหารมอบหมายงานตามความรู้

ความสามารถของครูและบุคลากรอย่าง

ทั่วถึง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 52 (ต่อ) 

ข้อ ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

รวม IOC ผล 
1 2 3 4 5 

34 ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ

บุคลากรพัฒนาตนเองความรูค้วามสามารถ

และตามความสนใจของตนเอง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

35 ผูบ้ริหารให้ความสนใจผู้ร่วมงานโดย

คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

36 ผูบ้ริหารให้ความสำคัญกับครูและบุคลากร

ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

37 ผูบ้ริหารให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมใน

การรับผดิชอบในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ๆ 

อย่างทั่วถึง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

38 ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนา

จุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยของตนเองที่เป็น

ประโยชน์ต่อความก้าวหนา้ของตนเองเป็น

รายบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

39 ผูบ้ริหารมคีวามยุติธรรมในการสรา้งขวัญ

และกำลังใจให้กับครูและบุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

40 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม

การทำงานที่ตอบสนองความเป็นปัจเจก

บุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตาราง  
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ตาราง 53 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ 

    แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

    สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

1. ดา้นการกำหนดวิสัยทัศน์ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.89 

1 .41 

2 .52 

3 .48 

4 .57 

5 .49 

6 .41 

7 .56 

8 .37 

2. ดา้นการกระจายอำนาจ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.82 

9 .55 

10 .34 

11 .32 

12 .58 

13 .50 

14 .49 

15 .49 

16 .44 

3. ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.83 

17 .49 

18 .34 

19 .56 

20 .30 

21 .41 

22 .56 

23 .55 

24 .25 
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ตาราง 53 (ต่อ) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

4. ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.86 

25 .50 

26 .54 

27 .47 

28 .36 

29 .43 

30 .39 

31 .37 

32 .52 

5. ดา้นการตดิต่อสื่อสาร 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.86 

33 .68 

34 .39 

35 .53 

36 .62 

37 .66 

38 .65 

39 .54 

40 .60 

6. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.84 

41 .49 

42 .26 

43 .39 

44 .30 

45 .46 

46 .39 

47 .54 

48 .38 
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ตาราง 53 (ต่อ) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

7. ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.83 

49 .37 

50 .46 

51 .45 

52 .48 

53 .43 

54 .49 

55 .40 

56 .25 

8. ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.88 

57 .33 

58 .54 

59 .49 

60 .28 

61 .28 

62 .33 

63 .49 

64 .32 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

เท่ากับ 0.95 

 

 จากตาราง 53 พบว่า ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) มคี่าอยู่

ระหว่าง 0.25 – 0.66 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.23 หมดทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.95 ซึ่งแยก

เป็นรายด้านได้ ดังนี้ 

  1. ดา้นการกำหนดวิสัยทัศน์ ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.89 

  2. ดา้นการกระจายอำนาจ ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.82 

  3. ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.83 
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  4. ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.86 

  5. ดา้นการตดิต่อสื่อสาร ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.86 

  6. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.84 

  7. ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการ ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.83 

  8. ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.88 

 

ตาราง 1 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถามภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

1. ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.89 

1 .30 

2 .32 

3 .78 

4 .38 

5 .35 

6 .43 

7 .43 

8 .30 

9 .39 

10 .40 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.81 

11 .78 

12 .32 

13 .37 

14 .49 

15 .24 

16 .26 

17 .49 

18 .75 
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ตาราง 54 (ต่อ) 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

 
19 .62 

20 .76 

3. ดา้นการกระตุ้นทางปัญญา 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.88 

21 .44 

22 .81 

23 .51 

24 .57 

25 .60 

26 .69 

27 .79 

28 .80 

29 .58 

30 .65 

4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.87 

31 .56 

32 .46 

33 .70 

34 .76 

35 .78 

36 .58 

37 .69 

38 .53 

39 .43 

40 .49 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.94 
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 จากตาราง 54 พบว่า ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) มคี่าอยู่

ระหว่าง 0.24 – 0.81 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.23 หมดทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.94 ซึ่งแยกเป็นรายด้านได้ ดังนี้ 

  1. ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

0.89 

  2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.81 

  3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.88 

  4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

0.87 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปมาลงในตาราง 
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Model Summary 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .748a .560 .559 .09445 

2 .808b .653 .651 .08404 

3 .829c .687 .684 .07988 

4 .837d .701 .697 .07827 

5 .841e .707 .703 .07753 

 

a. Predictors: (Constant), X6 

b. Predictors: (Constant), X6, X4 

c. Predictors: (Constant), X6, X4, X1 

d. Predictors: (Constant), X6, X4, X1, X8 

e. Predictors: (Constant), X6, X4, X1, X8, X3 
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Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.796 .121  14.835 .000 

X6 .577 .028 .748 20.591 .000 

2 (Constant) .881 .145  6.071 .000 

X6 .367 .033 .476 10.982 .000 

X4 .422 .045 .408 9.414 .000 

3 (Constant) .413 .158  2.614 .009 

X6 .314 .033 .408 9.530 .000 

X4 .332 .045 .321 7.349 .000 

X1 .251 .042 .234 6.041 .000 

4 (Constant) .410 .155  2.647 .009 

X6 .256 .036 .332 7.161 .000 

X4 .299 .045 .289 6.635 .000 

X1 .194 .043 .181 4.490 .000 

X8 .149 .039 .180 3.839 .000 

5 (Constant) .280 .161  1.739 .083 

X6 .258 .035 .335 7.289 .000 

X4 .282 .045 .273 6.273 .000 

X1 .174 .044 .163 4.002 .000 

X8 .129 .039 .156 3.307 .001 

X3 .084 .031 .094 2.711 .007 

 

a. Dependent Variable: Yt 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา 
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แนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียน สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 21 

ชื่อผู้วิจัย อภสิรา มุ่งมาตร    นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประธานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์   รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ 

กรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์   ดร.ประภัสร สุภาสอน 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... 

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

วัน / เดือน / ปี ที่สัมภาษณ์................................................................................................ 

เริ่มการสัมภาษณ์เวลา........................................จบการสัมภาษณ์เวลา............................. 

ประเด็นคำถาม 

1. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์  

มีแนวทางอย่างไร 

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

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

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

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

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

2. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

มีแนวทางอย่างไร 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

มีแนวทางอย่างไร 

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

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

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

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

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

4. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี  

มีแนวทางอย่างไร 

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

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

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

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

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

5. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

มีแนวทางอย่างไร 

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

ภาพประกอบการวิจัย 
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ภาพประกอบ 1 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล 
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ภาพประกอบ 3 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นางพรทิพา นันตะสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นายกิตตริงค์ บุญคง 
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ภาพประกอบ 5 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นายณดล คุนาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นางสาวสุภาพร โคตรรวิทย์ 
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ภาพประกอบ 7 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นางสมสมัย คำภูษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติย่อของผู้วจิัย 
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ประวัตยิ่อของผู้วจิัย 

ชื่อ      นางสาวอภิสรา มุ่งมาตร 

วัน เดือน ปี เกิด    วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2527 

ภูมิลำเนา      จังหวัดสกลนคร 

ที่อยู่ปัจจุบัน     บ้านเลขที่ 88 หมู่ 2 ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 

ตำแหน่งปัจจุบัน    ครู คศ.1 

สถานที่ทำงาน    โรงเรียนศรวีิไลวิทยา อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210 

      สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2539  ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนจงกลกิตตขิจรวทิยา อำเภอ 

      ส่องดาว จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2542  ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม อำเภอส่องดาว 

      จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2545  ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม อำเภอส่องดาว 

      จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2550  วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร์ 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 

 พ.ศ. 2564  ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ประวัติการทำงาน 

      เริ่มบรรจุรับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  

      เมื่อวันที่ 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 

      พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 

      สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 

 

       


