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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างดียิ่ง

จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์ เพียรธัญญกรณ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และ ดร.รัชฎาพร งอยภูธร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ใหค้วามกรุณา

เอาใจใส่ ดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืในการตรวจสอบ  

และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยรู้สกึ

ซาบซึง้ในความเมตตา กรุณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.เพลินพศิ ธรรมรัตน์ ดร.วิไลวรรณ สิทธิ ดร.อรวรรนี ไชยปัญหา และนางผ่องใส วะชุม 

ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมอืวิจัยและเป็นผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางการ

พัฒนา รวมไปถึง รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ และ ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.ธวัชชัย ไพใหล นางกนกวรรณ สาระโป นางคำปิ่น ทีสุกะ ดร. อินทิรา ชูศรทีอง 

นางสาวรษิกา วัฒนมาลี และนางกมลชนก ศรวีงศา และนางจันทรวดี วงศ์เทวราช ที่ให้

ความอนุเคราะห์ในการหาแนวทางการพัฒนา ให้การวิจัยครั้งนีจ้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

 ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารสตรแีละครูผู้สอนสตรี โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเครือ

ราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลโคกศรสีุพรรณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนบ้าน 

ป่าหว้าน และโรงเรียนบ้านหว้ยยาง สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

สกลนคร เขต 1 ที่ได้กรุณาอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามสำหรับการทดลองใช้  

และอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล และผูบ้ริหารสตรีและครูผู้สอนสตรี ในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ทุกท่านที่ได้กรุณา

ตอบแบบ สอบถามเพื่อการวิจัยและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  

จงึขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัว เพื่อนพี่นอ้งสาขาการบริหาร

การศกึษาทุกคนที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลอืในทุก ๆ ด้าน คอยดูแลและให้กำลังใจแก่

ผูว้ิจัยตลอดมา ขอขอบคุณคุณคชาพล ทิพย์ทอง สำหรับทุนทรัพย์ทางการศึกษา ตลอดจน

ผูท้ี่ให้ความช่วยเหลอือีกหลายท่าน ซึ่งผูว้ิจัยไม่อาจกล่าวนามมาได้หมด คุณค่าและ

ประโยชน์ของวทิยานิพนธ์ฉบับนี ้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ 

ที่ได้อบรมสั่งสอนและสนับสนุนการศกึษาของผูว้ิจัยตัง้แต่ตน้จนปัจจุบัน 

พิมพ์พร วงศ์อนุสิทธิ์ 
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ชื่อเรื่อง    ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

    ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

    ในจังหวัดนครพนม 

ผู้วิจัย    พิมพ์พร  วงศ์อนุสทิธิ์ 

กรรมการที่ปรกึษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์  เพียรธัญญกรณ์   

    ดร.รัชฎาพร  งอยภูธร     

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2564 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบความสัมพันธ์ ศกึษาอำนาจ

พยากรณ์ และหาแนวทางพัฒนา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตร ีจำแนกตาม สถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหาร

สตรีและครูผู้สอนสตรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

ในปีการศกึษา 2563 จำนวน 410 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสตรี จำนวน 85 คน และ 

ครูผูส้อนสตรีจำนวน 325 คน จากจำนวน 85 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้การสุ่ม 

แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช ้ได้แก่ แบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณ์ คุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95  

และมีค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ 0.61-0.92 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่  

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตทิดสอบที (t-test) ชนิด Independent Samples  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) และการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณทีละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 ผลการวิจัยพบว่า  

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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  3. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรี พบว่า 1) จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสตรี 

มีความคิดเห็นสูงกว่าครูผู้สอนสตรี 2) จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และ 3) จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

  4. ประสิทธิผลของโรงเรียน ตำแหน่ง ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรี

และครูผูส้อนสตรี พบว่า 1) จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมและรายด้าน

แตกต่างกัน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสตรี มคีวามคิดเห็นสูงกว่า

ครูผูส้อนสตรี 2) จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3) จำแนกประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   

  5. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีและประสิทธิผล 

ของโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  

  6. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาใน

จังหวัดนครพนม ได้โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน คือ การคำนึงถึง

ปัจเจกบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา และ มีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยมีอำนาจพยากรณ์

ได้รอ้ยละ 69.3 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.24671  

  7. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรทีี่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัด

นครพนม จำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนได้ คอื 

การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล การสรา้งแรงบันดาลใจ การกระตุน้การใชป้ัญญา และด้านการ

มีอทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์ โดยสามารถพัฒนาตนเอง การเป็นแบบอย่างที่ด ีเรยีนรู้จาก

บุคคลที่เป็นแบบอย่าง การจัดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยน ใชเ้ทคนิควิธีที่ทันสมัยและส่งเสริม

และกระตุ้นใหป้ฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

 

คำสำคัญ: ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  ประสิทธิผลของโรงเรียน  ผูบ้ริหารสตรี 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to examine, compare, determine the 

relationship, identify the predictive power, and establish the guidelines for developing 

transformational leadership of women administrators influencing the effectiveness of 
schools under the Primary Educational Service Area Office (PESAO) in Nakhon Phanom 

Province in accordance with the perception of women administrators and teachers 

categorized by positions, school sizes, and work experiences. The sample group, 
obtained through the multi-stage random sampling, yielded a total of 410 participants 

consisting of 85 women administrators and 325 women teachers from 85 schools 

under the PESAO in Nakhon Phanom Province in the 2020 academic year. The tool for 
data collection was a set of questionnaires with 0.95 reliability, the discrimination 

ranging between 0.61 and 0.92, and structured interview forms. Statistics for data 

analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Independent Samples 
t-test, One-Way ANOVA, Pearson’s product-moment correlation coefficient, and 

Stepwise multiple regression analysis. 

 The findings were as follows:  

  1. The overall transformational leadership of women administrators was 

at a high level.  

  2. The overall effectiveness of schools was at the highest level.  
  3. Transformational leadership of women administrators, as perceived by 

participants revealed that in terms of positions, transformational leadership of women 

administrators was different at the .01 level of significance overall and in each aspect; 
and women administrators expressed opinions at  a higher level than women teachers; 



V 

2) In terms of school sizes, there was difference at the .05 level of significance in 
overall; and 3) there was no difference in terms of work experience overall and in 

each aspect. 
  4. School effectiveness as perceived by participants showed that:             

1) in terms of positions, there were differences at the .01 level of significance overall 

and in each aspect. Women administrators expressed opinions at a higher level than 

women teachers. 2) There were no differences overall and in each aspect in terms of 

school sizes; and 3) In terms of work experiences, there were also no differences 

overall and in each aspect. 

  5. The transformational leadership of women administrators and school 

effectiveness had a positive relationship at a high level with the .01 level of 

significance. 

  6. Four aspects of transformational leadership were able to predict the 

effectiveness of schools under the PESAO in Nakhon Phanom Province.  

Three out of four aspects achieved the .01 level of significance, namely idealized 

influence, inspirational motivation, and intellectual stimulation. The individualized 

consideration aspect reached the .05 level of significance and had the predictive 

power of 69.30 percent with the standard error estimate of ± 0.24671.  

  7. The guidelines for developing the transformation leadership of women 

administrators influencing effectiveness of schools under the PESAO in Nakhon Phanom 

Province consisted of four aspects which were able to predict the school effectiveness.  

These aspects were idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, 

and individualized consideration. Through the guidelines, women administrators were 

able to develop themselves, be good role models and recognize and emulate 

worthwhile examples. The following provisions should be covered, such as trainings and 

seminars for knowledge exchange, employment of new techniques into practice, and 

support and encouragement to perform their work with fullest potential.  

Keywords: Transformation Leadership, School Effectiveness, Women  

                Administrators 
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บทที่ 1 

 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 โลกาภวิัตน์ (Globalization) เป็นยุคที่มกีารเจรญิเติบโต การเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว ทั้งดา้นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม เป็นผลใหว้ัฒนธรรม 

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีผลกระทบ อย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วน มคีวาม 

เท่าเทียมทางเพศมากอย่างขึน้ทั่วโลก แต่กระนั้น รัฐชาติ เชื้อชาติ ชนชาติ ชนช้ัน  

และเพศภาวะ ยังคงมคีวามไม่เท่าเทียมเชงิอำนาจอยู่ นอกจากนี ้จะไม่มีการแบ่งแยกใด 

บนพืน้ฐานของสถานทางการเมอืง ทางกฎหมาย หรอืทางการระหว่างประเทศของประเทศ

หรอืดินแดนที่บุคคลสังกัด ไม่ว่าดินแดนนีจ้ะเป็นเอกราช อยู่ในความพิทักษ์ มไิด้ปกครอง

ตนเองหรอือยู่ภายใต้การจำกัดอธิปไตยอื่นใด (Universal Declaration of Human Rights, 

1948, p. 1) 

 แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ระบุว่า ความท้าทายของพลวัต 

ของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบท

เศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดจิทิัล (Digital Revolution)  

การเปลี่ยนแปลงยุคอุตสาหกรรม 4.0 (The fourth Industrial Revolution) การดำเนินงาน

เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable 

Development Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้งผลกระทบของการ

เป็นประชาคมอาเซียน และความตอ้งการกำลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับ

แรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลใหป้ระเทศ

เข้าสู่สังคมสูงวัยในอนาคตอันใกล้ การตดิกับดักประเทศที่มรีายได้ปานกลาง ทัศนคติ 

ความเช่ือ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแส

โลกาภวิัตน์ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาตถิูกทำลาย

และเสื่อมโสมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบการศกึษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่

คุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศกึษาทุกระดับ 
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จุดอ่อนของระบบการศกึษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

เทคโนโลยี และการบริหารการจัดการศกึษาของสถานศกึษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความ

คล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ำในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา รวมทั้ง

ปัญหาดา้นคุณธรรมจริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการมีวนิัย 

ความซื่อสัตย์สุจริต และการมจีติสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบ

การศกึษา ที่ตอ้งปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทายดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้อง

กับการปฏิรูปการศกึษา ผูบ้ริหารเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญที่จะนำพาผูใ้ต้บังคับบัญชา 

และสถานศกึษาให้มปีระสิทธิผลอันด ีผูบ้ริหารจะต้องเป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถทั้ง

ด้านประสบการณ์ทางตรง ประสบการณ์ทางออ้ม ในด้านการบริหารงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง งานด้านวิชาการ ซึ่งผู้บริหารเหล่านีต้้องมภีาวะความเป็นผู้นำ 

 ภาวะผูน้ำเป็นการนำศลิปะของการมีอิทธิพลของบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล

เหนอืบุคคลอื่น ซึ่งบุคคลเหล่านัน้จะเกิดความเคารพนับถือ ใหค้วามร่วมมือด้วยความ

จรงิใจ มีความเชื่อม่ันในตัวผูบ้ริหารอย่างแท้จรงิ ผู้นำที่มีภาวะผูน้ำมีหลายด้าน ได้แก่  

ผูน้ำทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบในงาน ใช้การติดต่อสื่อสารแบบสองทางหรอืมากกว่า 

พิจารณาความเหมาะสมจากความพรอ้มของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านความสามารถ  

ในความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และด้านความเต็มใจที่จะให้งานสำเร็จ ดูจากความเชื่อมั่น 

แรงจูงใจ ความมพีันธะผูกพัน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีรูปร่างน่าเกรงขาม มีการศกึษา

ดี สถานภาพทางสังคมดี สถานภาพเศรษฐกิจดี คือ เป็นที่นยิมชมชอบ มทีักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีเสน่ห์ดึงดูด มีความร่วมมือ ชอบสังคม และนักการทูต  

เป็นผู้มคีวามรู้ มีดุลยพินิจ มีทักษะการพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ปฏิภาณไหวพริบดี  

มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์ อดทนต่อความเครียด ควบคุมอารมณ์ได้ดี มคีวาม

กระตอืรอืร้น ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ มคีวามสามารถในการปรับตัว เป็นคนเปิดเผย 

ไม่เก็บตัว ขยันหมั่นเพียร มีความรับผดิชอบ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มคีวามมุ่งงานสูง ริเริ่ม 

การใชอ้ำนาจ การใหค้ำปรึกษา การมีส่วนร่วม ซึ่งภาวะผูน้ำที่เกิดขึน้จะช่วยในการ

เสริมสรา้งขวัญกำลังใจในการทำงานสิ่งต่าง ๆ เหล่านีส้ามารถพิจารณาได้ตรงแนวแนวคิด

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ทั้งนีย้ังมีนักวิชาการเสนอว่าภาวะผูน้ำสตรีด้านหนึ่งที่มี

ความสำคัญจะต้องมคีวามสามารถในด้านการเปลี่ยนแปลงและมีความสามารถในการ

ปรับตัวใหเ้ข้ากับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง (มัณฑนา ภัคคุณานนท์, 2559, บทคัดย่อ) 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 ว่าดว้ยเรื่อง

สิทธิและเสรภีาพของปวงชนชาวไทย ส่วนหนึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับความเสมอภาคของบุคคล

ในเรื่องเพศในมาตรา 27 เพื่อให้บุคคลไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามสามารถใช้สทิธิและมี

เสรีภาพได้เท่าเทียมกันกับบุคคลอื่น (ราชกิจจานุเบกษา, 2560, หนา้ 8) จากที่นำเสนอ

ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการที่กระทรวงศกึษาธิการได้เปิดให้โอกาสสุภาพสตรีสามารถ

เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศกึษาได้แสดงให้เห็นว่าสังคมมีความคาดหวังต่อผูบ้ริหารสตรี

และยอมรับความสามารถของผู้บริหารสตรีอย่างมาก ผูบ้ริหารโดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน

จะเป็นบุคคลที่มคีวามสำคัญในการบริหารโรงเรยีนและผูบ้ริหารโรงเรียนที่เป็นสตรีจะต้อง

มีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง อันเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการบริหารที่ประสบผลสำเร็จ 

คุณลักษณะเหล่านั้นประกอบไปด้วย การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ การสร้างแรง

บันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (วิเชยีร วิทยุอุดม, 

2554; วารุณ ีงอยผาลา, Bass& Avolio; 1994, Nemanich and Keller, 2007; Peter G. 

Northouse, 2010)  

 แนวคิดประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้

เป็นไปอย่างมีระบบ โดยมุ่งหวังไปที่การเกิดความเสมอภาค คุณภาพและความเท่าเทียม 

ในวงการศึกษา  ลดความเหลื่อมล้ำของผลผลิตด้านการศกึษา มีการกล่าวถึงคุณภาพ 

ของการจัดการศกึษาอย่างกว้างขวางทั่วโลก ซึ่งองค์การยูเนสโก (Grisay & Mahlek, 1992, 

p. 48) ได้กำหนดการวางแผนการศกึษาว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

ประกอบไปด้วยมิตทิี่สัมพันธ์กัน 3 มิติ คือ 1) ปัจจัยนำเข้า (input) ได้แก่ คุณภาพของ

ทรัพยากรที่ใชใ้นการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศกึษา  

2) กระบวนการสอน (teaching process) ได้แก่ คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียน 

การสอน และ 3) ปัจจัยส่งออก (output) ได้แก่ คุณภาพของผลผลติ ในการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของ Coombs (19991, pp. 22-23) ก็ได้สนับสนุนแนวความคิดนีว้่า คุณภาพของ

การจัดการศกึษา หมายถึง เนือ้หา วธิีสอน การจัดกระบวนการทางการศกึษา  

การพยายามที่จะปรับปรุงการศกึษาจนส่งผลใหเ้กิดนวัตกรรมจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้  

 การบริหารงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศกึษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตาม

ข้อกำหนดของกฎกระทรวงว่ามีการบริหารงานในสถานศกึษา 4 ด้าน ประกอบไปด้วย  

1) ดา้นวิชาการ 2) ดา้นงบประมาณ 3) ด้านบริหารงานบุคคล และ 4) ดา้นบริหารทั่วไป  

การบริหารงานทั้ง 4 ด้านให้เกิดประสทิธิผลเพื่อประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียนทั้ง  
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4 ด้านคือ การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการใหค้วามเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล 

และดําเนินงานเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศกึษา การแนะแนว การพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็ง

ทางวิชาการ การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน  

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ 

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ 

ในสถานศกึษา การพัฒนาและใชส้ื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา การจัดทำแผนงบประมาณ

และคำขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงนิตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง การอนุมัติค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร ผูอ้ำนวยการสถานศกึษาอนุมัตกิารใชจ้่ายงบตามงานโครงการที่กำหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใชจ้่ายเงนิ ภายใต้ความร่วมมอืของสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้

จ่ายเงนิงบประมาณประจำปีไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา การตรวจสอบ ติดตาม 

และรายงานการใช้งบประมาณ การตรวจสอบ ตดิตามและรายงานการใช้ผลผลติจาก

งบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา การปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่

ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

การวางแผนพัสดุ  การกำหนดแบบรูปรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอ

ตั้งงบประมาณส่งให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ

การจดัทำและจัดหาพัสดุเช่น สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง การจัดทำบัญชีผู้ขายหรือผู้รับจา้ง  

เพื่อสำหรับการดําเนนิงานจัดซือ้จัดจา้งและการประเมินผู้ขายและผูร้ับจ้าง การจัดหาพัสดุ 

โดยใหถ้ือปฏิบัติตามระเบียบว่าดว้ยการพัสดุของส่วนราชการและคำสั่งมอบอeนาจของ

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานการจัดทำพัสดุ และระเบียบกระทรวงศกึษา

ว่าดว้ยการให้สถานศกึษารับจัดทำรับบริการรับจ้างผลิตเพื่อจำหน่าย พุทธศักราช 2533  
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 การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ การจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงนิ การนำเงิน

ส่งคลัง การจัดทำบัญชีการเงิน การจัดทำรายงานทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงานแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและ

แบบรายงาน ตามคู่มอืการบัญชสีำหรับหน่วยงานย่อย พุทธศักราช 2515 หรอืตามระบบ

การควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พุทธศักราช 2544 การวางแผนอัตรากําลัง  

การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา การสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้ง การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงินเดือน การลาทุกประเภท การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก

จากราชการ การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์และการ 

ร้องทุกข์ การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ 

ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การส่งเสริม 

การประเมนิวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา การส่งเสริมและยกย่อง

เชดิชูเกียรติ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินัย  

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การริเริ่มส่งเสริม

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศกึษา การพัฒนาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา การพัฒนาระบบและเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศกึษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  

การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  

การพัฒนามาตรฐานและการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา การดำเนินงาน 

ธุรการ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดทำสำมะโนผูเ้รียน การรับ

นักเรียน การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรอืเลิก สถานศกึษา  

การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากร

เพื่อการศกึษา การทัศนศึกษา การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์ 

งานการศกึษา การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษาของบุคคล ชุมชน 

องคก์ร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาค

และส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  

และการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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 จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ติดชายแดนไทย-ลาว ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื มีพื้นที่ส่วนหนึ่งตดิริมแม่น้ำโขง มีประชากรในจังหวัดประมาณ 

700,000 คน มนีักเรียนอยู่ในระดับประถมศกึษาทั้งหมด 45,111 คน สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานได้แบ่งสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

ในจังหวัดนครพนมออกเป็น 2 เขต คือ 1) สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเมอืงนครพนม อำเภอปลาปาก อำเภอวังยาง 

อำเภอเรณูนคร อำเภอนาแก และอำเภอธาตุพนม 2) สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอนาทม อำเภอบ้านแพง อำเภอ 

ท่าอุเทน อำเภอศรสีงคราม อำเภอนาหว้า และอำเภอโพนสวรรค์ ทั้งนีเ้ขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมแต่ละเขตมีบริบทแตกต่างกันบ้างในส่วนของพื้นที่ อาชีพ 

และสภาพความเป็นอยู่ของประชากร จากการสำรวจพบว่าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ปีการศกึษา 2563 มีผูบ้ริหารโรงเรียน

โดยเฉพาะผูท้ี่เป็นผู้บริหารสตรีมีจำนวน 85 คน จงึอาจมีส่วนส่งผลใหม้ีประสิทธิผล 

ของโรงเรียนมากน้อยแตกต่างกัน 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ิจัยจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษา ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรทีี่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม โดยศึกษาอำนาจพยาการณ์ของภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีและประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้ริหารและครูผูส้อนจงึเป็นเพศหญิงทั้งหมด เนื่องจากผู้วจิัยต้องการทราบข้อมูลดังกล่าว 

โดยไม่มกีารองิเพศ จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและนำผลการศกึษาเผยแพร่แก่ปวงชน เสริมสร้างขวัญ

กำลังใจ และเผยแพร่องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิผลของ 

งานวิชาการของผูบ้ริหารสตรีอยู่เสมอ 

คำถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งคำถามการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารสตรี

และครูผูส้อนสตรี อยู่ในระดับใด 
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  2. ประสิทธิของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 

ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี อยู่ในระดับใด 

  3. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรี 

และครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  4. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี 

และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัด

นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตร ีมีความสัมพันธ์กันหรอืไม่ 

อย่างไร 

  6. ตัวแปรภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียน สังกัด 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ด้านใดบ้างที่มอีำนาจ

พยากรณ์ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี  

  7. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม อย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนมตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี 

  2. เพื่อศกึษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผู้สอนสตรี  
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  3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรี 

และครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  5. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี 

และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัด

นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตร ี 

  6. เพื่อหาอำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี  

  7. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

ในจังหวัดนครพนม 

สมมตฐิานของการวิจัย  

 1. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรขีองโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารสตรี

และครูผูส้อนสตรี อยู่ในระดับมาก 

 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถม 

ศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรี  

อยู่ในระดับมาก 

 3. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรี 

และครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน 
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 4. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

มีความแตกต่างกัน 

 5. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรแีละประสิทธิผลของ 

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรี มีความสัมพันธ์ทางบวก 

 6. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี อย่างน้อย 1 ด้าน มอีำนาจ 

พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี 

ความสำคัญของการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความสำคัญของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ได้ทราบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีทีส่่งผลต่อ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด

นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตร ีจำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  2. ได้แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

ในจังหวัดนครพนม และสามารถนำทางดังกล่าวไปใช้กับผูบ้ริหารสตรขีองโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดใกล้เคียง  

ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจัยภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ครั้งนีผู้ว้ิจัย

ได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้  
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  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  

   1.1 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาและวเิคราะห์แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี ของ Bass & Avolio (1994) ได้ระบุภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงที่เป็นขอบเขตด้านเนือ้หาการวิจัยดังต่อไปนี้ 

    1.1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

    1.1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ 

    1.1.3 การกระตุ้นการใชป้ัญญา 

    1.1.4 การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

   1.2 การวิจัยในครั้งนีผู้ว้ิจัยใช้ขอบข่ายการบริหารงานในสถานศกึษา  

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศกึษา  

(สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา้ 28-121) ทั้ง 4 ด้าน ดังต่อไปนี้  

    1.2.1 ด้านวิชาการ 

    1.2.2 ด้านงบประมาณ 

    1.2.3 ด้านบริหารงานบุคคล 

    1.2.4 ด้านบริหารทั่วไป 

  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

   2.1 ประชากรที่ใชใ้นงานวิจัยในครั้งนี ้ได้แก่ ผูบ้ริหารสตรแีละครูผู้สอน 

ในโรงเรยีนที่มผีูบ้ริหารสตรี ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

ในจังหวัดนครพนม ประจำปีการศกึษา 2563 จำนวน 581 คน แยกเป็นผู้บริหารสตร ี 

85 คน และครูผูส้อนสตรีจำนวน 496 คน จากโรงเรยีน 85 โรงเรียน  

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสตรีและครูผู้สอนสตรี ในโรงเรียนทีม่ี

ผูบ้ริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม โดยใช้

เกณฑ์รอ้ยละ 70 (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 40) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 410 คน  

ใช้เกณฑ์ร้อยละ 70 ในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นผู้บริหารสตร ีจำนวน 85 คน 

และครูผูส้อนสตรีในโรงเรยีนที่มีผู้บริหารสตรี จำนวน 325 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใชก้าร

สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 

    3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  
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     3.1.1.1 ผูบ้ริหารสตรี 

     3.1.1.2 ครูผูส้อนสตรี 

    3.1.2 ขนาดของโรงเรียน 

     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 

   3.2 ตัวแปรตาม 

    3.2.1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนสตรี 

     3.2.1.1 การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

     3.2.1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ 

     3.2.1.3 การกระตุ้นการใชป้ัญญา 

     3.2.1.4 การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

    3.2.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน 

     3.2.2.1 ด้านวิชาการ 

     3.2.2.2 ด้านงบประมาณ 

     3.2.2.3 ด้านบริหารงานบุคคล      

     3.2.2.4 ด้านบริหารทั่วไป 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 ในการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม 

ผูว้ิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)      ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้  

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีหมายถึง พฤติกรรมที่ 

ผูบ้ริหารสตรีใชก้ระบวนการเพื่อนำองค์การไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จ สร้างความ

เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพการทำงานของครูผู้สอน และยังเป็นแบบอย่างนำทางให้

ครูผูส้อนเกิดความตอ้งการเปลี่ยนแปลง ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

   1.1 การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหาร

สตรทีีเ่ป็นแบบอย่างที่ด ีเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธาไว้วางใจแก่ครูผูส้อนมีวิสัยทัศน์ 

และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปยังครูสอน มีความมั่นคงดา้นอารมณ์ สามารถ

ควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์วิกฤติได้อย่างดี มีศีลธรรม จรยิธรรมสูง หลักเลี่ยงการใช้

อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน มีความเฉลียวฉลาด มีสมรรถนะในการบริหารงานความตัง้ใจ 

เชื่อมั่น แน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อ และ ค่านิยมที่ถูกต้องของตนเองในการประพฤติ

 

 

 

 

 

 

   

   
 

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

  1.1 ผู้บริหารสตรี 

  1.2 ครูผู้สอนสตร ี

2. ขนาดของโรงเรยีน 

  2.1 โรงเรยีนขนาดเล็ก 

  2.2 โรงเรยีนขนาดกลาง  

  2.3โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญพ่ิเศษ 

3.ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน  

  3.1 น้อยกว่า 10 ปี  

  3.2 10-20 ป ี

  3.3 มากกว่า 20 ป ี

 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีทีส่่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิารสตรี 

   1. การมีอิทธิพลอยา่งมอีุดมการณ์ 

   2. การสรา้งแรงบันดาลใจ 

   3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา 

   4. การคำนงึถงึปัจเจกบุคคล 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน 

   1. ดา้นวิชาการ 

   2. ดา้นงบประมาณ 

   3. ด้านบรหิารงานบุคคล 

   4. ด้านบรหิารทั่วไป 
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ปฏิบัติตน เสรมิสร้างความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจให้แก่ครูผูส้อน 

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนมีวสิัยทัศน์และจุดประสงค์ในการทำงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน 

ครูผูส้อนมีความภาคภูมใิจในผู้บริหาร ครูผูส้อนพยายามพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี

เหมอืนผู้บริหาร 

   1.2 การสรา้งแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสตรี 

ทีป่ระพฤติตนในทางที่สร้างแรงจูงใจและสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่ครูผูส้อน มีการสร้าง

แรงจูงใจภายใน สร้างความท้าทายเรื่องงานแก่ครูผูส้อน กระตุน้จติวิญญาณและความ

กระตอืรอืร้นในการทำงานเป็นทีม มีเจตคตทิี่ด ีทำให้ครูผู้สอนสัมผัสกับภาพที่ประสบ

ความสำเร็จในอนาคต ทำงานที่บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน แสดงให้

ครูผูส้อนเห็นความเชื่อม่ันที่จะทำงานได้บรรลุเป้าหมาย เปิดโอกาสใหค้รูผูส้อนอาสา

ปฏิบัติงาน ได้แสดงความสามารถจนเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลอื่น จนครูผูส้อนเกิดความ

ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง 

   1.3 การกระตุ้นการใชป้ัญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารสตรกีระตุ้น

ให้ครูผู้สอนตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในโรงเรียน ทำใหค้รูผูส้อนมีความตอ้งการ

หาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดกีว่าเดิม เกิดสิ่งใหม่ 

และสร้างสรรค์ ผู้บริหารมีการตัง้สมมตฐิาน เปลี่ยนกรอบการมองปัญหาและการเผชิญกับ

สถานการณ์เก่า ๆ ด้วยวิธีการใหม่ ๆ มกีารจูงใจและสนับสนุนความคดิริเริ่ม ในการ

พิจารณาปัญหา และการหาคำตอบของปัญหา กระตุ้นให้ครูผู้สอนเกิดความคิดและเหตุผล 

ไม่วิจารณ์ในความคิดที่แตกต่าง ทำให้ครูผู้สอนรู้สกึว่าปัญหาคอืความท้าทายและเป็น

โอกาสในการแก้ปัญหาร่วมกัน สร้างความเชื่อม่ันแก่ครูผูส้อนว่าปัญหาทุกอย่างมทีางแก้ 

และพิสูจน์ได้ว่าอุปสรรคที่มากมายเหล่านั้นสามารถเอาชนะได้จากความร่วมมอืร่วมใจ

แก้ปัญหา กระตุ้นใหค้รูผูส้อนพัฒนาความสามารถของตนเอง เกิดความตระหนักเข้าใจ 

และแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง   

   1.4 การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารสตรีแสดง

ให้เห็นวา่มีการดูแลเอาใจใส่ครูผูส้อนเป็นรายบุคคล ทำให้ครูผู้สอนรูส้ึกมีคุณค่า  

และมีความสำคัญ ผูบ้ริหารแสดงบทบาทในการเป็นโค้ช เป็นที่ปรึกษาที่ดใีห้แก่ครูผู้สอน 

แต่ละคน ให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุนการ

ทำงานแก่ครูผูส้อน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจำเป็น และความ

ต้องการ เข้าใจและยอมรับความแตกต่างเหล่านัน้ มคีวามสนใจความตอ้งการของแต่ละ
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บุคคล เป็นผู้ฟังที่ดี เอาใจเขามาใส่ใจเรา มอบหมายงานให้ตรงตามความรูค้วามสามารถ

ของครูผู้สอนแต่ละคน ใหก้ารสนับสนุน คำแนะนำ สำหรับความก้าวหน้าในการทำงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ 

ที่วางไว้ บรรลุตามเป้าหมายของเกณฑ์ ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า มคีวามเกี่ยวเนื่องถึงการ 

ดำเนนิงาน บุคคล และผูร้ับบริการ ตามกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดขอบข่าย 

และภารกิจการบริหารและจัดการสถานศกึษา มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

   2.1 ด้านวิชาการ หมายถึง การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการ 

ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการการจัดการ

เรียนการสอนในสถานศกึษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรูก้ารนเิทศ

การศกึษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมอืในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา การจัดทำ

ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา การคัดเลือกหนังสอื 

แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

   2.2 ด้านงบประมาณ หมายถึง การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้ง

งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงนิตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง การอนุมัติการใช้

จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้

งบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลติจากงบประมาณ การระดม

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ

กองทุนเพื่อการศกึษา การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา การวางแผนพัสดุ  

การกำหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงนิ

งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการหรอืเลขาธิการคณะกรรมการ 
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การศกึษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำ 

และจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ การจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

จ่ายเงนิ การนำเงินส่งคลัง การจัดทำบัญชีการเงิน การจัดทำรายงานทางการเงิน 

และงบการเงิน การจัดทำหรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียน และรายงาน 

   2.3 ด้านบริหารงานบุคคล หมายถึง การวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรร

อัตรากำลังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงินเดือน การลาทุกประเภท การประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก

จากราชการไว้ก่อน การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์และ

การรอ้งทุกข์ การออกจากราชการ การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ การจัดทำ 

บัญชรีายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา การส่งเสริม 

และยกย่องเชดิชูเกียรต ิการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

การรเิริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

   2.4 ด้านบริหารทั่วไป หมายถึง การพัฒนาระบบและเครอืข่ายข้อมูล

สารสนเทศ การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การวางแผนการบริหารงาน

การศกึษา งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา การดำเนินงานธุรการ 

การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดทำสำมะโนผูเ้รียน การรับนักเรียน  

การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศกึษา การประสาน 

การจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา  

การทัศนศกึษา งานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา การส่งเสริม 

สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน

สังคมอื่นที่จัดการศกึษา งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น   

การรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน แนวทางการจัด 

กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  
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  3. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง ตำแหน่งของผูต้อบ 

แบบสอบถามที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัด

นครพนม แบ่งเป็น 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนสตรี และครูผู้สอนสตรี 

   3.1 ผูบ้ริหารสตรี หมายถึง ข้าราชการครูเพศหญิงที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง 

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัด

นครพนม 

   3.2 ครูผูส้อนสตรี หมายถึง ผู้ที่ประกอบวิชาชีพเพศหญิง ภายใต้การ 

กำกับดูแลสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ซึ่งทำหนา้ที่หลักในการ

จัดการเรยีนการสอนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีต่าง ๆ ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

  4. ขนาดโรงเรยีน หมายถึง ประเภทของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ที่แบ่งแยกตามเกณฑ์ข้อมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษา ปีการศกึษา 2562 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม  

เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

   4.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ที่มีผู้เรยีนตั้งแต่ 1-120 คน 

   4.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ที่มีผู้เรยีนตั้งแต่ 121-300 คน 

   4.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษขึน้ไป หมายถึง โรงเรียนในสังกัด 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ที่มีผูเ้รียนตั้งแต่  

301 คนขึน้ไป 

  5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ช่วงระยะเวลาของ 

ประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบันของผู้บริหารสตรี และ ครูผูส้อนที่ปฏิบัติงาน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม แบ่งออกเป็น  

5 กลุ่มดังต่อไปนี้ 

   5.1 น้อยกว่า 10 ปี  

   5.2 10-15 ปี  

   5.3 มากกว่า 20 ปี 
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  6. สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม  

หมายถึง โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 หรอืมัธยมศึกษา

ตอนตน้ ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ เขต 2 

จากข้อมูลสารสนเทศปีการศกึษา ปีการศึกษา 2563 

  7. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี หมายถึง  

การที่ผูว้ิจัยหาวิธีการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีโดยนำผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่พบว่าองค์ประกอบของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ในด้านที่มอีำนาจ

พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

ในจังหวัดนครพนม ไปสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 13 คน 

เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญนำเสนอแนวทางหรอืวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมแล้วนำเสนอผลการสัมภาษณ์สรุปในรูปความเรียง 

(content analysis 
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บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศกึษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรทีี่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม โดยสามารถสรุปสาระสำคัญตามลำดับ 

ดังนี้ 

  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ำ 

   1.1 ความหมายของภาวะผูน้ำ 

   1.2 ความสำคัญของภาวะผู้นำ 

   1.3 บทบาทและหน้าที่ของผู้นำ 

   1.4 ทฤษฎี แนวคิด ลักษณะของภาวะผูน้ำ 

   1.5 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำ 

    1.5.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 

   1.6 ประเภทวิธีการพัฒนา 

  2. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

   2.1 ความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   2.2 ความสำคัญของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   2.3 องค์ประกอบและลักษณะภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

  3. ผูบ้ริหารสตรี 

   3.1 บทบาทของสตรี 

   3.2 บทบาทของผู้บริหารสตรี 

  4. ประสิทธิผลของโรงเรียน 

   4.1 ความหมายของประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

   4.2 ความสำคัญของประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

   4.3 องค์ประกอบและลักษณะประสิทธิผลของโรงเรียน 
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  5. บริบทของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม

   5.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

   5.2 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

  6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   6.1 งานวิจัยในประเทศ 

   6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 

 ภาวะผูน้ำ เป็นองค์ประกอบหลักของผู้นำในการบริหารองค์กร ให้บรรลุผล

สำเร็จ ผูน้ำที่ดจีะต้องใชท้ั้งศาสตร์และศลิป์ในการบริหารงาน การใชศ้าสตร์ที่เหมาะสม 

คือ จัดการองค์การ จัดคนเข้าทำงาน สั่งการ ประสานงาน จัดการงบประมาณ และใช้ศิลป์

อย่างถูกต้อง ถูกเวลา เหมาะสมกับสถานการณ์ 

  1. ความหมายของภาวะผู้นำ 

   นักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศได้นำเสนอเกี่ยวกับความหมาย 

ของภาวะผูน้ำไว้ดังนี้ 

    สมชาย สุเทศ (2554, หน้า 76) ได้กล่าวถึงความหมายของภาวะผูน้ำ 

ว่า ภาวะผูน้ำนั้นหมายถึง ภาวะที่ผู้นำได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการสร้างวิสัยทัศน์  

และมีความกล้าในการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใหต้นเองหลุดพ้นจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ  

หรอืหลุดพ้นก้าวหน้ากว่ายุคสมัย รู้จักแสวงหาวิธีการหรอืเครื่องมือที่จะช่วยใหก้ารทำงาน

มีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุน ช่วยกระตุ้น จูงใจให้ผูป้ฏิบัติสามารถปฏิบัติงานสำเร็จ 

อย่างสม่ำเสมอ  

    ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 4) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ำว่า 

ภาวะผูน้ำเป็นการใช้อิทธิพลของผู้นำกับผูต้าม โดยใช้การโน้มน้าวจิตใจ สรา้งค่านิยม  

สร้างความเชื่อให้เกิดการคล้อยตาม จนปฏิบัติได้ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

และมีการสร้างเครือข่ายภายในองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

    กนกอร สมปราชญ์ (2562, หนา้ 223) ระบุว่า ภาวะผูน้ำของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน หมายถึงกระบวนการที่ผูบ้ริหารโรงเรียนใชเ้พื่อมอีิทธิพลต่อบุคลากร 

ครูผูส้อน ผูเ้รียน ชุมชน รวมถึงผู้มสี่วนร่วมต่อส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศกึษา โดยใช้
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กระบวนการสื่อสาร โน้มนา้วชักจูงใหเ้กิดความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายการจัดการศกึษา 

    Owens (2004) ให้ความหมายของภาวะผูน้ำว่า สภาวะที่คนสองคน

หรอืมากกว่ามีปฏิสัมพันธ์กัน มีอทิธิพลต่อมนุษย์ มีจุดประสงค์แน่ชัด ทำการเคลื่อนไหว 

ที่เกี่ยวกับสถาบัน การเมือง โดยมีจุดประสงค์ใชท้างจติวิทยา หรอืเนื่องดว้ยเหตุอื่น ๆ  

เพื่อปลุกเร้า หรอืสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้ตาม  

    Peter G. Northouse (2010, p. 3) ให้ความหมายของภาวะผู้นำว่า 

ภาวะผูน้ำเป็นกระบวนการที่บุคคลมีอทิธิพลต่อกลุ่มบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

ความเป็นผู้นำเกี่ยวข้องกับอิทธิพลคือ อิทธิพลเหล่าน้ันมผีลต่อผูต้ิดตามอย่างไร หากไม่มี

อิทธิพลภาวะผูน้ำนั้นก็จะไม่เกิด 

   กล่าวโดยสรุป ความหมายของภาวะผูน้ำ หมายถึง ภาวะความเป็นผูน้ำ

ของผู้นำที่มอีิทธิพลต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น

ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 

  2. ความสำคญัของภาวะผู้นำ 

   นักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศได้นำเสนอเกี่ยวความสำคัญ 

ของภาวะผูน้ำไว้ดังนี้ 

    ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2555, อ้างถึงในไชยา ภาวะบุตร, 2555,  

หนา้ 5) กล่าวถึงความสำคัญของภาวะผูน้ำว่า เป็นการกระทำที่ผู้นำแสดงบทบาทแห่งการ

นำเพื่อนร่วมงานหรือผูใ้ต้บังคับบัญชา โดยการกำหนดนโยบายของหน่วยงาน แสดงออก 

ในแต่ละสถานการณ์ ใชก้ระบวนการโน้มนา้วใจ จูงใจให้คล้อยตาม ภาวะผู้นำนั้นมอีิทธิพล

ต่อผู้ร่วมงานทุกสถานการณ์ เป็นการขับเคลื่อนของผู้นำที่จะทำให้องค์กรดำเนินไปสู่การ

บรรลุเป้าหมาย 

    วารุณ ีงอยผาลา (2556, หนา้ 27) นำเสนอว่าภาวะผูน้ำนั้นมี

ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำองค์กรใหป้ระสบความสำเร็จ เนื่องจากผู้นำเป็นผู้กำหนด 

วางแผน และจูงใจให้ผูต้ามตระหนักและเต็มใจปฏิบัติงานให้องค์กรประสบผลสำเร็จ 

กับการดำเนินงาน 

    กนกอร สมปราชญ์ (2562, หนา้ 139-218) ระบุว่าภาวะผูน้ำของ

ผูบ้ริหารมคีวามสำคัญดังนี้คือ 1) กำหนดให้ทิศทางการปฏิบัติการเพื่อมอีิทธิพต่อสมาชิก

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2) เป็นกระบวนการ และเป็นความสามารถที่ใชเ้พื่อมีอทิธิพลต่อ
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สมาชิก รวมทั้งผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศกึษา โดยใช้กระบวนการสื่อสาร ชักจูง 

โน้มนา้วใหเ้กิดความร่วมคิดร่วมทำร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3) เป็นอิทธิพลทางออ้ม 

ที่ส่งผ่านการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพ 4) เป็นหน่วยปฏิบัติการ เพื่อสร้างคุณภาพการศกึษาเป็นแหล่งที่ทำใหเ้กิด

มูลค่าเพิ่มของผู้เรยีนอย่างแท้จริง 5) เป็นความสามารถและวิธีการของการมีภาวะผู้นำของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่สนับสนุน และมีอทิธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และส่งผล

กระทบต่อคุณภาพของผูเ้รียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของประสทิธิผลโรงเรียน 

    มัณฑนา ชุมปัญญา (2563, หนา้ 19) ได้ให้ความสำคัญของภาวะ

ผูน้ำว่า ภาวะผูน้ำนั้นมีความจำเป็นสำหรับผู้นำอย่างยิ่ง การบริหารงานร่วมกับบุคคคลอื่น

หรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาต้องใช้ความเป็นภาวะผูน้ำ โดยให้บุคคลเหล่านั้นร่วมปฏิบัติงานด้วย

ความเต็มใจ หรอืด้วยความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการกระทำที่ส่งผลใหไ้ด้ทั้งงานและได้ทั้งใจ 

ของเพื่อนร่วมงาน ได้ผลงานที่มีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

    Prachi Juneja (2015) ได้ระบุความสำคัญของภาวะผูน้ำว่าภาวะผูน้ำ

เป็นหนา้ที่สำคัญของการจัดการที่ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

ตั้งแต่การเริ่มต้นดำเนินการ การให้คำแนะนำ การสร้างความมั่นใจ การสร้างขวัญกำลังใจ 

และการประสานงาน 

   กล่าวโดยสรุป ความสำคัญของภาวะผูน้ำ คอื พฤติกรรมหรอืการปฏิบัติ

ตนส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินการ ความก้าวหน้าขององค์กร การขับเคลื่อนองค์กร 

และการส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินการ 

  3. บทบาทและหน้าที่ของผู้นำ 

   นักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศได้นำเสนอเกี่ยวกับบทบาท 

และหน้าที่ของผูน้ำไว้ดังนี้ 

    ชาญชัย อาจนิสมาจาร (2554, หนา้ 52-54) ได้สรุปหน้าที่สำคัญของ

ผูน้ำไว้ดังนี ้1) เพื่อการรเิริ่มนำในทุกกิจกรรม กำหนดจุดหมาย จุดมมุ่งหมาย นำออกใช้ 

ติดตามว่าเป้าหมายบรรลุผลหรอืไม่ 2) เป็นตัวแทนของสถาบัน เป็นตัวแทนของภารกิจ 

และวัตถุประสงค์ต่อผูใ้ต้บังคับบัญชาและบุคคลภายนอก 3) ทำหน้าที่เป็นเพื่อน  

นักปรัชญาและผูชี้น้ำสถาบัน ออกคำสั่งที่จำเป็นและสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง  

4) แปลความ ให้เหตุผลต่อคำสั่งทุกคำสั่งอย่างชัดเจน 5) ส่งเสริมทีมงาน เป็นเหมือน 

กัปตันทีม พยายามเอาชนะใจของเพื่อนร่วมงาน หากปราศจากทีมงานภาวะผูน้ำก็จะ 
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ล้มเหลว 6) มสีัญชาติญาณที่จะนำและเป็นผูร้ิเริ่ม 7) ตัดสินใจอย่างลกึซึง้และรวดเร็ว  

8) มสีำนกึแห่งความรับผดิชอบ 9) มคีุณสมบัติทางศีลธรรม 10) มคีวามยืดหยุ่น  

11) มสีมรรถนะทางสตปิัญญาและความสามารถเชิงเทคนิค 12) มคีวามสามารถในการ 

บูรณาการและการดลใจ  

    ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 31) แบ่งบทบาทของผูน้ำออกเป็น  

3 รูปแบบ คอื 1) บทบาทที่มาพร้อมกับตำแหน่ง 2) บทบาทที่ถูกคาดหวังจากหน้าที่ 

ในตำแหน่ง 3) บทบาทที่ปฏิบัติจริงซึ่งอาจสอดคล้องกับตำแหน่ง 

    Bush (1998, as cited in Tony Bush, Les Bell & David Middlewood, 

2009, p. 5) ระบุว่า ภาวะผู้นำเชื่อมโยงค่านิยมและวัตถุประสงค์ ในขณะที่การบริหาร 

จะนำไปสู่การปฏิบัติหรอืประเด็นปัญหา การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์ได้นัน้เกิดจากความเป็นผู้นำและการจัดการที่ดีอย่างเท่าเทียม การกำหนด

วิสัยทัศน์ การนำนวัตกรรมมาใช้และการปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพและงานของ

โรงเรียนดำเนินไปอย่างมคีุณภาพ 

    Owens (2004 อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2555, หนา้ 3) ระบุว่า

ภาวะผูน้ำ มอีิทธิพลต่อมนุษย์ เป็นการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมอืง สถาบัน มจีุดประสงค์

ทางจิตวทิยา ปลุกเร้าและสร้างความพึงพอใจของผูต้าม 

    David Middlewood (2009, p. 145) ระบุว่างานของการนำและการ

จัดการผู้คนให้บรรลุผลอย่างมปีระสิทธิภาพสูง ยังคงเป็นส่วนที่ตื่นเต้นที่สุดและท้าทาย

ที่สุดและอาจเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดของบทบาทภาวะผูน้ำ  

    Tony Bush, Les Bell & David Middlewood (2009, p. 52) ระบุว่า 

บทบาทภาวะผูน้ำทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังทางสังคมของ ความซับซ้อน 

ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

   กล่าวโดยสรุป บทบาทและหนา้ที่ของผูน้ำ คอื การใช้ทักษะทางศาสตร์ 

และศลิป์ในการบริหาร และดำเนนิการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้  

  4. ทฤษฎี แนวคดิ ลักษณะของภาวะผู้นำ 

   ไชยา ภาวะบุตร (2555, หน้า 5) ได้แบ่งภาวะผูน้ำออกเป็น 2 ลักษณะ 

คือ 1) ภาวะผู้นำแบบทางการ คอืการใช้อำนาจในหนา้ที่ ที่ได้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ  

คนที่มคีวามเข้าใจในอำนาจหนา้ที่ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้นำที่ดีและ 2) ภาวะผูน้ำที่ไม่เป็น
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ทางการ คือบุคคลที่ไม่มอีำนาจหน้าที่ในตำแหน่งผู้นำแต่มอีิทธิพลต่อบุคคลอื่น กลายเป็น

ผูน้ำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อผูอ้ื่น ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นลักษณะพิเศษส่วนบุคคล  

   มัณฑนา ชุมปัญญา (2563, หนา้ 22-23) ได้ช้ีให้เห็นลักษณะของผู้นำว่า 

จะต้องมลีักษณะที่ผู้ตามสามารถยอมรับและปฏิบัติตาม อาจเป็นไปเพราะอำนาจ 

หรอืด้วยความเต็มใจ ภาวะผูน้ำเหล่านัน้จะเป็นสิ่งที่นำใหอ้งค์กรเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

มีวัฒนธรรมอันดี มีการส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกใหก้ับเพื่อนร่วมงาน  

ซึ่งสิ่งดังกล่าวประกอบไปด้วย 1) ความซื่อสัตย์ 2) ความฉับไว 3) การเตรียมพร้อม  

4) ความตั้งใจเรียนรู้ใหม่ 5) นสิัยที่ชอบผจญภัย 6) วสิัยทัศน์ และ 7) การเห็นประโยชน์ต่อ

ผูอ้ื่นเป็นที่ตั้ง 

   Bush and Glover, Leithwood and Duke, Leithwood et al, (1998 as 

cited in Jacky Lumby with Mariaanne Coleman, 2007, p. 71) วเิคราะห์และจัดว่าภาวะ

ผูน้ำโรงเรียนมกีารจัดหมวดหมู่ของทฤษฎี ภาวะผูน้ำแตกต่างกันจำนวนมาก และแบ่งได้  

8 ประเภท ดังนี้ 1) ภาวะผูน้ำทางวิชาการ 2) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงหรอืภาวะผูน้ำเชิง

ปฏิรูป 3) ภาวะผู้นำทางจริยธรรม 4) ภาวะผูน้ำแบบมีส่วนร่วม 5) ภาวะผูน้ำเชิงบริหาร  

6) ภาวะผูน้ำยุคใหม่ 7) ภาวะผูน้ำทางความพันธ์ และ 8) ภาวะผูน้ำเชงิสถานการณ์ 

   Bateman & Snell (2004) ได้กล่าวถึงลักษณะของภาวะผูน้ำที่แบ่งตาม

พฤติกรรมดังนี ้1) ภาวะผู้นำเชงิติดตามดูแล คือมีพฤติกรรมชี้แนะ สนับสนุน และใหข้้อมูล

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และ 2) ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์ คือ พฤติกรรมแบบให้เป้าหมาย 

แก้องค์กร ให้แนวทาง มกีารทำงานร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร 

อย่างสร้างสรรค์  

   Peter G. Northouse (2010, p. 69) ระบุว่า ภาวะผูน้ำแบ่งออกเป็น  

2 ลักษณะ คอืพฤติกรรมมุ่งงานและพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์ พฤติกรรมมุ่งงานจะมุ่ง

งานเป็นเป้าหมาย ผูน้ำจะช่วยใหผู้ต้ามบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ภาวะผูน้ำที่มุ่งสัมพันธ์ 

ช่วยใหผู้ต้ามรูส้ึกสบายใจกับตนเอง ผู้อื่น และสถานการณ์ที่ประสบพบเจอ 

   กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีและแนวคิดลักษณะของภาวะผูน้ำ คอื หลักหรอื

แนวทาง แนวคิดนำการนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ 

ตามเป้าประสงค์ แบ่งได้หลายรูปแบบ หลายลักษณะ  
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  5. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำ 

   5.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 

    การที่ผูบ้ริหารจะเป็นผู้ที่มสีมรรถนะ และมีศักยภาพ เป็นบุคคล 

แห่งการเรียนรู้สร้างความรู ้ใช้ความรู้ การพัฒนาภาวะผูน้ำ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง  

ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545 และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 52 ในการพัฒนาครู และคณาจารย์  

และบุคลากรทางการศกึษา กำหนดให้มีระบบ กระบวนการพผลติ พัฒนาครู คณาจารย์  

และบุคลากรทางการศกึษาให้มคีุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้สูง

โดยการกำกับและประสานใหส้ถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์  

และบุคลากรทางการศกึษาให้มคีวามพรอ้มและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ 

และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ 

ทางการศึกษา 

    นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล (2555) กล่าวว่า การพัฒนา คอืการทำให้

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เจริญขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งการตีความหมายได้ 2 นัย คือ  

1) การทำให้เจรญิด้านวัตถุ รูปแบบ และในเชิงปริมาณ 2) การพัฒนาในด้านร่างกาย จติใจ 

เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวติและความถูกต้องเหมาะสม เกิดผลประโยชน์สูงสุด เกิดความ

เกือ้กูลแก่สรรพชวีิต ไม่เบียดเบียน ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ ซึ่งเป็นการมอง

ในแง่ของพระพุทธศาสนา 

    วารุณ ีงอยผาลา (2556, หนา้ 129-130) กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนา 

คือ ชุดขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเพื่อให้การดำเนินการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ได้วางไว้ และแบ่งกระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะ

ผูน้ำ ออกเป็น 3 ระยะ คอื 1) การศกึษารูปแบบ 2) การสร้างและยนืยันรูปแบบและ  

3) การทดลองใช้รูปแบบ 

    ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 279) การพัฒนาภาวะผูน้ำ เป็นสิ่งที่

ผูน้ำควรกระทำอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นทันสมัย ทันเหตุการณ์เพื่อให้นำหน้าบุคคลอื่น 

โดยเฉพาะผูใ้ต้บังคับบัญชา 

    Cristopher Rohdes and Mark Brundrett (2009, as cited in Tony 

Bush, Les Bell & David Middlewood, 2009, p. 153) มแีนวคิดที่ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
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ภาวะผูน้ำกับการเรียนรูท้ี่เพิ่มขึน้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดในการเพิ่ม

ประสิทธิผลขององค์กรการศกึษา 

    กล่าวโดยสรุป ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา คอื  

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ สมรรรถนะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการ

ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในระดับที่สูงขึน้  

   5.2 ประเภทวิธีการพัฒนา 

    อรุณ รักธรรม (2541, หนา้ 196-234 อ้างถึงใน วารุณี งอยผาลา, 

2556, หนา้ 3) ระบุว่าวธิีและเทคนิค คือ เครื่องมอืควบคุมในการพัฒนาโปรแกรม 

โดยแบ่งวิธีการพัฒนาดังนี้  

     1. พัฒนาเป็นรายบุคคล คือ การศกึษาที่บ้าน การสอนงาน  

การฝึกวิธีทำงาน การเรียนรู้จากโปรแกรมสำเร็จรูป การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน  

     2. พัฒนาเป็นกลุ่ม คือการบรรยาย การประชุมอภปิราย  

การอภิปรายปัญหา การประชุมปฏิบัติการ การอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การแสดง 

บทบาทสมมต ิกรณีศึกษา การระดมสมอง เกมการบริหาร 

    ณรงวทิย์ แสนทอง (2548, อ้างถึงในทีมงาน Terrabkk.com, 2561)  

ได้กล่าวถึงเทคนิคการพัฒนาภาวะผูน้ำออกเป็น 5 รูปแบบ ได้ดังต่อไปนี ้1) การหา 

เมล็ดพันธุ์ คอื การหาผู้นำที่เราชื่นชอบหรอืผูน้ำตัวอย่าง 2) การหาดิน คือ คลุกคลีกับผูน้ำ

ตัวอย่างเพื่อใหเ้ข้าใจในพฤติกรรม 3) การรดน้ำพรวนดิน คือ การ พัฒนา ฝกึฝน แก้ไข 

ข้อดขี้อเสียของตนเอง 4) กำจัดศัตรูพืช คือ หาข้อดอ้ยเปลี่ยนเนข้อเด่น เพิ่มความเชื่อม่ัน 

ปรับวิธีคิด ความรู ้บุคลิกภาพ การพูดและ 5) การพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ คอื พัฒนาตนเอง

และพัฒนาผู้อื่น เช่น ผูใ้ต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ให้มีคุณภาพ โดยการถ่ายทอด

ประสบการณ์ และทันเหตุการณ์โลกอยู่เสมอ 

    ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 280-281) ระบุว่ารูปแบบการพัฒนา

ภาวะผูน้ำมี 4 รูปแบบดังนี้ 

     1. เรียนจากการทำงาน (Learn on the job) คือ การเรียนรู้ผ่านใน 

งานที่ศึกษา โดยไม่ดูที่ผลงาน มุ่งเป้าไปที่ผลงาน แต่ให้ดูกระบวนการทำงาน ศึกษา  

และเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น  

     2. เรียนรู้จากผูอ้ื่น (Learn from people) คอื เรียนรูจ้ากคนเก่ง  

คนที่ประสบความสำเร็จ อยู่ในสังคมนัน้ และใช้เวลาเรียนรู้กับกลุ่มคนเหล่าน้ัน 
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     3. เรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา (Learn from bosses) คอื การเรียน

จากแบบอย่างจะทำให้เรียนรู้ได้ดี หากได้เรียนรู้จะเจ้านายที่ทำงานเก่ง เราก็จะทำงานเก่ง

ไปด้วย 

     4. การฝกึอบรม (Training and Workshop) คือ การอบรมและ 

ปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งได้อีกเป็น 4 ประเภทดังนี ้1) การอบรมและปฏิบัติการจากการได้ 

เปลี่ยนตำแหน่ง หรอืการได้รับตำแหน่งใหม่ ๆ 2) การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในงาน  

3) การอบรมความสามารถ เพื่อจะได้ทำงานนั้นได้ 4) ฝึกเพื่อความก้าวหน้า 

    Dubrin (2007, pp. 388-389) ระบุว่าการพัฒนาภาวะผูน้ำของ  

มีดังนี ้ 

     1. การพัฒนาด้วยการสร้างการรับรู้ด้วยตนเอง (Leadership  

Development Through Self-awareness) คอืการเรียนรู้แบบวงจรเดี่ยว (Single-Loop 

Learning) และการเรียนรู้แบบวงจรคู่ (Double-Loop Learning) 

     2. การพัฒนาภาวะผูน้ำโดยการสรา้งวินัยในตนเอง (Leadership  

Development Through Self-discipline)  

    Colvin (2018) ได้รวบรวมแนวปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำไว้ดังนี้  

1) ลงทุนด้านเวลาและทรัพยากร 2) พัฒนาตั้งแต่แรกเริ่มและสม่ำเสมอ 3) ฝกึฝนจากงาน 

ที่ยากและท้าทาย 4) เรยีนรู้จากหน้าที่ที่หลากหลาย 5) รับฟังผลสะท้อนกลับและคำ

วิพากษ์วิจารณ์ 6) สร้างแรงบันดาลใจ 7) สร้างโอกาสในการมสี่วนร่วมในกิจกรรมทาง

สังคมเพื่อรับผดิชอบเป็นคณะกรรมในหน้าที่ด้านต่าง ๆ และ 8) สรา้งวัฒนธรรมการพัฒนา

ภาวะผูน้ำในเรื่องการให้ผลสะท้อนกลับ การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง และการทำกิจกรรม

ร่วมกับสังคม  

    กล่าวโดยสรุป ประเภทและวิธีพัฒนา คือ แนวทาง รูปแบบ ประเภท

ของการพัฒนา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่อยู่ในระดับสูงสุด เหมาะสมตามสถานการณ์มากที่สุด 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ พัฒนารายบุคคล และพัฒนากลุ่ม 
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ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนเป็นภาวะผู้นำที่สำคัญสำหรับผูบ้ริหารผูว้ิจัยจงึได้

ทำการศกึษาดังต่อไปนี้ 

  1. ความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   Bass & Avolio (1994) ได้นยิามความหมายของภาวะผูน้ำหาร

เปลี่ยนแปลงไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ผูน้ำมีอทิธิพลต่อผูต้าม โดยเปลี่ยนแปลงความ

พยายามของผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูต้าม

ไปสู่ระดับที่สูงขึน้และมีศักยภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์

ขององค์กร จูงใจให้ผูต้ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของตนและมองประโยชน์ของ 

กลุ่มองค์กรเป็นหลัก 

   วิเชยีร วิทยอุดม (2554, หน้า 12-21) นิยามภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ว่าเป็นการกระทำที่ผู้นำใช้บารมกี่อใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงในองค์กร ใชท้ักษะพลิกฟืน้

องค์กรใหป้ระสบความสำเร็จ 

   ไชยา  ภาวะบุตร (2560, หน้า 31) กล่าวว่าภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ผูน้ำนั้นจะกระตุ้นและจุดประกายใหผู้อ้ื่นร่วมพัฒนาอย่างเต็มความสามารถทำให้เกิดผล

สำเร็จทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ จึงเป็นการช่วยใหผู้ต้ามมเีจริญก้าวหน้า สามารถพัฒนา

สู่ความเป็นผู้นำ เกิดความร่วมมอื มกีารพึ่งพาอาศัย เป็นการอาศัยอิทธิพลในการ

มอบหมายงานและอำนาจ จงึจะประสบผลสำเร็จ 

   สุกัญญา พูลกสิ (2557, หน้า 35-36) ช้ีว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

คือผู้นำที่ใชค้วามสามารถจูงใจให้ผู้คนปฏิบัติตามที่คาดหวังเป็นแบบอย่างให้ผูต้าม 

เกิดความต้องการเปลี่ยนแปลง 

   Tony Bush (2011, p. 86) กล่าวว่าภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง คอื  

ภาวะผูน้ำที่ผู้นำเผยแพร่คุณค่าและความสนใจพื้นฐาน ดึงดูดผูเ้กี่ยวข้องทั้งหมดให้บรรลุ

เป้าหมายวัตถุประสงค์ทางการศกึษา 

   Kouzes & Posner (2012, p. 16-24) นยิามภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

เป็นกระบวนการที่สามารถฝกึฝนถ่ายทอดได้ ซึ่งผูน้ำจะแสดงภาวะผู้นำของตน 5 ด้าน

ดังต่อไปนี ้1) เป็นต้นแบบนำทาง 2) สรา้งแรงบันดาลใจในวิสัยทัศน์ร่วม 3) กล้าท้าทายต่อ
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กระบวนการทำงาน 4) เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อผูอ้ื่นและ 5) เสริมสร้างขวัญ

กำลังใจ 

   กล่าวโดยสรุปภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง หมายถึงพฤติกรรมที่ผู้นำใช้

กระบวนการเพื่อนำองค์การไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จองค์กร สร้างความเปลี่ยนแปลง 

พัฒนา เพิ่มศักยภาพการทำงานของผู้ตาม และยังเป็นแบบอย่างนำทางให้ผู้ตามเกิดความ

ต้องการเปลี่ยนแปลง 

  2. ความสำคัญของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   พิทูล อภัยโส (2557, หน้า 72) ช้ีว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  

ต้องมุ่งเน้นพัฒนาตนเองในทุกระดับ เพื่อผลักดันองค์กร ผู้บริหารใชค้วามมีภาวะผู้นำการ 

เปลี่ยนแปลง บริหารจัดการ สรา้งองค์กร เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

   สุกัญญา พูลกสิ (2557, หน้า 36-37) ระบุความสำคัญของภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงได้ดังต่อไปนี ้1) มอีิทธิพลต่อความคิด 2) คำนึงถึงผู้ตามในระดับบุคคล  

3) กระตุ้นปัญญาของผู้ตาม 4) สามารถสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้ตามและ 5) ช่วยพลิกฟื้น

องค์กร  

   อรอุมา ศรปีระทุมวงศ์ (2563, หนา้ 22) กล่าวถึงภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงมีความสำคัญ ต่ออิทธิพลความคดิ การสร้างแรงจูงใจ การยอมรับ การทุ่มเท

ทั้งกายและใจ และความผูกพันธ์ต่อวิสัยทัศน์ 

   Allyx (2000, p. 85) กล่าวว่าภาวะผูน้ำการเปลี่ยนสามารถดำเนินการ

เปลี่ยนแปลง แบบเผด็จการ มศีักยภาพ เพราะเต็มไปด้วยความแข็งแกร่ง มีเสน่ห์ 

และคุณสมบัติ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยยกระดับคุณภาพทางศีลธรรมของผูต้าม 

และลดข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์กรแห่งประชาธิปไตย  

   Peter G. Northouse (2010, p. 174) กล่าวถึงภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ส่งผลต่อผูต้ามดังต่อไปนี ้1) ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของผู้นำ 2) ความเชื่อที่

คล้ายคลึงระหว่างผู้นำและผูต้าม 3) การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข 4) รักเคารพในตัวผูน้ำ 

5) การเชื่อฟังคำสั่ง 6) สิ่งที่แสดงตัวตนของผูน้ำ 7) การมีส่วนร่วมทางความรู้สกึ  

8) เป้าหมายสูงและ 9) การเพิ่มความม่ันใจ 

   กล่าวโดยสรุปภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีและงานวิจัยของทั้ง

นักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญนั้น ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงมคีวามสำคัญต่อทั้งตัวผู้นำ  
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ผูต้าม และองค์กร ทั้งทางปฏิบัติ และความคิดความเชื่อ มอีิทธิพลครอบคลุมในทุกการ

ปฏิบัติในองค์กร  

  3. องค์ประกอบและลักษณะของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

   Bass & Avolio (1994) ได้นยิามถึงทฤษฎีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงว่า 

มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

    1.1 การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหาร

ที่เป็นแบบอย่างที่ด ีเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธาไว้วางใจแก่ครูผูส้อน มีวสิัยทัศน์ 

และสามารถถ่ายทอด วิสัยทัศน์ดังกล่าวไปยังครูผูส้อน มีความมั่นคงด้านอารมณ์ สามารถ

ควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์วิกฤติได้อย่างดี มีศีลธรรม จรยิธรรมสูง หลักเลี่ยงการใช้

อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน มีความเฉลียวฉลาด มีสมรรถนะในการจัดการเรยีนการสอน 

ความตัง้ใจ เชื่อมั่น แน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อ และค่านยิมที่ถูกต้องของตนเองในการ

ประพฤติปฏิบัติตน เสริมสร้างความภาคภูมใิจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจให้แก่

นักเรียน มีวสิัยทัศน์และจุดประสงค์ในการทำงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน มีความ

ภาคภูมิใจ พยายามพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 

    1.2 การสรา้งแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหาร 

ที่ประพฤติตนในทางที่สร้างแรงจูงใจและสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่ครูผูส้อน มีการสร้าง

แรงจูงใจภายใน สร้างความท้าทายเรื่องงานแก่ครูผูส้อน กระตุน้จติวิญญาณและความ

กระตอืรอืร้นในการทำงานเป็นทีม มีเจตคตทิี่ด ีทำให้ครูผู้สอนสัมผัสกับภาพที่ประสบ

ความสำเร็จในอนาคต ทำงานที่บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน แสดงให้

ครูผูส้อนเห็นความเชื่อม่ันที่จะทำงานได้บรรลุเป้าหมาย เปิดโอกาสให้ครูผูส้อนอาสา

ปฏิบัติงาน ได้แสดงความสามารถจนเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลอื่น จนครูผูส้อนเกิดความ

ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง 

    1.3 การกระตุ้นการใชป้ัญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารกระตุ้น

ให้ครูผูส้อนตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในโรงเรียน ทำให้ครูผูส้อนมีความตอ้งการ

หาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในโรงเรียนเพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เกิดสิ่งใหม่ 

และสร้างสรรค์ ครูผูส้อนมีการตัง้สมมตฐิาน เปลี่ยนกรอบการมองปัญหาและการเผชิญ 

กับสถานการณ์เก่า ๆ ดว้ยวิธีการใหม่ ๆ มกีารจูงใจและสนับสนุนความคดิริเริ่ม ในการ

พิจารณาปัญหา และการหาคำตอบของปัญหา กระตุ้นให้ครูผูส้อนเกิดความคิดและเหตุผล 

ไม่วิจารณ์ในความคิดที่แตกต่าง ทำให้ครูผู้สอนรู้สกึว่าปัญหาคอืความท้าทายและเป็น
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โอกาสในการแก้ปัญหาร่วมกัน สร้างความเชื่อม่ันแก่ครูผูส้อนว่าปัญหาทุกอย่างมทีางแก้ 

และพิสูจน์ได้ว่าอุปสรรคที่มากมายเหล่านั้นสามารถเอาชนะได้จากความร่วมมอืร่วมใจ

แก้ปัญหา กระตุ้นให้ครูผูส้อนพัฒนาความสามารถของตนเอง เกิดความตระหนักเข้าใจ 

และแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง   

    1.4 การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารแสดง 

ให้เห็นว่ามีการดูแลเอาใจใส่ครูผูส้อนเป็นรายบุคคล ทำให้นักเรียนรู้สึกมีคุณค่า และมี

ความสำคัญ ผูบ้ริหารแสดงบทบาทในการเป็นโค้ช เป็นที่ปรึกษาที่ดใีห้แก่ครูผูส้อนแต่ละคน 

ให้โอกาสในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุนการทำงาน 

แก่ครูผูส้อน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจำเป็น และความต้องการ 

เข้าใจและยอมรับความแตกต่างเหล่านั้น มคีวามสนใจความต้องการของแต่ละบุคคล  

เป็นผู้ฟังที่ดี เอาใจเขามาใส่ใจเรา มอบหมายงานให้ตรงตามความรูค้วามสามารถของครู 

แต่ละคน ให้การสนับสนุน คำแนะนำ สำหรับความก้าวหน้าในการทำงานทีรับผดิชอบ 

ผู้บริหารสตรี 

 บทบาทของสตร ีโดยเฉพาะบทบาทของผู้บริหารสตรี เกี่ยวข้องกับการบริหาร

สถานศกึษาเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี การตระหนักถึงบทบาทของสตรี จะเป็นการแสดงให้เห็น

ถึงศักยภาพของสตรมีากยิ่งขึน้ดังนี้ 

  1. บทบาทของสตรี 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ได้สนับสนุนใหส้ตรีเพศมบีทบาทและโอกาสเท่าเทียมกับเพศชาย มีการกำหนดส่วนร่วม

กำหนดนโยบายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสถาบันการเมืองไม่ว่าจะเป็นสภานิตบิัญญัติ 

บริหาร ตุลาการ และตำแหน่งที่มอีำนาจในระบบราชการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตร ีพ.ศ. 2560-2564 ได้เพิ่มบทบาทสตรี 

ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวติของสตรสีังคมไทย  

ให้มคีวามเท่าเทียมทางเพศ สรา้งสังคมที่ปราศจากอคติระหว่างหญิงชาย ผลักดันให้การ

พัฒนาสตรีสู่การพัฒนากระแสหลัก ขจัดความรุนแรงต่อสตรีเสริมพลังบทบาทสตรี 

ทางเศรษฐกิจ มกีารจัดตัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปี พ.ศ. 2555 เน้นการคลายความ

เชื่อเกี่ยวกับบทบาทสตรีในมุมมองของจารัตประเพณีที่มองว่าผูช้ายเป็นใหญ่ ปรับเปลี่ยน
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ความเข้าใจบทบาทหญิงชายในมุมมองของโลกปัจจุบัน ที่เน้นความเสมอภาค เท่าเทียมกัน 

ให้เกียรตกิัน 

   ชุลีพร อร่ามเนตร (2554) ได้กล่าวว่า บทบาทของสตรีหรอืผู้หญิงในยุค

ปัจจุบัน มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เพราะสตรีเป็นอีกหนึ่งพลัง 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม ดว้ยภาระหนา้ที่ทุกสิ่งอย่าง ไม่ว่าจะเป็น 

การทำงานนอกบ้าน และดูแลคนในบ้าน  

   ศุภฤกษ์ หงส์ภักดี (อ้างถึงใน ชุลีพร อร่ามเนตร, 2554) ชีแ้จงว่า 

สำนักงานกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว ได้ส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิง  

และความเข็มแข็งของครอบครัว โดยกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไก กฎหมายด้านการ

ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย พัฒนาศักยภาพสตรี เปิดโอกาสใหม้ีส่วนร่วม 

อย่างแท้จริงในกระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะของสตรมีากขึ้น  

   กิตติ์ธัญญา วาจาดี (2562) ได้กล่าวถึงบทบาทสตรีไทยในยุคปัจจุบัน 

ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นนอกบ้าน ในบ้าน ผู้หญิงยุคใหม่

หลายคนต้องพัฒนาตนเองทุก ๆ เรื่อง เพื่อให้ทันต่อยุคและเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน 

โดยเฉพาะบทบาทการเป็นผู้นำที่ด ีเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก เพราะการทำงาน ร่วมกับคน

หรอืการบริหารบุคคลในองค์กร การตัดสินสิ่งสำคัญมักเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการที่

ส่งเสริมใหผู้้หญิงก้าวไปสู่การเป็นผู้นำนั้น ก็ต้องสละในหลาย ๆ สิ่ง โดยเฉพาะเวลาที่มใีห้

ครอบครัว ที่สังคมยังมองผู้หญิงไทยต้องรับผดิชอบงานในบ้านมาเป็นอันดับ 1 ถึงแม้ต้องไป

ทำงานนอกสถานที่ ดังนัน้ปัจจุบัน ผู้หญิงยุคดิจิตอลต้องเก่งทั้งโลกภายในและโลกภายนอก 

และโลกสังคมออนไลน์ 

   กล่าวโดยสรุป ในยุคปัจจุบันมกีารพัฒนาและสนับสนุนบทบาทสตรี  

ให้การยอมรับในการทำงาน เปิดโอกาสให้เข้าถึงและเข้ารับหน้าที่ตำแหน่งสำคัญมากขึ้น 

ถึงแม้ว่าจะต้องรับหน้าที่บทบาทภายในบ้านดว้ยก็ตาม ดังนัน้ ผูห้ญิงยุคปัจจุบัน 

จงึเต็มไปด้วยหน้าที่ที่ตอ้งรับผดิชอบทั้งภายในบ้านและนอกบ้านคือหน้าที่ในองค์กร 

อย่างเต็มความสามารถ 

  2. บทบาทของผู้บริหารสตรี 

   สุพรรณี มาตรโพธิ (2549, หนา้ 2) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสตรี 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี ้สภาพความเป็นจรงิของสังคมทั่วโลกได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ

แก่ผูผู้น้ำสตรี อันเนื่องมาจากข้อที่ว่าปัจจุบันสตรีในการศกึษามากขึ้น มกีารเปิดโอกาส 
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ให้สตรไีด้พัฒนาตนเองจนทำให้มบีทบาทเพิ่มมากขึ้นในทุกวงการและทุกระดับ แม้ว่าสภาพ

สังคมไทยที่มคี่านยิมและวัฒนธรรมที่จำกัดบทบาทสตรีไทยที่เป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็น 

ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมอืงการปกครองและด้านอื่น ๆ สังคมในมีค่านิยมเรื่อง 

ความสวยงามประกอบกับสรีระทางร่างกายที่ส่งผลใหม้ีสถานภาพด้อยกว่าเพศชาย 

   พิรญาณ์ บุญญสถิต (2553, หนา้ 85-105) ได้ระบุว่า ผูบ้ริหารสตรสีตรี

มักมีพฤติกรรมในบทบาทของคนเองทั้งดีและไม่ดี เช่น เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในเรื่อง

งานและเรื่องส่วนตัว เน้นถึงความละเอียดถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน 

พิถีพิถันในเรื่องเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ทำให้กวนใจในรายละเอียดทั้งเรื่องงานและไม่เกี่ยวกับงาน 

ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้ายอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น นำเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่อง

งานและอารมณ์แปรปรวน นอกจากนี้ผลการวิจัยในเพศของผู้บังคับบัญชาที่ตอ้งการพบว่า 

ผูใ้ต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ต้องการผูบ้ังคับบัญชาเพศใดก็ได้ 

   มัณฑนา ภัคคุณานนท์ (2559, หนา้ 80-97) ได้กล่าวถึงบทบาทของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนนั้นมีบทบาทหนา้ที่สำคัญมากในการจัดการศึกษา มกีารผลักดันให้สตรี 

มีบทบาทและตำแหน่งในการบริหารงานมากขึ้นเพราะสตรมีีความรู้ความเข้าใจ กับปัญหา

ความรุนแรงทั้งต่อเด็กและสตรี เพราะการทำงานของผูบ้ริหารย่อมส่งผลต่อผลลัพธ์ของ

โรงเรียนโดยตรง ต้องใชท้ักษะความรูค้วามเข้าใจเป็นการเฉพาะในการทำงาน เพราะเป็น

งานที่ใกล้ชิดกับเด็กและประสานความสัมพันธ์กับผูป้กครองอย่างต่อเนื่อง ดว้ยบทบาท 

ในความเป็นหญิงนี้ ผู้บริหารสตรีมคีวามเป็นแม่ อ่อนโยน ช่วยเหลอืเผื่อแผ่ แบ่งปัน  

รักและเอาใจใส่เด็กเหมอืนลูก เข้าใจจิตวทิยาพัฒนาการและพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก  

พร้อมร่วมมือกับหลายฝ่ายแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดกับเด็ก  

   ข่าวมติชนรายวัน (2563, หน้า 18) ได้ระบุถึงเนื้อหาของบทบาทผูบ้ริหาร

สตรีไว้ว่า มกีารวิพากษ์และมีการจับตามองหลายมิติ ซึ่งในการรับรู้ที่ผ่านมาจะพบว่า

ผูห้ญิงได้รับการยอมรับและมีความสามารถรั้งตำแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง อาทิ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจา้หน้าที่ปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่านการงาน  

ซึ่งงานวิจัยของแกรนด์ ธอนตัน อนิเตอร์เนชันแนล ที่ปรึกษาทางธุรกิจในประเทศไทย  

มีผู้หญิงได้รับตำแหน่งผูบ้ริหารระดับสูงมากขึ้นทั่วโลก ทั่วทั้งภูมภิาคโดยเฉพาะในอาเซียน 

ที่หลายตัวชีว้ัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก โดยร้อยละ 94 ของบริษัทในอาเซียนที่ทำการ

สำรวจมีผูห้ญิงเป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างนอ้ย 1 คน สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่รอ้ยละ 87 

สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงได้ก้าวขึน้มามีบทบาทในฐานะ “ผู้นำ” ในโลกการทำงานกันมากขึ้น  
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   เกศรา มัญชุศรี (2563) ได้ช้ีถึงบทบาทผูบ้ริหารสตรวี่า เบื้องหลัง

ความสำเร็จของบุรุษ มักจะมีสตรีที่ดีคอยสนับสนุนเสมอ เพราะเป็นการสะท้อนใหเ้ห็นถึง

ความสามารถและความสำคัญของสุภาพสตรีที่มตี่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของ 

เหล่าสุภาพบุรุษทั้งหลาย โดยจะคอยสนับสนุนอยู่เบือ้งหลัง องค์กรการเงินที่สำคัญระดับ

นานาชาติหลายแห่ง ปัจจุบันมผีูห้ญิงก้าวขึน้มาเป็นผูน้ำไม่น้อย เช่น ครสิเตียน ลาการ์ด 

ผูอ้ำนวยการธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหญิงคนแรกที่รับช่วงต่อจาก เบน เบอร์นันเด้  

ในการแก้ปัญหาวิกฤติการเงินสหรัฐฯ และปัจจุบันกำลังดำเนินการปรับลดกระบวนการ QE 

ให้ตลาดเงินของสหรัฐ และของโลกกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งนางอังเกล่า แมร์เคิล 

นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเยอรมันนีที่ได้รับเลือกเข้ามาใหช่้วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 

ในประเยอรมนี 

  กล่าวโดยสรุปบทบาทของผู้บริหารสตรีนั้นจำเป็นต้องเผชิญกับอุปสรรคของ

ทัศนคตทิี่มองว่าไม่เท่าเทียมระหว่างเพศชายและเพศหญิง รวมไปถึงความก้าวหน้าของการ

ทำงานในลักษณะคล้าย ๆ กัน เนื่องจากภาระหนา้ที่ดูแลครอบครัวนอกเวลางาน ปัญหา

การจัดสรรเวลาในการทำงาน และการขาดโอกาสในการสร้างเครือข่าย แต่ทั้งนี้ทั้งนัน้ 

การก้าวถึงตำแหน่งการบริหารของผู้บริหารสตรกี็มีเพิ่มมากขึ้น ได้รับบทบาทหนา้ที่ 

ที่สำคัญในสังคม และวงการต่าง ๆ มากขึ้น มีการสนับสนุนในแต่ละหน่วยงานเพิ่มขึน้ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 ประสิทธิผล คือการแสดงใหเ้ห็นถึงผลลัพธ์ของการดำเนินเงินว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายที่วางไว้หรอืไม่ หากการดำเนินงานไม่คาดหวังให้เกิดประสทิธิผล การทำงาน 

ก็จะเป็นไปอย่างเรื่อยเปื่อย ไม่มีแรงกระตุ้น ผู้วจิัยจงึเล็งเห็นประเด็นของประสทิธิผล 

ได้ดังต่อไปนี้ 

  1. ความหมายของประสิทธิผล 

   พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้ระบุถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลสำเร็จของการ

บริหารงานในโรงเรยีนทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย งานด้านบริหารวิชาการ งานด้านบริหาร

งบประมาณ งานด้านบริหารบุคคล และงานด้านบริหารทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียนตอ้งใช้

ความรู ้ความสามารถ กลวิธีต่าง ๆ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาเป็น

องค์ประกอบในการบริหารโรงเรยีน ซึ่งการบริหารโรงเรียนใหม้ีประสิทธิผลนั้นผูบ้ริหาร 
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โรงเรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานทั้ง 4 ด้าน ตอ้งมคีวามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 

ของตนเอง การบริหารจัดการในโรงเรียนเป็นงานที่ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องรับผดิชอบ 

ในหลายด้าน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเข้าใจโครงสร้าง ลักษณะงานของแต่ละด้าน 

เป็นอย่างดี เพื่อให้ผลสำเร็จของงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

   สมหมาย เทียนสมใจ (2556, หนา้ 29) กล่าวถึงประสิทธิผล หมายถึง  

ระดับความสามารถในการดำเนนิการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรอืการที่บุคคล

สามารถปฏิบัติงานจนบรรลุผลสำเร็จ รู้สึกพึงพอใจในงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

ดำเนนิพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

   ประเทืองทิพย์  สุกุมลจันทร์ (2557, หนา้ 67) ให้ความหมายของ

ประสิทธิผลว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่กำหนด มคีุณภาพ ดำเนินการ

บรรลุตามภารกิจหลักขององค์การที่ตัง้ไว้  

   เฉลิม สุขเจริญ (2557, หน้า 7-8) ระบุว่าประสทิธิผล หมายถึง  

การทำงานให้มีผลสำเร็จในแง่ของการบริหารจัดการเป้าหมายขององค์การ ทำถูกต้องตาม

สิ่งที่ควรทำ การบรรลุเป้าหมายอาจใชท้รัพยากรมากหรอืน้อย ได้อย่างสมดุล คือ 

ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ใช้คนเหมาะสมกับงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์คุ้มค่า เกิดประโยชน์

สูงสุด บุคคลในองค์กรรู้สกึถึงความเสมอภาค ยุติธรรม ในองค์กร อีกทั้งยังแสดงศักยภาพ 

ของตนอย่างเต็มตามความสามารถ 

   ภูมสิิษฐ์ สุคนธวงศ์ (2559, หนา้ 39) กล่าวถึงประสิทธิผลว่า  

เป็นความสำเร็จและความสามารถในการดำเนินงานของโรงเรียนในการตอบสนอง 

ความตอ้งการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งสามารถวัดและประเมินได้อย่างชัดเจน 

   Hoy and Miskel (2005, pp. 373-398) ได้ให้ความหมายประสิทธิผล

ของโรงเรียนนัน้หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 2) ความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน 3) สมาชิกในโรงเรียนมีขวัญกำลังใจที่ดี ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียนอันประกอบไปด้วย ผลสัมฤทธิ์ ทัศนคติทางบวก การปรับตัว 

ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหา 

   กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผล หมายถึง ความสำเร็จที่เกิดขึ้นตาม

เป้าประสงค์ที่วางไว้ บรรลุตามเป้าหมายของเกณฑ์ ใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่า มคีวาม

เกี่ยวเนื่องถึงการดำเนินงาน บุคคล และผู้รับบริการ 
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  2. ความสำคัญของประสิทธิผล 

   สมหมาย เทียนสมใจ (2556, หนา้ 29) กล่าวว่าประสิทธิผลเป็นการ 

ตรวจสอบผลการดำเนินงานว่าองค์กรมีสภาพการปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างไร  

ประสบความสำเร็จหรอืไม่ พิจารณาได้จากสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบต่าง ๆ 

ขององค์กร 

   อาภรณ์ อ่อนคง (2556, ไม่ปรากฎเลขหน้า) ระบุว่า ประสิทธิผลคือ 

เครื่องมือบ่งชีก้ารตัดสินใจว่าการบริหารของหน่วยงานหรอืองค์การสามารถดำเนินการ 

จนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ แสดงถึงผลสำเร็จของงาน ประสิทธิผลนั้น 

มีความสำคัญต่อการบริหารงานขององค์กร เป็นการสรุปผลว่าการบริหารนี้ประสบ

ความสำเร็จหรือไม่ มากเพียงใด ซึ่งประสิทธิผล และประสิทธิภาพสัมพันธ์กัน  

ภายใต้เงื่อนไขการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

   ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ (2557, หน้า 16) ได้กล่าวถึง

ความสำคัญของประสิทธิผลนั้นมีความแตกต่างตามความเข้าใจของนักวิชาการแต่ละคน 

ซึ่งในการนี้ประสทิธิผลเป็นตัวการสำคัญของเครื่องตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าการบริหาร 

ขององค์กรประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด 

   จตุรภัทร ประทุม (2559) ได้กล่าวว่าประสิทธิผลขององค์กรสำคัญ 

อย่างยิ่งในศาสตร์ของการบริหาร เป็นการประเมินขั้นสุดท้ายว่าการบริหารองค์กรนั้น

ประสบความสำเร็จหรอืไม่ จะอยู่รอดและมั่นคง ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลองค์กร หากบรรลุ

วัตถุประสงค์ องค์กรก็สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ ซึ่งสามารถพิจารณาความสำคัญแยกได้

ตามข้อต่อไปนี ้1) ช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์การจัดตัง้องค์กร 2) ประเมนิผลการ

ดำเนนิงานกับแผนงานที่กำหนด และ 3) ประเมินผลสำเร็จกับวัตถุประสงค์โดยพิจารณา

แบ่งเป็น ระดับบุคคล และองค์กร 

   Hoy & Miskel (2001, pp. 305-306) ได้กล่าวถึงความสำคัญของ

ประสิทธิผลองค์กรว่า เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร การอยู่รอดขององค์กร มีตัวบ่งช้ี

จากปัจจัยนำเข้า และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการนำเข้า พิจารณาได้จาก การปรับตัว  

การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการรักษาสิ่งซ่อนเร้นภายใน 

   กล่าวโดยสรุป ความสำคัญของประสทิธิผลการปฏิบัติงาน คอื  

การทราบถึงข้อดขี้อเสียการปฏิบัติงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์ อย่างไร  

มีประสิทธิผลมากเพียงใด  
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  3. องค์ประกอบของประสิทธิผลของโรงเรยีนตามขอบข่ายของการ 

บริหารงานโรงเรยีน 

   3.1 ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลลัพธ์ของการดำเนนิงานของ

โรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2545 ได้ระบุถึง การปฏิบัติงานในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผลว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนควรดำเนนิงานภายในโรงเรียน 

อย่างมีระบบแบบแผนการดำเนินงานอันแสดงถึงลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่เป็น

กระบวนการ การกำหนดบุคลากรที่รับผดิชอบ การมีแผนการควบคุม กำกับ ตดิตาม  

และประเมินผลงานที่ชัดเจน ตามลักษณะของงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) งานด้านบริหาร

วิชาการ 2) งานด้านบริหารงบประมาณ 3) งานด้านบริหารบุคคล และ 4) งานด้านบริหาร

ทั่วไป 

    3.1.1 ประสิทธิผลด้านวิชาการ 

     3.1.1.1 หลักการและแนวคิดประสิทธิผลด้านวิชาการ 

      ให้สถานศกึษาจัดทำหลักสูตรสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามกรอบ 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขึน้พืน้ฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ

ของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู ผูบ้ริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมสี่วนร่วม  

มุ่งส่งเสริมสถานศกึษาใหจ้ัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรยีนมีความสำคัญที่สุด  

มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมสี่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  

รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งการเรยีนรู้ มุ่งจัดการศกึษาให้มคีุณภาพและมาตรฐาน 

โดยจัดใหม้ีดัชนีชีว้ัด คุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และสามารถ 

ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศกึษาได้ทุกช่วงช้ัน ทั้งระดับเขตพื้นที่การศกึษา 

และสถานศกึษา 

     3.1.1.2 ขอบข่ายภารกิจและการดำเนินงานของสถานศึกษา 

      1) การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรูท้้องถิ่นที่สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาจัดทำไว้ วิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษา เพื่อกำหนดจุดเน้นหรอืประเด็นที่

สถานศกึษาหรอืกลุ่มเครือข่ายสถานศกึษาใหค้วามสำคัญ ศกึษาและวิเคราะห์ขอ้มูล 

สารสนเทศของสถานศกึษาและชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ของสถานศกึษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษาเพื่อนำไป
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จัดทำรายวิชาพื้นฐานหรอืรายวิชาเพิ่มเติม จัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรยีน

ประเมินผลและปรับปรุงผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัติ 

      2) การวางแผนงานด้านวิชาการวางแผนงานด้านวิชาการ  

โดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับดูแล นเิทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่  

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล  

และการเทียบโอนผลการเรียนการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา  

การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู้ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา และการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็ง 

ทางวิชาการ ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัตโิดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน 

      3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา จัดทำแผนการ

เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูโ้ดยความร่วมมอืของเครือข่ายสถานศกึษา จัดการเรียน 

การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโ้ดยเน้นผูเ้รียน 

เป็นสำคัญ บูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อคุณภาพ ใช้สื่อการเรียน

การสอนและแหล่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาหอ้งสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอือ้ต่อ

การเรียนรู ้ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลอืนักเรียนพิการด้อยโอกาส 

และมีความสามารถพิเศษ 

      4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา การจัดทำหลักสูตร

สถานศกึษาเป็นของตนเอง โดยจัดใหม้ีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึน้ใช้เอง ให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น จัดทำ

หลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา  

มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข จัดให้มวีิชาต่าง ๆ 

ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศกึษาธิการ เพิ่มเติม

เนือ้หาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึง้มากขึ้น สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ 

การศกึษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศลิป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศกึษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

ผูบ้กพร่องพิการและการศกึษาทางเลือก และเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้อง

สภาพปัญหา ความตอ้งการของผู้เรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและโลก สถานศกึษา
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สามารถจัดทำหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู ้การสอนและอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยความ ร่วมมอืของสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาและเครือข่ายสถานศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานใหค้วาม

เห็นชอบหลักสูตรสถานศกึษา นิเทศ ตดิตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา 

และรายงานผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศกึษารับทราบ 

      5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้จัดเนือ้หาสาระและกิจกรรม

ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรยีนโดยคํานึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์

ความรูม้าใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์

จรงิ ฝกึการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

จัดการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวย

ความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมี ความรอบรู้ รวมทั้งสามารถ ใช้การวิจัย

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี ้ผูส้อน และผู้เรียนอาจเรียนรูไ้ปพร้อมกัน  

จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรูใ้ห้เกิดขึน้ 

ได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสาน ความร่วมมอื กับบิดามารดาและบุคคลในชุมชน 

ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ 

      6) การวัดผล ประเมนิผล และดำเนินการเทียบโอนผลการ

เรียน กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศกึษา ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โดยใหส้อดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ จัดทำเอกสารหลักฐานการศกึษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศกึษา วัดผล ประเมนิผล เทียบโอนประสบการณ์

ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน ให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและจัดใหม้ีการ

ซ่อมเสริมกรณีที่มผีูเ้รียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จัดให้มกีารพัฒนาเครื่องมอืในการวัด

และประเมินผล จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผล 

การเรียนเพื่อใชใ้นการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ รายปี/รายภาค และตัดสิน

ผลเรยีนการผ่านช่วงช้ันและจบการศกึษาช้ันพื้นฐาน การเทียบโอนผลการเรียน เป็นอำนาจ

ของสถานศกึษาที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่  
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คณะกรรมการเทียบระดับการศกึษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และวิชาการ พรอ้มทั้งให้ผู้บริหารสถานศกึษาอนุมัตกิารเทียบโอน 

      7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้และ

กระบวนการทำงานของนักเรียน ครูและผูเ้กี่ยวข้องกับการศกึษาพัฒนาครูและและนักเรียน

ให้มคีวามรูเ้กี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัย เป็นสำคัญในการเรียนรู้ 

โดยใช้กระบวนการวิจัยวิจัยเป็นสำคัญในการเรียนรูท้ี่ซับซ้อนขึ้น ทำให้ผู้เรยีนได้ฝกึการคิด 

การจัดการ การหาเหตุ ผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ 

และการเรียนรูใ้นปัญหาที่ตนสนใจพัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วยกระบวนการวิจัย รวบรวม 

และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรูแ้ละพัฒนาคุณภาพการศกึษา รวมทั้งสนับสนุนให้

ครูนำผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

      8) การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ จัดให้มแีหล่งเรียนรู้

อย่างหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาให้พอเพียง เพื่อสนับสนุนการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และการจัดกระบวนการเรียนรู ้จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายใน

โรงเรียนใหเ้อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น พัฒนาหอ้งสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

จัดให้มหีอ้งสมุดหมวดวิชา หอ้งสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในห้องเรยีน หอ้งพิพธิภัณฑ์  

หอ้งมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อนิเทอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ Resource  

Center สวนสุขภาพ เป็นต้น จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้เอื้อต่อการ 

จัดการเรยีนรู้ของผู้เรียน ของสถานศึกษา เช่น จัดเส้นทาง/แผนที่และระบบการเชื่อมโยง

เครือข่ายห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ ภูมปิัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ส่งเสริมให้ครู 

และผูเ้รียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศกึษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ 

กำกับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

      9) การนเิทศการศกึษา สร้างความตระหนักใหแ้ก่ครูและ

ผูเ้กี่ยวข้อง ให้เข้าใจกระบวนการนเิทศภายในว่าเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันที่ใชเ้หตุผล 

การนเิทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวธิีการทำงานของแต่ละบุคคลให้มคีุณภาพ การนิเทศ 

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหทุ้กคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง 

ก้าวหน้าและ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรยีน และตัวครูเอง จัดการนเิทศภายใจสถานศกึษา 
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ให้มคีุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่อง เป็นระบบและกระบวนการ จัดระบบนิเทศภายใน

สถานศกึษา ให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศกึษาของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

      10) การแนะแนว กำหนดนโยบายการจัดการศกึษาที่มกีาร 

แนะแนวเป็น องค์ประกอบสำคัญ โดยใหทุ้กคนในสถานศกึษาตระหนักถึงการมสี่วนร่วมใน

กระบวนการแนะแนวและการดู แลช่วยเหลือนักเรียน จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กร

แนะแนวและช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศกึษาให้ชัดเจน สร้างความตระหนักใหค้รู 

ทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาใหค้รู 

ได้รับความรูเ้พิ่มเติมในเรื่องจติวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเพื่อให้

สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ และเชื่อมโยงสู่การดํ ารงชีวติประจำวัน คัดเลือก

บุคลากรทีม่ีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทำหน้าที่ครูแนะแนว  

ครูที่ปรึกษา ครูประจำช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว ดูแล กำกับ นเิทศ ติดตามและ

สนับสนุนการดำเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างเป็นระบบ และส่งเสริม

ความร่วมมอืและความเข้าใจอันดรีะหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน ส่งเสริมความร่วมมอื

และความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผูป้กครอง และชุมชน ประสานงานด้านการแนะแนว 

ระหว่างสถานศกึษา องค์กร ภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะ

เครือข่ายการแนะแนว เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

      11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศกึษา ใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน

การศกึษาชาติ มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

และความตอ้งการของชุมชน จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหาร 

ทีเ่อือ้ต่อการพัฒนางาน และการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศ 

ให้เป็นหมวดหมู่ ขอ้มูลมคีวามสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบัน

ต่อเนื่อง จัดทำแผนพัฒนาสถานศกึษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศกึษา (แผนกลยุทธ์/แผน

ยุทธศาสตร์) ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศกึษา ในการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม

สถานศกึษาต้องสร้างระบบการทำงานที่เข้มแข็งเน้นการมสี่วนร่วม และวงจรการพัฒนา

คุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรอืที่รูจ้ักกันว่าวงจร PDCAตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพการศกึษา โดยดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง

และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ประเมินคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐาน 

ที่กำหนด เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดทำรายงานคุณภาพการศกึษา 
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ประจำปี (SAR) และสรุปรายงานประจำปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

      12) การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ  

จัดกระบวนการเรียนรูร้่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภ้ายในชุมชน 

ส่งเสริมใหชุ้มชนมีการจัดการศกึษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จัก

เลือกสรรภูมปิัญญาและวิทยาการต่าง ๆ พัฒนาชุมชนใหส้อดคล้องกับสภาพปัญหาและ

ความตอ้งการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหม้ีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

      13) การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก  

และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสืบสานจารีต

ประเพณี ศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับ

ชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศกึษาเป็นแหล่ง 

วิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุ มชนและท้องถิ่น ให้บริการด้านวิชาการ 

ที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวชิาการในที่อื่น จัดกิจกรรมร่วม 

กับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศษิย์เก่า การประชุม

ผูป้กครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถานศกึษาอื่น  

เป็นต้น 

      14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์  

สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการและสถาบัน

สังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมใหก้ับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  

และสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศึกษา ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

ร่วมกันจัดการศกึษาและใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน ส่งเสริม 
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สนับสนุนให้มกีารจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน 

สังคมอื่น ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  

และสถาบันสังคมอื่น ไดร้ับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ตามความเหมาะสม 

และจำเป็น ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรูท้ั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ 

ตลอดชวีิตอย่างมปีระสิทธิภาพ 

      15) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศกึษา ศกึษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ของสถานศกึษา เพื่อให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน จัดทำร่าง

ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา เพื่อให้ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการ ของสถานศกึษาและแก้ไขปรับปรุง นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาของสถานศกึษาไปสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบและประเมินผลการใชร้ะเบียบ 

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษาและนําไปแก้ไขปรับปรุง 

ให้เหมาะสมต่อไป 

      16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา  

ศกึษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสอืเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูต้่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้อง

กับหลักสูตรสถานศกึษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

จัดทำหนังสอืเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสอือ่านประกอบ แบบฝกึหัด ใบงาน  

ใบความรูเ้พื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสอืเรียน หนังสอื

เสริมประสบการณ์ แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรูเ้พื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

      17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา จัดใหม้ีการ

ร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหา และพัฒนาสื่อการเรียน และเทคโนโลยี

เพื่อการศกึษาของสถานศกึษา พัฒนาบุคลากรในสถานศกึษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา

สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา พร้อมทั้งใหม้ีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ 

ชมรม วชิาการเพื่อเป็นแหล่งการเรยีนรู้ของสถานศกึษา พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษาที่ให้ขอ้เท็จจริง  

เพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศกึษาของ 
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สถานศกึษาให้มปีระสิทธิภาพ พัฒนาหอ้งสมุดของสถานศกึษาให้เป็นแหล่งการเรยีนรู้ 

ของสถานศกึษาและชุมชน นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

ในการจัดหา ผลติ ใช้และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

    3.1.2 ประสทิธิผลด้านงบประมาณ 

     3.1.2.1 หลักการและแนวคิดประสิทธิผลด้านงบประมาณ 

      1) ยึดหลักความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคทางโอกาส

การศกึษา ของผู้เรียนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

      2) มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

งบประมาณ มาตรฐานการจัดการทางการเงินทั้ง 7 ด้าน เพื่อรองรับการบริหาร

งบประมาณแบบบุ่งเน้นผลงาน ดังนี ้การวางแผนงบประมาณ และการคํานวณต้นทุน

ผลผลิต เป็นต้น การจัดระบบการจัดหาพัสดุ การบริหารทางการเงนิและการควบคุม

งบประมาณ การรายงานทางการเงนิและผลการดำเนินงาน การบริหารสินทรัพย์  

และการตรวจสอบภายใน  

      3) ยึดหลักการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ

งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณใหเ้ป็นลักษณะของวงเงนิรวมแก่สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาและสถานศกึษา ซึ่งอยู่ในในระยะของการพัฒนา  

      4) มุ่งเนน้การเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

ระบบการจัดการงบประมาณของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา ให้มีความ

เป็นอิสระในการตัดสินใจ มีความคล่องตัว ควบคู่กับความโปร่งใสและความรับผิดชอบ 

ที่ตรวจสอบได้จากผลสำเร็จของงาน และทรัพยากรที่ใช้ 

     3.1.2.2 ขอบข่าย ภารกิจและการดำเนินงานของสถานศึกษา 

      1) การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ  

เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการเงินของสถานศกึษา ได้แก่ แผนช้ันเรยีน ขอ้มูลครู นักเรียนและสิ่งอํานวย 

ความสะดวกของสถานศกึษาโดยความร่วมมอืของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา จัดทำ

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง (MTEF) และแผนงบประมาณ  

เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็น

คําขอตัง้งบประมาณต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา การจัดทำแผนงบประมาณและคําขอ

ตั้งงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณจะต้องดำเนินการร่วมกันกับสำนักงานเขตพืน้ที่



45 

การศกึษา การจัดทำแผนงบประมาณจะต้องดำเนินการร่วมกันกับสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษา 

      2) การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจ้่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง จัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมอืของสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณต่อ

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

      3) การอนุมัตคิ่าใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ผูอ้ำนวยการสถานศกึษาอนุมัตกิารใช้จ่ายงบตามงานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

การประจำปีและแผนการใช้จ่ายเงนิ ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

      4) การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลง 

หรอืขอตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จําเป็น ตอ้งเสนอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานแล้วเสนอหรือขอโอนการเปลี่ยนแปลงรายการ

งบประมาณต่อสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเพื่อดำเนินงานต่อไป 

      5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการ

ดำเนนิงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

      6) การตรวจสอบ ตดิตามและรายงานการใชง้บประมาณ  

จัดให้มกีารตรวจสอบติดตาม ใหก้ลุ่ม ฝ่ายงานในสถานศกึษารายงานผลการปฏิบัติงาน 

และผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ตามแบบที่สำนักงานงบประมาณกำหนด แล้วจัดส่งไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาที่สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษากำหนด จัดทำ

รายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานทุกสิน้ปีงบประมาณ แล้วจัดส่งให้

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาภายในระยะเวลาที่สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษากำหนด  

      7) การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก

งบประมาณ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย วางแผนประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานศกึษา วิเคราะห์และประเมิน

ประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในสถานศกึษา  

      8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา วางแผน 

รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศกึษาและทุนเพื่อการพัฒนาสถานศกึษา จัดทำข้อมูล
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สารสนเทศและระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

คุ้มค่าและมีความโปร่งใส สรุป รายงาน เผยแพร่และเชิดชูเกียรติ ผูส้นับสนุนทุนการศกึษา

และทุนเพื่อการพัฒนาสถานศกึษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน  

      9) การปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน

เพื่อการศกึษา สํารวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกผู้เสนอกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ 

ที่กำหนด ประสานการยืมเพื่อการศึกษากับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนัก 

แก่ผูย้ืมเงนิเพื่อการศกึษา การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

      10) จัดทำรายงานทรัพยากรเพื่อเป็นสารสนเทศ ได้แก่  

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แหล่งเรียนรูใ้นท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติ 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรูท้ี่เป็นสถานประกอบการ เพื่อการรับรู้ของบุคลากรใน

สถานศกึษานักเรียนและบุคคลทั่วไป จะได้เกิดการใชท้รัพยากรร่วมกันในการจัดการศกึษา 

วางระบบหรอืกำหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงานของรัฐบาล

และเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกระตุ้นใหบุ้คคลในสถานศกึษาร่วมใชท้รัพยากร

ภายในและภายนอก รวมทั้งให้บริการการใช้ทรัพยากรภายในเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้และส่งเสริมการศกึษาในชุมชน 

      11) การวางแผนพัสดุ การวางแผนพัสดุล่วงหน้า 3 ปี  

ให้ดำเนินการตามกระบวนของการวางแผนงบประมาณ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  

ให้ฝ่ายที่ทำหน้าที่จัดซือ้จัดจา้งเป็นผูด้ำเนินการ โดยให้ฝ่ายที่ตอ้งการใชพ้ัสดุ จัดทำ

รายละเอียดพัสดุที่ตอ้งการ คือ รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ 

หรอืรูปแบบรายการและระยะเวลา และระยะเวลาที่ตอ้งการใช้พัสดุ ที่สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติการประจำปี (แผนปฏิบัติงาน) และตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งให้ฝ่ายที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทำ

แผนการจัดหาพัสดุ ฝ่ายที่จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ทำการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่าย

ที่ตอ้งการใช้พัสดุโดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบกับ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และความเหมาะสมของวธิีการจัดหาว่าควร

เป็นการซือ้ การเช่าหรอืจัดทำเอง แล้วจงึนำข้อมูลที่สอบทานแลว้มาจัดทำแผนการจัดหา

พัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา โดยในส่วนที่จัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน  

ให้รายงานเฉพาะครุภัณฑ์ที่มรีาคาเกินหนึ่งแสนบาทและที่ดนิสิ่งก่อสร้างที่มรีาคาเกิน 
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หนึ่งลา้นบาท รายละเอียดสำนักงานการตรวจเงนิแผ่นดินที่ ตผ 0004/ว97 ลงวันที่  

19 มีนาคม 2546  

      12) การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

เพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณส่งให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษากำหนดร่างแบบรูป

รายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษา กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงนินอกงบประมาณ ให้กำหนดแบบรูปรายการ 

หรอืคุณลักษณะเฉพาะได้ โดยใหพ้ิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อน หากไม่เหมาะสมก็ให้

กำหนดความตอ้งการโดยยึดหลักการโปร่งใส เป็นธรรมและประโยชน์กับทางราชการ  

      13) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหา

พัสดุเช่น สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง การจัดทำบัญชีผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อสำหรับการ

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินผู้ขายและผู้รับจา้ง  

      14) การจัดหาพัสดุ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าดว้ยการ

พัสดุของส่วนราชการและคำสั่งมอบอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานการจัดทำพัสดุ และระเบียบกระทรวงศกึษาว่าด้วยการให้สถานศกึษารับจัดทำ

รับบริการ รับจ้างผลิตเพื่อจำหน่าย พุทธศักราช 2533  

      15) การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ จัดทำ

ทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชวีัสดุ ไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรอืการรับบริจาค  

การควบคุมพัสดุใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบพัสดุประจำปีและให้มีการจําหน่าย 

พัสดุ ทีชํ่ารุดเสื่อมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการอกีต่อไป พัสดุที่เป็นที่ดนิหรอืสิ่งก่อสร้างกรณี

ที่ได้มาด้วยเงนิงบประมาณ ให้ดำเนินการขึน้ทะเบียนเป็นราชพัสดุ กรณีที่ได้มาจากการรับ

บริจาคหรอืจากเงินรายได้สถานศกึษา ให้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศกึษา  

      16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน จัดทำแนวปฏิบัติ 

หรอืระเบียบของสถานศกึษาในการดำเนินการหารายได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง การจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความ

ครอบครองของสถานศกึษา ภายในวัตถุประสงค์และภารกิจของสถานศกึษา เงนิรายได้ที่

เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงนิรายได้สถานศกึษา จงึต้องใชจ้่ายใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามข้อ 16.1-16.3 ในส่วนที่อยู่

ในความรับผิดชอบของสถานศกึษา ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศกึษา  
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      17) การเบิกเงินจากคลัง ให้สถานศกึษาส่งหลักฐานขอเบิกเงิน 

ทุกรายการให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาดำเนินการเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS ภายใต้ 

ความร่วมมอืของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

      18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงนิ การปฏิบัติ

เกี่ยวกับการรับเงินและการจ่ายเงนิ ใหป้ฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด คอื 

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลังวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม  

แต่ตอ้งไม่ขัดหรอืแย้งกับระเบียบดังกล่าว การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินใหป้ฏิบัติ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด คอื ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงนิส่งคลัง

ในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พุทธศักราช 2520 โดยสถานศกึษาสามารถกำหนดวิธี

ปฏิบัติเพิ่มเตมิ ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขัดหรอืแย้งกับระเบียบดังกล่าว  

      19) การนำเงินส่งคลัง โดยใหส้ถานศกึษานําส่งต่อสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำ

เงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พุทธศักราช 2520 หากนําส่งเป็นเงนิสด  

ให้ตัง้คณะกรรมการนำส่งเงินด้วย  

      20) การจัดทำบัญชีการเงิน ให้จัดทำบัญชกีารเงินตามระเบียบ

ที่เคยจัดทำอยู่เดิม คือ ตามระบบที่กำหนดไว้ในคู่มือการบัญชีหน่วยงานย่อย พุทธศักราช 

2515 หรอืตามระบบควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อย พุทธศักราช 2544 แล้วแต่กรณี 

      21) การจัดทำรายงานทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

จัดทำรายงานตามที่กำหนดในคู่มอืการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อยพุทธศักราช 2515  

หรอืตามระบบควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อยพุทธศักราช 2544 แล้วแต่กรณี  

จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินรายได้ของสถานศกึษา  

      22) การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน

แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและแบบรายงาน ตามคู่มอืการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย 

พุทธศักราช 2515 หรอืตามระบบการควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อย พุทธศักราช 2544  

    3.1.3 ประสิทธิผลด้านบริหารงานบุคคล 

     3.1.3.1 หลักการและแนวคิดประสิทธิผลด้านบริหารงานบุคคล 

      ยึดหลักความต้องการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการ

บริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา ตามนโยบาย กฎหมายและ 

หลักเกณฑ์ที่กำหนด ยึดหลักความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพืน้ที่ 
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การศกึษา และสถานศกึษาตามนโยบาย กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล  

     3.1.3.2 ขอบข่าย ภารกิจและการดำเนินงานของสถานศึกษา 

      1) การวางแผนอัตรากําลัง รวบรวมและรายงานข้อมูล

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา จำนวน

ข้าราชการครูจําแนกตามสาขาจำนวนลูกจา้งประจำสถานศกึษา จำนวนลูกจ้างช่ัวคราว 

จำนวนพนักงานราชการ วิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลัง จัดทำแผนอัตรากำลังของ

สถานศกึษา เสนอแผนอัตรากำลังของสถานศกึษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศกึษาไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

      2) การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา รวบรวมและรายงานข้อมูลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ต่อสำนักงาน

เขตพื้นที่ทางการศกึษาเกี่ยวกับจำนวนข้าราชการครู จําแนกตามสาขา เสนอความต้องการ

จำนวนและอัตราตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาจำแนก

ตามสาขา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

      3) การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ เสนอความต้องการข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษาต่อสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา โดยผ่านความเห็นชอบของ

กลุ่มเครือข่ายสถานศกึษา ดำเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง

อัตราจ้างประจำหรอือัตราจา้งช่ัวคราวและพนักงานราชการตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 

ด้วยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพ

งาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัติงานให้แก่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร แจง้ภาระงาน 

แก่อัตราจา้งประจำหรอือัตราจ้างช่ัวคราวและพนักงานราชการ ดำเนินการทดลองปฏิบัติ

หนา้ที่ราชการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาหรอืเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

สำหรับผูไ้ด้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “ครูผูช่้วย” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ  

ทุกสามเดือนตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด และในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธาน

กรรมการแจง้ผลการประเมินให้ครูผู้ช่วยและผูม้ีอำนาจตามมาตรา 53 ทราบ และในส่วน

พนักงานราชการตอ้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง รายงานผลการ

ทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการหรอืการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วแต่กรณี 
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ต่อสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ดำเนินการแต่งตัง้ หรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามอำนาจหนา้ที่ที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อ

ได้รับอนุมัตจิาก ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศกึษา 

      4) การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึน้ การย้ายข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศกึษา การเปลี่ยนตำแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอความประสงค์และเหตุผลความจำเป็นใน

การขอเปลี่ยนตำแหน่งกรณีสมัครใจ กรณีเพื่อประโยชน์ทางราชการและกรณีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อผู้บริหารสถานศกึษา เพื่อส่งให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด การย้ายข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษาภายในเขตพืน้ที่การศกึษา การย้ายผูบ้ริหารสถานศกึษา  

หรอืย้ายผู้บริหารสถานศกึษาในหน่วยงานการศกึษาที่เรยีกชื่ออย่างอื่นผูบ้ริหาร 

สถานศกึษาเสนอความประสงค์ความจําเป็นในการขอย้าย ต่อสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาเพื่อดำเนินการต่อไป การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา  

ผูบ้ริหารสถานศกึษาเสนอประสงค์และเหตุผลความจําเป็นในการขอย้าย ต่อสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาเพื่อดำเนินการต่อไป รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้าย และให้ความเห็นเสนอไปยังสถานศกึษาที่ขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษาประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายมาปฏิบัติงานในสถานศกึษา

กรณีที่เห็นชอบในการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาให้เสนอเรื่องไปยัง

เขตพื้นที่การศกึษาในกรณีใหค้วามเห็นว่าไม่สมควรรับย้ายใหแ้จ้งเรื่องไปยังผูบ้ริหาร

สถานศกึษาต้นสังกัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้าย

ทราบ สั่งย้ายและสั่งบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาแล้วแต่กรณี 

ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ผูบ้ริหารสถานศกึษาหรอืผูบ้ริหารสถานศกึษาใน

หน่วยงานการศกึษาที่เรยีกชื่ออย่างอื่นเสนอ การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการ

ศกึษาต่างเขตพืน้ที่ทางการศกึษา การย้ายผู้บริหารสถานศกึษาหรอืผูบ้ริหารสถานศกึษาใน

หน่วยงานการศกึษาที่เรยีกชื่ออย่างอื่น ความประสงค์และเหตุความจำเป็นในการขอย้ายไป

ยังเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดและเขตพื้นที่การศกึษาที่ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษาที่ประสงค์จะขอย้าย และให้ความเห็นเสนอไปยังเสนอไปยัง
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สถานศกึษาที่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 

สถานศกึษาพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่

ประสงค์จะขอย้ายมาปฏิบัติงานในสถานศกึษา กรณีที่เห็นชอบในการรับย้ายข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษาให้เสนอเรื่องไปยังเขตพื้นที่การศกึษา เพื่อขออนุมัติจาก  

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษา ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่สมควรรับย้าย ให้แจ้งเรื่องไปยัง

ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้นสังกัดของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเพื่อขออนุมัติ

จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษา สั่งย้ายและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาแล้วแต่กรณีตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

      5) การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงนิเดือน การเลื่อนขั้น

เงินเดอืนปกติ ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดคีวามชอบ

ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศกึษาทราบโดยทั่วกัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถานศกึษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย

กำหนดให้ฐานะผูบ้ังคับบัญชา รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอำนาจในการประเมิน 

และให้ความเห็นในการเลื่อนขั้นเงินเดอืนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เสนอคณะกรรมการตามข้อ 2 พิจารณา แจ้งคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดอืนให้แก่ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษาในฐานะผูบ้ังคับบัญชาทราบ พรอ้มเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้น

เงินเดอืน การเลื่อนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ

หนา้ที่ราชการ เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและความเห็นที่เป็นข้อยุติและรายละเอียด

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังเขตพืน้ที่การศกึษา ดำเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัว 

ผูถ้ึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนา้ที่ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย

กำหนดตามความเหมาะสม 

      6) การลาทุกประเภท อนุญาตหรอืเสนอขออนุญาต ตาม

นโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา สำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศกึษาธิการตามที่กฎหมายกำหนด เสนอเรื่องการขอ

อนุญาตใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อทราบแล้วแต่กรณี 

      7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ในสถานศกึษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
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ทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศกึษาและที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดำเนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารบุคคลของสถานศกึษา รายงาน

ผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาร้องขอได้รับทราบ 

      8) การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การกระทำผิดวินัย

ไม่ร้ายแรง กรณีมีมูลความผดิวินัยไม่รา้ยแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำ

ผดิวินัยไม่รา้ยแรงในฐานะผู้บังคับบัญชา พิจารณาผลการลงโทษทางวินัย หากปรากฏผล

การสอบสวนว่า ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผดิวินัยไม่ร้ายแรงตามอำนาจที่กฎหมายกำหนด

รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศกึษา สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานและ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลำดับแล้วแต่กรณีภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด การกระทำผดิวินัยอย่างร้ายแรง ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง

เบือ้งตน้ในกรณีที่มมีูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผดิวินัยอย่างร้ายแรงไม่ชัดเจน กรณีมมีูล

การกระทำผดิวินัยอย่างร้ายแรงของครู ผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ ให้แต่งตัง้

คณะกรรมการการสอบสวนการกระทำผดิวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผูม้ีอำนาจสั่งบรรจุ

และแต่งตัง้หรอืรายงานต่อผูม้ีอำนาจแล้วแต่กรณี ประสานกับหน่วยงานการศกึษาอื่น 

และกรรมการสอบสวนกรณีมกีารกระทำผดิวินัยไม่รา้ยแรง รายงานสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาหรือเสนอสถานโทษไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษากรณีเป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรงของครู ผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มวีิทยฐานะ เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศกึษาพิจารณา 

      9) การสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน 

เมื่อมีการสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระทำผดิวินัยอย่างร้ายแรง และมีเหตุสั่ง

พักราชการหรอืสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ดำเนนิการภายในขอบเขตอำนาจตามที่ 

กฎหมายกำหนดในกรณีตำแหน่งครู ผู้ช่วยและตำแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ 

      10) การรายงานการดำเนินการทางวนิัยและการลงโทษ  

เสนอรายงานการดำเนินการลงโทษทางวินัยและการลงโทษที่ได้ดำเนินการแก่ข้าราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศกึษา ไปยังผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและ  

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษาพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

      11) การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์ การอุทธรณ์ รับเรื่องอุทธรณ์

คำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศกึษา  
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แล้วเสนอไปยังผูม้ีอำนาจตามกฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณากรณีที่ข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศกึษา เสนอเรื่องอุทธรณ์ผ่านหัวหนา้สถานศกึษา การรอ้งทุกข์  

รับเรื่องรอ้งทุกข์ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศกึษาในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ 

และแต่งตัง้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือรับเรื่องการลาออกจาก

ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผูบ้ังคับบัญชา แล้วเสนอไป

ยังผูม้ีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตัง้แล้วแต่กรณี 

      12) การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติจัดทำข้อมูล

ประวัติขา้ราชการครูและบุ คลากรทางการศกึษาและลูกจ้าง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กับการเกษียณอายุราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้ง 

ในสถานศกึษา รับเรื่องการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด แล้วเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

พิจารณา 

      13) การจัดทำบัญชีรายชื่อและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการเสนอ

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดำเนินการในเรื่องการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาและลูกจา้งประจำในสถานศกึษาไปยังเขต

พืน้ที่การศกึษา เพื่อเสนอผู้มีอำนาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด  

จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

และลูกจ้างประจำในสังกัด 

      14) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา สำรวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

เพื่อชีแ้จงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวธิีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

มีวทิยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามที่ อ.ค.ศ. กำหนด รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมิน

และรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผูเ้สนอใหม้ีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษาไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเพื่อดำเนนิการ 

      15) การส่งเสริมและยกย่องเชดิชูเกียรติ ส่งเสริมการพัฒนา

ตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานใหม้ีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพเพื่อนําไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศกึษา สร้างขวัญ

และกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา โดยยกย่องเชดิชูเกียรตผิู้มีผลงาน
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ดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดหรอืกรณีอื่นตามความ

เหมาะสม 

      16) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ 

วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศกึษา ควบคุม ดูแล 

และส่งเสริมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหม้ีการประพฤติปฏิบัติตาม

ระเบียบ วนิัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา 

      17) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นตัวอย่างที่ดแีก่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศกึษา เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวนิัยในตนเอง 

ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผดิวินัย 

      18) การรเิริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

และบุคลากรทางการศกึษา ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

เพื่อเสนอไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาให้ดำเนินการต่อไป 

      19) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

วิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาในสถานศกึษา จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

สถานศกึษา ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่กำหนด 

พร้อมทั้งสรา้งและพัฒนาความร่วมมอืกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศกึษาและ

เครือข่ายสถานศกึษา ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา สร้างและ

พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การศกึษาและเครือข่ายสถานศึกษา 

ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

    3.1.4 ประสิทธิผลดา้นบริหารทั่วไป 

     3.1.4.1 หลักการและแนวคิดประสิทธิผลด้านบริหารทั่วไป 

      1) ยึดหลักใหส้ถานศกึษามีความเป็นอิสระในการบริหาร  

และจัดการศกึษาด้วยตนเองให้มากที่สุด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามีหนา้ที่กำกับ 

ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายใหส้ถานศกึษาจัดการศกึษา 

ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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      2) มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและ

การจัดการศกึษาของเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส รับผดิชอบที่ตรวจสอบได้ตามกฎเกณฑ์ กติกา 

ตลอดจนการมสี่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

      3) มุ่งพัฒนาองค์กรทั้งระดับเขตพื้นที่การศกึษาและ

สถานศกึษาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 

สามารถเชื่อมโยงตดิต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย 

      4) การบริหารงานทั่วไปเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยประสาน

ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารงานอื่น ๆ ให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและ

เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอํานวย

ความสะดวกต่าง ๆ ในการใหบ้ริการการศกึษาทุกรูปแบบ ทั้งการศกึษาในระบบ การศกึษา

นอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและ

สถานศกึษา ตลอดจนการจัดและให้บริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 

และสถาบันสังคมอื่น  

     3.1.4.2 ขอบข่าย ภารกิจและการดำเนินงานของสถานศึกษา 

      1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

       1.1) จัดระบบฐานมูลของสถานศกึษาเพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการภายในสถานศกึษา ใหส้อดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศกึษา 

       1.2) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับ

สถานศกึษาอื่น เขตพืน้ที่การศกึษาและส่วนกลาง 

       1.3) นําเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

การบริการและประชาสัมพันธ์ 

      2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศกึษา 

       2.1) ประสานงานกับเครือข่ายการศกึษา เพื่อแสวงหา 

ความร่วมมอื ความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานการศกึษาของสถานศกึษา 

       2.2) เผยแพร่ข้อมูลเครอืข่ายการศกึษาให้บุคลากร 

ให้สถานศกึษาและผูเ้กี่ยวข้องทราบ 
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       2.3) กำหนดแผน โครงการหรอืกิจกรรมเพื่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศกึษาที่เกี่ยวข้องกับสถานศกึษา 

       2.4) ให้ความร่วมมอืและสนับสนุนทางวชิาการแก่เครอืข่าย

การศกึษาของสถานศกึษา และเขตพื้นที่การศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

      3) การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 

       3.1) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศกึษา  

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของเขตพืน้ที่การศกึษา และสนองความต้องการ 

ของชุมชนและสังคมโดยการการส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดและพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษา 

       3.2) เสนอแผนพัฒนาการศึกษาให้สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาได้รับทราบ และดำเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

       3.3) ดำเนนิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

      4) การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

       4.1) ศกึษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาการศกึษาของ

สถานศกึษาตามกรอบทิศทางของเขตพืน้ที่การศกึษาและตามความต้องการของ

สถานศกึษา 

       4.2) แจ้งผลการศกึษาวิจัยของสถานศึกษาให้เขตพืน้ที่

การศกึษารับทราบ และเผยแพร่การศึกษาวิจัยของสถานศกึษาให้บุคลากรในสถานศกึษา

และสาธารณชนทราบ 

       4.3) เผยแพร่การศกึษาวิจัยของสถานศกึษาให้บุคลากร 

ในสถานศกึษาและสาธารณชนทราบ 

      5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

       5.1) ศกึษาวิเคราะห์จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศกึษา

และแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานศกึษา  

       5.2) กำหนดตัวชีว้ัดความสำเร็จของการบริหารจัดการ 

       5.3) จัดระบบการบริหารและพัฒนาสถานศกึษาให้เป็น

องค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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       5.4) ประเมินผลงานและรายงาน พร้อมทั้งนำไปปรับปรุง

และพัฒนาระบบการบริหารงานสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

       5.5) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสถานศกึษา

อย่างต่อเนื่อง 

      6) การพัฒนามาตรฐานและการปฏิบัติงาน 

       6.1) กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีผลการปฏิบัติงาน 

แต่ละด้านของสถานศกึษา 

       6.2) เผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศกึษา 

ให้ผู้ผิดชอบและผูเ้กี่ยวข้องทราบ 

       6.3) ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานของสถานศกึษา 

       6.4) ปรับปรุงและพัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

และระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศกึษา 

      7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

       7.1) วางแผนและดำเนินการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการศกึษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 

       7.2) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาในงานด้านต่าง ๆ 

ของสถานศกึษา 

       7.3) สนับสนุนและพัฒนาใหบุ้คลากรมารถนำนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา มาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

       7.4) ส่งเสริมให้มกีารวิจัยและพัฒนาการผลติการพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา และตดิตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

       7.5) ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

      8) การดำเนินงานธุรการ 

       8.1) ศกึษาวิเคราะห์สภาพระบบงานธุรการและระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

       8.2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ โดยนําเทคโนโลยี

มาช่วยเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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       8.3) จัดบุคลากรรับผดิชอบและพัฒนาให้มคีวามรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ 

       8.4) จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถรองรับการ

ปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบงานที่กำหนดไว้ 

       8.5) ดำเนนิงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ โดยยึดหลัก

ความถูกต้องรวดเร็วประหยัดและคุ้มค่า และติดตามประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการ 

ให้มปีระสิทธิภาพ 

       8.6) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงธุรการให้มี

ประสิทธิภาพ 

      9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

       9.1) กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคาร

สถานที่และสภาพแวดล้อม  

       9.2) บํารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช ้มั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม 

       9.3) และติดตาม ตรวจสอบการใชอ้าคารสถานที่ 

และสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 

      10) การจัดทำสำมะโนผูเ้รียน 

       10.1) ประสานงานชุมชนและท้องถิ่นในการสํารวจ 

และจัดทำสำมะโนผูเ้รียนที่จะเข้ารับบริการทางการศกึษาของสถานศกึษา 

       10.2) เสนอสำมะโนใหเ้ขตพื้นที่การศกึษารับทราบ 

       10.3) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากสำมะโนผูเ้รียน 

       10.4) เสนอข้อมูลสนเทศการสำมะโนผู้เรยีนในเขตพื้นที่

การศกึษา 

      11) การรับนักเรียน 

       11.1) ร่วมกับสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษากำหนดเขตพืน้ที่

บริการการศึกษาของแต่ละสถานศกึษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศกึษา 

       11.2) กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศกึษา 

โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศกึษา และดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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      12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรอื

เลิกสถานศกึษา เสนอข้อมูลและความตอ้งการในการยุบ รวม เลิกหรือเปลี่ยนสภาพ 

สถานศกึษาไปยังเขตพื้นที่การศกึษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน 

      13) การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัย 

       13.1) สํารวจความต้องการในการเข้ารับการบริการ 

ทางการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

       13.2) กำหนดแนวทางและความเชื่อโยงในการจัดและ

พัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา ทั้งการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ตามความตอ้งการของผู้เรยีนและท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแนวทางของเขตพืน้ที่การศกึษา 

       13.3) ดำเนินการจัดการศกึษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

หรอืทั้ง 3 รูปแบบตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยง

ประสานความร่วมมอืและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ ที่จัดการศกึษา 

      14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

       14.1) กำหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา

ของสถานศกึษา 

       14.2) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศกึษา 

ในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุมถึงการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น 

และสถานศกึษาในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศกึษาร่วมกัน โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

       14.3) ดำเนนิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

      15) การทัศนศกึษา 

       15.1) การวางแผนการนํานักเรียนไปทัศนศึกษา 

นอกสถานศกึษา 
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       15.2) ดำเนินการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศกึษา 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 

      16) การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรม

นักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 

ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุง 

      17) การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 

       17.1) วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศกึษาของ

สถานศกึษา 

       17.2) ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานการศกึษาตามแนวทาง

ที่กำหนด 

       17.3) ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการ

ประชาสัมพันธ์การศกึษาของสถานศกึษา 

      18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษาของ

บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา ให้คำปรึกษา แนะนำ

ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

      19) งานประสานราชการกับส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น 

       19.1) ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานราชการ 

ส่วนภูมภิาคในการจัดและพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษา 

       19.2) ประสานความร่วมมอืกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และสถานศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดและพัฒนาการศกึษาร่วมกัน 

      20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

       20.1) จัดระบบการตดิตาม ตรวจสอบประเมินผล 

และการรายงานผลการพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 

       20.2) จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การตดิตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 

       20.3) ดำเนินการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษาตามระบบที่กำหนดไว้ 
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       20.4) รายงานผลการพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 

ให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะชนทราบ 

       20.5) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการตดิตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 

      21) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

       21.1) วิเคราะห์ กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง

ในการดำเนินงานของสถานศกึษา 

       21.2) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศกึษา 

       21.3) ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

       21.4) ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

และรายงานให้เขตพืน้ที่การศกึษาทราบ 

      22) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ของนักเรียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

       22.1) ศกึษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

       22.2) การวางแผนงานปกครองนักเรียน 

       22.3) การบริหารงานปกครองนักเรียน การกำหนดหน้าที่

ความรับผดิชอบการประสานงานปกครอง 

       22.4) การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมวีินัย คุณธรรม 

จรยิธรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผดิชอบต่อสังคม การจัด

กิจกรรมส่งเสริมการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ การยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียน 

ผูป้ระพฤติดี 

       22.5) การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ

นักเรียน ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การดำเนินงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์ในโรงเรียน 

       22.6) การประเมนิผลงานปกครองนักเรียน 

   การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใชแ้นวคิดเรื่องการประเมินประสิทธิผล โดยใช้

กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษาทั้งด้านบริหารวิชาการ  
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ด้านบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ  

และสำนักงานการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศกึษา และสถานศกึษา

โดยตรงภายในโรงเรียน โดยใช้เกณฑ์ของการบริหารตามขอบข่ายและภารกิจของการ

บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารวิชาการ 

ด้านบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป จากผลการวิเคราะห์

สภาพของโรงเรียนแลว้สามารถใช้ขอบเขตและภารกิจการบริหารทั้ง 4 ด้าน เกณฑ์ในการ

ประเมินประสทิธิผลนีม้ีความเหมาะสมและสอดคล้อง ครอบคลุมลักษณะสภาพการ

บริหารงานโรงเรียนตามขอบข่ายและภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน ของโรงเรียน 

บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมมสีำนักงานเขต

พืน้ที่แบ่งเป็น 2 เขตพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกอบด้วย 

สถานศกึษาที่ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่รวม 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอปลาปาก 

อำเภอเรณูนคร อำเภอวังยาง อำเภอนาแก และอำเภอธาตุพนม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  

1) ทิศเหนอื ติดอำเภอโพนสวรรค์และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 2) ทิศตะวันออก

   ติดแขวงคำม่วน และแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวกั้นพรมแดน 3) ทิศใต้ ติดอำเภอดงกลวง และอำเภอ

หว้าใหญ่ จังหวัดมุกดาหารและ 4) ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

และ ติดอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอโคกศรสีุพรรณ และอำเภอเต่างอย 

จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  

ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ตำบลในเมอืง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จัดตั้งขึ้นเมื่อ 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษา

ที่การ พ.ศ. 2546 โดยการยุบรวมหน่วยงานทางการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ภายในจังหวัดนครพนม ดังนี ้1) สำนักงานศกึษาธิการ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง

นครพนม อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร อำเภอวังยาง อำเภอนาแก และอำเภอธาตุพนม 

2) สำนักงานการประถมศกึษา 6 อำเภอ ได้แก่ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม  
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อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร อำเภอวังยาง อำเภอนาแก และอำเภอธาตุพนม  

สภาพการจัดการศกึษาใน 6 อำเภอ สภาพการจัดการศกึษาใน 6 อำเภอ ในพื้นที่บริการ

ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จัดระบบการศกึษา 

ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งดำเนินการ 2 รูปแบบ 

คือ 1) การศกึษาในระบบ 1 ระดับ คอื การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น ระดับก่อน

ประถม ระดับประถม และระดับมัธยมศกึษาตอนต้น ซึ่งดำเนนิการโดยภาครัฐและเอกชน 

และ 2) การศกึษานอกระบบแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่สามารถแบ่งเป็นระดับ 

ตามการศกึษาในระบบได้  กับประเภทที่ไม่แบ่งเป็นระดับ คอื รายวิชา หรอืกลุ่มวิชา 

ที่ผู้เรยีนได้รับการศกึษาหรือฝกึอบรมตามความตอ้งการแต่อาจเป็นการเก็บรวบผล 

การเรียนรูส้ะสมไว้เพื่อเทียบเป็นระดับโดยใช้การศกึษาในระบบเป็นหลักในการเทียบ

การศกึษาตามอัธยาศัย เป็นรูปแบบการศกึษาแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรยีนได้เรียนรูด้้วยตนเอง 

ตามความสนใจ ตามศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล  

ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรอืแหล่งความรูอ้ื่น ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไป

เปรียบเทียบกับการศกึษาในระบบได้เป็นรายวิชา หรอืเทียบเป็นระดับการศกึษาตาม

ความรูห้รอืประสบการณ์ที่ได้สะสมไว้ได้ตลอดชีวติผู้เรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงกำหนด 

   ภารกิจหลักของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม  

เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพืน้ฐานมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการเขตพืน้ที่

การศกึษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ  

พ.ศ. 2546 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

    1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ที่

การศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพัฒนา

การศกึษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

    2. วเิคราะห์การจัดตัง้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศกึษา

และหน่วยงานในเขตพืน้ที่การศกึษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับใหห้น่วยงาน

รับทราบและกำกับ ตรวจสอบ ตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

    3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

สถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 
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    4. กำกับ ดูแล ตดิตาม และประเมินผลสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

และในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    5. ศกึษา วเิคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

ด้านการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา  

    6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัด และพัฒนาการศกึษา 

    7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาและประเมินผลสถานศกึษา

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศกึษาของสถานศกึษา

เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

    9. ดำเนนิการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

การศกึษา 

    10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ  

และคณะที่ทำงานด้านการศกึษา 

    11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ  

เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศกึษาธิการ 

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพืน้ที่การศกึษาที่มไิด้

ระบุให้เป็นหนา้ที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 

  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประกอบด้วย 

สถานศกึษาที่ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่รวม 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าอุเทน อำเภอศรสีงคราม 

อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพง อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอนาทม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

1)  ทิศเหนอื ติดอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 2) ทิศตะวันออก ติดแขวงคำม่วน สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวกั้นพรมแดน 3) ทิศใต้ ติดอำเภอเมือง

นครพนม และ 4) ทิศตะวันตก ติดอำเภอกุสุมาลย์ อำเภออากาศอำนวย และอำเภอเมือง

สกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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ตั้งอยู่ที่ถนนศรสีงคราม – ท่าดอกแก้ว บ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรสีงคราม 

จังหวัดนครพนม 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จัดตัง้ขึน้เมื่อ 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษา

ที่การ พ.ศ. 2546 โดยการยุบรวมหน่วยงานทางการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ภายในจังหวัดนครพนม ดังนี ้1) สำนักงานศกึษาธิการ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาทม  

อำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอท่าอุเทน และอำเภอบ้านแพง  

2) สำนักงานการประถมศกึษา 6 อำเภอ ได้แก่ ได้แก่ อำเภอนาทม อำเภอนาหว้า  

อำเภอศรีสงคราม อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอท่าอุเทน และอำเภอบ้านแพง สภาพการจัด

การศกึษาใน 6 อำเภอ สภาพการจัดการศกึษาใน 6 อำเภอ ในพืน้ที่บริการของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จัดระบบการศกึษาตามแนวทางของ

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งดำเนินการ 2 รูปแบบ คอื 1) การศกึษา

ในระบบ 1 ระดับ คอื การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น ระดับก่อนประถม 

ระดับประถม และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งดำเนินการโดยภาครัฐและเอกชน  

และ 2) การศกึษานอกระบบ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่สามารถแบ่งเป็นระดับตาม 

การศกึษาในระบบได้ กับประเภทที่ไม่แบ่งเป็นระดับ คือ รายวิชา หรอืกลุ่มวิชาที่ผูเ้รียน

ได้รับการศกึษาหรอืฝกึอบรมตามความตอ้งการแต่อาจเป็นการเก็บรวบผล การเรียนรู้

สะสมไว้เพื่อเทียบเป็นระดับโดยใช้การศกึษาในระบบเป็นหลักในการเทียบการศกึษาตาม

อัธยาศัย เป็นรูปแบบการศึกษาแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรยีนได้เรียนรูด้้วยตนเองตามความสนใจ  

ตามศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศกึษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม  

สภาพแวดล้อม สื่อ หรอืแหล่งความรู้อื่น ๆ สามารถนำความรูท้ี่ได้ไปเปรียบเทียบกบั

การศกึษาในระบบได้เป็นรายวิชา หรอืเทียบเป็นระดับการศกึษาตามความรู้หรอื

ประสบการณ์ที่ได้สะสมไว้ได้ตลอดชีวติผูเ้รียนตามหลักสูตรที่กระทรวงกำหนด 

   ภารกิจหลักของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม  

เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศกึษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ  

พ.ศ. 2546 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
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    1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ที่

การศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพัฒนา

การศกึษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

    2. วเิคราะห์การจัดตัง้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศกึษา

และหน่วยงานในเขตพืน้ที่การศกึษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับใหห้น่วยงาน

รับทราบและกำกับ ตรวจสอบ ตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

    3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

สถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    4. กำกับ ดูแล ตดิตาม และประเมินผลสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

และในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    5. ศกึษา วเิคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้าน

การศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา  

    6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัด และพัฒนาการศกึษา 

    7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาและประเมินผลสถานศกึษา

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศกึษาของสถานศกึษา

เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

    9. ดำเนนิการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

การศกึษา   

    10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ  

และคณะที่ทำงานด้านการศกึษา 

    11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ  

เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศกึษาธิการ 

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพืน้ที่การศกึษาที่มไิด้

ระบุให้เป็นหนา้ที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
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   จากบริบทของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัด

นครพนม นั้นมสีภาพการณ์ที่เหมอืนและแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ คือ มเีขตบริการ 

ที่รับผดิชอบ 6 อำเภอเท่า ๆ กัน แต่ส่วนที่แตกต่างคอื ในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะรับผิดชอบเขตพื้นที่บริการอำเภอเมืองนครพนม  

อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร อำเภอวังยาง อำเภอนาแก และอำเภอธาตุพนม  

และสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 รับผดิชอบเขตพื้นที่บริการ

ในอำเภอท่าอุเทน อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพงอำเภอโพนสวรรค์  

และอำเภอนาทม ซึ่งทั้งสองเขตพื้นที่นี้มภีารกิจที่เหมอืนกัน 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยเรื่องภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรทีี่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัด

นครพนม ผูว้ิจัยได้ทำการศึกษางานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

  1. งานวิจัยในประเทศ 

   ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้มนีักวิชาการจากหลายหลายสาขาวิชาชีพ

โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพทางการศกึษา ที่มกีารศกึษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เป็นมุมมองที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศกึษา ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของโรงเรียนไว้ดังนี้ 

    1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

     นฤมล โยคานุกุล (2556, หน้า 95-97) ได้ทำการวิจัยเรื่องภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานั้น โดยรวมและรายด้านมกีารปฏิบัติในระดับมาก

ที่สุด คอื ดา้นการกระตุ้นการใชป้ัญญา รองลงมาคือ ด้านการสร้างบารมี และด้านที่มี

ระดับการปฏิบัติที่ต่ำที่สุด คือ ด้านการคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     วารุณ ี งอยผาลา (2556, หนา้ 130) ได้ทำการวิจัยเรื่อง รูปแบบ

การพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 11 พบว่า มี 6 องค์ประกอบหลักของภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรสีังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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ในเขตตรวจราชการที่ 11 ดังนี ้1) อทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) กระตุ้นทางปัญญา  

3) สรา้งแรงบัลดาลใจ 4) คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 5) พัฒนาตนเองและ  

6) เป็นผู้นำทางวิชาการ 

     นารินทร์  เดชสะท้าน (2557, หนา้ 83) ได้ทำการวิจัยเรื่อง  

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษกาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก 

     พระกฤศกร อัครภพเมธี และชญาพิมพ์ อุสาโห (2557,  

หนา้ 383-391) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย มีกลุ่มตัวอย่าง คอื ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา รองผูบ้ริหารสถานศกึษา และข้าราชการครูจากโรงเรยีน 4 โรงเรียน พบว่า

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  

เขตคลองเตยโดยรวมนั้นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 1) ด้านการ

มีอทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก 2) ด้านการ

คำนงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา อยู่ในระดับปานกลาง 

     กิตติศักดิ ์บุญรังศรี (2559, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

บึงกาฬ ปีการศกึษา 2558 พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก 2)ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร และภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยรวมต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และ 3) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนแตกต่างกัน 

โดยรวมและรายด้านทุกด้านนั้นไม่มีความแตกต่างกัน 

     จากการทบทวนภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติและมุม 

มองจากผู้บริหารและผูใ้ต้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยและองค์ประกอบหลักของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาส่วนใหญ่มีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก ซึ่งนัน้ได้สะท้อนถึง 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้นำที่ผู้บริหารสถานศกึษาควรมี  
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ซึ่งแสดงออกถึงการบริหารงาน จนสามารถทำให้ครูผู้สอนรับรู้ถึงการมีภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

    1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

     อรพรรณ ตู้จินดา (2558, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องประสิทธิผล 

ของการบริหารโรงเรียนวัดปทุมวนารามโดยใช้อรพรรณโมเดล จากการศกึษาพบว่า 

กระบวนการบริหารโรงเรียนโดยใช้อรพรรณโมเดลในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มกีระบวนการบริหารอยู่ระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 

ด้านการจัดการองค์กร ด้านการประเมินเพื่อพัฒนา ด้านการปฏิบัติตามแผน ดา้นการ

บริหารความเสี่ยง ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และด้านการนิเทศบุคลากร

ในสถานศกึษาตามลำดับ ซึ่งประสทิธิผลของโรงเรียนโดยใช้อรพรรณโมเดลนั้นมภีาพรวม

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

และกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา ตามลำดับ กระบวนการบริหารโรงเรียนโดยใช้อรพรรณ

โมเดลนี ้ได้ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรยีนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยสามารถพยาการณ์ได้รอ้ยละ 46 

     เอกชัย  ค้าผล (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง การบริหาร

ระบบคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จากการศกึษาพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านการนำองค์กร  

2) ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) ดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

4) ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร 5) ดา้นการจัดการกระบวนการ และ 6) ด้านการวัดวิเคราะห์

และการจัดการความรู้ 

     ยุวดี  ประทุม (2559, บทคัดย่อ) วจิัยเรื่อง ปัจจัยการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด 

เขต 3 พบว่า ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก และประสิทธิผลโรงเรียน โดยรวมและรายด้านนั้นอยู่ในระดับมาก ปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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     จากการทบทวนประสิทธิผลของโรงเรียน ทัศนคติและมุมมองจาก

ผูบ้ริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา ได้สะท้อนถึงประสิทธิผลของการบริหารงานในหลากหลาย

แง่มุม อันมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ความหลากหลายของสิ่งที่ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผล

ของโรงเรียนนัน้ควรได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึง 

    1.3 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

     ขวัญตา  เกื้อกูลรัฐ (2554, บทคัดย่อ) ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษาขนาดกลาง อำเภอโพธาราม สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการศกึษาพบว่า ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา และประสิทธิผลของสถานศกึษาขนาดกลาง  

อยู่ในระดับมาก โดยพบว่าภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล 

ของสถานศกึษาขนาดกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

     พณพร เกษตรเวทิน (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษาในกลุ่มอำเภอ 

สตึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า ความสัมพันธ์

ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารรายด้านกับประสิทธิผลในสถานศกึษาโดยรวม

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวมอยู่ในระดับสูง  

สามารถเรียงค่าความสัมพันธ์จากมากไปน้อยได้ดังต่อไปนี ้1) การกระตุ้นการใชป้ัญญา  

2) พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์รายบุคคล 3) การสร้างบารมแีละ 4) การสร้างแรง 

บันดาลใจ 

     ภัทรกร วงศ์สกุล (2555, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง  

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร  

ในเขตลาดกระบัง พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงการศกึษาของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับได้ดังต่อไปนี ้1) ด้านการเป็นผูส้ร้างแรงดลใจ  

2) ด้านการเป็นผู้มีบารมี 3) ดา้นความเป็นมอือาชีพของภาวะผู้นำ 4) ดา้นการเป็นผูส้ร้าง

ความสัมพันธ์กับผูต้ามเป็นรายบุคคลและ 5) ดา้นการเป็นผู้กระตุ้นใช้สตปิัญญา สำหรับ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนในระดับบุคคลและระดับองค์กรอยู่ในระดับมาก โดยครูจะ

ให้ความสำคัญในระดับองค์กรมากกว่าบุคคล และความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนมคีวามสัมพันธ์การอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติ 
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     จติรา ทรัพย์โฉม (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนของผูบ้ริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการ

บริหารงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

พบว่า 1) องค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูผู้สอนโดยรวมและรายได้อยู่ในระดับมาก 2) องค์ประกอบภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนโดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยยะสำคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมีความเห็นมากกว่าครูผูส้อน 3) องค์ประกอบ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่อยู่ใน

โรงเรียนขนาดต่างกันโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 4) องค์ประกอบภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มี

ประสบการณ์ทำงานต่างกันโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญที่ระดับ .01 

โดยผู้บริหารและครูที่มปีระสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหาร

และครูที่มปีระสบการณ์ทำงาน 10 - 20 ปี และน้อยกว่า 10 ปี 5) ประสทิธิผลโรงเรียน

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนโดยรวมและรายได้อยู่ในระดับมาก  

6) ประสทิธิผลโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมีความเห็นมากกว่าครูผู้สอน  

7) ประสทิธิผลโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่อยู่ใน

โรงเรียนขนาดต่างกันโดยรวมและรายได้ไม่แตกต่างกัน 8) ประสทิธิผลโรงเรียนตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์ทำงานต่างกัน โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารและครูที่มปีระสบการณ์ทำงาน

มากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารและครูที่มีประสบการณ์ทำงาน 10 - 20 ปี 

และน้อยกว่า 10 ปี 9) องค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารและ

ประสิทธิผลโรงเรยีนโดยรวมมคีวามสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01  

10) องค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนจำนวน 3 ด้านได้แก่  

ด้านระดมความร่วมมือผูกพัน ด้านสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเชิงอุดมการณ์ และด้านสร้างแรง

บันดาลใจที่สามารถพยากรณ์ระดับประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวมได้อย่างมีนัยยะสำคัญ 

ทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 65.90 และมีความคาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์ ±0.22726 11) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนที่ควรได้รับการพัฒนาจำนวน 4 ด้านได้แก่ ด้านระดมความร่วมมอืผูกพัน  
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ด้านสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเชงิอุดมการณ์ ด้านสร้างแรงบันดาลใจ ด้านกระตุ้นปัญญา 

และความคิดสร้างสรรค์ 

     กันทิมา ชัยอุดม และภารดี อนันต์นาวี (2557, หน้า 23-28) ได้ทำ 

การวิจัยเรื่องการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรม 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก โดยภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 

     อัฒนศักดิ์ สิทธิ (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง

องค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 พบว่า 1) องค์ประกอบ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) องค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน 3) องค์ประกอบภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ที่อยู่ในโรงเรียน

ขนาดต่างกัน โดยรวมและรายด้านต่างกัน 4) องค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่ประสบการณ์ทำงาน

แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหาร

และครูที่มปีระสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูบ้ริหารและครูที่มี

ประสบการณ์ทำงาน 10-20 ปี และน้อยกว่า 10 ปี 5) ประสิทธิผลโรงเรยีนตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

6) ประสทิธิผลโรงเรียน ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นสูงกว่าครูผู้สอน 

7) ประสทิธิผลโรงเรียน ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่อยู่โรงเรยีน

ขนาดต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 8) ประสิทธิผลโรงเรยีน ตามความ
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คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ทำงานต่างกัน โดยรวมแตกต่าง

กันอย่างมนีัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารและครูที่มีประสบการณ์ทำงาน 10-20 ปี  

มีความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารและครูที่มปีระสบการณ์ทำงาน 10-20 ปี และน้อยกว่า 10 ปี 

9) องค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรแีละประสิทธิผลโรงเรียน

โดยรวม มคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 10) องค์ประกอบภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 3 ด้านได้แก่ ด้านระดมความร่วมมอื

ผูกพัน ด้านสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเชงิอุดมการณ์และด้านสร้างแรงบันดาลใจที่สามารถ     

พยาการณ์ระดับประสิทธิผลโรงเรียน โดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 65.90 และมีความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

±0.22726 11) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ควรได้รับการพัฒนา

จำนวน 4 ด้านได้แก่ ด้านระดมความร่วมมอืผูกพัน ด้านสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเชิงอุดมการณ์ 

ด้านสร้างแรงบันดาลใจ และด้านกระตุ้นปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

     จากการทบทวนภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผล 

ของโรงเรียนพบว่า ความเป็นภาวะผูน้ำของผู้บริหารสถานศกึษาส่วนใหญ่มีภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของสถานศกึษาอยู่โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งนั้นได้ 

สะท้อนถึง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผูน้ำที่ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและมีส่วนเกี่ยวกับอันส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งแสดงออกถึง 

การบริหารงาน จนสามารถทำให้ครูผู้สอนรับรู้ถึงการมีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหาร และองค์กร สังคม ชุมชนได้รับรู้ถึงประสทิธิผลของโรงเรียน 

  2. งานวจิัยต่างประเทศ 

   ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้มนีักวิชาการจากหลายหลายสาขาวิชาชีพ

โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพทางการศกึษาที่มกีารศกึษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

เป็นมุมมองที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศกึษา ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของโรงเรียนไว้ดังนี้ 

    Koh, W.L., Steer, R.M., and Terborg, J.R. (1995, pp. 319-333)  

ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูน้ำดรงเรียน  

89 แห่ง ในประเทศสิงคโปร์ พบว่ารูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ 

ทางบวกกับองค์กร พฤติกรรมกลุ่ม และความพึงพอใจในการทำงานของครู ต่อผูน้ำ

โรงเรียนและส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน 
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    Kyle Sandell (2012, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง การมสี่วนร่วม และประสิทธิภาพ: มุมมองใหม่ จากการศกึษาพบว่า  

การมสี่วนร่วมของผูต้าม เป็นสื่อกลางความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลง และการปฏิบัติงาน โดยผูต้ามเข้าใจการมสี่วนร่วมที่ผูน้ำสร้างและการ 

ขับเคลื่อนประสิทธิภาพในเรื่องงานได้ดีขึน้ องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากอิทธิพลเหล่านี้ 

ที่ผู้นำมีในการเชื่อมปฏิสัมพันธ์ในชีวติประจำวันกับผูต้ามได้ 

    Ayiro (2014, pp. 24-46) ได้ทำการวจิัยเรื่องภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงต่อผลลัพธ์ด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียน 

ในประเทศเคนย่า โดยได้ทำการศกึษาความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วย 4 ด้าน คอื 

ประสิทธิภาพของภาวะผูน้ำ การมีจิตสาธารณะ ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม  

และประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำ ผลการศกึษานั้นพบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงมี

ความสัมพันธ์กับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติ โดยเรียงลำดับความสัมพันธ์จากระดับสูงไประดับต่ำตามลำดับได้แก่ 

ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม การมีจติสาธารณะ ประสิทธิภาพของภาวะผูน้ำ  

และประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำ 

    Ijaz Ahmad Tatlah and Muhammad Zafar Iqbal (2012, pp.  

790-797) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของรูปแบบของภาวะผู้นำกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนในประเทศปากีสถาน โดยทำการศกึษาในผูอ้ำนวยการโรงเรียนทั้งชายและหญิง

จำนวน 300 คน ผลการศกึษาพบว่า รูปแบบของภาวะผูน้ำแบบมุ่งงาน และภาวะผู้นำ 

แบบมุ่งคน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

    Hakan Erkutlu (2008, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องผลกระทบ 

ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรและความเป็นผู้นำ  

กรณีตัวอย่างประเทศตุรกี จากการศกึษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผูน้ำ  

และประสิทธิผลขององค์กรกับภาวะผูน้ำนั้น ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกระตุ้น 

ความมุ่งมั่นขององค์กรและความพึงพอใจในงาน 

    Leithwood and Sun (2012, pp. 387-423) ได้ทำการวิจัยเรื่อง  

ภาวะผูน้ำกับผลลัพธ์ด้านการจัดการศกึษา พบว่า ภาวะผูน้ับผลลัพธ์ด้านการจัดการศกึษา  

ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงมคีวามสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงกับประสิทธิผล 

ของโรงเรียน 
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    Maria Eliophotou Menon (2014, pp. 509-528) ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงภาวะผูน้ำแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผูน้ำแบบหลบเลี่ยง 

ต่อการรับรู้ประสิทธิผลการเป็นผู้นำและความพึงพอใจของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

ในสาธารณรัฐไซปรัส พบว่า ครูมีการรับรู้ประสิทธิผลการเป็นผู้นำของผูน้ำและความ 

พึงพอใจในผู้บริหารที่มีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูน้ำแบบแลกเปลี่ยน  

มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการรับรู้ประสิทธิผลการเป็นผูน้ำและความพึงพอใจของครู 

ในโรงเรยีน 

    จากการทบทวนภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของ

โรงเรียนของชาวต่างประเทศพบว่า ความเป็นภาวะผูน้ำของผู้บริหารสถานศกึษาส่วนใหญ่

มีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของสถานศกึษาอยู่โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

และภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลนั้นมีความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งนั้นได้

สะท้อนถึง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผูน้ำที่ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและมีส่วนเกี่ยวกับอันส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งการแสดงออกถึง

การบริหารงานด้วยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางต่างประเทศ มักมีแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง

กับผูใ้ต้บังคับบัญชา เช่น ความสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และความพึงพอใจ  

    กล่าวโดยรวมทฤษฎีและแนวคิดลักษณะผูน้ำและภาวะผูน้ำ คอื  

หลักหรอืแนวทาง แนวคิดนำการนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ 

ตามเป้าประสงค์ การใช้หลักแนวคิดภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็ขึน้อยู่กับสภาพบริบท 

ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งประสทิธิผลจะเป็นตัวบ่งช้ีความสำเร็จที่เกิดขึ้น 

ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงขอ้ดีขอ้เสียการปฏิบัติงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตาม

เป้าประสงค์อย่างไร มปีระสิทธิผลมากเพียงใด ดังนั้นประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นตัวบ่งช้ี

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอย่างแท้จรงิ หลักการแนวคิดทฤษฎีและผลงาน 

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีและ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งของนักการศกึษาไทยและต่างประเทศที่กล่าวมาแล้ว มีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงคือภาวะ

ผูน้ำอันเป็นปัจจัยสำคัญของผู้บริหารโรงเรียนสตรใีห้เกิดประสิทธิผล ส่งผลไปถึงการมี 

ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ การเกิดยอมรับ 

ในผู้บริหารสตรีมากยิ่งขึน้ ดังนัน้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ 
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ผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน จากการศกึษาแนวคิด Bass & Avolio 

(1994) ได้นยิามถึงองค์ประกอบของทฤษฎีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ 

     1. การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 

     2. การสรา้งแรงบันดาลใจ 

     3. การกระตุ้นการใชป้ัญญา 

     4. การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

    ประสิทธิผลโรงเรยีน จากพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้ระบุถึง การปฏิบัติงานในโรงเรียน 

ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมปีระสิทธิผลว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน

ควรดำเนินงานภายในโรงเรียนอย่างมรีะบบแบบแผนการดำเนินงานอันแสดงถึงลำดับ

ขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่เป็นกระบวนการ การกำหนดบุคลากรที่รับผดิชอบ การมี

แผนการควบคุม กำกับ ตดิตาม และประเมินผลงานที่ชัดเจน ตามลักษณะของงาน 4 ด้าน 

ดังต่อไปนี ้ 

     1. งานด้านบริหารวิชาการ  

     2. งานด้านบริหารงบประมาณ 

     3. งานด้านบริหารบุคคล  

     4. งานด้านบริหารทั่วไป 

    สรุปเป็นกรอบแนวทางในการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม  
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บทที่ 3 

 

วิธีการดำเนินการวจิยั 

 
 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิจัย 

ดังต่อไปนี ้
  ตอนที่ 1 การศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

   3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

   5. สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย 

  ตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

ในจังหวัดนครพนม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร 

  ประชากรที่ใชใ้นงานวิจัยในครั้งนี ้ได้แก่ ผูบ้ริหารสตรีและครูผู้สอนสตรี 

ในโรงเรยีนที่มผีูบ้ริหารสตรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัด

นครพนม จำนวน 581 คน แยกเป็นผู้บริหารสตร ี85 คน และครูผู้สอนสตร ี496 คน  

จากโรงเรยีน 85 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 67 โรงเรียน ขนาดกลาง  

14 โรงเรียน และขนาดใหญ่หรอืใหญ่พิเศษ 4 โรงเรียน 

  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

ได้ 49 โรงเรียน ผูบ้ริหาร 49 คน ครูผูส้อนสตรีจำนวน 278 คน รวม 327 คน ดังนี ้ 
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   1. โรงเรียนขนาดเล็ก 44 โรงเรียน ผูบ้ริหารสตรี 44 คน ครผููส้อนสตร ี

205 คน 

   2. โรงเรียนขนาดกลาง 3 โรงเรียน ผูบ้ริหารสตรี 3 คน ครูผูส้อนสตรี  

33 คน 

   3. โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 2 โรงเรียน ผูบ้ริหารสตร ี2 คน 

ครูผูส้อนสตรี 40 คน  

  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ได้ 36 โรงเรียน ผูบ้ริหาร 36 คน ครูผูส้อนสตรีจำนวน 218 คน รวม 254 คน ดังนี้  

   1. โรงเรียนขนาดเล็ก 23 โรงเรียน ผูบ้ริหารสตรี 23 คน ครผููส้อนสตร ี

89 คน 

   2. โรงเรียนขนาดกลาง 11 โรงเรยีน ผูบ้ริหารสตรี 11 คน ครผููส้อนสตร ี

96 คน 

   3. โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 2 โรงเรียน ผูบ้ริหารสตร ี2 คน 

ครูผูส้อนสตรี 33 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี ของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในนครพนม โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 70 

(บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 40) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 410 คน โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 

70 ในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็นผู้บริหารสตรี จำนวน 85 คน และครูผู้สอน

สตรใีนโรงเรยีนที่มผีูบ้ริหารสตรี จำนวน 325 คน และกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ดังนี้ 

   1. กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 70 (บุญชม  

ศรสีะอาด, 2556, หน้า 40) เลือกจำนวนกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรยีนที่มผีูบ้ริหารสตรี  

จากเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ เขต 2 จำนวนทั้งหมด คือ  

จำนวน 410 คน 

    1.1 ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คอื โรงเรียน  

85 โรงเรียน และผูบ้ริหารสตรี 85 คน ดังนี้ 1) เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม

เขต 1 จำนวน 49 โรงเรียน จำแนกเป็นผูบ้ริหารสตร ี49 คน ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก 

จำนวน 44 โรงเรียน/คน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 3 โรงเรียน/คน โรงเรียนขนาดใหญ่/
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ใหญ่พิเศษ จำนวน 2 โรงเรียน/คน 2) เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

จำนวน 36โรงเรียน ผูบ้ริหารสตร ี36 คน โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 23 โรงเรียน/คน 

โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 11 โรงเรียน/คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 2 โรงเรียน/คน

    1.2 เพื่อให้เหลอืกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมไม่แตกต่างมากนัก ผูว้ิจัย 

จึงใช้การสุ่มเชิงโควต้า (Quota Sampling) โดยกำหนดปริมาณครูผูส้อนสตรีของกลุ่ม

ตัวอย่างตามขนาดของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่หรอืใหญ่พิเศษ  

ด้วยปริมาณที่เท่ากัน โดยเก็บจากโรงเรยีนขนาดเล็กโรงเรียนละ 4 คน จำนวน 67 โรงเรียน 

โรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนละ 7 คนจำนวน 14 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่หรือ 

ใหญ่พิเศษโรงเรยีนละ 11 คน จำนวน 4 โรงเรียน พิจารณาจากปริมาณจำนวนเปรียบ 

ตามขนาดของโรงเรียนเป็น 2:1:1 จำนวนครูผูส้อน 325 คนจำแนกได้ดังนี้ 1) ครูผูส้อนสตรี

โรงเรียนขนาดเล็ก 268 คน 2) ครูผูส้อนสตรีโรงเรียนขนาดกลาง 98 คน 3) ครูผูส้อนสตรี

โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 44 คน จำแนกครูผูส้อนแต่ละเขตพื้นที่การศกึษาตามขนาด 

ของโรงเรียนเป็น 1:1 จำนวน 410 คนได้ดังนี้ 

     1.2.1 เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำนวน  

1 คน ดังนี้ 

      1.2.1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 176 คน 

      1.2.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 21 คน 

      1.2.1.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 22 คน 

     1.2.2 เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จำนวน  

191 คน ดังนี้ 

      1.2.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 92 คน 

      1.2.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 77 คน 

      1.2.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 22 คน 

   ข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้ถูกดำเนนิตามระบบแบบหลาย

ขั้นตอนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของ

ประชากรที่ดซีึ่งสามารถสรุปจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้ตามที่ปรากฏในตาราง 1 

ดังต่อไปนี้
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ตาราง 1 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม เขตพื้นที่การศกึษาและ ขนาดของโรงเรียน 

 

ลำดับ 

สำนักงาน

เขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษ

านครพนม  

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ขนาดโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 

ผู้บริหาร 

รวม 

ครูผู้สอน 

รวม 

ผู้บริหาร 

รวม 

ครูผู้สอน 

รวม 
 

เล็ก 

 

 

กลาง 

ใหญ่/

ใหญ่

พเิศษ 

 

เล็ก 

 

 

กลาง 

ใหญ่/

ใหญ่

พเิศษ 

 

เล็ก 

 

 

กลาง 

ใหญ่/

ใหญ่

พเิศษ 

 

เล็ก 

 

 

กลาง 

ใหญ่/

ใหญ่

พิเศษ 

1 เขต 1 44 3 2 49 205 33 40 278 44 3 2 49 132 18 20 170 

2 เขต 2 23 11 2 36 89 96 33 218 23 11 2 36 69 66 20 155 

โดยเฉลี่ย 
67 14 4 85 294 129 73 496 67 14 4 85 201 84 40 325 

581 410 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิยั 

 1. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  1.1 ลักษณะเครื่องมอื 

   เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 2 ชุด 

สำหรับอาจารย์และนักศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาใหม่ จากการทบทวน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรทีี่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

(Check List) มีรายการดังต่อไปนี้ 

     1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

      1.1 ผูบ้ริหารสตรี 

      1.2 ครูผูส้อนสตรี 

     2. ขนาดของโรงเรียน 

      2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

      2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

      2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

     3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

      3.1 น้อยกว่า 10 ปี  

      3.2 10-20 ปี 

      3.3 มากกว่า 10 ปี 

    ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี

และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัด

นครพนม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามแนวความคิดของลเิคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 

2556, หนา้ 82)  
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 2. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  การสรา้งและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผูว้ิจัยดำเนินการ ดังนี ้   

   2.1 ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีและสิทธิผลของโรงเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์

และใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม  

   2.2 ศกึษาวิธีการสรา้งและสร้างเครื่องมอืจากทฤษฎี หลักการ แนวคิด 

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   2.3 นำแบบสอบถามที่สร้างขึน้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ 

และให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย  

   2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคำแนะนำของคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   2.5 นำแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมอื เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความถูกต้อง เหมาะสมของภาษา 

การใชถ้้อยคำ โดยคณะผูเ้ช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่านพิจารณาตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

    2.5.1 อาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษา สำเร็จการศกึษาระดับ 

ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศกึษา มีตำแหน่งวิชาการไม่น้อยกว่าผูช่้วยศาสตราจารย์ 

จำนวน 2 คน มีรายนามดังต่อไปนี้ 

     2.5.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ประธานหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     2.5.1.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพศิ ธรรมรัตน์  

อาจารย์ประจำครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     2.5.2.3 ศกึษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม จำนวน 1 คน คอื ดร.วิไลวรรณ สิทธิ ศกึษานิเทศก์  

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

     2.5.2.4 ผูอ้ำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา จำนวน 1 คน คอื ดร.อรวรรนี ไชยปัญหา ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า 
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วิทยฐานะผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 

     2.5.2.5 ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษา สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศกึษา จำนวน 1 คน 

คือ นางผ่องใส วะชุม ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

   2.6 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญไปนำเสนอ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพจิารณาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง โดยสรุปแบบ 

สอบถามที่ผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 ทุกข้อ 

   2.7 ทำหนังสอืขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์  

ต่อสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้รับการอนุมัตวิันที่ 9 เดือนกันยายน  

พ.ศ. 2563 โดยมีเลขที่หนังสือ 023/2563 ออกโดย คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย 

ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงนามโดย นางสาวสุธาสินี  คุปตะบุตร  

ประธานกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   2.8 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปทำการทดลองใช้  

(try out) กับผูบ้ริหารสตรแีละครูผู้สอนสตรีจำนวน 50 คน โดยคัดเลือกข้อคำถามที่มคี่า

อำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ขึ้นไปมาใช้ในการเก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่าง โดยค่า

คุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 และมีค่าอำนาจจำแนก

อยู่ระหว่าง 0.612 - 0.919 มรีายละเอียดดังนี้ 

    2.8.1 คุณภาพของแบบสอบถามภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสตรโีดยรวมมีอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.83-0.91 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.95 ส่วนค่าคุณภาพรายด้านมดีังนี้ 

     2.8.1.1 ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มคี่าอำนาจจำแนก

อยู่ระหว่าง 0.61-0.81 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 

     2.8.1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง 0.78-0.87 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.94 

     2.8.1.3 ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา มคี่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง 0.68-0.78 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.90 
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     2.8.1.4 ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล มีค่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง 0.68-0.86 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93 

    2.8.2  คุณภาพแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมมคี่า

อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.61-0.92 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ส่วนค่าคุณภาพ

รายด้านมีดังนี้ 

     2.8.2.1 ด้านวิชาการ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.55-0.80 

และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 

     2.8.2.2 ด้านงบประมาณ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

0.68-0.89 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.96 

     2.8.2.3 ด้านบริหารงานบุคคล มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

0.61-0.81 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93 

     2.8.2.4 ด้านบริหารทั่วไป มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

0.71-0.85 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

  1. ผูว้ิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สกลนครทำหนังสอืเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอความร่วมมอืในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 

  2. ผูว้ิจัยตดิตามขอรับแบบสอบถามคนืด้วยตนเอง 

  3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  

ดังนี้ 

  1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบ 

ความเรยีง 
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  2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า วเิคราะห์โดย

การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  3. นำแบบสอบถาม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม  

มาตรวจให้คะแนนตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2556, หนา้ 82) แสดงระดับ  

5 ระดับ โดยกำหนดดังนี้ 

   3.1 เกณฑ์ในการตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีและประสิทธิผลของโรงเรียนในแต่ละข้อคำถามใน

ระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด  

โดยมีเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้ 

    ระดับความคิดเห็นมากที่สุด   ให้ค่าคะแนน 5 คะแนน 

    ระดับความคิดเห็นมาก   ให้ค่าคะแนน 4 คะแนน 

    ระดับความคิดเห็นปานกลาง  ให้ค่าคะแนน 3 คะแนน 

    ระดับความคิดเห็นนอ้ย   ให้ค่าคะแนน 2 คะแนน 

    ระดับความคิดเห็นนอ้ยที่สุด  ให้ค่าคะแนน 1 คะแนน 

   3.2 การแปลผลคะแนนสำหรับวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพื่อศกึษาภาวะผู้นำของผูบ้ริหารสตรี ได้กำหนดเกณฑ์ในการแปลค่า

ความหมายดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 121) 

    4.51-5.00 หมายถึง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

อยู่ในระดับมากที่สุด     

    3.51-4.50 หมายถึง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

อยู่ในระดับมาก 

    2.51-3.50 หมายถึง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

อยู่ในระดับปานกลาง 

    1.51-2.50 หมายถึง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี 

อยู่ในระดับน้อย     

    1.00-1.50 หมายถึง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี 

อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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   3.3 การแปลผลคะแนนสำหรับวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพื่อศกึษาประสิทธิผลของโรงเรียน ได้กำหนดเกณฑ์ในการแปลค่าความหมาย

ดังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 121) 

    4.51-5.00 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 

    3.51-4.50 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

    2.51-3.50 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 

    1.51-2.50 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 

    1.00-1.50 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

   3.4 การแปลผลค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนของผู้บริหารสตรีและประสิทธิผลของโรงเรียน ได้กำหนดเกณฑ์ในการแปลค่า

ความหมายดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560, หนา้ 314) 

    ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.90 ขึน้ไป หมายถึง มคีวามสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับสูงมาก 

    ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.70-0.89 หมายถึง มคีวามสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับสูง 

    ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.30-0.69 หมายถึง มีความสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับปานกลาง 

    ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ต่ำกว่า 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับต่ำ 

    ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 0.00 หมายถึง ไม่มคีวามสัมพันธ์ 

เชงิเส้นตรง 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

  1. สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่ 

   1.1 ค่าความถี่ (Frequency) 

   1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 

   1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

   1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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  2. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ 

   2.1 หาค่า IOC (Index of item objective congruence) ของแบบสอบถาม 

   2.2 การหาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยการหาค่า

สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) ตามวิธีของเพียร์สัน (Pearson’s Simple Item 

Total Correlation) (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หน้า 113) 

   2.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) 

  3. สถิตทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 

   3.1 สมมตฐิานข้อที่ 1 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก  

ใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

    3.1.1 ค่าเฉลี่ย  

    3.1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   3.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน  

อยู่ในระดับมาก ใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

    3.2.1 ค่าเฉลี่ย 

    3.2.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   3.3 สมมตฐิานข้อที่ 3 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน ใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

    3.3.1 การจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใช้การทดสอบ

ด้วยการวิเคราะห์ค่า t-test ชนิด Independent Sample 

    3.3.2 การจำแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน ใช้การทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์ค่า F-Test ชนิด One-Way ANOVA  

หากพบว่าค่าเอฟ มคีวามแตกต่างกัน ทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วธิีการของ Scheffe 

ตามความเหมาะสม 
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   3.4 สมมติฐานข้อ 4 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน ใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

    3.4.1 การจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใช้การทดสอบ

ด้วยการวิเคราะห์ค่า t-test ชนิด Independent Sample 

    3.4.2 การจำแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน ใช้การทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์ค่า F-Test ชนิด One-Way ANOVA  

หากพบว่าค่าเอฟ มคีวามแตกต่างกัน ทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วธิีการของ Scheffe  

ตามความเหมาะสม 

   3.5 สมมตฐิานข้อที่ 5 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัด

นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตร ีมีความสัมพันธ์ทางบวก  

ใชก้ารทดสอบโดยหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation) 

   3.6 สมมตฐิานข้อที่ 6 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี 

อย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน ใช้

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

แนวทางพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนของผู้บรหิารสตรีท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา

ในจังหวัดนครพนม  

 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาใน

จังหวัดนครพนม โดยผูว้ิจัยได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 ที่พบว่าองค์ประกอบ

ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ไปสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์
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เพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 13 คน เพื่อให้ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนวทางการพัฒนา ผูว้ิจัย

พิจารณาตามเกณฑ์การเลือกผู้เช่ียวชาญดังนี้ ผูบ้ริหารระดับมหาวิทยาลัย 1 ท่าน อาจารย์

เพศชายระดับมหาวิทยาลัย 2 ท่าน อาจารย์เพศหญิง ระดับมหาวิทยาลัย 1 ท่าน 

ศกึษานิเทศก์ 1 ท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพศหญิงวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 6 ท่าน  

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 2 ท่าน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรทีี่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ดังนี้ 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร ประธานหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  2. รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  4. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  5. ดร.วิไลวรรณ สทิธิ ศกึษานิเทศก์ วทิยฐานะชำนาญการพิเศษ  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

  6. ดร.อรวรรน ีไชยปัญหา ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า  

วิทยฐานะผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 

  7. นางกนกวรรณ สาระโป ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุด  

วิทยฐานะผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 
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  8. นางคำปิ่น ทีสุกะ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา    

วิทยฐานะผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 2 

  9. ดร.อินทิรา ชูศรทีอง ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านพมิานท่า  

วิทยฐานะผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 1 

  10. นางสาวรษิกา วัฒนมาลี ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว  

วิทยฐานะผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 1 

  11. นางกมลชนก ศรีวงศา ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านจอมมณ ี 

วิทยฐานะผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

นครพนม เขต 1 

  12. นางผ่องใส  วะชุม ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วิทยฐานะชำนาญ

การพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

  13. นางจันทรวดี วงศ์เทวราช ครูผูส้อน โรงเรียนบ้านสีชมพู 

มิตรภาพที่ 164 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนของผู้บริหารสตรี 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

ในจังหวัดนครพนม ผูว้ิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ภาวะผูน้ําการเปลี่ยนของผู้บริหารสตรทีี่ส่งผลต่อ ประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม 

   1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   2. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

   3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  ตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ําการเปลี่ยนของผู้บริหารสตรี 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

ในจังหวัดนครพนม 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วจิัย 

ได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  N    แทน  จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

  X   แทน  ค่าเฉลี่ย (mean) ของกลุ่มตัวอย่าง 

  S.D.   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  %   แทน  ร้อยละ 

  t   แทน  ค่าสถิตกิารแจกแจง t (t – distribution) 

  F   แทน  ค่าสถิตกิารแจกแจง F (F – distribution) 

  *   แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **   แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  X   แทน  ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

  X1   แทน  การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

  X2   แทน  การสรา้งแรงบันดาลใจ 

  X3   แทน  การกระตุน้การใชป้ัญญา 

  X4   แทน  การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

  Y   แทน  ประสิทธิผลของโรงเรียน 

  Y1   แทน  ด้านวิชาการ 

  Y2   แทน  ด้านงบประมาณ 

  Y3   แทน  ด้านบริหารงานบุคคล 

  Y4   แทน  ด้านบริหารทั่วไป 

  SS   แทน ผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง 

  MS  แทน  คะแนนเฉลี่ยยกกำลังสอง 

  df    แทน ช้ันแห่งความอิสระ 

  R   แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

  R2   แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรอืประสิทธิภาพ 

       ในอำนาจพยากรณ์ 

  α    แทน ค่าคงที่ของพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

  B   แทน  สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  β    แทน  สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  S.E.b   แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ 

       ตัวแปรพยากรณ์ 

  S.E.est  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

  y′    แทน  ค่าสมการของตัวแปรเกณฑ์ (ประสิทธิผลของโรงเรียน)  

       อันเนื่องมาจากตัวแปรพยากรณ์ (ภาวะผูน้ำการ 

       เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตร)ี ที่ได้จากการทดถอย 

       พหุคูณในรูปคะแนนดิบ 
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  Z′y   แทน  ค่าสมการพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ (ประสิทธิผลของโรงเรียน) 

       อันเนื่องมาจากตัวแปรพยากรณ์ (ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

       ของผู้บริหารสตรี) ที่ได้จากการถดถอยพหุคูณ 

       ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด จำนวน 410 ฉบับ โดยเป็นผู้บริหาร จำนวน 

85 คน และครูผูส้อน จำนวน 325 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมา และมีความสมบูรณ์ 

จำนวน 410 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทั้งหมด จากนั้นได้ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์

การให้คะแนนตามที่กำหนดไว้แล้ว ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย 

ผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ทำงาน โดยการหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

  2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย  

   2.1 สมมตฐิานข้อที่ 1 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี  

สังกัดสำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก  

ใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

    2.1.1 ค่าเฉลี่ย  

    2.1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน  

อยู่ในระดับมาก ใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

    2.2.1 ค่าเฉลี่ย 

    2.2.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   2.3 สมมตฐิานข้อที่ 3 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน ใช้ค่าสถิตดิังนี้ 
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    2.3.1 การจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใช้การทดสอบ

ด้วยการวิเคราะห์ค่า t-test ชนิด Independent Samples 

    2.3.2 การจำแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน ใช้การทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์ค่า F-Test ชนิด One-Way ANOVA  

หากพบว่าค่าเอฟ มคีวามแตกต่างกัน ทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วธิีการของ Scheffe  

ตามความเหมาะสม 

   2.4 สมมตฐิานข้อ 4 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน ใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

    2.4.1 การจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใช้การทดสอบ

ด้วยการวิเคราะห์ค่า t-test ชนิด Independent Samples 

    2.4.2 การจำแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน ใช้การทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์ค่า F-Test ชนิด One-Way ANOVA  

หากพบว่าค่าเอฟ มคีวามแตกต่างกัน ทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วธิีการของ Scheffe  

ตามความเหมาะสม 

   2.5 สมมตฐิานข้อที่ 5 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัด

นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์ทางบวก  

ใช้การทดสอบโดยหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation) 

   2.6 สมมตฐิานข้อที่ 6 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

อย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน  

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ทำงาน โดยการหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

ตาราง 2 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพการดำรง  

            ตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ทำงาน 
 

ตัวแปร จำนวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

   ผูบ้ริหารสตรี 

   ครูผูส้อนสตรี 

 

85 

325 

 

20.73 

79.27 

รวม 410 100 

ขนาดของโรงเรียน 

  โรงเรียนขนาดเล็ก 

  โรงเรียนขนาดกลาง 

  โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

 

268 

98 

44 

 

65.37 

23.90 

10.73 

รวม 410 100 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  น้อยกว่า 10 ปี 

  10 – 20 ปี 

  มากกว่า 20 ปี 

 

210 

94 

106 

 

51.22 

22.93 

25.85 

รวม 410 100 

  จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมจีำนวนทั้งสิ้น 410 คน ประกอบด้วย 

ผูบ้ริหารสตร ีจำนวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.73 และครูผูส้อนสตรี จำนวน 325 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 79.27 

  เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนขนาดเล็ก 

จำนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 65.37 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
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23.90 และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษจำนวน 44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.73 

เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มปีระสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี จำนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 51.22 ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 10-20 ปี จำนวน 94 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.93 ประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี จำนวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.85 

  2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย  

   2.1 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรแีละประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรี สถิติที่ใช ้คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) โดยรวมและรายด้าน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลที่กำหนดไว้ 

ปรากฏดังตาราง 3 

ตาราง 3 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

            สตรี และครูผูส้อนสตรีของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

            ประถมศกึษาในจังหวัดนครพนมโดยรวมและรายด้าน 
 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสตรี 

ค่าสถิติ 
แปลผล 

�̅� S.D. 

การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.52 .52 มากที่สุด 

การสรา้งแรงบันดาลใจ 4.50 .53 มาก 

การกระตุน้การใชป้ัญญา 4.47 .56 มาก 

การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 4.49 .57 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.49 .51 มาก 

  จากตาราง 3 พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสตร ีและครูผู้สอนสตรีของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนมโดยรวม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.49)  

เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดเพียงด้านเดียว คือ ด้านการมี

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.52) ส่วนด้านอื่น ๆ มคี่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี ้คอื ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  
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(X̅ = 4.50) ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X̅ = 4.49) และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 

(X̅ = 4.47) ตามลำดับ  

  ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม  

อยู่ในระดับมาก จากการทดสอบ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าเฉลี่ย  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานการวิจัย ดังปรากฏในตาราง 4 ตาราง 5 ตาราง 6 และตาราง 6 

ตาราง 4 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรี  

            และครูผูส้อนสตรีของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา  

            ในจังหวัดนครพนม ดา้นการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยรวมและรายข้อ 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
�̅� S.D. 

1. ผูบ้ริหารสตรปีระพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี 

เป็นที่ยกย่องเคารพนับถือ ศรัทธาไว้วางใจ 

แก่ครูผูส้อน 

4.59 .57 มากที่สุด 

2. ผูบ้ริหารสตรมีีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอด

วิสัยทัศน์ดังกล่าวไปยังครูผู้สอน 

4.52 .61 มากที่สุด 

3. ผูบ้ริหารสตรีมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ 

สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์วิกฤติ 

ได้เป็นอย่างดี 

4.34 .75 มาก 

4. ผูบ้ริหารสตรเีป็นผู้มีศีลธรรมและจรยิธรรมสูง 

หลีกเลี่ยงการใชอ้ำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

4.55 .62 มากที่สุด 

5. ผูบ้ริหารสตรีมีความเฉลียวฉลาด มีสมรรถนะ 

ในการบริหารงาน 

4.52 .62 มากที่สุด 

6. ผูบ้ริหารสตรีมีความตัง้ใจ เชื่อมั่น แน่วแน่ 

ในอุดมการณ์ ความเชื่อ และค่านิยมที่ถูกต้อง 

ของตนเองในการประพฤติปฏิบัติตน 

4.58 .60 มากที่สุด 

7.ผูบ้ริหารสตรีเสรมิสร้างความภาคภูมใิจ  

ความจงรักภักดีและความมั่นใจใหแ้ก่ครูผูส้อน 

4.55 .62 มากที่สุด 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
�̅� S.D. 

8. ผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนมวีิสัยทัศน์และ

จุดประสงค์ในการทำงานเพื่อพัฒนาโรงเรยีนร่วมกัน 

4.55 .62 มากที่สุด 

9. ครูผูส้อนเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงาน 

กับผูบ้ริหารสตรี 

4.46 .68 มาก 

10. ครูผูส้อนพยายามประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดเีหมอืนกับผูบ้ริหารโรงเรียนซึ่งเป็นสตรี 

4.52 .62 มากที่สุด 

โดยเฉลี่ย 4.52 .52 มากที่สุด 

  จากตาราง 4 พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสตร ีและครูผู้สอนสตรีของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ด้านการมีอิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์  

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 

ระดับมากที่สุดจำนวน 8 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี ้คือ ผูบ้ริหารสตรี

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยกย่องเคารพนับถือ ศรัทธาไว้วางใจแก่ครูผูส้อน  

(X̅ = 4.59)  ผูบ้ริหารสตรีมคีวามตั้งใจ เชื่อมั่น แน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อ และค่านิยม

ที่ถูกต้องของตนเองในการประพฤติปฏิบัติตน (X̅ = 4.58) ผูบ้ริหารสตรเีป็นผูม้ีศีลธรรม

และจรยิธรรมสูง หลีกเลี่ยงการใชอ้ำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน (X̅ = 4.55) ผูบ้ริหารสตรี

เสริมสรา้งความภาคภูมใิจ ความจงรักภักดีและความมั่นใจใหแ้ก่ครูผูส้อน (X̅ = 4.55) 

ผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนมีวิสัยทัศน์และจุดประสงค์ในการทำงานเพื่อพัฒนาโรงเรียน

ร่วมกัน (X̅ = 4.55) ผูบ้ริหารสตรีมีวสิัยทัศน์สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปยัง

ครูผูส้อน (X̅ = 4.52) ผู้บริหารสตรีมคีวามเฉลียวฉลาด มีสมรรถนะในการบริหารงาน  

(X̅ = 4.52) และครูผูส้อนพยายามประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดเีหมอืนกับผู้บริหาร

โรงเรียนซึ่งเป็นสตรี (X̅ = 4.52) ส่วนข้ออื่น ๆ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
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ตาราง 5 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรี  

            และครูผูส้อนสตรีของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา  

            ในจังหวัดนครพนม ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมและรายข้อ 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
�̅� S.D. 

1. ผูบ้ริหารสตรปีระพฤติตนในทางที่สร้างแรงจูงใจ 

และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแก่ครูผู้สอน 

4.52 .66 มาก

ที่สุด 

2. ผูบ้ริหารสตรสีร้างแรงจูงใจภายใน สร้างความท้าทาย 

ในเรื่องงานแก่ครูผู้สอน 

4.44 .64 มาก 

3. ผูบ้ริหารสตรีกระตุ้นจติวิญญาณและความกระตอืรือร้น 

ในการทำงานเป็นทีม 

4.52 .63 มาก

ที่สุด 

4. ผูบ้ริหารสตรมีีเจตคติที่ดีและการคิดแง่บวก ทำให้

ครูผูส้อนสัมผัสกับภาพที่ประสบความสำเร็จของอนาคต 

4.52 .62 มาก

ที่สุด 

5. ผูบ้ริหารสตรีทำงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 

ที่กำหนดไว้ร่วมกัน 

4.50 .63 มาก 

6. ผู้บริหารสตรีแสดงให้เห็นถึงความเชื่อม่ันว่าการทำงาน 

ใด ๆ จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

4.51 .60 มาก

ที่สุด 

7. ผูบ้ริหารสตรใีห้โอกาสให้ครูผูส้อนอาสาปฏิบัติงาน

ตลอดจนการแสดงความสามารถ จนเป็นที่ยอมรับแก่บุคคล

อื่น จนครูผูส้อนเกิดความภาคภูมใิจและเชื่อม่ันในตนเอง 

4.49 .63 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.50 .53 มาก 

  จากตาราง 5 พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ี 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรี และครูผู้สอนสตรีของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 4 ข้อ 

เรียงลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยดังนี้ บริหารสตรีมีเจตคตทิี่ดแีละการคิดแง่บวก  

ทำให้ครูผู้สอนสัมผัสกับภาพที่ประสบความสำเร็จของอนาคต (X̅ = 4.52) ผูบ้ริหารสตรี

กระตุน้จติวิญญาณและความกระตอืรอืร้นในการทำงานเป็นทีม (X̅ = 4.52) ผูบ้ริหารสตรี
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ประพฤติตนในทางที่สร้างแรงจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแก่ครูผูส้อน (X̅ = 4.52) 

และ ผูบ้ริหารสตรีแสดงให้เห็นถึงความเชื่อม่ันว่าการทำงานใด ๆ สามารถบรรลุ 

เป้าหมายได้ (X̅ = 4.51) ส่วนข้ออื่น ๆ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ตาราง 6 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรี 

            และครูผูส้อนสตรีของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

            ในจังหวัดนครพนม ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา โดยรวมและรายข้อ 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 
ค่าสถิต ิ

แปลผล 
�̅� S.D. 

1. ผู้บริหารสตรกีระตุน้ให้ครูผูส้อนตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ  

ที่เกดิขึน้ในโรงเรยีน ทำให้ครูผูส้อนมีความตอ้งการหาแนวทาง 

ใหม ่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ที่ดีกวา่เดิม  

เกิดสิ่งใหม ่และสรา้งสรรค์ 

4.48 .66 มาก 

2. ผู้บริหารสตรตีั้งสมมติฐาน เปลี่ยนกรอบการมองปัญหา  

และการเผชิญกับสถานการณเ์ก่า ๆ ด้วยวธิีการใหม่ ๆ  

มีการจูงใจและสนับสนนุความคดิรเิร่ิมใหม ่ๆ ในการพจิารณา

ปัญหาและการหาคำตอบของปัญหา 

4.40 .66 มาก 

3. ผู้บริหารสตรกีระตุน้ให้ครผูู้สอนแสดงความคดิและเหตผุล  

โดยไม่วิจารณ์ความคดิของครูผูส้อนแม้วา่จะแตกตา่งไปจาก

ความคดิของตนเองก็ตาม 

4.46 .63 มาก 

4. ผู้บริหารสตรทีำให้ครูผูส้อนรูส้ึกว่าปัญหา ตา่ง ๆ ที่เกดิขึน้ 

เป็นความท้าทายและโอกาสในการแก้ปัญหา ต่าง ๆ ร่วมกนั 

4.44 .67 มาก 

5. ผู้บริหารสตรสีรา้งความเช่ือมั่นแก่ครูผู้สอนวา่อุปสรรค 

ทุกอย่างมีทางแก้ และพสิูจนว์่าอุปสรรคที่มากหมายเหลา่นั้น

สามารถเอาชนะได้จากความร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหา 

ของครูผู้สอน 

4.49 .67 มาก 

6. ผู้บริหารสตรกีระตุน้ให้ครผูู้สอนพัฒนาความสามารถ 

ของตนเอง เกดิความตระหนกั เข้าใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ  

ได้ด้วยตัวเอง 

4.52 .62 มากที่สุด 

โดยเฉลี่ย 4.47 .56 มาก 
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  จากตาราง 6 พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสตร ีและครูผู้สอนสตรีของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดเพียงข้อเดียว 

คือ ผูบ้ริหารสตรีกระตุ้นให้ครูผูส้อนพัฒนาความสามารถของตนเอง เกิดความตระหนัก 

เข้าใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดว้ยตัวเอง (X̅ = 4.52) ส่วนข้ออื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 

ระดับมาก 

ตาราง 7 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรี  

            และครูผูส้อนสตรีของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

            ในจังหวัดนครพนม ดา้นการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล โดยรวมและรายข้อ 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 
ค่าสถิต ิ

แปลผล 
�̅� S.D. 

1. ผู้บริหารสตรดีูแลเอาใจใสค่รูผู้สอนเป็นรายบุคคล  

ทำให้ครูผูส้อนรูส้ึกมีคุณค่า และมีความสำคัญ 

4.48 .70 มาก 

2. ผู้บริหารสตรแีสดงบทบาทในการเป็นโคช้ เป็นที่ปรกึษา 

ที่ดีให้แก่ครูผูส้อนแต่ละคน 

4.47 .70 มาก 

3. ผู้บริหารสตรใีห้โอกาสในการเรยีนรูส้ิ่งใหม ่ๆ สรา้งบรรยากาศ

ของการให้การสนับสนุนการทำงานแก่ครูผู้สอน 

4.55 .61 มากที่สุด 

4. ผู้บริหารสตรคีำนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน 

ความจำเป็น และความต้องการ เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล  

4.50 .62 มาก 

5. ผู้บริหารสตรมีีการส่งเสรมิการสื่อสารสองทาง และการจัดการ

ด้วยการเดนิดูรอบ ๆ มีปฏสิัมพันธ์กับครูผูส้อนเป็นการส่วนตัว 

4.48 .67 มาก 

6. ผู้บริหารสตรสีนใจความตอ้งการแต่ละบุคคล เป็นผู้ฟงัที่ดี  

มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

4.45 .69 มาก 

7. ผู้บริหารสตรมีอบหมายงานให้ครูผูส้อนตรงตามความรู้

ความสามารถแต่ละคน 

4.50 .67 มาก 

8. ผู้บริหารสตรใีห้การสนับสนุน คำแนะนำ สำหรับความกา้วหน้า

ในการทำงานที่รับผิดชอบ 

4.53 .62 มากที่สุด 

โดยเฉลี่ย 4.49 .57 มาก 
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  จากตาราง 7 พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสตร ีและครูผู้สอนสตรีของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

จำนวน 2 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ผูบ้ริหารสตรีใหโ้อกาสในการ

เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สรา้งบรรยากาศของการใหก้ารสนับสนุนการทำงานแก่ครูผูส้อน  

(X̅ = 4.55) และผูบ้ริหารสตรีให้การสนับสนุน คำแนะนำ สำหรับความก้าวหน้าในการ

ทำงานที่รับผดิชอบ (X̅ = 4.53) ส่วนข้ออื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

  2.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรีและ

ครูผูส้อนสตรี สถิตทิี่ใช ้คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม

และรายด้าน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลที่กำหนดไว้ ปรากฏดังตาราง 8  

ตาราง 8 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

            ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรแีละครูผู้สอนสตรี 

            โดยรวมและรายด้าน 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
�̅� S.D. 

1. ด้านวิชาการ 4.50 .46 มาก 

2. ด้านงบประมาณ 4.55 .48 มากที่สุด 

3. ด้านบริหารงานบุคคล 4.53 .48 มากที่สุด 

4. ด้านบริหารทั่วไป 4.53 .48 มากที่สุด 

โดยเฉลี่ย 4.53 .44 มากที่สุด 

  จากตาราง 8 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละ

ครูผูส้อนสตรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.53) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 3 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  

ด้านงบประมาณ (X̅ = 4.55) ด้านบริหารงานบุคคล (X̅ = 4.53) และด้านบริหารทั่วไป  

(X̅ = 4.53) ส่วนด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.50)  
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  ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรี อยู่ในระดับมาก จากการทดสอบค่าเฉลี่ยพบว่า มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายด้านอยู่ที่ระดับมาก - มากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับที่ 

สูงกว่าสมมติฐานการวิจัย ดังปรากฏในตาราง 9 ตาราง 10 ตาราง 11 และตาราง 12 

ตาราง 9 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

            ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรแีละครูผู้สอนสตรี  

            ด้านวิชาการ โดยรวมและรายข้อ 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
�̅� S.D. 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาหรอืดำเนนิการจัดทำหลักสูตร

สถานศกึษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักสูตรท้องถิ่น 

4.58 .56 มากที่สุด 

2. โรงเรียนมีการประชุมวางแผนระบบงานวิชาการ 

ทั้งโรงเรียนหรอืแบบประชุมวางแผนฝ่ายงาน 

4.51 .59 มากที่สุด 

3. โรงเรียนมกีารส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้  

และการจัดการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

4.61 .56 มากที่สุด 

4. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 4.54 .57 มากที่สุด 

5. โรงเรียนมกีารส่งเสริมให้ครูพัฒนารูปแบบกระบวนการ

เรียนรู้ มีการผลติ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพื่อการศกึษา 

4.48 .58 มาก 

6. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินผล 

ตามสภาพจริง ดว้ยวิธีที่หลากหลาย 

4.56 .56 มากที่สุด 

7. โรงเรียนมีการจัดใหม้ีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศกึษาอื่น  

สถานประกอบการและอื่น ๆ ตามแนวทางที่

กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

4.40 .67 มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
�̅� S.D. 

8. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยในช้ันเรยีน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

4.40 .62 มาก 

9. โรงเรียนมีการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญา

ท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน 

4.48 .60 มาก 

10. โรงเรียนมีการจัดระบบและการนิเทศงานวิชาการ 

และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย  

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

4.48 .60 มาก 

11. โรงเรียนจัดระบบแนะแนวและกระบวนการจัดการเรียนรู้

ให้กับนักเรียนอย่างเหมาะสม 

4.48 .63 มาก 

12. โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาตาม

ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

4.50 .61 มาก 

13. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมอืช่วยเหลือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาของรัฐ เอกชน ชุมชน  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.50 .60 มาก 

14. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศกึษา 

ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 

ที่จัดการศกึษา 

4.46 .63 มาก 

15. โรงเรียนได้จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติงานหรอืแผนปฏิบัติ

งานวิชาการของสถานศกึษาอย่างชัดเจน 

4.48 .60 มาก 

16. โรงเรียนจัดให้มีการร่วมกันกำหนดนโยบาย  

วางแผนพัฒนา และนิเทศ ติดตาม ประเมนิผลการใชส้ื่อ 

และเทคโนโลยีทางการศกึษา โดยมุ่งเนน้การพัฒนาสื่อ 

และเทคโนโลยีทางการศกึษาที่ให้ขอ้เท็จจริงเพื่อสร้างองค์

ความรูใ้หม่ ๆ 

4.45 .62 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.50 .46 มาก 
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  จากตาราง 9 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละ

ครูผูส้อนสตรี ด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 5 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรูโ้ดยเน้น

ผูเ้รียนเป็นสำคัญ (X= 4.61) โรงเรียนมีการพัฒนาหรอืดำเนินการจัดทำหลักสูตร

สถานศกึษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักสูตร

ท้องถิ่น (X= 4.58) โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน

การสอน โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง ดว้ยวิธีที่หลากหลาย (X= 4.56)  

โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง (X= 4.54) และ โรงเรียนมีการ 

ประชุมวางแผนระบบงานวิชาการทั้งโรงเรียนหรอืแบบประชุมวางแผนฝ่ายงาน ( X= 4.51)  

ส่วนด้านอื่น ๆ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ตาราง 10 ประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

             ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรแีละครูผู้สอนสตรี  

             ด้านงบประมาณ โดยรวมและรายข้อ 

ประสิทธิผลโรงเรยีน 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
�̅� S.D. 

1. โรงเรียนจัดทำแผนงบประมาณ หรือแผนปฏิบัติงาน 

การใชจ้่ายเงนิเป็นประจำทุกปี 

4.60 .57 มากที่สุด 

2. โรงเรยีนมีการจัดทำแผนพัฒนาการศกึษา  

โดยกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

4.53 .60 มากที่สุด 

3. โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 4.59 .67 มากที่สุด 

4. โรงเรยีนมีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเหมาะสม 

ในการเสนอของบประมาณ 

4.50 .59 มาก 

5. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่ายและการ

อนุมัตงิบประมาณอย่างเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ 

4.56 .57 มากที่สุด 

6. โรงเรยีนมีการตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินผล รายงาน  

ผลการใช้งบประมาณและผลการดำเนินงาน 

4.56 .58 มากที่สุด 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ประสิทธิผลโรงเรยีน 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
X  S.D. 

7. โรงเรยีนใช้ผลการดำเนินงานโครงการเป็นข้อมูล 

ในการพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึน้ 

4.56 .58 มากที่สุด 

8. โรงเรยีนมีการวางระบบการใชท้รัพยากรร่วมกัน 

อย่างมีประสิทธิภาพ ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการศกึษาสูงสุด 

4.55 .58 มากที่สุด 

9. โรงเรยีนมีการจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงนิ

อย่างเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 

4.58 .56 มากที่สุด 

10. โรงเรยีนมีการระดมทรัพยากรและการลงทุน  

กองทุนเพื่อการศึกษา 

4.44 .63 มาก 

11.โรงเรียนมีการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าดว้ยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม 

4.57 .56 มากที่สุด 

12. โรงเรียนมีการตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ 

ซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใชง้าน 

4.52 .59 มากที่สุด 

13. โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีการเงิน รายงานงบการเงิน

อย่างเป็นระบบแบบแผน 

4.61 .55 มากที่สุด 

โดยเฉลี่ย 4.55 .48 มากที่สุด 

  จากตาราง 10 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละ

ครูผูส้อนสตรี ด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X= 4.55) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 11 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย 3 ลำดับดังนี้ โรงเรียนมีการจัดทำบัญชกีารเงนิ รายงานงบการเงินอย่างเป็นระบบ

แบบแผน ( X= 4.61) โรงเรียนจัดทำแผนงบประมาณ หรอืแผนปฏิบัติงานการใชจ้่ายเงิน

เป็นประจำทุกปี (X= 4.60) และ โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  

(X= 4.59) มีเพียง 2 ข้อที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  

โรงเรียนมีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ ( X= 4.50) 

และโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนกองทุนเพื่อการศกึษา ( X= 4.44)  
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ตาราง 11 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

             ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรแีละครูผู้สอนสตรี  

             ด้านบริหารงานบุคคล โดยรวมและรายข้อ 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
X  S.D. 

1. โรงเรียนมีการวางแผนอัตรากำลัง ตำแหน่งสาขาครู 

ที่ขาดและจำเป็นต่อการจัดการศกึษาของโรงเรียน 

4.51 .61 มากที่สุด 

2. โรงเรยีนจัดบุคลากรใหป้ฏิบัติหน้าที่ตามความรู้

ความสามารถอย่างเหมาะสม 

4.50 .60 มาก 

3. โรงเรียนมีการสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากร 

ในสถานศกึษาให้มกีารพัฒนาตนเองโดยการอบรม  

ศกึษาดูงาน และศกึษาต่อ ฯลฯ 

4.58 .56 มากที่สุด 

4. โรงเรียนมีการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่ง การเลื่อน 

วิทยฐานะที่สูงขึน้ของข้าราชการครู 

4.59 .57 มากที่สุด 

5. โรงเรียนมีการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน 

ของขา้ราชการครูอย่างยุติธรรม 

4.56 .62 มากที่สุด 

6. โรงเรียนมกีารบันทึก วางแผน และจัดการจัดสอนแทน

สำหรับการลาของบุคลากร 

4.53 .60 มากที่สุด 

7. โรงเรียนมีการส่งเสริมสร้าง และป้องกัน 

การกระทำผดิวินัย 

4.57 .57 มากที่สุด 

8. โรงเรียนมีการนเิทศ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ที่หลากหลาย 

4.51 .61 มากที่สุด 

9. โรงเรียนมีการจัดทำทะเบียนประวัติขา้ราชการครู 

และบุคลากรในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง  

และเป็นปัจจุบัน 

4.53 .60 มากที่สุด 

10. โรงเรียนมีการแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศกึษาโดยพิจารณาตามข้อมูล 

และความจำเป็น 

4.51 .58 มากที่สุด 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
X  S.D. 

11. โรงเรียนมีการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ จัดสวัสดิการ 

และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศกึษา

อย่างเหมาะสม 

4.50 .59 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.53 .48 มากที่สุด 

  จากตาราง 11 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรี 

และครูผูส้อนสตรี ด้านบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X= 4.53)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 9 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย 3 ลำดับดังนี้คือ โรงเรียนมีการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่ง การเลื่อน 

วิทยฐานะที่สูงขึน้ของข้าราชการครู (X= 4.59) โรงเรียนมีการสนับสนุนข้าราชการครู 

และบุคลากรในสถานศกึษาให้มกีารพัฒนาตนเองโดยการอบรม ศกึษาดูงาน และศึกษาต่อ 

ฯลฯ (X= 4.58) และโรงเรียนมีการส่งเสริม สร้าง และป้องกันการกระทำผดิวินัย  

(X= 4.57) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจำนวน 2 ข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ดังนี้คอื โรงเรียนมีการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ จัดสวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวก

แก่บุคลากรในสถานศกึษาอย่างเหมาะสม ( X= 4.50) และโรงเรียนจัดให้บุคลากรให้ปฏิบัติ

หนา้ที่ตามความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม (X= 4.50) 

ตาราง 12 ประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

             ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรแีละครูผู้สอนสตรี  

             ด้านบริหารทั่วไป โดยรวมและรายข้อ 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน 
ค่าสถิติ 

แปลผล 
X  S.D. 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศอย่างเป็นระบบพร้อมใช้ 

4.49 .62 มาก 

2. โรงเรยีนมีการประสานงานและพัฒนาเครือข่าย

ข้อมูลสารสนเทศ 

4.45 .62 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ค่าสถติิ 

แปลผล 
X  S.D. 

3. โรงเรียนมกีารวางแผน และดำเนินการจัดระบบ

ควบคุมภายใน ในการบริหารงานการศึกษา 

4.50 .60 มาก 

4. โรงเรียนสนับสนุนให้เกดิการวิจัยเพื่อพัฒนา 

นโยบายและแผน 

4.43 .64 มาก 

5. โรงเรียนจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 4.49 .59 มาก 

6. โรงเรียนมกีารพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

อย่างต่อเนื่อง 

4.52 .61 มากที่สุด 

10. โรงเรียนมกีารวางแผนปริมาณการรับนักเรียน 

ในแต่ละปีการศกึษา 

4.58 .56 มากที่สุด 

11. โรงเรียนมกีารส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน

การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน  

และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศกึษา 

4.52 .59 มากที่สุด 

12. โรงเรียนมกีารส่งเสริม สนับสนุนการดำเนนิงาน

กิจการนักเรียน 

4.56 .56 มากที่สุด 

13. โรงเรียนมกีารประชาสัมพันธ์และรายงานด้านการ

จัดการศกึษาของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 

4.54 .58 มากที่สุด 

14. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัด

การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและ

สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา เข้าร่วมและสนับสนุน

งานประเพณขีองท้องถิ่น 

4.55 .58 มากที่สุด 

15. โรงเรียนมกีารดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนอย่างมปีระสทิธิภาพ มีการจัดกจิกรรม 

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในการลงโทษนักเรียน 

4.57 .56 มากที่สุด 

16. โรงเรียนพัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชน

ให้มีประสิทธิภาพและเกดิความพึงพอใช้แก่ 

ผู้มารับบริการ 

4.58 .56 มากที่สุด 

โดยเฉลี่ย 4.53 .48 มากที่สุด 
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  จากตาราง 12 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละ

ครูผูส้อนสตรี ด้านบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.53) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 11 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย จากมากไป

หาน้อย 3 ลำดับดังนี้คือ โรงเรียนมกีารบำรุง ดูแล และพัฒนาอาคาร สถานที่และ

สภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอือ้ต่อการใชป้ระโยชน์  

(X= 4.59) โรงเรียนมีการวางแผนปริมาณการรับนักเรียนในแต่ละปีการศกึษา (X= 4.58) 

และ โรงเรียนพัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มปีระสิทธิภาพและเกิดความ 

พึงพอใชแ้ก่ผู้มารับบริการ (X= 4.58) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจำนวน 5 ข้อ  

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนีค้ือ โรงเรียนมกีารวางแผน และดำเนินการจัดระบบ

ควบคุมภายในในการบริหารงานการศกึษา (X= 4.50) โรงเรียนทีการจัดระบบการบริหาร

และพัฒนาองค์กร (X= 4.49) โรงเรียนมีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

อย่างเป็นระบบพร้อมใช ้( X= 4.49) โรงเรียนมีการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศ (X= 4.45) และ โรงเรยีนสนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย 

และแผน (X= 4.43) 

  2.3 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรี 

และครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน 

   2.3.1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและ

ครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง มีความแตกต่างกัน สถิตทิี่ใชค้ือ 

การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผล 

ที่กำหนดไว้ ปรากฏดังตาราง 13 
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ตาราง 13 เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขต 

             พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ 

             ผูบ้ริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

             โดยรวมและรายด้าน 

 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ผู้บริหารสตรี 

n = 85 

ครูผู้สอนสตรี 

n = 325 

 

t 

 

Sig. 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.73 .33 4.46 .54 5.78** .00 

การสรา้งแรงบันดาลใจ 4.71 .34 4.44 .55 5.69** .00 

การกระตุน้การใชป้ัญญา 4.69 .38 4.41 .59 5.39** .00 

การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 4.74 .36 4.43 .60 6.06** .00 

โดยเฉลี่ย 4.72 .31 4.44 .54 6.26** .00 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α.01; t408 = 2.58) 

  จากตาราง 13 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี  

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยผู้บริหารสตรมีีความคิดเห็นสูงกว่าครูผูส้อนสตรี 

  ดังนัน้ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตร ีจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง มีความแตกต่าง

กัน จากการทดสอบ t-test ชนิด Independent samples แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ ์

การแปลผลที่กำหนดไว้ มคีวามแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย 

   2.3.2 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและ

ครูผูส้อนสตรี จำแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกัน สถิตทิี่ใช้คอื การทดสอบ 

F (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ปรากฏดังตาราง 14 
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ตาราง 14 เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขต  

             พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

             สตรแีละครูผูส้อนสตรี จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน  

ภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมอีิทธิพลอย่าง 

มีอุดมการณ์  

ระหว่างกลุ่ม 1.48 2 .74 2.76 .064 

ภายในกลุ่ม 108.72 407 .27   

รวม 110.20 409    

การสรา้งแรง 

บันดาลใจ 

ระหว่างกลุ่ม 1.63 2 .81 2.98 .052 

ภายในกลุ่ม 111.32 407 .27   

รวม 112.95 409    

การกระตุน้การใช้ 

ปัญญา 

ระหว่างกลุ่ม 2.29 2 1.14 3.62* .028 

ภายในกลุ่ม 128.47 407 .31   

รวม 130.76 409    

การคำนึงถึงปัจเจก 

บุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 3.62 2 1.81 5.70** .004 

ภายในกลุ่ม 129.30 407 .31   

รวม 132.92 409    

 

โดยเฉลี่ย 

ระหว่างกลุ่ม 2.13 2 1.06 4.07* .018 

ภายในกลุ่ม 106.33 407 .261   

รวม 108.46 409    

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (α.05; F2, 407 = 3.02) 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α.01; F2, 407 = 4.66) 

  จากตาราง 14 พบว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตร ีจำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ดา้นการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
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และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ไม่แตกต่างกัน ผูว้ิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้านการกระตุน้การใช้ปัญญา และการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล  

และโดยรวม โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffé - Method) ดังตาราง 15 

ตาราง 15 เปรียบเทียบรายคู่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี สังกัดสำนักงาน 

             เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ 

             ผูบ้ริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี จำแนกตามขนาดของโรงเรียน  

ภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง 

ขนาดของ

โรงเรยีน 

X  ขนาดของโรงเรียน 

เล็ก กลาง ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

ด้านการกระตุ้น 

การใชป้ัญญา 

 

 X  4.52 4.35 4.39 

เล็ก 4.52 - 0.16* 0.13 

กลาง 4.35 - - - 0.04 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.39 - - - 

ด้านการคำนึงถึง 

ปัจเจกบุคคล 

 �̅� 4.56 4.34 4.44 

เล็ก 4.56 - 0.22** 0.12 

กลาง 4.34 - - -0.10 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.44 - - - 

 

 

โดยเฉลี่ย 

 �̅� 4.55 4.38 4.45 

เล็ก 4.55 - 0.17* 0.10 

กลาง 4.38 - - -0.07 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 4.45 - - - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  จากตาราง 15 การเปรียบเทียบรายคู่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตร ีจำแนกตามขนาดของโรงเรียน

โดยรวมพบว่า ความคิดเห็นผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรใีนโรงเรยีนขนาดเล็กมีความ

คิดเห็นเฉลี่ยมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ส่วนความคิดเห็นเฉลี่ยของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรใีนโรงเรยีนขนาดเล็กเมื่อเทียบ

กับโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ และความคิดเห็นเฉลี่ยของผู้บริหารสตรีและครูผู้สอน

สตรีในโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน การกระตุ้นการใชป้ัญญาพบว่า ความคิดเห็นผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี

ในโรงเรยีนขนาดเล็กเฉลี่ยมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.05 ส่วนความคิดเห็นเฉลี่ยของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรีในโรงเรียนขนาดเล็กกับ

โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ และ ความคิดเห็นเฉลี่ยของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี

โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ ไม่แตกต่างกัน การคำนึงถึงปัจเจก

บุคคลพบว่า ความคิดเห็นผู้บริหารสตรีและครูผู้สอนสตรีในโรงเรียนขนาดเล็กเฉลี่ย

มากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความคิดเห็นเฉลี่ยของ

ผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรใีนโรงเรยีนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ  

และความคิดเห็นเฉลี่ยของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรโีรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียน 

ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ ไม่แตกต่างกัน 

  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ี 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี จำแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกัน  

จากการทดสอบ F (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลที่กำหนดไว้ มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ

สมมตฐิานการวิจัย 

   2.3.3 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและ

ครูผูส้อนสตรี จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน สถิติที่ใชค้ือ 

การทดสอบ F (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ปรากฏดังตาราง 16 
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ตาราง 16 เปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขต 

             พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

             สตรแีละครูผูส้อนสตรี จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

             โดยรวมและรายด้าน 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การมีอิทธิพลอยา่งม ี

อุดมการณ ์  

ระหว่างกลุม่ .03 2 .01 .05 .95 

ภายในกลุ่ม 110.17 407 .27   

รวม 110.20 409    

การสรา้งแรงบันดาลใจ ระหว่างกลุม่ .21 2 .10 .38 .69 

ภายในกลุ่ม 112.74 407 .28   

รวม 112.95 409    

การกระตุ้นการใช้  

ปัญญา 

ระหว่างกลุม่ .29 2 .15 .46 .63 

ภายในกลุ่ม 130.47 407 .32   

รวม 130.76 409    

การคำนึงถงึปัจเจก 

บุคคล 

ระหว่างกลุม่ .33 2 .17 .51 .60 

ภายในกลุ่ม 132.59 407 .33   

รวม 132.92 409    

 

โดยเฉลี่ย 

ระหว่างกลุม่ .16 2 .08 .29 .75 

ภายในกลุ่ม 108.30 407 .27   

รวม 108.46 409    

  จากตาราง 16 เปรียบเทียบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

  ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตร ีจำแนกตามสถานภาพการดำรง 

ตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน  
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จากการทดสอบ t-test ชนิด Independent samples และการทดสอบ F (F-test)  

แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อจำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่งโดยรวมพบว่า มีความแตกต่างกัน โดยมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย เมื่อจำแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวม พบว่า  

มีความแตกต่างกัน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับ

สมมตฐิานการวิจัย 

  2.4 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

มีความแตกต่างกัน 

  2.4.1 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตร ี

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง มีความแตกต่างกัน สถิตทิี่ใชค้ือ การทดสอบ  

t-test ชนิด Independent samples แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลที่กำหนดไว้  

ปรากฏดังตาราง 17 

ตาราง 17 เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรี 

             และครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งโดยรวมและรายด้าน 

 

ประสิทธผิลของโรงเรียน 

ผู้บริหารสตรี 

n = 85 

ครูผู้สอนสตร ี

n = 325 

 

t 

 

Sig. 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ด้านวิชาการ 4.64 .35 4.46 .48 3.84** .00 

ด้านงบประมาณ 4.75 .34 4.50 .50 5.39** .00 

ด้านบรหิารงานบุคคล 4.75 .33 4.48 .50 6.01** .00 

ด้านบรหิารงานทั่วไป 4.69 .36 4.48 .50 4.32** .00 

โดยเฉลี่ย 4.71 .31 4.48 .46 5.31** .00 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α.05; t408 = 2.58) 
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  จากตาราง 17 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผู้สอนสตรี   

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสตรี มคีวามคิดเห็นสูงกว่าครูผู้สอนสตรีผลการ

เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง จากการทดสอบ t-test ชนิด Independent samples  

แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลที่กำหนดไว้ มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ

สมมตฐิานการวิจัย 

ตาราง 18 เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน 

             ขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน 

ประสิทธผิลของโรงเรียน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ด้านวิชาการ ระหว่างกลุม่ .68 2 .34 1.56 .21 

ภายในกลุ่ม 87.68 407 .22   

รวม 88.36 409    

ด้านงบประมาณ ระหว่างกลุม่ .71 2 .35 1.55 .21 

ภายในกลุ่ม 92.91 407 .23   

รวม 93.62 409    

ด้านบรหิารงานบุคคล ระหว่างกลุม่ 1.04 2 .52 2.29 .10 

ภายในกลุ่ม 92.80 407 .23   

รวม 93.84 409    

ด้านบรหิารงานทั่วไป ระหว่างกลุม่ .45 2 .23 .98 .38 

ภายในกลุ่ม 93.76 407 .23   

รวม 94.21 409    

 

โดยเฉลี่ย 

ระหว่างกลุม่ .66 2 .33 1.66 .19 

ภายในกลุ่ม 80.50 407 .20   

รวม 81.16 409    
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  จากตาราง 18 เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและ

ครูผูส้อนสตรี จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตร ี

จำแนกตามขนาดของโรงเรียน จากการทดสอบ F (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA) แล้วเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปลผลที่กำหนดไว้  

ไม่มีความแตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย 

ตาราง 19 เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน   

             ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ด้านวิชาการ ระหว่างกลุ่ม .23 2 .12 .53 .59 

ภายในกลุ่ม 88.13 407 .22   

รวม 88.36 409    

ด้านงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม .14 2 .07 .29 .75 

ภายในกลุ่ม 93.48 407 .23   

รวม 93.62 409    

ด้านบริหารงานบุคคล ระหว่างกลุ่ม .34 2 .17 .75 .47 

ภายในกลุ่ม 93.50 407 .23   

รวม 93.84 409    

ด้านบริหารงานทั่วไป ระหว่างกลุ่ม .33 2 .16 .71 .49 

ภายในกลุ่ม 93.88 407 .23   

รวม 94.21 409    

 

โดยเฉลี่ย 

ระหว่างกลุ่ม .13 2 .07 .33 .72 

ภายในกลุ่ม 81.03 407 .20   

รวม 81.16 409    
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  จากตาราง 19 เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรี 

และครูผูส้อนสตรี จำแนกประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละ

ครูผูส้อนสตรี จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จากการทดสอบ F (F-test)  

แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) แล้วเปรียบเทียบกบัเกณฑ์

การแปลผลที่กำหนดไว้ ไม่มีความแตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย 

  ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 ประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของ

โรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน จากการทดสอบ t-test 

ชนิด Independent samples และ การทดสอบ F (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งโดยรวมพบว่า  

มีความแตกต่างกัน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ

วิจัย เมื่อจำแนกตามขนาดของโรงเรียนและตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมตฐิานการวิจัย 

  2.5 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรแีละประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรีมีความสัมพันธ์กันในทางบวก สถิตทิี่ใชค้ือ  

การหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)  

ปรากฏดังตาราง 20 
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ตาราง 20 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  

              การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี 
 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตัวแปร X X1 X2 X3 X4 Y Y1 Y2 Y3 Y4 

X  .922** .963** .943** .951** .833** .786** .762** .787** .786** 

X1   .871** .802** .824** .756** .711** .698** .713** .710** 

X2    .881** .889** .801** .749** .743** .753** .755** 

X3     .873** .782** .748** .701** .743** .739** 

X4      .807** .760** .735** .746** .765** 

Y       .926** .936** .944** .941** 

Y1        .846** .807** .821** 

Y2         .843** .817** 

Y3          .884** 

Y4           
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  จากตาราง 20 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสตรี (X) และประสิทธิผลของโรงเรียน (Y) สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตร ี

พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับสูง (rxy = 0.833) ส่วนภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงระหว่างตัวแปรทั้ง 4 ด้าน 

และประสิทธิผลของโรงเรียนระหว่างตัวแปรทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก  

อยู่ในระดับสูงขึ้นไป r = 0.711 - 0.786) ยกเว้นความสัมพันธ์ด้านการอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ (X1) กับ ดา้นงบประมาณ (Y2) ที่มคีวามสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง 

r = 0.698) ซึ่งภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของโรงเรียนแต่ละด้าน  

มีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ .01 
 ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสตรีและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตร ี 
มีความสัมพันธ์ทางบวก จากการทดสอบโดยหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation) พบว่าสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย  

ดังปรากฏดังตาราง 21 ตาราง 22 ตาราง 23 และ ตาราง 24  

ตาราง 21 ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรทีีส่่งผลต่อ 

             ประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 

             ในจงัหวัดนครพนม ด้านวิชาการ 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสตร ี

ประสิทธผิลของโรงเรียน สงักัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ในจังหวัดนครพนม ด้านวชิาการ (y1) 

Pearson’s Product 

Moment Correlation 

ระดับ

ความสัมพันธ ์

การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1) .711** สูง 

การสรา้งแรงบันดาลใจ (X2) .749** สูง 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา (X3) .748** สูง 

การคำนึงถงึปัจเจกบุคคล (X4) .760** สูง 

โดยเฉลี่ย (X) .786** สูง 

** มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดบั .01 
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  จากตาราง 21 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสตรี กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ด้านวิชาการ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.786) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีความสัมพันธ์มาก

ที่สุด คอื ดา้นการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล มีค่าความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.760) ด้านที่มี

ความสัมพันธ์ต่ำที่สุด คอื ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าความสัมพันธ์ระดับสูง  

(r = 0.748) 

ตาราง 22 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

              ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ด้านงบประมาณ 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสตรี 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา 

ในจังหวัดนครพนม ด้านงบประมาณ (y2) 

Pearson’s Product 

Moment Correlation 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) .698** ปานกลาง 

การสรา้งแรงบันดาลใจ (X2) .743** สูง 

การกระตุน้การใชป้ัญญา (X3) .701** สูง 

การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) .735** สูง 

โดยเฉลี่ย (X) .762** สูง 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  จากตาราง 22 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสตรี กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ด้านงบประมาณ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.762) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน ดา้นที่มีความสัมพันธ์

มากที่สุด คอื ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.743) ด้านที่มี

ความสัมพันธ์ต่ำที่สุด คอื ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าความสัมพันธ์ระดับ

ปานกลาง (r = 0.698) 
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ตาราง 23 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

              ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ด้านบริหารงานบุคคล 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสตรี 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาในจังหวัด

นครพนม ด้านบรหิารงานบุคคล (y3) 

Pearson’s Product 

Moment Correlation 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) .713** สูง 

การสรา้งแรงบันดาลใจ (X2) .753** สูง 

การกระตุน้การใชป้ัญญา (X3) .743** สูง 

การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) .746** สูง 

โดยเฉลี่ย (X) .787** สูง 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  จากตาราง 23 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสตรี กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ด้านบริหารงานบุคคล มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.787) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน ดา้นที่มีความสัมพันธ์

มากที่สุด คอื ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.753) ด้านที่มี

ความสัมพันธ์ต่ำที่สุด คอื ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าความสัมพันธ์ 

ระดับสูง (r = 0.713) 
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ตาราง 24 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

              ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ด้านบริหารทั่วไป 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสตรี 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา 

ในจังหวัดนครพนม ด้านบรหิารทั่วไป (y4) 

Pearson’s Product 

Moment Correlation 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) .710** สูง 

การสรา้งแรงบันดาลใจ (X2) .755** สูง 

การกระตุน้การใชป้ัญญา (X3) .739** สูง 

การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) .765** สูง 

โดยเฉลี่ย (X) .786** สูง 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  จากตาราง 24 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสตรี กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ด้านบริหารทั่วไป มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.786) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีความสัมพันธ์มาก

ที่สุด คอื ดา้นการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล มีค่าความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.765) ด้านที่มี

ความสัมพันธ์ต่ำที่สุด คอื ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าความสัมพันธ์ระดับสูง 

(r = 0.710) 

  2.6 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีอย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจ

พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาใน

จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ใช้การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ปรากฏดังตาราง 25 
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ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

             สตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม โดยรวม 

ตัวแปรพยากรณ ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E. β t Sig. 

การคำนึงถงึปัจเจก

บุคคล (X4) 

.807a .651 .650 .267 .052 .341 5.11** .000 

การสรา้งแรงบันดาลใจ 

(X2) 

.827b .684 .683 .176 .065 .208 2.71** .007 

การกระตุ้นการใช้

ปัญญา (X3) 

.832c .691 .689 .146 .050 .185 2.90** .004 

การมีอิทธิพลอยา่งมี

อุดมการณ ์(X1) 

.834d .696 .693 .125 .049 .146 2.54* .011 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

a = 1.322 S.E.est = 0.24671 

  จากตาราง 25 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี ที่นำมา

วิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ได้โดยมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน คือ การคำนงึถึงปัจเจกบุคคล (X4) การสรา้ง

แรงบันดาลใจ (X2) การกระตุ้นการใชป้ัญญา (X3) และ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.341 รองลงมา คือ การสร้างแรงบันดาลใจ (X2)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.208 การกระตุ้นการใชป้ัญญา (X3) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.185 และการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ (X1) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.146 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี ้สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผล ได้รอ้ยละ 69.3 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์เท่ากับ ± 0.24671 
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  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y′ = 1.322 + 0.267X4 + 0.176X2 + 0.146X3 + 0.125X1 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

   Z′y = 0.341Z4   + 0.208Z2   + 0.185Z3 + 0.146Z1 

  ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสตรอีย่างนอ้ย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) พบว่าสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย ดังปรากฏในตาราง 26 ตาราง 27  

ตาราง 28 และตาราง 29 

ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

              สตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ด้านวิชาการ 
 

ตัวแปรพยากรณ ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E. β t Sig. 

การคำนึงถงึปัจเจก

บุคคล (X4) 

.760a .578 .577 .286 .057 .351 5.06** .000 

การกระตุ้นการใช้

ปัญญา (X3) 

.780b .608 .606 .239 .054 .291 4.42** .000 

การมีอิทธิพลอยา่งมี

อุดมการณ ์(X1) 

.786c .618 .615 .168 .041 .188 3.31** .001 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

a = 1.380 

S.E.est = 0.28822 

  จากตาราง 26 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี ที่นำมา

วิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ดา้นวิชาการ
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ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 3 ด้าน คอื การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4)  

การกระตุน้การใชป้ัญญา (X3) และการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.351 รองลงมา คือ ดา้นการกระตุ้นการใช้ปัญญา 

(X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.291 และ การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ (X1) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.188 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล ดา้นวิชาการ ได้รอ้ยละ 61.5 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.28822 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y′ = 1.380 + 0.286X4 + 0.239X3 + 0.168X1 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

   Z′y = 0.351Z4   + 0.291Z3 + 0.188Z1 

ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

             สตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

             ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ด้านงบประมาณ 

ตัวแปรพยากรณ ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E. β t Sig. 

การสรา้งแรงบันดาลใจ 

(X2) 

.743a .553 .552 .304 .075 .334 4.03** .000 

การคำนึงถงึปัจเจก

บุคคล (X4) 

.761b .579 .577 .269 .060 .320 4.47** .000 

การมีอิทธิพลอยา่งมี

อุดมการณ ์(X1) 

.764c .584 .581 .133 .062 .144 2.15* .032 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

a = 1.378 

S.E.est = 0.30984 
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  จากตาราง 27 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี ที่นำมา

วิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม  

ด้านงบประมาณได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ด้าน คอื การสร้างแรง

บันดาลใจ (X2) การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) และ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.334 รองลงมา คอื การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.320 และ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.144 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผล ได้รอ้ยละ 58.1 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์เท่ากับ ± 0.30984 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y′ = 1.378 + 0.304X2 + 0.269X4 + 0.133X1 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z′y = 0.334Z2 + 0.320Z4 + 0.144Z1 

ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

              สตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ด้านบริหารงานบุคคล 

ตัวแปรพยากรณ ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E. β t Sig. 

การคำนึงถงึปัจเจกบุคคล 

(X4) 

.764a .584 .583 .304 .062 .362 4.92** .000 

การสรา้งแรงบันดาลใจ (X2) .781b .610 .608 .225 .069 .247 3.25** .001 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา 

(X3) 

.786c .618 .616 .178 .060 .210 2.95** .003 

* มีนยัสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 ** มีนยัสำคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

a = 1.362 S.E.est = 0.29699 



129 

  จากตาราง 28 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี ที่นำมา

วิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ดา้น

บริหารงานบุคคลได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน คือ การคำนึงถึง

ปัจเจกบุคคล (X4) การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) และการกระตุน้การใช้ปัญญา (X3)

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4)   

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.362 รองลงมา คือ การกระตุ้นการใชป้ัญญา (X3)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.247 และการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.210 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผล ได้รอ้ยละ 61.6 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์เท่ากับ ± 0.29699 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y′ = 1.362 + 0.304X4 + 0.225X2 + 0.178X3 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

   Z′y = 0.362Z4 + 0.247Z2 + 0.210Z3 

ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 

              สตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ด้านบริหารทั่วไป 

ตัวแปรพยากรณ ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E. β t Sig. 

การคำนึงถงึปัจเจกบุคคล 

(X4) 

.765a .585 .583 .309 .062 .367 4.99** .000 

การสรา้งแรงบันดาลใจ (X2) .782b .611 .609 .242 .069 .265 3.49** .001 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา 

(X3) 

.786c .618 .615 .157 .060 .185 2.60** .010 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

a = 1.347 

S.E.est = 0.29785 
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  จากตาราง 29 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี ที่นำมา

วิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ด้านบริหาร

ทั่วไปได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน คือ การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

(X4) การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) และการกระตุ้นการใช้ปัญญา (X3) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ดา้นการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.367 รองลงมา คือ การสร้างแรงบันดาลใจ (X2)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.265 และการกระตุ้นการใช้ปัญญา (X3) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.185 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี ้สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผล ได้รอ้ยละ 61.5 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์เท่ากับ ± 0.29785 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y′ = 1.347 + 0.309X4 + 0.242X2 + 0.157X3  

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

   Z′y = 0.367Z4 + 0.265Z2 + 0.185Z3  

ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี 

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

 ผลการศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัด

นครพนม ทั้ง 4 ด้าน พบว่ามี 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน 

ในโรงเรยีนได้ คือ การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) การกระตุน้

การใชป้ัญญา (X3) และด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) 

 ผูว้ิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรทีี่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ดังตาราง 30 
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ตาราง 30 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน  

             สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

ตัวแปรพยากรณ์ (X) 

ตัวแปรเกณฑ์ (Y) ควรหา

แนวทาง

พัฒนา 

Y Y1 Y2 Y3 Y4 

ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) √ √ √ √ √ √ 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) √ x √ √ √ √ 

ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา (X3) √ √ x √ √ √ 

ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) √ √ √ x x √ 

√ หมายถึง มอีำนาจพยากรณ์   × หมายถึง ไม่มีอำนาจพยากรณ์ 

  จากตาราง 30 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี จำนวน 

4 ด้าน คอื การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) การกระตุ้นการใช้

ปัญญา (X3) และ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล

ของโรงเรียนได้ 

  แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัด

นครพนม ในด้านที่ต้องนำไปหาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสตร ีซึ่งผูว้ิจัยนำภาวะผูน้ำของผู้บริหาร จำนวน 4 ด้าน จัดทำแบบสัมภาษณ์  

เพื่อไปหาแนวทางในการพัฒนาโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่าน  

  สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

   “…การพัฒนาผูบ้ริหารสตรใีหม้ีความเข้มแข็ง ตั้งมั่น มีบุคลิกภาพที่สุภาพ 

อ่อนโยน น่าเชื่อถอื ศรัทธา มีความทุ่มเท มกีารแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี ทุ่มเท

ความสามารถและประสบการณ์ ก็จะทำให้การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ได้ถูกพัฒนาจน

ส่งผลต่อประสิทธิของโรงเรียนได้…” 

    (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

 

 



132 

   “…ผูบ้ริหารสตรสีามารถเรียนรู้จากบุคคลที่เป็นแบบอย่างจาก 

วิธีการของบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ด ีหรอืมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดี…” 

    (สายันต์  บุญใบ, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2564) 

   “…สามารถพัฒนาได้โดยกระตุน้และตระหนักใหเ้ห็นคุณค่าของ 

การมภีาวะผูน้ำด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ รวมไปถึงการจัดการอบรมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการในการพัฒนาภาวะผู้นำให้ผู้บริหารสตรีเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง…” 

    (ธวัชชัย  ไพใหล, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

   “…การพัฒนาโดยต้องมเีป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจน กำหนด

วิสัยทัศน์ ของหน่วยงานและดำเนนิงานตามวิสัยทัศน์ ทั้งนีท้ั้งนั้นยังตอ้งปฏิบัติทั้งการครอง

ตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี…” 

    (เพลินพศิ  ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

   “…การที่ผู้บริหารสตรีมีภาวะผูน้ำนั้นอันดับแรกคือการวางตนให้

เหมาะสมกับกาลเทศะ ทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง 

โดยการพัฒนาตนเองให้มคีวามรู้ ภูมิธรรม และเกือ้กูลผูอ้ื่นตามสถานการณ์ที่ควรมี 

ควรเป็น…” 

    (วิไลวรรณ สิทธิ, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

   “…การศกึษากรณีตัวอย่าง และศกึษาดูงานของภาวะผู้นำผู้บริหารสตรี 

ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มวีิสัยทัศน์ เป็นแบบอย่างที่ด ีและมีความมั่นคง 

ทางอารมณ์…” 

    (อรวรรน ี ไชยปัญหา, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

   “…แนวทางการพัฒนาการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ใหสู้งขึ้นคอืการ

ส่งเสริมคุณธรรมร่วมกัน เช่น การไปปฏิบัติธรรม กิจกรรมทางพุทธศาสนา และกิจกรรม

อาสา…” 

    (กนกวรรณ สาระโป, สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 

   “…ผูบ้ริหารต้องแสดงให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนเห็นว่า ผู้บริหาร

สามารถทำวิสัยทัศน์ให้เป็นความจริงได้ นำไปสู่การปฏิบัติได้ สามารถทำให้ครูและบุคลา
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การยินดปีฏิบัติตาม ตอ้งรับฟังปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูและบุคลากร 

อย่างจริงใจ และ รับฟังปัญหาให้ถ้วนถี่อาจนำมาซึ่งการหาวิธีการแก้ปัญหาได้รอบคอบ

และถูกต้องมากขึ้น ทำให้ทุก ๆ คนเห็นความสำคัญของงานตนเอง มีความภาคภูมิใจในงาน

ที่ได้รับมอบหมาย…” 

    (คำปิ่น  ทีสุกะ, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

   “…การหาความโดดเด่นหรือความสามารถพิเศษของตนเองเป็นจุดขาย 

นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยอยู่ภายใต้ภูมิรู้และภูมธิรรมจะทำให้งานสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

จนกลายเป็นความศรัทธาของผู้อื่น เพราะผูบ้ริหารคือ signature ของหน่วยงาน…” 

    (อินทิรา ชูศรทีอง  , สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2564) 

   “…เป็นต้นแบบด้านการทำงาน สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง…” 

    (รษิกา  วัฒนมาลี, สัมภาษณ์, 12 มนีาคม 2564) 

   “…เป็นต้นแบบที่ดโีดยเรียนรูจ้ากบุคคลที่เป็นแบบอย่าง…” 

    (กมลชนก ศรวีงศา, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2564) 

   “…การพัฒนาอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ทำได้โดยการกระตุ้นการสร้าง

แรงจูงใจภายในแก่ครูผูส้อน โดยผูบ้ริหารสตรมีีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ด ีเป็นที่น่า 

ยกย่อง เคารพนับถือ มีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังครูผูส้อน ความ

มั่นคงทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ ความเฉลียวฉลาด จนน่าเอาเป็นแบบอย่าง…” 

    (ผ่องใส  วะชุม, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

   “…ใจเย็น ฝึกสมาธิ ฝึกจติใจ ควบคุมอารมณ์ เป็นตัวอย่างที่ดี…” 

    (จันทรวดี  วงศ์เทวราช, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2564) 

  สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  

ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

   “…การที่ผูบ้ริหารสตรีมีสมาธิ ใชเ้ทคนิคและแรงจูงใจในการ 

ดึงดูดผูใ้ต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน การแสดงความสามารถจากคำพูดที่ท้าทาย การแสดง

ให้เห็นถึงความสุภาพอ่อนโยน กระตุน้ผูใ้ต้บังคับบัญชาใหอ้ยากช่วยทำงานด้วยวาทศลิป์  

ก็จะทำให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน…” 
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    (ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

    “…ผูบ้ริหารสตรสีามารถเรียนรู้จากบุคคลที่เป็นแบบอย่างจาก 

วิธีการของบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ด ีหรอืมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดี…” 

     (สายันต์ บุญใบ, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2564) 

    “…จัดศกึษาดูงานหน่วยงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศในด้านการบริหาร 

จัดการที่ดี เพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้ำด้านการสร้างแรงบันดาลใจ…” 

     (ธวัชชัย  ไพใหล, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

   “…การสร้างแรงบันดาลใจควรมี บรรยากาศการทำงานที่มคีวามเป็น

กัลยาณมติร ผูบ้ริหารมคีวามเป็นกัลยาณมิตร มกีารสนับให้กำลังใจบุคลากรในการทำงาน 

มีการพิจารณาความดีความชอบที่มคีวามยุติธรรมและทั่วถึง…” 

    (เพลินพศิ  ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

    “…ผูบ้ริหารสตรคีวรมเีป้าหมายในการทำงานก่อน เมื่อมีเป้าหมาย

ต้องแสวงหาหนทางที่ไปถึงเป้าหมายนั้น ๆ ซึ่งหากผู้บริหารมเีป้าหมายแล้ว แรงบันดาลใจ 

ก็จะสูงตามมา หากทำงานแบบพอใหเ้สร็จ ๆ ไป ไม่มีคำว่า ราจะทำให้ดี โรงเรียนเราต้อง

บรรลุเป้าหมาย ก็จะไม่มีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นในสถานศึกษา…” 

     (วิไลวรรณ  สทิธิ, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

    “…สามารถพัฒนาได้โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู ้ 

ความคิดเห็นระหว่างผูบ้ริหารสตรเีกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูน้ำด้านการสร้างแรงจูงใจ  

และกระตุ้นการทำงานเป็นทีมใหแ้ก่ครูผูส้อน…” 

     (อรวรรน ี ไชยปัญหา, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

    “…การพัฒนาการสร้างแรงบันดาลใจให้สูงขึ้นสามารถทำได้โดยการ

ไปศกึษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จหรอืการบริหารงานที่สำคัญได้สำเร็จ  

หรอืการศกึษาค้นคว้าทาง ICT ในการบริหารงาน…” 

     (กนกวรรณ สาระโป, สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 

    “…สามารถทำโดยการสร้างเจตคติที่ดีในการทำงาน ยกย่องชมเชยครู

และบุคลากรสม่ำเสมอเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
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ได้ดว้ย การชมเชยนั้นไม่ใช่การยกยอปอปั้นจนเกินเหตุ ไม่ชมเชยโดยไม่มีเหตุผล ไม่ชมเชย

โดยขัดจากความเป็นจรงิ ทั้งนี้ทั้งนัน้ผูบ้ริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ด ีและเป็นแรงบันดาลใจ

ให้ครูตั้งใจทำงานสุดความสามารถ…” 

     (คำปิ่น ทีสุกะ, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

     “…การสร้างแรงบันดาลใจด้วยการเป็นแบบอย่างที่ด ีเพราะ

ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน ก่อนอื่นต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับตัวเองก่อน  

เพื่อไปสู่การมเีป้าหมายที่ชัดเจน และร่วมกันทำงานกับผูร้่วมงานอย่างเป็นระบบ ใชเ้ทคนิค

วิธีการ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในขั้นตอนการดำเนินงาน เมื่องานสำเร็จจะช่วย

เสริมสรา้งแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างที่ดใีห้กับผู้ร่วมงานได้…” 

     (อินทิรา ชูศรทีอง, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2564) 

    “…สร้างเป้าหมาย และหาวิธีข้อตกลงร่วมกัน…” 

     (รษิกา  วัฒนมาลี, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2564) 

    “…ใช้เทคนิค กระตุ้นให้เกิดความท้าทายในการปฏิบัติงานแก่

ผูใ้ต้บังคับบัญชา และประชุมแลกเปลี่ยนความรู้…” 

    (กมลชนก ศรวีงศา, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2564) 

    “…สามารถพัฒนาได้โดยการกระตุน้จิตวิญญาณและความ

กระตอืรอืร้นให้ครูผู้สอนมองเห็นภาพความสำเร็จในอนาคต เปิดโอกาสใหอ้าสาปฏิบัติงาน 

แสดงความสามารถจนเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลอื่น จนเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นใน

ตนเอง…” 

    (ผ่องใส  วะชุม, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

    “…ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เอือ้เทคโนโลยีให้ตอบโจทย์การทำงาน 

ของบุคคลากร…” 

    (จันทรวดี  วงศ์เทวราช, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2564) 

  สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  

ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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    “…การที่ผูบ้ริหารสตรีสรา้งความท้าทายของการมอบหมายงาน 

ใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาการทำงานให้เข้ากับยุคปัจจุบันมากขึ้น คิดอย่างแตกต่าง 

นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การเจรจาต่อรองได้ดี การเจรจาใหเ้กิด

ความร่วมมอื การคิดวิเคราะห์ การพัฒนาสร้างสรรค์ใหเ้กิดสิ่งใหม่ ๆ อันได้มาจากความ

ละเอียดรอบคอบ สุขุม ใชป้ัญญาอย่างมีวจิารณญาณในการเผชิญปัญหา ก็จะเกิดการ

กระตุน้การใช้ปัญญาในตัวผู้บริหารสตรี…” 

     (ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

    “…ผูบ้ริหารสตรสีามารถเรียนรู้จากบุคคลที่เป็นแบบอย่างจากวิธีการ

ของบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ด ีหรอืมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ด ีและนำคนที่

เป็นแบบอย่างที่ดใีนฐานะผู้บริหารสตรีมาจัดอบรม เป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการ…” 

     (สายันต์  บุญใบ, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2564)  

    “…สามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพภาวะ 

ผูน้ำในด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาให้ผู้บริหารสตรี และจัดการศกึษาดูงานสถานศกึษา 

ที่ปฏิบัติเป็นเลิศในด้านบริหารจัดการเพื่อกระตุ้นและเสริมแรงให้ผูบ้ริหารสตรพีัฒนา 

ตนเองและเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน…” 

     (ธวัชชัย  ไพใหล, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

    “…ควรมีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้ใช้ความรู้

ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการมสี่วนร่วมในการทำงานและการแก้ไขปัญหาต่าง 

ๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง และใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่  

ให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ส่งเสริมบุคลากรที่มคีวามคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริม

บุคลากรใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน…” 

     (เพลินพศิ  ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

    “…ผูบ้ริหารที่มีภาวะผูน้ำจะต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจาก

ผูบ้ังคับบัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชาในการทำงาน หากผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือ

ไว้วางใจไว้วางใจให้ผูบ้ริหารสตรีได้รับผดิชอบงานสำคัญผูบ้ริหารตอ้งมีการวางแผนการ

ทำงานนั้น ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของงาน สิ่งเหล่านีก้็จะเป็นการกระตุ้นการใชป้ัญญา

สูงขึ้นกว่าเดิม…” 
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     (วิไลวรรณ สิทธิ, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

    “…สามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของผูบ้ริหาร

สตรีดา้นการกระตุ้นใหค้รูผู้สอนตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ และมีความมั่นใจในการ

ทำงาน…” 

     (อรวรรน ี ไชยปัญหา, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

    “…การกระตุ้นการใช้ปัญญาให้สูงขึ้นนั้นสามารถทำได้โดยการทำ PLC 

ในสถานศกึษา การประพฤติปฏิบัติตนใหค้รองตน ครองคน และครองงาน…” 

     (กนกวรรณ สาระโป, สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 

    “…มอบงานภาวะงานให้เหมาะสมกับบุคคล สร้างความเชื่อม่ันแก่

ครูผูส้อน สร้างกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มคีวามคิดรเิริ่ม

สร้างสรรค์…” 

     (คำปิ่น  ทีสุกะ, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

    “…จงเชื่อว่าครูทุกคนมีศักยภาพ และความสามารถที่ซ่อนไว้ในตัวเอง 

ผูบ้ริหารจะกระตุ้นการใชป้ัญญาของครูหรือผูร้่วมงาน 2 วิธีหลัก ๆ คือ 1) คิด project  

ให้โดยให้ครูคิดกระบวนการไปสู่ความสำเร็จโดยอิสระ (ไม่จำกัดกระบวนการแต่หวัง

ผลลัพธ์) 2) กำหนดเป้าหมายให ้โดยให้คุณครูวางแผนการดำเนินงานทั้งหมด เป็นต้น  

ทั้งนีผู้บ้ริหารจะเป็นฝ่ายสนับสนุน อำนวยการ และ ให้คำปรึกษาอยู่เบือ้งหลัง…” 

     (อินทิรา ชูศรทีอง, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2564) 

    “…กระตุน้ให้หาแนวทางแก้ปัญหาจากปัญหาของสถานศกึษา…” 

     (รษิกา  วัฒนมาลี, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2564) 

    “…สร้างความท้าทายใหแ้ก่ผูใ้ต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน…” 

     (กมลชนก ศรวีงศา, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2564) 

    “…ผูบ้ริหารสตรคีวรกระตุน้ให้ครูผู้สอนตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ  

ที่เกิดขึน้ภายในโรงเรียนทำใหค้รูผูส้อนมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหา 

กระตุน้ให้เกิดความท้าทาย และสร้างความเชื่อมั่นว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้…” 

     (ผ่องใส วะชุม, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 
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    “…การอบรม ศกึษา พัฒนาตนเองด้านการกระตุ้นและการ

เสริมแรง…” 

     (จันทรวดี  วงศ์เทวราช, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2564) 

  สรุปการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล  

ดังตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

   “…การที่ผูบ้ริหารสตรีมองเห็นความสามารถของผูใ้ต้บังคับบัญชา  

หรอืผูร้่วมงาน เห็นข้อดขี้อด้อยและนำข้อดขี้อด้อยเหล่านั้นมาร่วมกันปฏิบัติงาน คอย

แนะนำให้ความช่วยเหลือ เมื่อมองเห็นจุดอ่อนก็คอยให้กำลังใจ และไม่นำจุดอ่อนนั้นมาเป็น

ข้อบังคับ คอยสนับสนุนในจุดแข็งของแต่ละบุคคลนั้น มองเห็นรายละเอียดปลีกย่อย 

อย่างละเอียดรอบคอบ จะช่วยพัฒนาด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคลได้อย่างดี…” 

     (ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

   “…การพัฒนาด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคลทำได้โดยการศกึษา 

จากองค์กรที่มีผูบ้ริหารสตรี ปฏิบัติการเป็นเลิศ ดูกิจกรรมที่ผู้บริหารสตรปีฏิบัติเป็นเลิศ 

การใชค้วามสามารถของบุคลากรอย่างเต็มที่ว่าควรปฏิบัติอย่างไร…” 

     (สายันต์ บุญใบ, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2564) 

   “…สามารถจัดอบรมสัมมนาการพัฒนาภาวะผูน้ำให้ผู้บริหาร 

สตรีเขา้ใจถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผดิชอบ ตลอดจนเกิดความเข้าใจในความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล…” 

     (ธวัชชัย  ไพใหล, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

   “…การมอบหมายงานโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละบุคคลใหค้วาม

ยุติธรรม ให้ความเท่าเทียมกัน ไม่มีอคติกับเพื่อนร่วมงาน พัฒนาบุคลากรแต่ละคนให้เต็ม

ศักยภาพ ให้ขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างยุติธรรม…” 

     (เพลินพศิ  ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

   “…ในการบริหารงานของผูบ้ริหารต้องศึกษาบุคคลเป็นรายบุคคลเพื่อให้

ทราบถึงความรู้ความสามารถของครูในด้านต่าง ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงไร เช่นการจัดตกแต่ง 
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สถานที่เพื่อต้อนรับแขก หากเราได้ศกึษาว่าครูมีความสามารถด้านใดบ้างก็จะทำให้งาน

เสร็จทันเวลาที่ต้องการใช้…” 

     (วิไลวรรณ สิทธิ, สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2564) 

   “…สร้างความตระหนักใหผู้้บริหารสตรีมีภาวะผูน้ำด้านการคำนึงถึง

ปัจเจกบุคคล มองเห็นความสำคัญ เห็นคุณค่าในตัวครูผูส้อน คำนึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล และมอบหมายงานตรงกับความรูค้วามสามารถ…” 

     (อรวรรน ี ไชยปัญหา, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

   “…การคำนึงถึงปัจเจกบุคคลสามารถพัฒนาได้โดยการสร้าง Idol  

ในดวงใจ วเิคราะห์ข้อมูลผู้ที่ประสบความสำเร็จว่ามีวิธีการหรอืแนวคิดเช่นไร แล้วนำมา

สรุปเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดผลสำเร็จในงานต่อไป…” 

     (กนกวรรณ สาระโป, สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2564) 

   “…ผูบ้ริหารสตรีต้องรับฟังปัญหา ทั้งเรื่องงานและเรื่องทั่วไป เป็นที่

ปรึกษาให้คำแนะนำที่ดีแก่ครู สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดใีนโรงเรียน ให้โอกาสครูและบุคลากร

ได้เรยีนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่นินทาว่ารา้ยหรอืนำข้อมูลผูใ้ต้บังคับบัญชาไปเล่าให้ผู้ฟัง ไม่แบ่งฝัก

แบ่งฝ่ายในการทำงาน…” 

     (คำปิ่น  ทีสุกะ, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

   “…ให้จัดทำ SWOT ของโรงเรียน แล้วลองจัดทำ SWOT ของครูแต่ละคน

บ้างว่ามีจุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และจะส่งเสริม (T) แต่ละคนอย่างไร  

ตามหลักการของความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้หลักธรรม เมตตา กรุณา มุทิตา  

และอุเบกขา ขับเคลื่อนร่วมด้วยจะสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรมาพัฒนาองค์กร 

ได้อย่างโดดเด่น…” 

     (อินทิรา ชูศรทีอง, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2564) 

   “…เข้าใจถึงพฤติกรรมที่แตกต่างในแต่ละบุคคล พัฒนาและมอบหมาย

งานให้ถูกต้องกับบุคคล…” 

     (รษิกา  วัฒนมาลี, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2564) 

 



140 

   “…คำนงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ใส่ใจในพฤติกรรมที่

แสดงออก…” 

     (กมลชนก ศรวีงศา, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2564) 

   “…ผูบ้ริหารควรคำนึงถึงปัจเจกบุคคล เพราะว่าครูแต่ละคนมคีวามรู้

ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปต้องเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างนัน้ ดังนั้น

ผูบ้ริหารสตรคีวรมอบหมายงานให้ตรงกับความรูค้วามสามารถแต่ละบุคคล…” 

     (ผ่องใส วะชุม, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2564) 

    “…ศกึษาครูเป็นรายบุคคล อาจจะดูประวัตินสิัยใจคอ ความชอบ  

ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมที่แสดงออก…” 

     (จันทรวดี วงศ์เทวราช, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2564) 

   จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์เนื้อหา และนำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา  

ดังปรากฏเป็นแนวทางการพัฒนาตามตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 31 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อประสิทธิลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต 

             พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
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ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

1. จัดทำ SWOT ของโรงเรียนของครู คำนึงถึง

ศักยภาพแต่ละบุคคล พัฒนาบุคลากรอย่าง

เต็มศักยภาพ มองเห็นความสามารถ ข้อด ี

ข้อดอ้ย ให้ความช่วยเหลอืใหก้ำลังใจใน

จุดอ่อน ไม่นำจุดอ่อนมาบังคับ สนับสนุนจุด

แข็งของแต่ละบุคคล มองอย่างละเอียด

รอบคอบ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง 

✓   ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 
 

✓ ✓ 9 69 
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ตาราง 31 (ต่อ) 

 

การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
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2. สร้าง Idol ในดวงใจ วเิคราะห์และสรุป

ข้อมูลโดยศึกษาจากองค์กรที่มผีูบ้ริหารสตรี

ปฏิบัติเป็นเลิศ ศกึษาการจัดกิจกรรมหรอืการ

ใช้ความสามารถเหล่านั้น 

 ✓     ✓       2 15 

3. สร้างความตระหนักใหค้ำนึงถึงปัจเจก

บุคคล ใหค้วามยุติธรรม ให้ความเท่าเทียม ไม่

อคติ ให้ขวัญกำลังใจในการทำงานอย่าง

ยุติธรรม มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้

ความสามารถ 

   ✓      ✓    2 15 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
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4. จัดอบรมสัมมนาให้ผู้บริหารสตรีเขา้ใจถึง

บทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบ ตลอดจนเข้า

ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  ✓           1 8 

5. รับฟังปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องทั่วไป เป็น

ที่ปรึกษาที่ด ีสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีให้โอกาส

ครูได้เรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ 

       ✓      1 8 

6. ขับเคลื่อนการดึงศักยภาพบุคลากรโดยใช้

หลักธรรม เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

        ✓     1 8 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ผู้เชี่ยวชาญแนวทาง 
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ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

1.  การศกึษาดูงานจากหน่วยงานที่ปฏิบัติเป็น

เลิศ มีการบริหารจัดการที่ดี หรอืเรียนรู้จาก

บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ด ีมบีทบาทสำคัญใน

การเป็นแบบอย่างที่ด ีหรอืจัดประชุม

แลกเปลี่ยนความรูค้วามคิดเห็นระหว่าง

ผูบ้ริหารสตรเีกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูน้ำด้าน

การสรา้งแรงจูงใจ 

 ✓ ✓  ✓  ✓ 
 

   ✓   5 38 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
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2. การใชว้าทศลิป์กระตุน้ใหอ้ยากทำงาน 

เสริมสรา้งแรงบันดาลใจให้แก่ครูผูส้อน 

กระตุน้จติวิญญาณ ความกระตอืรอืร้นให้

ครูผูส้อนมองเห็นภาพความสำเร็จในอนาคต 

รวมไปถึง การสร้างเจตคติที่ดใีนการทำงาน   

การมบีรรยากาศที่ดีในการทำงาน ความเป็น

กัลยาณมติร การสนับสนุนและการใหก้ำลังใจ 

✓ 
 

  ✓    ✓   ✓ ✓  5 38 

3. การสร้างแรงบันดาลใจใหเ้กิดแก่ตัวเอง  

โดยการทำงานกับเป้าหมายที่ชัดเจน 

และทำงานอย่างเป็นระบบ 

    ✓    ✓ ✓    3 23 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ผู้เชี่ยวชาญแนวทาง 
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4. ใช้เทคนิควิธีการเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ 

ICT ในการบริหารงาน 

      ✓  ✓    ✓ 3 23 

5. กระตุน้การทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสให้ครู

อาสาปฏิบัติงาน และได้แสดงความสามารถ 

     ✓      ✓  2 15 

6. ความยุติธรรม    ✓    ✓      2 15 

7. การเป็นแบบอย่างที่ดี        ✓ ✓     2 15 

ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 

1. กระตุน้ให้ครูผู้สอนตระหนักถึงปัญหา  

สร้างความท้าทายในการมอบหมายงาน 

อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาและสร้างสรรค์ 

ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ 

✓        ✓  ✓ ✓  4 31 
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ตาราง 31 (ต่อ) 

การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ผู้เชี่ยวชาญแนวทาง 
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2. ส่งเสรมิบุคลากรที่มีความคดิสรา้งสรรค์ การ

แสดงความคดิเห็น ตา่ง ๆ ส่งเสรมิใหใ้ช้

กระบวนการวจิัยเพื่อพัฒนางาน เช่ือว่าคร ู

ทุกคนมีศักยภาพ และเสรมิสรา้งความมัน่ใจ 

ในการทำงาน 

   ✓    ✓ ✓ ✓    4 31 

3. ประพฤติปฏิบัติตนให้ครองตน ครองคน ครอง

งาน มีความละเอยีดรอบคอบ สุขุม  

ใช้ปัญญาอยา่งมีวจิารณญาณในการเผชิญปัญหา 

มอบหมายงานอยา่งเหมาะสม  

คดิและแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

    ✓  ✓ ✓      3 23 

4. เรียนรูจ้ากบุคคลที่เป็นแบบอย่าง โดยการนำ

คนที่เป็นแบบอย่างที่ดใีนฐานะผู้บริหารสตรมีาจัด

อบรมเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัตกิาร 

 ✓ ✓   ✓        3 23 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ผู้เชี่ยวชาญแนวทาง 
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5. ควรมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรใหม้ี

ความรูค้วามสามารถ การพัฒนาการทำงาน 

ให้ให้เข้ากับยุคปัจจุบัน คดิอย่างแตกต่าง  

นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้งาน 

การปฏิบัติงาน 

✓   ✓          2 15 

6. การจัดทำ PLC ในสถานศกึษา เน้นการมี

ส่วนร่วมในการทำงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ของหน่วยงาน เปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้พัฒนา

ตนเอง ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ 

   ✓   ✓       2 15 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ผู้เชี่ยวชาญแนวทาง 
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7. จัดการศกึษาดูงานสถานที่ที่มวีิธีปฏิบัติเป็น

เลิศในด้านการบริหารจัดการเพื่อกระตุน้ 

และเสริมแรง 

 ✓           ✓ 2 15 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

1. ผูบ้ริหารสตรีพัฒนาให้ตนเองมพีฤติกรรมที่

เป็นแบบอย่างที่ด ีกำหนดวิสัยทัศน์ แสดงให้

เห็นถึงวิสัยทัศน์ ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ 

นำไปสู่การปฏิบัติ ทำให้ครูและบุคคลากรยินดี

ปฏิบัติตาม ปฏิบัติในการครองตน ครองคน 

ครองงาน ใหม้ีความรู้ ภูมิธรรม เกือ้กู้ ส่งเสริม

ให้เกิดคุณธรรมร่วมกัน 

✓   ✓ ✓ ✓ 
 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓  9 69 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ผู้เชี่ยวชาญแนวทาง 
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2. ผูบ้ริหารสามารถเรียนรู้บุคคลที่เป็น

แบบอย่างที่ด ีประสบความสำเร็จในการ

ทำงาน เป็นแบบ อย่างที่ดี มีบทบาทสำคัญ 

ในการเป็นแบบอย่างที่ดี 

 ✓  ✓  ✓    ✓    4 31 

3. ผูบ้ริหารตอ้งทุ่มเทความสามารถและ

ประสบการณ์ มีความเข้มแข็ง ตั้งมั่นทำงาน 

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรืองานที่สำเร็จเป็นที่

ประจักษ์ 

✓    ✓    ✓     3 23 
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ตาราง 31  (ต่อ) 

การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ผู้เชี่ยวชาญแนวทาง 
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4. ผูบ้ริหารสตรคีวรได้รับการกระตุ้นและ

ตระหนักใหเ้ห็นคุณค่าการมีภาวะผูน้ำด้านการ

มีอทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์ รวมไปถึงการจัด

อบรมสัมมนาเชงิปฏิบัติการ การสร้างแรงจูงใจ

ภายในแก่ครูผูส้อน 

  ✓  ✓ ✓        3 23 

5. ผูบ้ริหารสตรีควรมคีวามมั่นคงทางอารมณ์ 

การควบคุมอารมณ์อย่างเฉลียวฉลาด 

✓     ✓       ✓ 3 23 

6. ผูบ้ริหารสตรีควรรับฟังปัญหาอย่างถ้วนถี่ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร 

       ✓      1 8 
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  จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์เนื้อหา นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

   1. ด้านการมอีิทธิอย่างมอีุดมการณ์ 

    การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ผู้บริหารสตรีควรพัฒนาตนเอง

ดังต่อไปนี ้

    1.1 ผูบ้ริหารสตรีพัฒนาให้ตนเองมพีฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ด ี

กำหนดวิสัยทัศน์ แสดงใหเ้ห็นถึงวสิัยทัศน์ ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ นำไปสู่การปฏิบัติ  

ทำให้ครูและบุคคลากรยินดีปฏิบัติตาม ปฏิบัติในการครองตน ครองคน ครองงาน  

ให้มคีวามรู้ ภูมธิรรม เกือ้กู้ ส่งเสริมใหเ้กิดคุณธรรมร่วมกัน 

    1.2 ผูบ้ริหารสามารถเรียนรู้บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ด ีประสบ

ความสำเร็จในการทำงาน เป็นแบบอย่างที่ด ีมบีทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดี 

และมีความมั่นคงทางอารมณ์  

    1.3 ผูบ้ริหารตอ้งทุ่มเทความสามารถและประสบการณ์  

มีความเข้มแข็ง ตัง้มั่นทำงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรืองานที่สำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

    1.4 ผูบ้ริหารสตรคีวรได้รับการกระตุน้และตระหนักใหเ้ห็นคุณค่า 

การมภีาวะผูน้ำด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ รวมไปถึงการจัดอบรมสัมมนา 

เชงิปฏิบัติการ การสร้างแรงจูงใจภายในแก่ครูผูส้อน  

    1.5 ผูบ้ริหารสตรีควรมคีวามมั่นคงทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์

อย่างเฉลียวฉลาด 

    1.6 ผูบ้ริหารสตรีควรรับฟังปัญหาอย่างถ้วนถี่ ความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะของบุคลากร  

  2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

   การสรา้งแรงบันดาลใจผูบ้ริหารสตรีควรพัฒนาตนเองดังต่อไปนี้ 

    2.1 การศกึษาดูงานจากหน่วยงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศ มีการบริหาร 

จัดการที่ดี หรอืเรียนรู้จากบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ด ีมบีทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่าง

ที่ด ีหรอืจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรูค้วามคิดเห็นระหว่างผูบ้ริหารสตรเีกี่ยวกับการพัฒนา

ภาวะผูน้ำด้านการสร้างแรงจูงใจ 

    2.2 การใชว้าทศิลป์กระตุ้นใหอ้ยากทำงาน เสริมสร้างแรงบันดาลใจ

ให้แก่ครูผูส้อน กระตุ้นจติวิญญาณ ความกระตอืรอืร้นให้ครูผู้สอนมองเห็นภาพ 
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ความสำเร็จในอนาคต รวมไปถึง การสรา้งเจตคตทิี่ดใีนการทำงาน การมบีรรยากาศที่ดี 

ในการทำงาน ความเป็นกัลยาณมติร การสนับสนุนและการให้กำลังใจ 

    2.3 การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแก่ตัวเอง โดยการทำงานกับ

เป้าหมายที่ชัดเจนและทำงานอย่างเป็นระบบ 

    2.4 ใช้เทคนิควิธีการเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ ICT ในการบริหารงาน 

    2.5 กระตุน้การทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสใหค้รูอาสาปฏิบัติงาน  

และได้แสดงความสามารถ 

    2.6 ความยุติธรรม 

    2.7 การเป็นแบบอย่างที่ดี 

  3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 

   การกระตุน้การใชป้ัญญาผู้บริหารสตรคีวรพัฒนาตนเองดังต่อไปนี้ 

    3.1 กระตุน้ใหค้รูผูส้อนตระหนักถึงปัญหา สร้างความท้าทายในการ

มอบหมายงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ 

    3.2 ส่งเสริมบุคลากรที่มคีวามคิดสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็น 

ต่าง ๆ ส่งเสริมให้ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน เชื่อว่าครูทุกคนมีศักยภาพ  

และเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงาน 

    3.3 ประพฤติปฏิบัติตนใหค้รองตน ครองคน ครองงาน มีความ

ละเอียดรอบคอบ สุขุม ใช้ปัญญาอย่างมีวจิารณญาณในการเผชิญปัญหา มอบหมายงาน

อย่างเหมาะสม คดิและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

    3.4 เรียนรู้จากบุคคลที่เป็นแบบอย่าง โดยการนำคนที่เป็นแบบ 

อย่างที่ดใีนฐานะผูบ้ริหารสตรมีาจัดอบรมเป็นวิทยากรเชงิปฏิบัติการ 

    3.5 ควรมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถ 

การพัฒนาการทำงานใหใ้ห้เข้ากับยุคปัจจุบัน คดิอย่างแตกต่าง นำนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีมาใช้งานการปฏิบัติงาน 

    3.6 การจัดทำ PLC ในสถานศกึษา เน้นการมสี่วนร่วมในการทำงาน

และแก้ปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้พัฒนาตนเอง ใช้ศักยภาพ

อย่างเต็มที่ 

    3.7 จัดการศกึษาดูงานสถานที่ที่มวีิธีปฏิบัติเป็นเลิศในด้านการบริหาร

จัดการเพื่อกระตุ้นและเสริมแรง 
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  4. การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

  การคำนึงถึงปัจเจกบุคคลผู้บริหารสตรคีวรพัฒนาตนเองดังต่อไปนี้ 

    4.1 จัดทำ SWOT ของโรงเรียนของครู คำนึงถึงศักยภาพแต่ละบุคคล 

พัฒนาบุคลากรอย่างเต็มศักยภาพ มองเห็นความสามารถ ข้อดี ขอ้ด้อย ให้ความช่วยเหลอื

ให้กำลังใจในจุดอ่อน ไม่นำจุดอ่อนมาบังคับ สนับสนุนจุดแข็งของแต่ละบุคคล  

มองอย่างละเอียดรอบคอบ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง 

    4.2 สร้าง Idol ในดวงใจ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลโดยศึกษาจาก

องค์กรที่มผีูบ้ริหารสตรีปฏิบัติเป็นเลิศ ศกึษาการจัดกิจกรรมหรือการใชค้วามสามารถ

เหล่านัน้ 

    4.3 สร้างความตระหนักให้คำนงึถึงปัจเจกบุคคล ใหค้วามยุติธรรม 

ให้ความเท่าเทียม ไม่อคติ ใหข้วัญกำลังใจในการทำงานอย่างยุติธรรม มอบหมายงาน 

ให้ตรงกับความรูค้วามสามารถ 

    4.4 จัดอบรมสัมมนาให้ผูบ้ริหารสตรีเขา้ใจถึงบทบาทหน้าที่ 

ความรับผดิชอบ ตลอดจนเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 

    4.5 รับฟังปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องทั่วไป เป็นที่ปรึกษาที่ด ี 

สรา้งมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีให้โอกาสครูได้เรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ 

    4.6 ขับเคลื่อนการดึงศักยภาพบุคลากรโดยใช้หลักธรรม เมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
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บทที่ 5 

 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรทีี่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

ครั้งนี ้ผูว้ิจัยขอนำเสนอผล สรุปผลตามลำดับ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมติฐานการวิจัย 

  3. วธิีดำเนินการวิจัย 

   3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   3.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

   3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภปิรายผล 

  6. ขอ้เสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนมตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี  

  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผู้สอนสตรี  

  3. เพือ่เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความ 
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คิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรี 

และครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  5. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี 

และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัด

นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี  

  6. เพื่อหาอำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี  

  7. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาใน

จังหวัดนครพนม 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรขีองโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารสตรี

และครูผูส้อนสตรี อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถม 

ศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี  

อยู่ในระดับมาก 

  3. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรี 

และครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน 
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  4. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตร ี

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน 

  5. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรแีละประสิทธิผลของ 

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตร ีมีความสัมพันธ์ทางบวก 

  6. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีอย่างน้อย 1 ด้าน มอีำนาจ 

พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาใน

จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรี 

วธิีดำเนินการวจิัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร 

    ประชากรที่ใชใ้นงานวิจัยในครั้งนี ้ได้แก่  ผู้บริหารสตรแีละครูผู้สอน

สตรีในโรงเรียนที่มผีูบ้ริหารสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัด

นครพนม จำนวน 581 คน แยกเป็นผู้บริหารสตร ี85 คน และครูผู้สอนสตรี 496 คน  

จากโรงเรยีน 85 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 67 โรงเรียน ขนาดกลาง  

14 โรงเรียน และขนาดใหญ่หรอืใหญ่พิเศษ 4 โรงเรียน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี ของโรงเรียนที่มี

ผูบ้ริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในนครพนม โดยใช้เกณฑ์

ร้อยละ 70 (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 40) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 410 คน โดยใช้

เกณฑ์รอ้ยละ 70 ในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็นผู้บริหารสตรี จำนวน 85 คน 

และครูผูส้อนสตรีในโรงเรียนที่มีผู้บริหารสตรี จำนวน 325 คน และกำหนดขนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 
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 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  2.1 ลักษณะเครื่องมือ 

   เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 2 ชุด 

สำหรับอาจารย์และนักศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาใหม่ จากการทบทวน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

มีรายการดังต่อไปนี้ 

    1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

     1.1 ผูบ้ริหารสตรี 

     1.2 ครูผูส้อนสตรี 

    2. ขนาดของโรงเรียน 

     2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

     2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

     2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

    3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

     3.1 น้อยกว่า 10 ปี  

     3.2 10-20 ปี 

     3.3 มากกว่า 10 ปี 

   ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี 

และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัด

นครพนม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามแนวความคิดของลเิคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 

2556, หนา้ 82) 
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  2.2 คุณภาพเครื่องมอื  

   การสรา้งและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผูว้ิจัยดำเนินการ ดังนี ้   

   2.2.1 ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรแีละสิทธิผลของโรงเรียน เพื่อนำมา

วิเคราะห์และใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม  

   2.2.2 ศกึษาวิธีการสรา้งและสร้างเครื่องมอืจากทฤษฎี หลักการ แนวคิด 

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   2.2.3 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ 

และให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย  

   2.2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคำแนะนำของคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   2.2.5 นำแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความถูกต้อง  

เหมาะสมของภาษา การใช้ถ้อยคำ โดยคณะผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน 

   2.2.6 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผูเ้ชี่ยวชาญไปนำเสนอ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพจิารณาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

   2.2.7 ทำหนังสือขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์  

ต่อสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้รับการอนุมัติวันที่ 9 เดือนกันยายน  

พ.ศ. 2563 โดยมีเลขที่หนังสือ 023/2563 ออกโดย คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย 

ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงนามโดย นางสาวสุธาสินี คุปตะบุตร ประธาน

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิมพ์เป็น

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปทำการทดลองใช ้(try out) กับผูบ้ริหารสตรีและครูผู้สอน

สตรีจำนวน 50 คน กับโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนอนุบาล 

โคกศรีสุพรรณ โรงเรียนบ้านหว้ยทราย โรงเรียนบ้านป่าหว้าน และโรงเรียนบ้านหว้ยยาง  

โดยคัดเลือกข้อคำถามที่มคี่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ขึน้ไปมาใช้ในการเก็บข้อมูลจรงิ

จากกลุ่มตัวอย่าง โดยค่าคุณภาพของแบบสอบถามมดีังนี้ 

    2.2.7.1 คุณภาพของแบบสอบถามภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสตรโีดยรวมมีอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.83-0.91 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.95 
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    2.2.7.2  คุณภาพแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมมี

ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.61-0.92 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   3.1 ผูว้ิจัยได้แจกแบบสอบถามและขอความร่วมมอืจากผู้ตอบ

แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยได้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

    3.1.1 ผูว้ิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนครทำหนังสือเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอความร่วมมอื 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    3.1.2 ผูว้ิจัยตดิตามขอรับแบบสอบถามคนืด้วยตนเอง 

    3.1.3 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล   

  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจัย หลักจากที่ผูว้ิจัยได้รับแบบสอบถามคนื

ทั้งหมดแล้ว นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วดำเนินการวเิคราะห์โดยใช้

คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ซึ่งใช้ค่าสถิตติ่าง ๆ ดังนี้ 

  4.1 สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่ 

   4.1.1 ค่าความถี่ (Frequency) 

   4.1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 

   4.1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

   4.1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  4.2 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ 

   4.2.1 หาค่า IOC (Index of item objective congruence)  

ของแบบสอบถาม 

   4.2.2 การหาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยการหา

ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) ตามวิธีของเพียร์สัน (Pearson’s Simple Item 

Total Correlation) (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หน้า 113) 

   4.2.3 การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) 
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  4.3 สถิตทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 

   4.3.1 สมมตฐิานข้อที่ 1 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ี

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก  

ใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

    4.3.1.1 ค่าเฉลี่ย  

    4.3.1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   4.3.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก ใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

    4.3.2.1 ค่าเฉลี่ย 

    4.3.2.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   4.3.3 สมมตฐิานข้อที่ 3 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ี

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน ใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

    4.3.3.1 การจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใชก้ารทดสอบ

ด้วยการวิเคราะห์ค่า t-test ชนิด Independent Samples 

    4.3.3.2 การจำแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน ใช้การทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์ค่า F-Test ชนิด One-Way ANOVA  

หากพบว่าค่าเอฟ มคีวามแตกต่างกัน ทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วธิีการของ Scheffe  

ตามความเหมาะสม 

   4.3.4 สมมตฐิานข้อ 4 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน ใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

    4.3.4.1 การจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใชก้ารทดสอบ

ด้วยการวิเคราะห์ค่า t-test ชนิด Independent Samples 

    4.3.4.2 การจำแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน ใช้การทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์ค่า F-Test ชนิด One-Way ANOVA  
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หากพบว่าค่าเอฟ มคีวามแตกต่างกัน ทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วธิีการของ Scheffe 

ตามความเหมาะสม 

   4.3.5 สมมตฐิานข้อที่ 5 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี

และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัด

นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี มีความสัมพันธ์ทางบวก  

ใช้การทดสอบโดยหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation) 

   4.3.6 สมมตฐิานข้อที่ 6 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี

อย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน  

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

   5. การหาแนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาใน

จังหวัดนครพนม โดยผูว้ิจัยได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 ที่พบว่าองค์ประกอบ

ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ไปสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์

เพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 10 คน และใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 

แล้วนำเสนอในรูปแบบความเรียง  

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

ในจังหวัดนครพนมสรุปได้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสตร ีและครูผู้สอนสตรีของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน

พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดเพียงด้านเดียว คือ ดา้นการมีอทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์  

อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่น ๆ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมาก 
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ไปหาน้อยดังนี้ คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล  

และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ตามลำดับ  

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตร ี

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน  

3 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านงบประมาณ ดา้นบริหารงาน

บุคคล และด้านบริหารทั่วไป ส่วนด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

  3. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรี 

และครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

   3.1 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม 

และรายด้านแตกต่างกัน โดยมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสตรมีีความ

คิดเห็นสูงกว่าครูผูส้อนสตรี  

   3.2 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและ

ครูผูส้อนสตรี จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ดา้นการกระตุน้การใช้ปัญญา แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และ ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล แตกต่างกัน

อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ส่วนด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์  

และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ไม่แตกต่างกัน  

   3.3 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรี 

และครูผูส้อนสตรี จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน  
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  4. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

   4.1 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผู้สอนสตรี   

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสตรี มคีวามคิดเห็นสูงกว่าครูผู้สอนสตรี 

   4.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตร ี

จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

   4.3 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตร ี

จำแนกประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

  5. ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี 

(X) และประสิทธิผลของโรงเรียน (Y) สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

ในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรี พบว่า  

มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับสูง (rxy = 0.833) ส่วนภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงระหว่างตัวแปรทั้ง 4 ด้าน  

และประสิทธิผลของโรงเรียนระหว่างตัวแปรทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก  

อยู่ในระดับสูงขึ้นไป (r = 0.711 - 0.786)  ยกเว้นความสัมพันธ์ด้านการอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ (X1) กับ ดา้นงบประมาณ (Y2) ที่มคีวามสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง 

(r = 0.698)  

   5.1 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัด

นครพนม ด้านวิชาการ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง  

(r = 0.786) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดา้นที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คอื ดา้นการ

คำนงึถึงปัจเจกบุคคล มีค่าความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.760) ด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ำ

ที่สุด คอื ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.748) 
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   5.2 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สตรี กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาใน

จังหวัดนครพนม ด้านงบประมาณ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์

ระดับสูง (r = 0.762) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ  

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.743) ด้านที่มีความสัมพันธ์

ต่ำที่สุด คอื ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ มคี่าความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  

(r = 0.698) 

   5.3 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สตรี กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา 

ในจังหวัดนครพนม ด้านบริหารงานบุคคล มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.787) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีความสัมพันธ์มาก

ที่สุด คอื ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.753) ด้านที่มี

ความสัมพันธ์ต่ำที่สุด คอื ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าความสัมพันธ์ 

ระดับสูง (r = 0.713) 

   5.4 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สตรี กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาใน

จังหวัดนครพนม ด้านบริหารทั่วไป มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์

ระดับสูง (r = 0.786) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ  

ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล มีค่าความสัมพันธ์ระดับสูง (r = 0.765) ด้านที่มี

ความสัมพันธ์ต่ำที่สุด คอื ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าความสัมพันธ์ระดับสูง 

 (r = 0.710) 

  6. ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสตร ีที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัด

นครพนม ได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน คอื การคำนึงถึงปัจเจก

บุคคล (X4) การสรา้งแรงบันดาลใจ (X2) การกระตุ้นการใชป้ัญญา (X3) และ มนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) 

   โดยตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

(X4)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.341 รองลงมา คอื การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 
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โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.208 การกระตุ้นการใชป้ัญญา (X3) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.185 และ การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.146 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี ้สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผล ได้รอ้ยละ 69.3 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์เท่ากับ ± 0.24671  

  7. แนวทางการพัฒนา ผูว้ิจัยนำภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

ในจังหวัดนครพนม ทั้ง 4 ด้าน พบว่ามี 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการ

บริหารงานในโรงเรยีนได้ คือ การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล (X4) การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 

การกระตุน้การใชป้ัญญา (X3) และด้านการมีอทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์ (X1) ดังนี้ 

   7.1 ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 1) จัดทำ SWOT ของโรงเรียนของครู 

คำนงึถึงศักยภาพแต่ละบุคคล พัฒนาบุคลากรอย่างเต็มศักยภาพ มองเห็นความสามารถ 

ข้อด ีขอ้ด้อย ให้ความช่วยเหลอืให้กำลังใจในจุดอ่อน ไม่นำจุดอ่อนมาบังคับ สนับสนุนจุด

แข็งของแต่ละบุคคล มองอย่างระเอียดรอบคอบ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง  

2) สร้าง Idol ในดวงใจ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลโดยศึกษาจากองค์กรที่มีผูบ้ริหารสตรี

ปฏิบัติเป็นเลิศ ศกึษาการจัดกิจกรรมหรอืการใชค้วามสามารถเหล่านั้น 3) สร้างความ

ตระหนักใหค้ำนึงถึงปัจเจกบุคคล ใหค้วามยุติธรรม ให้ความเท่าเทียม ไม่อคติ ให้ขวัญ

กำลังใจในการทำงานอย่างยุติธรรม มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ  

4) จัดอบรมสัมมนาให้ผูบ้ริหารสตรีเขา้ใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบ ตลอดจนเข้า

ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 5) รับฟังปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องทั่วไป เป็นที่ปรึกษา 

ที่ด ีสรา้งมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีให้โอกาสครูได้เรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ 6) ขับเคลื่อนการดึงศักยภาพ

บุคลากรโดยใช้หลักธรรม เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

   7.2 ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจ 1) การศกึษาดูงานจากหน่วยงาน 

ที่ปฏิบัติเป็นเลิศ มีการบริหารจัดการที่ดี หรือเรียนรู้จากบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ด ีมี

บทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ด ีหรอืจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรูค้วามคิดเห็น

ระหว่างผู้บริหารสตรีเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการสรา้งแรงจูงใจ 2) การใช้

วาทศิลป์กระตุ้นให้อยากทำงาน เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูผู้สอน กระตุ้นจิต

วิญญาณ ความกระตอืรอืร้นให้ครูผู้สอนมองเห็นภาพความสำเร็จในอนาคต รวมไปถึง 

การสรา้งเจตคตทิี่ดใีนการทำงาน การมีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ความเป็น
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กัลยาณมติร การสนับสนุนและการใหก้ำลังใจ 3) การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแก่ตัวเอง 

โดยการทำงานกับเป้าหมายที่ชัดเจนและทำงานอย่างเป็นระบบ 4) ใช้เทคนิควิธีการ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ ICT ในการบริหารงาน 5) กระตุ้นการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาส

ให้ครูอาสาปฏิบัติงาน และได้แสดงความสามารถ 6) ความยุติธรรม 7) การเป็นแบบอย่าง

ที่ด ี

   7.3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 1) กระตุ้นให้ครูผู้สอนตระหนักถึง

ปัญหา สร้างความท้าทายในการมอบหมายงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาและสร้างสรรค์ให้

เกิดสิ่งใหม่ ๆ 2) ส่งเสริมบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

ส่งเสริมใหใ้ช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน เชื่อว่าครูทุกคนมศีักยภาพ และเสริมสร้าง

ความมั่นใจในการทำงาน 3) ประพฤติปฏิบัติตนใหค้รองตน ครองคน ครองงาน มีความ

ละเอียดรอบคอบ สุขุม ใชป้ัญญาอย่างมีวจิารณญาณในการเผชิญปัญหา มอบหมายงาน

อย่างเหมาะสม คดิและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 4) เรียนรูจ้ากบุคคลที่เป็นแบบอย่าง  

โดยการนำคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะผูบ้ริหารสตรีมาจัดอบรมเป็นวิทยากรเชิง 

ปฏิบัติการ 5) ควรมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถ  

การพัฒนาการทำงานใหใ้ห้เข้ากับยุคปัจจุบัน คดิอย่างแตกต่าง นำนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใช้งานการปฏิบัติงาน 6) การจัดทำ PLC ในสถานศกึษา เน้นการมีส่วนร่วม 

ในการทำงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง  

ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ 7) จัดการศกึษาดูงานสถานที่ที่มวีิธีปฏิบัติเป็นเลิศในด้านการ

บริหารจัดการเพื่อกระตุ้นและเสรมิแรง 

   7.4. ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 1) ผูบ้ริหารสตรพีัฒนา 

ให้ตนเองมพีฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ด ีกำหนดวิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ 

ดำเนนิการตามวิสัยทัศน์ นำไปสู่การปฏิบัติ ทำให้ครูและบุคคลากรยินดปีฏิบัติตาม  

ปฏิบัติในการครองตน ครองคน ครองงาน ใหม้ีความรู้ ภูมธิรรม เกื้อกู้ ส่งเสริมให้เกิด

คุณธรรมร่วมกัน 2) ผูบ้ริหารสามารถเรียนรูบุ้คคลที่เป็นแบบอย่างที่ด ีประสบความสำเร็จ

ในการทำงาน  เป็นแบบอย่างที่ด ีมบีทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ด ี3) ผูบ้ริหารตอ้ง

ทุ่มเทความสามารถและประสบการณ์ มีความเข้มแข็ง ตั้งมั่นทำงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

หรอืงานที่สำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 4) ผูบ้ริหารสตรคีวรได้รับการกระตุน้และตระหนักใหเ้ห็น

คุณค่าการมีภาวะผูน้ำด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ รวมไปถึงการจัดอบรมสัมมนา

เชงิปฏิบัติการ การสร้างแรงจูงใจภายในแก่ครูผูส้อน 5) ผูบ้ริหารสตรคีวรมีความมั่นคง 
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ทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์อย่างเฉลียวฉลาด 6) ผูบ้ริหารสตรคีวรรับฟังปัญหา 

อย่างถ้วนถี่ ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของบุคลากร  

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศกึษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัด

นครพนม ผูว้ิจัยอภปิรายผล ตามผลการวิจัย ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้ริหารสตร ีและครูผู้สอนสตรีของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน

โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ อยู่ในระดับ

มากที่สุด  ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล และด้านการ

กระตุน้การใช้ปัญญา อยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนีอ้าจเป็น

เพราะ ผูบ้ริหารโรงเรียนโดยเฉพาะผูบ้ริหารโรงเรียนสตรมีีการบริหารโรงเรียนโดยเน้นใช้

กระบวนการบริหารเพื่อนำองค์การไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จ สร้างความเปลี่ยนแปลง 

พัฒนา เพิ่มศักยภาพการทำงานของครูผู้สอน และยังเป็นแบบอย่างนำทางให้ครูผู้สอนเกิด

ความตอ้งการเปลี่ยนแปลง อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสูงที่สุด ทำให้ภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรทีี่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก งานวิจัยของ

ผูว้ิจัยในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554, บทคัดย่อ)  

ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษา 

ขนาดกลาง อำเภอโพธาราม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาราชบุรี  

เขต 2 ผลการศกึษาพบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาของ 

สถานศกึษาขนาดกลาง อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรกร วงศ์สกุล 

(2555, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการ

บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง พบว่า ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงการศกึษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

งานวิจัยของนฤมล  โยคานุกุล (2556, หนา้ 95-97) ได้ทำการวจิัยเรื่องภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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นครราชสีมา พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานั้น โดยรวมและรายด้านมกีารปฏิบัติในระดับมาก

ที่สุด คอื ดา้นการกระตุ้นการใชป้ัญญา รองลงมาคือ ด้านการสร้างบารมี และด้านที่มี

ระดับการปฏิบัติที่ต่ำที่สุด คือ ด้านการคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับ

งานวิจัยของนารินทร์  เดชสะท้าน (2557, หนา้ 83) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษกาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กันทิมา ชัยอุดม และภารดี อนันต์นาวี (2557, หน้า 23-

28) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง  

และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลของ

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 พบว่า  

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของ

สถานศกึษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นารินทร์ เดชสะท้าน  

(2557, หนา้ 83) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษ

กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

กิตติศักดิ์ บุญรังศรี (2559, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาบึงกาฬ ปีการศกึษา 2558 พบว่า 

1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคดิเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตร ี

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน  

3 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านงบประมาณ ดา้นบริหารงาน

บุคคล และด้านบริหารทั่วไป ส่วนด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่า

สมมตฐิานการวิจัย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ สถานศกึษามีการกำหนด ความสำเร็จตาม

เป้าประสงค์ที่วางไว้ บรรลุตามเป้าหมายของเกณฑ์ ใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่า มคีวาม
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เกี่ยวเนื่องถึงการดำเนินงาน บุคคล และผู้รับบริการ ตามกระทรวงศกึษาธิการได้กำหนด

ขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศกึษา งานวิจัยของผูว้ิจัยในครั้งนี้มีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันทิมา ชัยอุดม และภารดี  

อนันต์นาวี (2557, หน้า 23-28) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศกึษา

กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี  

เขต 3 พบว่า ประสทิธิผลของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของอรพรรณ  ตู้จนิดา (2558, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องประสทิธิผลของการบริหารโรงเรียน 

วัดปทุมวนารามโดยใช้อรพรรณโมเดล จากการศกึษาพบว่า ประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียนวัดปทุมวนารามโดยใช้อรพรรณโมเดลในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกชัย ค้าผล (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง  

การบริหารระบบคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 จากการศกึษาพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสัง

หัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวดี ประทุม (2559, บทคัดย่อ) วจิัยเรื่อง  

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ประสิทธิผลโรงเรยีน โดยรวมและรายด้านนั้นอยู่ใน

ระดับมาก  

  3. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรี 

และครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

   3.1 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ีของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรี จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมและ 

รายด้านแตกต่างกัน โดยผู้บริหารสตรีมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอนสตรี สอดคล้องกับ

สมมตฐิานการวิจัย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสตรีตระหนักถึงพฤติกรรมที่ใช้

กระบวนการเพื่อนำองค์การไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จ สร้างความเปลี่ยนแปลง พัฒนา 

เพิ่มศักยภาพการทำงานของครูผู้สอนสตรี และยังเป็นแบบอย่างนำทางให้ครูผูส้อนสตรี
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เกิดความต้องการเปลี่ยนแปลงในฐานะผูน้ำ ส่วนครูผู้สอนก็มองเห็นภาพการบริหารงานไม่

ชัดเจน ทำให้มุมมองของผู้บริหารสตรแีละครูผู้สอนสตรีแตกต่างกัน งานวิจัยของผู้วิจัย 

ในครั้งนีม้ีความสอดคล้องตามแนวคิดของ Bass & Avolio (1994) ได้นยิามความหมาย 

ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ผู้นำมีอทิธิพลต่อผู้ตาม โดย

เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนา

ความสามารถของผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึน้และมีศักยภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการตระหนักรู้

ในภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร จูงใจให้ผู้ตามมองใหไ้กลเกินกว่าความสนใจของตน 

และมองประโยชน์ของกลุ่มองค์กรเป็นหลัก ตามแนวคิดของ วิเชยีร วทิยอุดม (2554,  

หนา้ 12-21) นยิามภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นการกระทำที่ผู้นำใช้บารมีก่อให้เกิด

ความเปลี่ยนแปลงในองค์กร ใชท้ักษะพลิกฟืน้องค์กรใหป้ระสบความสำเร็จ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ จติรา ทรัพย์โฉม (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่าภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผู ้ของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

ในโรงเรยีนมีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรยีน 

มีระดับความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อนโดยรวมและรายด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ    

อัฒนศักดิ์ สิทธิ (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่ององค์ประกอบภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 พบว่า ) องค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหาร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน 

   3.2 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรี 

และครูผูส้อนสตรี จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานการวิจัย โดยผู้บริหารสตรแีละครูผู้สอนสตรีมีความเห็นว่า ผูบ้ริหารสตรีมีภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็กโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยเฉพาะด้านการกระตุน้การใชป้ัญญา และด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

มากกว่าผู้บริหารสตรีในโรงเรียนขนาดกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสตรีในโรงเรียน

ขนาดเล็กใช้กระตุ้นการใช้ปัญญาค่อนข้างสูงเนื่องจากครูในโรงเรยีนขนาดเล็กอาจมีครู 
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ไม่ครบช้ัน ทำผูบ้ริหารสตรใีหโ้อกาสครูแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างด ีทำให้มีการสร้าง

แรงบันดาลใจอีกด้วย เพราะต้องทำงานเป็นทีมในการแก้ปัญหา เกิดความท้าทายในการ

ปฏิบัติงาน ทำให้ครูผู้สอนเกิดความภาคภูมใิจในตนเอง งานวิจัยของผู้วจิัยในครั้งนีม้ีความ

สอดคล้องตามแนวคิดของ Tony Bush (2011, p.86) ที่กล่าวว่าภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

คือ ภาวะผู้นำที่ผูน้ำเผยแพร่คุณค่าและความสนใจพืน้ฐาน ดึงดูดผูเ้กี่ยวข้องทั้งหมดให้

บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ตามแนวคิดของ สุกัญญา พูลกสิ (2557,  

หนา้ 35-36) ที่ช้ีว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงคอืผูน้ำที่ใชค้วามสามารถจูงใจให้ผู้คน

ปฏิบัติตามที่คาดหวัง เป็นแบบอย่างใหผู้ต้ามเกิดความต้องการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อัฒนศักดิ์ สิทธิ (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่ององค์ประกอบภาวะผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 พบว่า องค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหาร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน 

โดยรวมและรายด้านต่างกัน 

   3.3 ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตร ีสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและ

ครูผูส้อนสตรี จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง 

ซึ่งไม่ตรงกับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรี 

แมม้ปีระสบการณ์ในการทำงานต่างกัน เมื่ออยู่ในบริบทเดียวกันแล้วการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารสตรนีั้น ตามมุมมองของผูท้ี่อยู่ในบริบทเดียวกัน ไม่ได้ส่งผลใหเ้กิดความคิดในการ

ปฏิบัติงานของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีที่แตกต่าง งานวิจัยของผูว้ิจัย 

ในครั้งนีม้ีความสอดคล้องตามแนวคิดของ Kouzes & Posner (2012, pp. 16-24) ทีน่ิยาม

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นกระบวนการที่สามารถฝึกฝนถ่ายทอดได้ ซึ่งผูน้ำจะแสดง

ภาวะผูน้ำของตน 5 ด้านดังต่อไปนี ้1) เป็นต้นแบบนำทาง 2) สร้างแรงบันดาลใจใน

วิสัยทัศน์ร่วม 3) กล้าท้าทายต่อกระบวนการทำงาน 4) เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อ

ผูอ้ื่น และ 5) เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ตามแนวคิดของ ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 31) 

กล่าวว่าภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ผูน้ำนั้นจะกระตุ้นและจุดประกายใหผู้อ้ื่นร่วมพัฒนา

อย่างเต็มความสามารถทำให้เกิดผลสำเร็จทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ จงึเป็นการช่วยให้ 

ผูต้ามมคีวามเจรญิก้าวหนา้ สามารถพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำ เกิดความร่วมมอื มีการพึ่งพา

อาศัย เป็นการอาศัยอิทธิพลในการมอบหมายงานและอำนาจ จึงจะประสบผลสำเร็จ   
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  4. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

   4.1 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและครูผู้สอนสตรี   

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยผู้บริหาร

สตรีมความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อนสตรี ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสตรีมองว่าตนเองได้ใช้ศักยภาพของตนเองโดยเฉพาะภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานโรงเรียน มีการบริหารงานที่เป็นระบบ มกีระบวนการ

บริหารงานอย่างเป็นขั้นตอน มีการกำหนดบุคลากรที่รับผดิชอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

การมแีผนการควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลงานที่ชัดเจน ตามลักษณะของงาน  

4 ด้าน ประกอบด้วย 1) งานด้านบริหารวิชาการ 2) งานด้านบริหารงบประมาณ  

3) งานด้านบริหารบุคคล และ 4) งานด้านบริหารทั่วไป ส่วนครูผูส้อนสตรีไม่ได้เป็น

ผูร้ับผิดชอบในงานต่าง ๆ ครบทั้ง 4 ฝ่าย รับผดิชอบในการดำเนินงานเพียงดา้นใดด้านหนึ่ง 

จงึมองประสิทธิผลในด้านที่ตนเองรับผดิชอบ จึงมองประสิทธิผลของโรงเรียนต่ำกว่า 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จติรา ทรัพย์โฉม (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนของผูบ้ริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการ

บริหารงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนโดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมีความเห็นมากกว่าครูผู้สอน 

สอดคล้องกับคำนยิามของ จตุรภัทร ประทุม (2559,บทคัดย่อ) ได้กล่าวว่าประสิทธิผลของ

องค์กรสำคัญอย่างยิ่งในศาสตร์ของการบริหาร เป็นการประเมินขั้นสุดท้ายว่าการบริหาร

องค์กรนั้นประสบความสำเร็จหรอืไม่ จะอยู่รอดและมั่นคง ก็ขึน้อยู่กับประสิทธิผลองค์กร 

หากบรรลุวัตถุประสงค์ องค์กรก็สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ ซึ่งสามารถพิจารณา

ความสำคัญแยกได้ตามข้อต่อไปนี ้1) ช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์การจัดตัง้องค์กร 

2) ประเมนิผลการดำเนินงานกับแผนงานที่กำหนด และ 3) ประเมนิผลสำเร็จกับ

วัตถุประสงค์โดยพิจารณาแบ่งเป็น ระดับบุคคล และองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อัฒนศักดิ์ สิทธิ (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่ององค์ประกอบภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่
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การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลโรงเรยีน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญที่ระดับ .01  

โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นสูงกว่าครูผู้สอน  

   4.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตร ี

จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรยีนบริหารงานโรงเรียนอย่างมี

ระบบมแีบบแผนการดำเนินงานอันแสดงถึงลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่เป็น

กระบวนการ การกำหนดบุคลากรที่รับผดิชอบอย่างถูกต้องเหมาะสม การมีแผนการ

ควบคุม กำกับ ตดิตาม และประเมินผลงานที่ชัดเจน ตามลักษณะของงาน 4 ด้าน 

ประกอบด้วย 1) งานด้านบริหารวิชาการ 2) งานด้านบริหารงบประมาณ 3) งานด้าน

บริหารบุคคล และ 4) งานด้านบริหารทั่วไป อย่างเหมอืน ๆ กัน ทำให้ขนาดของโรงเรียนไม่

ส่งผลใหเ้กิดความคิดเห็นที่ต่างกัน งานวิจัยของผู้วิจัยในครั้งนีม้ีความสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ  จติรา ทรัพย์โฉม (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนของผูบ้ริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียนตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกันโดยรวมและ

รายได้ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับคำนยิามของ เฉลิม สุขเจริญ (2557, หน้า 7-8) ที่ระบุ

ว่าประสทิธิผล หมายถึง การทำงานใหม้ีผลสำเร็จในแง่ของการบริหารจัดการเป้าหมาย

ขององค์การ ทำถูกต้องตามสิ่งที่ควรทำ การบรรลุเป้าหมายอาจใชท้รัพยากรมากหรอืน้อย 

ได้อย่างสมดุล คือประหยัดเงนิ ประหยัดเวลา ใช้คนเหมาะสมกับงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์คุ้มค่า 

เกิดประโยชน์สูงสุด บุคคลในองค์กรรู้สกึถึงความเสมอภาค ยุติธรรม ในองค์กร อีกทั้งยัง

แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มตามความสามารถ อัฒนศักดิ์ สทิธิ (2561, บทคัดยอ่)  

ได้ทำการวิจัยเรื่ององค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

ที่อยู่โรงเรียนขนาดต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

   4.3 ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตร ี
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จำแนกประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนควรดำเนินงาน

ภายในโรงเรียนอย่างมีระบบแบบแผนการดำเนินงานอันแสดงถึงลำดับขั้นตอนของการ

ปฏิบัติงานที่เป็นกระบวนการ การกำหนดบุคลากรที่รับผดิชอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

การมแีผนการควบคุม กำกับ ตดิตาม และประเมินผลงานที่ชัดเจน ตามลักษณะของงาน  

4 ด้าน ประกอบด้วย 1) งานด้านบริหารวิชาการ 2) งานด้านบริหารงบประมาณ  

3) งานด้านบริหารบุคคล และ 4) งานด้านบริหารทั่วไป มีความชัดเจนเห็นได้จากข้อมูล 

เชงิประจักษ์ เช่น การที่โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศกึษา รางวัลระดับภูมภิาค 

หรอืรางวัลระดับประเทศ จนทำให้ผู้บริหารสตรีและครูผูส้อนสตรีที่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับคำนยิามของ ทิรัศม์ชญา 

พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ (2557, หน้า 16) ได้กล่าวว่าประสิทธิผลนั้นมีความแตกต่าง 

ตามความเข้าใจของนักวิชาการแต่ละคน ซึ่งในการนี้ประสิทธิผลเป็นตัวการสำคัญของ

เครื่องตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าการบริหารขององค์กรประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด 

  5. ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี และประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนสตรี พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งสอดคล้อง

กับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง คอืภาวะผู้นำที่จะ

นำการเปลี่ยนแปลงมาส่งองค์กร กระตุ้น จูงใจและจุดประกายใหร้่วมมอืร่วมพัฒนาองค์กร 

ให้เกิดประสทิธิผล เมื่อผูบ้ริหารปฏิบัติตามหลักทฤษฎีได้ดีแล้ว ความสัมพันธ์ของ

ประสิทธิผลองค์กรก็จะดำเนินการไปทางบวกเช่นกัน งานวิจัยของผู้วจิัยในครั้งนี้มีความ

สอดคล้องดังคำนิยามของ Bass & Avolio (1994) ได้นยิามความหมายของภาวะผูน้ำหาร

เปลี่ยนแปลงไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ผูน้ำมีอทิธิพลต่อผูต้าม โดยเปลี่ยนแปลงความ

พยายามของผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูต้าม

ไปสู่ระดับที่สูงขึน้และมีศักยภาพมากขึ้น ทำให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์

ขององค์กร จูงใจให้ผูต้ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของตนและมองประโยชน์ของกลุ่ม

องค์กรเป็นหลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hakan Erkutlu (2008, บทคัดย่อ) ได้ทำการ

วิจัยเรื่องผลกระทบของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร 

และความเป็นผู้นำ กรณีตัวอย่างประเทศตุรกี จากการศกึษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมภาวะผูน้ำ และประสิทธิผลขององค์กรกับภาวะผูน้ำ นั้น ภาวะผูน้ำการ
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เปลี่ยนแปลงกระตุ้นความมุ่งมั่นขององค์กรและความพึงพอใจในงาน ดังคำนิยามของ Tony 

Bush (2011, p. 86) กล่าวว่าภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง คือ ภาวะผูน้ำที่ผู้นำเผยแพร่ 

คุณค่าและความสนใจพืน้ฐาน ดงึดูดผูเ้กี่ยวข้องทั้งหมดให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ 

ทางการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554, บทคัดย่อ) ทำการ 

วิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษาขนาดกลาง 

อำเภอโพธาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ผลการศกึษาพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมคีวามสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ

สถานศกึษาขนาดกลางอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พณพร เกษตรเวทิน (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษาในกลุ่มอำเภอสตึก สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า ความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารรายด้านกับประสิทธิผลในสถานศกึษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยรวมอยู่ในระดับสูง สามารถเรียงค่า

ความสัมพันธ์จากมากไปน้อยได้ดังต่อไปนี ้1) การกระตุ้นการใชป้ัญญา 2) พฤติกรรมมุ่ง

ความสัมพันธ์รายบุคคล 3) การสรา้งบารมี และ 4) การสร้างแรงบันดาลใจ คำนิยามของ 

วิเชยีร วิทยอุดม (2554, หน้า 12-21) นยิามภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นการกระทำ

ที่ผู้นำใช้บารมกี่อใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงในองค์กร ใช้ทักษะพลิกฟืน้องค์กรใหป้ระสบ

ความสำเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชี่ยวชาญ  ภาระวงศ์ และคณะ (2555, หน้า 104-

116) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 1 ผลการศกึษา

พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน กับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษานครพนม เขต 1  

มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ภัทรกร วงศ์สกุล (2555, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

กับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง พบว่า 

ความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรยีนมี

ความสัมพันธ์การอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ กันทิมา ชัยอุดม และภารดี อนันต์นาวี (2557, หน้า 23-28) ได้ทำการวิจัย

เรื่อง การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรม 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัฒนศักดิ์ สิทธิ (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง

องค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 พบว่า องค์ประกอบภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีและประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวม มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01  

   ผลการวิจัยครั้งนีข้องผู้วิจัยยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของชาว

ต่างประเทศดังนี้ Leithwood and Sun (2012, pp. 387-423) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ภาวะผู้นำ

กับผลลัพธ์ด้านการจัดการศกึษา พบว่า ภาวะผู้นับผลลัพธ์ด้านการจัดการศกึษา ด้าน 

ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงกับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ijaz Ahmad Tatlah and Muhammad Zafar Iqbal 

(2012, pp. 790-797) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของรูปแบบของภาวะผูน้ำกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในประเทศปากีสถาน โดยทำการศกึษาในผูอ้ำนวยการโรงเรียนทั้ง

ชายและหญิงจำนวน 300 คน ผลการศกึษาพบว่า รูปแบบของภาวะผู้นำแบบมุ่งงานและ

ภาวะผูน้ำแบบมุ่งคน มคีวามสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Maria Eliophotou Menon (2014,  

pp. 509-528) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำแบบ

แลกเปลี่ยน และภาวะผูน้ำแบบหลบเลี่ยง ต่อการรับรู้ประสิทธิผลการเป็นผูน้ำและความ 

พึงพอใจของครูโรงเรียนประถมศึกษาในสาธารณรัฐไซปรัส พบว่าครู มกีารรับรู้ 

ประสิทธิผลการเป็นผูน้ำของผู้นำและความพึงพอใจในผูบ้ริหารที่มีภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลง ภาวะผูน้ำแบบแลกเปลี่ยน มคีวามสัมพันธ์เชิงบวกต่อการรับรู้ประสิทธิผล

การเป็นผู้นำและความพึงพอใจของครูในโรงเรยีน Ayiro (2014, pp. 24-46) ได้ทำการวิจัย

เรื่องภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงต่อผลลัพธ์ด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 

ของผู้บริหารโรงเรียนในประเทศเคนย่า โดยได้ทำการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์  



178 

ประกอบด้วย 4 ด้าน คอื ประสทิธิภาพของภาวะผูน้ำ การมจีติสาธารณะ ประสทิธิภาพ

การทำงานเป็นทีม และประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำ ผลการศกึษานั้นพบว่า ภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเรียงลำดับความสัมพันธ์จากระดับสูงไประดับต่ำ

ตามลำดับได้แก่ ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม การมีจติสาธารณะ ประสทิธิภาพ 

ของภาวะผูน้ำ และประสิทธิภาพในการเป็นผูน้ำ 

  6. ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสตร ีที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 4 ด้าน พบว่ามีจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัด

นครพนม ได้โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ด้าน คอื การคำนึงถึงปัจเจก

บุคคล การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใชป้ัญญา และ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ โดยตัวแปรทั้ง 4 ด้านร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 69.30 ซึ่งตรงกับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนี ้

อาจเป็นเพราะว่า การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล คือ พฤติกรรมที่ผู้บริหารสตรเีอาใจใส่

ครูผูส้อนสตรีเป็นรายบุคคล แสดงบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาที่ด ีให้โอกาสเรียนรู้ สร้าง

บรรยากาศในการทำงาน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สรา้งบรรยากาศสนับสนุน

การทำงาน สนใจความต้องการแต่ละบุคคล ยอมรับความแตกต่าง มอบหมายงานตรงตาม

ความสามารถ เอาใจเขามาใส่ใจเรา สนับสนุนและให้คำแนะนำความก้าวหน้าในงานที่

รับผิดชอบ การสร้างแรงบันดาลใจคือ พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารสตรีสรา้งแรงจูงใจ ความท้า

ทาย กระตุน้จติวิญญาณ การทำงานเป็นทีม ทำให้ครูผู้สอนสตรีเช่ือมั่น และภาคภูมิใจ  

การกระตุน้การใชป้ัญญาคือ พฤติกรรมที่ผู้บริหารสตรีกระตุน้ให้ตระหนักถึงปัญหา  

สนับสนุนความคิดริเริ่ม กระตุ้นใหค้รูผูส้อนสตรีคดิและมีเหตุผล สรา้งความเชื่อมั่นในการ

มองปัญหาคือความท้าทาย และการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์คอื พฤติกรรมที่ผู้บริหาร

สตรีเป็นแบบอย่างที่ด ีมวีิสัยทัศน์ มีความมั่นคงด้านอารมณ์มคี่านิยมที่ถูกต้องมีสมรรถนะ

ในการบริหารงาน เฉลียวฉลาด และเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งการที่ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ำ 

ด้านดังกล่าวจะช่วยใหง้านเกิดประสิทธิผลอย่างเด่นชัด อันแสดงออกถึงการบริหารงาน  

จนสามารถทำให้ครูผู้สอนรับรู้ถึงการมภีาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร และองค์กร 

สังคม ชุมชนได้รับรู้ถึงประสิทธิผลของโรงเรียน งานวิจัยของผู้วจิัยในครั้งนี้มคีวาม

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จติรา ทรัพย์โฉม (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง 



179 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนของผูบ้ริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการ

บริหารงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนจำนวน 3 ด้านได้แก่ 

ด้านระดมความร่วมมือผูกพัน ด้านสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเชิงอุดมการณ์ และด้านสร้างแรง

บันดาลใจที่สามารถพยากรณ์ระดับประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวมได้อย่างมีนัยยะสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 65.90 และมีความคาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์ ±0.22726 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัฒนศักดิ์ สทิธิ (2561, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่ององค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม  

เขต 2 พบว่า องค์ประกอบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านระดมความร่วมมือผูกพัน ด้านสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเชงิอุดมการณ์และด้านสร้าง

แรงบันดาลใจที่สามารถพยากรณ์ระดับประสิทธิผลโรงเรียน โดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัด

นครพนม ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรี และครูผู้สอนสตรีของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนมโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน

การสรา้งแรงบันดาลใจ ดา้นการคำนึงถึงปัจเจกบุคคลและ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 

อยู่ในระดับมาก ควรนำภาวะผูน้ำแต่ละด้านเหล่านีม้าปรับใช้ในการบริหารโรงเรียน  

และควรพัฒนาให้ผูบ้ริหารสตรีมีการกระตุ้นการใชป้ัญญามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 

   1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสตรีและ

ครูผูส้อนสตรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ 
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มากที่สุด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านงบประมาณ 

ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ควรรักษาประสิทธิผลดังกล่าวใหอ้ยู่ในระดับ 

มากที่สุดต่อไป และควรพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านวิชาการ ให้มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด  

   1.3 จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม ทั้ง 4 ตัว คอื  

การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล การสรา้งแรงบันดาลใจ การกระตุน้การใชป้ัญญา การมีอทิธิพล

อย่างมีอุดมการณ์ รวมกันมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนได้รอ้ยละ 69.30  

ควรมีการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี ทั้ง 4 ด้านให้สูงขึ้นกว่า 

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

  2.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป 

   2.1 ควรมีการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตร ี

เพิ่มเติมในมุมมองของเพศชาย แล้วนำมาวิเคราะห์และประเมินความแตกต่างของความ

คิดเห็นระหว่างเพศหญงิและเพศชาย 

   2.2 ควรมีวิจัยที่ศึกษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงด้านตัวแปรอื่น ๆ  

ที่เกิดจากการสังเคราะห์งานวิจัยของกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

   2.3 ควรศึกษาภาวะผูน้ำอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

   2.4 ควรศึกษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับเขตตรวจราชการ (cluster)  
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4. ดร.อรวรรน ี ไชยปัญหา         ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า  
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             การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 

5. นางผ่องใส  วะชุม          ครูผูส้อนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด    
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา  

ในจังหวัดนครพนม 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ในการวิจัยครั้งนีป้ระชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประกอบไปด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอนสตรี ในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

 2. แบบสอบถามประกอบไปด้วย ข้อคำถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรี

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

 3. ในการตอบแบบสอบถามกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง 

ที่สุด โดยขอใหต้อบทุกข้อ เพื่อให้ผลวิจัยถูกต้องเชื่อถอืได้ และเป็นประโยชน์ การวิจัย 

ในครั้งนี ้เป็นการศกึษาภาพรวมของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัด

นครพนม เพื่อนำผลไปวิเคราะห์ผลอันเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป 

 4. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อแล้ว ขอความกรุณาส่งคนื ผูว้ิจัยจะไปรับ 

ด้วยตัวเองผู้วจิัยขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ

แบบสอบถามครัง้นี้ 

 

นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสิทธิ์ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน  หน้าข้อความหรอืช่องว่างที่ตรงกับ

สถานภาพที่เป็นจริงของท่าน 

  1. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 

    ผูบ้ริหาร(สตรี) 

    ครูผูส้อน(สตรี) 

  2. ขนาดของโรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ 

    ขนาดเล็ก (มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน) 

    ขนาดกลาง (มีนักเรียน 121-300 คน) 

    ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ (มีนักเรียนตัง้แต่ 301 คนขึน้ไป) 

  3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (ผูบ้ริหาร/ครูผูส้อน) 

    น้อยกว่า 10 ปี 

    10-20 ปี 

    มากกว่า 20 ปี 

ตอนที่ 2 สอบถามพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรโีรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

คำชี้แจง การสอบถามครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับการ

แสดงออกถึงภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรีโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ท่าน

เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านตามมาตราส่วนประมาณค่า ดังนี้  

  5 หมายถึง ระดับมากที่สุด  

  4 หมายถึง ระดับมาก 

  3 หมายถึง ระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง ระดับน้อย    

  1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
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ตัวอย่าง 

ข้อที่ 
พฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสตร ี

ระดับความคิดเป็นจริง/ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

0 ผู้บริหารสตรสีามารถสรา้งความสมัพันธ์ 

ที่ดีกับคณะครูผูป้กครอง 

✓     

00 ผู้บริหารสตรมีีความสามารถในการ

วิเคราะห์และแก้ปัญหาไดอ้ยา่งถูกต้อง

และเหมาะสม 

 ✓    

จากตัวอย่างแสดงว่า 

 ข้อ 0 ท่านมคีวามคิดเห็นว่าผูบ้ริหารสตรสีามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

กับคณะครู ผูป้กครอง และชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด 

 ข้อ 00 ท่านมีความคิดเห็นว่าผูบ้ริหารสตรีมีความสามารถในการวิเคราะห์ 

และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
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ข้อที ่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

ระดับความคดิ 

เป็นจรงิ/ระดับ 

ความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

1 ผูบ้ริหารสตรปีระพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดเีป็นที่ 

ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธาไว้วางใจแก่ครูผูส้อน 

     

2 ผูบ้ริหารสตรมีีวสิัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอด

วิสัยทัศน์ดังกล่าวไปยังครูผู้สอน 

     

3 ผูบ้ริหารสตรมีีความมั่นคงทางดา้นอารมณ์ สามารถ

ควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์วิกฤติได้อย่างดี 

     

4 ผูบ้ริหารสตรเีป็นผู้มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง 

หลีกเลี่ยงการใชอ้ำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

     

5 ผูบ้ริหารสตรมีีความเฉลียวฉลาด มสีมรรถนะ 

ในการบริหารงาน 

     

6 ผูบ้ริหารสตรมีีความตั้งใจ เชื่อม่ัน แน่วแน่ 

ในอุดมการณ์ ความเชื่อ และค่านยิมที่ถูกต้อง 

ของตนเองในการประพฤติปฏิบัติตน 

     

7 ผูบ้ริหารสตรเีสริมสร้างความภาคภูมใิจ  

ความจงรักภักดี และความมั่นใจให้แก่ครูผูส้อน 

     

8 ผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนมีวิสัยทัศน์และจุดประสงค์

ในการทำงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน 

     

9 ครูผูส้อนเกิดความภาคภูมใิจเมื่อได้ร่วมงานกับ

ผูบ้ริหารสตรี 

     

10 ครูผูส้อนพยายามประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

เหมอืนกับผูบ้ริหารโรงเรียนซึ่งเป็นสตรี  
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ข้อที ่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

ระดับความคดิเป็น

จริง/ 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การสร้างแรงบันดาลใจ 

11 ผูบ้ริหารสตรปีระพฤติตนในทางที่สร้างแรงจูงใจ 

และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแก่ครูผู้สอน  

     

12 ผูบ้ริหารสตรสีร้างแรงจูงใจภายใน สร้างความท้าทาย

ในเรื่องงานแก่ครูผู้สอน 

     

13 ผูบ้ริหารสตรกีระตุ้นจิตวิญญาณและความ

กระตอืรอืร้นในการทำงานเป็นทีม 

     

14 ผูบ้ริหารสตรมีีเจตคตทิี่ดแีละการคิดแง่บวก  

ทำให้ครูผู้สอนสัมผัสกับภาพที่ประสบความสำเร็จ 

ของอนาคต 

     

15 ผูบ้ริหารสตรทีำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ร่วมกัน  

     

16 ผูบ้ริหารสตรแีสดงให้เห็นถึงความเชื่อม่ันว่าการ

ทำงานใด ๆ จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

     

17 ผูบ้ริหารสตรใีห้โอกาสใหค้รูผูส้อนอาสาปฏิบัติงาน

ตลอดจนการแสดงความสามารถ จนเป็นที่ยอมรับแก่

บุคคลอื่น จนครูผูส้อนเกิดความภาคภูมใิจและเชื่อม่ัน

ในตนเอง 

     

การกระตุ้นการใช้ปัญญา 

18 ผูบ้ริหารสตรกีระตุ้นใหค้รูผู้สอนตระหนักถึงปัญหา

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ทำให้ครูผู้สอนมีความ

ต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน 

เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เกิดสิ่งใหม่  

และสร้างสรรค์ 
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ข้อที ่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

ระดับความคดิเป็น

จริง/ 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

19 ผูบ้ริหารสตรตีั้งสมมติฐาน เปลี่ยนกรอบการมอง

ปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ด้วย

วิธีการใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดรเิริ่ม

ใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหา และการหาคำตอบ 

ของปัญหา 

     

20 ผูบ้ริหารสตรกีระตุ้นใหค้รูผู้สอนแสดงความคิด 

และเหตุผล โดยไม่วิจารณ์ความคิดของครูผู้สอน 

แมว้่าจะแตกต่างไปจากความคิดของตนเองก็ตาม 

     

21 ผูบ้ริหารสตรทีำให้ครูผู้สอนรู้สกึว่าปัญหาต่าง ๆ 

ที่เกิดขึน้เป็นความท้าทายและโอกาสในการแก้ปัญหา

ต่าง ๆร่วมกัน 

     

22 ผูบ้ริหารสตรสีร้างความเชื่อมั่นแก่ครูผูส้อนว่า

อุปสรรคทุกอย่างมทีางแก้ และพิสูจน์ว่าอุปสรรค 

ที่มากมายเหล่านั้นสามารถเอาชนะได้จากความ

ร่วมมอืร่วมใจแก้ปัญหาของครูผูส้อน 

     

23 ผูบ้ริหารสตรกีระตุ้นใหค้รูผู้สอนพัฒนาความสามารถ

ของตนเอง เกิดความตระหนัก เข้าใจ และแก้ปัญหา

ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง  

     

การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

24 ผูบ้ริหารสตรดีูแลเอาใจใส่ครูผู้สอนเป็นรายบุคคล  

ทำให้ครูผู้สอนรู้สกึมีคุณค่า และมีความสำคัญ 

     

25 ผูบ้ริหารสตรแีสดงบทบาทในการเป็นโค้ช  

เป็นที่ปรึกษาที่ด ีให้แก่ครูผู้สอนแต่ละคน 
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ข้อที ่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

ระดับความคดิเป็น

จริง/ 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

26 ผูบ้ริหารสตรใีห้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุนการทำงาน

แก่ครูผูส้อน 

     

27 ผูบ้ริหารสตรคีำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ในด้านความจำเป็น และความตอ้งการ เข้าใจ 

และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  

     

28 ผูบ้ริหารสตรมีีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง  

และการจัดการด้วยการเดินดูรอบ ๆ มปีฏิสัมพันธ์กับ

ครูผูส้อนเป็นการส่วนตัว 

     

29 ผูบ้ริหารสตรสีนใจความต้องการแต่ละบุคคล  

เป็นผู้ฟังที่ดี มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

     

30 ผูบ้ริหารสตรมีอบหมายงานให้ครูผู้สอนตรงตาม

ความรูค้วามสามารถแต่ละคน 

     

31 ผูบ้ริหารสตรใีห้การสนับสนุน คำแนะนำสำหรับ

ความก้าวหน้าในการทำงานที่รับผดิชอบ  
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ตอนที่ 3 สอบถามประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

คำชี้แจง  

 การสอบถามครั้งนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัด

นครพนม โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ตามมาตราส่วนประมาณค่า ดังนี้  

  5 หมายถึง ระดับมากที่สุด  

  4 หมายถึง ระดับมาก 

2 หมายถึง ระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง ระดับน้อย      

  3 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

ตัวอย่าง 

ข้อที ่ ประสิทธิผล 

ระดับประสิทธิผล 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

000 โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี ✓     

0000 โรงเรียนมีการทำงานอย่างเป็นระบบ

แบบแผน 

 ✓    

จากตัวอย่างแสดงว่า 

 ข้อ 000 ท่านมคีวามคิดเห็นว่าโรงเรียนมกีารบริหารจัดการที่ดี อยู่ในระดับ 

มากที่สุด 

 ข้อ 0000 ท่านมคีวามคิดเห็นว่าโรงเรยีนมีการทำงานอย่างเป็นระบบแบบแผน 

อยู่ในระดับมาก 
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ข้อที ่ ประสิทธิผล ระดับประสิทธิผล 

5 4 3 2 1 

ด้านวิชาการ 

1 โรงเรียนมีการพัฒนาหรอืดำเนินการจัดทำหลักสูตร

สถานศกึษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักสูตรท้องถิ่น 

     

2 โรงเรียนมีการประชุมวางแผนระบบงานวิชาการ 

ทั้งโรงเรียนหรอืแบบประชุมวางแผนฝ่ายงาน 

     

3 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้  

และการจัดการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

     

4 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง      

5 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูพัฒนารูปแบบกระบวนการ

เรียนรู้ มีการผลติ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการศกึษา 

     

6 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูดำเนนิการวัดผล 

และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการ

ประเมินผลตามสภาพจรงิ ด้วยวิธีที่หลากหลาย 

     

7 โรงเรียนมีการจัดให้มกีารเทียบโอนความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศกึษาอื่น  

สถานประกอบการและอื่น ๆ ตามแนวทางที่

กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

     

8 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยในช้ันเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

     

9 โรงเรียนมีการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญา

ท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน 

     

10 โรงเรียนมีการจัดระบบและการนเิทศงานวิชาการ 

และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย  

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
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11 โรงเรียนจัดระบบแนะแนวและกระบวนการจัดการเรียนรู้

ให้กับนักเรียนอย่างเหมาะสม 

     

12 โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาตาม

ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

     

13 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมอืช่วยเหลอืในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาของรัฐ เอกชน ชุมชน  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

14 โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศกึษา 

ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 

ที่จัดการศกึษา 

     

15 โรงเรียนได้จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติงาน หรอืแผนปฏิบัติ

งานวิชาการของสถานศกึษาอย่างชัดเจน 

     

16 โรงเรียนจัดให้มกีารร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผน

พัฒนา และนเิทศ ตดิตาม ประเมินผลการใชส้ื่อและ

เทคโนโลยีทางการศกึษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศกึษาที่ให้ขอ้เท็จจริงเพื่อสร้างองค์

ความรูใ้หม่ ๆ 

     

ด้านงบประมาณ 

17 โรงเรียนจัดทำแผนงบประมาณ หรอืแผนปฏิบัติงาน 

การใชจ้่ายเงนิเป็นประจำทุกปี 

     

18 โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาการศกึษา  

โดยกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

     

19 โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ      

20 โรงเรียนมีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเหมาะสม 

ในการเสนอของบประมาณ 
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21 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่าย 

และการอนุมัติงบประมาณอย่างเป็นระบบ  

และสามารถตรวจสอบได้ 

     

22 โรงเรียนมีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงาน 

ผลการใช้งบประมาณและผลการดำเนินงาน 

     

23 โรงเรียนใช้ผลการดำเนินงานโครงการเป็นข้อมูล 

ในการพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึน้ 

     

24 โรงเรียนมีการวางระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อการศกึษาสูงสุด 

     

25 โรงเรียนมีการจัดทำรายงานทางการเงนิและงบการเงนิ

อย่างเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 

     

26 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรและการลงทุน  

กองทุนเพื่อการศึกษา 

     

27 โรงเรียนมีการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  

และที่แก้ไข้เพิ่มเตมิ 

     

28 โรงเรียนมีการตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ 

ซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใชง้าน 

     

29 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีการเงิน รายงานงบการเงิน

อย่างเป็นระบบแบบแผน 

     

ด้านบริหารงานบุคคล 

30 โรงเรียนมีการวางแผนอัตรากำลัง ตำแหน่งสาขาครู 

ที่ขาดและจำเป็นต่อการจัดการศกึษาของโรงเรียน 

     

31 โรงเรียนจัดบุคลากรใหป้ฏิบัติหน้าที่ตามความรู้

ความสามารถอย่างเหมาะสม 
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32 โรงเรียนมีการสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากร 

ในสถานศกึษาให้มกีารพัฒนาตนเองโดยการอบรม  

ศกึษาดูงาน และศกึษาต่อ ฯลฯ 

     

33 โรงเรียนมีการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่ง  

การเลื่อนวทิยฐานะที่สูงขึน้ของขา้ราชการครู 

     

34 โรงเรียนมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนของข้าราชการ

ครูอย่างยุติธรรม 

     

35 โรงเรียนมีการบันทึก วางแผน และจัดการจัดสอนแทน

สำหรับการลาของบุคลากร 

     

36 โรงเรียนมีการส่งเสริม สร้าง และป้องกันการกระทำผดิ

วินัย 

     

37 โรงเรียนมีการนิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ที่หลากหลาย 

     

38 โรงเรียนมีการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู 

และบุคลากรในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบถูกต้อง  

และเป็นปัจจุบัน 

     

39 โรงเรียนมีการแต่งตั้ง ย้าย โอน ขา้ราชการครู  

และบุคลากรทางการศกึษาโดยพิจารณาตามข้อมูล 

และความจำเป็น 

     

40 โรงเรียนมีการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ จัดสวัสดิการ  

และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศกึษา

อย่างเหมาะสม 

     

ด้านบริหารทั่วไป 

41 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศอย่างเป็นระบบพร้อมใช้ 

     

42 โรงเรียนมีการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศ 
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43 โรงเรียนมีการวางแผน และดำเนนิการจัดระบบควบคุม

ภายใน ในการบริหารงานการศึกษา 

     

44 โรงเรียนสนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย 

และแผน 

     

45 โรงเรียนจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร      

46 โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

อย่างต่อเนื่อง 

     

47 โรงเรียนดำเนินงานธุรการอย่างเป็นระบบแบบแผน      

48 โรงเรียนมีการบำรุง ดูแล และพัฒนาอาคาร สถานที่ 

และสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด  

ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ 

     

49 โรงเรียนมีการจัดทำสำมะโนนักเรียนที่เข้ารับการบริการ

ทางการศึกษาของสถานศกึษา 

     

50 โรงเรียนมีการวางแผนปริมาณการรับนักเรียน 

ในแต่ละปีการศกึษา 

     

51 โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน

การศกึษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน  

และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา 

     

52 โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานกิจการ

นักเรียน 

     

53 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และรายงานด้านการจัด

การศกึษาของสถานศกึษาอย่างสม่ำเสมอ 

     

54 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษา

ของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น

ที่จัดการศกึษา เข้าร่วมและสนับสนุนงานประเพณี 

ของท้องถิ่น 
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55 โรงเรียนมีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

     

56 โรงเรียนพัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใชแ้ก่ผู้มารับบริการ 

     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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แบบประเมินเครื่องมือการวิจัย 

เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา 

ในจังหวัดนครพนม 

(สำหรับผู้เชี่ยวชาญ) 

คำชี้แจง  

 1. เอกสารนีเ้ป็นแบบประเมินคุณภาพเครื่องมอืการวิจัยโดยผู้เช่ียวชาญ 

 2. ขอความกรุณาตรวจสอบเอกสารแต่ละรายการ แล้วลงความคดิเห็น 

ตามรายการประเมินโดยการทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องขวามือของแต่ละรายการ 

  2.1 ตัวเลขในช่องประเมิน มีความหมายดังต่อไปนี้ 

   +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อความมคีวามสอดคล้องกับประเด็นการประเมิน 

   0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อความมีความสอดคล้องกับประเด็น 

การประเมนิ 

   -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อความไม่มีความสอดคล้องกับประเด็น 

การประเมนิ 

สอบถามพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรขีองโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

1 ผูบ้ริหารสตรปีระพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

เป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธาไว้วางใจ 

แก่ครูผูส้อน 

    

2 ผูบ้ริหารสตรมีีวสิัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอด

วิสัยทัศน์ดังกล่าวไปยังครูผู้สอน 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (ต่อ) 

3 ผูบ้ริหารสตรมีีความมั่นคงทางดา้นอารมณ์ 

สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ 

วิกฤติได้อย่างดี 

    

4 ผูบ้ริหารสตรเีป็นผู้มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง 

หลีกเลี่ยงการใชอ้ำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

    

5 ผูบ้ริหารสตรมีีความเฉลียวฉลาด  

มีสมรรถนะในการบริหารงาน 

    

6 ผูบ้ริหารสตรมีีความตั้งใจ เชื่อม่ัน แน่วแน่ 

ในอุดมการณ์ ความเชื่อ และค่านยิมที่ถูกต้อง

ของตนเองในการประพฤติปฏิบัติตน 

    

7 ผูบ้ริหารสตรเีสริมสร้างความภาคภูมใิจ  

ความจงรักภักดี และความมั่นใจ 

ให้แก่ครูผูส้อน 

    

8 ผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนมีวิสัยทัศน์ 

และจุดประสงค์ในการทำงานเพื่อพัฒนา 

โรงเรียนร่วมกัน 

    

9 ครูผูส้อนเกิดความภาคภูมใิจเมื่อได้ร่วมงานกับ 

ผูบ้ริหารสตรี 

    

10 ครูผูส้อนพยายามประพฤติปฏิบัติตน 

เป็นแบบอย่างที่ดเีหมอืนกับผูบ้ริหารโรงเรียน 

ซึ่งเป็นสตรี  

    

การสร้างแรงบันดาลใจ 

11 ผูบ้ริหารสตรปีระพฤติตนในทางที่สร้าง

แรงจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแก่

ครูผูส้อน  
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (ต่อ) 

12 ผูบ้ริหารสตรสีร้างแรงจูงใจภายใน  

สร้างความท้าทายในเรื่องงานแก่ครูผูส้อน 

    

13 ผูบ้ริหารสตรกีระตุ้นจิตวิญญาณและความ

กระตอืรอืร้นในการทำงานเป็นทีม 

    

14 ผูบ้ริหารสตรมีีเจตคตทิี่ดแีละการคิดแง่บวก 

ทำให้ครูผู้สอนสัมผัสกับภาพที่ประสบ

ความสำเร็จของอนาคต 

    

15 ผูบ้ริหารสตรทีำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ร่วมกัน  

    

16 ผูบ้ริหารสตรแีสดงให้เห็นถึงความเชื่อม่ันว่า

การทำงานใด ๆ จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

    

17 ผูบ้ริหารสตรใีห้โอกาสใหค้รูผูส้อนอาสา

ปฏิบัติงานตลอดจนการแสดงความสามารถ 

จนเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลอื่น จนครูผูส้อน 

เกิดความภาคภูมใิจและเชื่อมั่นในตนเอง 

    

การกระตุ้นการใช้ปัญญา 

18 ผูบ้ริหารสตรกีระตุ้นใหค้รูผู้สอนตระหนักถึง

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในโรงเรียน ทำให้

ครูผูส้อนมีความต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ  

มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ 

ที่ดกีว่าเดิม เกิดสิ่งใหม่ และสร้างสรรค์ 

    

19 ผูบ้ริหารสตรตีั้งสมมติฐาน เปลี่ยนกรอบการ

มองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่า 

ๆ ด้วยวิธีการใหม่ ๆ มกีารจูงใจและสนับสนุน

ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหา

และการหาคำตอบของปัญหา 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

20 ผูบ้ริหารสตรกีระตุ้นใหค้รูผู้สอนแสดงความคิด

และเหตุผล โดยไม่วิจารณ์ความคิดของ

ครูผูส้อนแม้ว่าจะแตกต่างไปจากความคิด 

ของตนเองก็ตาม 

    

21 ผูบ้ริหารสตรทีำให้ครูผู้สอนรู้สกึว่าปัญหา 

ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้เป็นความท้าทายและโอกาส 

ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน 

    

22 ผูบ้ริหารสตรสีร้างความเชื่อมั่นแก่ครูผูส้อน 

ว่าอุปสรรคทุกอย่างมีทางแก้ และพิสูจน์ 

ว่าอุปสรรคที่มากหมายเหล่านั้นสามารถ 

เอาชนะได้จากความร่วมมอืร่วมใจแก้ปัญหา

ของครูผู้สอน 

    

23 ผูบ้ริหารสตรกีระตุ้นใหค้รูผู้สอนพัฒนา

ความสามารถของตนเอง เกิดความตระหนัก 

เข้าใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดว้ยตัวเอง  

    

การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

24 ผูบ้ริหารสตรดีูแลเอาใจใส่ครูผู้สอนเป็น

รายบุคคล ทำให้ครูผูส้อนรู้สึกมีคุณค่า  

และมีความสำคัญ 

    

25 ผูบ้ริหารสตรแีสดงบทบาทในการเป็นโค้ช  

เป็นที่ปรึกษาที่ด ีให้แก่ครูผู้สอนแต่ละคน 

    

26 ผูบ้ริหารสตรใีห้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน 

การทำงานแก่ครูผูส้อน 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

27 ผูบ้ริหารสตรคีำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลในด้านความจำเป็น และความต้องการ 

เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  

    

28 ผูบ้ริหารสตรมีีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง 

และการจัดการด้วยการเดินดูรอบ ๆ  

มีปฏิสัมพันธ์กับครูผูส้อนเป็นการส่วนตัว 

    

29 ผูบ้ริหารสตรสีนใจความต้องการแต่ละบุคคล 

เป็นผู้ฟังที่ดี มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

    

30 ผูบ้ริหารสตรมีอบหมายงานให้ครูผู้สอน 

ตรงตามความรูค้วามสามารถแต่ละคน 

    

31 ผูบ้ริหารสตรใีห้การสนับสนุน คำแนะนำ 

สำหรับความก้าวหน้าในการทำงาน 

ที่รับผดิชอบ  
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สอบถามประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา

ในจังหวัดนครพนม 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ด้านวิชาการ 

1 โรงเรียนมีการพัฒนาหรอืดำเนินการจัดทำ

หลักสูตรสถานศกึษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

และหลักสูตรท้องถิ่น 

    

2 โรงเรียนมีการประชุมวางแผนระบบงาน

วิชาการทั้งโรงเรียนหรอืแบบประชุมวางแผน

ฝ่ายงาน 

    

3 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการ

เรียนรู้ และการจัดการเรยีนรู้โดยเน้นผู้เรยีน

เป็นสำคัญ 

    

4 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา

อย่างต่อเนื่อง 

    

5 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูพัฒนารูปแบบ

กระบวนการเรียนรู้ มกีารผลิต พัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

    

6 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูดำเนนิการวัดผล

และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการ

ประเมินผลตามสภาพจรงิ ด้วยวิธีที่

หลากหลาย 

    

7 โรงเรียนมีการจัดให้มกีารเทียบโอนความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจาก

สถานศกึษาอื่น สถานประกอบการและอื่น ๆ 

ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
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ข้อที่ รายการประเมนิ 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

8 โรงเรียนมกีารส่งเสริมใหค้รูมกีารวิจัย 

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    

9 โรงเรียนมกีารพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ 

และภูมปิัญญาท้องถิ่นทัง้ภายในและภายนอก

โรงเรียน 

    

10 โรงเรียนมกีารจัดระบบและการนเิทศงาน

วิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่

หลากหลาย เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

    

11 โรงเรียนจัดระบบแนะแนวและกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างเหมาะสม 

    

12 โรงเรียนมกีารวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศึกษา 

    

13 โรงเรียนมกีารประสานความร่วมมือช่วยเหลอื 

ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ 

เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

14 โรงเรียนมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด

การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศกึษา 

    

15 โรงเรียนได้จัดทำระเบียบ แนวปฏบิัตงิาน  

หรือแผนปฏบิัตงิานวิชาการของสถานศึกษา 

อย่างชัดเจน 

    

16 โรงเรียนจัดใหม้กีารร่วมกันกำหนดนโยบาย 

วางแผนพัฒนา และนเิทศ ติดตาม ประเมนิผล

การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยทีางการ

ศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ด้านงบประมาณ 

17 โรงเรียนจัดทำแผนงบประมาณหรอืแผนปฏิบัติ

งานการใชจ้่ายเงนิเป็นประจำทุกปี 

    

18 โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาการศกึษา  

โดยกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

    

19 โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ 

    

20 โรงเรียนมีการวิเคราะห์และจัดลำดับ 

ความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ 

    

21 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่าย

และการอนุมัติงบประมาณอย่างเป็นระบบ 

และสามารถตรวจสอบได้ 

    

22 โรงเรียนมีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 

รายงาน ผลการใช้งบประมาณและผล 

การดำเนินงาน 

    

23 โรงเรียนใช้ผลการดำเนินงานโครงการเป็น

ข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานใหด้ียิ่งขึน้ 

    

24 โรงเรียนมีการวางระบบการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์

ต่อการศกึษาสูงสุด 

    

25 โรงเรียนมีการจัดทำรายงานทางการเงนิ 

และงบการเงินอย่างเป็นปัจจุบัน  

สามารถตรวจสอบได้ 

    

26 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรและการลงทุน 

กองทุนเพื่อการศึกษา 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

27 โรงเรียนมีการจัดหาพัสดุตามระเบียบ 

สำนักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ  

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม 

    

28 โรงเรียนมีการตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษา

พัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมทั้งก่อนและหลัง 

การใชง้าน 

    

29 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีการเงิน  

รายงานงบการเงนิอย่างเป็นระบบแบบแผน 

    

ด้านบริหารงานบุคคล 

30 โรงเรียนมีการวางแผนอัตรากำลัง ตำแหน่ง

สาขาครูที่ขาดและจำเป็นต่อการจัดการศกึษา

ของโรงเรียน 

    

31 โรงเรียนจัดบุคลากรใหป้ฏิบัติหน้าที่ 

ตามความรูค้วามสามารถอย่างเหมาะสม 

    

32 โรงเรียนมีการสนับสนุนข้าราชการครูและ

บุคลากรในสถานศกึษาให้มีการพัฒนาตนเอง

โดยการอบรม ศกึษาดูงาน และศกึษาต่อ ฯลฯ 

    

33 โรงเรียนมีการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่ง  

การเลื่อนวทิยฐานะที่สูงขึน้ของขา้ราชการครู 

    

34 โรงเรียนมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน 

ของขา้ราชการครูอย่างยุติธรรม 

    

35 โรงเรียนมีการบันทึก วางแผน และจัดการจัด

สอนแทนสำหรับการลาของบุคลากร 

    

36 โรงเรียนมีการส่งเสริม สร้าง และป้องกันการ

กระทำผิดวินัย 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

37 โรงเรียนมีการนิเทศ และประเมินผล 

การปฏิบัติงานที่หลากหลาย 

    

38 โรงเรียนมีการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ

ครูและบุคลากรในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ 

ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

    

39 โรงเรียนมีการแต่งตั้ง ย้าย โอน ขา้ราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษาโดยพิจารณา 

ตามข้อมูลและความจำเป็น 

    

40 โรงเรียนมีการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ  

จัดสวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวก 

แก่บุคลากรในสถานศกึษาอย่างเหมาะสม 

    

ด้านบริหารทั่วไป 

41 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศอย่างเป็นระบบพร้อมใช้ 

    

42 โรงเรียนมีการประสานงานและพัฒนา

เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

    

43 โรงเรียนมีการวางแผน และดำเนนิการ

จัดระบบควบคุมภายใน ในการบริหารงาน

การศกึษา 

    

44 โรงเรียนสนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนา

นโยบายและแผน 

    

45 โรงเรียนจัดระบบการบริหารและพัฒนา

องค์กร 

    

46 โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง 

    

47 โรงเรียนดำเนินงานธุรการอย่างเป็นระบบ 

แบบแผน 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

48 โรงเรียนมีการบำรุง ดูแล และพัฒนาอาคาร 

สถานที่ และสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพ

เรียบร้อย สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอือ้ต่อการ

ใช้ประโยชน์ 

    

49 โรงเรียนมีการจัดทำสำมะโนนักเรียนที่เข้ารับ

การบริการทางการศกึษาของสถานศึกษา 

    

50 โรงเรียนมีการวางแผนปริมาณการรับนักเรียน

ในแต่ละปีการศกึษา 

    

51 โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและ

ประสานงานการศกึษาของบุคคล ชุมชน 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่น 

ที่จัดการศกึษา 

    

52 โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน 

การดำเนินงานกิจการนักเรียน 

    

53 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และรายงาน 

ด้านการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

อย่างสม่ำเสมอ 

    

54 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัด

การศกึษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงาน

และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา เข้าร่วม

และสนับสนุนงานประเพณีของท้องถิ่น 

    

55 โรงเรียนมีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มกีารจัด

กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

ลงโทษนักเรียน 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

56 โรงเรียนพัฒนาระบบการให้บริการแก่

สาธารณชนให้มปีระสิทธิภาพและเกิดความ 

พึงพอใชแ้ก่ผู้มารับบริการ 
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ภาคผนวก จ 

คุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย 
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ตาราง 32 การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม   

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม โดยการหา 

              ค่าเฉลี่ยเพื่อดูดัชนีความสอดคล้อง IOC ของผู้เช่ียวชาญ 
 

ข้อ

ที่ 

สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 

1 ผูบ้ริหาร(สตรี) +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2 ครูผูส้อน(สตรี) +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ขนาดของโรงเรียนท่ีท่านปฏิบัติงานอยู่ 

3 
ขนาดเล็ก (มีนักเรียนน้อยกว่า  

120 คน) 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4 
ขนาดกลาง (มีนักเรียน  

120-300 คน) 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5 
ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ (มีนักเรียน

ตั้งแต่ 301 คนขึน้ไป) 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (ผู้บริหาร/ครูผู้สอน) 

7 น้อยกว่า 10 ปี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

8 10-20 ปี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

9 มากกว่า 20 ปี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 จากตาราง 32 พบว่าการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม สถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด

นครพนม โดยการหาค่าเฉลี่ยเพื่อดูดัชนีความสอดคล้อง IOC ของผู้เช่ียวชาญ  

มีความสอดคล้องกันทั้งหมด 9 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1.0 ทุกข้อ 
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ตาราง 33 การหาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญในการประเมินความสอดคล้องของ  

              แบบสอบถาม เรื่อง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อ 

              ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

              ในจังหวัดนครพนม ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 
 

ข้อ

ที่ 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสตรี 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

1 ผูบ้ริหารสตรปีระพฤติตน 

เป็นแบบอย่างที่ด ีเป็นที่ 

ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา

ไว้วางใจแก่ครูผูส้อน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2 ผูบ้ริหารสตรมีีวสิัยทัศน์  

และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์

ดังกล่าวไปยังครูผูส้อน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3 ผูบ้ริหารสตรมีีความมั่นคง

ทางดา้นอารมณ์ สามารถควบคุม

อารมณ์ในสถานการณ์วิกฤติ 

ได้อย่างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4 ผูบ้ริหารสตรเีป็นผู้มีศีลธรรม 

และจรยิธรรมสูง หลีกเลี่ยงการใช้

อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5 ผูบ้ริหารสตรมีีความเฉลียวฉลาด 

มีสมรรถนะในการบริหารงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

6 ผูบ้ริหารสตรมีีความตั้งใจ เชื่อม่ัน 

แน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อ 

และค่านิยมที่ถูกต้องของตนเอง 

ในการประพฤติปฏิบัติตน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 33 (ต่อ) 

ข้อ

ที่ 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสตรี 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 
ผล 

1 2 3 4 5 

7 ผูบ้ริหารสตรเีสริมสร้างความ

ภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี  

และความมั่นใจให้แก่ครูผูส้อน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

8 ผูบ้ริหารสตรแีละครูผูส้อนมี

วิสัยทัศน์และจุดประสงค์ในการ

ทำงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

9 ครูผูส้อนเกิดความภาคภูมใิจ 

เมื่อได้ร่วมงานกับผูบ้ริหารสตรี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

10 ครูผูส้อนพยายามประพฤติปฏิบัติ

ตนเป็นแบบอย่างที่ดเีหมอืนกับ

ผูบ้ริหารโรงเรียนซึ่งเป็นสตรี  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

การสร้างแรงบันดาลใจ 

11 ผูบ้ริหารสตรปีระพฤติตนในทางที่

สร้างแรงจูงใจและสร้างแรง

บันดาลใจให้เกิดแก่ครูผู้สอน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

12 ผูบ้ริหารสตรสีร้างแรงจูงใจภายใน 

สร้างความท้าทายในเรื่องงาน 

แก่ครูผูส้อน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

13 ผูบ้ริหารสตรกีระตุ้นจิตวิญญาณ

และความกระตอืรอืร้นในการ

ทำงานเป็นทีม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

14 ผูบ้ริหารสตรมีีเจตคตทิี่ดแีละการ

คิดแง่บวก ทำให้ครูผูส้อนสัมผัส

กับภาพที่ประสบความสำเร็จ 

ของอนาคต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 33 (ต่อ) 

ข้อ

ที่ 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสตรี 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

15 ผูบ้ริหารสตรทีำงานเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายและวสิัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ร่วมกัน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

16 ผูบ้ริหารสตรแีสดงให้เห็นถึง 

ความเช่ือมั่นว่าการทำงานใด ๆ  

จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

17 ผูบ้ริหารสตรใีห้โอกาสใหค้รูผูส้อน

อาสาปฏิบัติงานตลอดจนการ

แสดงความสามารถ จนเป็นที่

ยอมรับแก่บุคคลอื่น จนครูผูส้อน

เกิดความภาคภูมใิจและเชื่อมั่น 

ในตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา 

18 ผูบ้ริหารสตรกีระตุ้นใหค้รูผู้สอน

ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ในโรงเรยีน ทำให้ครูผูส้อนมีความ

ต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ 

 มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหา

ข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เกิดสิ่งใหม่ 

และสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 33 (ต่อ) 

ข้อ

ที่ 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสตรี 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

19 ผูบ้ริหารสตรตีั้งสมมติฐาน  

เปลี่ยนกรอบการมองปัญหาและ

การเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ  

ด้วยวิธีการใหม่ ๆ มกีารจูงใจและ

สนับสนุนความคดิริเริ่มใหม่ ๆ  

ในการพิจารณาปัญหาและการหา

คำตอบของปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

20 ผูบ้ริหารสตรกีระตุ้นใหค้รูผู้สอน

แสดงความคิดและเหตุผล โดยไม่

วิจารณ์ความคิดของครูผูส้อน

แมว้่าจะแตกต่างไปจากความคิด

ของตนเองก็ตาม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

21 ผูบ้ริหารสตรทีำให้ครูผู้สอนรู้สกึ

ว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้เป็น 

ความท้าทายและโอกาสในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

22 ผูบ้ริหารสตรสีร้างความเชื่อมั่น 

แก่ครูผูส้อนว่าอุปสรรคทุกอย่างมี

ทางแก้ และพิสูจน์ว่าอุปสรรค 

ที่มากหมายเหล่านั้นสามารถ

เอาชนะได้จากความร่วมมอืร่วมใจ

แก้ปัญหาของครูผู้สอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

23 ผูบ้ริหารสตรกีระตุ้นใหค้รูผู้สอน

พัฒนาความสามารถของตนเอง 

เกิดความตระหนัก เข้าใจและ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 33 (ต่อ) 

ข้อ

ที่ 

ภาวะผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสตรี 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

24 ผูบ้ริหารสตรดีูแลเอาใจใส่

ครูผูส้อนเป็นรายบุคคล  

ทำให้ครูผู้สอนรู้สกึมีคุณค่า 

และมีความสำคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

25 ผูบ้ริหารสตรแีสดงบทบาทในการ

เป็นโค้ช เป็นที่ปรึกษาที่ด ี 

ให้แก่ครูผูส้อนแต่ละคน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

26 ผูบ้ริหารสตรใีห้โอกาสในการ

เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สรา้งบรรยากาศ

ของการใหก้ารสนับสนุน 

การทำงานแก่ครูผูส้อน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

27 ผูบ้ริหารสตรคีำนึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน

ความจำเป็น และความตอ้งการ 

เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

28 ผูบ้ริหารสตรมีีการส่งเสริมการ

สื่อสารสองทาง และการจัดการ

ด้วยการเดินดูรอบ ๆ มีปฏิสัมพันธ์

กับครูผูส้อนเป็นการส่วนตัว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

29 ผูบ้ริหารสตรสีนใจความต้องการ

แต่ละบุคคล เป็นผูฟ้ังที่ดี  

มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 33 (ต่อ) 

ข้อ

ที่ 

ภาวะผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสตรี 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

30 ผูบ้ริหารสตรมีอบหมายงาน 

ให้ครูผู้สอนตรงตามความรู้

ความสามารถแต่ละคน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

31 ผูบ้ริหารสตรใีห้การสนับสนุน 

คำแนะนำ สำหรับความก้าวหน้า

ในการทำงานที่รับผดิชอบ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 จากตาราง 33 พบว่า การหาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญในการประเมนิความ

สอดคล้องของ แบบสอบถาม เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด

นครพนม ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง มคีวามสอดคล้องทั้ง 32 ข้อ มคี่า IOC เท่ากับ 

1.0 ทุกข้อ 
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ตาราง 34 การหาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญในการประเมินความสอดคล้องของ  

              แบบสอบถาม เรื่อง ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อ 

              ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

              ในจังหวัดนครพนม ด้านประสิทธิผล 

ข้อ

ที่ 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ค่า 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

ด้านวิชาการ 

1 โรงเรียนมีการพัฒนาหรอื

ดำเนนิการจัดทำหลักสูตร

สถานศกึษาให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ และหลักสูตร

ท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2 โรงเรียนมีการประชุมวางแผน

ระบบงานวิชาการทั้งโรงเรียน 

หรอืแบบประชุมวางแผนฝ่ายงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดทำ

แผนการเรียนรู้ และการจัดการ

เรียนรู้โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูพัฒนา

รูปแบบกระบวนการเรียนรู้  

มีการผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 34 (ต่อ) 

ข้อ

ที่ 
ประสิทธิผลของโรงเรยีน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

6 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครู

ดำเนนิการวัดผลและประเมินผล

การเรียนการสอน โดยเน้นการ

ประเมินผลตามสภาพจรงิ  

ด้วยวิธีที่หลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

7 โรงเรียนมีการจัดให้มกีารเทียบ

โอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์

และผลการเรียนจากสถานศกึษา

อื่น สถานประกอบการและอื่น ๆ 

ตามแนวทางที่

กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

8 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีการ

วิจัยในชัน้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

9 โรงเรียนมีการพัฒนาและใช้แหล่ง

เรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

10 โรงเรียนมีการจัดระบบและการ

นิเทศงานวิชาการและการเรียน

การสอนในรูปแบบที่หลากหลาย 

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

11 โรงเรียนจัดระบบแนะแนวและ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ใหก้ับ

นักเรียนอย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 34 (ต่อ) 

ข้อ

ที่ 
ประสิทธิผลของโรงเรยีน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

12 โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษา ตามระบบ

การประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

13 โรงเรียนมีการประสานความ

ร่วมมอืช่วยเหลือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษาของรัฐ 

เอกชน ชุมชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

14 โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการจัดการศกึษาของบุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

15 โรงเรียนได้จัดทำระเบียบ แนว

ปฏิบัติงาน หรอืแผนปฏิบัติงาน

วิชาการของสถานศกึษา 

อย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

16 โรงเรียนจัดให้มกีารร่วมกัน

กำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา 

และนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

การใชส้ื่อและเทคโนโลยีทางการ

ศกึษา โดยมุ่งเนน้การพัฒนาสื่อ

และเทคโนโลยีทางการศกึษาที่ให้

ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้

ใหม่ ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 34 (ต่อ) 

ข้อ

ที่ 
ประสิทธิผลของโรงเรยีน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

ด้านงบประมาณ 

17 โรงเรียนจัดทำแผนงบประมาณ 

หรอืแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงนิ

เป็นประจำทุกปี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

18 โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนา

การศกึษา โดยกระบวนการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

19 โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำปีงบประมาณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

20 โรงเรียนมีการวิเคราะห์และ

จัดลำดับความเหมาะสม 

ในการเสนอของบประมาณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

21 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณ 

การเบิกจ่ายและการอนุมัติ

งบประมาณอย่างเป็นระบบ  

และสามารถตรวจสอบได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

22 โรงเรียนมีการตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล รายงาน ผลการใช้

งบประมาณและผลการ

ดำเนนิงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

23 โรงเรียนใช้ผลการดำเนินงาน

โครงการเป็นข้อมูลในการ

พัฒนาการดำเนินงานใหด้ียิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 34 (ต่อ) 

ข้อ

ที่ 
ประสิทธิผลของโรงเรยีน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

24 โรงเรียนมีการวางระบบการใช้

ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ 

ต่อการศกึษาสูงสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

25 โรงเรียนมีการจัดทำรายงาน

ทางการเงินและงบการเงิน 

อย่างเป็นปัจจุบัน สามารถ 

ตรวจสอบได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านบริหารงานบุคคล 

26 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรและ

การลงทุน กองทุนเพื่อการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

27 โรงเรียนมีการจัดหาพัสดุตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าดว้ยการพัสดุ พ.ศ. 2535  

และที่แก้ไข้เพิ่มเตมิ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

28 โรงเรียนมีการตรวจสอบสภาพ 

บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ 

ซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการ 

ใช้งาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

29 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีการเงิน 

รายงานงบการเงนิอย่างเป็นระบบ

แบบแผน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

30 โรงเรียนมีการวางแผนอัตรากำลัง 

ตำแหน่งสาขาครูที่ขาดและจำเป็น

ต่อการจัดการศกึษาของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 34 (ต่อ) 

ข้อ

ที่ 
ประสิทธิผลของโรงเรยีน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

31 โรงเรียนจัดบุคลากรใหป้ฏิบัติ

หนา้ที่ตามความรูค้วามสามารถ

อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

32 โรงเรียนมีการสนับสนุน

ข้าราชการครูและบุคลากรใน

สถานศกึษาให้มกีารพัฒนาตนเอง

โดยการอบรม ศกึษาดูงาน  

และศกึษาต่อ ฯลฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

33 โรงเรียนมีการสนับสนุนการเข้าสู่

ตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ 

ที่สูงขึน้ของข้าราชการครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

34 โรงเรียนมีการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดอืนของข้าราชการครู 

อย่างยุตธิรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

35 โรงเรียนมีการบันทึก วางแผน 

และจัดการจัดสอนแทนสำหรับ

การลาของบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

36 โรงเรียนมีการส่งเสริมสร้าง  

และป้องกันการกระทำผดิวินัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

37 โรงเรียนมีการนิเทศและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ที่หลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

38 โรงเรียนมีการจัดทำทะเบียน

ประวัติขา้ราชการครูและ

บุคลากรในสถานศกึษาอย่างเป็น

ระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 34 (ต่อ) 

ข้อ

ที่ 
ประสิทธิผลของโรงเรยีน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

39 โรงเรียนมีการแต่งตั้ง ย้าย โอน 

ข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาโดยพิจารณา 

ตามข้อมูลและความจำเป็น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

40 โรงเรียนมีการเสริมสร้างขวัญ

กำลังใจ จัดสวัสดิการ และสิ่ง

อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร

ในสถานศกึษาอย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านบริหารทั่วไป 

41 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ 

และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

อย่างเป็นระบบพร้อมใช้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

42 โรงเรียนมีการประสานงานและ

พัฒนาเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

43 โรงเรียนมีการวางแผน  

และดำเนินการจัดระบบควบคุม

ภายใน ในการบริหารงาน

การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

44 โรงเรียนสนับสนุนให้เกิดการวิจัย

เพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

45 โรงเรียนจัดระบบการบริหาร 

และพัฒนาองค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

46 โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐาน

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

47 โรงเรียนดำเนินงานธุรการ 

อย่างเป็นระบบแบบแผน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 34 (ต่อ) 

ข้อ

ที่ 
ประสิทธิผลของโรงเรยีน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

48 โรงเรียนมีการบำรุง ดูแล  

และพัฒนาอาคาร สถานที่  

และสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพ

เรียบร้อย สะอาด ร่มรื่น 

ปลอดภัย เอือ้ต่อการใชป้ระโยชน์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

49 โรงเรียนมีการจัดทำสำมะโน

นักเรียนที่เข้ารับการบริการ 

ทางการศึกษาของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

50 โรงเรียนมีการวางแผนปริมาณ

การรับนักเรียนในแต่ละปี

การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

51 โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุน

และประสานงานการศกึษาของ

บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 

และสถาบันสังคมอื่นที่จัด

การศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

52 

 

โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน

การดำเนินงานกิจการนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

53 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และ

รายงานด้านการจัดการศกึษา

ของสถานศกึษาอย่างสม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 34 (ต่อ) 

ข้อ

ที่ 
ประสิทธิผลของโรงเรยีน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 

IOC 

สรุป 

ผล 1 2 3 4 5 

54 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนและ

ประสานการจัดการศกึษาของ

บุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงาน

และสถาบันสังคมอื่นที่จัด

การศกึษา เข้าร่วมและสนับสนุน

งานประเพณีของท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

55 โรงเรียนมีการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรม

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในการลงโทษนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

56 โรงเรียนพัฒนาระบบการ

ให้บริการแก่สาธารณชนให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดความ 

พึงพอใชแ้ก่ผู้มารับบริการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 จากตาราง 34 พบว่า การหาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญในการประเมนิความ

สอดคล้องของ แบบสอบถาม เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด

นครพนม ด้านประสิทธิผล มีความสอดคล้องทั้ง 56 ข้อ มคี่า IOC เท่ากับ 1.0 ทุกข้อ 
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ตาราง 35 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบ 

              ถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

              ประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม 
 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 

1.การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 1 .710 

 2 .735 

 3 .652 

 4 .773 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .920 5 .655 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .612 - .812 6 .612 

 7 .812 

 8 .711 

 9 .737 

10 .657 

2.การสร้างแรงบันดาลใจ 1 .779 

 2 .866 

 3 .790 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .941 4 .845 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .779-.866 5 .780 

 6 .790 

 7 .783 

3.การกระตุ้นการใช้ปัญญา 1 .778 

 2 .769 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .900 3 .675 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .675 - .778 4 .767 

 5 .739 

 6 .695 
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ตาราง 35 (ต่อ) 
 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 

4.การคำนงึถงึปัจเจกบุคคล 1 .680 

 2 .752 

 3 .827 

 4 .792 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .928 5 .693 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .680 - 

.860 

6 .860 

 7 .681 

 8 .776 

 จากตาราง 35 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความ

เชื่อมั่นขอ้แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .947  

และค่าอำนาจจำแนกของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงรายข้ออยู่ระหว่าง .831-.912  

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับความเชื่อมั่นจากมากไปหาน้อยพบว่า ดา้นการสร้าง 

แรงบันดาลใจ  ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .941 และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

อยู่ระหว่าง .779-.866  ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล มคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

.928 และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .680 - .860 ด้านการมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ มคี่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .920 และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่

ระหว่าง .612 - .812 และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา มคี่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 

.900 และ มคี่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .675 - .77 
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ตาราง 36 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ 

              แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม 
 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

1.ด้านวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .945 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  

.550 - .798 

1 .550 

2 .671 

3 .774 

4 .789 

5 .668 

6 .644 

7 .600 

8 .699 

9 .762 

10 .768 

11 .705 

12 .735 

13 .798 

14 .697 

15 .599 

16 .739 

2.ด้านงบประมาณ 

 

1 .841 

2 .792 

3 .893 

4 .694 

5 .853 

6 .811 
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ตาราง 36  (ต่อ) 
 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

 

 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .959 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 

.676 - .893 

7 .838 

8 .733 

9 .825 

10 .751 

11 .790 

12 .676 

13 .870 

1 .613 

2 .754 

3 .746 

3. ด้านบริหารงานบุคคล 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .928 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .612 - .795 

 

4 .771 

5 .612 

6 .728 

7 .795 

8 .762 

9 .666 

10 .685 

11 .697 
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ตาราง 36  (ต่อ) 
 

ประสิทธิผลของโรงเรยีน ข้อ ค่าอำนาจจำแนก 

4. ด้านบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .966 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .713 - .848 

1 .791 

2 .826 

3 .780 

4 .805 

5 .839 

6 .748 

7 .842 

8 .747 

9 .754 

10 .794 

11 .787 

12 .848 

 13 .734 

 14 .816 

 15 .713 

 16 .781 

 จากตาราง 36 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความ

เชื่อมั่นขอ้แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .953  

และค่าอำนาจจำแนกของประสิทธิผลของโรงเรียนรายข้ออยู่ระหว่าง .612 - .919  

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับความเชื่อมั่นจากมากไปหาน้อยพบว่า ดา้นบริหารฃ

ทั่วไป มคี่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .966 และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 

.713 - .848 ด้านงบประมาณ มีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .959 และมีค่าอำนาจ

จำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .676 - .893 ด้านวิชาการ  
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มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .945 และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .550 - 

.798 และด้านบริหารงานบุคคล มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .928 และมีค่าอำนาจ

จำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .612 - .795 
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ภาคผนวก ฉ 

ตัวอย่างการวเิคราะห์ผลด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



288 
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290 



291 



292 
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ภาคผนวก ช 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา 
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แบบสัมภาษณ์ 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผล

ของโรงเรยีน สังกัดสeนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม 

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

คำชี้แจง  แบบสัมภาษณ์ฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ําการ

เปลี่ยนของผู้บริหารสตรทีี่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสeนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม 

ผู้สัมภาษณ์  นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสทิธิ์ 

ผู้ถูกสัมภาษณ์  .................................................................................................... 

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

1. ท่านมวีิธีการหรอืแนวทางใดที่จะทำให้ผูบ้ริหารสตรีมีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ในด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์สูงขึ้นกว่าเดิม 

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

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

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

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

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

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

2. ท่านมวีิธีการหรอืแนวทางใดที่จะทำให้ผูบ้ริหารสตรีมีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง          

ในด้านการสร้างแรงบันดาลใจสูงขึน้กว่าเดิม 

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................... 
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3. ท่านมวีิธีการหรอืแนวทางใดที่จะทำให้ผูบ้ริหารสตรีมีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง          

ในด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญาสูงขึ้นกว่าเดิม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ท่านมวีิธีการหรอืแนวทางใดที่จะทำให้ผูบ้ริหารสตรีมีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง         

ในด้านการคำนึงถึงปัจเจคบุคคล สูงขึน้กว่าเดิม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมอื 
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ภาคผนวก ซ 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางการพัฒนา 
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ภาพประกอบ 2 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร วันที่ 22 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม 

 

 
ภาพประกอบ 3 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ  

วันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม 
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ภาพประกอบ 4 สัมภาษณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล  

วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม 

 

 
ภาพประกอบ 6 สัมภาษณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพศิ  ธรรมรัตน์  

วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสตรทีี่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาในจังหวัดนครพนม 
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ภาพประกอบ 6 สัมภาษณ์ ดร.วิไลวรรณ  สิทธิ วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรี 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

 

 
ภาพประกอบ 7 สัมภาษณ์ ดร.อรวรรนี  ไชยปัญหา วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

ในจังหวัดนครพนม 
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ภาพประกอบ 8 สัมภาษณ์ นางกนกวรรณ สาระโป วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

ในจังหวัดนครพนม 

 

 
ภาพประกอบ 9 สัมภาษณ์ นางคำปิ่น  ทีสุกะ วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 
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ภาพประกอบ 10 สัมภาษณ์ ดร.อินทิรา ชูศรทีอง วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

 

 
ภาพประกอบ 11  สัมภาษณ์ นางสาวรษิกา  วัฒนมาลี วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

ในจังหวัดนครพนม 
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ภาพประกอบ 12  สัมภาษณ์ นางกมลชนก  ศรีวงศา วันที่ 16 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2564 

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

ในจังหวัดนครพนม 

 

 
ภาพประกอบ 13  สัมภาษณ์ นางผ่องใส  วะชุม วันที่ 22 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2564 

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

ในจังหวัดนครพนม 
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ภาพประกอบ 14  สัมภาษณ์ นางจันทรวดี  วงศ์เทวราช วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  

เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

ในจังหวัดนครพนม 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 

ชื่อ-สกุล        นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสิทธิ์ 

วัน เดือน ปี เกิด      วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 

ภูมลิำเนา        นครพนม 

ที่อยู่ปัจจุบัน       บ้านเลขที่ 46 หมู่ 1 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า  

         จ.นครพนม 48180 

ตำแหน่งปัจจุบัน      ครู 

สถานที่ทำงาน       โรงเรียนบ้านหนองดุด  อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2547     ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ 

         สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 255o     ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร  

         อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2553     ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 

         “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” อำเภอนาหว้า  

         จังหวัดนครพนม 

 พ.ศ. 2558     ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

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

         การศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน 

 พ.ศ. 2559     ครูอัตราจา้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนวิาส 

 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เริ่มบรรจุรับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

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