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ประกาศคุณูปการ 

 

วิทยานิพนธนี์สาํเร็จลุล่วงได ้เพราะไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผูว้ิจยัจึง

ขอขอบคุณสถาบนั องคก์ร และบุคคลทีไดไ้หค้วามช่วยเหลือดงัต่อไปนี 

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้งและคณาจารยทุ์กท่าน 

ทีไดป้ระสิทธป์ระสาทวิชาความรู้แนะแนวทางการเขียนวิทยานิพนธแ์ก่ผูว้ิจยั 

ขอขอบคุณ ดร.ดุษฎีวฒัน์ แกว้อินทร์ อาจารยที์ปรึกษา และ ดร.นวภา วงษ์อินตา อาจารย์

ทีปรึกษาร่วม ทีกรุณาให้คาํแนะนาํ สละเวลาตรวจแก้ขอ้บกพร่องต่างๆเพือให้ไดว้ิทยานิพนธ์ที

ถกูตอ้งและสมบูรณ์และท่านผูเ้ชียวชาญในการตรวจเครืองมือวิจยัทุกท่าน ทีเสียสละเวลาและให้

ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครืองมือในการทาํวิทยานิพนธใ์นครังนีจนสาํเร็จลุร่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุ์กท่าน ทีเสียสละเวลาอนัมีค่าช่วยเติมเต็มให้

วิทยานิพนธนี์มีความสมบูรณ์ยงิขึน  

 ขอขอบคุณ เจา้หนา้ที ทีอาํนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผูว้ิจยัดว้ยดี

ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะและอืนๆ ในการทาํวิทยานิพนธ ์ครังนีใหส้มบูรณ์ยงิขึน 

คุณค่า และคุณประโยชน์อนัใดทีจากวิทยานิพนธนี์ ขอสมัฤทธิผลนนัเป็นสิงบูชาพระคุณ

ของ บิดา มารดา ครู อาจารย ์ทีให้ความอนุเคราะห์ และประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ขอจงไดรั้บ

ส่วนแห่งความดีนีทุกท่านเทอญ 
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 การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาระดับภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ตาม

ความคิดเห็นของครูผูส้อน จาํนวน 6 ด้าน คือ ดา้นการระบุวิสัยทัศน์อย่างชดัเจน, ดา้นการให้การ

สนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล, ดา้นการเกือกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม, ดา้นการกระตุน้ทาง

ปัญญา, ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม และดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้ามในระดบัสูง 

เพือเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประชากรทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

ครูผูส้อนในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาํนวน 271 คนกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน215คนไดก้ลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่(Yamane)โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชนั

ใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าทีมีค่าความเชือมนัทงัฉบบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา คือค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว  

 ผลการวจิยัพบว่า 

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

เลย  เขต 2 อาํเภอผาขาว จังหวดัเลยโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้น

สามารถเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนีด้านการเกือกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม,ด้านการเป็น

แบบอยา่งทีเหมาะสม, ดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้ามในระดบัสูง, ดา้นการระบุวิสัยทศัน์

อย่างชัดเจน, ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการให้การสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคลเมือ

เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

เลย  เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนจาํแนกตามเพศ อายุมีระดบัความ

คิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05ส่วนขนาดสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกนั 

ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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 This research was purposed to study the transformational leadership of school 

administrators under the Office of Loei Primary Education Service Area 2, PhaKhao District, Loei 

Province in reference to the opinions of teachers in six aspects, that is, clear vision, individualized 

support, acceptanceof the group’s target, intelligence stimulation (IS), role model, and high 

performance expectation, as well as to compare the transformational leadership of school 

administrators. The research subjects consisted of 271 teachers under the Office of Loei Primary 

Education Service Area 2, PhaKhao District, Loei Province. The sample size of 215 

teacherswasemployedbyTaro Yamane’s stratified random sampling tool. The data were collected by 

the Rating Scale Questionnaire with reliability and statistically analyzed by the statistical package. 

There were two types of analyzing statistics: the descriptive one, which was frequency, percentage, 

mean and standard deviation, and the inferential one, which was the T-test and one-way analysis of 

variance (ANOVA). 

 The research findings were as follows:  

 The transformational leadership of school administrators under the Office of Loei Primary 

Education Service Area 2, PhaKhao District, Loei Province was found to be overall at a high level. 

Considered in each item in descending order, it was the acceptance of the group’s target, followed by 

the role model, the high performance expectation, the clear vision, the intelligence stimulation, and 

the individualized support. Under the comparison of the transformational leadership of school 

administrators under the Office of Loei Primary Education Service Area 2, PhaKhao District, Loei 

Province in reference to the opinions of teachers, distributed by gender and age, the teachers’ 

opinions were found to be different at a statistically significant level of 0.05. In term of the school 

size, the teachers’ opinions were found not to be different at a statistically significant level of 0.05. 
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ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 

ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา โดยแสดงเป็นรายขอ้ 
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4.9 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 

ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา โดยแสดงเป็นรายขอ้ 
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4.10 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

ดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้ามในระดบัสูง โดยแสดงเป็นรายขอ้ 
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ช 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

   

ตารางที  หนา้ 

4.11 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย 

จาํแนกตามเพศ โดยรวมทงั 6 ดา้น 
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4.12 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย 

จาํแนกตามเพศ ดา้นการระบุวิสยัทศัน์อยา่งชดัเจน 
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4.13 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย 

จาํแนกตามเพศ ดา้นการเกือกลูการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม 
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4.14 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย 

จาํแนกตามเพศ ดา้นการใหก้ารสนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล 

 

 

66 

4.15 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย

จาํแนกตามเพศ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 

 

 

68 

4.16 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย

จาํแนกตามเพศ ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม 

 

 

70 

4.17 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย

จาํแนกตามเพศ ดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้ามในระดบัสูง 

 

 

72 

4.18 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย จาํแนกตาม

อาย ุ
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4.19 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนที การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดั

เลย จาํแนกตามอาย ุโดยรวมทงั 6 ดา้น 
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ซ 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

   

ตารางที  หนา้ 

4.20 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ทีมีอายุแตกต่างกนั ดา้นการระบุวิสัยทศัน์อย่างชดัเจน

ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  
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4.21 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ทีมีอายแุตกต่างกนั ดา้นการใหก้ารสนับสนุนผูต้ามเป็น

รายบุคคล ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  
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4.22 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ทีมีอายแุตกต่างกนั ดา้นการเกือกลูการยอมรับเป้าหมาย

ของกลุ่มดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  
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4.23 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ทีมีอายุแตกต่างกนั ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาดว้ยวิธี 

การของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  
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4.24 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ทีมีอายุแตกต่างกนั ดา้นการเป็นแบบอย่างทีเหมาะสม

ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  
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4.25 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ทีมีอายแุตกต่างกนั ดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังาน

ของผูต้ามในระดบัสูงดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  
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4.26 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย จาํแนกตาม

ขนาดของสถานศึกษา 
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ฌ 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

   

ตารางที  หนา้ 

4.27 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนที การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดั

เลย จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมทงั 6 ดา้น 
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สารบัญแผนภูม ิ

 

แผนภูมิที  หนา้ 

1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใชใ้นการวิจยั 4 

3.1 ขนัตอนการสร้างเครืองมือ 46 

   

   

   

   

 



  

 

 

บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒัน์ สังคมมีการแก่งแย่งแข่งขันเกือบทุก ๆ ดา้นซึงจะส่งผล 

กระทบต่อการการจัดการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก ความเคลือนไหวในการปฏิรูปการศึกษาเป็น

สภาพบงัคบัของกฎหมายทีผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งเร่งรัดพฒันาคุณภาพของตน ให้เป็นผูน้าํใน

การดาํเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ของครู ส่วนครูตอ้งมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนตาม

แนวทางทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัเพือพฒันาผูเ้รียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ได ้ 

มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง 

(ชนาธิป พรกุล, 2544, หน้า 37) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสาํคญัอย่างยิง ทีจะตอ้งชกันาํให้

บุคลากรของโรงเรียนหนัมาสร้างความสมัพนัธใ์นการปฏิบติังานตามหนา้ทีใหม้ากทีสุด ทงันีเพราะ

สภาพทีเป็นอยู่ของงานหลกัในโรงเรียนเกิดจากการตัดสินใจสั งการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

และหากพิจารณาใหดี้แลว้จะเห็นว่า โรงเรียนยงัดูดซึมเอาบุคลิกภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ 

ไวอี้กดว้ย (ประมวล อินทรศรี, 2537, หนา้ 17-18) 

การศึกษาจึงเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับการพฒันาประเทศ ทงันีจะตอ้งเป็นการศึกษาทีมีคุณภาพ

เท่านัน (อาํรุง จนัทวานิช และ ไพบูลย ์แจ่มพงษ์, 2542, หน้า 2 - 5) เป็นทียอมรับกนัว่าบุคคลทีมี

ความสาํคญัอย่างยิงในทุก  ๆ ระดบัของสังคม คือ ผูน้าํ ผูน้าํเป็นผูที้มีความสาํคญัต่อความอยู่รอด 

สวสัดิภาพและสันติสุขของสังคมและประเทศชาติทงัหมด ผูน้าํมีความสาํคญัอย่างมาก แนวคิด

ทฤษฎีใหม่ทีมีชือเสียงเป็นทียอมรับกนัมากในปัจจุบนั คือ แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 

ซึงเป็นทฤษฎีภาวะผูน้าํแนวใหม่หรือกระบวนทศัน์ใหม่ เนืองจากภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงนี เป็น

การเปลียนแปลงกระบวนทศัน์ไปสู่ภาวะผูน้าํทีมีวิสัยทศัน์ (Vision) มีการกระจายอาํนาจหรือการ

เสริมสร้างพลงัจูงใจ (Empowering) เป็นผูมี้คุณธรรม (Moral agent) และมีการกระตุน้ผูต้ามให้มี

ความเป็นผูน้าํดว้ยภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงนีจะพิจารณาทีลกัษณะของผูน้าํ พฤติกรรม อาํนาจ 

รวมทงัตวัแปรสถานการณ์ทีเกียวขอ้ง (โกเมธ พิมพเ์บา้ธรรม, 2547, หน้า 4 ) การศึกษา และเสนอ

ภาวะผูน้าํทีมีพิสัยเต็ม (The Model of the Full Range of Leadership) ประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลง ภาวะผูน้าํการแลกเปลียน และภาวะผูน้าํแบบตามสบาย โดยภาวะผูน้าํการเปลียน 
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แปลงมีประสิทธิผลดีทีสุด ภาวะผูน้าํการแลกเปลียนมีประสิทธิผลรองลงมา ส่วนภาวะผูน้าํแบบ

ตามสบาย มีประสิทธิผลน้อยทีสุด (Avolio and Bass, 1988, p. 29 - 50) ส่วนเลทวูด และแจนซี 

(Leithwood & Jantzi, 1996, p. 510 -534) กล่าวว่าภาวะผูน้าํการเปลียน แปลงเป็นการแสดงพฤติ 

กรรมของผูน้าํทีคอยกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพือนาํองคก์ารมุ่งสู่ความ สาํเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม

และการใหค้วามร่วมมือของกลุ่ม โดยไดศึ้กษารูปแบบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของเบิร์น (Burns, 

1978) ใน 3 ลกัษณะคือผูน้าํการแลกเปลียนผูน้าํการเปลียนแปลงและผูน้าํจริยธรรม 

ขอ้มูลทางการศึกษาในรอบปี 2556 พบว่าโรงเรียนในอาํเภอผาขาว จังหวดัเลย สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาขนัพืนฐานเลย เขต 2 ครอบคลุมพืนที 5 ตาํบล 64 หมู่บา้น คือ ตาํบลผา

ขาว ตาํบลท่าชา้งคลอ้ง ตาํบลโนนป่าซาง ตาํบลโนนปอแดง และ ตาํบลบา้น โดยมีการปกครอง

ส่วนทอ้งถินคือ เทศบาลตาํบล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาํบล 3 แห่ง จาํนวนประชากรทงัสิน

รวม 40,140 คน สาํหรับสถานศึกษาทงัระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และขยายโอกาส ซึงมี

จาํนวน 31 โรงเรียน การขบัเคลือนคุณภาพการศึกษา ผูบ้ริหารถือเป็นกลไกทีสาํคญัทีสุดทีมีความ 

สามารถนาํพาองคก์ารและบุคลากรขององคก์ารใหร่้วมแรงร่วมใจกนัในการพฒันา ตอ้งอาศยัผูที้มี

บทบาทสาํคญัทีสุดคือผูบ้ริหาร ดงัที นงลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์ (2546, หน้า 39 - 40) กล่าวว่า

ผูบ้ริหารเป็นผูท้าํให้งานไดรั้บความสาํเร็จตามวตัถุประสงค์โดยทีตนไม่ไดเ้ป็นผูป้ฏิบติัตอ้งอาศยั

ความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรหลายฝ่ายจึงจาํเป็นทีผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะในการบริหารบุคคลมี

มนุษยสมัพนัธมี์ความรู้ความสามารถในงานทีมอบหมายและสงัการ 

ดังนัน การบริหารโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพและดําเนินไปโดยได้ผลสําเร็จตาม

วตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงไรขึนอยูก่บัความสามารถของผูด้าํรงตาํแหน่งบริหาร และปัจจยัทีสาํคญั

อีกประการหนึง คือ ตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจของผูร่้วมงาน หรือผูอ้ยู่ใตบ้งัคบั ดว้ยเหตุนี

การศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย จึงเป็นปัจจยัสาํคญัยงิต่อการบริหารจดัการคุณภาพ

ของโรงเรียน ยงัผลให้เด็กเป็นคนดี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาพืนทีอาํเภอผาขาวจังหวดัเลย ว่าเป็นอย่างไรเพือทีจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

ปรับปรุงการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยงิขึนและนาํไปประยุกต ์

ใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการจดัการศึกษาต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

1.2.1 เพือศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน  

1.2.2 เพือเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 

จาํแนก ตามเพศ อายแุละขนาดสถานศึกษา  

 

1.3 สมมตฐิานการวจิยั 

1.3.1 ครูผูส้อนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว 

จงัหวดัเลย ทีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

แตกต่างกนั 

1.3.2 ครูผูส้อนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต อาํเภอผาขาว 

จงัหวดัเลย ทีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

แตกต่างกนั 

1.3.3 ครูผูส้อนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว 

จังหวัดเลย ทีปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาทีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกนั 

 

1.4 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย โดยมีความ

สนใจทีทาํการวิจยัจากครูผูส้อน ซึงกาํหนดตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เพศ อายุและขนาดของสถานศึกษา

จาํแนกเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ เพือจะไดท้ราบภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ในอาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ภาวะผูน้าํการเปลียน 

แปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ เลทวดูและแจนซี (Leithwood&Jantzi) ซึงไดรั้บการ

ยอมรับอยา่งกวา้งขวางเป็นแบบของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง (Transformational leadership) ทีจะ

นาํไปสู่กรอบแนวคิดการวิจยัครังนี ประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ 1) ดา้นการระบุวิสัยทศัน์อย่างชดัเจน 

2) ดา้นการใหก้ารสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล 3) ดา้นการเกือกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม  
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4) ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 5) ดา้นการเป็นแบบอย่างทีเหมาะสม 6) ดา้นการคาดหวงัผลการ

ปฏิบติังานของผูต้ามในระดบัสูง 

 

ตวัแปรต้น 

(Independent Variable) 

ตวัแปรตาม 

(Dependent Variable) 

เพศของครูผูส้อน 

1. เพศชาย 

2. เพศหญิง 

อายุ จาํแนกเป็น 

1. อาย ุ20 – 36 ปี 

2. อายตุงัแต่ 36 – 51 ปี 

3. อายตุงัแต่ 51 ขึนไป 

ขนาดของสถานศึกษา จาํแนกเป็น 

1. ขนาดเลก็ 

2. ขนาดกลาง 

3. ขนาดใหญ่ 

4. ขนาดใหญ่พิเศษ 

ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถาน 

ศึกษาใน 6 ด้าน 

1. ดา้นการระบุวิสยัทศัน์อยา่งชดัเจน 

2. ดา้นการใหก้ารสนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล 

3. ดา้นการเกือกลูการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม 

4. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 

5. ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม 

6. ดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้ามใน  

     ระดบัสูง 

 

 

แผนภูมทิี 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคดิทใีช้ในการวจิยั 

 

1.5 ขอบเขตของการวิจยั 

การศึกษาวิจยัครังนีมีขอบเขตของการศึกษาวิจยัดา้นเนือหาและตวัแปร ดงันี 

1. ขอบเขตด้านเนือหา ศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย จากแนวคิดภาวะผูน้าํการเปลียน 

แปลงของเลทวูดและแจนซี (Leithwood&Jantzi) ไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางเป็นแบบของ

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง (Transformational leadership) ทีจะนาํไปสู่กรอบแนวคิดการวิจยัครังนี 

ประกอบดว้ยตวัแปรทีจะศึกษา ไดแ้ก่ 

 1. ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ 

  1. เพศ ไดแ้ก่  

   1.1 เพศชาย  

   1.2 เพศหญิง 
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  2. อาย ุจาํแนกเป็น 

   2.1 อายตุงัแต่ 20 – 31 ปี 

   2.2 อายตุงัแต่ 36 – 51 ปี 

   2.3 อายตุงัแต่ 51 ปีขึนไป 

   3.  ขนาดของสถานศึกษา จาํแนกเป็น  

    3.1 ขนาดเลก็ สถานศึกษาทีมีจาํนวนนกัเรียน 1 – 120 คน 

   3.2 ขนาดกลาง สถานศึกษาทีมีจาํนวนนกัเรียน 121 – 300 คน 

   3.3 ขนาดใหญ่ สถานศึกษาทีมีจาํนวนนกัเรียน 301 – 500 คน 

   3.4 ขนาดใหญ่พิเศษ สถานศึกษาทีมีจาํนวนนกัเรียน 501 คนขึนไป 

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนัก 

งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ใน 6 ดา้น คือ  

  1.  ดา้นการระบุวิสยัทศัน์อยา่งชดัเจน  

  2.  ดา้นการใหก้ารสนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล  

  3.  ดา้นการเกือกลูการยอมรับเป้ าหมายของกลุ่ม  

  4.  ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา  

  5.  ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม  

  6.  ดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้ามในระดบัสูง 

ขอบเขตด้านประชากร ไดแ้ก่ ครูผูส้อน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย จาํนวน 275 คน 

ขอบเขตด้านพืนที คือ สถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย 

 

1.6 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ทาํให้ทราบถึงระดับภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย 

1.6.2 ทาํใหท้ราบผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ตามความคิดเห็น 

ของครู  

1.6.3 ทาํให้ทราบขอ้มูลจากการศึกษาในครังนีสามารถนาํไปพฒันาพฤติกรรมภาวะผูน้ ํา

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ในการศึกษาครังนีมีคาํนิยามทีเกียวขอ้งกบัการวิจยั ดงันี 

ผู้นํา หมายถึง บุคคลทีไดรั้บการแต่งตังหรือการเลือกตงัหรือการยกย่องจากกลุ่มให้ทาํ

หนา้ทีของตาํแหน่งผูน้าํ เช่น การชีแนะ สั งการ และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จ

ตามจุดประสงคที์ตงัไว ้ 

ภาวะผู้นํา หมายถึง ความสามารถในการใชศิ้ลปะและศาสตร์ของบุคคลหนึง ทีจะกระตุน้

และ จูงใจ หรือใชอิ้ทธิพลต่อผูอื้นไม่ว่าจะเป็นผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

เพือปฏิบติัการ และอาํนวยการ โดยใชก้ระบวนการสือความหมาย หรือการติดต่อกนัและกนัร่วมใจ

กบัตนยอมรับและเต็มใจปฏิบัติตามดาํเนินการจนกระทงับรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์ของ

เป้าหมายทีกาํหนดไว ้

ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณสมบติัของผูน้ ําทีมุ่ง

เปลียนแปลงองคก์รใหดี้ขึน ดว้ยการพฒันาศกัยภาพขีดความสามารถของผูร่้วมงาน และผูต้ามใน

การเปลียน แปลงวตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การโดยการเปลียนสภาพหรือเปลียนแปลง

ความพยายามของผูร่้วมงานให ้ตระหนกัในภารกิจและวิสยัทศัน์ มีเป้าหมายทีสูงกว่าปกติ 

การระบุวสัิยทัศน์อย่างชัดเจน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารเป็นผูมี้วิสัย 

ทศัน์อย่างชัดเจน อธิบาย และสร้างความเขา้ใจระบุถึงสิงทีเกิดขึนในอนาคตว่าโรงเรียนจะปรับ 

เปลียนพฒันาอยา่งไร มีการกาํหนดวิสยัทศัน์ของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน ปรับระบบและการทาํงาน

ปัจจุบนัใหรั้บกบัการดาํเนินงานสู่จุดทีตอ้งการในอนาคต ใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการ

วางแผนการปฏิบติังานในแต่ละภารกิจทุกครังและตอ้งไม่ยดึติดกบัปัญหาเฉพาะหน้าหรือในระบบ

ปัจจุบนั  

การเกอืกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารมี

เป้าหมายในการส่งเสริมการร่วมมือและการใหค้วามช่วยเหลือกบัคนทาํงานเพือให้การทาํงานเป็น

กลุ่มสู่เป้าหมายทีตรงกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการของการพฒันาเป้าหมายของ

โรงเรียน กระตุน้ครูทุกคนใหท้าํงานเพือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั การบูรณาการร่วมกบัคณะครูใชว้ิธี 

การคิดแบบแกปั้ญหาในการสร้างเป้าหมายของโรงเรียน การร่วมกบัคณะครูประชุมปรึกษาหารือ

เพือจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมายของโรงเรียน มีการกระตุน้คณะครูทาํการประเมินความ 

กา้วหนา้ของการปฏิบติัตามเป้าหมายอยา่งสมาํเสมอ และยอมรับฟังการแสดงความคิดเห็นของครู

ในการแกปั้ญหา  

การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร

แสดงใหเ้ห็นการสนบัสนุนเป็นรายบุคคลโดยชีใหเ้ห็นถึงความเคารพต่อสมาชิกในโรงเรียนในการ
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ให้ความสนใจในผลการปฏิบติังาน เอาใจใส่ในการปฏิบติังานสอนงานให้แก่ผูป้ฏิบติัหรือผูต้าม 

คอยเป็นพีเลียงในการทาํงานส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานให้มีการพฒันาตนเองในทุกดา้น มีความชืน

ชมและความยินดีแก่ผูร่้วมงานทีประสบความสาํเร็จ ให้กาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานทีทาํงานไม่ประสบ

ความสาํเร็จคอยชีแนะจุดบกพร่องต่าง ๆ  จดัให้คณะครูเข้ารับการอบรมเพือพฒันาความรู้และ

ทกัษะอยา่งกวา้งขวาง สนบัสนุนทรัพยากรทางการบริหารทีจาํเป็นในการทาํงานแก่คณะครูทุกคน 

ปฏิบติัต่อคณะครูโดยเคารพยดึความตอ้งการและความ สามารถพิเศษของครูเป็นรายบุคคล นาํความ

คิดเห็นของคณะครูไปพิจารณาและปรับใชใ้นการปฏิบติังาน และแสดงออกถึงการใส่ใจในความ

ต้องการเฉพาะของคณะครูและให้การสนับสนุนให้กาํลงัใจยกย่องให้เกียรติผูอื้นในโอกาสที

เหมาะสม 

การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารในการสร้างความทา้ทายให้แก่

บุคลากรในโรงเรียน หาวิธีการคิดแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดว้ยวิธีการทีแตกต่างไปจากเดิม 

แก้ปัญหาอย่างหลากหลายด้วยวิธีการทีแตกต่างไปจากเดิม ใช้วิธีการต่าง ๆ ในการกระตุ้น

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือใหเ้ห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหาใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการกระตุน้ 

ผูต้ามเพือใหเ้ห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา ส่งเสริมใหผู้ต้ามไดเ้ขา้ใจในบทบาทและ

ยอมรับบทบาท สร้างความมนัใจและส่งเสริมคุณค่าส่งผลใหบุ้คลากรมีความพยายามและแกปั้ญหา

ในการปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อย กระตุน้ใหค้ณะครูคิดว่าตนเองไดท้าํอะไรบา้งทีเป็นการพฒันา

ผูเ้รียน จดัหาขอ้มลูข่าวสารทีจะช่วยคณะครูใหคิ้ดถึงแนวทางหรือวิธีการทีจะพฒันาผูเ้รียน ส่งเสริม

ใหเ้กิดการรวบรวมและเผยแพร่องคค์วามรู้เพือเป็นพืนฐานการพฒันาองคก์ร ริเริมและพฒันาระบบ

การจดัการทรัพยากรเครืองมืออุปกรณ์ใหเ้อือต่อการพฒันาการเรียนรู้ในองคก์ร 

การเป็นแบบอย่างทีเหมาะสม หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารสร้างตัวอย่างทีดีให้แก่

บุคลากรในโรงเรียน ไดก้ระทาํตามในเรืองของค่านิยมและคุณธรรม คอยแนะนาํ ตกัเตือน ควบคุม 

กาํกบัดูแลบุคลากรในโรงเรียน การทีจะปฏิบติัหน้าทีให้ไดผ้ลดี ประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอย่างทีดี 

สร้างตวัอยา่งทีดีใหแ้ก่บุคลกรในโรงเรียนไดก้ระทาํตามในเรืองของค่านิยมและคุณธรรม มีความ

รับผิดชอบในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีของตน มีการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํไดเ้หมาะสมกับ

บทบาทเป็นผูน้ ําทีปฏิบัติในสิงทีดีเพือกระตุ้นและจูงใจเพือให้ผูร่้วมงานได้ปฏิบัติตามทงัด้าน

คุณธรรมจริยธรรมบุคลิกภาพจนเป็นทียอมรับเชือถือและศรัทธาโดยการปฏิบติัมากกว่าการพูด 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดีให้คณะครูได้ปฏิบัติตามมีเมตตาธรรมต่อคณะครูทุกคนมีความ

ยติุธรรมและเหตุผลและยดึมนัในหลกัศาสนาและการครองตน 

การคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง  หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหาร

แสดงออกถึงความคาดหวงัในผลการปฏิบติังานทีดีเลิศ งานมีคุณภาพ มีผลการปฏิบติังานทีดีจาก
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บุคลากรในโรงเรียน ความคาดหวงัของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนรับรู้ว่าผูบ้ริหารตอ้งการผล

การปฏิบัติงานทีดีจากบุคลากรมีความรับผิดชอบในงานต้องการให้ผลการปฏิบัติงานทีดีจาก

บุคลากรทีมีความรับผดิชอบในงาน มีการทาํงานเป็นทีมและการสร้างสรรค์ในสิงทีปฏิบติัส่งเสริม

ใหมี้การปฏิบติังานเป็นทีม มีความคาดหวงัใหบุ้คลากรทราบถึงความคาดหวงัทีสูงในเรืองการเป็น

มืออาชีพของบุคลากรคณะครูปฏิบติัการอยา่งสร้างสรรคเ์พือใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทีอยู่อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย และสังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน ทีปฏิบัติ

หนา้ทีผูอ้าํนวยการโรงเรียนหรือผูรั้กษาการแทนในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา 2557 

ครูผู้สอน  หมายถึง ผูป้ฏิบัติหน้าทีสอนและจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 หมายถึงสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 ทีครอบคลุมพืนทีทีใหบ้ริการทางการศึกษา 6 อาํเภอ คืออาํเภอวงัสะพุง 57 

โรงเรียน อาํเภอภูกระดึง 25 โรงเรียน อาํเภอหนองหิน 17 โรงเรียน อาํเภอภูหลวง 18 โรงเรียน 

อาํเภอผาขาว 30 โรงเรียนและอาํเภอเอราวณั 18 โรงเรียน 

เพศ หมายถึง การจาํแนกเพศของครูผูส้อน แบ่งเป็น 2 เพศ คือ 1) เพศชาย และ2) เพศหญิง 

อาย ุหมายถึง การจาํแนกอายขุองครูผูส้อน โดยจาํแนกเป็น 3 ระดบั ดงันี 1) อายตุงัแต่ 20 – 

35 ปี, 2. อายตุงัแต่ 36 – 50 ปี และ 3. อายตุงัแต่ 51 ปีขึนไป 

ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง การกาํหนดขนาดของสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยยึดการแบ่งขนาดของโรงเรียนหรือสถานศึกษาตาม

เกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 

2549 แบ่งเป็น 4 ระดบั ดงันี 

ขนาดเลก็   หมายถึง  สถานศึกษาทีมีจาํนวนนกัเรียน 1 – 120 คน 

ขนาดกลาง   หมายถึง  สถานศึกษาทีมีจาํนวนนกัเรียน 121 – 300 คน 

ขนาดใหญ่   หมายถึง  สถานศึกษาทีมีจาํนวนนกัเรียน 301 – 500 คน 

ขนาดใหญ่พิเศษ  หมายถึง  สถานศึกษาทีมีจาํนวนนกัเรียน 501 คนขึนไป 

 



 

 

บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

การวิจยัครังนีมุ่งศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จังหวดัเลย การศึกษาวรรณกรรมและ

งานวิจยัทีเกียวขอ้งในบทที 2 เพือวิเคราะห์และสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีงานวิจยัของนกัวิชาการนัก

การศึกษา และนักบริหารทางดา้นการศึกษาดา้นองค์การเอกชนเกียวขอ้งทงัในประเทศ และต่าง 

ประเทศทีมีขอบเขตเนือหาของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงสาเหตุทีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํการเปลียน 

แปลงเพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจโดยศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งดงันี 

2.1  ความหมายของผูน้าํ 

2.2  ความหมายของภาวะผูน้าํ 

2.3 แนวคิดทฤษฎีและหลกัการเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 

2.4 ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2.5  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

2.1 ความหมายของผู้นํา 

มีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าผูน้าํไวห้ลายความหมายและไดร้วบรวมความหมาย

ต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลมานาํเสนอดงันี 

ผูน้าํ (leader) คือบุคคลทีมีลกัษณะอยา่งหนึงในอยา่งต่อไปนีคือมีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อ

คนในหน่วยงานมากกว่าผูอื้น มีบทบาทเหนือบุคคลอืน มีบทบาทสาํคญัทีสุดทาํให้หน่วยงานบรรลุ

เป้าหมายไดรั้บเลือกจากผูอื้นใหเ้ป็นผูน้าํและสุดทา้ยคือเป็นหวัหนา้ของกลุ่ม 

ฟีดเลอร์ (Fiedler, 1967 อา้งถึงในโกเมธพิมพ์เบ้าธรรม, 2547, หน้า10) กล่าวว่าผูน้ ํา

หมายถึงบุคคลทีริเริมหรือส่งเสริมให้มีการเปลียนแปลงการกระทาํของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นผูส้นบัสนุนส่งเสริมการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในกลุ่มใหด้าํเนินไปดว้ยดี 

อบัเบนและคณะ (Ubben et al, 2001 อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ และสมัพนัธ ์พนัธุพ์ฤกษ,์ 

2545, หน้า 25-26) กล่าวว่าโรงเรียนเป็นเช่นเครืองจกัรกล (School as machines) เป็นเช่นร่างกาย 
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(As organisms) และเป็นเช่นสมอง (As brains) โดยมีผูบ้ริหารเป็นกลไกสาํคญัทีจะตอ้งแสดงภาวะ

ผูน้าํเพือสร้างโรงเรียนใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ใหมี้กระบวนการตดัสินใจทีมีโรงเรียนเป็นฐาน 

ดรักเกอร์ (Drucker, 1967 อา้งถึงใน บุญช่วย ศิริเกษ, 2540, หน้า 184) เห็นว่าผูน้าํหรือ

ผูบ้ริหารเป็นทรัพยากรพืนฐานทีหาไดย้ากทีสุดสาํหรับองคก์ร 

เสริมศักดิ วศิาลาภรณ์ (2536, หนา้ 8)ใหค้วามหมายไวว้่าผูน้าํ คือบุคคลทีไดรั้บมอบหมาย

อาจจะโดยการเลือกตงัหรือแต่งตงัและเป็นทียอมรับ 

ประเวศ วะสี (2540, หนา้10) เสนอว่าผูน้าํ คือผูที้สามารถก่อใหส้งัคมมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั

และรวมพลงักนัปฏิบติัใหป้ระสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

สงวน สุทธิเลศิอรุณ (2543, หนา้ 282) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าผูน้าํคือบุคคลทีมีศิลปะในการ

จูงใจสมาชิกในกลุ่มหรือทีมงานใหป้ฏิบติัตามคาํสงัของตนได ้

พรนพ พุกกะพนัธ์ุ (2544 , หนา้ 19) กล่าวว่าผูน้าํหมายถึงบุคคลทีไดรั้บแต่งตงัขึนมาหรือ

ไดรั้บการยกย่องขึนให้เป็นหัวหน้าผูต้ดัสินใจเพราะมีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา

และจะนาํผูต้ามหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือหมู่ชนไปในทางทีดีหรือชวัไดโ้ดยใช้อิทธิพลในความ 

สมัพนัธที์มีอยูใ่นสถานการณ์ต่าง ๆ เพือปฏิบติัการและอาํนวยการโดยใชก้ระบวนการติดต่อซึงกนั

ละกนัในอนัทีบรรลุเป้าหมายและความสามารถทีจะชกัจูงผูอื้นความร่วมมือร่วมใจกบัตนดาํเนินการ

ไปสู่จุดมุ่งหมายของตนได ้

ยงยุทธ เกษสาคร (2544, หน้า 68) กล่าวว่าผูน้าํคือผูที้มีบุคลิกลกัษณะคุณสมบติัเด่นกว่า

ผูอื้นในกลุ่มและมีอิทธิพลมากกว่าบุคคลอืน ๆ ในหน่วยงานทงัสามารถสร้างความมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลใหเ้กิดขึนแก่หน่วยงานนัน ๆ ไดด้งันันผูน้าํจึงหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึงซึงรับ

บทบาทเป็นผูบ้ริหารประสานประโยชน์ในกลุ่มเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ของกลุ่มซึงมีอิทธิพลและ

อาํนาจสามารถบงัคบับญัชาบุคคลในกลุ่มใหป้ฏิบติังานจนบรรลุผลตามเป้าหมายทีกาํหนดไวไ้ด ้

สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ (2545, หนา้ 2) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าผูน้าํคือบุคคลทีไดรั้บมอบหมาย

ซึงอาจโดยการเลือกตงัหรือแต่งตงัและเป็นทียอมรับของสมาชิกใหมี้อิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม

สามารถทีจะจูงใจชกันาํหรือชีนาํใหส้มาชิกของกลุ่มรวมพลงัเพือปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มให้

สาํเร็จ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545, หนา้ 229) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าผูน้าํหมายถึงบุคคลซึง

มีผูต้ามและมีอิทธิพลทีจะทาํใหผู้ต้ามช่วยกนักาํหนดวตัถุประสงค์และบรรลุวตัถุประสงค์นันหรือ

เป็นบุคคลทีทาให้องค์การประสบความกา้วหน้าและบรรลุผลสาํเร็จโดยใชอิ้ทธิพลจูงใจผูอื้นให้

ปฏิบติัตามผูน้าํเป็นผูต้ดัสินใจกาํหนดปัญหาวางแผนและรับผดิชอบต่อความอยูร่อดหรือการพฒันา

ขององค์การนอกจากนันแลว้ผูน้าํยงัมีส่วนทาํให้เกิดวิสัยทศัน์ขององค์การและพนักงานรวมทัง
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สามารถใช้อาํนาจหรืออิทธิพลต่าง ๆ ทังทางตรงและทางออ้มเพือนากลุ่มประกอบกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึงการเป็นผูน้าํนนัเป็นเรืองง่ายแต่การเป็นผูน้าํทีดีนนัเป็นเรืองยาก 

ศักดิไทย สุรกจิบวร (2545, หนา้ 238) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าผูน้าํหมายถึงบุคคลทีมีบทบาท 

สาํคญัซึงสามารถนาํหรือประสานการทาํงานของสมาชิกในกลุ่มให้ทาํงานร่วมกนัจนประสบผล 

สาํเร็จโดยบุคคลนนัไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่มดว้ย 

บุญช่วย ศิริเกษ (2540 , หนา้ 186) กล่าวว่าผูน้าํคือบุคคลใดก็ตามทีสามารถใชอิ้ทธิพลโน้ม

น้าวให้บุคคลอืนยอมตามได้ในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นทางความคิดหรือการปฏิบัติผูน้ ําจึงอาจมี

ตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารหรือไม่เป็นก็ได ้

วรุิฬห์ จติใบลี ( 2548 , หน้า 9) กล่าวว่าผูน้าํคือผูช้กัจูงให้ผูอื้นทีเกียวขอ้งร่วมแรงร่วมใจ

ทาํงานเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์ตงัไวด้ว้ยความสมคัรใจมีความกระตือรือร้นและมุ่งใหไ้ดผ้ลงาน

ทีดียงิขึนเป็นผูที้เขา้ใจเห็นใจทาํใหผู้ร่้วมงานเกิดความอบอุ่นใจเคารพรักใคร่และไวว้างใจผูน้าํ 

จากทีนกัการศึกษาทงัหลายไดใ้ห้ความหมายของผูน้าํไวม้ากมายพอจะสรุปไดว้่า ผูน้าํคือ

บุคคลทีไดรั้บการแต่งตงัหรือการเลือกตงัหรือการยกยอ่งจากกลุ่มใหท้าํหนา้ทีของตาํแหน่งผูน้าํ เช่น 

การชีแนะสงัการ และช่วยเหลือใหก้ลุ่มสามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามจุดประสงค์ทีตงัไว ้บุคคล

ใดบุคคลหนึงในกลุ่มคนหลาย ๆ คนทีมีอาํนาจอิทธิพลหรือความสามารถในการจูงใจคนให้ปฏิบติั

ตามความคิดเห็นความตอ้งการหรือคาํสงัของเขาไดเ้ป็นผูที้มีศิลปะทีสามารถมีอิทธิพลเหนือผูอื้นนาํ

บุคคลเหล่านนัไปโดยไดรั้บความไวว้างใจและเชือใจอย่างเต็มทีอีกทงัยงัไดรั้บความเคารพนับถือ

ความร่วมมือและความมนัใจจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างจริงจงัเป็นผูที้มีความสามารถในการโน้ม

นา้วหรือทาํใหบุ้คคลอืนปฏิบติัตามไดเ้พือใหง้านสาํเร็จตามจุดประสงคห์รือเป้าหมายทีกาํหนดเป็น

บุคคลซึงไดรั้บการแต่งตงัขึนหรือไดรั้บการยกย่องขึนให้เป็นหัวหน้าเป็นผูต้ดัสินใจ (Decision 

maker) เพราะมีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชาและจะพาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือหมู่ชนไป

ในทางทีดีหรือชวัได ้

 

2.2 ความหมายของภาวะผู้นํา 

ไดมี้นักการศึกษาให้ความหมายของภาวะผูน้าํ (Leadership) ไวม้ากมายตงัแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนัหลายทรรศนะเช่น 

บุญช่วย ศิริเกษ (2540, หน้า 185) กล่าวว่าภาวะผูน้าํชีให้เห็นมโนทศัน์ 2 ประการคือ

ประการแรกภาวะผูน้าํเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 2 คนหรือมากกว่าในลกัษณะการใชอ้าํนาจ

และอิทธิพลไม่เท่าเทียมกนัซึงอาจจาํแนกไดเ้ป็นผูน้าํทีเป็นทางการ (Formal leader) ผูน้าํทีไม่เป็น
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ทางการ (Informal leader) ประการทีสองเป็นการมองผูน้าํในฐานะทีแยกออกจากกลุ่มคือบุคคลที

สามารถใชอิ้ทธิพลใหบุ้คคลอืนยอมตามได ้

ดวงพร ศรีจันทวงศ์ (2540, หน้า 12) กล่าวว่าภาวะผูน้าํหมายถึงกระบวนการทีผูน้าํใช้

อิทธิพลอย่างมีศิลปะและอาํนาจหน้าทีกับผูอื้นหรือผูใ้ตบ้ังคับบัญชาโดยใช้สัมพนัธภาพความ 

สามารถในการชกัจูงและกระบวนการติดต่อซึงกนัและกนัเพือปฏิบติัการและอาํนวยการใหบ้รรลุถึง

จุดมุ่งหมายทีไดต้งัเอาไว ้

สุรีย์ภรณ์ ทรรศนียากร (2541, หน้า 30) กล่าวว่าภาวะผูน้ ําหมายถึงพฤติกรรมทีผูน้ ํา

แสดงออกในการใชอ้าํนาจหน้าทีหรืออิทธิพลทีมีอยู่ต่อผูร่้วมงานในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการ 

จูงใจผูร่้วมงานใหเ้กิดแรงจูงใจภายในเพือให้ผูร่้วมงานพึงพอใจให้ความร่วมมือซึงกนัและกนัดว้ย

ความเต็มใจและใชค้วามพยายามของตนในการปฏิบติังานโดยทุ่มเทกาํลงัความคิดกาํลงักายความรู้

ความสามารถในการช่วยกนัแกปั้ญหาเพือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เศาวนิต เศาณานนท์ (2542, หน้า 4) กล่าวว่าภาวะผูน้าํหมายถึงกระบวนการทีบุคคลใด

บุคคลหนึงหรือมากกว่าพยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุน้ชีนาํผลกัดนัให้บุคคลอืน

หรือกลุ่มบุคคลอืนมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทาํสิงต่าง ๆ ตามตอ้งการโดยมีความสาํเร็จ

ของกลุ่มหรือองคก์ารเป็นเป้าหมาย 

วโิรจน์ สารรัตนะ (2542, หนา้ 106) ไดก้ล่าวถึงความเป็นผูน้าํว่าเป็นกระบวนการทีผูบ้ริหาร

จะใหอิ้ทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอื้นมีจุดมุ่งหมายเพือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุจุดหมายขององคก์าร 

ชาญชัย อาจินสมาจาร (2543, หน้า 9) กล่าวว่าภาวะผูน้ ําหมายถึงการสร้างโอกาสให้

พนกังานและบุคคลอืน ๆ ไดก้ระทาํประโยชน์อยา่งสาํคญัเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมต่อภารกิจของ

องคก์าร 

ภาวดิาธาราศรีสุทธ ิ(2545, หนา้ 4) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้าํว่าเป็นศิลปะในการใช้

อิทธิพลของผูน้าํเพือจูงใจใหผู้ร่้วมงานปฏิบติัตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไวด้ว้ยความร่วมมือร่วมใจ

อยา่งเต็มใจ 

สมยศ นาวีการ (2546, หน้า 155) เสนอว่าภาวะผูน้าํคือการใชอิ้ทธิพลต่อบุคคลอืนให้

กระทาํในสิงทีผูน้าํตอ้งการ 

รัตติกรณ์ จงวิศาล (2547, หน้า 7) ภาวะผูน้าํหมายถึงความสามารถหรือกระบวนการที

บุคคลมีอิทธิพลต่อบุคคลอืนหรือกลุ่มคนสามารถกระตุน้จูงใจใหบุ้คคลอืนเชือถือยอมรับและทาํให้

เกิดความพยายามและความสามารถทีสูงขึนในการทีจะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 
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สมพร จาํปานิล (2549, หนา้ 13) สรุปไวว้่าภาวะผูน้าํคือกระบวนการทีผูน้าํใชศิ้ลปะความ 

สามารถอิทธิพลและวิธีการทีจะก่อใหเ้กิดการกระทาํกิจกรรมหรือการปฏิบติังานของผูต้ามเพือให้

บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกลุ่มโดยผูน้าํใชว้ิธีการจูงใจใหบุ้คลากรหรือกลุ่มซึงเป็นผู ้

ตามร่วมกนัใชก้ระบวนการสือความหมายเพือสร้างความร่วมมือร่วมใจในการดาํเนินการ 

ขนิษฐา อุ่นวเิศษ (2550, หนา้ 18) กล่าวว่ากระบวนการทีบุคคลใชว้ิธีการนาํเพือนาํกลุ่มให้

บรรลุตามเป้าหมายร่วมกันขององค์การโดยมุ่งอิทธิพลแรงจูงใจวิสัยทัศน์ในการเป็นผูน้ ําการ

เปลียนแปลงใหส้มัฤทธิผลในทุกสถานการณ์ 

จินดา วงศ์อํามาตย์ (2550, หน้า 12) สรุปไวว้่าภาวะผูน้าํหมายถึงพฤติกรรมส่วนตวัของ

ผูบ้ริหารทีจะสร้างความเชือมนัใหบุ้คลากรในองคก์รเกิดแรงกระตุน้ทีจะทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย

ใหส้าํเร็จตามเป้าหมายทีวางไว ้

ธวชั บุณยมณ ี(2550, หนา้ 1) ภาวะผูน้าํหมายถึงการกระทาํระหว่างบุคคลโดยบุคคลทีเป็น

ผูน้าํจะใชอิ้ทธิพล (Influence) หรือการดลบนัดาลใจ (Inspiration) ใหบุ้คคลอืนหรือกลุ่มกระทาํหรือ 

ไม่กระทาํบางสิงบางอยา่งตามเป้าหมายทีผูน้าํกลุ่มหรือองคก์ารกาํหนดไว ้

ประยงค์ รณรงค์ (2550, หนา้ 2) ภาวะผูน้าํคือศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึงทีจะ

จูงใจหรือใชอิ้ทธิพลต่อผูอื้นไม่ว่าจะเป็นผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพือ

ปฏิบติัการและอาํนวยการโดยใชก้ระบวนการสือความหมายหรือการติดต่อกนัและกนัใหร่้วมใจกบั

ตนโดยดาํเนินการจนกระทงับรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

สุภาวดี จิตติรัตนกุล (2550, หน้า12-13) สรุปไวว้่าภาวะผูน้าํหรือความเป็นผูน้าํ (Leader-

ship)หมายถึงศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึงทีจะกระตุน้จูงใจหรือใชอิ้ทธิพลต่อบุคคลอืน

ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพือปฏิบติัการและอาํนวยการโดยใชก้ระบวน 

การสือความหมายการติดต่อซึงกนัและกนัใหเ้กิดมีใจร่วมกบัตนดาํเนินการจนกระทงับรรลุสาํเร็จ

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

ดํารง แสงใส (2551, หนา้15) สรุปว่าภาวะผูน้าํเป็นการใชอิ้ทธิพลต่อบุคคลอืนในการสร้าง 

สรรคห์รือปลกูฝังศรัทธาความกลมเกลียวความร่วมมือร่วมใจใหเ้กิดขึนในระหว่างผูร่้วมงานหรือผู ้

ตามทังนีเพือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางทีผูน้ ําหรือผูบ้ริหารต้องการอนัเป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ารนนัเอง 

ภิรมย์ ถินถาวร (2551, หน้า 16) กล่าวว่าภาวะผูน้าํคือกระบวนการทีบุคคลใดบุคคลหนึง

หรือมากกว่าพยายามใชอิ้ทธิพลใช้พลงัอาํนาจใช้แนวคิดของตนหรือกลุ่มกระตุ้นชีนาํโน้มน้าว

ผลกัดนัใหผู้อื้นหรือกลุ่มอืนมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทาํสิงต่าง ๆ ตามความตอ้งการ

ของตนดว้ยความศรัทธา 
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547, หนา้ 110) กล่าวว่าภาวะผูน้าํหมายถึงการที

ผูน้ ําใชอิ้ทธิพลอาํนาจหน้าทีและพลงัอาํนาจทีมีอยู่เพือดาํเนินงานในหน้าทีรับผิดชอบให้บรรลุ

วตัถุประสงคที์ตงัเอาไว ้

จากทีนักการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํไวม้ากมายซึงพอสรุปไดว้่าภาวะผูน้ ํา 

หมายถึง ความสามารถในการใช้ศิลปะและศาสตร์ของบุคคลหนึงทีจะกระตุ้นและจูงใจหรือ 

ใชอิ้ทธิพลต่อผูอื้นไม่ว่าจะเป็นผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้ังคับบญัชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพือปฏิบัติ 

การและอาํนวยการโดยใช้กระบวนการสือความหมายหรือการติดต่อกันและกันร่วมใจกับตน

ยอมรับและเต็มใจปฏิบติัตามดาํเนินการจนกระทงับรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์ของเป้าหมาย 

ทีกาํหนดไว ้

 

2.3 แนวคดิทฤษฎแีละหลักการเกียวกับภาวะผู้นําการเปลียนแปลง 

ในการบริหารงานหรือกิจการใด ๆ  ก็ตามไม่ว่าจะเป็นการบริหารดา้นธุรกิจการคา้การศึกษา

ผูบ้ริหารในฐานะผูน้าํจะตอ้งนาํพาองค์กรฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาในทุกดา้นสร้างความร่วมมือ

ร่วมใจกนัในการทาํงานขบัเคลือนองค์กรให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีตงัไวโ้ดยผูบ้ริหารทีดีจะตอ้งมี

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงกลา้คิดกลา้ตดัสินใจเพือการเปลียนแปลงองคก์ารในทางทีดีขึน 

2.3.1 ความเป็นมาของภาวะผู้นําการเปลียนแปลง (Transformational leadershiptheories)

แนวคิดแรกเริมของทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงไดพ้ฒันาโดยเบิร์น (Burns, 1978 อา้งถึงใน

ธวชัชยั หอมยามเยน็, 2548, หนา้ 47) ซึงไดว้ิจยัเชิงพรรณนาในผูน้าํทางการเมืองและไดเ้สนอทฤษฎี

ผูน้าํการเปลียนแปลงขึนมาโดยวิจารณ์ว่าทฤษฎีผูน้าํทีผา่นมายงัไม่สามารถอธิบายภาวะผูน้าํไดอ้ยา่ง

ชดัเจนและยงัไม่รู้ว่าอะไรเป็นแก่นแทข้องผูน้าํยุคใหม่โดยมองว่าผูน้าํเป็นผูมี้อาํนาจชนิดหนึงที 

เน้นความสัมพนัธ์การรวมตวักันอย่างมีความมุ่งหมายแต่ผูน้ ําแตกต่างจากผูมี้อาํนาจผูมี้อาํนาจ

คาํนึงถึงแต่แรงจูงใจของตนส่วนผูน้าํจะคน้หาแรงจูงใจของผูต้ามและยกระดบัแรงจูงใจของผูต้าม

ใหสู้งขึนโดยค่อย ๆ กระตุน้แรงจูงใจของผูต้ามอยา่งต่อเนืองซึง Burns เห็นว่าปฏิสัมพนัธ์นีเกิดขึน

ใน 3 ลกัษณะคือผูน้าํการแลกเปลียน (Transaction leadership) ผูน้าํการเปลียนแปลง (Trans- 

formational leadership) และผูน้าํจริยธรรม (Moral leadership) โดยอธิบายว่าผูน้าํการแลกเปลียนคือ

ผูน้าํทีมีความสัมพนัธ์กับผูต้ามอยู่บนพืนฐานการแลกเปลียนผลประโยชน์ซึงกนัและกนัโดยใช้

กระบวนการต่อรองดงัเช่นการทาํงานเพือแลกเปลียนกบัเงินเดือนการจ่ายเงินเพือให้ออกเสียงลง 

คะแนนสาํหรับการเลือกตงัหรือดา้นจิตใจเพือแลกเปลียนกบัการทุ่มเทความพยายามเพือทาํงานให้

สําเร็จเป้าหมายของผูน้ ํากับผูต้ามจึงไม่เป็นเป้าหมายเดียวกันขาดการกาํหนดค่านิยมและไม่

ก่อให้เกิดความเปลียนแปลงส่วนผูน้ ําการเปลียนแปลงจะตรงข้ามกบัการแลกเปลียนเป็นผูน้าํที
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ตระหนกัถึงความตอ้งการของผูร่้วมงานคน้หาแรงจูงใจของผูร่้วมงานกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานเกิดความ

สาํนึกถึงความตอ้งการความพยายามใหผู้ร่้วมงานไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในระดบัทีสูง 

ขึนและหาทางพฒันาผูร่้วมงานโดยผูร่้วมงานทีได้รับการพฒันาจะสามารถบรรลุศกัยภาพของ

ตนเองอย่างเต็มทีซึงมีแนวคิดทีสาํคญัคือการยึดค่านิยมเชิงจริยธรรมและการมีเป้าหมายร่วมกัน 

(Collective purpose) ผลของผูน้ ําการเปลียนแปลงจะทาํให้เกิดผูน้ ําจริยธรรมซึงภาวะผูน้ ําจะ

ยกระดบัความประพฤติความปรารถนาเชิงจริยธรรมของผูต้ามให้สูงขึนก่อให้เกิดการเปลียนแปลง

ขึนทงัผูน้าํและผูต้าม 

วจิติร ศรีสอ้าน (2550, คาํปรารภ, อา้งถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ 2550, หน้า 12) กล่าวถึง

ความเป็นมาของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงไวว้่าสืบเนืองจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 ไดก้าํหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการกระจายอาํนาจการบริหารและจดั

การศึกษาใน 4 ดา้นคือดา้นวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทวัไปไป

ยงัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงไดอ้อกกฎกระทรวงกาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอาํนาจการบริหารและจดัการศึกษาซึงจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการ

กระจายอาํนาจโดยมีหลกัการสาํคญัคือ 

1.  ยดึและดาํรงหลกัเอกภาพดา้นมาตรฐานและนโยบายดา้นการศึกษา 

2. มีความเป็นอิสระและความคล่องตวัในการบริหารและจดัการศึกษารวมทงัขีดความ 

สามารถและความรับผดิชอบของผูรั้บการกระจายอาํนาจ 

3.  มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพืนที 

4.  มุ่งให้เกิดผลสาํเร็จอยู่ทีสถานศึกษาโดยเน้นให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งเพิมความ

คล่องตวัในการดาํเนินการกระจายอาํนาจทงั 4 ดา้นไปยงัสถานศึกษาใหม้ากทีสุด 

5.  เพิมคุณภาพและประสิทธิภาพใหแ้ก่สถานศึกษา 

6.  มอบหมายใหผู้มี้หนา้ทีรับผดิชอบในการดาํเนินการเป็นผูต้ดัสินในเรืองนัน ๆ โดยตรง

และตอ้งปรับเปลียนบทบาทหนา้ทีเพือรองรับการกระจายอาํนาจการบริหารและจดัการศึกษา 

ดงันันเพือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งคือผูบ้ริหารการศึกษาผูบ้ริหาร

สถานศึกษาครูและศึกษานิเทศก์สามารถเป็นผูน้าํการเปลียนแปลงกระทรวงศึกษาธิการจึงได้

ดาํเนินการพฒันาผูน้าํการเปลียนแปลงเพือรองรับการกระจายอาํนาจเพือพฒันาบุคลากรให้มีภาวะ

ผูน้าํสามารถนาํการเปลียนแปลงอยา่งเป็นระบบ 

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (อา้งถึงใน คาํปรารภกระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 14) 

ไดก้ล่าวไวว้่าแมพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะประกาศใชม้าหลายปีแลว้และมี
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การพฒันาการศึกษาในหลายดา้นแต่ยงัไม่เกิดการเปลียนแปลงทีพึงประสงค์ในระดบัสถานศึกษา

หอ้งเรียนและนกัเรียนเท่าทีควรกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมนัทีจะกระจายอาํนาจทงั 4 ดา้นไป

ยงัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษาเพือขบัเคลือนการปฏิรูปการศึกษาให้ส่งผลต่อการ

ประกนัโอกาสและคุณภาพสาํหรับเด็กเยาวชนและประชาชนไทยแต่การดาํเนินการจะสาํเร็จไดต้อ้ง

มีกลไกทีเขม้แข็งทีจะรองรับการกระจายอาํนาจหลกัสูตรผูน้าํการเปลียนแปลงทีหลอมรวมองค์

ความรู้จากนานาประเทศและประสบการณ์ตรงจากผูป้ฏิบติัทวัประเทศจึงมีความจาํเป็นอย่างยิงต่อ

ความสาํเร็จและความยงัยนืในการกระจายอาํนาจทางการศึกษา 

จรวยพร ธรณนิทร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา้ 13) ไดก้ล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการ

ไดมี้นโยบายทีจะทาํใหก้ารปฏิรูปการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา

พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ

กระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาตามมาตรา 39 เพือสนองนโยบายดงักล่าวสาํนักงาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบนัพฒันาครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาไดด้าํเนิน

โครงการพฒันาผูน้าํการเปลียนแปลงเพือรองรับการกระจายอาํนาจและไดรั้บความร่วมมือจาก

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานในการดาํเนินงาน จึงสรุปไดว้่ากระทรวงศึกษาธิการ

ไดก้ระจายอาํนาจการบริหารและจดัการศึกษาทงั 4 ดา้นมายงัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาและ

สถานศึกษาให้บริหารจดัการเองทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทงัระบบกระทรวงศึกษาธิการจึงได้

กาํหนดนโยบายใหมี้การพฒันาผูบ้ริหารศึกษานิเทศก์และครูภายในสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

และสถานศึกษาขนัพืนฐานใหเ้ป็นผูน้าํการเปลียนแปลงเพือรองรับการกระจายอาํนาจในการบริหาร

และจดัการศึกษาอนัเป็นปัจจยัทีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการปฏิรูปการศึกษาต่อไปปรัชญาและ

แนวคิดกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 4) ได้นาํเสนอว่าการพฒันาผูบ้ริหารการศึกษาและ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหเ้ป็นผูน้าํการเปลียนแปลงเพือรองรับการกระจายอาํนาจโดยใชห้ลกัการสร้าง

องคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Constructivism) ทีเป็นการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้จากความคิดความ

กระตือรือร้นความมุ่งมนัและความรับผิดชอบของตนเองโดยอาศยัความรู้เดิมเป็นฐานในการทาํ

ความเขา้ใจตลอดจนจดักระบวนการเรียนรู้เพือสร้างองค์ความรู้ใหม่ซึงเป็นวิธีการพฒันาศกัยภาพ

ผูเ้รียนใหรู้้จกัหาวิธีเรียนรู้ศึกษาคน้ควา้ใฝ่หาผูรู้้ผูส้อนและสร้างความรู้ใหม่ดว้ยตนเองนอกจากนียงั

สมัพนัธก์บัทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่ทีเน้นให้ผูเ้รียนมีมโนภาพต่อตนเองสร้างประสบการณ์ทีกวา้ง 

ขวางมีความพร้อมในการเรียนรู้และมีการเรียนรู้ทียดึปัญหาเป็นศูนยก์ลางแนวทางการจดักิจกรรม

ควรตอบสนองความตอ้งการของผูใ้หญ่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีเกียวกบังานอาชีพมีเป้าหมายและ

วตัถุประสงคไ์ม่มีขอ้จาํกดัในเรืองเวลาเกียวขอ้งกบัปัญหาและสภาพแวดลอ้มในชีวิตประจาํวนัดว้ย

การใชเ้หตุผลดงันนัการพฒันาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงจึงยึดหลกัการและทฤษฎีดงักล่าวเพือให้
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ผูรั้บการพฒันามีพลงัขบัเคลือนในการเป็นผูน้าํการเปลียนแปลงเพือรองรับการกระจายอาํนาจดว้ย

กระบวนการทีหลากหลายยืดหยุ่นตามสถานการณ์โดยเน้นให้ผูบ้ริหารสามารถบริหารจัดการ

คุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและส่งผลสมัฤทธิถึงผูเ้รียน 

สรุปแนวคิดในการพฒันาผูน้าํการเปลียนแปลงยึดหลกัการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง

สร้างประสบการณ์ทีกวา้งขวางและยึดปัญหาเป็นศูนยก์ลางตอบสนองความตอ้งการของผูใ้หญ่

เรียนรู้เกียวกบังานอาชีพมีจุดหมายไม่จาํกดัเวลาเป็นปัญหาทีเกิดในชีวิตประจาํวนัแกปั้ญหาดว้ยการ

ใชเ้หตุผล 

2.3.2 ความหมายของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงเป็นแนวคิด

ใหม่ทีมุ่งยกระดบัพฤติกรรมการทาํงานความคิดความเชือวฒันธรรมการทาํงานค่านิยมในองค์กร

เป้าหมายการทาํงานและคุณธรรมจริยธรรมทีสูงขึนนกัวิชาการทางการบริหารจึงใหค้วามสนใจและ

มีผูใ้หค้าํจาํกดัความไวด้งันี 

รัตตกิรณ์ จงวศิาล (อา้งถึงใน ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง, 2552, หน้า 2) ไดใ้ห้ความหมาย

ว่าภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึงระดบัพฤติกรรมทีผูน้าํแสดง

ใหเ้ห็นในการจดัการหรือการทาํงานเป็นกระบวนการทีผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานโดยการเปลียน

สภาพหรือเปลียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานให้สูงขึนกว่าความพยายามทีคาดหวงัพฒันา

ความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดบัทีสูงขึนและมีศกัยภาพมากขึนทาํให้เกิดการตระหนักรู้ใน

ภารกิจและวิสัยทศัน์ของกลุ่มจูงใจให้ผูร่้วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่

ประโยชน์ของกลุ่มหรือสงัคม 

นิตย์สัมมาพันธ์ (2546, หน้า 54) ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงหมายถึงผูน้าํทีสามารถสร้าง

แรงบนัดาลใจให้บุคคลจาํนวนมากลงมือทาํมากกว่าเดิมจนไต่ระดบัขึนสู่เพดานการปฏิบติังานที

สูงขึน 

ธเนศขําเกิด (2550 , หน้า 1) กล่าวว่าผูน้าํการเปลียนแปลงหมายถึงผูที้มีคุณลกัษณะเชิง

พฤติกรรมทีมีภาวะผูน้าํในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีแสดงว่ามีความรู้ความสามารถ

ในการพฒันาและบริหารเพือให้เกิดการเปลียนแปลงในองค์กรอย่างสร้างสรรค์และส่งผลต่อการ

พฒันาคุณภาพการศึกษา 

แพรภัทร (นามแฝง) (2551, หนา้ 1) ใหค้วามหมายไวว้่าภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงหมายถึง

รูปแบบของผูน้าํทีแสดงออกโดยมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงทศันคติและสมมุติฐานของสมาชิก

ในองคก์ารและสร้างความผกูพนัในการเปลียนแปลงวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ขององค์การโดยการ

เปลียนสภาพหรือเปลียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานให้สูงขึนกว่าความพยายามทีคาดหวงั

พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดบัทีสูงขึนและมีศกัยภาพมากขึน 
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โสภณ ภูเก้าล้วน (2551, หน้า 3) สรุปว่าภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงหมายถึงระดบัพฤติ 

กรรมทีผูน้าํแสดงให้เห็นในการจดัการหรือการบริหารงานเป็นกระบวนการทีผูน้าํมีอิทธิพลต่อผู ้

ตามและผูร่้วมงานโดยการเปลียนสภาพหรือเปลียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานให้สูงขึนกว่า

ความพยายามทีคาดหวงัพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดบัทีสูงขึนและมีศกัยภาพมากขึน

ทาํใหเ้กิดความตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสยัทศัน์ของกลุ่มจูงใจใหผู้ร่้วมงานมองไกลเกินกว่าความ

สนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคมซึงกระบวนการทีผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน

จะกระทาํโดยผา่นองคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการคือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์การ

สร้างแรงบนัดาลใจการกระตุน้ทางปัญญาและการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

Bass (1997, อา้งถึงในมยรีุแพร่หลาย, 2550,  p.1) กล่าวถึงภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงว่าเป็น

ผูน้าํทีทาํใหผู้ต้ามอยูเ่หนือความสนใจในตนเองเป็นกระบวนการทีผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผู ้

ตามโดยเปลียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานและผูต้ามให้สูงขึนกว่าความพยายามทีคาดหวงั

พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดบัทีสูงขึนทาํให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจ

และวิสยัทศัน์ของทีมและองคก์ารจูงใจผูร่้วมงานและผูต้ามมองไกลเกินกว่าความสนใจของตนเอง

ของพรรคพวกใหเ้ขามองเห็นประโยชน์ต่อกลุ่มองคก์ารและสงัคม 

Mushinsky (1997, p.373, อา้งถึงในภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 2552, หน้า1) ให้ความ 

หมายภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงไวว้่าเป็นกระบวนการทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงทศันคติและ

สมมุติฐานของสมาชิกในองค์การและสร้างความผกูพนัในการเปลียนแปลงวตัถุประสงค์และกล

ยทุธข์ององคก์ารภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงเกียวขอ้งกบัอิทธิพลของผูน้าํทีมีต่อผูต้ามแต่ผลกระทบ

ของอิทธิพลนันเป็นการให้อาํนาจแก่ผูต้ามให้กลบัมาเป็นผูน้าํและเป็นผูที้เปลียนแปลงหน่วยงาน 

ในกระบวนการการเปลียนแปลงองค์การดังนันภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงจึงถูกมองว่าเป็น

กระบวนการร่วมและเกียวขอ้งกบัการดาํเนินการของผูน้าํในระดบัต่าง ๆ ในหน่วยงานย่อยของ

องคก์าร 

จากทีหลายท่านไดก้ล่าวมาแลว้นนัพอจะนิยามความหมายของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ไดว้่าคุณสมบติัของผูน้าํทีมุ่งเปลียนแปลงองค์กรให้ดีขึนดว้ยการพฒันาศกัยภาพขีดความสามารถ

ของผูร่้วมงานและผูต้ามในการเปลียนแปลงวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การโดยการเปลียน

สภาพหรือเปลียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานใหต้ระหนกัในภารกิจและวิสัยทศัน์มีเป้าหมาย

ทีสูงกว่าปกติ 

2.3.3 คุณลกัษณะของผู้นําการเปลยีนแปลง 

ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต ิ(2550, หนา้ 27) ผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นผูที้มีอาํนาจในการบริหาร

จดัการคนเงินและงานเป็นสาํคญัซึงอาํนาจนีไดม้าจากการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารการ
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ใชอ้าํนาจเหล่านีกลบัไม่เพียงพอทีจะรองรับการบริหารองค์กรท่ามกลางการเปลียนแปลงและผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียมากมายตวัอย่างสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาก็จะพบว่าการนําสถานศึกษาไปสู่

ความสาํเร็จในการสร้างเด็กให้มีสัมฤทธิผลทางการศึกษา (เก่ง) ควบคู่ไปกบัการมีคุณลกัษณะ

(คุณธรรม) ต้องดาํเนินการไปในขณะทีมีความต้องการทีเพิมขึนของผูป้กครองการมีเครือข่าย

ผูป้กครองทาํให้ต้องทาํงานแบบเปิดกวา้งมากขึนการมีระบบการประเมินภายนอกการมีระบบ

Admissionรวมทงัการเปลียนแปลงผูก้าํหนดนโยบายบ่อย (รัฐมนตรี 6 คนใน 6 ปี) การบริหารทีตอ้ง

คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีมากมายเหล่านีทาํให้ผูน้าํตอ้งมีวิสัยทศัน์ชดัเจนว่าทาํให้โรงเรียนมี

คุณภาพไดอ้ยา่งไรซึงเป็นความตอ้งการร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและจะตอ้งนาํพาหรือไดรั้บการ

ยอมรับจากผูร่้วมงานในองค์กรเพือขับเคลือนการทาํงานไปสู่ความสาํเร็จคือคุณภาพตามความ

ตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากบทความขา้งตน้ทาํให้มองเห็นภาพรวมไดว้่าผูบ้ริหารในทุก

องค์กรทุกหน่วยงานจะต้องเปลียนแปลงตัวเองให้ทันต่อการเปลียนแปลงเพือนําพาองค์กรสู่

ความสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพดงัมีผูก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํการเปลียนแปลงไวด้งัต่อไปนี 

วิชัยโ ถสุวรรณจินดา (2546, หน้า 84) กล่าวถึงผูน้าํไวว้่าตอ้งรู้จกัตนเองรู้ขอ้เด่นขอ้ดอ้ย

ของตนและพยายามปรับปรุงตนเพือเพิมประสิทธิภาพของความเป็นผูน้ ําในขณะเดียวกนัตอ้งมี

ความเขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและสภาพแวดลอ้มในองคก์รจะไดเ้ลือกใชค้วามเป็นผูน้าํไดถ้กูตอ้งการ

เป็นผูน้ ําทีมีประสิทธิภาพนันตอ้งอาศยัพืนฐานความสามารถเฉพาะตนประกอบกับการพฒันา

ฝึกฝนอยา่งจริงจงัหากผูน้าํสามารถพฒันาตนไดดี้ก็จะเป็นผูน้าํทีมีประสิทธิภาพสามารถนาํองค์กร

เติบโตกา้วหนา้ต่อไปไดอ้ยา่งดี 

สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ (2549, หนา้ 11) กล่าวว่าผูน้าํการเปลียนแปลงทางการศึกษาส่วนใหญ่

จะมีคุณลกัษณะสาํคญั 6 ประการต่อไปนีไดแ้ก่ 

1.  ตอ้งเป็นผูมี้วิสยัทศัน์ (Having vision) 

2. มีความเชือว่า “โรงเรียนมีไวเ้พือเป็นสถานทีเรียนรู้” (Believing that the Schoolsare  

for Learning) 

3.  ตอ้งใหคุ้ณค่าและความสาํคญัของทรัพยากรมนุษย ์(Valuing human resources) 

4.  ตอ้งมีทกัษะทีดีของการเป็น “นักสือสารและนักฟัง” ทีมีประสิทธิผล (Being a Skill 

Communicators and Listener) 

5.  ตอ้งแสดงพฤติกรรมเชิงรุก (Acting proactively) 

6.  ตอ้งกลา้ทีจะเสียง (Taking risks) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพนืฐาน (2550, หนา้ 3) กล่าวถึงคุณลกัษณะผูน้าํการ

เปลียนแปลงไวด้งันี 
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1.  มีเจตคติความรู้ความสามารถและทกัษะทีจะเป็นผูน้าํการเปลียนแปลง 

2.  มีเจตคติความรู้ความสามารถและทักษะทีจะนําการเปลียนแปลงและขับเคลือนการ

ปฏิรูปการศึกษาเพือรองรับการกระจายอาํนาจ 

จารุพงศ์ พลเดช (2551, หน้า 2) กล่าวถึงลกัษณะของผูน้าํทีจะทาํให้การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพสูงสุดไวด้งันีตอ้งเป็นนกัเผด็จการหมายถึงผูบ้ริหารสามารถจะสงัการไดอ้ย่างเด็ดขาด

ผลผลิตทีไดม้าส่วนใหญ่จะมาดว้ยปริมาณส่วนเรืองคุณภาพทีจะดีในช่วงแรก ๆ หากผูน้าํสามารถ

สอดส่องดูแลอยู่ตลอดเวลาผลผลิตก็อาจจะมีทังปริมาณและคุณภาพทีดีตามไปด้วยต้องเป็น

นกัพฒันาผูน้าํประเภทนีจะตอ้งมีผูร่้วมงานทีรู้ใจสามารถสร้างสรรคง์านใหม่ ๆ ตลอดเวลาตอ้งเป็น

นกับริหารผูน้าํประเภทนีจะใชก้ารทาํงานดว้ยวิธีใหม่ ๆ เปิดโอกาสใหส้มาชิกไดร่้วมแสดงความคิด 

เห็นแมก้ระทงัในการวางนโยบายต่าง ๆ การทาํงานโดยทวัไปจึงเป็นไปในลกัษณะประชาธิปไตย

ผูร่้วมงานจะตอ้งเป็นผูมี้คุณภาพเพียงพอสามารถตอบสนองการทาํงานในระบบใหม่ ๆ ไดเ้ป็นอย่าง

ดีตอ้งเป็นนักเผด็จการอย่างมีศิลปะผูน้ ําประเภทนีเป็นนักพูดทีเฉลียวฉลาดจะใชก้ารพูดเป็นการ

ชกัชวนใหเ้กิดการทาํงานดว้ยความเต็มใจมีการเสนอแนะและหว่านลอ้มใหเ้ห็น 

ทะนงศักดิ เนืองเยาว์ (2551, หน้า1) กล่าวไวว้่าคุณลกัษณะผูน้าํ (Treated Leadership) คือ

เป็นผูมี้ลกัษณะดงันี 

1.  ความสามารถหมายถึงการมีความรู้ความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนทีสาํคญัจะตอ้ง

แปลงความรู้ความคิดสู่การปฏิบติัใหบ้งัเกิดผลสาํเร็จ 

2. โอกาสหมายถึงการใชช่้วงเลาอนัเหมาะสมในการดาํเนินงานโดยมองเห็นทางสาํเร็จไว้

ล่วงหนา้โดยใชข้อ้มลูทีเม่นยาํ 

3. ผูส้นับสนุนหมายถึงการกระทาํสิงใดไดรั้บการสนับสนุนทงัผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคับ 

บญัชาและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งจนงานบรรลุตามวิสยัทศัน ์

4.  บุญวาสนาหมายถึงการสร้างความดีหรือประโยชน์ต่อสาธารณชนในอดีตทีผา่นมา 

5.  เป็นผูน้าํการเปลียนแปลง (Chang Leadership) 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (2549, หนา้37) ไดก้าํหนดมาตร 

ฐานดา้นผูบ้ริหารเพือการประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานที 10 ไวด้งันี 

1. ผูบ้ริหารมีคุณธรรมจริยธรรมมีความมุ่งมนัและอุทิศตนในการทาํงานโดยมีเกณฑ์ในการ

พิจารณาคือ 

 1.1 ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งทีดี 

 1.2  ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร 

 1.3  มีความมุ่งมนัในการบริหารเพือผลประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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 1.4  อุทิศเวลาใหก้บัการทาํงาน 

2.  ผูบ้ริหารมีความคิดริเริมและมีวิสยัทศัน์มีเกณฑใ์นการพิจารณาคือ 

 2.1  สามารถแสดงทิศทางของการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาทีควรจะเป็นใน

อนาคต 3-5 ปีขา้งหนา้อยา่งชดัเจนและเหมาะสมกบับริบทของทอ้งถิน 

 2.2  ริเริมแนวทางในการบริหารทีท้าทายกบัการเปลียนแปลงและความเป็นนิติบุคคล

ของสถานศึกษา 

 2.3  ริเริมวิธีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง 

 2.4  มีวิธีการกระตุน้ใหทุ้กคนร่วมมือกนัพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและเป็นผูน้าํทางวิชาการคือ 

 3.1  ผูน้าํมีความรอบรู้เกียวกบัหลกัสูตรการเรียนการสอนและการวดัประเมินผลการ

เรียนการสอน 

 3.2 ใหค้วามสาํคญักบับทบาทประธานการแต่งตงักรรมการและการประชุมคณะกรรม 

การการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา 

 3.3  มีการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาสาระการเรียนรู้ทอ้งถินของสถานศึกษา 

 3.4  มีการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเนือง 

 3.5  มีการส่งเสริมและพฒันาครูในการผลิต/ใช้สืออย่างหลากหลายและเหมาะสมกับ

ผูเ้รียน 

 3.6  มีความเป็นผูน้าํในการพฒันาวิชาการของโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน/ชุมชน 

 3.7  มีการสนบัสนุนการพฒันาและประเมินครูใหเ้ป็นวิชาชีพชนัสูงอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนือง 

 3.8  มีความกา้วหนา้ทางวิชาการอยูเ่สมอ 

 3.9  มีการวางระบบและกลไกทีดีในการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยร่วมมือ

กบัชุมชนและไดรั้บความร่วมมือจากตน้สงักดั 

4.  ผูบ้ริหารมีการบริหารทีมีประสิทธิผลและเกียวขอ้งพึงพอใจในการบริหารมีเกณฑใ์นการ

พิจารณาคือ 

 4.1  การปฏิบติังานของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย/มาตรฐานทีกาํหนดไวไ้ม่น้อย

กว่าร้อยละ 75 ของแผน 

 4.2 สร้างความตระหนัก (Awareness) และมีความพยายามในการปฏิบติั (Attempt) ใน

การพฒันาผูเ้รียนครูและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหบ้รรลุมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน 

 4.3  นาํผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงการบริหารอยา่งต่อเนือง 



22 
 

 4.4  ผูเ้กียวขอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 พึงพอใจในผลงานของสถานศึกษา 

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้่าคุณลกัษณะของผูน้าํการเปลียนแปลงมีลกัษณะเด่น 

ๆ คือตอ้งเป็นผูน้าํในการเปลียนแปลงในทุกดา้นมีความรอบรู้กลา้คิดกลา้ตดัสินใจมีวิสัยทศัน์ใน

การทาํงานเป็นผูฟั้งทีดีมีอารมณ์ขนัวางนโยบายขององคก์รอยา่งชดัเจนมีการบริหารจดัการทีดีโดย

ยดึหลกัการกระจายอาํนาจสร้างมนุษยสมัพนัธที์ดีกบัเพือนร่วมงานเขา้ใจผูอื้นช่วยเหลือซึงกนัและ

กนัชกันาํผูอื้นใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการทาํงานใหไ้ปไกลเกินกว่าภาระงานทีมีอยู ่

2.3.4 แนวคดิทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลยีนแปลง 

แบส (Bass)ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู ้นําการเปลียนแปลงทีขยายแนวคิดของเบิร์น 

(Burns,1978 อา้งถึงใน ธวชัชยั หอมยามเยน็, 2548, หน้า 48) โดยใชท้ฤษฎีแรงจูงใจมาอธิบายมโน

ทศัน์ของผูน้าํการเปลียนแปลงใหช้ดัเจนขึนและอธิบายไวว้่าผูต้ามของผูน้าํการเปลียนแปลงจะชืน

ชมไวว้างใจจงรักภกัดีต่อผูน้าํและผูน้าํจะกระตุน้ใหผู้ต้ามทาํไดม้ากกว่าทีคิดไวต้งัแต่ตน้เมือกระทาํ

การเปลียนแปลงผูน้าํจะจูงใจผูต้ามโดย 

1.  ทาํใหผู้ต้ามตระหนกัถึงความตอ้งการใหส้าํนึกถึงความสาํคญัและคุณค่าของจุดมุ่งหมาย

วิธีการบรรลุจุดมุ่งหมาย 

2.  ทาํใหผู้ต้ามไม่คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนตนแต่จะอุทิศตนเพือทีมงานและองคก์าร 

3.  ยกระดบัความตอ้งการของผูต้ามให้สูงขึนตามทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดับขนัของ

มาสโลว ์(Maslow) ซึงเมือแรกเริมเสนอทฤษฎีนีใหม่ ๆ แบส (Bass) ไดร้ะบุองค์ประกอบของผูน้าํ

การเปลียนแปลงไว ้3 ประการคือ 

 3.1 ความเสน่หาหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (IdealizedInfluence : 

II) คือพฤติกรรมทีสามารถกระตุน้ความรู้สึกดา้นอารมณ์ของผูต้ามใหสู้งขึนก่อใหเ้กิดการเลียนแบบ

และผกูพนัต่อตวัผูน้าํ 

 3.2 การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) คือพฤติกรรมของผูน้าํในการ

ทาํความเขา้ใจกบัปัญหาไดดี้จนสามารถทาํใหผู้ต้ามมองเห็นปัญหาดงักล่าวจากมุมมองใหม่ของตน

ไดเ้อง 

 3.3 การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) คือพฤติ-

กรรมของผูน้าํแสดงใหเ้ห็นในการจดัการหรือการทาํงานโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมี

การเอาใจเขามาใส่ใจเรามีการติดต่อสือสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคลสนใจและเอาใจใส่

ผูร่้วมงานหรือผูต้ามเป็นรายบุคคลมีการวิเคราะห์ความตอ้งการและความสามารถของแต่ละบุคคล

เป็นพีเลียงคอยใหค้าํแนะนาํและส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานใหพ้ฒันาตนเอง 
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ต่อมาทฤษฎีของแบส (Bass)ไดป้รับปรุงใหม่แบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio,1990 อา้ง

ถึงในธวชัชยั หอมยามเย็น, 2554, หน้า 48) จึงเพิมพฤติกรรมผูน้าํการเปลียนแปลงอีก 1 องค ์

ประกอบคือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ(Inspirational Motivation : IM) ซึงเป็นพฤติกรรมของผูน้าํ

ทีเกียวกบัการสือสารเพือดึงดูดใจสู่วิสัยทศัน์โดยการใชส้ัญลกัษณ์เพือให้เกิดการใชค้วามพยายาม

ของผูต้ามใหสู้งขึนและการทีผูน้าํแสดงแบบอย่างของพฤติกรรมแก่ผูต้ามเป็นตน้ส่วนผลการวิจยั

ของเบนนิสและนานัส (Bennis&Nanus, 1985 อา้งถึงใน ธวชัชยั หอมยามเยน็, 2548, หน้า 48) 

พบว่าเพือการปรับตวัต่อการเปลียนแปลงผูน้าํตอ้งใชก้ระบวนการ 3 ขนัตอนคือ 

1.  พฒันาวิสยัทศัน์ 

2.  การสร้างความผกูพนัและความเชือถือต่อวิสยัทศัน ์

3.  การส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองคก์าร 

ซึงผลการวิจยัดงักล่าวก็ไม่แตกต่างไปจากทฤษฎีของ Bass และ Bass &Avolioมากนกัส่วน

พฤติกรรมแบบแลกเปลียนนันในระยะแรกของทฤษฎี Bass ไดร้ะบุพฤติกรรมไวเ้พียง 2 องค ์

ประกอบไดแ้ก่การใหร้างวลัตามสถานการณ์ (Contingent reward) กบัการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ 

(Passive management by exception) การใหร้างวลัตามสถานการณ์หมายถึงพฤติกรรมของผูน้าํใน

การกาํหนดความชดัเจนทีใชเ้ป็นเกณฑ์ทีสมควรไดรั้บรางวลัเพือใชเ้ป็นเครืองจูงใจแก่ผูต้ามส่วน

การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับไดแ้ก่พฤติกรรมของผูน้าํทีใชก้ารลงโทษตามสถานการณ์เพือใหผู้ต้าม

เกิดการปรับปรุงแกไ้ขในกรณีทีผลงานเบียงเบนไปจากมาตรฐานทีกาํหนดต่อมามีการปรับปรุง

ทฤษฎีใหม่แบสและอะโวลิโอ (Bass &Avolio) ไดเ้พิมพฤติกรรมของผูน้าํแบบแลกเปลียนอีก 2 

องคป์ระกอบคือการบริหารแบบเชิงรุก (Active management by exception)ซึงเป็นพฤติกรรมของ

ผูน้าํทีเกียวกบัการเขา้ไปติดตามตรวจสอบผูต้ามแลว้ดาํเนินการแกไ้ขเพือให้แน่ใจว่างานทีสาํเร็จ

ออกมานนัมีประสิทธิผลส่วนอีกองค์ประกอบหนึงคือการบริหารแบบปล่อยตามสบาย (Laissez - 

faire) เป็นพฤติกรรมของผูน้าํทีไม่ใหค้วามสนใจใด ๆ ไม่ว่าดา้นคนหรืองานปล่อยให้ทุกอย่างเกิด 

ขึนและเป็นไปตามยถากรรมนักวิชาการบางท่านจึงไม่นับการบริหารแบบปล่อยตามสบาย (Lais 

sez - faire) ว่าเป็นการบริหารหรือเกียวกบัภาวะผูน้าํ (No - leadership) ดงันันองค์ประกอบที

เกียวขอ้งจริงของผูน้าํแบบแลกเปลียนจึงมีเพียง 3 องคป์ระกอบเท่านนั 

ยามาริโน (Yammarino, 1993 อา้งถึงใน ธวชัชยั หอมยามเยน็, 2548, หน้า 49) กล่าวว่า

ทฤษฎีของ Bass ยงัเพิมความสาํคญัในการเอาใจใส่ต่อความตอ้งการของผูต้ามมากกว่าผูน้าํโดย

เสนอแนะว่าในสถานการณ์ทีผลงานของผูต้ามไม่เป็นไปตามเป้าหมายผูน้าํควรเพิมระดบัภาวะผูน้าํ

การเปลียนแปลงใหม้ากขึนดงันนัผูน้าํแบบแลกเปลียน(Transaction leadership) กบัผูน้าํการเปลียน 

แปลง (Transformational leadership) จึงมีความสมัพนัธเ์กียวขอ้งต่อกนัซึงอธิบายเพิมเติมว่าผูน้าํคน
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หนึงอาจแสดงพฤติกรรมไดท้งัผูน้าํแบบแลกเปลียนและผูน้าํการเปลียนแปลงในสัดส่วนทีแตกต่าง

กนัซึงขึนอยูก่บัแต่ละสถานการณ์ดว้ยเหตุนีความเป็นผูน้าํทงัสองแบบจึงเชือมโยงต่อกนัแบบแถบ

ต่อเนือง (Leadership continuum) แทนทีจะแยกออกจากกนัเป็นอิสระแต่อย่างไรก็ตามผูน้าํแบบ

แลกเปลียนสามารถปรับให้มีประสิทธิผล (Effective)เพิมขึนไดโ้ดยทาํให้ความคาดหวงัในงานมี

ความชดัเจนมากขึนพร้อมกบัยนืมือเขา้ไปช่วยเหลือผูต้ามให้เกิดความมนัใจตนเองนอกจากนีการ

ช่วยเหลือตอบสนองความตอ้งการพืนฐานของผูต้ามให้ผลงานและขวญักาํลงัใจของผูต้ามสูงขึน

ดว้ยหรืออาจกล่าวอีกนัยหนึงว่าเพิมความเป็นภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงนั นเองซึงจากการศึกษา

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงตามทฤษฎีของ Burns , Bassและ Bass &Avolioนันมี 4 องค์ประกอบ

หรือทีเรียกว่า “4 Is” คือ 

1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized Influence : II) หมายถึงการทีผูน้าํประพฤติตวั

เป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลสาํหรับผูร่้วมงานผูน้าํจะเป็นทียกย่องเคารพนับถือศรัทธาไวว้างใจ

และทาํให้ผูร่้วมงานเกิดความภาคภูมิใจเมือไดร่้วมงานกันผูร่้วมงานจะพยายามประพฤติปฏิบัติ

เหมือนกบัผูน้าํและตอ้งการเลียนแบบผูน้าํสิงทีผูน้าํตอ้งปฏิบติัเพือบรรลุถึงลกัษณะนีคือผูน้าํจะตอ้ง

มีวิสัยทศัน์และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูร่้วมงานผูน้าํจะตอ้งมีความสมาํเสมอมากกว่าการเดาแต่

อารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วิกฤตผูน้าํเป็นทีไวว้างใจไดว้่าจะทาํในสิงทีถูก 

ตอ้งเป็นผูที้มีศีลธรรมและจริยธรรมสูงหลีกเลียงทีจะใชอ้าํนาจเพือผลประโยชน์ส่วนตนแต่จะ

ประพฤติตนเพือใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้นและเพือประโยชน์ของกลุ่มผูน้าํจะแสดงให้เห็นถึงความ

เฉลียวฉลาดความมีสมรรถภาพความตงัใจการเชือมนัในตนเองความแน่วแน่ในอุดมการณ์ความเชือ

และค่านิยมของผูน้าํจะเสริมความภาคภูมิใจความจงรักภกัดีและความมนัใจของผูร่้วมงานทาํให้

ผูร่้วมงานรู้สึกเป็นพวกเดียวกบัผูน้าํโดยอาศยัวิสัยทศัน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกนัผูน้าํจะแสดง

ความมนัใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึงเดียวกนัเพือการบรรลุเป้าหมายทีต้องการผูร่้วมงานจะ

เลียนแบบและพฤติกรรมของผูน้าํจากการสร้างความมนัใจในตนเองประสิทธิภาพและความเคารพ

ในตนเองผูน้าํการเปลียนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบติัภาระหน้าที

ขององคก์าร 

2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation : IM)หมายถึงการทีผูน้าํจะประพฤติ

ในทางทีจูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผูร่้วมงานโดยการสร้างแรงจูงใจภายในการให้ความหมาย

และทา้ทายในเรืองงานต่อผูร่้วมงานผูน้าํจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ให้มีชีวิตชีวามี

การแสดงออกซึงความกระตือรือร้นโดยการสร้างเจตคติทีดีในแง่บวกผูน้าํจะทาํใหผู้ร่้วมงานสัมผสั

กบัภาพทีงดงามของอนาคตผูน้าํจะสร้างและสือความหวงัทีผูน้าํตอ้งการอย่างชดัเจนผูน้าํจะแสดง

การอุทิศตวัหรือความผกูพนัต่อเป้าหมายและวิสยัทศัน์ร่วมกนัผูน้าํจะแสดงความเชือมนัและแสดง
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ใหเ้ห็นถึงความตงัใจอยา่งแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายไดผู้น้าํจะช่วยให้ผูร่้วมงานมองขา้ม

ผลประโยชน์ของตนเพือวิสยัทศัน์และภารกิจขององคก์ารช่วยใหผู้ร่้วมงานพฒันาความผกูพนัของ

ตนเองต่อเป้าหมายระยะยาวและบ่อยครังพบว่าการสร้างแรงบนัดาลใจนีเกิดขึนผ่านการคาํนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคลทาํใหผู้ร่้วมงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและกระตุน้ให้พวกเขาสามารถจดัการ

กบัปัญหาทีตนเองเผชิญไดส่้วนการกระตุน้ทางปัญญาช่วยให้ผูร่้วมงานจดัการกับอุปสรรคของ

ตนเองและเสริมสร้างความคิดริเริมสร้างสรรค ์

3. การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS)หมายถึงพฤติกรรมทีผูน้าํกระตุน้

ใหผู้ร่้วมงานตระหนกัถึงปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในหน่วยงานทาํใหผู้ร่้วมงานมีความตอ้งการหาแนว 

ทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหาในหน่วยงานเพือหาขอ้สรุปใหม่ทีดีกว่าเดิมมีความคิดริเริมสร้างสรรค์มีการ

ตงัสมมติฐานการเปลียนกรอบ (reframing) การมองปัญหาการเผชิญกบัสถานการณ์เก่า ๆ ดว้ยวิถี 

ทางแบบใหม่มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริมใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาคาํ 

ตอบของปัญหามีการให้กาํลงัใจผูร่้วมงานให้พยายามหาทางแกปั้ญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ กระตุน้ให้

ผูร่้วมงานแสดงความคิดและเหตุผลและไม่วิพากษ์วิจารณ์แมว้่าความคิดนันจะแตกต่างไปจาก

ความคิดของผูน้าํผูน้าํทาํใหผู้ร่้วมงานรู้สึกว่าปัญหาทีเกิดขึนเป็นสิงทีทา้ทายและเป็นโอกาสทีดีทีจะ

แกปั้ญหาร่วมกนัโดยผูน้าํจะสร้างความเชือมนัใหก้บัผูร่้วมงานว่าปัญหาทุกอย่างตอ้งมีวิธีแกไ้ขแม้

บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมายผูน้าํจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างไดจ้าก

ความร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหาของผูร่้วมงานทุกคนผูร่้วมงานจะไดรั้บการกระตุน้ใหต้งัคาํถาม

ต่อค่านิยมของตนเองความเชือและประเพณีการกระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนทีสาํคญัของการพฒันา

ความสามารถของผูร่้วมงานในการทีจะตระหนกัเขา้ใจและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) หมายถึงผูน้าํจะ

มีความสมัพนัธเ์กียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูใ้หก้ารดูแลเอาใจใส่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคลและทาํ

ให้ผูร่้วมงานรู้สึกมีคุณค่าและมีความสาํคญัผูน้าํจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นทีปรึกษา (Advisor) 

ของผูร่้วมงานแต่ละคนเพือพฒันาผูร่้วมงานผูน้าํจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจก

บุคคลเพือความสัมฤทธิและความเติบโตของแต่ละคนผูน้าํจะพฒันาศกัยภาพของผูร่้วมงานให้

สูงขึนนอกจากนีผูน้าํจะมีการปฏิบติัต่อผูร่้วมงานโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิงใหม่ ๆ สร้าง

บรรยากาศของการใหก้ารสนบัสนุนคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นความจาํเป็นและ

ความตอ้งการการประพฤติของผูน้าํแสดงใหเ้ห็นว่าเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล

เช่นบางคนไดรั้บกาํลงัใจมากกว่าบางคนไดรั้บอาํนาจการตัดสินใจดว้ยตนเองมากกว่าบางคนมี

มาตรฐานทีเคร่งครัดมากกว่าบางคนมีโครงสร้างงานทีมากกว่ามีการติดต่อสือสารสองทางมีการ

จดัการโดยเดินดูรอบ (Management By Walking Around: MBWA) มีปฏิสมัพนัธก์บัผูร่้วมงานเป็น
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การส่วนตวัใส่ใจต่อความกงัวลของผูร่้วมงานเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดใ้ชค้วามสามารถพิเศษอยา่ง

เต็มทีและเรียนรู้สิงใหม่ ๆ ทีทา้ทายความสามารถผูน้าํจะคอยดูแลให้คาํแนะนาํให้การสนับสนุน

และช่วยให้ผูร่้วมงานก้าวหน้าในการทาํงานทีรับผิดชอบอยู่โดยผูร่้วมงานไม่รู้สึกว่ากาํลงัถูก

ตรวจสอบจากผูน้าํ 

กติมิา ปรีดีดิลก (2529, หนา้247) ไดก้ล่าวเกียวกบัทกัษะของผูน้าํว่าการคาดหวงัพฤติกรรม

จากการปฏิบติังานใด ๆ หากคาดหวงัจะให้ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

แลว้จาํเป็นทีผูป้ฏิบติังานคนนนัจะตอ้งมีความชาํนาญเป็นอย่างดีในสิงทีตนปฏิบติันั นคือทกัษะใน

การปฏิบติังานของตนนั นเองในทาํนองเดียวกันผูบ้ริหารทีดีมีความสามารถในการบริหารงาน

จาํเป็นจะตอ้งมีทกัษะในการเป็นผูน้าํการบริหารงานนนัจึงจะประสบผลสาํเร็จดว้ยดี 

กล่าวโดยสรุปการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้ามในระดบัสูงหมายถึงการทีผูบ้ริหาร

ใชค้วามสามารถในการบริหารงานโดยใชท้กัษะในการเป็นผูน้าํเพือให้ผูต้ามเกิดพฤติกรรมในการ

ปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

2.4 ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  

สาํหรับคาํว่า Transformational leadership นีนักการศึกษาไทยไดใ้ห้ความหมายเป็นภาษา 

ไทยต่าง ๆ กนัไปเช่นภาวะผูน้าํแบบแปลงรูปภาวะผูน้าํแบบเปลียนสภาพภาวะผูน้าํเชิงปฏิรูปภาวะ

ผูน้าํปริวรรตและภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัจะใชค้าํว่าภาวะผูน้าํการเปลียน 

แปลงเพือใหส้อดคลอ้งกบัยคุแห่งการเปลียนแปลงไดมี้นกัวิชาการศึกษาทีให้ความหมายของภาวะ

ผูน้าํการเปลียนแปลงไวห้ลายความหมายดงันี 

เบิร์น (Burns, 1978, p.20) ไดใ้หค้วามหมายว่าภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงเป็นกระบวนการ

ซึงผูน้าํและผูต้ามต่างยกระดบัซึงกนัและกนัในดา้นศีลธรรมและแรงจูงใจให้สูงขึนซึงพลงัอาํนาจ

ถูกยกขึนโดยภาวะผูน้าํนีจะสามารถดาํเนินการทาํให้จุดประสงค์ทีวางไวอ้ย่างชดัเจนประสบกบั

ความสาํเร็จในการเปลียนแปลงไดด้งัทีตงัใจ 

แบส (Bass, 1985, pp. 14, 17, 20) ไดใ้ห้ความหมายว่าภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงคือผูที้

กระตุน้จูงใจผูต้ามให้กระทาํมากกว่าทีคาดหวงัมีความเชือมนัทีจะปฏิบัติเพือให้บรรลุผลตามที

ปรารถนาและใช้ความพยายามเพือยกระดับความตอ้งการของผูต้ามให้เป็นลาํดบัขนัของความ

ตอ้งการทีสูงขึนตามลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์

เบนนิส และนานัส (Bennis and Nanus, 1985, p. 217) กล่าวว่าภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 

คือความสามารถของผูน้าํทีจะปรับรูปและยกระดบัแรงจูงใจและเป้าประสงค์ของผูต้ามให้บรรลุผล

สาํเร็จของการเปลียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
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กริฟฟิน (Griffin, 1996, p. 524)กล่าวว่าภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงหมายถึงพฤติกรรมของ

ผูน้าํทีดาํเนินการเหนือความคาดหวงัปกติโดยการถ่ายโอนความรู้สึกต่อพนัธกิจการกระตุน้ประสบ 

การณ์การเรียนรู้การดลใจใหใ้ชว้ิธีใหม่ในการคิด 

คุก, ฮันสเคอร์ และคอฟเฟ (Cook, Hunsaker and Coffey, 1997, p. 481) กล่าวว่าภาวะผูน้าํ

การเปลียนแปลง (Transformational leader) ว่าคือผูน้าํซึงเติมพลงัใหแ้ก่บุคคลอืนดว้ยวิสัยทศัน์และ

กลยทุธที์จะทาํใหอ้งคก์ารมีชีวิตและมีความสาํคญัขึนมาใหม่ภายใตก้ารเปลียนแปลง 

ยูคล์ (Yukl, 1998, p. 20) กล่าวว่าภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงทีสร้างความผกูพนัต่อจุด 

ประสงค์ขององค์การและเพิมพลังอาํนาจให้แก่ผูต้ามเพือทีจะทาํให้ประสบความสําเร็จตาม

จุดประสงค ์(Objectives) 

เดสเลอร์ (Dessler, 1998, p. 202) ไดใ้ห้ความหมายว่าภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงว่าเป็น

กระบวนการใชอิ้ทธิพลต่อการเปลียนแปลงทีสาํคญัในเรืองทศันคติและขอ้สมมติฐานของสมาชิก

ขององค์การและต่อการเปลียนแปลงทีสําคญัในเรืองทศันคติและขอ้สมมติฐานของสมาชิกของ

องคก์ารและต่อการสร้างความผกูพนัสาํหรับพนัธกิจวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์าร 

ลูเนนเบิร์ก และออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein, 2000, pp. 150-151) กล่าวว่าภาวะ

ผูน้าํการเปลียนแปลงเป็นพฤติกรรมของผูน้าํทีกระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหก้ระทาํมากกว่าทีได้

ตงัความคาดหวงัไว ้

เลทวูดและแจนซี (Leithwood&Jantzi, 1996, p. 510) กล่าวว่าภาวะผูน้าํการเปลียน แปลง

เป็นการแสดงพฤติกรรมของผูน้าํทีคอยกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือนาํองคก์ารมุ่งสู่ความ สาํเร็จตาม

เป้าหมายของกลุ่มและการใหค้วามร่วมมือของกลุ่ม 

เลทวูดและแจนซี (Leithwood&Jantzi, 1996, pp. 512-534) ไดศึ้กษารูปแบบภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลงของเบิร์น (Burns, 1978) ใน 3 ลกัษณะคือผูน้าํการแลกเปลียนผูน้าํการเปลียนแปลง

และผูน้าํจริยธรรมไดศึ้กษารูปแบบภาวะผูน้าํของแบส (Bass, 1985) ใน 3 ประการคือความเสน่หา

การกระตุน้ทางปัญญาการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอีกทงัยงัไดศึ้กษารูปแบบภาวะผูน้าํของ

แบสและอะโวลิโอ (Bass &Avolio, 1990) ซึงเพิมอีก 1 ประการคือการสร้างแรงบนัดาลใจแลว้นาํ

งานวิจยัทีศึกษาทงัหมดนนัมาปรับใชใ้นวงการศึกษาโดยศึกษาถึงองคป์ระกอบภาวะผูน้าํการเปลียน 

แปลงไว ้6 ประการทีจะกล่าวต่อไปจึงทาํให้งานศึกษาวิจยัเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ

เลทวดูและแจนซี (Leithwood&Jantzi) ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางเป็นแบบของภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลง (Transformational leadership) ทีจะนาํไปสู่กรอบแนวคิดการวิจยัครังนีคือ 

1. การระบุวิสยัทศัน์อยา่งชดัเจน (Identifying and articulating a vision) 

2. การเกือกลูการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม (Fostering the acceptance of group goals) 
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3. การใหก้ารสนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล (Providing individual support) 

4. การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual stimulation) 

5. การเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม (Providing an appropriate model) 

6. การคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้ามในระดบัสูง (High performance expectations) 

1. การระบุวสัิยทัศน์อย่างชัดเจน (Identifying and articulating a vision) 

วิสยัทศัน์หรือ Vision น่าจะเป็นคาํทีสามารถทาํความเขา้ใจไดง่้ายทีสุดวิสยัทศัน์จะเป็นการ

มองไปในอนาคต (Future Perspective) เป็นสิงทีจะบอกถึงสิงทีองค์กรอยากจะเป็นในอนาคตเป็น

การบอกถึงทิศทางขององคก์รในอนาคตการกาํหนดวิสยัทศัน์ทีดี จะตอ้งเริมตน้จากการประเมินดวูา่

จะมีปัจจยัภายนอกองคก์รอะไรบา้ง ทีจะส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต (ส่วนใหญ่การกาํหนด

วิสัยทัศน์จะอยู่ทีไม่เกิน 5 ปี)ปัจจัยภายนอกเหล่านีอาจจะเป็นในเรืองของนโยบายของรัฐบาล

พฒันาการของเทคโนโลยใีหม่ ๆ สภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้คุณลกัษณะทีดีของวิสัยทศัน์มีดว้ยกนั 6 

ประการ ไดแ้ก่  

1.  Imaginable หรือภาพฝันในอนาคต 

2. Desirable หรือมีความดึงดูดและน่าสนใจสาํหรับบุคคลต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นผู ้

ถือหุน้ ลกูคา้ พนกังาน 

 3. Feasible หรือมีโอกาสของความเป็นไปได ้

 4. Focused หรือมีความชดัเจนเพียงพอทีจะเป็นรากฐาน สาํหรับการตดัสินใจทีสาํคญัของ

องคก์ร 

 5. Flexible หรือกวา้งเพียงพอต่อการเปลียนแปลงในอนาคต และ 

 6. Communicable หรือสามารถทีจะสือสารไดอ้ยา่งง่ายและชดัเจน 

การระบุวิสัยทศัน์อย่างชดัเจนเป็นพฤติกรรมอย่างหนึงของผูบ้ริหารทีสร้าง อธิบาย และ

สร้างความเขา้ใจระบุถึงสิงทีเกิดขึนในอนาคตว่าโรงเรียนจะปรับเปลียนพฒันาอย่างไรอีกทงัการ

ระบุวิสยัทศัน์อยา่งชดัเจนนีจะส่งผลไปทีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นผูมี้วิสยัทศัน์ตามไปดว้ยพฤติกรรม

การแสดงออกอยา่งหนึงของผูบ้ริหารโรงเรียนทีแสดงศกัยภาพของการเป็นผูน้าํเพือนาํพาองค์การสู่

เป้าหมายแห่งความสาํเร็จทีอธิบายและสร้างความเขา้ใจระบุถึงสิงทีเกิดขึนในอนาคตว่าโรงเรียนจะ

ปรับเปลียนพฒันาอยา่งไรก็ตามการระบุวิสัยทศัน์อย่างชดัเจนนีจะส่งผลไปทีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้

เป็นผูมี้วิสยัทศัน์ตามไปดว้ยผูบ้ริหารเป็นผูมี้วิสยัทศัน์มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาอย่าง

ชดัเจนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน์ปรับระบบและการทาํงานปัจจุบนัให้รับ

กบัการดาํเนินงานสู่จุดทีตอ้งการในอนาคตไม่ยดึติดกบัปัญหาเฉพาะหนา้หรือในระบบปัจจุบนัและ

ใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบติังานในแต่ละภารกิจทุกครัง 
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มานาสเซ (Manasse, 1986 อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน,์ 2549, หนา้ 69) ไดนิ้ยามวิสยัทศัน์

ว่าเป็นพลงัทีเกิดจากการหลอมความหมาย (Molds meaning) ของทุกคนในองคก์ารนนัและดว้ยเหตุ

ทีฐานสาํคญัของการเป็นผูน้ ําคือตอ้งเป็นผูน้ ําเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary leadership) ซึงManasse

อธิบายเพิมเติมว่าวิสยัทศัน์ทีผูน้าํเกียวขอ้งประกอบดว้ยวิสยัทศัน ์4 ประเภทไดแ้ก่ 

1. วิสยัทศัน์องคก์าร (Organizational vision) ซึงเกียวขอ้งและครอบคลุมการมีภาพทีสมบูรณ์

ขององค์การอย่างมีระบบมีการระบุองค์ประกอบย่อย ๆ และสร้างความเข้าใจถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างองคป์ระกอบยอ่ยเหล่านนั 

2. วิสยัทศัน์เชิงอนาคต (Future vision) เป็นวิสยัทศัน์ทีบ่งบอกถึงภาพทีสมบูรณ์ทีควรเป็น

ในอนาคตขององคก์ารรวมถึงรู้ว่าในสภาพแวดลอ้มทีองค์การตงัอยู่ในอนาคตนันเป็นอย่างไรและ

การทาํหนา้ทีของส่วนต่าง ๆ ภายในองคก์ารในอนาคตเป็นเช่นไร 

3. วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล (Personal vision) ได้แก่วิสัยทัศน์ส่วนตัวของผูน้ ําทีมีความ

ปรารถนาอยา่งแรงกลา้ต่อองคก์ารรวมทงัการกระทาํของบุคคลอืนทีช่วยผูน้าํในการปฏิบติัการเพือ 

ใหอ้งคก์ารปัจจุบนัสามารถเชือมโยงเขา้กบัภาพทีเป็นวิสยัทศัน์ในอนาคตขององคก์าร 

4. วิสัยทศัน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic vision) ไดแ้ก่แนวทางทีทาํให้เกิดการเชือมต่อระหว่าง

ความเป็นจริงปัจจุบนักบัความน่าจะเป็นไปไดใ้นอนาคตดว้ยวิธีการทีเหมาะกบัทงัองค์การและต่อ

ตวัผูน้าํดว้ย 

กล่าวโดยสรุปแลว้ การระบุวิสัยทศัน์อย่างชดัเจนหมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกอย่าง

หนึงของผูบ้ริหารโรงเรียนทีแสดงศกัยภาพของการเป็นผูน้าํโดยเป็นผูมี้วิสัยทศัน์อย่างชดัเจน เพือ

นาํพาองคก์ารสู่เป้าหมายแห่งความสาํเร็จ อีกทงัการระบุวิสัยทศัน์อย่างชดัเจนนีจะส่งผลไปทีผูใ้ต ้

บงัคับบัญชาให้เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ตามไปด้วยอธิบาย และสร้างความเขา้ใจระบุถึงสิงทีเกิดขึนใน

อนาคตว่าโรงเรียนจะปรับเปลียนพฒันาอย่างไรเป็นผูน้าํเพือนาํพาองค์การสู่เป้าหมายแห่งความ 

สาํเร็จทีอธิบายและสร้างความเขา้ใจถึงสิงทีเกิดขึนว่าโรงเรียนจะปรับเปลียนพฒันาอย่างไรก็ตาม

การระบุวิสยัทศัน์อยา่งชดัเจนนีจะส่งผลไปทีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นผูมี้วิสัยทศัน์ตามไปดว้ยมีการ

กาํหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาอย่างชัดเจนโดยให้ผูมี้ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการกาํหนด

วิสยัทศัน์ปรับระบบและการทาํงานปัจจุบนัใหรั้บกบัการดาํเนินงานสู่จุดทีตอ้งการในอนาคตไม่ยึด

ติดกับปัญหาเฉพาะหน้าหรือในระบบปัจจุบนัและให้ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการวาง

แผนการปฏิบติังานในแต่ละภารกิจทุกครัง 

2. การเกอืกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม (Fostering the acceptance of group goals) 

ทองทิพภา วริิยะพนัธ์ุ (2546, หนา้ 30-35) กล่าวว่าการทาํงานใด ๆ ก็ตามปัญหาอยา่งหนึงที

มกัจะเกิดขึนและทาํให้การทาํงานนัน ๆ ไม่ประสบความสาํเร็จเท่าทีควรก็คือปัญหาเกียวกบัการ
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ยอมรับหรือทีเรียกว่า Acceptability ดงัจะเห็นไดว้่าการทาํงานของบุคคลในองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นองคก์รธุรกิจองคก์รภาครัฐหรือแมแ้ต่พรรคการเมืองต่างก็ประสบกบัปัญหาเกียวกบัการไดรั้บ

การยอมรับหรือไม่ไดรั้บการยอมรับอยา่งทวัหนา้กนัเช่นทีเป็นข่าวในหนงัสือพิมพอ์ยูเ่สมอหรืออาจ

เห็นไดจ้ากโพลของสาํนักต่าง ๆ เมือมีการสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนเป็นตน้การยอมรับ 

(Acceptability) ในทีนีหมายถึงความสามารถในการยอมรับไดแ้ก่เป็นบุคคลทีผูอื้นสามารถยอมรับ

ไดพ้อสมควรตวัอย่างเช่นเป็นบุคคลทีเพือนร่วมงานผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคับบญัชาตลอดจน

บุคคลทวัไปสามารถยอมรับไดว้่าเป็นคนทีมีความรู้ความสามารถมีความตงัใจมุ่งมนัทีจะทาํงานให้

สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีทงันีบุคคลทีจะเป็นทียอมรับของบุคคลอืนไดค้วรเป็นผูที้ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผูอื้นไม่ยดึตนเป็นทีตงัไม่ยึดมนัถือมนัหรือมีอคติสูงเกินไปอีกทงัยงัควรเป็นผูมี้มนุษย

สมัพนัธดี์รู้จกัการยดืหยุน่เห็นคุณค่าผูอื้นและรู้จกัการใหเ้กียรติผูอื้นฯลฯเพือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ

การทาํงานร่วมกนั 

ดงันันในการแสดงออกของตน (Self - expression) จึงจาํเป็นตอ้งกระทาํดว้ยความระมดั 

ระวงัจะไดไ้ม่เกิดการกระทบกระทงักบัผูอื้นให้เป็นผลเสียต่อตนเองและการงานทีตอ้งรับผิดชอบ

เนืองจากลกัษณะการทาํงานในยคุนีมีความสลบัซบัซอ้นมีการแข่งขนัและมีปัจจยัต่าง ๆ มากระทบ

มากมายทาํใหก้ารทาํงานในยุคนีตอ้งอาศยัการทาํงานเป็นทีม (Team work) เพือให้งานมีประสิทธิ 

ภาพจึงจะไดรั้บผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีตอ้งการและยงัตอ้งใชแ้นวทางการบริหารงานแบบมีส่วน

ร่วม (Participative management) ทีถือว่าทุกคนเป็นทรัพยากรมนุษยที์มีคุณค่าในการสร้างประโยชน์

ใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลทาํใหทุ้กคนควรมีโอกาสมีส่วนร่วมในการบริหารงาน วางแผน

และตดัสินใจซึงการมีส่วนร่วมนีไม่ไดเ้ป็นการเขา้มาเกียวขอ้งในงาน (Task involve ment)เฉพาะใน

ดา้นร่างกาย (Physical contribution) เท่านนัแต่ยงัเป็นการเกียวขอ้งในดา้นสติปัญญาและอารมณ์ใน

การทาํงานดว้ยทาํให้การบริหารในรูปแบบนีสร้างความผกูพนั (Commitment) ทาํให้ไดรั้บความ

ร่วมมือจากบุคคลทีเกียวขอ้งมากยงิขึนดว้ยเหตุนีเพือเป็นแนวทางให้ไดรั้บการยอมรับจากผูอื้นเรา

อาจประยกุตใ์ชห้ลกัการของการสร้างความสมัพนัธแ์บบเผชิญหน้าเพือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อ

ผูอื้นไดด้งันี 

1. เขา้ใจตนเองอย่างถูกตอ้งและประเมินคุณค่าของตวัเองอย่างยุติธรรมทงันีเราสามารถ

เรียนรู้ใหเ้กิดความเขา้ใจตนเองจากปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัของคนอืนไดโ้ดยการนาํหลกัการของการ 

ศึกษามาใชเ้ป็นพืนฐานให้เรารู้จกัการยอมรับตนเองซึงเป็นทกัษะสาํคญัก่อนทีเราจะเรียนรู้ทกัษะ 

อืน ๆ ต่อไป 

2. ความรู้สึกต่างวฒันธรรมหรือความสามารถทีจะเขา้ใจค่านิยมของคนอืนเพือสร้างความ

เขา้ใจในตวัของผูอื้นเราจะตอ้งคาํนึงถึงและเห็นคุณค่าวฒันธรรมของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง 
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3. ความแตกต่างทางวฒันธรรมระหว่างประเทศสังคมแต่ละประเทศย่อมมีวฒันธรรมที

แตกต่างกนัออกไปภาพพจน์ทางสงัคมจึงเป็นเครืองสะทอ้นบรรทดัฐานของสังคมหรืออาจใชเ้ป็น

วิธีการทีจะแสดงใหผู้อื้นรู้ถึงความนึกคิดความตอ้งการของคนแต่ละเชือชาติทีแตกต่างกนั 

4. ความรู้สึกอ่อนนอ้มถ่อมตนเพือจะไดรู้้สึกถึงคุณค่าของคนอืนหรือมีความสามารถทีจะ

เขา้ใจคุณค่าของตนว่าไม่จาํเป็นตอ้งดีกว่าหรือเลวกว่าคุณค่าของคนอืนบุคคลทีคิดว่าค่านิยมของ

ตวัเองสูงสุดจะไม่สนใจนึกถึงความคิดเห็นและค่านิยมของคนอืนซึงจะทาํใหก้ลายเป็นจุดอ่อนอยา่ง

หนึงทีทาํใหไ้ม่ประสบความสาํเร็จในการทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

5. ความกระตือรือร้นทีจะแกปั้ญหาโดยการคิดอยูเ่สมอว่าปัญหาทุกปัญหาสามารถแกไ้ขให้

ลุล่วงไดถ้า้ใชค้วามพยายามและความตงัใจจริงดงันันการสือสารและความเขา้ใจทีมีต่อกนัจึงเป็น

สิงจาํเป็นทีตอ้งกระทาํแต่ตอ้งระวงัไม่ใหมี้ความกระตือรือร้นมากเกินไปเพราะจะเป็นการกระทาํที

แสดงเจตนาอยา่งชดัแจง้เกินไป 

6.  ความยืดหยุ่นส่วนบุคคลหรือความสามารถทีจะยอมรับการตอบสนองและวิธีการที

แตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ทีเกิดขึนไดเ้ป็นการรับรู้สถานการณ์ทีเกิดขึนอย่างถูกตอ้งและปรับ

พฤติกรรมใหเ้ขา้กบัสภาพความเป็นจริง 

7.  ทกัษะในการเจรจาต่อรองหรือความสามารถในการสร้างสรรคเ์พือสาํรวจความแตกต่าง

จะไดห้าสิงทีเหมือนกนัโดยพืนฐานจะไดน้าํมาเป็นขอ้ต่อรองในการเจรจาทาํให้รู้จกัผ่อนหนักผ่อน

เบาในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและวฒันธรรมขององค์กรทาํให้สามารถนาํมาใชแ้ก ้

ปัญหาทีเกียวกบัคนไดโ้ดยไม่ไปดูถูกดูหมินผูอื้นหรือทาํให้ผูอื้นตอ้งเสียหน้าหรือเสียความรู้สึกที 

ดี ๆ ไป 

8. การปรับปรุงทกัษะและกลยุทธ์เพือสร้างการยอมรับโดยการมีสายตายาวไกลถึงองค์ 

ประกอบใหม่ ๆ ในส่วนต่าง ๆ ซึงแต่เดิมไม่เคยสังเกตมาก่อนอาทิเช่นถา้เป็นคนทีไม่นึกถึงจิตใจ

ของผูอื้นก็ตอ้งทาํการปรับปรุงแกไ้ขตนเองโดยการเริมตน้ดว้ยคาํขอโทษหรือบางคนอาจคน้พบสิง

ใหม่ ๆ ในตวัคนอืนทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างใหญ่หลวงได้เช่นถา้เราคิดว่าเขาเป็นคนมี

ความสามารถแลว้เราเปิดโอกาสใหเ้ขาทาํงานอยา่งเต็มทีการทาํงานของคน ๆ นันอาจจะแปรผนัไป

เป็นเช่นทีเราคิดไดซึ้งถา้เป็นเช่นนนัจะเกิดเป็นผลดีต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก 

9. มีความอดทนและยอมรับความคิดเป็นของผูอื้นอาจใชว้ิธีลองคิดถึงสถานการณ์ทีคนอืน

กาํลงัเผชิญอยูจ่ะทาํใหเ้ขา้ใจผูอื้นยงิขึนขณะเดียวกนัก็ควรประยุกต์ใชห้ลกัพรหมวิหาร 4 ตลอดจน

หลกัการอืน ๆ ประกอบดว้ยเพือให้สามารถทาํใจให้อยู่ร่วมกบัผูอื้นไดอ้ย่างเป็นสุขจากทีกล่าวมา

ขา้งตน้หลกัการสาํคญัทีจะทาํใหผู้อื้นยอมรับเราไดน้ันไม่ใช่อยู่ทีเราเป็นผูพู้ดให้ผูอื้นยอมรับในตัว

เราแต่เราจะตอ้งพิสูจน์ใหผู้อื้นเห็นความดีงามทงัดา้นจิตใจและการกระทาํโดยการสร้างศรัทธาให้
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ผูอื้นเชือมนัและให้การยอมรับนับถือเราอย่างจริงใจเองเพราะการยอมรับเป็นเรืองของการรับรู้ 

(Perception) ของแต่ละบุคคลว่าเขามีการรับรู้มีความเขา้ใจและมีความคิดเห็นต่อเราเช่นไรทาํใหก้าร

ยอมรับเป็นเรืองทีตอ้งใชเ้วลาแต่หากทาํไดน้นัคือรางวลัชีวิต 

กล่าวโดยสรุปแลว้ การเกือกลูการยอมรับเป้าหมายของกลุ่มหมายถึงพฤติกรรมการแสดง 

ออกของผูบ้ริหารโรงเรียนทีมีเป้าหมายในการส่งเสริมการร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือกบัคน 

ทาํงานเพือใหก้ารทาํงานเป็นกลุ่มสู่เป้าหมายทีตรงกนัผูบ้ริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวน 

การของการพฒันาเป้าหมายของโรงเรียนผูบ้ริหารกระตุน้ครูทุกคนให้ทาํงานเพือมุ่งสู่เป้าหมาย

เดียวกันผูบ้ริหารร่วมกบัคณะครูใช้วิธีการคิดแบบแกปั้ญหาในการสร้างเป้าหมายของโรงเรียน

ผูบ้ริหารร่วมกบัคณะครูประชุมปรึกษาหารือเพือจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมายของโรงเรียน

ผูบ้ริหารกระตุน้คณะครูทาํการประเมินความกา้วหน้าของการปฏิบติัตามเป้าหมายอย่างสมาํเสมอ

และผูบ้ริหารยอมรับฟังการแสดงความคิดเห็นของครูในการแกปั้ญหา 

3. การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล (Providing individual support) 

เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารทีแสดงให้เห็นการสนับสนุนเป็นรายบุคคลชีให้เห็นถึงความ

เคารพต่อสมาชิกในโรงเรียนการใหค้วามสนใจในการปฏิบติังาน ความรู้สึก และความตอ้งการส่วน

ตนของบุคลากรทุกคนการติดต่อสือสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคล มีการเอาใจใส่ต่อการ

ปฏิบติังาน สอนงานให้แก่ผูป้ฏิบติัหรือผูต้ามวิเคราะห์ความตอ้งการและความสามารถของแต่ละ

บุคคลคอยเป็นพีเลียงในการทาํงานส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานใหมี้การพฒันาคนเองในทุกดา้นมีความ

ชืนชมและความยนิดีแก่ผูร่้วมงานทีประสบความสาํเร็จใหก้าํลงัใจแก่ผูร่้วมงานทีทาํงานไม่ประสบ

ผลสาํเร็จ คอยชีแนะจุดบกพร่องต่าง ๆ พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารทีแสดงให้เห็นการ

สนบัสนุนเป็นรายบุคคลชีใหเ้ห็นถึงความเคารพต่อสมาชิกในโรงเรียนการใหค้วามสนใจในผลการ

ปฏิบติังานความรู้สึกและความตอ้งการส่วนตนของบุคลากรทุกคนการติดต่อสือสารแบบสองทาง

และเป็นรายบุคคลมีการเอาใจใส่ในการปฏิบติังานสอนงานใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัหรือผูต้ามวิเคราะห์ความ

ตอ้งการและความสามารถของแต่ละบุคคลคอยเป็นพีเลียงในการทาํงานส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานให้

มีการพฒันาตนเองในทุกดา้นมีความชืนชมและความยินดีแก่ผูร่้วมงานทีประสบความสาํเร็จให้

กาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานทีทาํงานไม่ประสบความสาํเร็จคอยชีแนะจุดบกพร่องต่าง ๆ ผูบ้ริหารจดัให้

คณะครูเขา้รับการอบรมเพือพฒันาความรู้และทกัษะอย่างกวา้งขวางสนับสนุนทรัพยากรทางการ

บริหารทีจาํเป็นในการทาํงานแก่คณะครูทุกคนผูบ้ริหารปฏิบติัต่อคณะครูโดยเคารพยึดความตอ้ง 

การและความสามารถพิเศษของครูเป็นรายบุคคลผูบ้ริหารนาํความคิดเห็นของคณะครูไปพิจารณา

และปรับใชใ้นการปฏิบติังานผูบ้ริหารแสดงออกถึงการใส่ใจในความตอ้งการเฉพาะของคณะครู

และใหก้ารสนบัสนุนใหก้าํลงัใจยกยอ่งใหเ้กียรติผูอื้นในโอกาสทีเหมาะสม 
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เฮ้าส์ และมิชเชล (House และ Mitchell, 1997 อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2549, หน้า 

283) ไดก้ล่าวเกียวกบัภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุน (Supportive leadership) ในประเภทพฤติกรรมผูน้าํ

ตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมายดงันี 

ผูน้าํใหก้ารสนับสนุนและมีพฤติกรรมทีเป็นมิตรทีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเขา้ถึงไดง่้าย

เป็นผูน้าํจะแสดงพฤติกรรมให้การสนับสนุนในการสร้างบรรยากาศทีดีของการทาํงานของผูใ้ต้ 

บงัคบับัญชารวมทงัการให้การปฏิบติัอย่างเสมอภาคและให้การนับถือต่อศกัดิศรีของผูใ้ตบ้งัคับ 

บญัชา 

ดุกค์ (Duke, 1998 อา้งถึงใน ถวิล มาตรเลียม, 2544, หน้า 113) ไดก้ล่าวเกียวกบับทบาท

ของผูบ้ริหารโรงเรียนไวต้อนหนึงว่าควรมีบทบาทดงันี 

1. สงัเกตการณ์สอนเสมอ 

2. ชีแจงจุดเด่นและจุดดอ้ยทีครูผูส้อนตอ้งพฒันา 

3. ควบคุมกระบวนการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 

4. แลกเปลียนเรียนรู้ความคิดเห็นประสบการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

5. กระตุน้ใหค้ณะครูอาจารยไ์ดพ้ฒันาการจดัการหอ้งเรียนใหแ้ปลกใหม่และน่าสนใจ 

6. ใหค้วามสาํคญัในการจดักิจกรรมทีสาํเร็จและยอมรับครูอาจารยที์มีความคิดใหม่ ๆ และ

มีความคิดสร้างสรรค ์

7. ใหก้ารสนบัสนุนชีแนะแก่ครูอาจารยเ์พือความสาํเร็จของงาน 

กล่าวโดยสรุปแลว้ การใหก้ารสนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคลหมายถึงพฤติกรรมการแสดง 

ออกของผูบ้ริหารทีแสดงใหเ้ห็นการสนบัสนุนเป็นรายบุคคลโดยชีใหเ้ห็นถึงความเคารพต่อสมาชิก

ในโรงเรียนในการให้ความสนใจในผลการปฏิบติังานใสใจความรู้สึกและความตอ้งการส่วนตน

ของบุคลากรทุกคนการติดต่อสือสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคลมีการเอาใจใส่ในการปฏิบติั 

งานสอนงานใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัหรือผูต้ามวิเคราะห์ความตอ้งการและความสามารถของแต่ละบุคคลคอย

เป็นพีเลียงในการทาํงานส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานใหมี้การพฒันาตนเองในทุกดา้นมีความชืนชมและ

ความยนิดีแก่ผูร่้วมงานทีประสบความสาํเร็จใหก้าํลงัใจแก่ผูร่้วมงานทีทาํงานไม่ประสบความสาํเร็จ

คอยชีแนะจุดบกพร่องต่าง ๆ ผูบ้ริหารจดัให้คณะครูเขา้รับการอบรมเพือพฒันาความรู้และทกัษะ

อยา่งกวา้งขวางสนบัสนุนทรัพยากรทางการบริหารทีจาํเป็นในการทาํงานแก่คณะครูทุกคนผูบ้ริหาร

ปฏิบติัต่อคณะครูโดยเคารพยดึความตอ้งการและความสามารถพิเศษของครูเป็นรายบุคคลผูบ้ริหาร

นาํความคิดเห็นของคณะครูไปพิจารณาและปรับใชใ้นการปฏิบติังานผูบ้ริหารแสดงออกถึงการใส่

ใจในความต้องการเฉพาะของคณะครูและให้การสนับสนุนให้กาํลงัใจยกย่องให้เกียรติผูอื้นใน

โอกาสทีเหมาะสม 
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4. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation) 

เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารในการสร้างความทา้ทายใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียนในเรืองของ

การทบทวน ตรวจสอบการทาํงานของตนเองในปัจจุบนัว่ามีขอ้ผิดพลาดบกพร่องอย่างไรและหา

วิธีการคิดแกปั้ญหาอยา่งหลากหลายดว้ยวิธีการทีแตกต่างไปจากเดิมพฤติกรรมการแสดงออกของ

ผูบ้ริหารในการสร้างความทา้ทายใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียนในเรืองของการทบทวนตรวจสอบการ

ทาํงานของตนเองในปัจจุบนัว่ามีข้อผิดพลาดบกพร่องอย่างไรและหาวิธีการคิดแกปั้ญหาอย่าง

หลากหลายดว้ยวิธีการทีแตกต่างไปจากเดิมการแสดงออกของผูบ้ริหารโรงเรียนทีใชว้ิธีการต่าง ๆ 

ในการกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาโดยให้เกิด

ความพอใจและมีความตังใจดว้ยการใชสื้อและภาษาทีเขา้ใจง่ายส่งเสริมให้ผูใ้ต้บงัคบับัญชาได้

เขา้ใจในบทบาทและยอมรับบทบาทสร้างความมนัใจและส่งเสริมคุณค่าส่งผลให้บุคลากรมีความ

พยายามและแกปั้ญหาในการปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อยการกระตุน้ทางปัญญายงัเป็นกระบวน 

การทีผูน้าํใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการกระตุน้ผูต้ามเพือใหเ้ห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา

โดยใหผู้ต้ามเกิดความพอใจและมีความตงัใจดว้ยการใชสื้อและภาษาทีเขา้ใจง่ายส่งเสริมใหผู้ต้ามได้

เขา้ใจในบทบาทและยอมรับบทบาทสร้างความมนัใจและส่งเสริมคุณค่าส่งผลให้บุคลากรมีความ

พยายามและแกปั้ญหาในการปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อยกระตุน้ใหค้ณะครูไดท้บทวนการปฏิบติั 

งานของตนอีกครังว่าตรงกบัเป้าหมายของโรงเรียนหรือไม่กระตุ้นให้คณะครูคิดว่าตนเองไดท้าํ

อะไรบา้งทีเป็นการพฒันาผูเ้รียนผูบ้ริหารจดัหาขอ้มูลข่าวสารทีจะช่วยคณะครูให้คิดถึงแนวทาง

หรือวิธีการทีจะพฒันาผูเ้รียนมีการส่งเสริมให้เกิดการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เพือเป็น

พืนฐานการพฒันาองคก์รและผูบ้ริหารมีการริเริมและพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรเครืองมือ

อุปกรณ์กิจกรรมใหเ้อือต่อการพฒันาการเรียนรู้ในองคก์ร 

แบส (Bass, 1999 อา้งถึงในโกเมธ พิมพ์เบา้ธรรม, 2547, หน้า 31-32) ได้กล่าวไวใ้น

รูปแบบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงว่าการกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual stimulation) เป็นกระบวน 

การทีผูน้าํกระตุน้ผูต้ามใหเ้ห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหาโดยการกระทาํให้ผูต้ามมี

ความพอใจและมีความตงัใจดว้ยการใชส้ญัลกัษณ์จินตนาการและภาษาทีเขา้ใจง่ายส่งเสริมให้ผูต้าม

ไดเ้ขา้ใจบทบาทและยอมรับในบทบาทสร้างความมนัใจและส่งเสริมคุณค่าของผลลพัธ์ทีตอ้งการ

เป็นผลใหบุ้คลากรเกิดความพยายามในการปฏิบติังานมากขึนและแกปั้ญหาในการปฏิบติังานดว้ย

ความเรียบร้อยการกระตุน้ทางปัญญาเป็นการใชแ้รงจูงใจโดยใหข้อ้เท็จจริงความรู้หลกัการแนวคิด

ทฤษฎีต่าง ๆ รวมทงักิจกรรมกลวิธีโครงการขอ้เสนอแนะโดยเสนอความคิดอย่างเปิดเผยตรงไป 

ตรงมามีการสนบัสนุนและคดัคา้นโตแ้ยง้พยายามเนน้จุดอ่อนของวฒันธรรมดงัเดิมและเน้นจุดแข็ง

ของวฒันธรรมในองคก์าร 
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อรุณ รักธรรม (2534, หน้า 198-202) กล่าวถึงบุคลิกภาพของผูน้าํทีจะช่วยเสริมสร้าง

คุณลกัษณะของผูน้าํสรุปไดว้่าการมีความสามารถทางดา้นปัญญาคือสามารถเขา้ใจสิงต่าง ๆ ไดมี้

เชาวปั์ญญาไหวพริบวินิจฉยัปัญหาสามารถตดัสินใจไดถ้กูตอ้งทนัท่วงทีมีอุปนิสยัทีน่ายกย่องทาํให้

เกิดความประทบัใจในอากัปกิริยาความประพฤติและศีลธรรมจรรยาเช่นสุภาพอ่อนโยนความ

ซือสตัยสุ์จริตไม่เห็นแก่ตวัควบคุมอารมณ์ไม่ใหแ้สดงออกในลกัษณะอนัไม่พึงปรารถนาเช่นความ

ไม่พอใจโกรธฉุนเฉียวซึงมีผลต่องานการปกครองและร่างกายอนัไดแ้ก่ลกัษณะรูปร่างความสูงตาํ

ลกัษณะสีผวิการแต่งกายและสุขภาพซึงมีส่วนเสริมบุคลิกภาพของผูน้าํ 

กล่าวโดยสรุปแลว้การกระตุน้ทางปัญญาหมายถึงพฤติกรรมของผูบ้ริหารในการสร้างความ

ทา้ทายให้แก่บุคลากรในโรงเรียนในเรืองของการทบทวน ตรวจสอบการทาํงานของตนเองใน

ปัจจุบนัว่ามีขอ้ผดิพลาดบกพร่องอยา่งไรและหาวิธีการคิดแกปั้ญหาอย่างหลากหลายดว้ยวิธีการที

แตกต่างไปจากเดิมการแสดงออกของผูบ้ริหารโรงเรียนทีใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบั 

บญัชาเพือใหเ้ห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหาโดยให้เกิดความพอใจและมีความตงัใจ

ดว้ยการใชสื้อและภาษาทีเข้าใจง่ายส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับัญชาได้เขา้ใจในบทบาทและยอมรับ

บทบาทสร้างความมนัใจและส่งเสริมคุณค่าส่งผลให้บุคลากรมีความพยายามและแกปั้ญหาในการ

ปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อยการกระตุน้ทางปัญญายงัเป็นกระบวนการทีผูน้าํใชว้ิธีการต่าง ๆ ใน

การกระตุน้ผูต้ามเพือใหเ้ห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหาโดยให้ผูต้ามเกิดความพอใจ

และมีความตังใจด้วยการใช้สือและภาษาทีเข้าใจง่ายส่งเสริมให้ผูต้ามได้เข้าใจในบทบาทและ

ยอมรับบทบาทสร้างความมนัใจและส่งเสริมคุณค่าส่งผลให้บุคลากรมีความพยายามและแกปั้ญหา

ในการปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อยกระตุน้ใหค้ณะครูไดท้บทวนการปฏิบติังานของตนอีกครังว่า

ตรงกบัเป้าหมายของโรงเรียนหรือไม่กระตุน้ใหค้ณะครูคิดว่าตนเองไดท้าํอะไรบา้งทีเป็นการพฒันา

ผูเ้รียนผูบ้ริหารจดัหาขอ้มลูข่าวสารทีจะช่วยคณะครูใหคิ้ดถึงแนวทางหรือวิธีการทีจะพฒันาผูเ้รียน

มีการส่งเสริมให้เกิดการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เพือเป็นพืนฐานการพฒันาองค์กรและ

ผูบ้ริหารมีการริเริมและพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรเครืองมืออุปกรณ์กิจกรรมให้เอือต่อการ

พฒันาการเรียนรู้ในองคก์ร 

5. การเป็นแบบอย่างทีเหมาะสม (Providing an appropriate model) 

เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารทีพยายามสร้างตวัอยา่งทีดีใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียนไดก้ระทาํ

ตามในเรืองของค่านิยมและคุณธรรม คอยแนะนาํ ตกัเตือน ควบคุม กาํกบัดูแลบุคลากรในโรงเรียน 

การทีจะปฏิบัติหน้าทีดงักล่าวให้ไดผ้ลดีผูบ้ริหารตอ้งประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอย่างทีดีมิฉะนัน

คาํแนะนาํตกัเตือนหรือการกาํกบัดูแลของผูบ้ริหารจะขาดความสาํคญัไม่เป็นทียอมรับของบุคลากร

ในโรงเรียนผูบ้ริหารทีปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีในทุก ๆ ดา้น เช่น ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ความ
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ยติุธรรมและบุคลิกภาพจะมีผลสูงต่อการยอมรับของบุคลากรทาํให้เกิดความเชือถือศรัทธาต่อการ

บริหารงาน จนสามารถปฏิบติัตามไดด้ว้ยความพึงพอใจพฤติกรรมการแสดงของผูบ้ริหารทีพยายาม

สร้างตัวอย่างทีดีให้แก่บุคลกรในโรงเรียนไดก้ระทาํตามในเรืองของค่านิยมและคุณธรรมคอย

แนะนาํตกัเตือนควบคุมกาํกบัดูแลบุคลากรในโรงเรียนการทีจะปฏิบัติหน้าทีดงักล่าวให้ไดผ้ลดี

ผูบ้ริหารตอ้งประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอยา่งทีดีมิฉะนนัคาํแนะนาํตกัเตือนหรือการกาํกบัดูแลของผู ้

ปฏิบติัจะขาดความสาํคญัไม่เป็นทียอมรับของบุคลากรในโรงเรียนผูบ้ริหารทีปฏิบติัตนเป็นแบบ 

อยา่งทีดีในทุก ๆ ดา้นเช่นดา้นคุณธรรมจริยธรรมความยุติธรรมและบุคลิกภาพจะมีผลสูงต่อการ

ยอมรับของบุคลากรทาํใหเ้กิดความเชือถือศรัทธาต่อการบริหารงานจนสามารถปฏิบติัตามไดด้ว้ย

ความพึงพอใจการแสดงออกของผูบ้ริหารโรงเรียนทีปฏิบติัในสิงทีดีเพือกระตุน้และจูงใจเพือให้

ผูร่้วมงานไดป้ฏิบติัตามเป็นทียอมรับเชือถือและศรัทธาคือผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบในการปฏิบติั 

งานตามบทบาทหน้าทีของตนมีการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํไดเ้หมาะสมกบับทบาทเป็นผูน้าํ การเป็น

แบบอย่างทีเหมาะสมเป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารทีปฏิบติัในสิงทีดีเพือกระตุน้และจูงใจเพือให้

ผูร่้วมงานไดป้ฏิบติัตามทงัดา้นคุณธรรมจริยธรรมบุคลิกภาพจนเป็นทียอมรับเชือถือและศรัทธาโดย

การปฏิบติัมากกว่าการพดูใชผ้ลการปฏิบติังานของตนเองเป็นตวัอยา่งของความสาํเร็จประพฤติตน

เป็นแบบอย่างทีดีให้คณะครูไดป้ฏิบัติตามมีเมตตาธรรมต่อคณะครูทุกคนมีความยุติธรรมและ

เหตุผลและยดึมนัในหลกัศาสนาและการครองตน 

แอนดรูฮาล์ปิน (Andrew W. Halpin, 1990 อา้งถึงในโกเมธ พิมพเ์บา้ธรรม, 2547, หน้า 22) 

กล่าวไวใ้นพฤติกรรมของผูบ้ริหารว่าการเป็นแบบอย่างเป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารทีพยายาม

ช่วยเหลือและใหข้อ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนผูบ้ริหารจะพยายามกระตุน้และจูงใจ

ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดงความสามารถแต่ไม่เป็นการควบคุมโดยใกลชิ้ดผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมี

โอกาสไดแ้สดงความสามารถสูงการควบคุมผูบ้ริหารจะใช้วิธีการปฏิบติังานต่าง ๆ ของตนให้ดี

ทีสุดจนเป็นแบบอยา่งทีผูอื้นจะยดึถือปฏิบติัได ้

คูสเซอร์ และโพสเนอร์ (Kouzer& Posner,1991 อา้งถึงใน เมทินี จิตรอ่อนนอ้ม, 2541, หน้า 

12 - 17) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูต้ามทีมีต่อผูน้าํเกียวกบัการปฏิบติัของผูน้าํตามคุณลกัษณะ

พบว่าผูน้าํทีดีควรมีการปฏิบติัภาวะผูน้าํทีสมควรเป็นแบบอย่าง 5 ดา้นคือการสร้างกระบวนการ

แบบทา้ทายการสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้กิดวิสยัทศัน์ร่วมกนัการทาํให้คนอืนไดแ้สดงความสามารถ

การเป็นแบบอยา่งและการเสริมสร้างกาํลงัใจในดา้นการเป็นแบบอยา่งนนัKouzer& Posner กล่าวว่า

ผูน้าํควรปฏิบติัดงันี 

1. ทาํตวัอยา่งตามค่านิยมร่วมกนัอยา่งสมาํเสมอผูน้าํจะมีความชดัเจนในหลกัปรัชญาของ

ภาวะผูน้าํมีค่านิยมของตนเองคิดสร้างสรรค์มาตรฐานของความเป็นเลิศและกาํหนดเป็นค่านิยม
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ร่วมกนัเพือจะเป็นแนวทางในการตดัสินใจและการทาํงานในองค์การผูน้าํจะกระทาํตนเป็นแบบ 

อยา่งในสิงทีคาดหวงัจากผูอื้นสิงสาํคญัคือผูน้าํจะตอ้งกระทาํตามคาํพูดหรือสัญญาทีให้ไวแ้ละทาํ

ตามความมุ่งมนัทีไดต้งัใจไวเ้สมอทงัยงัใหมี้การตรวจสอบการกระทาํของตนเองและผูร่้วมงานว่า

เป็นไปตามหลกัการและมาตรฐานทีตกลงร่วมกนัไวอ้ย่างสมาํเสมอเพือนาํขอ้มูลยอ้นกลบัมาเป็น

แนวทางให้สามารถทําตามทีพูดไว้ได้อย่างมั นคงซึงจะทําให้ผูน้ ํามีความเชือถือได้และเป็น

แบบอยา่งทีดี 

2. เริมจากความสาํเร็จทีละนอ้ยซึงจะส่งเสริมใหก้า้วหน้าอย่างมนัคงและสร้างความยึดมนั

ผกูพนัผูน้าํจะริเริมสิงใหม่ทีมีคุณภาพซึงคุณภาพเป็นหน้าทีของทุกคนและตอ้งเริมตน้ทีตวัเองทาํ

เหมือนเป็นงานของเราเองเลือกสิงทีเป็นไปไดจ้ริงมาปฏิบติักาํหนดเป้าหมายทีสามารถบรรลุผล

สาํเร็จไดมี้การวางแผนงานรัดกุมรอบคอบและกาํหนดเวลาเกณฑ์ในการติดตามการดาํเนินงานทุก

โครงการและทุกโปรแกรมผูน้าํจะแบ่งงานและทีมงานใหเ้ลก็ลงเพือจะไดเ้กิดความคล่องตวัทาํงาน

ไดง่้ายและเร็วขึนให้คนทาํงานตามความสามารถทีมีอยู่จากนันค่อย ๆ พฒันาขึนไปทีละน้อยเป็น

การกา้วหนา้สู่เป้าหมายทีละขนัตอนอยา่งมนัคงและสร้างความยดึมนัผกูพนัไปในเวลาเดียวกนั 

กล่าวโดยสรุปแลว้การเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสมหมายถึงพฤติกรรมของผูบ้ริหารทีพยายาม

สร้างตวัอย่างทีดีให้แก่บุคลากรในโรงเรียนไดก้ระทาํตามในเรืองของค่านิยมและคุณธรรม คอย

แนะนาํ ตกัเตือน ควบคุม กาํกบัดูแลบุคลากรในโรงเรียน การทีจะปฏิบติัหน้าทีดงักล่าวให้ไดผ้ลดี

ผูบ้ริหารตอ้งประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอย่างทีดีมิฉะนันคาํแนะนาํตกัเตือนหรือการกาํกบัดูแลของ

ผูบ้ริหารจะขาดความสาํคญัไม่เป็นทียอมรับของบุคลากรในโรงเรียนปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดีใน

ทุก ๆ ดา้น เช่น ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ความยติุธรรมและบุคลิกภาพจะมีผลสูงต่อการยอมรับของ

บุคลากรทาํให้เกิดความเชือถือศรัทธาต่อการบริหารงาน จนสามารถปฏิบัติตามไดด้้วยความพึง

พอใจพฤติกรรมการแสดงของผูบ้ริหารทีพยายามสร้างตวัอย่างทีดีให้แก่บุคลกรในโรงเรียนได้

กระทาํตามในเรืองของค่านิยมและคุณธรรมคอยแนะนาํตกัเตือนควบคุมกาํกับดูแลบุคลากรใน

โรงเรียนประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอย่างทีดีมิฉะนันคาํแนะนําตักเตือนหรือการกาํกับดูแลของผู ้

ปฏิบติัจะขาดความสาํคญัไม่เป็นทียอมรับของบุคลากรในโรงเรียนปฏิบติัในสิงทีดีเพือกระตุน้และ

จูงใจเพือใหผู้ร่้วมงานไดป้ฏิบติัตามเป็นทียอมรับเชือถือและศรัทธามีความรับผิดชอบในการปฏิบติั 

งานตามบทบาทหน้าทีของตนมีการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํไดเ้หมาะสมกบับทบาทเป็นผูน้าํ การเป็น

แบบอย่างทีเหมาะสมเป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารทีปฏิบติัในสิงทีดีเพือกระตุน้และจูงใจเพือให้

ผูร่้วมงานไดป้ฏิบติัตามทงัดา้นคุณธรรมจริยธรรมบุคลิกภาพจนเป็นทียอมรับเชือถือและศรัทธาโดย

การปฏิบติัมากกว่าการพดูใชผ้ลการปฏิบติังานของตนเองเป็นตวัอยา่งของความสาํเร็จประพฤติตน
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เป็นแบบอย่างทีดีให้คณะครูไดป้ฏิบัติตามมีเมตตาธรรมต่อคณะครูทุกคนมีความยุติธรรม และ

เหตุผลและยดึมนัในหลกัศาสนาและการครองตน 

6. การคาดหวงัผลการปฏิบัตงิานของผู้ตามในระดับสูง (High performance expectations) 

เป็นพฤติกรรมทีผูน้าํแสดงออกถึงความคาดหวงัในผลการปฏิบติังานทีดีเลิศ งานมีคุณภาพ 

มีผลการปฏิบติังานทีดีจากบุคลากรในโรงเรียนบุคลากรมีความรับผดิชอบในงานมีการทาํเป็นทีมใน

การสร้างสรรคใ์นสิงทีทาํพฤติกรรมผูบ้ริหารทีแสดงออกถึงความคาดหวงัในผลการปฏิบติังานทีดี

เลิศงานมีคุณภาพมีผลการปฏิบติังานทีดีจากบุคลากรในโรงเรียนบุคลากรมีความรับผิดชอบในงาน

มีการทาํงานเป็นทีมการสร้างสรรคใ์นสิงทีทาํการแสดงออกของผูบ้ริหารโรงเรียนทีทาํให้คณะครู

และบุคลากรในโรงเรียนรับรู้ว่าผูบ้ริหารต้องการผลการปฏิบัติงานทีดีจากบุคลากรมีความ

รับผดิชอบในงานมีการทาํงานเป็นทีมและการสร้างสรรคใ์นสิงทีปฏิบติัคือผูบ้ริหารยืนหยดัทีจะให้

บุคลากรทาํงานให้ดีทีสุดเท่านันการคาดหวงัผลการปฏิบัติงานของผูต้ามในระดับสูงเป็นการ

แสดงออกของผูบ้ริหารโรงเรียนทีทาํใหค้ณะครูและบุคลากรในโรงเรียนรับรู้ว่าผูบ้ริหารตอ้งการผล

การปฏิบติังานทีดีจากบุคลากรมีความรับผดิชอบในงานมีการทาํงานเป็นทีมและการสร้างสรรค์ใน

สิงทีปฏิบัติส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานเป็นทีมและผูบ้ริหารกระตุ้นให้คณะครูปฏิบัติการอย่าง

สร้างสรรคเ์พือใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงเรียนให้บุคลากรทราบถึงความคาดหวงัทีสูงในเรืองการ

เป็นมืออาชีพของบุคลากรกระตุน้ให้คณะครูปรับปรุงผลการปฏิบติังานทียงัดีไม่ถึงทีสุดให้ความ 

สาํคญัต่อความรับผิดชอบในหน้าทีของคณะครูส่งเสริมให้มีการปฏิบติังานเป็นทีมและผูบ้ริหาร

กระตุน้ใหค้ณะครูปฏิบติัการอยา่งสร้างสรรคเ์พือใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

มนุษยทุ์กคนลว้นแต่มีความคาดหวงัซึงเป็นสิงทีมีความสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับการดาํรง 

ชีวิตทงันีเพราะความคาดหวงัเกิดขึนเนืองจากแรงผลกัดนัแห่งความตอ้งการโดยอาจจะเป็นความ

ตอ้งการทางสรีรวิทยาเช่นความตอ้งการอาหารนาํหรือความตอ้งการทางสังคมเช่นความตอ้งการ

ความสนใจการยอมรับจากผูอื้นอนันับไดว้่าเป็นลกัษณะความตอ้งการพืนฐานโดยทวัไปทีมนุษย ์

ทุกคนคาดหวงัไวห้รืออาจจะคาดหวงัเพือตอ้งการสิงอืนหรือเหตุการณ์อืนต่อไปและถา้เหตุการณ์

นนัเป็นไปดงัทีคาดหวงัหรือตอ้งการบุคคลนันจะพบกบัความสุขแต่หากเหตุการณ์ไม่เป็นไปตาม 

ทีคาดหวงัอนัเนืองมาจากความคาดหวงัอยู่ในระดับทีสูงหรือตาํกว่าความเป็นจริงก็จะทาํให้เกิด

ความรู้สึกผิดหวงัมีความขดัแยง้และเกิดความคบัขอ้งใจทาํให้เกิดความเครียดขึนในทีสุด (Reid, 

1980 อา้งถึงใน วิชาญ รัตนมงคลศกัดิ, 2546, หนา้ 13) 

กติมิา ปรีดีดิลก (2529, หนา้ 247) ไดก้ล่าวเกียวกบัทกัษะของผูน้าํว่าการคาดหวงัพฤติกรรม

จากการปฏิบติังานใด ๆ หากคาดหวงัจะให้ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

แลว้จาํเป็นทีผูป้ฏิบติังานคนนนัจะตอ้งมีความชาํนาญเป็นอย่างดีในสิงทีตนปฏิบติันันคือทกัษะใน
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การปฏิบติังานของตนเองในทาํนองเดียวกนั ผูบ้ริหารทีมีความสามารถในการบริหารงาน จาํเป็นจะ 

ตอ้งมีทกัษะในการเป็นผูน้าํการบริหารงานนนัจึงจะประสบผลสาํเร็จดว้ยดี 

กล่าวโดยสรุปแลว้ การคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้ามในระดบัสูงหมายถึงพฤติกรรม

ทีผูน้าํแสดงออกถึงความคาดหวงัในผลการปฏิบติังานทีดีเลิศ งานมีคุณภาพ มีผลการปฏิบติังานทีดี

จากบุคลากรในโรงเรียนบุคลากรมีความรับผดิชอบในงานมีการทาํเป็นทีมในการสร้างสรรค์ในสิง

ทีทาํการแสดงออกของผูบ้ริหารโรงเรียนทีทาํให้คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนรับรู้ว่าผูบ้ริหาร

ตอ้งการผลการปฏิบติังานทีดีจากบุคลากรมีความรับผิดชอบในงานมีการทาํงานเป็นทีมและการ

สร้างสรรคใ์นสิงทีปฏิบติัคือผูบ้ริหารยืนหยดัทีจะให้บุคลากรทาํงานให้ดีทีสุดเท่านันการคาดหวงั

ผลการปฏิบัติงานของผูต้ามในระดบัสูงเป็นการแสดงออกของผูบ้ริหารโรงเรียนทีทาํให้คณะครู 

และบุคลากรในโรงเรียนรับรู้ว่าผูบ้ริหารตอ้งการผลการปฏิบติังานทีดีจากบุคลากรมีความรับผิด 

ชอบในงานมีการทาํงานเป็นทีมและการสร้างสรรค์ในสิงทีปฏิบติัส่งเสริมให้มีการปฏิบติังานเป็น

ทีมและผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้ณะครูปฏิบติัการอย่างสร้างสรรค์เพือให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน

ให้บุคลากรทราบถึงความคาดหวงัทีสูงในเรืองการเป็นมืออาชีพของบุคลากรกระตุน้ให้คณะครู

ปรับปรุงผลการปฏิบติังานทียงัดีไม่ถึงทีสุดใหค้วามสาํคญัต่อความรับผดิชอบในหนา้ทีของคณะครู

ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานเป็นทีมและผูบ้ริหารกระตุ้นให้คณะครูปฏิบัติการอย่างสร้างสรรค์

เพือใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

 

2.5 งานวจิยัทีเกียวข้อง 

นวลทิพย์ กาฬศิริ (2547) ไดศึ้กษาเรืองแบบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา การวิจยัครังนีผลการวิจยัสรุปไดด้งันี 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํแบบจดัการและภาวะ

ผูน้าํแบบปฏิรูปอยูใ่นระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมากยกเวน้การ

บริหารแบบวางเฉยอยูใ่นระดบัปานกลางเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมาก

ยกเวน้การบริหารแบบวางเฉยอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครูต่อภาวะผูน้าํ

แบบจดัการแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และมีความคิดเห็นภาวะผูน้าํแบบปฏิรูป

แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ขา้ราชการครูมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติยกเวน้การบริหารแบบวางเฉย

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
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ทิพวรรณ โอษคลัง (2549) ไดศึ้กษาเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความผกูพนัต่อสถานศึกษาของครูสังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาเลยเขต1 ผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลียน แปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไดแ้ก่การสร้างบารมีการสร้าง

แรงบนัดาลใจการกระตุน้เชาวปั์ญญาและการคาํนึงถึงเอกบุคคลอยู่ในระดบัมากความผกูพนัต่อ

สถานศึกษาของครูโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไดแ้ก่ความศรัทธาความจงรักภกัดีและความ

ทุ่มเทอยูใ่นระดบัมากพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาความสัมพนัธ์

ในทางบวกกบัความผกูพนัต่อสถานศึกษาของครูสงักดัสานกังานเขตพืนทีการศึกษาเลยเขต 1 อย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

มณีกาญจน์ รัตนธรรม (2548) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน

เขตอาํเภอเมืองสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาตราดผลการวิจยัพบว่าภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอาํเภอเมืองสงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาตราดโดยรวมและราย

ดา้นอยูใ่นระดบัมากการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอาํเภอเมือง

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาตราดจาํแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ในเขตอาํเภอเมืองสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาตราดจาํแนกตามประสบการณ์พบว่าโดยรวม

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติและพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นการมีความคิดริเริมดา้นการ

ยอมรับนบัถือและดา้นโนม้นา้วจิตใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.05 

สมพร จาปานิล (2549) ไดศึ้กษาเรืองภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

สงักดัสานกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่นเขต 5 ผลการวิจยัพบว่า 1) ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยภาพรวมและราย

ดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งหน้าทีต่างกนัมีความ

คิดเห็นเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียน แปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั0.05 3) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบติังานในโรงเรียนทีมีขนาด

ต่างกนัมีความคิดเห็นเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.05 4) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบติังานใน

โรงเรียนทีมีระดบัการจดัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียน แปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.05  

เสาวนิตย์ ทวสัีนทนีนุกูล (2550) ไดศึ้กษาเรืองความสมัพนัธเ์ชิงคาโนนิคอลระหว่างภาวะผู ้

นาปริวรรตการใชอ้าํนาจความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารกบัความมุ่งมนัความพยายามของครู
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ความพอใจในงานและแรงจูงใจในการปฏิรูปสถานศึกษาผลการวิจัยพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพนัธ์ภายในทีมีค่าสูงระหว่างตวัแปรดา้นผูบ้ริหารคือการพฒันาบุคลากรกบัการออกแบบ

องคก์รการออกแบบองคก์รกบัอาํนาจการใหร้างวลัอาํนาจการอา้งอิงกบัอาํนาจขอ้มลูข่าวสารอาํนาจ

ขอ้มลูข่าวสารกบัอาํนาจการเชือมโยงการกาํหนดทิศทางในการปฏิบติังานกบัการพฒันาบุคลากร

ส่วนค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์ภายในทีมีค่าสูงระหว่างตวัแปรด้านครูคือความพยายามกบัความ

พอใจในการทางานโดยทั วไปความมุ่งมนักับความพยายามความพอใจในลกัษณะงานกบัความ

พอใจในผูบ้ังคับบัญชาความพอใจในงานโดยทั วไปกับความพอใจในลักษณะงานส่วนค่า

สมัประสิทธิสหสมัพนัธภ์ายในขา้มกลุ่มทีมีค่าสูงระหว่างตวัแปรดา้นผูบ้ริหารกบัตวัแปรดา้นครูคือ

ความสุขกบัความมุ่งมนัความสุขกบัความพยายามความเก่งกบัความมุ่งมนัความสุขกบัความพอใจ

ในผูร่้วมงานความเก่งกบัความพยายามความดีกบัความมุ่งมนัสหสมัพนัธค์าโนนิคอล ระหว่างกลุ่ม

ตวัแปรดา้นผูบ้ริหารและตวัแปรดา้นครูมีจาํนวน 9 คู่โดย Root ที 1 และ Root ที 2 อธิบายความ

แปรปรวนร่วมได ้32.98 เปอร์เซ็นตแ์ละ 12.23 เปอร์เซ็นตอ์ยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.05 ผล

การวิเคราะห์พารามิเตอร์ในรูปของชุดตวัแปรเกียวกบัครูและผูบ้ริหารขึนใหม่โดยให้ชือว่าความ

ฉลาดทางอารมณ์และการใชอ้าํนาจดา้นบวกของผูบ้ริหารกบัความมุ่งมนัของครูและการใชอ้าํนาจ

แบบเขม้งวดของผูบ้ริหารกบัความพอใจในงานของครู 

สุรชิน วิเศษลา (2551) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบเรืองภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ทีประสบการณ์การทาํงานและขนาดโรงเรียนพบว่าภาวะ

ผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่นเขต 4โดย

ภาพ รวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งหน้าทีที

ต่างกนัและทีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนัและทีปฏิบติัหน้าทีในโรงเรียนทีมีขนาดต่างกนัมี

ความคิดเห็นเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยทีบุคลากรทางการศึกษามีค่าเฉลียของความคิดเห็นสูงกว่าขา้ราชการครู 

 

 



 

 

บทที 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย โดยมีขนัตอนในการ

วิจยัดงันี 

3.1  ขนัตอนการดาํเนินการวิจยั 

3.2  ระเบียบวิธีวิจยั 

 

3.1 ขันตอนการดําเนินการวจิยั 

การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เพือศึกษาภาวะผูน้ ําการเปลียน 

แปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2โดยใช้

วิธีการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถาม 

เพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและเพือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ

และระเบียบ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดรายละเอียดการดาํเนินการวิจยัไว ้3 ขนัตอน ดงันี 

ขันตอนที 1 จดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาเอกสาร และ

งานวิจยัทีเกียวกบัการบริหาร และสร้างเครืองมือ พร้อมทงัทดสอบและปรับปรุง คุณภาพของเครืองมือ 

ขันตอนที 2 การดาํเนินงานวิจยั เป็นขนัตอนทีผูว้ิจยัสร้างเครืองมือ ทดสอบ ปรับปรุง แกไ้ข

ขอ้บกพร่องของเครืองมือ แลว้นาํเครืองมือทีสร้างขึนไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแลว้นาํขอ้มูลที

เก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถกูตอ้งทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปรผลการวิเคราะห์

ขอ้มลู 

ขันตอนที 3 การรายงานผลการวิจยั ผูว้ิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบที

ไดจ้ากการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 

เพือใหก้ารดาํเนินการวิจยับรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบวิธีวิจยั

ซึงประกอบด้วยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครืองมือทีใชใ้นการวิจัย การสร้างและตรวจสอบ
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คุณภาพของเครืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

3.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 2อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย จาํนวน 30โรงเรียนขา้ราชการครูผูส้อนจาํนวน 271คน 

กลุ่มตัวอย่างไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถม 

ศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จังหวดัเลยซึงปฏิบติังานสอนในโรงเรียนจาํนวน 271 คนผูว้ิจัย

กาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน่

(Yamane อา้งถึงใน เชาว ์อินใย, 2543, หน้า 117) ตอ้งการความเชือมนั 95% และยอมให้มีความ 

คลาด เคลือนได ้5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 215 คน โดยมีรายละเอียดดงันี 

          N 

    n     =     1+N (e2) 

เมือ n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  N = ขนาดของประชากร 

  e2  = ความคลาดเคลือนที 0.05 (Yamane อา้งถึงใน เชาว ์อินใย, 2543, หนา้ 117) 

โดยไดท้าํการสุ่มแบบแบ่งชนั โดยการการกาํหนดขนาดของสถานศึกษาสังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2โดยยึดการแบ่งขนาดของโรงเรียนหรือสถานศึกษาตาม

เกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช

2549 แบ่งเป็น 4 ระดบั ดงันี 

- ขนาดเลก็ หมายถึง สถานศึกษาทีมีจาํนวนนกัเรียน 1 – 120 คน 

- ขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาทีมีจาํนวนนกัเรียน121 – 300 คน 

- ขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาทีมีจาํนวนนกัเรียน 301 – 500 คน 

- ขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง สถานศึกษาทีมีจาํนวนนกัเรียน 501 คนขึนไป 

และหาสดัส่วนตามจาํนวนครูในสถานศึกษาแต่ละขนาด ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขนาด

ของสถานศึกษา ดงันี สถานศึกษาขนาดเล็กนักเรียนไม่เกิน 120 คน ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 57 คน ขนาด

กลางนกัเรียนไม่เกิน 300 คน ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 112 คน ขนาดใหญ่นักเรียนไม่เกิน 500 คน ไดก้ลุ่ม

ตวัอย่าง 23 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษไดก้ลุ่มตวัอย่าง 23 คน รวม 215 คนการไดร้ายชือ

ครูผูส้อน กระทาํโดยวิธีการสุ่มอยา่งมีระบบดว้ยวิธีเรียงลาํดบัรายชือครูแลว้เลือกคน ณ ลาํดบัทีหาร

ได ้(Systematic Random Samplimg) 
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ตารางที 3.1 จาํนวนประชากร และกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ขนาดของสถานศึกษา จาํนวนโรงเรียน ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

ขนาดเลก็นกัเรียนไม่เกิน 120 คน 16 67 57 

ขนาดกลางนกัเรียนไม่เกิน 300 คน 22 156 112 

ขนาดใหญ่นกัเรียนไม่เกิน 500 คน 1 24 23 

ขนาดใหญ่พิเศษนกัเรียนตงัแต่ 500 คนขึนไป 1 24 23 

รวม 30 271 215 
 

ทีมา : ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศเขตพืนทีการศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย  

เขต 2 (2557) 

  

3.2.2 เครืองมอืทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถามเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดั 

เลย แบ่งเป็น 2 ตอนคือ 

ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะเป็นแบบสอบถาม

แบบเลือกตอบ (Check List) เกียวกบั เพศ อาย ุและขนาดของสถานศึกษา 

ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จังหวดัเลย ตามความ

คิดเห็นของครูผูส้อนจาํนวน6ดา้นคือ 

1. ดา้นการระบุวิสยัทศัน์อยา่งชดัเจน 

2. ดา้นการใหก้ารสนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล 

3. ดา้นการเกือกลูการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม 

4. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 

5. ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม 

6. ดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้ามในระดบัสูง 

ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดบัของลิเคิร์ท

(Likert) (Best and Kahn, 1993, p. 246) คือ 

 5  หมายถึง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 4  หมายถึง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
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 3  หมายถึง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2  หมายถึง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย 

 1 หมายถึง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

3.2.3 การสร้างเครืองมอืและการตรวจสอบคุณภาพเครืองมอื 

ในการสร้างเครืองมือเพือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครังนีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขัน 

ตอน ดงันี 

1. ศึกษาหลกัการแนวคิด ทฤษฎี นโยบาย ระเบียบ เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัภาวะ

ผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2. วิเคราะห์ลกัษณะขอ้มูลทีตอ้งการจากวตัถุประสงค์ของการวิจยัแลว้กาํหนดเป็นโครง 

สร้างของเครืองมือและขอบเขตของเนือหา 

3. สร้างแบบสอบถามแลว้นาํเสนออาจารยที์ปรึกษาและปรับปรุงแกไ้ข 

4. นาํแบบสอบถามใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (Conten-

tvalidity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item objective congruence : IOC) ของขอ้

คาํถามกบัวตัถุประสงคก์ารวดัตามนิยามศพัทแ์ลว้เลือกขอ้คาํถามทีมีค่า IOC เฉลียตงัแต่ 0.50 ขึนไป

นาํไปเป็นแบบสอบถาม (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2542, หน้า 114) แบบสอบถามทงัฉบบัค่า 

IOC เท่ากบั 1.00 

5. นาํแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ 

6. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มประชากรทีใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งคือ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจาํนวน 30 คนทีไม่ใช่ประชากร และกลุ่มตวัอยา่งหาค่าความเทียง 

(Reliability) ของแบบสอบถามทงัฉบบัโดยใชว้ิธีหาค่าสมัประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตาม

วิธีการของครอนบาค (Cronbach) (บุญชมศรีสะอาด, 2535, หนา้ 96) ผลจากการทดสอบไดค่้าความ

เทียงของเครืองมือเท่ากบั .97 

7. นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข นาํเสนออาจารยที์ปรึกษา เพือขอความเห็นชอบและ

นาํไปจดัพิมพเ์ป็นฉบบัทีสมบูรณ์ใชเ้ป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพือการวิจยัต่อไป 

ในการสร้างเครืองมือเพือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครังนีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขัน 

ตอน ดงัภาพตารางที 3.1 ดงันี 
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แผนภูมทิี 3.1 ขันตอนการสร้างเครืองมอื 

 

3.2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ตามขนัตอน ดงันี 

1. ขอหนงัสือจากสาํนักงานบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัวิทยาเขต 

ศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลยถึงผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพือขอ

อนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการส่งขอ้มลูไปยงัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถาน 

ศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย 

2. เมือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงนาํแบบสอบถามส่งให้กับกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษา โดย

นาํส่งดว้ยตนเอง 

3. ผูว้ิจยัดาํเนินการส่งแบบสอบถามดว้ยตนเองและทางไปรษณีย ์

4. นาํแบบสอบถามทีไดรั้บตอบกลบัมาตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ของการ

ตอบคาํถามเพือใชใ้นการวิเคราะห์ 

ปรับปรุงแกไ้ขเครืองมือ 

เครืองมือการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลกัการและงานวจิยัที

เกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

กาํหนดกรอบเครืองมือการวิจยั 

สร้างเครืองมือการวิจยั 

ปรึกษาอาจารยที์ปรึกษา 

เสนอเครืองมือการวิจยัใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบ

แลว้ปรับปรุงแกไ้ข 

ทดลองใชเ้ครืองมือ 
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3.2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการจดัทาํและวิเคราะห์ขอ้มลูผูว้ิจยัดาํเนินการดงันี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีไดรั้บคืนทุกฉบบัแลว้นาํไปวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

2. ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage) แลว้นาํเสนอในรูปตารางพร้อมกบัคาํบรรยายประกอบ 

3. ขอ้มูลภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ตามความคิดเห็นครูผูส้อนวิเคราะห์โดย

ใชค่้าเฉลีย ( ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาํผลทีไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความ 

หมายผลการวิเคราะห์ขอ้มลูและแปลขอ้มลูโดยใชเ้กณฑ์ค่าเฉลีย (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545, 166) มี

ระดบัคะแนนเฉลียและความหมาย ดงันี 

ค่าเฉลีย  4.50-5.00  หมายถึง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

ค่าเฉลีย  3.50-4.49  หมายถึง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉลีย  2.50-3.49  หมายถึง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลีย  1.50-2.49  หมายถึง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉลีย  1.00-1.49  หมายถึง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

3.2.6 สถิตทิีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลูดงันี 

1. หาค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถามทังฉบบัโดยใชส้ัมประสิทธิอลัฟา 

(Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)  

2. สถิติทีใช้ในการบรรยายลักษณะของประชากรคือ การนําสถิติมาใช้เพือสรุปและ

บรรยายลกัษณะของขอ้มูลทีรวบรวมมาเป็นตวัอย่างจากประชากร โดยไม่อา้งอิงไปถึงประชากร 

ไดแ้ก่  

 2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ดว้ยค่าความถี

และค่าร้อยละ 

 2.2 ค่าเฉลีย (Mean) วิเคราะห์ระดบัโดยใชค่้าเฉลีย ( ) 

 2.3 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นค่าวดัการกระจายทีสาํคญัทาง

สถิติ และเป็นค่าทีใชบ้อกถึงการกระจายของขอ้มลูโดยค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2.4 สถิติเชิงอนุมานหรือสรุปอา้งอิง (Inference Statistic) ใชส้ถิติ t-test F-test (One-way 

ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลียจะทาํการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ 

(Scheffe’s Method)  



 

 

บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาความคิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลยตามความคิดเห็นของครูผูส้อนจาํแนกตามเพศ อายุ

และขนาดสถานศึกษาผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ดงัต่อไปนี 

4.1 สญัลกัษณ์ทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

4.2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

4.1 สัญลักษณ์ทีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  แทน ค่าเฉลีย (Mean)  

S.D. แทน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

t แทน ค่าสถิติทีใชพิ้จารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ t (t - distribution)  

F แทน ค่าสถิติทีใชพิ้จารณาความนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ F (F - distribution)  

df แทน  ชนัแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)  

SS แทน ผลรวมกาํลงัสอง (Sum of Squares)  

MS แทน ค่าเฉลียผลรวมกาํลงัสอง (Mean Square)  

Sig แทน ความน่าจาํเป็นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

* แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาเรืองภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลยผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์แลว้นาํมาจดัเรียงลาํดบัแบบสอบถามและลง

รหัสแลว้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดย

ดาํเนินการดงันี 

4.2.1 แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์โดยการ

แจกแจงความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

4.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถาน 

ศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย วิเคราะห์

โดยใชค่้าเฉลีย ( ) (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นาํผลการวิเคราะห์ทาง

สถิติมาจดัตารางแปลความหมาย ตีความจากตาราง อภิปรายผล และสรุปผลการวิจยั ในรูปของการ

บรรยาย และการอธิบายแบบความเรียง 

4.2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถาน 

ศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลยจาํแนก

ตามเพศของผูต้อบแบบสอบถามใชส้ถิติทดสอบที (t - test)  

4.2.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถาน 

ศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 จาํแนกตามอายุและขนาดของ

สถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดยใชส้ถิติ

ทดสอบเอฟ (F - test) และหากพบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดท้าํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ย

วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffè)  
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4.2.1 แบบสอบถามเกยีวกบัข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์โดยการ

แจกแจงความถ ี(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ได้แก่ เพศ อายุ และขนาดสถานศึกษา 

นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายโดยการแจกแจงความถี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) ดังตารางต่อไปนี 

 

ตารางท ี4.1  แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

เพศชาย 

เพศหญิง 

102 

113 

47.44 

52.56 

รวม 215 100 
  

จากตารางที 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจาํนวน 113 คนคิดเป็น

ร้อยละ 52.6 รองลงมาเป็นเพศชายมีจาํนวน 102 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4  

 

ตารางท ี4.2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

1. อาย ุ20 - 36 ปี 

2. อายตุงัแต่ 36 - 51 ปี 

3. อายตุงัแต่ 51 ปีขึนไป 

46 

53 

116 

21.40 

24.65 

53.95 

รวม 215 100 
  

จากตารางที 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายตุงัแต่ 51 ปีขึนไป มี จาํนวน 116 

คน คิดเป็นร้อยละ 53.95 รองลงมา คือผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุตงัแต่ 36 - 51 ปีจาํนวน 53 คน 

คิดเป็นร้อยละ 24.65 และ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ 20 - 36 ปีมี จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.40 ตามลาํดบั  
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ตารางท ี4.3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ขนาดของสถานศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

1. ขนาดเลก็จาํนวนนกัเรียน 1 - 120 คน 

2. ขนาดกลางจาํนวนนกัเรียน121 - 300 คน 

3. ขนาดใหญ่จาํนวนนกัเรียน 301 - 500 คน 

4. ขนาดใหญ่พิเศษจาํนวนนกัเรียน 501 คนขึนไป 

57 

112 

23 

23 

26.51 

52.09 

10.70 

10.70 

รวม 215 100 
  

จากตารางที 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่สถานศึกษาขนาดกลางจาํนวน

นักเรียน 121 - 300 คน มีจาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 52.09 รองลงมาสถานศึกษาขนาดเล็ก

จาํนวนนกัเรียน 1 - 120 คน มีจาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 26.51 สถานศึกษาขนาดใหญ่ทีมีจาํนวน

นักเรียน 301 - 500 คน มีจาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70 และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

จาํนวนนกัเรียน 501 คนขึนไป มีจาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70 ตามลาํดบั 
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4.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

วเิคราะห์โดยใช้ค่าเฉลยี ( ) (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นําเสนอใน

รูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปน ี

 

ตารางท ี4.4 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

โดยรวม 6 ด้าน 
 

ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลง  . S.D. แปลผล 

1. ดา้นการระบุวิสยัทศัน์อยา่งชดัเจน 4.28 0.39 มาก 

2. ดา้นการเกือกลูการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม 4.46 0.32 มาก 

3. ดา้นการใหก้ารสนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล 4.08 0.31 มาก 

4. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 4.15 0.36 มาก 

5. ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม 4.38 0.37 มาก 

6. ดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้ามในระดบัสูง 4.36 0.22 มาก 

รวม 4.27 0.28 มาก 

 

จากตารางที 4.4 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนัก 

งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยรวม 6 ดา้นอยู่ในระดบัมาก (= 4.27, S.D.= 

0.28)  

โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ การเกือกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม 

(=4.46, S.D.= 0.32) ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดการให้การสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล 

(= 4.08, S.D.= 0.31)  
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ตารางท ี4.5 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้าน

การระบุวสัิยทัศน์อย่างชัดเจน โดยแสดงเป็นรายข้อ 
 

ด้านการระบุวสัิยทัศน์อย่างชัดเจน  . S.D. แปลผล 

1. ผูบ้ริหารเป็นผูมี้วิสัยทศัน์อย่างชดัเจนส่งผลไปทีผูใ้ตบ้งัคับ 

บญัชาใหเ้ป็นผูมี้วิสยัทศัน์ตามไปดว้ย 4.29 0.46 มาก 

2. ผูบ้ริหารอธิบาย และสร้างความเขา้ใจระบุถึงสิงทีเกิดขึนใน

อนาคตว่าโรงเรียนจะปรับเปลียนพฒันาอยา่งไร 4.57 0.50 มากทีสุด 

3. ผูบ้ริหารมีการกาํหนดวิสยัทศัน์ของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 4.08 0.75 มาก 

4. ผูบ้ริหารปรับระบบและการทาํงานปัจจุบันให้รับกับการ

ดาํเนินงานสู่จุดทีตอ้งการในอนาคต 4.11 0.69 มาก 

5. ผูบ้ริหารให้ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน 

การปฏิบติังานในแต่ละภารกิจทุกครัง 4.03 0.18 มาก 

6. ผูบ้ริหารไม่ยดึติดกบัปัญหาเฉพาะหนา้หรือในระบบปัจจุบนั 4.57 0.50 มากทีสุด 

รวม 4.28 0.39 มาก 
 

จากตารางที 4.5 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนัก 

งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ดา้นการระบุวิสัยทศัน์อย่างชดัเจน โดยรวมอยู่ใน

ระดบั มาก (= 4.28, S.D.= 0.39)  

โดยมีขอ้สงัเกตว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือผูบ้ริหารอธิบาย และสร้างความเขา้ใจระบุถึง

สิงทีเกิดขึนในอนาคตว่าโรงเรียนจะปรับเปลียนพฒันาอย่างไร (= 4.57, S.D.= 0.50) ส่วนขอ้ทีมี

ค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ผูบ้ริหารใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบติังานในแต่ละ

ภารกิจทุกครัง (= 4.03, S.D.= 0.18)  
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ตารางท ี4.6 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้าน

การเกอืกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่มโดยแสดงเป็นรายข้อ 
 

ด้านการเกอืกลูการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม  . S.D. แปลผล 

1. ผูบ้ริหารมีเป้าหมายในการส่งเสริมการร่วมมือและการให้

ความช่วยเหลือกบัคนทาํงานเพือให้การทาํงานเป็นกลุ่มสู่เป้า 

หมายทีตรงกนั 4.57 0.50 

 

มากทีสุด 

2. ผูบ้ริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการของการ

พฒันาเป้าหมายของโรงเรียน 4.57 0.50 มากทีสุด 

3. ผูบ้ริหารกระตุ้นครูทุกคนให้ทาํงานเพือมุ่งสู่เป้าหมายเดียว 

กนั 4.43 0.50 มาก 

4. ผูบ้ริหารร่วมกบัคณะครูใช้วิธีการคิดแบบแก้ปัญหาในการ

สร้างเป้าหมายของโรงเรียน 4.08 0.75 มาก 

5. ผูบ้ริหารร่วมกบัคณะครูประชุมปรึกษาหารือเพือจัดลาํดับ

ความสาํคญัของเป้าหมายของโรงเรียน 4.51 0.50 มากทีสุด 

6. ผูบ้ริหารกระตุน้คณะครูทาํการประเมินความกา้วหน้าของ

การปฏิบติัตามเป้าหมายอยา่งสมาํเสมอ 4.33 0.47 มาก 

7. ผูบ้ริหารยอมรับฟังการแสดงความคิดเห็นของครูในการ

แกปั้ญหา 4.72 0.45 มากทีสุด 

รวม 4.46 0.32 มาก 

 

จากตารางที 4.6 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนัก 

งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ดา้นการเกือกลูการยอมรับเป้าหมายของกลุ่มโดยรวม 

อยูใ่นระดบัมาก (= 4.46, S.D.= 0.32)  

โดยมีขอ้สังเกตว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือผูบ้ริหารยอมรับฟังการแสดงความคิดเห็น 

ของครูในการแกปั้ญหา (= 4.72, S.D.= 0.45) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดผูบ้ริหารร่วมกบัคณะ

ครูใชว้ิธีการคิดแบบแกปั้ญหาใน การสร้างเป้าหมายของโรงเรียน (= 4.08,S.D.= 0.75)  
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ตารางท ี4.7 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ด้าน

การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคลโดยแสดงเป็นรายข้อ 
 

ด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล  . S.D. แปลผล 

1. ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นการสนับสนุนเป็นรายบุคคลโดยชีให ้

เห็นถึงความเคารพต่อสมาชิกในโรงเรียนในการให้ความ

สนใจในผลการปฏิบติังาน 4.03 0.18 

 

มาก 

2. ผูบ้ริหารเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานสอนงานให้แก่ผูป้ฏิบัติ

หรือผูต้าม 3.75 0.43 มาก 

3. ผูบ้ริหารคอยเป็นพีเลียงในการทาํงานส่งเสริมพฒันาผูร่้วม 

งานใหมี้การพฒันาตนเองในทุกดา้น 3.75 0.43 มาก 

4. ผูบ้ริหารมีความชืนชมและความยินดีแก่ผูร่้วมงานทีประสบ

ความสาํเร็จ 4.08 0.75 มาก 

5. ผูบ้ริหารให้กาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานทีทาํงานไม่ประสบความ 

สาํเร็จคอยชีแนะจุดบกพร่องต่าง ๆ 4.11 0.68 มาก 

6. ผูบ้ริหารจดัให้คณะครูเขา้รับการอบรมเพือพฒันาความรู้

และทกัษะอยา่งกวา้งขวาง 4.57 0.50 มากทีสุด 

7. ผูบ้ริหารสนบัสนุนทรัพยากรทางการบริหารทีจาํเป็นในการ

ทาํงานแก่คณะครูทุกคน 4.10 0.67 มาก 

8. ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อคณะครูโดยเคารพยึดความต้องการและ

ความ สามารถพิเศษของครูเป็นรายบุคคล 4.07 0.65 มาก 

9. ผูบ้ริหารนาํความคิดเห็นของคณะครูไปพิจารณา และปรับใช้

ในการปฏิบติังาน 4.05 0.73 มาก 

10. ผูบ้ริหารแสดงออกถึงการใส่ใจในความตอ้งการเฉพาะของ

คณะครูและให้การสนับสนุนให้กาํลงัใจยกย่องให้เกียรติ

ผูอื้นในโอกาสทีเหมาะสม 4.33 0.47 

 

มาก 

รวม 4.08 0.31 มาก 
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จากตารางที 4.7 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนัก 

งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ด้านการให้การสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล

โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (= 4.08, S.D.= 0.31)  

โดยมีขอ้สงัเกตว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือผูบ้ริหารจดัให้คณะครูเขา้รับการอบรมเพือ

พฒันาความรู้ และทกัษะอย่างกวา้งขวาง (= 4.57, S.D.= 0.50) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดผู ้

บริหารเอาใจใส่ในการปฏิบติังานสอนงานให้แก่ผูป้ฏิบติัหรือผูต้าม (= 3.75, S.D.= 0.43) และ

ผูบ้ริหารคอยเป็นพีเลียงในการทาํงานส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานใหมี้การพฒันาตนเองในทุกดา้น (= 

3.75, S.D.= 0.43)  
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ตารางท ี4.8 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ด้าน

การกระตุ้นทางปัญญาโดยแสดงเป็นรายข้อ 
 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  . S.D. แปลผล 

1. ผูบ้ริหารสร้างความทา้ทายใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียนในเรือง

ของการทบทวนตรวจสอบการทาํงานของตนเองในปัจจุบนั

ว่ามีขอ้ผดิพลาดบกพร่องอยา่งไร 3.75 0.43 

 

มาก 

2. ผูบ้ริหารมีวิธีการคิดแกปั้ญหาอย่างหลากหลายดว้ยวิธีการที 

ทีทนัสมยัและนาํพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ 4.00 0.00 มาก 

3. ผูบ้ริหารใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือ 

ใหเ้ห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกั 

การมีส่วนร่วม 4.33 0.47 

 

มาก 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้ใจในบทบาท และ

ยอมรับบทบาทในการปฏิบติัหนา้ทีโดยชอบธรรม 4.03 0.18 มาก 

5. ผูบ้ริหารสร้างความมั นใจ และส่งเสริมคุณค่าส่งผลให้

บุคลากรมีความพยายามและแกปั้ญหาในการปฏิบติังานดว้ย

ความเรียบร้อย 4.00 0.00 มาก 

6. ผูบ้ริหารใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือ 

ใหเ้ห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา 4.47 0.50 มาก 

7. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้ณะครูไดท้บทวนการปฏิบติังานของตน 

อีกครังว่าตรงกบัเป้าหมาย และวิสยัทศัน์ของโรงเรียนหรือไม่ 

   

4.75 0.43 มากทีสุด 

8. ผูบ้ริหารปฏิบติัตวัเป็นแบบอยา่งทีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 4.26 0.83 มาก 

9. ผูบ้ริหารจดัหาขอ้มูลข่าวสารทีจะช่วยคณะครูให้ปฏิบติัแนว 

ทางหรือวิธีการทีจะพฒันาผูเ้รียน 3.83 1.14 มาก 

10. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้เกิดการรวบรวม และเผยแพร่องค์

ความรู้เพือเป็นพืนฐานการพฒันาองคก์ร 4.05 0.73 มาก 

11. ผูบ้ริหารมีการริเริมและพฒันาระบบการจดัการทรัพยากร

เครืองมืออุปกรณ์กิจกรรมให้เอือต่อการพฒันาการเรียนรู้ 

ในองคก์ร 4.18 0.39 มาก 

รวม 4.15 0.36 มาก 
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จากตารางที 4.8 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนัก 

งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

(= 4.15, S.D.= 0.36)  

โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือผูบ้ริหารกระตุ้นให้คณะครูได้ทบทวน 

การปฏิบัติงานของตนอีกครังว่าตรงกบัเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนหรือไม่ (= 4.75, 

S.D.= 0.43) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดผูบ้ริหารสร้างความทา้ทายให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 

ในเรืองของการทบทวนตรวจสอบการทาํงานของตนเองในปัจจุบันว่ามีข้อผิดพลาดบกพร่อง

อยา่งไร (= 3.75, S.D.= 0.43)  
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ตารางท ี4.9 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ด้าน

การกระตุ้นทางปัญญาโดยแสดงเป็นรายข้อ 
 

ด้านการเป็นแบบอย่างทเีหมาะสม  . S.D. แปลผล 

1. ผูบ้ริหารสร้างตวัอยา่งทีดีใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียนไดก้ระทาํ

ตามในเรืองของค่านิยมและคุณธรรม 4.51 0.50 มากทีสุด 

2. ผูบ้ริหารคอยแนะนาํ ตกัเตือน ควบคุม กาํกบัดูแลบุคลากรใน

โรงเรียน เพือความเป็นระเบียบภายใตร้ะบบเดียวกนั 4.03 0.17 มาก 

3. ผูบ้ริหารประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างทีดีแก่ผูใ้ต้บังคับ 

บญัชา 4.39 0.76 มาก 

4. ผูบ้ริหารประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างทีดี ทังทางด้านการ

ปฏิบติัหนา้ที, สงัคม, ครอบครัว  4.47 0.50 มาก 

5. ผูบ้ริหารตอ้งเป็นบุคคลทีตงัมนัในหลกัคุณธรรมจริยธรรมซึง

เป็นหลกัสากลของพุทธมามะกะ  4.55 0.49 มากทีสุด 

6. ผูบ้ริหารสร้างตัวอย่างทีดีให้แก่บุคลกรในโรงเรียนได้

กระทาํตามในเรืองของค่านิยมและคุณธรรมคอยแนะนาํตกั 

เตือนควบคุมกาํกบัดูแลบุคลากรในโรงเรียน 4.47 0.50 

 

มาก 

7. ผูบ้ริหารปฏิบติัในสิงทีดีเพือกระตุน้ และจูงใจเพือให้ผูร่้วม 

งานไดป้ฏิบติัตามเป็นทียอมรับเชือถือ และศรัทธา 4.57 0.49 มากทีสุด 

8. ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าทีของตนมีการปฏิบัติตนเป็นผูน้ ําได้เหมาะสมกับ

บทบาทเป็นผูน้าํ 4.33 0.47 

 

มาก 

9. ผูบ้ริหารกระตุน้และจูงใจเพือใหผู้ร่้วมงานไดป้ฏิบติัตามทงั

ดา้นคุณธรรมจริยธรรมบุคลิกภาพจนเป็นทียอมรับเชือถือ

และศรัทธาโดยการปฏิบติัมากกว่าการพดู 4.29 0.45 

 

มาก 

10. ผูบ้ริหารควรมีหลกัพรมวิหาร 4 แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 4.33 0.47 มาก 

11. ผูบ้ริหารมีความยุติธรรมและเหตุผลและยึดมั นในหลัก

ศาสนาและการครองตน 4.29 0.45 มาก 

รวม 4.38 0.37 มาก 
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จากตารางที 4.9 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนัก 

งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

(= 4.38, S.D.= 0.37)  

โดยมีขอ้สงัเกตว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือผูบ้ริหารปฏิบติัในสิงทีดีเพือกระตุน้ และจูงใจ

เพือให้ผูร่้วมงานไดป้ฏิบติัตามเป็นทียอมรับเชือถือและศรัทธา (= 4.57, S.D.= 0.49) ส่วนขอ้ที  

มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุดผูบ้ริหารคอยแนะนาํ ตกัเตือน ควบคุม กาํกบัดูแลบุคลากรในโรงเรียน เพือความ

เป็นระเบียบภายใตร้ะบบเดียวกนั (= 4.03, S.D.= 0.16)  

 



61 

ตารางที 4.10 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

ด้านการคาดหวงัผลการปฏิบัตงิานของผู้ตามในระดับสูง โดยแสดงเป็นรายข้อ 
 

ด้านการคาดหวงัผลการปฏิบัตงิานของผู้ตามในระดับสูง  . S.D. แปลผล 

1. ผูบ้ริหารแสดงออกถึงความคาดหวงัในผลการปฏิบติังานทีดี

เลิศ งานมีคุณภาพ มีผลการปฏิบัติงานทีดีจากบุคลากรใน

โรงเรียน 4.43 0.50 

 

มาก 

2. ผูบ้ริหารแสดงออกว่าต้องการผลการปฏิบัติงานทีดีจาก

บุคลากรมีความรับผดิชอบในงาน 4.03 0.18 มาก 

3. ผูบ้ริหารมีความคาดหวงัใหผ้ลการปฏิบติังานทีดีจากบุคลากร

มีความรับผดิชอบในงานมีการทาํงานเป็นทีม และส่งเสริมให้

มีการปฏิบติังานเป็นทีม 4.03 0.18 

 

มาก 

4. ผูบ้ริหารมีความคาดหวงัใหบุ้คลากรทราบถึงความคาดหวงัที

สูงในเรืองการเป็นมืออาชีพของบุคลากร 4.54 0.50 มากทีสุด 

5. ผูบ้ริหารมีความคาดหวงัให้คณะครูปฏิบัติการอย่างสร้าง 

สรรคเ์พือใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงเรียน 4.75 0.43 มากทีสุด 

รวม 4.36 0.22 มาก 

 

จากตารางที 4.10 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนัก 

งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้ามในระดบั 

สูงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 4.36, S.D.= 0.22)  

โดยมีขอ้สงัเกตว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือผูบ้ริหารมีความคาดหวงัใหค้ณะครูปฏิบติัการ

อย่างสร้างสรรค์เพือให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน (= 4.75, S.D.= 0.43) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลีย 

นอ้ยทีสุดผูบ้ริหารแสดงออกว่าตอ้งการผลการปฏิบติังานทีดีจากบุคลากรมีความรับผิดชอบในงาน  

(= 4.03, S.D.= 0.17) และผูบ้ริหารมีความคาดหวงัให้ผลการปฏิบติังานทีดีจากบุคลากรมีความ

รับผิดชอบในงานมีการทาํงานเป็นทีม และส่งเสริมให้มีการปฏิบติังานเป็นทีม (= 4.03,S.D.= 

0.17) ตามลาํดบั 
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4.2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกียวกับภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อําเภอผาขาว จังหวัดเลย

จาํแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิตทิดสอบที (t - test)  
 

ตารางท ี4.11 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

จาํแนกตามเพศ โดยรวมทัง 6 ด้าน 
 

ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของ

ผู้บริหาร 

เพศชาย เพศหญิง 
t sig 

 . S.D.  . S.D. 

1. ดา้นการระบุวิสยัทศัน์อยา่งชดัเจน 4.45 0.48 4.11 0.16 6.53* 0.00 

2. ด้านการเกือกูลการยอมรับเป้า 

หมายของกลุ่ม 

4.69 0.20 4.24 0.24 14.58* 0.00 

3. ด้านการให้การสนับสนุนผูต้าม

เป็นรายบุคคล 

4.19 0.39 3.98 0.14 5.13* 0.00 

4. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 4.47 0.08 3.85 0.23 26.03* 0.00 

5. ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม 4.66 0.31 4.13 0.19 14.84* 0.00 

6. ด้านการคาดหวังผลการปฏิบัติ 

งานของผูต้ามในระดบัสูง 

4.40 0.00 4.31 0.30 2.87* 0.00 

รวม 4.48 0.25 4.07 0.13 14.39* 0.00 
 

* sig<0.05 

 จากตารางที 4.11 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย จาํแนกตามเพศโดยรวมทงั 6 ดา้นแตก 

ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้น แตกต่างกนัซึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที 1 ทีกาํหนดไวว้่า ครูปฏิบติัการสอนในอาํเภอผาขาว สังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลยทีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็น 

ต่อภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั 
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ตารางที 4.12 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

จาํแนกตามเพศด้านการระบุวสัิยทัศน์อย่างชัดเจน 
 

ด้านการระบุวสัิยทัศน์อย่างชัดเจน 
เพศชาย เพศหญิง 

t sig 
 . S.D.  . S.D. 

1. ผูบ้ริหารเป็นผูมี้วิสัยทศัน์อย่างชดัเจน

ส่งผลไปทีผูใ้ต ้บงัคบับญัชาให้เป็นผูมี้

วิสยัทศัน์ตามไปดว้ย 4.62 0.48 4.00 0.00 12.77* 0.00 

2. ผูบ้ริหารอธิบาย และสร้างความเขา้ใจ

ระ บุ ถึง สิ ง ที เ กิ ด ขึ น ในอ น าค ต ว่ า

โรงเรียนจะปรับเปลียนพฒันาอยา่งไร 4.62 0.48 4.53 0.50 1.28 0.20 

3. ผูบ้ริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน์ของ

สถานศึกษาอยา่งชดัเจน 4.62 0.48 3.59 0.60 13.69* 0.00 

4. ผูบ้ริหารปรับระบบและการทํางาน

ปัจจุบนัใหรั้บกบัการดาํเนินงานสู่จุดที

ตอ้งการในอนาคต 4.24 0.97 4.00 0.00 2.43* 0.01 

5. .ผูบ้ริหารใหผู้มี้ส่วนเกียว ขอ้งไดมี้ส่วน

ร่วมในการวางแผน การปฏิบัติงานใน

แต่ละภารกิจทุกครัง 4.00 0.00 4.06 0.24 -2.72* 0.00 

6. ผูบ้ริหารไม่ยดึติดกบัปัญหาเฉพาะหน้า

หรือในระบบปัจจุบนั 4.62 0.48 4.53 0.50 1.28 0.20 

รวม 4.45 0.48 4.11 0.16 6.53* 0.00 
 

*sig<0.05 

จากตารางที 4.12 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนัก 

งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 จาํแนกตามเพศ ดา้นการระบุวิสัยทศัน์อย่างชดัเจน

โดยรวม แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0 .05 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ 2 

ผูบ้ริหารอธิบายและสร้างความเข้าใจระบุถึงสิงทีเกิดขึนใน อนาคตว่าโรงเรียนจะ ปรับเปลียน

พฒันาอย่างไรและขอ้ 6 ผูบ้ริหารไม่ยึดติดกบัปัญหาเฉพาะหน้าหรือในระบบปัจจุบันไม่แตก 

ต่างกนั 
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ตารางที 4.13 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

จาํแนกตามเพศด้านการเกอืกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม 

 

ด้านการเกอืกลูการยอมรับเป้าหมายของ

กลุ่ม 

เพศชาย เพศหญิง t sig 

 . S.D.  . S.D. 

1. ผูบ้ริหารมีเป้าหมายในการส่งเสริมการ

ร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือกบัคน 

ทาํงานเพือให้การทํางานเป็นกลุ่มสู่เป้า 

หมายทีตรงกนั 4.62 0.48 4.53 0.50 1.28 0.20 

2. ผูบ้ริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระ 

บวนการของการพัฒนาเป้าหมายของ

โรงเรียน 4.62 0.48 4.53 0.50 1.28 0.20 

3. ผูบ้ริหารกระตุน้ครูทุกคนให้ทาํงานเพือ

มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั 4.38 0.48 4.47 0.50 -1.28 0.20 

4. ผูบ้ริหารร่วมกบัคณะครูใชว้ิธีการคิดแบบ

แก้ปัญหาในการสร้างเป้าหมายของ

โรงเรียน 4.62 0.48 3.59 0.60 13.69* 0.00 

5. ผูบ้ริหารร่วมกับคณะครูประชุมปรึกษา 

หารือเพือจัดลาํดับความสําคัญของเป้า 

หมายของโรงเรียน 5.00 0.00 4.06 0.24 41.18* 0.00 

6. ผูบ้ริหารกระตุ้นคณะครูทาํการประเมิน

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามเป้า 

หมายอยา่งสมาํเสมอ 4.62 0.48 4.06 0.24 10.39* 0.00 

7. ผูบ้ริหารยอมรับฟังการแสดงความคิดเห็น

ของครูในการแกปั้ญหา 5.00 .00 4.47 .50 11.26* 0.00 

รวม 4.69 .20 4.24 .24 14.58 0.00* 
 

*sig <0.05 
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จากตารางที 4.13 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนัก 

งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 จาํแนกตามเพศ ดา้นการเกือกูลการยอมรับเป้าหมาย

ของกลุ่มโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เมือพิจารณาเป็น 

รายขอ้พบว่า ขอ้ 1 ผูบ้ริหารมีเป้าหมายในการส่งเสริม การร่วมมือและการให้ความ ช่วย 

เหลือกบัคน ทาํงานเพือให้การ ทาํงานเป็นกลุ่มสู่เป้าหมายทีตรงกนั ขอ้ 2 ผูบ้ริหารส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการของการพฒันา เป้าหมายของโรงเรียน และขอ้ 3 ผูบ้ริหารกระตุน้ครูทุกคน

ใหท้าํงานเพือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที 4.14 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

จาํแนกตามเพศด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล 
 

ด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็น

รายบุคคล 

เพศชาย เพศหญิง 
t sig 

 . S.D.  . S.D. 

1. ผูบ้ริหารแสดงให้เห็นการสนับสนุน

เป็นรายบุคคลโดยชีให้เห็นถึงความ

เคารพต่อสมาชิกในโรงเรียนในการให้

ความสนใจในผลการปฏิบติังาน 4.00 0.00 4.06 0.24 -2.72* 0.00 

2. ผูบ้ริหารเอาใจใส่ในการปฏิบติังานสอน

งานใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัหรือผูต้าม 4.00 0.00 3.53 0.50 9.94* 0.00 

3. ผูบ้ริหารคอยเป็นพีเลียงในการทาํงาน

ส่งเสริมพัฒนาผู ้ร่ วมงานให้มีการ

พฒันาตนเองในทุกดา้น 4.00 0.00 3.53 0.50 9.94* 0.00 

4. ผูบ้ริหารมีความชืนชมและความยินดี

แก่ผูร่้วมงานทีประสาํความสาํเร็จ 4.62 0.48 3.59 0.60 13.69* 0.00 

5. ผูบ้ริหารให้กาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานทีทาํ 

งานไม่ประสบความ สาํเร็จคอยชีแนะ 

จุดบกพร่องต่าง ๆ 4.24 0.97 4.00 0.00 2.43* 0.01 

6. ผูบ้ริหารจดัใหค้ณะครูเขา้รับการอบรม 

เพือพฒันาความรู้และทกัษะอยา่งกวา้ง 

ขวาง 4.62 0.48 4.53 0.50 1.28 0.20 

7. ผูบ้ริหารสนับสนุนทรัพยากรทางการ

บริหารทีจาํเป็นในการทาํงานแก่คณะ

ครูทุกคน 3.62 0.48 4.53 0.50 -13.52* 0.00 

8. ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อคณะครูโดยเคารพยึด

ความต้องการและความสามารถพิเศษ

ของครูเป็นรายบุคคล 3.62 0.48 4.47 0.50 -12.60* 0.00 
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ตารางที 4.14 (ต่อ) 

ด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็น

รายบุคคล 

เพศชาย เพศหญิง 
t sig 

 . S.D.  . S.D. 

9. ผูบ้ริหารนาํความคิดเห็นของคณะครูไป

พิจารณาและปรับใชใ้นการปฏิบติังาน 4.62 0.48 3.53 0.50 16.08* 0.00 

10. ผูบ้ริหารแสดงออกถึงการใส่ใจใน

ความตอ้งการเฉพาะของคณะครู และ

ใหก้ารสนบัสนุนให้กาํลงัใจยกย่องให้

เกียรติผูอื้นในโอกาสทีเหมาะสม 4.62 0.48 4.06 0.24 10.39* 0.00 

รวม 4.19 0.39 3.98 0. 14 5.13* 0.00 
 

* Sig<0.05 

จากตารางที 4.14 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนัก 

งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 จาํแนกตามเพศ ด้านการให้การสนับสนุนผูต้าม  

เป็นรายบุคคลโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดบั0.05เมือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ขอ้ 6 ผูบ้ริหารจดัให้คณะครูเขา้รับการอบรมเพือพฒันาความรู้และทกัษะอย่างกวา้งขวาง 

ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที 4.15 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อําเภอผาขาว จังหวัดเลย

จาํแนกตามเพศด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
เพศชาย เพศหญิง 

t sig 
 . S.D.  . S.D. 

1. ผูบ้ริหารสร้างความทา้ทายใหแ้ก่บุคลากรใน

โรงเรียนในเรืองของการทบทวนตรวจสอบ

การทาํงานของตนเองในปัจจุบนัว่ามีขอ้ผิด 

พลาดบกพร่องอยา่งไร 4.00 0.00 3.53 0.50 9.94* 0.00 

2. ผูบ้ริหารมีวิธีการคิดแก้ปัญหาอย่างหลาก 

หลายด้วยวิ ธีการทีทีทันสมัย และนําพา

องคก์รไปสู่ความสาํเร็จ 4.00 0.00 4.00 0.00 .00* 0.00 

3. ผูบ้ริหารใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการกระตุน้ผูใ้ต ้

บงัคบับญัชาเพือใหเ้ห็นวิธีการหรือแนวทาง

ใหม่ในการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการมีส่วน

ร่วม 4.62 0.48 4.06 0.24 10.39* 0.00 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้ 

ใจในบทบาท และยอมรับบทบาทในการ

ปฏิบติัหนา้ทีโดยชอบธรรม 4.00 0.00 4.06 0.24 -2.72* 0.00 

5. ผูบ้ริหารใหก้าํลงัใจแก่ผูร่้วมงานทีทาํงานไม่

ประสบความ สาํเร็จคอยชีแนะจุดบกพร่อง

ต่าง ๆ 4.00 0.00 4.00 0.00 .00* 0.00 

6. ผูบ้ริหารจดัใหค้ณะครูเขา้รับการอบรม เพือ 

พฒันาความรู้และทกัษะอยา่ง กวา้ง ขวาง 
5.00 0.00 4.00 0.00 .00* 0.00 

7. ผู้บริหารสนับสนุนทรัพยากรทางการ

บริหารทีจ ําเป็นในการทาํงานแก่คณะครู  

ทุกคน 5.00 0.00 4.53 0.50 9.94* 0.00 
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ตารางที 4.15 (ต่อ) 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
เพศชาย เพศหญิง 

t sig 
 . S.D.  . S.D. 

8. ผูบ้ริหารปฏิบัติต่อคณะครูโดยเคารพยึด

ความตอ้งการและความสามารถพิเศษ ของ

ครูเป็นรายบุคคล 5.00 0.00 3.59 0.60 24.63* 0.00 

9. ผูบ้ริหารนําความคิดเห็นของคณะครูไป 

พิจารณาและปรับใชใ้นการปฏิบติังาน 4.62 0.48 3.12 1.08 13.20* 0.00 

10. ผูบ้ริหารแสดงออกถึงการใส่ใจในความ

ต้องการเฉพาะของคณะครู และให้การ

สนับสนุนให้กาํลังใจยกย่องให้เกียรติผู ้ 

อืนในโอกาสทีเหมาะสม 4.62 0.48 3.53 0.50 16.08* 0.00 

รวม 
4.47 0.08 3.85 0.23 

26.03

* 
0.00 

 

* Sig < 0.05 

จากตารางที 4.15 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนัก 

งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2จาํแนกตามเพศ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาโดยรวม

แตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.05 
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ตารางที 4.16 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อําเภอผาขาว จังหวัดเลย

จาํแนกตามเพศด้านการเป็นแบบอย่างทีเหมาะสม 
 

ด้านการเป็นแบบอย่างทเีหมาะสม 
เพศชาย เพศหญิง t sig 

 . S.D.  . S.D. 

1. ผูบ้ริหารสร้างตวัอยา่งทีดีใหแ้ก่บุคลากร

ในโรงเรียนไดก้ระทาํตามในเรืองของค่า 

นิยมและคุณธรรม 

5.00 0.00 4.06 0.242 41.18* 0.00* 

2. ผูบ้ริหารคอยแนะนําตักเตือนควบคุม 

ดูแลบุคลากรในโรงเรียนเพือความเป็น

ระเบียบภายใตร้ะบบเดียวกนั 

4.00 0.00 4.06 0.242 -2.72* 0.00* 

3. ผูบ้ริหารประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอย่าง 

ทีดี แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
5.00 0.00 3.83 0.68 18.12* 0.00 

4. ผูบ้ริหารประพฤติปฏิบติัเป็นแบบ อย่าง

ทีดีทงัทางดา้นการปฏิบติัหนา้ที, สังคม, 

ครอบครัว  

4.62 0.48 4.35 0.47 4.13* 0.00 

5. ผูบ้ริหารตอ้งเป็นบุคคลทีตงัมนัในหลกั 

คุณธรรมจริยธรรมซึงเป็นหลกัสากล 

ของพุทธมามะกะ  

5.00 0.00 4.14 0.35 26.05* 0.00 

6. ผูบ้ริหารสร้างตวัอยา่งทีดีใหแ้ก่บุคลากร 

ในโรงเรียนไดก้ระทาํตามในเรืองของ 

ค่านิยม และคุณธรรมคอยแนะนําตัก 

เตือนควบคุมกํากับดูแลบุคลากรใน

โรงเรียน 

4.62 0.48 4.35 0.47 4.13* 0.00 

7. ผูบ้ริหารปฏิบติัในสิงทีดีเพือกระตุน้และ 

จูงใจเพือใหผู้ร่้วมงานไดป้ฏิบติั ตามเป็น

ทียอมรับเชือถือและศรัทธา 

4.62 0.48 4.53 0.50 1.28 0.20 
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ตารางที 4.16 (ต่อ) 

ด้านการเป็นแบบอย่างทเีหมาะสม 
เพศชาย เพศหญิง t sig 

 . S.D.  . S.D. 

8. ผู้บ ริหารมีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าทีของตนมี 

การปฏิบติัตนเป็นผูน้าํไดเ้หมาะสมกับ 

บทบาทเป็นผูน้าํ 

4.62 0.48 4.06 0.24 10.39* 0.00 

9. ผู้บริหารกระตุ้นและจูงใจ เพือให้ผู ้

ร่วมงานไดป้ฏิบติัตามทงัดา้นคุณธรรม

จริยธรรมบุคลิกภาพจนเป็นทียอมรับ

เชือถือและศรัทธาโดยการปฏิบัติมาก 

กว่าการพดู 

4.62 0.48 4.00 0.00 12.77* 0.00 

10. ผูบ้ริหารควรมีหลกัพรมวิหาร 4 แก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
4.62 0.48 4.06 0.24 10.39* 0.00 

11. ผูบ้ริหารมีความยุติธรรม และเหตุผล 

และยึดมั นในหลักศาสนา และการ 

ครองตน 

4.62 0.48 4.00 0.00 12.77* 0.00 

รวม 4.66 .31 4.13 .19 14.84* .00 
 

*Sig <0.05 

จากตารางที 4.16 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนัก 

งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 จาํแนกตามเพศ ดา้นการเป็นแบบอย่างทีเหมาะสม

โดยรวมแตกต่างกนั เมืออย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ 7 ผู ้

บริหารปฏิบติัในสิงทีดีเพือกระตุน้และ จูงใจเพือให้ผูร่้วมงานไดป้ฏิบติัตามเป็น ทียอมรับเชือถือ

และศรัทธาไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.17 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อําเภอผาขาว จังหวัดเลย

จาํแนกตามเพศด้านการคาดหวงัผลการปฏิบัตงิานของผู้ตามในระดับสูง 

 

ด้านการคาดหวงัผลการปฏิบัตงิานของผู้

ตามในระดบัสูง 

เพศชาย เพศหญิง t sig 

 . S.D.  . S.D. 

1. ผูบ้ริหารแสดงออกถึงความคาดหวงัใน

ผลการปฏิบติังานทีดีเลิศ งานมีคุณภาพ 

มีผลการปฏิบติังานทีดีจากบุคลากรใน

โรงเรียน 4.38 0.48 4.47 0.50 -1.28 0.20 

2. ผูบ้ริหารแสดงออกว่าต้องการผลการ

ปฏิบัติงานทีดีจากบุคลากรมีความรับ 

ผดิชอบในงาน 4.00 0.00 4.06 0.24 -2.72* 0.00 

3. ผู้บริหารมีความคาดหวังให้ผลการ

ปฏิบัติงานทีดีจากบุคลากรมีความรับ 

ผดิชอบในงานมีการทาํงานเป็นทีมและ

ส่งเสริมใหมี้การปฏิบติังานเป็นทีม 4.00 0.00 4.06 0.24 -2.72* 0.00 

4. ผูบ้ริหารมีความคาดหวงัให้บุคลากร

ทราบถึงความคาดหวงัทีสูงในเรืองการ

เป็นมืออาชีพของบุคลากร 4.62 0.48 4.47 0.50 

 

2.20* 

 

0.02 

5. ผูบ้ริหารมีความคาดหวังให้คณะครู

ปฏิบติัการอยา่งสร้างสรรค ์เพือใหบ้รรลุ

เป้าหมายของโรงเรียน 5.00 0.00 4.53 

 

0.50 9.94* 0.00 

รวม 4.40 0.00 4.31 0.30 2.87* 0.00 
 

*Sig<0.05 

จากตารางที 4.17 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนัก 

งานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 จาํแนกตามเพศ ดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังาน

ของผูต้ามในระดบัสูง โดยรวมแตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ 1 ผูบ้ริหารแสดงออก

ถึงความ คาดหวงัในผลการปฏิบติังานทีดีเลิศ งานมีคุณภาพ มีผลการปฏิบติังานทีดีจากบุคลากรใน

โรงเรียน ไม่แตกต่างกนั 
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4.2.4 การเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 จําแนกตามอายุและขนาดของโรงเรียน โดยใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) ใช้สถิติทดสอบเอฟ (F-test) และหาก

พบว่ามนีัยสําคญัทางสถิต ิได้ทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffe)  

 

ตารางที 4.18 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขต

พนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย จาํแนกตามอาย ุ
 

ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

อายุ  

20 - 36 ปี 

อายตุงัแต่  

36 – 51 ปี 

อายตุงัแต่  

51 ปีขึนไป 

 . S.D.  . S.D.  . S.D. 

1. ดา้นการระบุวิสยัทศัน์อยา่งชดัเจน 3.96 0.30 4.00 0.00 4.52 0.33 

2. ดา้นการใหก้าร สนับสนุนผูต้ามเป็น

รายบุคคล 4.47 0.10 4.00 0.00 4.66 

 

0.21 

3. ดา้นการเกือกลูการ ยอมรับเป้าหมาย

ของกลุ่ม 3.82 0.29 4.00 0.00 4.22 0.30 

4. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 4.37 0.03 4.00 0.00 4.13 0.45 

5. ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม 4.32 0.13 4.08 0.19 4.54 0.40 

6. ดา้นการคาดหวงัผล การปฏิบัติงาน

ของผูต้ามในระดบัสูง 4.43 0.07 4.00 0.00 4.49 0.10 

รวม 4.22 0.15 4.01 0.04 4.39 0.30 

 

*Sig <0.05 

จากตารางที 4.18 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย โดยรวมทงั 6 ดา้นผูบ้ริหารทีมีอายุ 51 ปี 

ขึนไปมีค่าเฉลียมากทีสุด (= 4.39, S.D.= 0.30) รองลงมา ผูบ้ริหารทีมีอายุ 20-36 ปี (= 4.22, 

S.D.= 0.15) และอาย ุ36-51 ปี (= 4.01, S.D.= 0.04) ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.19 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร สังกัด

สํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

จาํแนกตามอายุโดยรวมทัง 6 ด้าน 

 

ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลง

ของผู้บริหาร 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านการระบุวิสัยทัศน์

อยา่งชดัเจน 

ระหว่างกลุ่ม 16.03 2 8.01 100.49* 0.00 

ภายในกลุ่ม 16.91 212 .08   

รวม 32.95 214    

2. ดา้นการใหก้ารสนบัสนุน

ผูต้ามเป็นรายบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 15.92 2 7.96 292.43* 0.00 

ภายในกลุ่ม 5.77 212 .02   

รวม 21.69 214    

3. ด้านการเกือกูลการยอม 

รับเป้า หมายของกลุ่ม 

ระหว่างกลุ่ม 5.87 2 2.93 43.95* 0.00 

ภายในกลุ่ม 14.16 212 .06   

รวม 20.03 214    

4. ด้ า น ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ท า ง

ปัญญา 

ระหว่างกลุ่ม 3.61 2 1.80 16.09* 0.00 

ภายในกลุ่ม 23.83 212 .11   

รวม 27.45 214    

5. ด้านการเป็นแบบอย่างที 

เหมาะสม 

ระหว่างกลุ่ม 7.99 2 3.99 39.44* 0.00 

ภายในกลุ่ม 21.48 212 .10   

รวม 29.48 214    

6. ด้านการคาดหวงัผลการ

ปฏิบัติ งานของผูต้ามใน

ระดบัสูง 

ระหว่างกลุ่ม 9.09 2 4.54 694.38* 0.00 

ภายในกลุ่ม 1.38 212 .00   

รวม 10.48 214    

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 5.38 2 2.69 47.38* 0.00 

ภายในกลุ่ม 12.05 212 .05   

รวม 17.44 214    
 

*Sig <0.05 

จากตารางที 4.19 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนที 

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย จาํแนกตามอายุโดยรวมทงั 6 ดา้นแตก 

ต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านแตกต่างกัน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จึงทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีของ Scheffe’ ดงันี  
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ตารางที 4.20 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อําเภอ 

ผาขาว จงัหวดัเลยทีมอีายแุตกต่างกนั ด้านการระบุวสัิยทัศน์อย่างชัดเจนด้วยวธิีการ

ของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  
 

อาย ุ   

อาย ุ

 20 - 36 ปี 

อายตุงัแต่  

36 - 51 ปี 

อายุตงัแต่  

51 ปีขึนไป 

3.96 4.00 4.52 

อาย ุ20 - 36ปี 3.96 - -0.03 -0.56* 

อาย ุตงัแต่ 36 – 51 ปี 4.00 - - -0.52* 

อายตุงัแต่ 51 ปีขึนไป 4.52 - - - 
 

จากตารางที 4.20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่างกนัจาํนวน 2 คู่ คือ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ 20 – 36 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบัผูที้มีอายุตงัแต่ 51 ปี 

ขึนไป 

2. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ 36 – 51 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบัผูที้มีอายุตงัแต่ 51 ปี 

ขึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.21 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อําเภอผา

ขาว จังหวัดเลยทีมีอายุแตกต่างกันด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล 

ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  

 

อาย ุ   

อาย ุ

 20 - 36 ปี 

อายุตงัแต่  

36 - 51 ปี 

อายุตงัแต่  

51 ปีขึนไป 

4.47 4.00 4.66 

อาย ุ20 - 36ปี 4.47 - 0.47* -18* 

อาย ุตงัแต่ 36 – 51 ปี 4.00 - - -0.66* 

อายตุงัแต่ 51 ปีขึนไป 4.66 - - - 
 

จากตารางที 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ํา  

การเปลียนแปลของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่างกนั จาํนวน 3 คู่ คือ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาย ุ20 – 36 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบั ผูที้มีอาย ุ36 - 51ปี 

2. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ 20 – 36 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบั ผูที้มีอายุตงัแต่ 51 ปี 

ขึนไป 

3. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ 36 – 51 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบัผูที้มีอายุตงัแต่ 51 ปี 

ขึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.22 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อําเภอ  

ผาขาว จงัหวดัเลยทีมอีายแุตกต่างกนั ด้านการเกอืกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม

ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  
 

อาย ุ   

อาย ุ

 20 - 36 ปี 

อายตุงัแต่  

36 - 51 ปี 

อายุตงัแต่  

51 ปีขึนไป 

3.82 4.00 4.22 

อาย ุ20 - 36ปี 3.82 - -0.17* -0.40* 

อาย ุตงัแต่ 36 – 51 ปี 4.00 - - -0.22* 

อายตุงัแต่ 51 ปีขึนไป 4.22 - - - 
 

จากตารางที 4.22  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํ 

การเปลียนแปลของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่างกนั จาํนวน 3 คู่ คือ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาย ุ20 – 36 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบั ผูที้มีอาย ุ36 – 51 ปี 

2. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ 20 – 36 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบั ผูที้มีอายุตงัแต่ 51 ปี

ขึนไป 

3. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ 36 – 51 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบัผูที้มีอายุตงัแต่ 51 ปี 

ขึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.23 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อําเภอ 

ผาขาว จงัหวดัเลยทีมอีายแุตกต่างกนั ด้านการกระตุ้นทางปัญญาด้วยวธิีการของเชฟ

เฟ่ (Scheffe’)  

 

อาย ุ   

อาย ุ

 20 - 36 ปี 

อายตุงัแต่  

36 - 51 ปี 

อายุตงัแต่  

51 ปีขึนไป 

4.37 4.00 4.13 

อาย ุ20 - 36ปี 4.37 - 0.37* 0.24* 

อาย ุตงัแต่ 36 – 51 ปี 4.00 - - -0.13 

อายตุงัแต่ 51 ปีขึนไป 4.13 - - - 
 

จากตารางที 4.23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ํา 

การเปลียนแปลของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่างกนั จาํนวน 2 คู่ คือ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาย ุ20 – 36 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบั ผูที้มีอาย ุ36 – 51 ปี 

2. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ 20 – 36 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบั ผูที้มีอายุตงัแต่ 51 ปี 

ขึนไปอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.24 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อําเภอผา

ขาว จงัหวดัเลยทีมอีายแุตกต่างกนัด้านการเป็นแบบอย่างทีเหมาะสมด้วยวธิีการของ

เชฟเฟ่ (Scheffe’)  

 

อาย ุ   

อาย ุ

 20 - 36 ปี 

อายตุงัแต่  

36 - 51 ปี 

อายุตงัแต่  

51 ปีขึนไป 

4.32 4.08 4.54 

อาย ุ20 - 36ปี 4.32 4.08 4.54 4.32 

อาย ุตงัแต่ 36 – 51 ปี 4.32 4.08 4.54 4.32 

อายตุงัแต่ 51 ปีขึนไป 4.32 4.08 4.54 4.32 
 

จากตารางที 4.24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ํา 

การเปลียนแปลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ต่างกนั จาํนวน 3 คู่ คือ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาย ุ20 – 36 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบั ผูที้มีอาย ุ36 – 51 ปี 

2. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ 20 – 36 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบัผูที้มีอายุตงัแต่ 51 ปี 

ขึนไป 

3. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ 36 – 51 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบัผูที้มีอายุตงัแต่ 51 ปี 

ขึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.25 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อําเภอ 

ผาขาว จงัหวดัเลยทีมอีายแุตกต่างกนัด้านการคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม

ในระดับสูงด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  

 

อาย ุ   

อาย ุ

 20 - 36 ปี 

อายตุงัแต่  

36 - 51 ปี 

อายุตงัแต่  

51 ปีขึนไป 

4.43 4.00 4.49 

อาย ุ20 - 36ปี 4.43 - 0.43* -0.06* 

อาย ุตงัแต่ 36 – 51 ปี 4.00 - - -0.49* 

อายตุงัแต่ 51 ปีขึนไป 4.49 - - - 
 

จากตารางที 4.25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ํา  

การเปลียนแปลของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่างกนั จาํนวน 3 คู่ คือ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาย ุ20 – 36 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบั ผูที้มีอาย ุ36 – 51 ปี 

2. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ 20 – 36 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบัผูที้มีอายุตงัแต่ 51 ปี

ขึนไป 

3. ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ 36 – 51 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบัผูที้มีอายุตงัแต่ 51 ปี 

ขึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั จ.05 นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.26 แสดงการเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขต

พนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อําเภอผาขาว จังหวัดเลย จําแนกตามขนาด

ของสถานศึกษา 

 

ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่

พเิศษ 

 . S.D.  . S.D.  . S.D.  . S.D. 

1. ด้านการระบุวิสัยทัศน์

อยา่งชดัเจน 4.23 0.38 4.28 0.38 4.44 0.42 4.18 0.35 

2. ดา้นการใหก้ารสนับสนุน

ผูต้ามเป็นรายบุคคล 4.46 0.28 4.43 0.33 4.57 0.33 4.44 0.26 

3. ด้านการเกือกูลการยอม 

รับเป้าหมายของกลุ่ม 4.03 0.31 4.10 0.29 4.20 0.32 3.99 0.29 

4. ด้ า น ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ท า ง

ปัญญา 4.14 0.36 4.14 0.34 4.26 0.35 4.08 0.37 

5. ดา้นการเป็นแบบอย่างที

เหมาะสม 4.34 0.36 4.38 0.37 4.52 0.41 4.32 0.31 

6. ดา้นการคาดหวงัผลการ

ปฏิบัติงานของผูต้ามใน

ระดบัสูง 4.39 0.20 4.32 0.23 4.36 0.18 4.40 0.21 

รวม 4.24 0.27 4.26 0.29 4.38 0.31 4.21 0.24 
 

*Sig <0.05 

จากตารางที 4.26 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย โดยรวมทงั 6 ดา้นพบว่าขนาดของสถาน 

ศึกษาทีมีขนาดใหญ่ มีค่าเฉลียมากทีสุด (= 4.38, S.D.= 0.31) รองลงมา สถานศึกษาขนาดกลาง 

(= 4.26, S.D.= 0.29) สถานศึกษาขนาดเล็ก (= 4.24, S.D.= 0.27) และ สถานศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษ (= 4.21, S.D.= 0.24) ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.27 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร สังกัด

สํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมทัง 6 ด้าน 

 

ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลง

ของผู้บริหาร 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านการระบุวิสัยทัศน์

อยา่งชดัเจน 

ระหว่างกลุ่ม 0.93 3 0.31 2.05 0.10 

ภายในกลุ่ม 32.01 211 0.15   

รวม 32.95 214    

2. ดา้นการใหก้ารสนบัสนุน

ผูต้ามเป็นรายบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 0.42 3 0.14 1.40 0.24 

ภายในกลุ่ม 21.27 211 0.10   

รวม 21.69 214    

3. ด้านการเกือกูลการยอม 

รับเป้า หมายของกลุ่ม 

ระหว่างกลุ่ม 0.69 3 0.23 2.53 0.05 

ภายในกลุ่ม 19.33 211 0.09   

รวม 20.03 214    

4. ด้ า น ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ท า ง

ปัญญา 

ระหว่างกลุ่ม 0.43 3 0.14 1.12 0.33 

ภายในกลุ่ม 27.02 211 0.12   

รวม 27.45 214    

5. ด้านการเป็นแบบอย่างที 

เหมาะสม 

ระหว่างกลุ่ม 0.65 3 0.21 1.59 0.19 

ภายในกลุ่ม 28.83 211 0.13   

รวม 29.48 214    

6. ด้านการคาดหวงัผลการ

ปฏิบัติ งานของผูต้ามใน

ระดบัสูง 

ระหว่างกลุ่ม 0.23 3 0.08 1.64 0.18 

ภายในกลุ่ม 10.24 211 0.04   

รวม 10.48 214    

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.41 3 0.14 1.73 0.16 

ภายในกลุ่ม 17.02 211 0.08   

รวม 17.44 214    
 

*Sig <0.05 
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จากตารางที 4.27 พบว่าภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงานเขตพืนที 

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดย 

รวมทงั 6 ดา้นไม่แตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นไม่แตกต่าง กนัซึงไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานทีตงัไวที้ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.05 



 

 

บทที 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจยัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย มีวตัถุประสงค์ เพือ 1) เพือศึกษาระดบั

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถม 

ศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 2) เพือเปรียบเทียบภาวะ

ผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน จาํแนก ตามเพศ อายุและขนาด

สถานศึกษา  

ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย จาํนวน 30โรงเรียนขา้ราชการครูผูส้อน

จาํนวน 271 คน ผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตร 

ของทาโร ยามาเน่ (Yamane อา้งถึงใน เชาว ์อินใย, 2543, หน้า 117) ตอ้งการความเชือมนั 95 %  

และยอมใหมี้ความคลาดเคลือนได5้% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 215 คน 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถามเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว 

จงัหวดัเลย แบ่งเป็น 2 ตอนคือ 

ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะเป็นแบบสอบ 

ถามแบบเลือกตอบ (Check List) เกียวกบั เพศ อาย ุและขนาดของสถานศึกษา 

ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ตามความ

คิดเห็นของครูผูส้อนจาํนวน 6 ดา้น ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scales) 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert) ซึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 

การวิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติพรรณนาเพือหาความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ใน

การวิเคราะห์ขอ้มูลทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม และวิเคราะห์ค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ส่วนสถิติอา้งอิงใช้ค่าสถิติการทดสอบที (t - test) และการทดสอบค่าเอฟ  

(F - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé)  

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสงัคมศาสตร์ซึงสามารถสรุปผลการวิจยัตาม

ขอ้คน้พบไดด้งัต่อไปนี 

5.1  สรุปผลการวิจยั 

5.2  อภิปรายผลการวิจยั 

5.3  ขอ้เสนอแนะ 

  

5.1 สรุปผลการวจิยั 

ผลการศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงันี 

การวิจยั พบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย จาํนวน 215 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อย

ละ 52.56 เพศชาย จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 47.44 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุตงัแต่ 51 ปีขึน

ไป มี จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 53.95 มากทีสุด รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ

ตงัแต่ 36 - 51 ปี จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 24.65 และ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ 20 - 36 ปีมี 

จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 21.40 ตามลาํดบั ผูต้อบแบบสอบถามทีสอนในสถานศึกษาขนาด

กลาง มีจาํนวน 112 คน มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.09 รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามสถาน 

ศึกษาขนาดเลก็ มี จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 ผูต้อบแบบสอบถามสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

มีจาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70 และ ผูต้อบแบบสอบถามสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มี

จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70 ตามลาํดบั 

5.1.1 ความคดิเห็นของข้าราชการครูผู้สอนทีมต่ีอภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้  บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคลทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย  

ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการครูผูส้อนทีมีต่อภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย 

โดยการหาค่าเฉลีย () และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงภาพโดยรวม อยูใ่นระดบั มาก ผล

การวิเคราะห์รายดา้นทงั 6 ดา้น อยูใ่นระดบั มาก ทงั 6 ดา้น เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นทีมี

ค่าเฉลียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นการเกือกลูการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม (= 4.27) เมือพิจารณา เป็นราย

ขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยมีขอ้สงัเกตว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือการเกือกูลการยอมรับ
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เป้าหมายของกลุ่ม (= 4.46) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด การให้การสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล 

(= 4.08) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย โดยการหาค่าเฉลีย 

() และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงภาพรายดา้นการระบุวิสยัทศัน์อยา่งชดัเจน พบว่า โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก (= 4.28) โดยมีขอ้สงัเกตว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือผูบ้ริหารอธิบายและ

สร้างความเขา้ใจระบุถึงสิงทีเกิดขึนในอนาคตว่าโรงเรียนจะปรับเปลียนพฒันาอย่างไร (= 4.57) 

ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด ผูบ้ริหารใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบติังาน

ในแต่ละภารกิจทุกครัง (= 4.03) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย โดยการหาค่าเฉลีย 

() และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงภาพรายดา้นการเกือกลูการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 4.46) โดยมีขอ้สงัเกตว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารยอมรับฟัง

การแสดงความคิดเห็นของครูในการแกปั้ญหา (= 4.72) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด ผูบ้ริหารร่วมกบั

คณะครูใชว้ิธีการคิดแบบแกปั้ญหาใน การสร้างเป้าหมายของโรงเรียน (= 4.08) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย โดยการหาค่าเฉลีย 

() และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงภาพรายดา้นการใหก้ารสนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 4.08) โดยมีขอ้สงัเกตว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารจดัให้คณะ

ครูเขา้รับการอบรมเพือพฒันาความรู้และทกัษะอยา่งกวา้งขวาง (= 4.57) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด 

ผูบ้ริหารเอาใจใส่ในการปฏิบติังานสอนงานใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัหรือผูต้าม (= 3.75) และ ผูบ้ริหารคอย

เป็นพีเลียงในการทาํงานส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานใหมี้การพฒันาตนเองในทุกดา้น(= 3.75)  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย โดยการหาค่าเฉลีย 

() และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงภาพราย ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาโดยรวมอยู่ใน

ระดบั มาก (= 4.15) โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารกระตุน้ให้คณะครูได้

ทบทวนการปฏิบัติงานของตนอีกครังว่าตรงกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนหรือไม่  

(= 4.75) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด ผูบ้ริหารสร้างความทา้ทายให้แก่บุคลากรในโรงเรียนในเรือง

ของการทบทวนตรวจสอบการทาํงานของตนเองในปัจจุบันว่ามีข้อผิดพลาดบกพร่องอย่างไร  

(= 3.75)  
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย โดยการหาค่าเฉลีย 

() และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงภาพรายดา้นการกระตุน้ทางปัญญาโดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบั มาก (= 4.38) โดยมีข้อสังเกตว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารปฏิบติัในสิงทีดีเพือ

กระตุน้และจูงใจเพือใหผู้ร่้วมงานไดป้ฏิบติัตามเป็นทียอมรับเชือถือและศรัทธา (= 4.57) ส่วนขอ้

ทีมีค่าเฉลียตาํสุด ผูบ้ริหารคอยแนะนาํ ตกัเตือน ควบคุม กาํกบัดูแลบุคลากรในโรงเรียน เพือความ

เป็นระเบียบภายใตร้ะบบเดียวกนั (= 4.03)  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย โดยการหาค่าเฉลีย 

() และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงภาพรายดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้าม

ในระดบัสูงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 4.36) โดยมีขอ้สงัเกตว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ ผูบ้ริหาร

มีความคาดหวงัใหค้ณะครูปฏิบติัการอยา่งสร้างสรรคเ์พือใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงเรียน (= 4.75) 

ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด ผูบ้ริหารแสดงออกว่าตอ้งการผลการปฏิบติังานทีดีจาก บุคลากรมีความ

รับผดิชอบในงาน (= 4.03) และ ผูบ้ริหารมีความคาดหวงัให้ผลการปฏิบติังานทีดีจากบุคลากรมี

ความรับผิดชอบในงานมีการทาํงานเป็นทีม และส่งเสริมให้มีการปฏิบติังานเป็นทีม (= 4.03) 

ตามลาํดบั 

5.1.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหาร สังกดัสํานักงานเขตพนืที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย โดยรวมและรายด้าน จาํแนกตามเพศ  

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย โดยรวม จาํแนกตามเพศ พบว่า 

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีความ

คิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ยกเวน้ ดา้นการระบุวิสัยทศัน์อย่างชดัเจน 

ดา้นการเกือกลูการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม ทีมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที 1 ทีกาํหนดไวว้่า ครูผูส้อนในอาํเภอผาขาว สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอ ผาขาว จงัหวดัเลย ทีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะ

ผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกนั 

กรณีเปรียบเทียบความคิดเห็นภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร สงักดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย โดยรวม จาํแนกตามเพศ พบว่า 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ในขอ้ที 1.4.1 

ทงันีอาจเป็นเพราะว่า ผูน้าํหรือผูบ้ริหารทีมีเพศต่างกนั อาจะใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรม ปัญหา และ
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ขอ้เสนอแนะ ทีต่างกนัออกไป มีการส่งเสริม แสดงความชืนชมและความยนิดี กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ทีต่างกนัออกไป ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มณีกาญจน์ รัตนธรรม (2548) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอาํเภอเมืองสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาตราด

ผลการวิจยัพบว่าภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอาํเภอเมืองสังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาตราดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากการเปรียบเทียบภาวะผูน้ ําของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอาํเภอเมืองสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาตราดจาํแนก

ตามวุฒิการศึกษาพบว่าโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

5.1.3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหาร สังกดัสํานักงานเขตพนืที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย โดยรวมและรายด้าน จาํแนกตามอาย ุ 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูทีมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหาร สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในอาํเภอ 

ผาขาว จงัหวดัเลยโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดยใชส้ถิติ

ทดสอบเอฟ (F - test) โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นที 

แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นมีความ

คิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นการ

ระบุวิสยัทศัน์ ดา้นการเกือกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่มดา้นการสนับสนุนเป็นรายบุคคลดา้น

การกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม และดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังานใน

ระดับสูงโดยภาพรวมและรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็น แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 ทงั 6 ดา้น ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที 2 ทีกาํหนดไวว้่า ครู 

ผูส้อนในอาํเภอผาขาว สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว 

จงัหวดัเลย ทีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

แตกต่างกนั เมือพบความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ทงั 6 ดา้น จึงทดสอบ

เป็นรายคู่ตามวิธีของ Scheffe’ ดงันี  

ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการระบุวิสัยทัศน์อย่างชดัเจน จาํแนกตามอายุ ตามแบบวิธีของ Scheffe’ แลว้พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามตามอายุ 36 - 51 ปี กบั อายุ ตงัแต่ 51 ปีขึนไป มีทรรศนะทีแตกต่างกนัอย่างมีนัย 

สาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนคู่อืนไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการเกือกลูการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม จาํแนกตามอายุ ตามแบบวิธีของ Scheffe’ แลว้พบว่า 
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ผูต้อบแบบสอบถามตามอายุ 36 - 51 ปี กบั อายุตงัแต่ 51 ปีขึนไป มีทรรศนะทีแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนคู่อืนไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการใหก้ารสนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล จาํแนกตามอาย ุตามแบบวิธีของ Scheffe’ แลว้พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามตามอายุ 36 - 51 ปี กบั อายุ ตงัแต่ 51 ปีขึนไป มีทรรศนะทีแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนคู่อืนไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญาจําแนกตามอายุ ตามแบบวิธีของ Scheffe’ แลว้พบว่า ผูต้อบแบบ 

สอบถามตามอาย ุ36 - 51 ปี กบั อายตุงัแต่ 51 ปีขึนไป มีทรรศนะทีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05 ส่วนคู่อืนไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม จาํแนกตามอาย ุตามแบบวิธีของ Scheffe’ แลว้พบว่า ผูต้อบแบบ 

สอบถามตามอาย ุ36 - 51 ปี กบั อาย ุตงัแต่ 51 ปีขึนไป มีทรรศนะทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05 ส่วนคู่อืนไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้ามในระดบัสูง จาํแนกตามอาย ุตามแบบวิธีของ Scheffe’ 

แลว้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามตามอาย ุ36 - 51 ปี กบั อายุ ตงัแต่ 51 ปีขึนไป มีทรรศนะทีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนคู่อืนไม่แตกต่างกนั 

กรณีเปรียบเทียบความคิดเห็นภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร สงักดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย โดยรวม จาํแนกตามอายุ พบว่า 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ในขอ้ที 1.4.2 

ทงันีอาจเป็นเพราะว่า ผูน้าํทีมีอายตุ่างกนัจะมีเป้าหมายในการส่งเสริมการร่วมมือและการให้ความ

ช่วยเหลือกบัคนทาํงานเพือใหก้ารทาํงานเป็นกลุ่มสู่เป้าหมายทีต่างกนั มีกระบวนการของการพฒันา

เป้าหมายของโรงเรียนทีต่างกนัดว้ย โดยเฉพาะเรืองของการยอมรับฟังการแสดงความคิดเห็นของ

ครูในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ของสถานศึกษา อายุจึงทาํให้เกิดความแตกต่างขึนในการแสดงความ

คิดเห็น ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทองทิพ ภาวิริยะพนัธุ ์(2546, หนา้ 30 - 35) กล่าวว่าการทาํงาน

ใด ๆ ก็ตามปัญหาอย่างหนึงทีมกัจะเกิดขึนและทาํให้การทาํงานนัน ๆ ไม่ประสบความสําเร็จ

เท่าทีควรก็คือปัญหาเกียวกบัการยอมรับ การยอมรับในทีนีจึงหมายถึง การยอมรับในเรืองของอายุ

นนัเอง 
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5.1.4 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหาร สังกดัสํานักงานเขตพนืที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย โดยรวมและรายด้าน จาํแนกตามขนาด

สถานศึกษา  

ผลการเมือเปรียบเทียบความคิดเห็นภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย จาํแนกตามขนาดของ

สถานศึกษาทีปฏิบติังาน โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการ

ระบุวิสยัทศัน์อยา่งชดัเจน ดา้นการใหก้ารสนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล ดา้นการเกือกลูการยอมรับ

เป้าหมายของกลุ่ม ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการเป็นแบบอย่างทีเหมาะสมและดา้นการคาด 

หวงัผลการปฏิบัติงานของผูต้ามในระดับสูง ไม่แตกต่างกัน ทุกด้าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที 3 ทีกาํหนดไวว้่า ครูผูส้อนในอาํเภอผาขาว สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ทีมีขนาดของสถานศึกษาต่างกนั มีความ

คิดเห็นต่อภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกนั  

กรณีเปรียบเทียบจาํแนกตามขนาดสถานศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ ําการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหาร สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว 

จงัหวดัเลย ทีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั เมือเปรียบเทียบความคิดเห็นภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหาร ไม่แตกต่างกนั จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที 1.4.3 ทีตงัไว ้ทงันีอาจเป็นเพราะว่า 

สถานศึกษาไม่ว่าจะมีขนาดไหน จะเลก็จะใหญ่ ยอ่มขึนอยูก่บัภาวะผูน้าํของตวัผูน้าํเอง ผูน้าํจึงเป็น

บุคคลทีเป็นตวัอยา่งใหก้บับุคลากร ในการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

สมพร จาปานิล (2549) ไดศึ้กษาเรืองภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสา

นกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่นเขต 5 ผลการวิจยัพบว่า 3) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทีปฏิบติังานในโรงเรียนทีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

 

5.2 อภปิรายผลการวจิยั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยการหาค่าเฉลีย () และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) แสดงภาพโดยรวม อยูใ่นระดบั มาก และผลการวิเคราะห์รายดา้นทงั 6 ดา้น อยู่ใน

ระดบั มาก ทงั 6 ดา้น โดยมีดา้นการเกือกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม อยู่ในระดบัสูงสุดของ

กลุ่ม รองลงมาคือ ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม และ ดา้นการให้การสนับสนุนผูต้ามเป็นราย 

บุคคล เป็นดา้นทีตาํสุดของกลุ่ม 
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จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกับภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดา้นการเกือกลูการยอมรับเป้าหมายของ

กลุ่ม เป็นดา้นทีมีภาพรวมอยูใ่นระดบั มากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั มาก

ทีสุด ถึง 4 ดา้นและอยูใ่นระดบั มาก จาํนวน 3 ดา้นนนั ทงันีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมในกระบวนการของการพฒันาเป้าหมายของโรงเรียน มีการส่งเสริมการร่วมมือและการ

ใหค้วามช่วยเหลือกบัคนทาํงานเพือใหก้ารทาํงานเป็นกลุ่มสู่เป้าหมายทีตรงกนัมีการประชุมปรึกษา 

หารือเพือ จดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมายของโรงเรียนและผูบ้ริหารยอมรับฟังการแสดงความ

คิดเห็นของครูในการแกปั้ญหา ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2545, หนา้ 4) ได้

ใหค้วามหมายของภาวะผูน้าํว่า เป็นศิลปะในการใชอิ้ทธิพลของผูน้าํเพือจูงใจให้ผูร่้วมงานปฏิบติั

ตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไวด้ว้ยความร่วมมือร่วมใจอยา่งเต็มใจ และยงัสอดคลอ้งกบัทีสาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (2550, หนา้ 3) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะผูน้าํการเปลียนแปลงไว้

ว่า 1) มีเจตคติความรู้ความสามารถและทกัษะทีจะเป็นผูน้าํการเปลียนแปลง 2) มีเจตคติความรู้

ความสามารถและทกัษะทีจะนาํการเปลียนแปลงและขบัเคลือนการปฏิรูปการศึกษาเพือรองรับการ

กระจายอาํนาจ 

ดงันนั ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถนาํเอาผลการศึกษาชินนีทีมีผลการศึกษาในภาพรวม 

ไปใชเ้พือพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารศึกษาเองให้ดียิงขึน โดยในส่วนทีตอ้งพฒันาขึนอีกเพือให้

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้าํทีมีคุณภาพ โดยผูบ้ริหารจะตอ้งกระตุน้

ครูทุกคนใหท้าํงานเพือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการกระตุน้คณะครูทาํการประเมิน

ความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามเป้าหมายอยา่งสมาํเสมอ ผูบ้ริหารจะตอ้งร่วมกบัคณะครูใชว้ิธีการ

คิดแบบแกปั้ญหาในการสร้างเป้าหมายของโรงเรียน โดยพฒันาใหดี้ขึนกว่าผลการศึกษาวิจยัในครัง

นีดว้ย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ ดา้นผูบ้ริหาร

สถานศึกษาให้การสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคลนัน ถึงแมว้่าโดยภาพรวมจะอยู่ในระดบัมาก 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งพิจารณานาํไปพฒันาและหาวิธีการต่าง ๆ ตามหลกัวิธีการเพือปรับปรุง

แกไ้ขในดา้นการแสดงออกถึงการใส่ใจในความตอ้งการเฉพาะของคณะครูและใหก้ารสนบัสนุนให้

กาํลงัใจยกยอ่งใหเ้กียรติผูอื้นในโอกาสทีเหมาะสม ตอ้งใหก้าํลงัใจแก่ผูร่้วมงานทีทาํงานไม่ประสบ

ความสาํเร็จคอยชีแนะจุดบกพร่องต่าง ๆ ใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรทางการบริหารทีจาํเป็นในการ

ทาํงานแก่คณะครูทุกคน ตอ้งแสดงออกถึงความชืนชมและความยินดีแก่ผูร่้วมงานทีประสบความ 

สาํเร็จ ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัต่อคณะครูโดยใหเ้คารพยดึความตอ้งการและความสามารถพิเศษของครู

เป็นรายบุคคล ตอ้งนาํความคิดเห็นของคณะครูไปพิจารณาและปรับใชใ้นการปฏิบติังาน ผูบ้ริหาร
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ตอ้งแสดงใหเ้ห็นการสนบัสนุนเป็นรายบุคคลโดยชีใหเ้ห็นถึงความเคารพต่อสมาชิกในโรงเรียนใน

การใหค้วามสนใจในผลการปฏิบติังาน ตอ้งเอาใจใส่ในการปฏิบติังานสอนงานใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัหรือผู ้

ตาม และ ผูบ้ริหารจะตอ้งคอยเป็นพีเลียงในการทาํงานส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานให้มีการพฒันา

ตนเองในทุก ๆ ดา้น  

5.2.1 ความคิดเห็นของข้าราชการครูสายผู้สอนทีมีต่อภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหาร สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย 

ผลการวิจยั พบว่า ขา้ราชการครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหาร สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จังหวดัเลย  

โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทงันีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารมีความตระหนกัในบทบาท

หน้าที ในการบริหารการศึกษาให้เป็นไปดว้ยดีและมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งชกันาํบุคลากรของ

โรงเรียนหันมาสร้างความสัมพนัธ์ในการปฏิบติังานตามหน้าทีให้มากทีสุด (ประมวล อินทรศรี, 

2537) และในภาวะปัจจุบนัผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเร่งรัดพฒันาคุณภาพของตนใหเ้ป็นผูน้าํในการ

ดาํเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ของครู (ชนาธิป พรกุล, 2544) ดงันันจึงเกิดการตืนตวัในการพฒันา

สถานศึกษา   

การทีผลการวิจยัปรากฏผลดงันี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในปัจจุบนัเป็นผูบ้ริหาร

ยคุใหม่ มีการวิเคราะห์ สงัเคราะห์แนวทางต่าง ๆ ดา้นการบริหารมาเป็นองค์ความรู้ และนาํไปใช ้

โดยเฉพาะดา้นการศึกษาทาํใหค้รูมองเห็นว่าตนเองไดรั้บการพฒันาโดยผูบ้ริหาร ดงันนัจึงทาํใหเ้กิด

ความคิดเห็นเกียวกับภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึง

สอดคลอ้งกบัผลงานของ สราญรัตน์ จนัทะมล (2548) ทีพบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาอาํเภอวงัสะพุง สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาเลย เขต 2 โดย

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบั มาก และสอดคลอ้งกบั ผลงานวิจยัของ ธวชัชัย หอมยามเย็น 

(2548) ทีพบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั มาก 

สาํหรับภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย ทีพบจากการวิจยัในแต่ละดา้นอภิปราย

ไดด้งันี 

1. ดา้นการระบุวิสัยทศัน์อย่างชดัเจน ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผู ้

บริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดั

เลย มีความคิดเห็นโดยรวมในระดบัมาก เมือพิจารณาในรายขอ้พบว่าขอ้ ผูบ้ริหารอธิบาย และสร้าง

ความเขา้ใจระบุถึงสิงทีเกิดขึนในอนาคตว่าโรงเรียนจะปรับเปลียนพฒันาและผูบ้ริหารไม่ยึดติดกบั
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ปัญหาเฉพาะหนา้หรือในระบบปัจจุบนั มีค่าเฉลียในระดบัมากทีสุด อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารเป็นผู ้

มีวิสยัทศัน์ ทงันีอาจเนืองมาจากการพฒันาตนเองของผูบ้ริหารเกิดความตระหนักในภาระหน้าทีที

จะตอ้งเปลียนแปลงการจดัการศึกษาให้ดีขึนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกระตุน้ให้ทีมงาน

มองเห็นความสาํเร็จจากการทาํงานเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจกนัเพือประสิทธิภาพของงานทีดีทีสุดและ

เพือเป้าหมายของโรงเรียน (กนกอร ยศไพบูลย,์ 2546, หน้า 31) สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ฐิติ

พงษ์ คลา้ยใยทอง (2547) ทีศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานพืนทีการศึกษาสระบุรี เขต 1 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานพืนทีการ 

ศึกษาสระบุรี เขต 1มีพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงในภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 

สาํหรับผูบ้ริหารศึกษาทีตอ้งการพฒันาศกัยภาพเพือเป็นแบบอยา่งทีดีและเพือพฒันาสถานศึกษาให้

ดีขึนควรทีจะพฒันาใหทุ้กดา้นอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

2. ดา้นการให้การสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดั

เลย มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบั มากทีสุด 

ถึง 4 ดา้นและอยูใ่นระดบั มาก จาํนวน 3 ดา้น คือ ดา้นผูบ้ริหารยอมรับฟังการแสดงความคิดเห็นของ

ครูในการแกปั้ญหา ดา้นผูบ้ริหารมีเป้าหมายในการส่งเสริมการร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือ 

กบัคนทาํงานเพือใหก้ารทาํงานเป็นกลุ่มสู่เป้าหมายทีตรงกนั ดา้นผูบ้ริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการของการพฒันาเป้าหมายของโรงเรียน อยูใ่นระดบั ดา้นผูบ้ริหารร่วมกบัคณะครูประชุม

ปรึกษาหารือเพือจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมายของโรงเรียน อยู่ในระดบั มากทีสุด ตามลาํดบั

ส่วนดา้นผูบ้ริหารกระตุน้ครูทุกคนใหท้าํงานเพือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั ดา้นผูบ้ริหารกระตุน้คณะครู

ทาํการประเมินความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามเป้าหมายอยา่งสมาํเสมอและดา้น ผูบ้ริหารร่วมกบั

คณะครูใชว้ิธีการคิดแบบแกปั้ญหาในการสร้างเป้าหมายของโรงเรียน อยู่ในระดบั มาก ตามลาํดบั 

ทงันีอาจเนืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนมากมีพฤติกรรมภาวะผูน้าํแบบนกัพฒันา คือเป็นผูน้าํ

ทีทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้(จาํรอง แสงพรหมศรี, 2539, บทคดัย่อ) ซึงเป็นไปตามทฤษฏีเส้นทางและ

จุดหมาย (Path - goal theory) ของ House และคณะ โดยไดอ้ธิบายว่าพฤติกรรมของผูท้าํมีอิทธิพลต่อ

การจูงใจและต่อความพึงพอใจในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี 4 รูปแบบ คือ 1) พฤติกรรมเชิง

ชีนาํ (Directive) ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบถึงสิงทีทาํ กาํหนดแนวปฏิบติัให้มีตารางการทาํงานและ

มาตรฐานการประเมินผลงานคลา้ยกบัพฤติกรรมการมุ่งงานหรือมุ่งโครงสร้างงาน 2) พฤติกรรมเชิง

สนบัสนุน (Supportive) คาํนึงถึงฐานะ ความเป็นอยู่และความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทาํให้

งานน่าสนใจ มีมิตรภาพคลา้ยกบัพฤติกรรมมุ่งสมัพนัธ ์3) พฤติกรรมแบบมีส่วนร่วม (Participative) 

มีการปรึกษาหารือซึงกนัและกนัขอความเห็น ขอ้เสนอแนะและนาํความเห็นมาประกอบการตดัสินใจ 
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4) พฤติกรรมแบบมุ่งความ สาํเร็จ (Achievement oriented) กาํหนดจุดหมายทา้ทาย คาดหวงัให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานสูงสุด และนาํพาสู่ความเชือมนัในตนเองสูง 

3. ดา้นการเกือกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียน 

แปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอ  

ผาขาว จงัหวดัเลย โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความคิดเห็นของครูใน

สถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย 

เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารจดัให้คณะครูเขา้รับการอบรมเพือพฒันา

ความรู้และทกัษะอยา่งกวา้งขวาง ผูบ้ริหารแสดงออกถึงการใส่ใจในความตอ้งการเฉพาะของคณะ

ครูและให้การสนับสนุนให้กาํลงัใจยกย่องให้เกียรติผูอื้นในโอกาสทีเหมาะสม และผูบ้ริหารให้

กาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานทีทาํงานไม่ประสบความสาํเร็จคอยชีแนะจุดบกพร่องต่าง ๆ ทงันีอาจเนืองมา 

จากเป้าหมายเป็นตวัชีวดัความสาํเร็จในการทาํงาน เมือบุคลากรยอมรับในเป้าหมายย่อมทาํให้เกิด

ความร่วมมือ ร่วมใจกันทํางานให้บรรลุเป้าหมายนัน สําหรับผูบ้ริหารศึกษาทีต้องการพฒันา

ศกัยภาพเพือเป็นแบบอย่างทีดีและเพือพฒันาสถานศึกษาให้ดีขึนควรทีจะพฒันาให้ทุกดา้นอยู่ใน

ระดบัมากทีสุดโดยเฉพาะดา้นทีดอ้ยกว่าดา้นอืน ๆ โดยหาวิธีการเพือนาํมาพฒันาคุณภาพดา้นนนั ๆ 

ใหมี้คุณภาพมากยงิขึนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทองทิพภา วิริยะพนัธุ ์(2546, หนา้ 30 - 35) พบว่า 

การทาํงานในยคุนีตอ้งอาศยัการทาํงานเป็นทีมเพือใหง้านมีประสิทธิภาพ จึงจะไดรั้บผลสาํเร็จตาม

เป้าหมายทีต้องการและยงัต้องใช้แนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ทีถือว่าทุกคนเป็น

ทรัพยากรมนุษยที์มีคุณค่าในการสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล จึงทาํให้

ขา้ราชการครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก  

4. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ผลการวิจยัพบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า ผูบ้ริหารกระตุน้ให้คณะครูได้ทบทวนการปฏิบติังานของตนอีกครังว่าตรงกบัเป้า 

หมายและวิสยัทศัน์ของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากทีสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหารใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการ

กระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือใหเ้ห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา ทงันีอาจเนืองมาจาก 

ผูบ้ริหารใชก้ารกระตุน้ให้คณะครูไดม้องเห็นถึงปัญหา และตระหนักให้ครูไดเ้กิดมุมมองใหม่ ๆ 

แนวคิดใหม่ ๆ เพือนาํมาจดัประสบการณ์ในการเรียนการสอน ทาํให้นักเรียนมีความอยากรู้ อยาก

ซกัถาม สงัเกตสภาพสิงแวดลอ้ม รวมถึงแนะนาํให้ครูในโรงเรียนศึกษาปัญหาความตอ้งการของ

ผูเ้รียน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติพงศ ์คลา้ยใยทอง (2547) ทีศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสระบุรีเขต1 พบว่าพฤติกรรมของผูบ้ริหารทงั5 ดา้นคือ 

การสร้างและสือสารวิสัยทศัน์ การกระตุน้การใชปั้ญญา การเป็นแบบอย่าง การมุ่งความสัมพนัธ์

เป็นรายคนและแรงจูงใจเชิงดลใจอยูใ่นระดบัมาก ทงั 5 ดา้น 
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5. ดา้นการเป็นแบบอย่างทีเหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริหารปฏิบติัในสิงทีดีเพือกระตุน้และจูงใจเพือให้ผูร่้วมงานไดป้ฏิบติั

ตามเป็นทียอมรับเชือถือและศรัทธา ผูบ้ริหารตอ้งเป็นบุคคลทีตงัมนัในหลกัคุณธรรมจริยธรรมซึง

เป็นหลกัสากลของพุทธมามกะ และผูบ้ริหารสร้างตวัอยา่งทีดีใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียน ไดก้ระทาํ

ตามในเรืองของค่านิยมและคุณธรรม อยู่ในระดบัมากทีสุด ทงันีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารได้

เล็งเห็นถึงการทาํให้เห็นเป็นตวัอย่างจะเป็นแบบอย่างทีชดัเจนกว่าคาํสอน ใชค้วามสาํเร็จในการ

ปฏิบัติงานของตนเป็นแบบอย่างให้ครูได้เห็นถึงความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ซึงมีความ

สอดคลอ้งกบัทฤษฏี แอนดรู ฮาลปิ์น (Halpin, 1990 อา้งถึงในโกเมธ พิมพเ์บา้ธรรม, 2547, หน้า 22) 

กล่าวไวใ้นพฤติกรรมของผูบ้ริหารว่าการเป็นแบบอย่าง เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารทีพยายาม

ช่วยเหลือและใหข้อ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน ผูบ้ริหารจะพยายามกระตุน้และจูงใจ

ให้ผูใ้ตบ้ังคบับญัชาไดแ้สดงความสามารถ แต่ไม่เป็นการควบคุมโดยใกลชิ้ด ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

จะมีโอกาสไดแ้สดงความสามารถสูง การควบคุม ผูบ้ริหารจะใชว้ิธีการปฏิบติังานต่าง ๆ ของตนให้

ดีทีสุด จนเป็นแบบอยา่งทีผูอื้นจะยดึถือปฏิบติัได ้

6. ดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังานในระดบัสูง ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารมีความคาด 

หวงัใหค้ณะครูปฏิบติัการอยา่งสร้างสรรคเ์พือใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงเรียนและผูบ้ริหารมีความ

คาดหวงัใหบุ้คลากรทราบถึงความคาดหวงัทีสูงในเรืองการเป็นมืออาชีพของบุคลากร อยู่ในระดบั

มากทีสุด ทงันีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้เกิดขึนและผูบ้ริหาร

ตระหนกัถึงการทาํงานเป็นทีมเป็นการระดมความคิดเพือเป้าหมายเดียวกนัจะทาํให้บรรลุเป้าหมาย

ไดเ้ร็วกว่าทีจะทาํผูเ้ดียว ดงันนัผูบ้ริหารผูบ้ริหารทีมีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงสูงย่อมคาดหวงัต่อ

ผลการปฏิบติังานในระดบัทีสูง โดยการใชท้ฤษฏีความคาดหวงัในการใชแ้รงจูงใจในการทาํงาน

ร่วมกบัครูในโรงเรียน และการช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจบทบาทของตนในงานนนั ๆ ตรงกบัแนวคิดของ

สาํนกัคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาตอ (2544, หนา้ 14) ทีกล่าวว่า ผูบ้ริหารตอ้งมีความตระหนกัมี

ส่วนส่งเสริม สนบัสนุน และ ร่วมคิดร่วมทาํ ส่งเสริมการปฏิบติังานเป็นทีมใหค้วามสาํคญัต่อหน้าที

ทีรับผดิชอบของบุคลากรในแต่ละคน ชีแจงทาํความเขา้ใจให้บุคลากรมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั มองเห็น

เป้าหมายของโรงเรียน โดยการปฏิบติังานอยา่งสร้างสรรค์ เป็นทีมงาน บุคลากรจะมองเห็นอย่างมี

คุณค่า มีความรู้ ความเขา้ใจ และดาํเนินการต่าง ๆ  

5.2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นทีมีต่อภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อําเภอผาขาว จังวัดเลย 

จาํแนก ตามเพศ  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จังวดัเลย จ ําแนกตามเพศ  
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เมือพิจารณาโดยรวม พบว่า ขา้ราชการครูในโรงเรียนมีความคิดเห็นต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้น แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีกาํหนดไว ้ทังนีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาให้

ความสนใจ การดูแลเอาใจใส่และความใกลชิ้ดกับข้าราชการครูจาํแนกตามเพศไม่เท่ากนั ดังที  

แครสเนอร์และเลนาร์ด (Krasner and Lenard, 1974, p. 343) กล่าวว่า เพศ มีความแตกต่างกนัหลาย

ประการ เช่น ความแตกต่างทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาหรือสมอง ความถนัดตามธรรม 

ชาติ และความแตกต่างกนัในดา้นบุคลิกภาพซึง กนัยา สุวรรณแสง (2532, หน้า 73 - 77) กล่าวว่า 

ความแตกต่างกนัระหว่างเพศไม่เพียงแต่รูปร่างเท่านนั นิสยัใจคอ ความคิดเห็น การควบคุมอารมณ์ 

และอืน ๆ มีความแตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบั นวลทิพย ์กาฬศิริ (2547, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาแบบ

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

และขา้ราชการครู ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครู มีความคิดเห็นต่อภาวะ

ผูน้าํแบบจดัการ และภาวะผูน้าํแบบปฏิรูป อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยุรี บูรณ

โกศล (2548) ทีศึกษาพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนสงักดัสาํนกังานประถมศึกษาเขตการศึกษา 12 

เมือเปรียบเทียบตามเพศ พบว่า โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดบั 0.05 เมือ

พิจาณารายดา้นพบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ทุกดา้น และสอดคลอ้งกบั 

มณีกาญจน์ รัตนธรรม (2548, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ใน

เขตอาํเภอเมือง สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาตราด ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอาํเภอเมือง สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาตราด โดยรวมและราย

ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทงันีเพราะ ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถ ประพฤติตนเพือให้เกิดประโยชน์

แก่ส่วนรวม กระทาํตนเป็นแบบอยา่งทีดีในการอุทิศเวลา เสียสละมีจิต สาธารณะ มีความชดัเจนใน

การปฏิบติั มองการณ์ไกลและมุ่งอนาคต มีความกระตือรือร้นมุ่งมนั ในการปฏิบติังาน ตดัสินใจ

โดยคาํนึงถึงผลทีตามมาทางดา้นศีลธรรมและจริยธรรม ให้เกียรติกบัผูป้ฏิบติังาน มีการกระจาย

อาํนาจและความรับผดิชอบใหก้บัผูร่้วมงาน รู้จกัชกัจูงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหทุ่้มเทการทาํงาน กระตุน้

ใหค้รูเกิดกาํลงัใจในการปฏิบติังาน เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ 

5.2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นทีมีต่อภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถาน 

ศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อําเภอผาขาว จังวัดเลย จําแนก 

ตามอายุ  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จังวดัเลย จ ําแนกตามอาย ุ 

เมือพิจารณาโดยรวม พบว่า ขา้ราชการครูในโรงเรียนมีความคิดเห็น แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .05 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
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ระดบั .05 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีกาํหนดไว ้ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าผูบ้ริหารทีมีอายุ 51 ปี

ขึนไป จะมีระดบัภาวะผูน้าการเปลียนแปลงทีสูงกว่าผูน้าํทีมีอายุ 36 - 51 ปี และอายุ 20 - 36 ปี ใน

ทุกดา้นซึงจากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ผูน้าํทีมีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงอยู่ในระดบัมาก อายุ

เป็นปัจจยัหนึง ซึงในวยัผูสู้งอายุสังคมไทยนันส่วนใหญ่จะปฎิบติัธรรมหรือมีธรรมะสาหรับการ

บริหารซึงสอดคลอ้งตามแนวคิดเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง (transformational leadership) 

ในช่วงตงัแต่ทศวรรษ 2000 เป็นตน้มา ทีพบว่ากระบวนการเปลียนแปลงหรือการแปรสภาพในตวั

บุคคล โดยผูน้าจะมุ่งเนน้การเปลียนแปลงเรืองค่านิยม คุณธรรม มาตรฐานและการมองการณ์ไกล

ไปในอนาคต (ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ, 2550) และในองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงนัน

พบว่า มี 3 องคป์ระกอบ และ 1 ใน 3 องคป์ระกอบนันคือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการ

สร้างบารมี (idealized influence/charisma) ซึงการทีผูน้าประพฤติตนเป็นแบบอยา่งแก่ผูต้าม ทาํใหผู้ ้

ตามเลือมใสศรัทธา เคารพนบัถือ ไวว้างใจ และเชือมนัว่าทาํในสิงทีถกูตอ้ง ดีงาม เป็นผูที้มีคุณธรรม 

ยนิดีปฏิบติัตามผูน้าํ (Burns อา้งถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2548) นอกจากนีตามทศันะ Bass (อา้งถึง

ใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2548) เพราะถา้หากผูต้ามไม่ศรัทธาในตวัผูน้ ําแลว้องค์กรจะขาดซึง

ประสิทธิภาพในการทาํงานและส่งผลต่อบรรยากาศในการทาํงานดงัทีปรากฏในงานวิจยัของ ฏฐกุล 

หนูจกัร (2549) ซึงไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํ บรรยากาศองค์การ การไดรั้บการ

เสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานกับการบริหารงานคุณภาพบริการพยาบาลของหัวหน้าหอผูป่้วย

โรงพยาบาลศูนยแ์ละโรงพยาบาลทวัไปในภาคกลาง ซึงพบว่า พฤติกรรมผูน้าํการเปลียนแปลง 

บรรยากาศองค์การ และภาวะผูน้าํการแลกเปลียนสามารถร่วมกนัอธิบายการบริหารงานคุณภาพ

บริการพยาบาลของหวัหนา้ผูป่้วย ไดร้้อยละ 40.9 นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประทาน

พร ทองเขียว (2546) ทีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นผูน้าํแบบเน้นการเปลียนแปลงกบั

ประสิทธิผลของหน่วยงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การและความผกูพนัต่อองค์การ

ของเจา้หนา้ทีปฏิบติัการในโรงพยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข ซึงพบว่าพฤติกรรมผูน้าํการ

เปลียนแปลงมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิผลของหน่วยงาน โดยหน่วยงานทีผูบ้ริหารมีคะแนนผูน้าํ

แบบเน้นการเปลียนแปลงสูงมีประสิทธิผลของหน่วยงาน สูงกว่าหน่วยงานทีผูบ้ริหารมีคะแนน

ความเป็นผูน้าํตาํ 

5.2.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นทีมีต่อภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถาน 

ศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อําเภอผาขาว จังวัดเลย จําแนก 

ตามขนาดของโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัวดัเลย จาํแนกตามขนาดของ

สถานศึกษา เมือพิจารณาโดยรวม พบว่า ขา้ราชการครูในสถานศึกษามีความคิดเห็น แตกต่างกนั
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อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้น แตกต่างกนั อยา่งมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานทีกาํหนดไว ้ทังนีอาจเป็นเพราะ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาทีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกนั ถึงแมว้่าขนาดของสถานศึกษาทีแตกต่างกนัก็ไม่อาจทาํให้ภารกิจทีซบัซอ้นในการปฏิบติั 

งานไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงาน บุคลากรในองค์การบริหารงานของผูน้าํการเปลียนแปลง

ของสถานศึกษาในทุกระดบั มีความชดัเจน ซึงบุคลากรในองค์กรมีความสาํคญัทีจะส่งผลต่อความ 

สาํเร็จของการบริหารงานสถานศึกษา จึงทาํให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาการปฏิบติั งาน

ต่าง ๆ ของสถานศึกษา เพือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจดาํเนินการตามโครงการหรือ

นโยบายทีกาํหนดไว ้สอดคลอ้งกบั รุ่งกานต์ รอดเรือง (2546, บทคดัย่อ)ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตาม

ความคิดเห็นของขา้ราชการครู จาํแนกตาม ขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู อยู่ในระดบัมาก ภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูทีปฏิบติังานในสถาน 

ศึกษาขนาดต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ทงันีเนืองจาก ผูบ้ริหารและครู ผูส้อนในสถานศึกษาทุกขนาด มี

การปฏิบติังานภายใตน้โยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการประสานงานภายในสถานศึกษากนั

ตลอดเวลา มีการประชุมวางแผนจดัรูปแบบแนวทางการศึกษาใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั โดยมี

ภารกิจต่าง ๆ ทีตอ้งเชือมโยงกนัในบรรยากาศองคก์รทีเหมือนกนัใหบ้รรลุเป้าหมาย อีกทงัผูบ้ริหาร

และครูผูส้อนมีการดาํเนินงานทีเน้นการมีส่วนร่วม การไดรั้บการประกนัคุณภาพการศึกษา ตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง ศึกษาธิการ ซึงจะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหาร

โรงเรียน และอาจเป็นเพราะในปัจจุบนัผูที้จะดารงตาํเหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน โดย 

เฉพาะในการวิจัยครังนีเป็นสถานศึกษาทีจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา(ช่วงชนัที 3 และ4) ได ้

จะตอ้งมีประสบการณ์ทีมากและวุฒิการศึกษาทีสูง สอดคลอ้งกบั สมพร จาปานิล (2549, หน้า 71) 

พบว่า ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบติัหน้าทีในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาด

ใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกบัภาวะผูน้าการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั โดยพบว่า ขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบติัหนา้ทีในสถานศึกษาขนาดเลก็และขนาดใหญ่มีความคิดเห็น

เกียวกบัภาวะผูน้าการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเท่ากนั 

ดงันนั ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาทีมีขนาดแตกต่างกนั ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยู่ในระดบัทีไม่แตกต่างกนั ถึงแมว้่าขนาดของสถานศึกษาต่างกนั ก็ไม่

อาจทาํให้ความคิดเห็นของครูก็แตกต่างกนัไปดว้ย ถึงแมว้่ามีผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนมากเป็น
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ผูบ้ริหารใหม่ยงัไม่มีประสบการณ์มากและยงัไม่มีผลงานทีประสบความสาํเร็จยงัทีปรากฏชดัเจน 
แต่กท็าํใหเ้กิดศรัทธา ผูบ้ริหารจึงไดรั้บการยอมรับจากบุคลากรในสถานศึกษานนั ๆ  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครังนีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเรืองภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน  

มีขอ้เสนอแนะ ดงันี 

5.3.1 ดา้นการระบุวิสัยทศัน์ ผูบ้ริหารควรปรับปรุงขอ้กาํหนดวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา

อยา่งชดัเจน จึงตอ้งร่วมกบัคณะครูกาํหนดวิสยัทศัน์ของโรงเรียน ผูบ้ริหารโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย

มีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์และของสถานศึกษาให้เห็นถึงภาพในอนาคตของสถานศึกษา

ร่วมกนัวาดฝันหรือจินตนาการขึนโดยมีพืนฐานอยูบ่นความจริง และผูบ้ริหารควรแสดงพฤติกรรม

ทีมีความทุ่มเทและมุ่งมนัในการปฏิบติังานตามวิสัยทศัน์ให้มากขึน อาจใชว้ิธีการหลอมวิสัยทศัน์

ของตนลงไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการ กิจวตัรประจาํวนัของสถานศึกษา  

5.3.2 ดา้นการสนบัสนุนเป็นรายบุคคล ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนทรัพยากรทางการบริหารที

จาํเป็นในการทาํงานแก่คณะครูทุกคน อาจหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนหรือ

องคก์รนิติบุคคลมาสนบัสนุนได ้และควรเปิดโอกาสใหค้รูไดแ้สดงความคิดเห็นและนาํไปพิจารณา

ปรับใชใ้นการปฏิบติังาน ไม่ใช่ประชุมคนเดียวทาํคนเดียว 

5.3.3 ดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังานในระดบัสูง ควรแสดงให้บุคลากรทราบถึงความ

คาดหวงัทีสูงในเรืองการเป็นมืออาชีพของบุคลากร อาจมีเสริมแรงจูงใจให้ครูทาํงานให้ดีทีสุดและ

ส่งเสริมใหมี้การปฏิบติังานเป็นทีมเพือไม่ครูรู้สึกโดดเดียวทีตอ้งทาํงานคนเดียวและมีเพือนปรึกษา

ใหง้านออกมาดีทีสุด  

5.3.4 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใหค้าํแนะนาํให้ผูร่้วมงานศึกษา

ปัญหาความตอ้งการของผูเ้รียนใหค้รูในสถานศึกษาหาวิธีใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหา มีการกระตุน้ให้

ครูในสถานศึกษามีการทบทวนการปฏิบติังานของตนว่าตรงเป้าหมายของสถานศึกษาหรือไม่ 

5.3.5 ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม ผูบ้ริหารควรปรับเปลียนพฤติกรรมในการปฏิบติั

ตนใหเ้ป็นแบบอยา่งโดยการปฏิบติังานดว้ยความตงัใจและมีความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ไม่ควรใชว้ิธีการสงัอยา่งเดียวโดยไม่คาํนึงถึงผลทีตามมา 

5.3.6 ดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้ามในระดบัสูง ผูบ้ริหารควรยึดหลกัการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ วตัถุประสงค์ของสถานศึกษา รวมทงัการ
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ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ทาํให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติั 

งานเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดแ้สดงความคิดเห็น สร้างระบบปฏิสมัพนัธที์ดีต่อกนั 

 

5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัครังต่อไป 

5.4.1 ควรศึกษาและทาํการวิจยัเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการใชภ้าวะผูน้าํการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

5.4.2 ควรศึกษาและทาํการวิจัยเกียวกับสาเหตุทีทาํให้ความเป็นผูน้าํการเปลียนแปลงมี

ความแตกต่างกนัในสถานศึกษา 

5.4.3 ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงกับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา 
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สิงทีส่งมาดว้ย  แบบประเมินแบบสอบถาม จาํนวน ๑ ฉบบั 

 

ด้วย นางพรทิพย ์ศรีแดน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง กาํลงัทาํ

วิทยานิพนธ์เรือง ภาวะผู ้นําของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2โดยมี ดร.ดุษฎีวฒัน์ แกว้อินทร์ และ ดร.นวภา วงษอิ์นตา เป็นคณะกรรมการ

ทีปรึกษาวิทยานิพนธ ์ในการทาํวิทยานิพนธ์ครังนี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือใน

งานวิจยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง ได้

พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรืองดงักล่าว จึงขอเรียนเชิญ

ท่านเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือในงานวิจยัดงักล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 

 

สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

โทร.๐๔๒๘๑-๔๑๖ โทรสาร๐๔๒๘๓-๐๖๘๖ 



 

ทีศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๓๑ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

     วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  

     อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย ๔๒๐๐๐ 

 

    ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เรือง ขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือการวิจยั 

เรียน ดร.สุภชยั จนัปุ่ม  

สิงทีส่งมาดว้ย  แบบประเมินแบบสอบถาม จาํนวน ๑ ฉบบั 

 

ด้วย นางพรทิพย ์ศรีแดน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง กาํลงัทาํ

วิทยานิพนธ์เรือง ภาวะผู ้นําของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2โดยมี ดร.ดุษฎีวฒัน์ แกว้อินทร์ และ ดร.นวภา วงษอิ์นตา เป็นคณะกรรมการ

ทีปรึกษาวิทยานิพนธ ์ในการทาํวิทยานิพนธ์ครังนี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือใน

งานวิจยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง ได้

พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรืองดงักล่าว จึงขอเรียนเชิญ

ท่านเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือในงานวิจยัดงักล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 

 

สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

โทร.๐๔๒๘๑-๔๑๖ โทรสาร๐๔๒๘๓-๐๖๘๖ 



 

ทีศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๓๑ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

     วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  

     อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย ๔๒๐๐๐ 

 

    ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เรือง ขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือการวิจยั 

เรียน ดร.สมพงษ ์พรมใจ 

สิงทีส่งมาดว้ย  แบบประเมินแบบสอบถาม  จาํนวน ๑ ฉบบั 

 

ด้วย นางพรทิพย ์ศรีแดน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง กาํลงัทาํ

วิทยานิพนธ์เรือง ภาวะผู ้นําของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2โดยมี ดร.ดุษฎีวฒัน์ แกว้อินทร์ และ ดร.นวภา วงษอิ์นตา เป็นคณะกรรมการ

ทีปรึกษาวิทยานิพนธ ์ในการทาํวิทยานิพนธ์ครังนี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือใน

งานวิจยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง ได้

พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรืองดงักล่าว จึงขอเรียนเชิญ

ท่านเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือในงานวิจยัดงักล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 

สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

โทร.๐๔๒๘๑-๔๑๖ โทรสาร๐๔๒๘๓-๐๖๘๖ 



 

ทีศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๐๓๑ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

     วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  

     อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย ๔๒๐๐๐ 

 

    ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เรือง ขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือการวิจยั 

เรียน ดร.อิสรียา พจนารี 

สิงทีส่งมาดว้ย  แบบประเมินแบบสอบถาม จาํนวน ๑ ฉบบั 

 

ด้วย นางพรทิพย ์ศรีแดน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง กาํลงัทาํ

วิทยานิพนธ์เรือง ภาวะผู ้นําของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2โดยมี ดร.ดุษฎีวฒัน์ แกว้อินทร์ และ ดร.นวภา วงษอิ์นตา เป็นคณะกรรมการ

ทีปรึกษาวิทยานิพนธ ์ในการทาํวิทยานิพนธ์ครังนี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือใน

งานวิจยัดงักล่าว 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง ได้

พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรืองดงักล่าว จึงขอเรียนเชิญ

ท่านเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือในงานวิจยัดงักล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 

 

สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

โทร.๐๔๒๘๑-๔๑๖ โทรสาร๐๔๒๘๓-๐๖๘๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที ศธ ๖๐๑๖( ๒.๓)/ว๐๘๖ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

      วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  

     อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย ๔๒๐๐๐  

      

     ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 

เรือง  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มลูเพือการวิจยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นผาขาว 

สิงทีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเพือการวิจยั  จาํนวน  ๑๐  ชุด 

 

  ดว้ยนางพรทิพย ์ศรีแดน นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรี

ลา้นชา้ง ไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการทาํวิทยานิพนธ์ เรือง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์

พิเศษ ดร.ดุษฎีวฒัน์ แกว้อินทร์ และ ดร.นวภา วงษอิ์นตา เป็นคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ในการนี นกัศึกษามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลู เพือการวิจยัโดยขอใหค้ณะครูและบุคลากร

ของท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามเรืองดงักล่าว 

  ดงันนั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จึงขอ

ความอนุเคราะห์ให ้นางพรทิพย ์ศรีแดน ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพือการทดลองใชเ้ครืองมือในการ

ทาํวิทยานิพนธ ์จะเป็นพระคุณยงิ 

  จึงเรียนมาเพือโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                      

 

                 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 



 

ที ศธ ๖๐๑๖( ๒.๓)/ว๐๘๖ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

      วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  

      อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย ๔๒๐๐๐ 

                                                     

     ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 

 

เรือง  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มลูเพือการวิจยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นเพิม 

สิงทีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเพือการวิจยั   จาํนวน     ๑๕    ชุด 

 

  ดว้ยนางพรทิพย ์ศรีแดน นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรี

ลา้นชา้ง ไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการทาํวิทยานิพนธ์ เรือง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์

พิเศษ ดร.ดุษฎีวฒัน์แกว้อินทร์ และ ดร.นวภา วงษ์อินตา เป็นคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ในการนี นกัศึกษามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลู เพือการวิจยัโดยขอใหค้ณะครูและบุคลากร

ของท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามเรืองดงักล่าว 

  ดงันนั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จึงขอ

ความอนุเคราะห์ให ้นางพรทิพย ์ศรีแดน ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพือการทดลองใชเ้ครืองมือในการ

ทาํวิทยานิพนธ ์จะเป็นพระคุณยงิ 
 

  จึงเรียนมาเพือโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                   

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 



 

ที ศธ ๖๐๑๖( ๒.๓)/ว๐๘๖ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

      วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  

      อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย ๔๒๐๐๐ 

                                                   

     ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 

 

เรือง  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มลูเพือการวิจยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นท่าชา้งคลอ้ง 

สิงทีส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพือการวิจยั  จาํนวน  ๑๕  ชุด 

 

  ดว้ยนางพรทิพย ์ศรีแดน นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรี

ลา้นชา้ง ไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการทาํวิทยานิพนธ์ เรือง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์

พิเศษ ดร.ดุษฎีวฒัน์ แกว้อินทร์ และ ดร.นวภา วงษอิ์นตา เป็นคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ในการนี นกัศึกษามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลู เพือการวิจยัโดยขอใหค้ณะครูและบุคลากร

ของท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามเรืองดงักล่าว 

  ดงันนั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จึงขอ

ความอนุเคราะห์ให ้นางพรทิพย ์ศรีแดน ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพือการทดลองใชเ้ครืองมือในการ

ทาํวิทยานิพนธ ์จะเป็นพระคุณยงิ 
 

  จึงเรียนมาเพือโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการพฒันาเครืองมือวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที ศธ ๖๐๑๖( ๒.๓)/ว๐๕๖ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

      วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  

      อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย ๔๒๐๐๐ 

                                              

      ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรือง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มลูในการพฒันาเครืองมือวิจยั 

เรียน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นโนนปอแดง 

สิงทีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเพือการวิจยั จาํนวน  ๒๗  ชุด 

 

  ดว้ยนางพรทิพย ์ศรีแดน นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรี

ลา้นชา้ง ไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการทาํวิทยานิพนธ์ เรือง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์

พิเศษ ดร.ดุษฎีวฒัน์ แกว้อินทร์ และ ดร.นวภา วงษอิ์นตา เป็นคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ในการนี นกัศึกษามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลู เพือการทดลองใชเ้ครืองมือวิจยั (Try – out) 

โดยขอใหบุ้คลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามเรืองดงักล่าว 

  ดงันนั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จึงขอความอนุเคราะห์ให ้        

นางพรทิพย ์ศรีแดน ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูเพือการทดลองใชเ้ครืองมือในการทาํวิทยานิพนธ ์จะเป็น

พระคุณยงิ 

 

  จึงเรียนมาเพือโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 



 

ที ศธ ๖๐๑๖( ๒.๓)/ว๐๕๖ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

      วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  

      อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย ๔๒๐๐๐ 

                                                    

    ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรือง  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มลูในการพฒันาเครืองมือวิจยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นนาลอ้ม 

สิงทีส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพือการวิจยั จาํนวน  ๓  ชุด 

 

  ดว้ยนางพรทิพย ์ศรีแดน นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรี

ลา้นชา้ง ไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการทาํวิทยานิพนธ์ เรือง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์

พิเศษ ดร.ดุษฎีวฒัน์ แกว้อินทร์ และ ดร.นวภา วงษอิ์นตา เป็นคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ในการนี นกัศึกษามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลู เพือการทดลองใชเ้ครืองมือวิจยั (Try – out) 

โดยขอใหบุ้คลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามเรืองดงักล่าว 

  ดงันนั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จึงขอความอนุเคราะห์ให ้        

นางพรทิพย ์ศรีแดน ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูเพือการทดลองใชเ้ครืองมือในการทาํวิทยานิพนธ ์จะเป็น

พระคุณยงิ 

 

  จึงเรียนมาเพือโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                       
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 



 

ที ศธ ๖๐๑๖( ๒.๓)/ว๐๕๖ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

      วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง  

      อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย ๔๒๐๐๐ 

 

     ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

เรือง  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มลูในการพฒันาเครืองมือวิจยั 

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นโนนกกข่า 

สิงทีส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพือการวิจยั  จาํนวน  ๕  ชุด 

 

  ดว้ยนางพรทิพย ์ศรีแดน นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรี

ลา้นชา้ง ไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการทาํวิทยานิพนธ์ เรือง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์

พิเศษ ดร.ดุษฎีวฒัน์ แกว้อินทร์ และ ดร.นวภา วงษอิ์นตา เป็นคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ในการนี นกัศึกษามีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลู เพือการทดลองใชเ้ครืองมือวิจยั (Try – out) 

โดยขอใหบุ้คลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผูต้อบแบบสอบถามเรืองดงักล่าว 

  ดงันนั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง จึงขอความอนุเคราะห์ให ้        

นางพรทิพย ์ศรีแดน ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูเพือการทดลองใชเ้ครืองมือในการทาํวิทยานิพนธ ์จะเป็น

พระคุณยงิ 

 

  จึงเรียนมาเพือโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                         
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิษณพงศ ์ศรจนัทร์) 

ผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

แบบสอบถาม 

เรือง  

ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 

 

คาํชีแจง 

1. แบบสอบถามเพือการวิจยัชุดนี มีวตัถุประสงคเ์พือสอบถามความคิดเห็นของขา้ราชการ

ครูในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เกียวกบัภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 6 ดา้น คือ ดา้นการระบุวิสยัทศัน์อยา่งชดัเจน ดา้นการให้การ

สนบัสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล ดา้นการเกือกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม ดา้นการกระตุน้ทาง

ปัญญา ดา้นการเป็นแบบอย่างทีเหมาะสม และดา้นการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้ามใน

ระดบัสูง 

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที 1 ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที 2 ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน เขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย 

3. โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อและทุกตอนตามความเป็นจริง ซึงผลทีได้จะเป็น

ประโยชน์อยา่งยงิต่อการพฒันาคุณภาพการบริหารสถานศึกษา ผูว้ิจยัจะเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู

วิจยัในภาพรวมโดยจะเก็บขอ้มลูรายฉบบัเป็นความลบั จึงขอรับรองว่าการตอบของท่านจะไม่มีผล 

เสียหายต่อตวัท่านและโรงเรียนของท่านแต่อยา่งใดทงัสิน 

หวงัเป็นอยา่งยงิว่า จะไดรั้บความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามครังนีอย่างดียิง และ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี 

      

  

 

  

      นางพรทิพย ์ศรีแดน 

              นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

   คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
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ตอนที 1 ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง แบบสอบถามตอนที 1 มีทงัหมด 3 ขอ้ 

การตอบคาํถาม โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความทีตรงกบัสภาพของท่าน 

  

1. เพศ     

  1. ชาย   

  2. หญิง 

 

2. อาย ุ    

  1. อาย ุ20 - 36 ปี 

  2. อายตุงัแต่ 36 - 51 ปี 

  3. อายตุงัแต่ 51 ปีขึนไป 

 

3. ขนาดของสถานศึกษา   

  1. ขนาดเลก็ จาํนวนนกัเรียน 1 - 120 คน 

  2. ขนาดกลาง จาํนวนนกัเรียน 121 - 300 คน   

  3. ขนาดใหญ่ จาํนวนนกัเรียน 301 - 500 คน 

   4. ขนาดใหญ่พิเศษ จาํนวนนกัเรียน 501 คนขึนไป 
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ตอนที 2 แบบสอบถามภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

คาํชีแจง ขอใหท่้านโปรดพิจารณาการใชภ้าวะผูน้าํการเปลียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นต่างๆ 

โดยการทาํเครืองหมาย  ลงใน  ทีท่านเห็นว่าขอ้ความนันตรงกบัความคิดเห็นของ

ท่าน โดยแบบสอบถามมีทงัหมด 30 ขอ้ มีเกณฑก์ารเลือกตอบ ดงันี 

 5  หมายถึง มีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 4  หมายถึง มีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงอยูใ่นระดบัมาก 

 3  หมายถึง มีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2  หมายถึง มีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงอยูใ่นระดบันอ้ย 

 1  หมายถึง มีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 
 

ข้อท ี
ผู้บริหารของท่านมพีฤตกิรรม หรือมลีกัษณะ หรือมกีาร

ปฏิบัตติามรายการต่อไปนีมากน้อยเพยีงใด 

ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

การระบุวสัิยทัศน์อย่างชัดเจน 

1. ผูบ้ริหารเป็นผูมี้วิสัยทศัน์อย่างชดัเจนส่งผลไปทีผูใ้ตบ้งัคบั 

บญัชาใหเ้ป็นผูมี้วิสยัทศัน์ตามไปดว้ย  

     

2. ผูบ้ริหารอธิบาย และสร้างความเขา้ใจระบุถึงสิงทีเกิดขึนใน

อนาคตว่าโรงเรียนจะปรับเปลียนพฒันาอยา่งไร 

     

3. ผูบ้ริหารมีการกาํหนดวิสยัทศัน์ของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน      

4. ผูบ้ริหารปรับระบบ และการทาํงานปัจจุบนัให้รับกับการ

ดาํเนินงานสู่จุดทีตอ้งการในอนาคต 

     

5. ผูบ้ริหารให้ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน 

การปฏิบติังานในแต่ละภารกิจทุกครัง 

     

6. ผูบ้ริหารไม่ยดึติดกบัปัญหาเฉพาะหนา้หรือในระบบปัจจุบนั      

ด้านการเกอืกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม 

7. ผูบ้ริหารมีเป้าหมายในการส่งเสริมการร่วมมือ และการให้

ความช่วยเหลือกับคนทาํงานเพือให้การทาํงานเป็นกลุ่มสู่

เป้าหมายทีตรงกนั  

     

8. ผูบ้ริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการของการ

พฒันาเป้าหมายของโรงเรียน 
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ข้อท ี
ผู้บริหารของท่านมพีฤตกิรรม หรือมลีกัษณะ หรือมกีาร

ปฏิบัตติามรายการต่อไปนีมากน้อยเพยีงใด 

ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

9. ผูบ้ ริหารกระตุ้นครูทุกคนให้ทํางานเพือมุ่งสู่เป้าหมาย

เดียวกนั 

     

10. ผูบ้ริหารร่วมกับคณะครูใชว้ิธีการคิดแบบแกปั้ญหาในการ

สร้างเป้าหมายของโรงเรียน 

     

11. ผูบ้ริหารร่วมกบัคณะครูประชุมปรึกษาหารือเพือจดัลาํดับ

ความสาํคญัของเป้าหมายของโรงเรียน 

     

12. ผูบ้ริหารกระตุน้คณะครูทาํการประเมินความกา้วหน้าของ

การปฏิบติัตามเป้าหมายอยา่งสมาํเสมอ 

     

13. ผูบ้ริหารยอมรับฟังการแสดงความคิดเห็นของครูในการ

แกปั้ญหา 

     

ด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล 

14. ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นการสนับสนุนเป็นรายบุคคลโดยชีให ้

เห็นถึงความเคารพต่อสมาชิกในโรงเรียนในการให้ความ

สนใจในผลการปฏิบติังาน 

     

15. ผูบ้ริหารเอาใจใส่ในการปฏิบติังานสอนงานให้แก่ผูป้ฏิบัติ

หรือผูต้าม  

     

16. ผูบ้ริหารคอยเป็นพีเลียงในการทาํงานส่งเสริมพฒันาผูร่้วม 

งานใหมี้การพฒันาตนเองในทุกดา้น  

     

17. ผูบ้ริหารมีความชืนชมและความยินดีแก่ผูร่้วมงานทีประสบ

ความสาํเร็จ 

     

18. ผูบ้ริหารให้กาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานทีทาํงานไม่ประสบความ 

สาํเร็จคอยชีแนะจุดบกพร่องต่าง ๆ 

     

19. ผูบ้ริหารจัดให้คณะครูเข้ารับการอบรมเพือพฒันาความรู้ 

และทกัษะอยา่งกวา้งขวาง  

     

20. ผูบ้ริหารสนบัสนุนทรัพยากรทางการบริหารทีจาํเป็นในการ

ทาํงานแก่คณะครูทุกคน 

     

21. ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อคณะครูโดยเคารพยึดความตอ้งการ และ

ความ สามารถพิเศษของครูเป็นรายบุคคล 
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ข้อท ี
ผู้บริหารของท่านมพีฤตกิรรม หรือมลีกัษณะ หรือมกีาร

ปฏิบัตติามรายการต่อไปนีมากน้อยเพยีงใด 

ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

22. ผูบ้ริหารนาํความคิดเห็นของคณะครูไปพิจารณาและปรับใช้

ในการปฏิบติังาน  

     

23. ผูบ้ริหารแสดงออกถึงการใส่ใจในความตอ้งการเฉพาะของ

คณะครู และให้การสนับสนุนให้กาํลงัใจยกย่องให้เกียรติ

ผูอื้นในโอกาสทีเหมาะสม 

     

24. ผูบ้ริหารสร้างความทา้ทายใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียนในเรือง

ของการทบทวนตรวจสอบการทาํงานของตนเองในปัจจุบนั

ว่ามีขอ้ผดิพลาดบกพร่องอยา่งไร 

     

25. ผูบ้ริหารมีวิธีการคิดแกปั้ญหาอย่างหลากหลายดว้ยวิธีการที

ทีทนัสมยัและนาํพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ  

     

26. ผูบ้ริหารใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือ 

ใหเ้ห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกั 

การมีส่วนร่วม 

     

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

27. ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้เข้าใจในบทบาท 

และยอมรับบทบาทในการปฏิบติัหนา้ทีโดยชอบธรรม 

     

28. ผูบ้ริหารสร้างความมั นใจ และส่งเสริมคุณค่าส่งผลให้

บุคลากรมีความพยายาม และแกปั้ญหาในการปฏิบติังานดว้ย

ความเรียบร้อย 

     

29. ผูบ้ริหารใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือ 

ใหเ้ห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา 

     

30. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้ณะครูไดท้บทวนการปฏิบติังานของตน

อีกครังว่าตรงกบัเป้าหมายและวิสยัทศัน์ของโรงเรียนหรือไม่ 

     

31. ผูบ้ริหารปฏิบติัตวัเป็นแบบอยา่งทีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      

32. ผูบ้ริหารจดัหาขอ้มลูข่าวสารทีจะช่วยคณะครูให้ปฏิบติัแนว 

ทางหรือวิธีการทีจะพฒันาผูเ้รียน 

     

33. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้เกิดการรวบรวมและเผยแพร่องค์

ความรู้เพือเป็นพืนฐานการพฒันาองคก์ร 
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ข้อท ี
ผู้บริหารของท่านมพีฤตกิรรม หรือมลีกัษณะ หรือมกีาร

ปฏิบัตติามรายการต่อไปนีมากน้อยเพยีงใด 

ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

34. ผูบ้ริหารมีการริเริมและพฒันาระบบการจัดการทรัพยากร

เครืองมืออุปกรณ์กิจกรรมใหเ้อือต่อการพฒันาการเรียนรู้ใน

องคก์ร 

     

ด้านการเป็นแบบอย่างทีเหมาะสม 

35. ผูบ้ริหารสร้างตัวอย่างทีดีให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ได้

กระทาํตามในเรืองของค่านิยมและคุณธรรม 

     

36. ผูบ้ริหารคอยแนะนาํ ตักเตือน ควบคุม กาํกบัดูแลบุคลากร

ในโรงเรียน เพือความเป็นระเบียบภายใตร้ะบบเดียวกนั 

     

37. ผูบ้ริหารประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างทีดี แก่ผูใ้ต้บังคับ 

บญัชา 

     

38. ผูบ้ริหารประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอย่างทีดี ทงัทางดา้นการ

ปฏิบติัหนา้ที, สงัคม, ครอบครัว  

     

39. ผูบ้ริหารตอ้งเป็นบุคคลทีตงัมนัในหลกัคุณธรรมจริยธรรม

ซึงเป็นหลกัสากลของพุทธมามกะ  

     

40. ผูบ้ริหารสร้างตวัอยา่งทีดีใหแ้ก่บุคลกรในโรงเรียนไดก้ระทาํ

ตามในเรืองของค่านิยม และคุณธรรมคอยแนะนาํตกัเตือน

ควบคุมกาํกบัดูแลบุคลากรในโรงเรียน 

     

41. ผูบ้ริหารสร้างตวัอยา่งทีดีใหแ้ก่บุคลกรในโรงเรียนไดก้ระทาํ

ตามในเรืองของค่านิยม และคุณธรรมคอยแนะนาํตกัเตือน

ควบคุมกาํกบัดูแลบุคลากรในโรงเรียน 

     

42. ผูบ้ริหารปฏิบติัในสิงทีดีเพือกระตุน้และจูงใจเพือให้ผูร่้วม 

งานไดป้ฏิบติัตามเป็นทียอมรับเชือถือและศรัทธา 

     

43. ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าทีของตนมีการปฏิบัติตนเป็นผู ้นําได้เหมาะสมกับ

บทบาทเป็นผูน้าํ 

     

44. ผูบ้ริหารกระตุน้ และจูงใจเพือใหผู้ร่้วมงานไดป้ฏิบติัตามทงั

ดา้นคุณธรรมจริยธรรมบุคลิกภาพจนเป็นทียอมรับเชือถือ

และศรัทธาโดยการปฏิบติัมากกว่าการพดู 
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ข้อท ี
ผู้บริหารของท่านมพีฤตกิรรม หรือมลีกัษณะ หรือมกีาร

ปฏิบัตติามรายการต่อไปนีมากน้อยเพยีงใด 

ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

45. ผูบ้ริหารควรมีหลกัพรมวิหาร 4 แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      

ด้านการคาดหวงัผลการปฏิบัตงิานของผู้ตามในระดับสูง 

46. ผูบ้ริหารแสดงออกถึงความคาดหวงัในผลการปฏิบติังานทีดี

เลิศ งานมีคุณภาพ มีผลการปฏิบติังานทีดีจากบุคลากรใน

โรงเรียน  

     

47. ผูบ้ริหารแสดงออกว่าต้องการผลการปฏิบัติงานทีดีจาก

บุคลากรมีความรับผดิชอบในงาน 

     

48. ผู ้บริหารมีความคาดหวังให้ผลการปฏิบัติงานทีดีจาก

บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานมีการทาํงานเป็นทีม และ

ส่งเสริมใหมี้การปฏิบติังานเป็นทีม 

     

49. ผูบ้ริหารมีความคาดหวงัใหบุ้คลากรทราบถึงความคาดหวงัที

สูงในเรืองการเป็นมืออาชีพของบุคลากร 

     

50. ผูบ้ริหารมีความคาดหวงัให้คณะครูปฏิบัติการอย่างสร้าง 

สรรคเ์พือใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

     

 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงทีท่านไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการให้ขอ้มูลทีเป็นประโยชน์

อยา่งยงิ  

          ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 

              นางพรทิพย ์ศรีแดน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ค่าสัมประสิทธิแอลฟา 
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การระบุวสัิยทัศน์อย่างชัดเจน 

Reliability Coefficients 

N of Casec   =   30.0          N of Items   =   6 

Alpha   =   .9083 

Descriptives Statistics 

 N Rang Minimum Maximum Mean Std.Deviation Variance 

vis1 30 2 3 5 4.63 .556 .309 

vis2 30 2 3 5 4.43 .568 .323 

vis3 30 2 3 5 4.40 .675 .455 

vis4 30 2 3 5 4.33 .661 .437 

vis5 30 2 3 5 4.50 .630 .397 

vis6 30 2 3 5 4.43 .626 .392 

Valid N(listwise 30       

 
การเกอืกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม 

Reliability Coefficients 

N of Casec   =   30.0          N of Items   =   7 

Alpha   =   .8833 

Descriptives Statistics 

 N Rang Minimum Maximum Mean Std.Deviation Variance 

goa1 30 2 3 5 4.57 .568 .323 

goa2 30 2 3 5 4.63 .556 .309 

goa3 30 2 3 5 4.57 .568 .323 

goa4 30 2 3 5 4.37 .615 .378 

goa5 30 2 3 5 4.60 .563 .317 

goa6 30 2 3 5 4.57 .568 .323 

goa7 30 2 3  5 4.50 .572 .328 

Valid N(listwise 30       
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การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล  

Reliability Coefficients 

N of Casec  =   30.0       N of Items   =   10 

Alpha = .9283 

Descriptives Statistics 

 N Rang Minimum Maximum Mean Std.Deviation Variance 

sup1 30 2 3 5 4.43 .568 .323 

sup2 30 2 3 5 4.27 .583 .340 

sup3 30 2 3 5 4.37 .615 .378 

sup4 30 2 3 5 4.57 .626 .392 

sup5 30 2 3 5 4.50 .629 .395 

sup6 30 2 3 5 4.60 .563 .317 

sup7 30 2 3 5 4.50 .630 .397 

sup8 30 2 3 5 4.43 .679 .461 

sup9 30 2 3 5 4.40 .621 .386 

sup10 30 2 3 5 4.53 .571 .326 

Valid N(listwise 30       

 

การกระตุ้นทางปัญญา  

Reliability Coefficients 

N of Casec  =  30           N of Items   =   11 

Alpha = .9225 

Descriptives Statistics 

 N Rang Minimum Maximum Mean Std.Deviation Variance 

int1 30 2 3 5 4.37 .669 .447 

int2 30 2 3 5 4.50 .572 .328 

int3 30 2 3 5 4.47 .629 .395 

int4 30 2 3 5 4.63 .615 .378 

int5 30 2 3 5 4.40 .621 .386 

int6 30 2 3 5 4.37 .615 .378 
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 N Rang Minimum Maximum Mean Std.Deviation Variance 

int7 30 2 3 5 4.43 .568 .323 

int8 30 2 3 5 4.53 .629 .395 

int9 30 3 2 5 4.50 .731 .534 

int10 30 2 3 5 4.43 .679 .461 

int11 30 2 3 5 4.43 .568 .323 

Valid N(listwise 30       

 

การเป็นแบบอย่างทเีหมาะสม 

Reliability Coefficients 

N of Casec  =  30.0       N of Items  =  11 

Alpha = .9344 

Descriptives Statistics 

 N Rang Minimum Maximum Mean Std.Deviation Variance 

mod1 30 2 3 5 4.70 .535 .286 

mod2 30 2 3 5 4.57 .568 .323 

mod3 30 2 3 5 4.60 .621 .386 

mod4 30 2 3 5 4.63 .615 .378 

mod5 30 2 3 5 4.60 .621 .386 

mod6 30 2 3 5 4.60 .563 .317 

mod7 30 2 3 5 4.67 .547 .299 

mod8 30 2 3 5 4.67 .547 .299 

mod9 30 2 3 5 4.57 .568 .323 

mod10 30 2 3 5 4.67 .547 .299 

mod11 30 2 3 5 4.60 .621 .368 

Valid N(listwise 30       
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การคาดหวงัผลการปฏิบัตงิานของผู้ตามในระดบัสูง  

Reliability Coefficients 

N of Casec  =  30.0        N of Items  =  5 

Alpha = .8408  

Descriptives Statistics 

 N Rang Minimum Maximum Mean Std.Deviation Variance 

exp1 30 2 3 5 4.53 .571 .326 

exp2 30 2 3 5 4.53 .571 .326 

exp3 30 2 3 5 4.57 .568 .323 

exp4 30 2 3 5 4.53 .571 .326 

exp5 30 2 3 5 4.77 .504 .254 

Valid N(listwise 30       

 

รายรวมทัง 6 ด้าน 

Reliability Coefficients 

N of Casec  =  30.0      N of Items  =  50 

Alpha = .9764 

Descriptives Statistics 

 N Rang Minimum Maximum Mean Std.Deviation Variance 

vis1 30 2 3 5 4.63 .556 .309 

vis2 30 2 3 5 4.43 .568 .323 

vis3 30 2 3 5 4.40 .675 .455 

vis4 30 2 3 5 4.33 .661 .437 

vis5 30 2 3 5 4.50 .630 .397 

vis6 30 2 3 5 4.43 .626 .392 

goa1 30 2 3 5 4.57 .568 .323 

goa2 30 2 3 5 4.63 .556 .309 

goa3 30 2 3 5 4.57 .568 .323 

goa4 30 2 3 5 4.37 .615 .378 



145 

 N Rang Minimum Maximum Mean Std.Deviation Variance 

goa5 30 2 3 5 4.60 .563 .317 

goa6 30 2 3 5 4.57 .568 .323 

goa7 30 2 3 5 4.50 .572 .328 

sup1 30 2 3 5 4.43 .568 .323 

sup2 30 2 3 5 4.27 .583 .340 

sup3 30 2 3 5 4.37 .615 .378 

sup4 30 2 3 5 4.57 .626 .392 

sup5 30 2 3 5 4.50 .629 .395 

sup6 30 2 3 5 4.60 .563 .317 

sup7 30 2 3 5 4.50 .630 .397 

sup8 30 2 3 5 4.43 .679 .461 

sup9 30 2 3 5 4.40 .621 .386 

sup10 30 2 3 5 4.53 .571 .326 

int1 30 2 3 5 4.37 .669 .447 

int2 30 2 3 5 4.50 .572 .328 

int3 30 2 3 5 4.47 .629 .395 

int4 30 2 3 5 4.63 .615 .378 

int5 30 2 3 5 4.40 .621 .386 

int6 30 2 3 5 4.37 .615 .378 

int7 30 2 3 5 4.43 .568 .323 

int8 30 2 3 5 4.53 .629 .395 

int9 30 3 2 5 4.50 .731 .534 

int10 30 2 3 5 4.43 .679 .461 

int11 30 2 3 5 4.43 .568 .323 

mod1 30 2 3 5 4.70 .535 .286 

mod2 30 2 3 5 4.57 .568 .323 

mod3 30 2 3 5 4.60 .621 .386 

mod4 30 2 3 5 4.63 .615 .378 
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 N Rang Minimum Maximum Mean Std.Deviation Variance 

mod5 30 2 3 5 4.60 .621 .386 

mod6 30 2 3 5 4.60 .563 .317 

mod7 30 2 3 5 4.67 .547 .299 

mod8 30 2 3 5 4.67 .547 .299 

mod9 30 2 3 5 4.57 .568 .323 

mod10 30 2 3 5 4.67 .547 .299 

mod11 30 2 3 5 4.60 .621 .368 

exp1 30 2 3 5 4.53 .571 .326 

exp2 30 2 3 5 4.53 .571 .326 

exp3 30 2 3 5 4.57 .568 .323 

exp4 30 2 3 5 4.53 .571 .326 

exp5 30 2 3 5 4.77 .504 .254 

Valid N(listwise 30       
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ประวตัผิู้วิจยั 

 

ชือ - สกุล : นางพรทิพย ์ ศรีแดน 

วนัเดือนปีเกดิ :  17พ.ค. 2522 

สถานทีเกดิ : อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย 

สถานทีอยู่ปัจจุบัน :  232 ม.13 บา้นนิยมไทย ตาํบลโนนปอแดง อาํเภอผาขาว 

    จงัหวดัเลย 42240 

 

การศึกษา    

 พ.ศ. 2553 : ศึกษาศาสตร์บณัฑิต (การศึกษาปฐมวยั) 

   มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 พ.ศ. 2556 : ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 

   มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

 

ประสบการณ์การทํางาน 

 พ.ศ. 2543 : ผูดู้แลเด็กศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนนปอแดง  

   สงักดักองการศึกษา เทศบาลตาํบลโนนปอแดง อาํเภอผาขาว 

   จงัหวดัเลย 

 พ.ศ. 2555 : ครูผูดู้แลเด็กศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนนปอแดง  

   สงักดักองการศึกษา เทศบาลตาํบลโนนปอแดง อาํเภอผาขาว 

   จงัหวดัเลย 

 พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั : ครู ค.ศ.1 ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนนปอแดง  

   เทศบาลตาํบลโนนปอแดง อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย   

  : ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนนปอแดง สงักดักองการศึกษา 

    เทศบาลตาํบลโนนปอแดง อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย  

   สงักดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน 

   กระทรวงมหาดไทย 
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