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สารนิพนธ์น้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ใน 4 ดา้น คือ   

ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ดา้นการกระตุน้การใช้
ปัญญา และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น และ 
ศึกษาเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในแต่ละดา้นจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่ม
ตวัอยา่ง และขนาดของสถานศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั จ  านวน 304 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยัประกอบดว้ยแบบสอบถามสถานภาพและแบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น การวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติท่ีใชคื้อค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที ( Independent Sample test) และการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) โดยใชส้ถิติทดสอบเอฟ (F-test) 

 
ผลการวจัิยพบว่า 
1. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น

โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
2. ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น  

มีสถานภาพแตกต่างกนั มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดั
ขอนแก่น  ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ และดา้นการกระตุน้ปัญญา แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีสถิติ .05 และขนาดสถานศึกษา ต่างกนั มีภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น  ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  พบวา่  แตกต่างกนั  อยา่งมี
นยัส าคญัท่ีสถิติ .05 
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The objectives of this thematic paper were to study the level of transformational 
leadership in 4 aspects, namely aspect of considering individuality, ideological influences, 
encouraging using intelligence, and creating inspiration of private schools administrators in Khon 
Kaen province and to compare the level of transformational leadership in each aspect classified 
by status of samples and sizes of schools. The data were collected from 304 persons. The 
questionnaire was used to collect data. The statistics used in this study were percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA (F-test). 

 
The results of the study were as follows: 
1. In overall, the level of transformational leadership of private schools administrators 

in Khon Kaen province was high. 
2. The level of transformational leadership of private schools administrators in Khon 

Kaen province was statistically different in aspect of ideological influences and encouraging 
using intelligence figure at .05. In additions, different sizes of schools had statistically different 
level in aspect of creating inspiration figure at .05. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
สภาพสังคมไทยในปัจจุบนัน้ีไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมาจากสาเหตุหลาย

ประการดว้ยกนั เช่น ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ปัญหาทางดา้น
เศรษฐกิจ ปัญหาคนวา่งงาน และอตัราการเพิ่มข้ึนของประชากรท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วก่อใหเ้กิด
ปัญหาพื้นฐานและปัญหาอ่ืน ๆติดตามมาเป็นลูกโซ่โดยเฉพาะปัญหาดา้นศีลธรรม จริยธรรมเส่ือม
ลงความประพฤติในทางมิชอบของบุคคลหลายระดบั และหลายองคก์รรวมถึงสถาบนัทางการศึกษา
จึงส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนและสังคมในท่ีสุด ในการบริหารงานภายในโรงเรียนนั้นผูบ้ริหารเป็นผู ้
ผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิบติังานการจดัการเรียนการสอนของครูและบุคลากรจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
แนวทางอุดมการณ์ทางการศึกษาของชาติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ก าหนดใหมี้การเปล่ียนแปลงการจดั
การศึกษาไทย ทั้งในดา้นสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยา่งเสมอภาคกนั ในการไดรั้บการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี อยา่งต่อเน่ืองและมีคุณภาพ ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย และการจดัการศึกษา
ดงักล่าวจะตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเอกชน เป็นการจดั
การศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
หลกัการส าคญัดงักล่าว ตรงกบัแนวคิดหลกัในการจดัการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝ่าย ( Education for 
all) และทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ( All for education) อนัเป็นหลกัการพื้นฐานท่ี
ไดรั้บการยอมรับทัว่โลก (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หนา้ 3) 

พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ .ศ. 2550 กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติไดก้ าหนด
หลกัการบริหารและการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใหมี้ฐานะเป็นนิติบุคคลและมี
คณะกรรมการบริหาร  เพื่อท าหนา้ท่ีบริหารและจดัการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหมี้ความเป็นอิสระ
โดยมีการก ากบัติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกบัสถานศึกษาของรัฐ  
นอกจากน้ี  เพื่อใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  โดยรัฐพร้อมใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงิน
อุดหนุน และสิทธิประโยชน์อยา่งอ่ืนรวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นวชิาการ  ใหแ้ก่สถานศึกษา
ของเอกชน (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2551, หนา้ 69)  
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รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหส้ถานศึกษาปฏิบติัตามนโยบาย ดงัน้ี มี
ผลสัมฤทธ์ิภายในเดือนกนัยายน 2559 ใหม้ากท่ีสุด ท่ีเหลือส่งต่อใหรั้ฐบาลต่อไป  ประชาชน สังคม
พึงพอใจ ประเทศไดค้นมีคุณภาพ  ปรับ ลดภาระงานท่ีไม่จ  าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง  เร่ง
ปรับหลกัสูตร/ต าราแต่ละกลุ่มใหเ้หมาะสม การพิมพต์ าราตอ้งคุม้ราคา  ผลิตคนใหท้นักบัความ
ตอ้งการของประเทศ จบแลว้ตอ้งมีงานท า เขา้ท างาน AEC ใหท้นัปีน้ี ช่วยแกไ้ขปัญหาวา่งงาน และ
ปัญหาสังคมได ้ปรับหลกัสูตร ท าใหเ้ด็ก ครู ผูป้กครองมีความสุข ใชส่ื้อการสอน กระตุน้ผูเ้รียนเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กบัเด็ก ลดความเหล่ือมล ้า จดัการศึกษาใหท้ัว่ถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
น าระบบ ICT เขา้มาใชจ้ดัการเรียนรู้อยา่งเป็นรูปธรรมและกวา้งขวาง  เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียน
ใหไ้ดท้กัษะชีวติ อยูใ่นยคุโลกไร้พรมแดน  

ทั้งน้ี  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้หแ้นวทางการท างาน 3 ลกัษณะ เพื่อ
ขบัเคล่ือนงาน ดา้นการศึกษาขา้งตน้ทั้งหมด ไดแ้ก่ ท างานแบบ Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงาน
ตอ้งฉีกปัญหาใหข้าด ตีโจทยใ์หแ้ตก ตลอดจนหากิจเฉพาะและกิจแฝงใหเ้จอ เพื่อท่ีจะไดแ้กไ้ข
ปัญหาไดต้รงจุด  ท างานแบบ Dynamic หมายถึงการขบัเคล่ือนงานตลอดเวลา หยดุไม่ได ้เม่ือมีการ
สั่งงานไปแลว้ จะไม่หยดุน่ิงอยา่งแน่นอน จะขบัเคล่ือนงาน ดูแล และช่วยแกปั้ญหา หากงานนั้น
ตอ้งขา้มแท่ง ก็จะตอ้งขา้ม อยา่ไปหยดุและจะไม่มีหยดุท างานแบบ Lively คือการท างานแบบมีชีวติ
จิตใจ ซ่ึงการจะท างานแบบน้ีได ้ผูร่้วมงานตอ้งมี ความเขา้ใจเน้ืองานตรงกบัเรา จึงพยายามท่ีจะ
สร้างใหทุ้กท่านเขา้ใจเน้ืองานท่ีจะท า สร้างใหเ้ห็นประโยชน์ร่วมกนักบัส่ิงท่ีก าลงัท า เม่ือเขา้ใจ
ตรงกนัและเห็นประโยชน์ร่วมกนั เราก็จะมีความสุขท่ีจะท า เพราะใจเราจะไม่ต่อตา้น ถึงแมจ้ะ
เหน่ือยแต่ก็มีความสุข และจะมีชีวติจิตใจในการท างาน 

ทั้งน้ี ตอ้งการใหเ้กิดการขบัเคล่ือนร่วมกนัทุกระดบัชั้น ตั้งแต่ผูบ้ริหารองคก์รหลกั 
ผูอ้  านวยการส านกั ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จนถึงผูอ้  านวยการสถานศึกษาต่างๆ ท่ี
จะตอ้ง  ขบัเคล่ือนตามกนัไปทั้งหมด (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2558, 
หนา้ 42) 

ทศันา แสวงศกัด์ิ (2550, หนา้ 49)  กล่าววา่ในการบริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะท างานตามล าพงัไม่ได ้ตอ้งใชห้ลายๆรูปแบบ หลายๆวธีิ นั้นก็คือตอ้งสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีไว ้เพื่อใหชุ้มชนเกิดการยอมรับ เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสถานศึกษาดงันั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งอดทนและใชเ้วลาในการสร้างส่ิงเหล่าน้ี ท่ีส าคญัผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งเป็นคนดี
ท่ีชุมชนพึงพอใจดว้ย การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนจึงจะเป็นไปอยา่งท่ีตอ้งการ ถึงแมน้จะยุง่ยาก
แค่ไหนก็ตอ้งท าต่อไป เพราะการไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนเป็นการพฒันาสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ การใหชุ้มชนมีเสียงในการตดัสินใจเป็นกุญแจสู่ความส าเร็จในการพฒันาสถานศึกษา  
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สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นองคก์รทางการศึกษาตอ้งเตรียมพร้อม ท่ีจะด าเนินงานตาม
ภารกิจดา้นการศึกษาใหป้ระสบความส าเร็จ ซ่ึงบุคคลส าคญัท่ีจะท าใหภ้ารกิจอนัมากมายส าเร็จ
ลุล่วงเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ก็คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญั 
เป็นผูน้ าท่ีมีการเปล่ียนแปลงในการด าเนินงานของสถานศึกษาใน ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา และดา้นการสร้างแรง
บนัดาลใจ 

ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ซ่ึงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความส าคญัและ
จ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการบริหารโรงเรียนใหบ้รรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษา ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ.2553 และยงัมีความส าคญัในการจดัการ
กบัองคก์รท่ีเรียกวา่สถานศึกษาใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยสามารถจดัการหรือแกปั้ญหา
อุปสรรคต่างๆ ซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร ในการน าขอ้มูลไปใช้
พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะท าให้
การบริหารงานโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  ใน 4 ดา้นของผูบ้ริหารสถานศึกษา

เอกชนในจงัหวดัขอนแก่น 
1.2.2 ศึกษาเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในแต่ละดา้นจ าแนกตาม

สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 
 

1.3 สมมติฐานของการวจิัย 
ผลจากการวจิยัของ บุษรา พร เคณาอุประ (2558) ไดศึ้กษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา และเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา พบวา่แตกต่างกนั ดงันั้นผูว้จิยัจึงตั้งสมมุติฐานการ
วจิยัวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน 4 ดา้นคือ ดา้นการกระตุน้การใช้
ปัญญา ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ และดา้นการ
สร้างแรงบนัดาลใจ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่นเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง และขนาดของสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั 
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1.4 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมุ่งศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน

ในจงัหวดัขอนแก่น ตามแนวคิดและทฤษฎี ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ของแบส และอโวลิโอ 
(Bass and Avolio) และก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั โดยใชก้รอบแนวคิดภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ของแบสและอโวลิโอ Bass and Avolio (Bass, Bernard 
M. & Avolio, 1994, 2-6.) เพื่อเป็นแนวทางการในการสร้างแบบสอบถาม ส าหรับเก็บรวบรวม
ขอ้มูล เพื่อตอบวตัถุประสงค ์และสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สามารถเขียนแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดใน
การวจิยัได ้ดงัน้ี 
 

ตัวแปรอสิระ               ตัวแปรตาม 
(Independent Variable)           (Dependent Variable) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ท าใหท้ราบถึงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดั

ขอนแก่น และท าใหท้ราบถึงขอ้เปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
เอกชนท่ีจ าแนกตามสภาพและขนาดของสถานศึกษา 

สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 

1. สถานภาพ 
1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน 
1.2 ครูผูส้อน 

2. ขนาดสถานศึกษา 
2.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก 
2.2 สถานศึกษาขนาดกลาง 
2.3 สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาเอกชนในจังหวดัขอนแก่น  จ าแนก

เป็น 4 ด้าน 

1. ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา 
2. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
3. ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
4. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  
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1.5.2 น าผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาโดยมีขอ้มูลสารสนเทศจากการ
วจิยัเพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าไปเป็นแนวทางการพฒันาจดัการเรียนการสอนและใชใ้นการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

1.6 ขอบเขตของการวจิัย 
1.6.1 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน และครูผูส้อนใน

สถานศึกษาเอกชน ในจงัหวดัขอนแก่น แยกเป็น ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 195 คน ครู จ  านวน 
1,512 คน รวม 1,707 คน  

1.6.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งวจิยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน

ในจงัหวดัขอนแก่น ตวัแปรตน้ประกอบดว้ย สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งและขนาดของสถานศึกษา 
ตวัแปรตามซ่ึงศึกษา 4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  

1.6.3 ขอบเขตพืน้ที ่
พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่ สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น  

 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการท่ีผูน้ าใชอิ้ทธิพลและอ านาจท่ีมีของตนกระตุน้ช้ีน าใหบุ้คคล

อ่ืนเกิดความเตม็ใจแลว้กระตือรือร้นปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร  หรือของกลุ่ม 
เป็นผูท่ี้มีศิลปะ ความสามารถ สามารถใชอิ้ทธิพลและวธีิการท่ีจะก่อใหเ้กิดกิจกรรมหรือการปฏิบติังาน
ของผูต้าม เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ 

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงเจต
คติ และสมมุติฐานของสมาชิกในองคก์ร สร้างความผกูพนัในการเปล่ียนแปลง วตัถุประสงค ์และ
กลยทุธ์ท่ีส าคญั โดยท่ีผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะพยายามยกระดบัความตอ้งการ ค่านิยม ความเช่ือ ของ
ผูต้ามและสภาพความส าเร็จใหสู้งข้ึน เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการจดัการเหนือ
การท างานเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานใหสู้งกวา่ความพยายามท่ี
คาดหวงัพฒันาความสามารถและศกัยภาพไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน 

การกระตุน้การใชปั้ญญา หมายถึง การท่ีผูน้ ามีการกระตุน้ผูต้ามใหต้ระหนกัถึงปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าใหผู้ต้ามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่มาแกปั้ญหาในหน่วยงาน 
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เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกวา่เดิม เพื่อท าใหเ้กิดส่ิงใหม่และสร้างสรรค ์โดยผูน้ ามีการคิดและแกปั้ญหา
อยา่งเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีการตั้งสมมติฐาน โดยใชเ้หตุผลและขอ้มูลหลกัฐาน 

การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  หมายถึง การท่ีผูน้ าประพฤติตวัเป็นแบบอยา่ง หรือเป็น
โมเดลส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะเป็นท่ียกยอ่ง เคารพนบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าใหผู้ต้ามเกิดความ
ภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงานกนั  เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงใหเ้ห็นในการจดับริหารบุคลากรให้
ผูร่้วมงานเกิดการยอมรับ และปฏิบติัตาม 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงใหเ้ห็นการ
จดัการ วา่ไดค้  านึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล การติดต่อส่ือการเป็นรายบุคคล ใหค้  าแนะน า
ส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานใหพ้ฒันาตนเอง ดูแลเอาใจใส่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล และท าใหผู้ร่้วมงาน
รู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคญั เป็นท่ีปรึกษา ของผูร่้วมงานแต่ละคน  

การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง การท่ีผูน้ าจะประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเ้กิดแรงบนัดาล
ใจกบัผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การใหค้วามหมายและทา้ทายในเร่ืองงานของผูต้าม ผูน้ า
จะกระตุน้จิตวญิญาณของทีม ( Team Spirit) ใหมี้ชีวติชีวา มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้น 
โดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก ผูน้ าจะท าใหผู้ต้ามสัมผสักบัภาพท่ีงดงามของอนาคต 
ผูน้ าจะสร้างและส่ือความหวงัท่ีผูน้  าตอ้งการอยา่งชดัเจน ผูน้ าจะแสดงการอุทิศตวัหรือความผกูพนั
ต่อเป้าหมายและวสิัยทศัน์ร่วมกนั 

สถานภาพ หมายถึง การด ารงต าแหน่งในสายงานการศึกษา ปฏิบติังานดา้นบริหาร
การศึกษาหรือปฏิบติังานดา้นการสอนในสถานศึกษาเอกชน ในจงัหวดัขอนแก่น จ าแนกเป็น 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน หมายถึง  ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งหรือผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งให้
รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาเอกชน ในจงัหวดัขอนแก่น 

ครูผูส้อน  หมายถึง ครูผูส้อนท่ีรับผดิชอบด าเนินการสอนนกัเรียนในสถานศึกษาเอกชน 
ในจงัหวดัขอนแก่น 

ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง การแบ่งประเภทของสถานศึกษา โดยจ ากดันกัเรียนตาม
เกณฑต์ามงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร ซ่ึงส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการเป็นผูก้  าหนด โดยแบ่ง
สถานศึกษาออกเป็น 3 ขนาดดงัน้ี 

สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนไม่เกิน 120 คน 
สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนไม่เกิน 121-300 คน 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนไม่เกิน 301 คนข้ึนไป 
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สถานศึกษาเอกชน  หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใตก้ ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

เอกชน ในจงัหวดัขอนแก่น ผูว้จิยัไดศึ้กษา แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
น าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี คือ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
2.3 องคป์ระกอบและนิยามองคป์ระกอบแต่ละดา้นของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
2.4 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้น า 
2.1.1 แนวคิดของภาวะผู้น า (Leadership) 
 ความเป็นผูน้ าเป็นหนา้ท่ีหน่ึงในหลายๆหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร ซ่ึงความเป็นผูน้ ากบั 

ผูบ้ริหารจึงแตกต่างกนักล่าวคือ ผูบ้ริหารเป็นต าแหน่งท่ีก าหนดข้ึนในองคก์าร มีอ านาจโดย
ต าแหน่งและ ไดรั้บความคาดหวงัในหนา้ท่ีเฉพาะเจาะจง จะมุ่งเนน้ท่ีการควบคุม การตดัสินใจ และ
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีลกัษณะของภาวะผูน้ า( Leadership) ส่วนผูน้ าจะไม่ไดรั้บมอบอ านาจทางสายงาน
แต่มีอ านาจโดยวธีิอ่ืนมีบทบาทท่ีกวา้งกวา่บทบาทผูบ้ริหารผูน้ าจะเนน้ท่ีกระบวนการกลุ่ม การ
รวบรวมขอ้มูล ข่าวสาร การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั และการใชอ้  านาจกบับุคคลอ่ืน ดงันั้น ภาวะผูน้ าคือ
ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานของผูน้ าและผูบ้ริหาร จึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของ
องคก์ารงานจะด าเนินไปดว้ยดีและบรรลุวตัถุประสงคย์อ่มข้ึนอยูก่บัทกัษะการบริหารงานซ่ึงบุคคล
ไดใ้หค้วามหมายของผูน้ า ดงัน้ี 

 วชัรินทร์ พงษพ์นัธ์ุอศัดร (2550, หนา้ 20) กล่าววา่ภาวะ ผูน้ า หมายถึง บุคคลท่ีแสดง
พฤติกรรมในการจูงใจท าในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ โดยมีเป้าหมายขององคก์ารเป็นจุดหมายปลายทาง 

ธวชั บุญยมณี (2550, หนา้ 2-3) กล่าววา่ภาวะผูน้ าเป็นการกระท าระหวา่งบุคคล โดย
บุคคลท่ีเป็นผูน้ าจะใชอิ้ทธิพล หรือแรงบนัดาลใจใหบุ้คคลอ่ืนหรือกลุ่มท าตามเป้าหมายท่ีกลุ่มหรือ
องคก์รไดก้ าหนดไว ้
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เสนาะ ติเยาว ์(255 1, หนา้ 5-6) กล่าววา่ ภาวะผูน้ า เกิดข้ึนไดจ้ากการพฒันาบุคคลไม่ใช่
เกิดจากคุณสมบติัส่วนตวั คือ เกิดจากพฤติกรรมของผูน้ าเอง พฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นผูน้ า
คือความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ ากบัผูอ่ื้น หรือในแง่ของการบริหาร คือ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้ญัชา 

ภารดี อนนัตน์าว ี(2551, หนา้ 77)  กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการอยา่งหน่ึง ท่ีมี
บุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับใหเ้ป็นผูน้ ากลุ่ม โดยผูน้ ากลุ่มจะมีหนา้ท่ีแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ผูน้ าจะมี
อิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มนั้น สมาชิกในกลุ่มจะมีความเช่ือวา่ผูน้ ามีความสามารถ
ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีกลุ่มก าลงัเผชิญอยูไ่ด ้โดยอาศยัหนา้ท่ีหรือการกระท าของผูน้ าในการชกั
จูงหรือช้ีน าบุคคลอ่ืนใหป้ฏิบติังานใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงท่ีตั้งไวไ้ด ้

มาลี จุฑา (2552 , หนา้  10) กล่าววา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งเป็น
หวัหนา้ในหน่วยงานโดยไดรั้บการแต่งตั้ง เลือกตั้ง หรือไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหวัหนา้และเป็น
บุคลากรท่ีมีอิทธิพลเหนือจิตใจผูอ่ื้น ในการท่ีชกัจูงใจใหบุ้คคลปฏิบติัตามค าสั่ง 

พชัสิรี ชมพคู า (2552, หนา้ 194) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
ผูน้ าและผูต้าม ภาวะผูน้ าเก่ียวขอ้งกบัการโนม้นา้ว สร้างแรงบนัดาลใจมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน 
ภาวะผูน้ าเกิดข้ึนไดใ้นทุกระดบัการจดัการ ไม่จ  าเป็นวา่ตอ้งอยูใ่นการจดัการระดบัสูงเท่านั้น และ
ภาวะผูน้ าจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายกลุ่ม หน่วยงานหรือองคก์าร 

รังสรรค ์อินทน์จนัทน์ ( 2552, หนา้ 62) ไดใ้หนิ้ยามไวว้า่ ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการท่ี
ผูน้ าใชอิ้ทธิพล และอ านาจของตนต่อบุคคลอ่ืนในการกระตุน้ช้ีน าการใหค้  าปรึกษา การสั่งการ
ตลอดจนการจดัหาปัจจยัท่ีจ  าเป็น เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวข้ององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพนัน่เอง 

สมชาย สุเทศ ( 2554, หนา้ 76) ไดใ้หนิ้ยามไวว้า่ ภาวะผูน้ าหมายถึง การท่ีผูน้ าไดใ้ช้
ศกัยภาพของตนท่ีมีอยา่งเตม็ท่ีในการสร้างวสิัยทศัน์ และกลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเองใหห้ลุดพน้ไป
จากกรอบคิดแบบเดิมๆ ท่ีพน้ยคุสมยั รวมถึงการแสวงหาวธีิการหรือเคร่ืองมือในการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสนบัสนุนและกระตุน้จูงใจใหผู้ป้ฏิบติัสามารถท างานไดบ้รรลุผลส าเร็จอยา่ง
สม ่าเสมอ 

จาก แนวคิดและความหมายขา้งตน้ ผูว้จิยัไดส้รุปวา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการท่ี
ผูน้ าใชอิ้ทธิพลและอ านาจท่ีมีของตนกระตุน้ช้ีน าใหบุ้คคลอ่ืนเกิดความเตม็ใจแลว้กระตือรือร้น
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร  หรือของกลุ่ม เป็นผูท่ี้มีศิลปะ ความสามารถ 
สามารถใชอิ้ทธิพลและวธีิการท่ีจะก่อใหเ้กิดกิจกรรมหรือการปฏิบติังานของผูต้าม เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามวตัถุประสงค ์
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2.1.2 ทฤษฎภีาวะผู้น า (Leadership) 
การเป็นผูน้ าเป็นเร่ืองของความสามารถท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตระกลู หรือเฉพาะบุคคลและสืบ

เช้ือสายกนัได ้บุคลิกและลกัษณะของการเป็นผูน้ า เป็นส่ิงท่ีมีมาแต่ก าเนิดและเป็นคุณสมบติั
เฉพาะตวั สามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้ผูท่ี้เกิดในตระกลูของผูน้ ายอ่มจะตอ้งมีลกัษณะผูน้ า
ดว้ยแนวคิดเก่ียวกบัผูน้ าเร่ิมเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั มีการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเก่ียวกบั
ภาวะผูน้ า โดยแบ่งตามระยะการพฒันา ดงัน้ี  

1. ทฤษฎีคุณลกัษณะภาวะผูน้ า (Trait Leadership Theories)  
2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ า (Behavioral Leadership Theories)  
3. ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories)  
4. ทฤษฎีความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership Theories) 
1. ทฤษฎคุีณลกัษณะภาวะผู้น า (Trait Leadership Theories)  
ระยะแรกของการศึกษาภาวะผูน้ าเร่ิมในปี ค.ศ. 1930- 1940 แนวคิดมาจากทฤษฎีมหา

บุรุษ (Greatman Theory of Lleadership) ของกรีกและโรมนัโบราณ มีความเช่ือวา่ ภาวะผูน้ าเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติหรือโดยก าเนิด (Born leader) ไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดแ้ต่สามารถพฒันาข้ึนได ้
ลกัษณะผูน้ าท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงจะประกอบดว้ย ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซ่ึงแสดงถึง
การเป็นผูน้ าและตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถดว้ย ผูน้ าในยคุน้ีไดแ้ก่ พระเจา้นโปเลียน ฮิตเลอร์ พอ่
ขนุรามค าแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจา้ตากสินมหาราช เป็นตน้ ตวัอยา่ง
การศึกษาเก่ียวกบั Trait Theories ของ Gardner ไดแ้ก่  

1. The tasks of Leadership  กล่าวถึงงานท่ีผูน้ าจ  าเป็นตอ้งมี 9 อยา่ง ไดแ้ก่ มีการก าหนด
เป้าหมายของกลุ่ม มีบรรทดัฐานและค่านิยมของกลุ่ม รู้จกัสร้างและใชแ้รงจูงใจ มีการบริหาร
จดัการ มีความสามารถในการปฏิบติัการ สามารถอธิบายได ้เป็นตวัแทนของกลุ่ม แสดงถึง
สัญลกัษณ์ของกลุ่ม และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

2. Leader – constituent interaction เช่ือวา่ผูน้ าตอ้งมีพลงัวเิศษเหนือบุคคลอ่ืนหรือมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนๆเพื่อท่ีสนองตอบความตอ้งการขั้นพื้นฐาน ความคาดหวงัของบุคคล และ
ผูน้ าตอ้งมีความเป็นตวัของตวัเอง สามารถพฒันาตนเองและพฒันาใหผู้ต้ามมีความแขง็แกร่ง และ
สามารถยนือยูด่ว้นตนเองอยา่งอิสระทฤษฎีน้ีพบวา่ ไม่มีคุณลกัษณะท่ีแน่นอนหรือช้ีชดัของผูน้ า 
เพราะผูน้ าอาจไม่แสดงลกัษณะเหล่าน้ีออกมา 
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2. ทฤษฎพีฤติกรรมผู้น า (Behavioral Leadership Theories) 
เป็นการพฒันาในช่วงปี ค.ศ.1940 – 1960 แนวคิดหลกัของทฤษฎี คือ ใหม้องในส่ิงท่ีผูน้ า

ปฏิบติัและช้ีใหเ้ห็นวา่ทั้งผูน้  าและผูต้ามต่างมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั นกัทฤษฎี ไดแ้ก่ Kurt Lewin, 
Rensis Likert, Blake and Mouton และ Douglas McGregor  

1. Kurt Lewin’ s Studies Lewin แบ่งลกัษณะผูน้ าเป็น 3 แบบ คือ  
1.1 ผูน้ าแบบอตัถนิยมหรืออตัตา ( Autocratic Leaders) จะตดัสินใจดว้ยตนเอง ไม่มี

เป้าหมายหรือวตัถุประสงคแ์น่นอนข้ึนอยูก่บัตวัผูน้ าเอง คิดถึงผลงานไม่คิดถึงคน บางคร้ังท าใหเ้กิด
ศตัรูได ้ผูน้  าลกัษณะน้ีจะใชไ้ดดี้ในช่วงภาวะวกิฤตเท่านั้น ผลของการมีผูน้ าลกัษณะน้ีจะท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง และไม่เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรร  

1. 2 ผูน้ าแบบประชาธิปไตย ( Democratic Leaders) ใชก้ารตดัสินใจของกลุ่มหรือใหผู้ ้
ตามมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รับฟังความคิดเห็นส่วนรวม ท างานเป็นทีม มีการส่ือสารแบบ 2 
ทาง ท าใหเ้พิ่มผลผลิตและความพึงพอใจในการท างาน บางคร้ังการอิงกลุ่มท าใหใ้ชเ้วลานานในการ
ตดัสินใจ ระยะเวลาท่ีเร่งด่วนผูน้ าลกัษณะน้ีไม่เกิดผลดี  

1.3 ผูน้ าแบบตามสบายหรือเสรีนิยม ( Laissez- Faire Leaders) จะใหอิ้สระกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเตม็ท่ีในการตดัสินใจแกปั้ญหา จะไม่มีการก าหนดเป้าหมายท่ีแน่นอน ไม่มี
หลกัเกณฑ ์ไม่มีระเบียบ จะท าใหเ้กิดความคบัขอ้งใจหรือความไม่พอใจของผูร่้วมงานไดแ้ละไดผ้ล
ผลิตต ่า การท างานของผูน้ าลกัษณะน้ีเป็นการกระจายงานไปท่ีกลุ่ม ถา้กลุ่มมีความรับผดิชอบและมี
แรงจูงใจในการท างานสูง สามารถควบคุมกลุ่มไดดี้ มีผลงานและความคิดริเร่ิมสร้างสรร  

ลกัษณะผูน้ าแต่ละแบบจะสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการเลือกใช้
ลกัษณะผูน้ าแบบใดยอ่มข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์ดว้ย  

2. Likert’s Michigan Studies  
2.1 Rensis Likert และสถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัมิชิแกนท าการวจิยัดา้นภาวะผูน้ า

โดยใชเ้คร่ืองมือท่ี Likertและกลุ่มคิดข้ึน ประกอบดว้ย ความคิดรวบยอดเร่ือง ภาวะผูน้ า แรงจูงใจ 
การติดต่อส่ือสาร การปฎิสัมพนัธ์และการใชอิ้ทธิพล การตดัสินใจ การตั้งเป้าหมาย การควบคุม
คุณภาพและสมรรถนะของเป้าหมาย โดยแบ่งลกัษณะผูน้ าเป็น 4 แบบ คือ  

2.1.1 แบบใชอ้ านาจ ( Explortive – Authoritative) ผูบ้ริหารใชอ้ านาจเผด็จการสูง 
ไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเล็กนอ้ย บงัคบับญัชาแบบขู่เขญ็มากกวา่การชมเชย การติดต่อส่ือสารเป็น
แบบทางเดียวจากบนลงล่าง การตดัสินใจอยูใ่นระดบัเบ้ืองบนมาก  

2.1.2 แบบใชอ้ านาจเชิงเมตตา ( Benevolent – Authoritative) ปกครองแบบพอ่
ปกครองลูก ใหค้วามไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จูงใจโดยการใหร้างวลั แต่บางคร้ังขู่ลงโทษ ยอมให้
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การติดต่อส่ือสารจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบนไดบ้า้ง รับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบา้ง และ
บางคร้ังยอมใหก้ารตดัสินใจแต่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมอยา่งใกลชิ้ดของผูบ้งัคบับญัชา  

2.1.3 แบบปรึกษาหารือ ( Consultative – Democratic) ผูบ้ริหารจะใหค้วามไวว้างใจ 
และการตดัสินใจแต่ไม่ทั้งหมด จะใชค้วามคิดและความเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ ใหร้างวลั
เพื่อสร้างแรงจูงใจ จะลงโทษนานๆคร้ังและใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการติดต่อส่ือสารแบบ 
2 ทางจากระดบัล่างข้ึนบนและจากระดบับนลงล่าง การวางนโยบายและการตดัสินใจมาจาก
ระดบับน ขณะเดียวกนัก็ยอมใหก้ารตดัสินใจบางอยา่งอยูใ่นระดบัล่าง ผูบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษาในทุก
ดา้น  

2.1.4 แบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง ( Participative – Democratic) ผูบ้ริหารใหค้วาม
ไวว้างใจ และเช่ือถือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ มีการให้
รางวลัตอบแทนเป็นความมัน่คงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตั้งจุดประสงค์
ร่วมกนั มีการประเมินความกา้วหนา้ มีการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทางทั้งจากระดบับนและระดบัล่าง 
ในระดบัเดียวกนัหรือในกลุ่มผูร่้วมงานสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารไดท้ั้งในกลุ่มผูบ้ริหาร
และกลุ่มผูร่้วมงาน Likert พบวา่ การบริหารแบบท่ี 4 จะท าใหผู้น้  าประสบผลส าเร็จและเป็นผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ และยงัพบวา่ผลผลิตสูงข้ึนดว้ย ซ่ึงความส าเร็จข้ึนกบัการมีส่วนร่วมมากนอ้ยของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

3. Blake and Mouton’s managerial Grid  
Blake and Mouton กล่าววา่ ภาวะผูน้ าท่ีดีมีปัจจยั 2 อยา่งคือ คน ( People) และผลผลิต 

(Product) โดยก าหนดคุณภาพและลกัษณะสัมพนัธภาพของคนเป็น 1  – 9 และก าหนดผลผลิตเป็น  
1 – 9 เช่นกนั และสรุปวา่ถา้คนมีคุณภาพสูงจะส่งผลใหผ้ลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไปดว้ย 
เรียกรูปแบบน้ีวา่ Nine-Nine Style (9, 9 style) ซ่ึงรูปแบบของการบริหารแบบตาข่ายน้ีจะแบ่ง
ลกัษณะเด่นๆของผูน้ าไว ้5 แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็นหลกั แบบมุ่งคนเป็นหลกั แบบมุ่งงานต ่ามุ่งคน
ต ่า แบบทางสายกลาง และแบบท างานเป็นทีม ตามแนวคิดของ Blake and Mouton รูปแบบของผูน้ า
มี 5 รูปแบบ ไดแ้ก่  

3.1 แบบมุ่งงาน ( Task–Oriented/Authority Compliance) แบบ 9,1 ผูน้ าจะมุ่งเอาแต่งาน
เป็นหลกั (Production Oriented) สนใจคนนอ้ย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเป็นผูว้างแผนก าหนด
แนวทางการปฏิบติั และออกค าสั่งใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตาม เนน้ผลผลิต ไม่สนใจสัมพนัธภาพ
ของผูร่้วมงาน ห่างเหินผูร่้วมงาน  

3.2 แบบมุ่งคนสูง ( Country Club Management) แบบ 1,9 ผูน้ าจะเนน้การใชม้นุษย
สัมพนัธ์และเนน้ความพึงพอใจของผูต้ามในการท างาน ไม่ค  านึงถึงผลผลิตขององคก์าร ส่งเสริมให้
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ทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวใหญ่ท่ีมีความสุข น าไปสู่สภาพการณ์ส่ิงแวดลอ้ม
และงานท่ีน่าอยู ่จะมุ่งผลงานโดยไม่สร้างความกดดนัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผูบ้ริหารมีความเช่ือ
วา่ บุคลากรมีความสุขในการท างาน การนิเทศในการท างานควรมีเพียงเล็กนอ้ยไม่จ  าเป็นตอ้งมีการ
ควบคุมในการท างาน ลกัษณะคลา้ยการท างานในครอบครัวท่ีมุ่งเนน้ความพึงพอใจ ความ
สนุกสนานในการท างานของผูร่้วมงาน เพื่อหลีกเล่ียงการต่อตา้นต่างๆ  

3.3 แบบมุ่งงานต ่ามุ่งคนต ่า (Impoverished) แบบ 1,1 ผูบ้ริหารจะสนใจคนและสนใจงาน
นอ้ยมาก ใชค้วามพยายามเพียงเล็กนอ้ยเพื่อใหง้านด าเนินไปตามท่ีมุ่งหมาย และคงไวซ่ึ้งสมาชิก
ภาพขององคก์าร ผูบ้ริหารมีอ านาจในตนเองต ่า มีการประสานงานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชานอ้ยเพราะ
ขาดภาวะผูน้ า และมกัจะมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท าเป็นส่วนใหญ่  

3.4 แบบทางสายกลาง ( Middle of The Road Management) แบบ 5,5 ผูบ้ริหารหวงั
ผลงานเท่ากบัขวญัและก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน ใชร้ะบบราชการท่ีมีกฎระเบียบแบบแผน ผลงานได้
จากการปฏิบติัตามระเบียบ โดยเนน้ขวญั ความพึงพอใจ หลีกเล่ียงการใชก้ าลงัและอ านาจ ยอมรับ
ผลท่ีเกิดข้ึนตามความคาดหวงัของผูบ้ริหาร มีการจดัตั้งคณะกรรมการในการท างานหลีกเล่ียงการ
ท างานท่ีเส่ียงเกินไป มีการประนีประนอมในการจดัการกบัความขดัแยง้ ผูร่้วมงานคาดหวงัวา่
ผลประโยชน์มีความเหมาะสมกบัการปฏิบติังานท่ีไดก้ระท าลงไป  

3.5 แบบท างานเป็นทีม ( Team Management ) แบบ 9,9 ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจทั้งเร่ือง
งานและขวญัก าลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คือ ความตอ้งการขององคก์ารและความตอ้งการของ
คนท างานจะไม่ขดัแยง้กนั เนน้การท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการท างานสนุก 
ผลส าเร็จของงานเกิดจากความรู้สึกยดึมัน่ของผูป้ฏิบติัในการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัระหวา่ง
สมาชิก สัมพนัธภาพระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูต้าม เกิดจากความไวว้างใจ เคารพนบัถือซ่ึงกนัและกนั 
ผูบ้ริหารแบบน้ีเช่ือวา่ ตนเป็นเพียงผูเ้สนอแนะหรือใหค้  าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเท่านั้น อ านาจ
การวนิิจฉยัสั่งการและอ านาจการปกครองบงัคบับญัชายงัอยูท่ี่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการยอมรับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน 

4. McGregor’s : Theory X and Theory Y  
Douglas McGregor เป็นนกัจิตสังคมชาวอเมริกา ซ่ึงทฤษฎีน้ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีแรงจูงใจ

และทฤษฎีความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมาสโลว ์ซ่ึง McGregor มีความเห็นวา่ การท างานกบัคน
จะตอ้งค านึงถึง ธรรมชาติของมนุษยแ์ละพฤติกรรมของมนุษย ์คือ มนุษยมี์ความตอ้งการพื้นฐาน 
และตอ้งการแรงจูงใจ ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งใหส่ิ้งท่ีผูต้ามหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการ
จึงจะท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความศรัทธา และกระตือรือร้นช่วยกนัปฏิบติังานใหบ้รรลุ
จุดมุ่งหมาย  
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Theory X พื้นฐานของคน คือ ไม่ชอบท างาน พื้นฐานคนข้ีเกียจ อยากไดเ้งิน อยากสบาย 
เพราะฉะนั้นบุคคลกลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งคอยควบคุมตลอดเวลา และตอ้งมีการลงโทษมีกฎระเบียบอยา่ง
เคร่งครัด  

Theory Y เป็นกลุ่มท่ีมองในแง่ดี มีความตระหนกัในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ เตม็ใจ
ท างาน มีการเรียนรู้ มีการพฒันาตนเอง พฒันางาน มีความคิดสร้างสรร และมีศกัยภาพในตนเอง 

3. ทฤษฎตีามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories)  
เป็นทฤษฎีท่ีน าปัจจยัส่ิงแวดลอ้มของผูน้ ามาพิจารณาวา่มีความส าคญัต่อความส าเร็จของ

ผูบ้ริหาร ข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มหรือสถานการณ์ท่ีอ านวยให ้ไดแ้ก่  
1. แนวคิดทฤษฎี 3  – D Management Style เรดดิน เพิ่มมิติประสิทธิผลเขา้กบัมิติ

พฤติกรรมดา้นงาน และมิติพฤติกรรมดา้นมนุษยสัมพนัธ์ เรดดินกล่าววา่แบบภาวะผูน้ าต่างๆอาจมี
ประสิทธิผลหรือไม่ก็ไดข้ึ้นอยูก่บัสถานการณ์ ซ่ึงประสิทธิผลจะหมายถึง การท่ีผูบ้ริหารประสบ
ความส าเร็จในผลงานตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีมีอยู ่แบบภาวะผูน้ าจะมีประสิทธิผล
มากหรือนอ้ยไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัพฤติกรรมการบริหารท่ีมุ่งงานหรือมนุษยสัมพนัธ์ ซ่ึงแบบภาวะผูน้ า
กบัสถานการณ์ท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งเหมาะสม เรียกวา่ มีประสิทธิผล แต่ถา้ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
เรียกวา่ ไม่มีประสิทธิผล และ เรดรินยงัแบ่งผูน้ าออกเป็น 4 แบบ  

ผูน้ าท่ีไม่มีประสิทธิภาพลกัษณะพื้นฐานภาวะผูน้ า ผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ  
1.1 Deserter คือ ผูน้ าแบบละทิ้งหนา้ท่ีและหนีงาน Separated Bureaucrat คือ ท างานแบบ

เคร่ืองจกัรไม่มีความคิดสร้างสรรใหง้านเสร็จไปวนัๆ  
1.2 Autocrat คือ ผูน้ าท่ีเอาแต่ผลของงานอยา่งเดียว Dedicated Benevolent Autocrat คือ 

มีความเมตตากรุณาผูร่้วมงานมากข้ึน  
1.3. Missionary คือ เห็นแก่สัมพนัธภาพเสียสละท าคนเดียวจึงไดคุ้ณภาพงานต ่า Related 

Developer คือ ตอ้งรู้จกัพฒันาผูต้ามใหมี้ความรับผดิชอบงานมากข้ึน  
1.4. Compromiser คือ ผูป้ระนีประนอมทุกๆเร่ือง Integrated Executive คือ ตอ้งมีผลงาน

ดีเลิศและสัมพนัธภาพก็ดีดว้ย  
เรดดิน กล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการระบุสถานการณ์มี 5 ประการ คือ เทคโนโลย ี

ปรัชญาองคก์าร ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเรดดินไดเ้สนอแนะวา่
องคป์ระกอบทางสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ องคป์ระกอบทาง
เทคโนโลย ีองคก์าร และคน ดงันั้นในการบริหารจึงข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารท่ีจะใชว้จิารณญาณพิจารณา
วา่จะยดึองคป์ระกอบตวัใดเป็นหลกัในการใชรู้ปแบบภาวะผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
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2. Theory Z Organization William Ouchi เช่ือวา่ มนุษยทุ์กคนมีความคิดสร้างสรรคแ์ละ
ความดีอยูใ่นตวั ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันางาน และมีการกระจาย
อ านาจไปสู่ส่วนล่าง ( Decentralization) และพฒันาถึงคุณภาพชีวติ ผูน้  าเป็นเพียงผูท่ี้คอยช่วย
ประสานงาน ร่วมคิดพฒันาและใชท้กัษะในการอยูร่่วมกนั  

3. Life – Cycle Theories Hersey and Blanchand ไดเ้สนอทฤษฎีวงจรชีวติ โดยไดรั้บ
อิทธิพลจากทฤษฎีเรดดินและยงัยดึหลกัการเดียวกนั คือ แบบภาวะผูน้ าอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็
ได ้ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ตามทฤษฎีของเฮอร์เซยแ์ละบ
ลนัชาร์ด ประกอบดว้ย  ปริมาณการออกค าสั่ง ค  าแนะน าต่างๆหรือพฤติกรรมดา้นงาน  ปริมาณการ
สนบัสนุนทางอารมณ์ สังคม หรือพฤติกรรมดา้นมนุษยสัมพนัธ์  ความพร้อมของผูต้ามหรือกลุ่มผู ้
ตาม เฮอร์เซยแ์ละบลนัชาร์ด แบ่งภาวะผูน้ าออกเป็น 4 แบบ คือ  

3.1 ผูน้ าแบบบอกทุกอยา่ง (Telling) ผูน้ าประเภทน้ีจะใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ดและดูแล
ลูกนอ้งอยา่งใกลชิ้ด เหมาะสมกบัผูต้ามท่ีมีความพร้อมอยูใ่นระดบัท่ี 1 คือ(M1) บุคคลมีความพร้อม
อยูใ่นระดบัต ่า  

3.2 ผูน้ าแบบขายความคิด ( Selling) ผูน้ าประเภทน้ีจะคอยช้ีแนะบา้งวา่ผูต้ามขาด
ความสามารถในการท างาน แต่ถา้ผูต้ามไดรั้บการสนบัสนุนใหท้ าพฤติกรรมนั้นดดยการใหร้างวลัก็
จะท าใหเ้กิดความเตม็ใจท่ีจะรับผดิชอบงาและกระตือรือร้นท่ีจะท างานมากข้ึน ผูบ้ริหารจะใช้
วธีิการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง และตอ้งคอยสั่งงานโดยตรง อธิบายใหผู้ต้ามเขา้ใจ จะท าใหผู้ต้าม
เขา้ใจและตดัสินใจในการท างานไดดี้ เหมาะกบัผูต้ามท่ีมีความพร้อมในการท างานอยูใ่นระดบัท่ี 2 
คือ (M2) บุคคลมีความพร้อมอยูใ่นระดบัต ่าถึงปานกลาง  

3.3. ผูน้ าแบบเนน้การท างานแบบมีส่วนร่วม ( Participation) ผูน้ าประเภทน้ีจะคอย
อ านวยความสะดวกต่างๆในการตดัสินใจ มีการซกัถาม มีการติดต่อส่ือสาร 2 ทางหรือรับฟัง
เร่ืองราว ปัญหาต่างๆจากผูต้าม คอยใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่างๆทั้งทางตรงและทางออ้ม ท าใหผู้ ้
ตามปฏิบติังานไดเ้ตม็ความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เหมาะกบัผูต้ามท่ีมีความพร้อมอยูใ่น
ระดบั 3 ( M3) คือความพร้อมของผูต้ามอยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัสูง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมี
ความสามารถแต่ไม่เตม็ใจท่ีจะรับผดิชอบงาน  

3.4. ผูน้ าแบบมอบหมายงานใหท้ า ( Delegation) ผูบ้ริหารเพียงใหค้  าแนะน าและ
ช่วยเหลือเล็กๆนอ้ยๆ ผูต้ามคิดและตดัสินใจเองทุกอยา่ง เพราะถือวา่ผูต้ามท่ีมีความพร้อมในการ
ท างานระดบัสูงสามารถท างานใหมี้ประสิทธิภาพไดดี้ เหมาะกบัผูต้ามท่ีมีความพร้อมอยูใ่นระดบั 4 
(M4) คือ ความพร้อมอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีทั้งความสามารถและเตม็ใจหรือมัน่ใจในการ
รับผดิชอบการท างาน  
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4. Fiedler’s Contingency Model of Leadership Effectiveness Fiedler กล่าววา่ ภาวะผูน้ า
ท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งประกอบดว้ยปัจจยั 3 ส่วน คือ  

4.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ าและผูต้าม บุคลิกภาพของผูน้ า มีส่วนส าคญั ท่ีจะท าให้
กลุ่มยอมรับ  

4.2 โครงสร้างของงาน งานท่ีใหค้วามส าคญั เก่ียวกบัโครงสร้างของงานอ านาจของผูน้ า
จะลดลง แต่ถา้งานใดตอ้งใชค้วามคิด การวางแผน ผูน้ าจะมีอ านาจมากข้ึน  

4.3 อ  านาจของผูน้ า ผูน้  าท่ีดีท่ีสุด คือ ผูท่ี้เห็นงานส าคญัท่ีสุด แต่ถา้ผูน้ าท่ีจะท าเช่นน้ีได้
ผูน้  าตอ้งมีอ านาจและอิทธิพลมาก แต่ถา้ผูน้ ามีอิทธิพลหรืออ านาจไม่มากพอจะกลายเป็นผูน้ าท่ีเห็น
ความส าคญัของสัมพนัธภาพระหวา่งผูน้ าและผูต้ามมากกวา่เห็นความส าคญัของงาน 

ทฤษฎีของ Fiedler ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บั
สถานการณ์ ถา้สัมพนัธภาพของผูน้ าและผูต้ามดี และมีโครงสร้างของงานชดัเจน ผูน้ าจะสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ขององคก์รได ้
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ปฏิสัมพนัธ์ 
ความพึงพอใจ 

 
 

 
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้น า ผู้ตาม และกระบวนการ 
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ผูต้าม 
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ภาวะผูน้ า 
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4. ทฤษฎคีวามเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership Theories) 
ตามแนวคิดของนกัวชิาการหลายท่าน มีการใหค้วามหมายของภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงไวแ้ตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะสรุปความหมายของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไดด้งัน้ี เช่น 
Bass (1985 อา้งถึงใน  Schultz และ Schultz, 1998, p. 211) ใหค้วามหมายไวว้า่  ผูน้ าการ

เปล่ียนแปลง  มีพฤติกรรมท่ีมีความชดัเจนมากกวา่  พวกเขาไม่ไดถู้กจ ากดัโดยการรับรู้ของผูต้าม  
ผูน้ าตอ้งตั้งใจท างานเพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนรูปแบบขอ้เสนอของลูกนอ้ง  และปรับปรุง
ขอ้เสนอเหล่านั้นเสียใหม่ มากกวา่ท่ีจะเช่ือวา่ตอ้งท างานใหต้รงกบัความคาดหวงัของลูกนอ้ง 

Mushinsky (1997, p. 373) ใหค้วามหมายภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  ไวว้า่  เป็น
กระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติและสมมุติฐานของสมาชิกในองคก์าร  และ
สร้างความผกูพนัในการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ขององคก์าร  ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้าม  แต่ผลกระทบของอิทธิพลนั้นเป็นการให้
อ านาจแก่ผูต้ามใหก้ลบัมาเป็นผูน้ า  และเป็นผูท่ี้เปล่ียนแปลงหน่วยงานในกระบวนการการ
เปล่ียนแปลงองคก์าร  ดงันั้น ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  จึงถูกมองวา่เป็นกระบวนการร่วมและ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของผูน้ าในระดบัต่างๆในหน่วยงานยอ่ยขององคก์าร 

Schultz และ Schultz (1998, p. 211) ใหค้วามหมายภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  ไวว้า่ 
ความเป็นผูน้ าซ่ึงผูน้ าไม่ไดถู้กจ ากดัโดยการรับรู้ของผูต้าม  แต่มีอิสระในการกระท า  ซ่ึงจะ
เปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนรูปแบบมุมมองของผูต้าม 

  

2.2 แนวคดิและทฤษฎภีาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
จากสภาพ สังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีการ

แข่งขนัท่ีรุนแรง มีปัญหาท่ีซบัซอ้นมากข้ึน ท าใหผู้บ้ริหารจ าเป็นตอ้งคอยกระตุน้และผลกัดนัใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงข้ึนในองคก์าร โดยเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
ตลอดจนยอมใหผู้ป้ฏิบติังานมีอิสระในการท างานมากข้ึน สถานการณ์ดงักล่าวท าใหผู้บ้ริหารตอ้ง
หารูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการบริหารงานองคใ์หป้ระสบความส าเร็จ ส่งผลใหมี้การ
พฒันารูปแบบภาวะผูน้ าท่ีหลายหลายมากข้ึน ในปี ค.ศ. 1979 Burns ไดเ้สนอแนวคิดวา่ ภาวะผูน้ า
ทางการเมืองนั้นมี 2 แบบ คือ ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน ( Transactional leadership) กบั ภาวะผูน้ า
แบบเปล่ียนแปลง ( Transformational leadership) ต่อมาในปี ค..ศ. 1985 Bassไดน้ าแนวคิดของ 
Burn มาพฒันาและเสนอรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีใชใ้นการบริหารองคก์าร โดยแบ่งผูน้ าออกเป็น 2 
ประเภท คือ ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน และภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
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ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ( Transformational leadership) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
เป็นแนวคิดของทฤษฏีแนวใหม่ ท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะของผูน้ าไม่รวมผูป้ฏิบติังานและ
สถานการณ์ ซ่ึงมีความเช่ือวา่ผูน้ าจะเป็นกระตุน้ใหส้มาชิกเกิดความสนใจตนเองท่ีจะปฏิบติังานใน
องคก์าร จากการศึกษาคุณลกัษณะของผูน้ าการเปล่ียนแปลง พบวา่ เป็นผูน้ าท่ีมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง เป็นคนกลา้และเปิดเผย มีการเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นผูม้องการณ์ไกล มีความสามารถท่ีจะ
เผชิญปัญหาท่ีซบัซอ้น มีความคิดเชิงบวก มีความส านึกในส่วนรวม สามารถสร้างแรงจูงใจและ
สร้างแรงดลใจใหเ้กิดกบัผูป้ฏิบติังาน Bass & Avolio (1990) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงโดยศึกษาในกลุ่มผูป้ฏิบติังานในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีความแตกต่างกนัจ านวน 14 
กลุ่ม จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง มีองคป์ระกอบ 4 
องคป์ระกอบคือ ความมีเสน่ห์ การดลใจการกระตุน้การใชปั้ญญาและการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
ชน  

1. ความมีเสน่ห์ (Charismatic) ผูน้ าประเภทน้ีมีความสามารถในการชกัน า เกล้ียกล่อม จูง
ใจ และมีพลงัท่ีจะกระตุน้อารมณ์ใหค้นอ่ืนมีความคลอ้ยตาม มีอิทธิพลต่อผูป้ฏิบติังานโดยการท า
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีโดยท าหนา้ท่ี เป็นครู เป็นพี่เล้ียง หรือเป็นโคช้ จากการวจิยัพบวา่ ผูป้ฏิบติังาน
จะมีความเช่ือถือ ศรัทธา ภูมิใจ และเช่ือในความสามารถของผูน้ าท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ผูป้ฏิบติังานเห็นวา่ผูน้ าท าใหต้นมีความกระตือรือร้นต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ดลใจใหเ้กิดความ
ภกัดี เป็นผูน้ าท่ีช้ีทางไปสู่เป้าหมาย กระตุน้ในเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง 
สามารถจุดประกายใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดวสิัยทศัน์และมีพนัธะผกูพนักบัภารกิจ เห็นคุณค่าของ
เป้าหมายและเช่ือมัน่วา่จะสามารถปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมายได ้จากการศึกษาของ Bass และ 
Avolio พบวา่มีความสอดคลอ้งกบั ทฤษฏีภาวะผูน้ าของ House (อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์ , 
2550) ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูน้  าความมีเสน่ห์ มีลกัษณะดงัน้ี  

1. มีความตอ้งการอ านาจ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ความตอ้งการมีอ านาจก็เพื่อมีอิทธิพล
ต่อผูป้ฏิบติังาน  

2. มีพฤติกรรมท่ีแสดงวา่เป็นคนเก่ง และประสบความส าเร็จจนเป็นท่ีประทบัใจ
ผูป้ฏิบติังาน ความประทบัใจของผูป้ฏิบติังานน้ีจะท าใหเ้กิดความเช่ือในการตดัสินใจของผูน้ าและ
เช่ือฟังผูน้ า 

3. ตั้งเป้าหมายในการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมและอุดมการณ์ของผูต้าม วธีิการ
น้ีจะท าใหผู้ต้ามเห็นการปฏิบติังานของกลุ่มมีความหมายและดลใจใหผู้ป้ฏิบติังานมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน  
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4. แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นตวัอยา่งเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานเอาอยา่ง ผูน้ าจะเป็นตวัแบบของ
บทบาท ส าหรับผูป้ฏิบติังาน 

2. การดลใจ (Inspirational) เป็นวธีิการท่ีผูน้ าอธิบายเป้าหมายในอนาคตขององคก์ารซ่ึง
ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วม อธิบายใหผู้ป้ฏิบติังานทราบวา่ จะช่วยกนัปฏิบติัภารกิจใหส้ าเร็จลุล่วงได้
อยา่งไร โนม้นา้วจิตใจใหผู้ป้ฏิบติังานเปล่ียนแปลงความสนใจเพื่อตนเองไปสู่การกระท าเพื่อ
ประโยชน์ของกลุ่มหรือองคก์าร สร้างความมัน่ใจใหเ้กิดแก่ผูป้ฏิบติังาน ใหผู้ป้ฏิบติังานเห็นคุณค่า
ของงานท าและเช่ือวา่ตนเองสามารถท่ีจะท างานไดส้ าเร็จโดยใชค้วามพยายามเพิ่มข้ึน 

3. การกระตุน้การใชปั้ญญา ( Intellectual stimulation) ผูน้ าลกัษณะน้ีจะย ัว่ยใุห้
ผูป้ฏิบติังานพฒันาวธีิการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ส่งเสริมใหคิ้ดเชิงวเิคราะห์ มียทุธศาสตร์ในการ
คิด แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความรอบคอบ เกิดมโนทศัน์ เกิดความเขา้ใจ 
และมองเห็นถึงปัญหาท่ีก าลงัประสบอยู ่และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาในลกัษณะป้องกนัไวก่้อน 
รวมถึงการใชค้วามคิดและการใชดุ้ลยพินิจก่อนลงมือปฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บการ
สนบัสนุนใหคิ้ดเอง และเนน้การแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 

4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกชน ( Individualize consideration) ผูน้ าจะใหค้วามสนใจ
กบัความตอ้งการของแต่ละคน และมอบหมายงานท่ีเป็นประโยชน์เพื่อจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานมี
ความกา้วหนา้ส่วนตน ผูน้ าแบบน้ีจะปฏิบติัตนเป็นเช่นครูฝึก และผูใ้หค้  าแนะน าแก่เพื่อนร่วมงาน 
ใชก้ารบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบังาน ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษแก่
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีปัญหา ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมือนอยูใ่นสถานะเดียวกนั เป็นผูท่ี้ใหค้  าแนะน า
ช่วยเหลือสนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานมีการพฒันาตนเอง มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวา่งผูน้ ากบัผูป้ฏิบติังาน ช่วยพฒันาการเป็นผูน้ าของผูป้ฏิบติังาน มีการส่ือสารแบบสองทาง มุ่ง
ความสัมพนัธ์กบัผูป้ฏิบติังานเป็นรายบุคคล ปฏิบติัต่อผูป้ฏิบติังานเป็นรายคนแตกต่างกนัแต่ปฏิบติั
อยา่งเท่าเทียมกนั ยกระดบัความตอ้งการและเป้าหมายของผูป้ฏิบติังานใหสู้งข้ึน มอบหมายงานให้
ผูป้ฏิบติังานเพื่อใหมี้โอกาสท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

Jame M. Burns (2003, p. 26-27) ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบันิยามของภาวะผูน้ าวา่ หมายถึงการ
ท่ีผูน้ าท าใหผู้ต้ามสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีแสดงออกถึงค่านิยม แรงจูงใจ ความตอ้งการ ความ
จ าเป็น และความคาดหวงัทั้งของผูน้ าและของผูต้าม โดยภาวะผูน้ าเป็นปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมี
ความแตกต่างกนัในดา้นอ านาจ ระดบัแรงจูงใจ และทกัษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนั 

Bernard M. Bass & Bruce J. Avolio (1994, p. 7) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
หมายถึง คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ
ระหวา่งผูร่้วมงานและผูอ่ื้นใหม้องเห็นถึงแง่มุมใหม่ๆ ในการท างาน และการท าใหเ้กิดการตระหนกั
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รู้ในเร่ืองภารกิจ ( Mission) และวสิัยทศัน์( Vision) ของทีมและขององคก์าร รวมถึงมีการพฒันา
ความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน และมีศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน โดยผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงจะชกัน าใหผู้ร่้วมงานและผูต้ามมองไปไกลเกินกวา่ความสนใจของพวกเขาเพื่อน
น าไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่และมีประโยชน์ต่อกลุ่มมากกวา่ ทั้งน้ี ผูน้  าการเปล่ียนแปลงจะชกัน าผูต้ามให้
ท างานไดผ้ลงานมากกวา่ท่ีผูต้ามไดต้ั้งใจไวต้ั้งแต่ตน้ และผูน้ าการเปล่ียนแปลงมกัจะใชก้ารทา้ทาย
เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลงานในระดบัท่ีสูงข้ึน 

Bernard M. Bass (1997, p. 130-139) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง
ผูน้ าจะเป็นผูก้ระตุน้ใหผู้ต้ามมีความตอ้งการท่ีสูงข้ึน ท าใหต้ระหนกัถึงความตอ้งการ ส านึกใน
ความส าคญัคุณค่าของจุดมุ่งหมายและวา่ท่ีจะท าใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายใหค้  านึงถึงประโยชน์ของทีม
องคก์าร นโยบายมากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตน และยกระดบัความตอ้งการใหสู้งข้ึน  

รัตติกรณ์ จงวศิาล ( 2551, ออนไลน์) กล่าวไวว้า่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง
พฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงใหเ้ห็นในการจดัการหรือการท างาน เป็นกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อ
ผูร่้วมงานหรือผูต้าม โดยการเปล่ียนสภาพหรือเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานหรือผูต้าม
ใหสู้งข้ึนกวา่ความพยายามท่ีคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานหรือผูต้ามไปสู่ระดบัท่ี
สูงข้ึนและมีศกัยภาพมากข้ึน ท าใหเ้กิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวสิัยทศัน์ของกลุ่ม จูงใจให้
ผูร่้วมงานหรือ ผูต้ามมองไกลเกินกวา่ความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม หรือสังคม 

เพญ็พร ทองค าสุก ( 2553, หนา้ 17) ไดใ้หนิ้ยามของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไวว้า่
หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารองคก์ารเป็นพลงัผลกัดนัการเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิมท่ีเป็นอยู ่ท  าใหค้รู
เกิดการตระหนกัรู้คุณค่าวสิัยทศัน์ มีความรู้สึกช่ืนชม ภาคภูมิใจ และใหค้วามเคารพนบัถือแก่
ผูบ้ริหาร มีการกระตุน้และ จูงใจใหค้รูปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
มีการคิดแกปั้ญหาและตดัสินใจอยา่งมีเหตุมีผล มีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ และมุ่งพฒันา
บุคลากรไปสู่ความสามารถท่ีสูงข้ึนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์าร 

แบส ( Bass, 1990, อา้งถึงใน ณชัญานุช สุชาดี, 2553, หนา้ 17) กล่าวถึง ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง วา่เป็นผูน้ าท่ีใหผู้ต้ามอยูเ่หนือความสนใจในตนเองหรือเห็นแก่ตวัไปสู่องคก์ารหรือสู่
สังคม ผูน้ าจะยกระดบัวฒิุภาวะและอุดมการณ์ของผูต้ามท่ีเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ การบรรลุสัจจะแห่ง
ตน ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม องคก์ารและผูอ่ื้น นอกจากนั้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมี
แนวโนม้ท่ีจะกระตุน้การมีความหมายของงานในชีวติผูต้ามใหสู้งข้ึน อาจจะช้ีน าหรือเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในการพฒันาความตอ้งการทางศีลธรรมใหสู้งข้ึนดว้ย 
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แกลพินและฮอร์นดอน ( Galpin;Herndon, 2007, 83, อา้งถึงใน ไมตรี คงนุกลู, 2553, 
หนา้ 31)ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงวา่ ความรับผดิชอบในฐานะผูดู้แลควบคุม
เป็นผูท่ี้ใหค้  ามัน่สัญญาอยา่งเปิดเผย เป็นผูท่ี้มีจิตใจเป็นกลางและเป็นผูท่ี้ฟังเสียงขององคก์ร 

จากความหมายทั้งหมดท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึงเป็น 
กระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติ และสมมุติฐานของสมาชิกในองคก์ร สร้าง
ความผกูพนัในการเปล่ียนแปลง วตัถุประสงค ์และกลยทุธ์ท่ีส าคญั โดยท่ีผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะ
พยายามยกระดบัความตอ้งการ ค่านิยม ความเช่ือ ของผูต้ามและสภาพความส าเร็จใหสู้งข้ึน เป็น
พฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการจดัการเหนือการท างานเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง
ความพยายามของผูร่้วมงานใหสู้งกวา่ความพยายามท่ีคาดหวงัพฒันาความสามารถและศกัยภาพ
ไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน 

 

2.3 องค์ประกอบและนิยามองค์ประกอบแต่ละด้านของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
ส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยใหภ้าวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เกิดผลส าเร็จไดจ้  าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบ

ของหลายๆ ดา้นเขา้มามีส่วนร่วมของภาวะผูน้ าดงัน้ี 
Julian Barling, Tom Weber & E. Kevin Kelloway (1966, p. 827-832) ไดศึ้กษาภาวะ

ผูน้ าการเปล่ียนแปลงในผูบ้ริหารองคก์ารธุรกิจตามแนวคิดของ Bernard M. Bass โดยแบ่งเป็น 5
องคป์ระกอบ คือ (1) การสร้างบารมี คือ การท่ีผูน้ าประพฤติตนเป็นแบบอยา่งแก่ผูต้าม ท าใหผู้ต้าม
เล่ือมใส ศรัทธา เคารพนบัถือ และไวว้างใจ พยายามเลียนแบบการประพฤติปฏิบติัของผูน้ าและ
เช่ือมัน่ผูน้  าวา่ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม เป็นผูมี้คุณธรรม ร่วมรับผดิชอบความเส่ียงกบัผูต้าม ( 2) การ
สร้างแรงบนัดาลใจ คือการท่ีผูน้ าสามารถจูงใจและสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้ต้ามมีความกระตือรือร้น
และทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย (3) การค านึงถึงความเป็นเอกตัถะ
บุคคล คือ การท่ีผูน้ าค  านึงถึงความตอ้งการและความแตกต่างของแต่ละบุคคล ผูน้ าจะหาแนวทาง
ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูต้ามใหสู้งข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล ทั้งน้ีโดยใหโ้อกาส
ผูต้ามในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ( 4) การกระตุน้ทางปัญญา คือ เป็นการท่ีผูน้ าท าใหผู้ต้ามต่ืนตวัและ
เปล่ียนแปลงในการตระหนกัถึงปัญหาและวธีิการแกไ้ข เกิดความคิด จินตนาการ ความเช่ือและ
ค่านิยมมากกวา่ท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการปฏิบติัในทนัทีทนัใด ท าใหเ้กิดมโนทศัน์ เกิด
ความเขา้ใจ และ ( 5) การใหร้างวลัตามสถานการณ์ คือ วธีิการท่ีผูน้ าจูงใจผูต้ามใหทุ้่มเทความ
พยายาม เพื่อใหง้านประสบผลส าเร็จ โดยบอกผลลพัธ์ของงานท่ีตอ้งการ วธีิการปฏิบติังานใหบ้รรลุ
เป้าหมาย และบอกถึงรางวลัท่ีจะไดรั้บตามตอ้งการเม่ืองานส าเร็จ การอธิบายวธีิการท างานและ
ผลลพัธ์ของงานจะท าใหผู้ต้ามรู้สึกวา่สามารถท างานใหส้ าเร็จไดง่้าย จึงทุ่มเทความพยายามในการ
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ปฏิบติังานการใหร้างวลัอาจเป็นค ายกยอ่งชมเชย การประกาศความดีความชอบ การใหเ้กียรติใน
ฐานะผูต้ามดีเด่นการข้ึนเงินเดือนเล่ือนต าแหน่ง 

Gary A. Yukl (1998, p.215) ไดก้ล่าววา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีองคป์ระกอบ 3 
ประการคือ ( 1) การกระตุน้ทางปัญญา ( Intellectual Stimulation) คือ การกระตุน้ใหผู้ต้ามคิด
เก่ียวกบัการแกปั้ญหาหรือประเด็นต่าง โดยการใชก้ลยทุธ์ในการหาหนทางใหม่ๆ ( 2) การค านึงถึง
ความเป็นเอกตัถะบุคคล ( Individualized Consideration) คือ เป็นการปฏิบติัต่อผูต้ามเฉพาะบุคคล 
โดยเอาใจใส่ในการพฒันาบุคคล และช่วยเหลือใหผู้ต้ามท่ียงัขาดประสบการณ์ตามสมควร ( 3) การ
สร้างบารมี (Charisma) คือ ความสามารถในการมีอ านาจในการบงัคบับญัชาใหผู้ต้ามเกิดความ
ซ่ือสัตยอ์ยา่งเขม้แขง็และมีความเสียสละทุ่มเท และท่ีส าคญัคือการมีอิทธิพลต่อผูต้ามซ่ึงหลกัในการ
สร้างบารมีใหเ้กิดข้ึนในตวัผูน้ านั้นไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีง่ายในการสร้าง 

James L. Gibson, John M. Ivancevich & James H. Donnelly (2000, p. 15-17) ได้
กล่าวถึงองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไว ้ 5องคป์ระกอบ คือ ( 1) บารมี (Charisma) 
คือ การท่ีผูน้ าสามารถปลูกฝังความรู้สึกท่ีมีคุณค่า ความเคารพ ช่ืนชม และการมีวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจน 
(2) ความใส่ใจส่วนบุคคล ( Individual Attention) คือ ผูน้ าสนใจในความตอ้งการของผูต้ามในการ
มอบหมายงานท่ีมีความหมายเพื่อใหผู้ต้ามเกิดความกา้วหนา้ ( 3) การกระตุน้ทางเชาวปั์ญญา 
(Intellectual Stimulation) คือ ผูน้ าช่วยใหผู้ต้ามมีความคิดอยา่งมีเหตุผล โดยมีการทดสอบจาก
สถานการณ์จริงทั้งยงัมีการสนบัสนุนใหผู้ต้ามมีความคิดในเชิงสร้างสรรค ์( 4) รางวลัเกินคาดหมาย 
(ContingentReward) คือ ผูน้ าบอกใหผู้ต้ามทราบวา่ท าอยา่งไรผูต้ามจะไดรั้บรางวลัท่ีชอบมากกวา่ 
และ (5) การบริหารดว้ยการละเวน้ (Management by Exception) คือ ผูน้ ายนิยอมใหผู้ต้ามท างานใน
ภาระงานนั้นๆ โดยไม่เขา้ไปสอดแทรก เวน้แต่วา่การกระท านั้นไม่สามารถส าเร็จไดด้ว้ยเหตุ
ทางดา้นเวลาและทุน 

Stephen R. Covey (2004, p. 254-255) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ ( 1) การสร้างบารมีหรือการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ( Charisma or 
IdealizedInfluence) คือ ผูน้ าควรมีการช่ืนชมจากผูต้าม โดยผูน้ าท่ีมีบารมีตอ้งสร้างความชดัเจน
ต่างๆ แสดงใหเ้ห็นคุณค่าของตนเองในทุกอิริยาบถ มีการก าหนดบทลงโทษหรือการอุทธรณ์ใหก้บั
ผูต้าม และยดึหลกับทความเป็นจริง ความถูกตอ้งทางศีลธรรมและจริยธรรม ( 2) การสร้างแรง
บนัดาลใจ (Inspirational Motivation) คือ ผูน้ าควรมองวสิัยทศัน์ร่วมผูต้าม ผูน้ ากบัการสร้างแรง
บนัดาลใจใหก้บัผูต้ามใหมี้มาตรฐานสูงข้ึน ส่ือสารถึงเป้าหมายในอนาคต และจดัหางานในแต่ละ
ส่วน ผูต้ามจ าเป็นตอ้งใชเ้ป้าหมายถา้ใชแ้รงจูงใจในการแสดงออก มนัเป็นส่วนส าคญัในวสิัยทศัน์
ของผูน้ าท่ีสนบัสนุนความสามารถในการส่ือสาร โดยอนุญาตใหผู้น้  ากล่าวถึงวสิัยทศัน์ในการ
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ยอมรับและแรงผลกัดนัในการชกัชวนและบงัคบั ( 3) การกระตุน้ทางปัญญา ( Intellectual 
Stimulation) คือ ผูน้ าควรใหโ้อกาสใหก้ระตุน้ทางปัญญาใหผู้ต้ามเกิดความคิดสร้างสรรคข์องงาน
และองคก์าร มีการเช่ือมโยงโครงสร้างวสิัยทศัน์ เป้าหมายขององคก์ารและผูน้ ากบัผูต้าม เพื่อท่ีจะ
สร้างสรรคแ์ละปรับเปล่ียนอุปสรรคทิศทางใหม่ๆ รวมกนั และ ( 4) การค านึงถึงความเป็นเอกตัถะ
บุคคล ( IndividualizedConsideration) คือ ผูน้ าตอ้งพิจารณาใส่ใจหรือสนใจผูต้ามรายบุคคล โดย
ผูน้ าตอ้งรับฟังในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้าม รวมส่ิงตอ้งการต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัและสามารถสร้าง
ทีม ผูน้ าสอนใหผู้ต้ามเกิดการกระตือรือร้น ช่วยเหลือตนเองได ้ยอมรับในส่ิงท่ีผดิพลาดและน า
วธีิการใหม่ๆมาปรับปรุงเพื่อท าใหก้า้วหนา้มากยิง่ข้ึน 

Adegoke Oke., Natasha Munshi & Fred O. Walumbwa (2009, p. 64-72) ไดพ้ฒันา
กรอบความคิด หลกัขององคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ ( 1) การมีอิทธิพลอยา่ง
มีอุดมการณ์ ( Idealized Influence) ผูน้ าควรแสดงบทบาทเป็นตวัอยา่งท่ีน่าเคารพยกยอ่งและสร้าง
ความเช่ือถือ โดยพิจารณาความตอ้งการของคนอ่ืนมากกวา่ตนเอง ( 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ
(Inspirational Motivation) ผูน้ าจะตอ้งกระตุน้และสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นเกิดความเขา้ใจกบัส่ิง
ท่ีทา้ทายในองคก์าร ( 3) การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) ผูน้ าจะตอ้งส่งเสริมใหมี้
การสร้างนวตักรรมและเกิดความสามารถในการสร้างสรรคเ์พื่อตอบสมมติฐาน ค าถาม และ ( 4) 
การค านึงถึงความเป็นเอกตัถะบุคคล ( Individualized Consideration)ผูน้ าใหค้วามสนใจกบัความ
ตอ้งการแต่ละบุคคลเพื่อสนบัสนุนใหบ้รรลุผลส าเร็จและเกิดพฒันา 

สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ ( 2550, หนา้ 331-340) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมีองคป์ระกอบ 4ดา้น ดงัน้ี ( 1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารม
(Idealized Influence and Charisma) เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงออกดว้ยแบบตวัอยา่งบทบาทท่ี
เขม้แขง็ใหผู้ต้ามมองเห็น เม่ือผูต้ามรับรู้พฤติกรรมของผูน้ า ก็จะเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรม
เกิดข้ึน (2) การสร้างแรงบนัดาลใจ ( Inspirational Motivation) เป็นพฤติกรรมของผูน้ าท่ีแสดงออก
ดว้ยการส่ือสารใหผู้ต้ามทราบถึงความคาดหวงัท่ีสูงของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้าม ดว้ยการสร้างแรงบนัดาล
ใจโดยการจูงใจใหย้ดึมัน่และร่วมสานฝันต่อวสิัยทศัน์ขององคก์ารในทางปฏิบติัผูน้ ามกัจะใช้
สัญลกัษณ์และ การปลุกเร้าทางอารมณ์ใหก้ลุ่มการท างานร่วมกนัเพื่อไปสู่เป้าหมายแทนการท าเพื่อ
ประโยชน์เฉพาะตน ผูน้ าจึงถือไดว้า่เป็นผูส่้งเสริมน ้าใจแห่งการท างานเป็นทีม ( 3) การกระตุน้ทาง
ปัญญา (Intellectual Stimulation)เป็นพฤติกรรมของผูน้ าท่ีแสดงออกดว้ยการกระตุน้ใหเ้กิดการเร่ิม
การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ โดยการใชว้ธีิการฝึกคิดทบทวนกระแสความเช่ือและค่านิยมเดิมของตน
หรือผูน้ าหรือขององคก์าร ผูน้ าจะสร้างความรู้สึกทา้ทา้ยใหเ้กิดข้ึนแก่ผูต้ามและจะใหก้ารสนบัสนุน 
และ ( 4) การค านึงถึงความเป็นเอกตัถะบุคคล ( IndividualizedConsideration) หรือการมุ่ง
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ความสัมพนัธ์เป็นรายคนเป็นพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมุ่งเนน้ความส าคญัในการส่งเสริมบรรยากาศของ
การท างานท่ีดี ดว้ยการใส่ใจรับรู้และพยายามตอบสนองต่อความตอ้งการเป็นรายบุคคลของผูต้าม 
ผูน้ าจะแสดงบทบาทเป็นครู พี่เล้ียงและท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน าในการช่วยเหลือผูต้ามใหพ้ฒันาระดบั
ความตอ้งการของตนสู่ระดบัสูงข้ึน 

รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2551, หนา้ 73-74) ไดอ้ธิบายวา่คุณภาพส าคญั 4 ประการของผูน้ า
เชิงปฏิรูป จะมีลกัษณะส่วนตวัท่ีเป็นภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลดา้นคุณภาพ 4องคป์ระกอบ ดงัน้ี (1) 
ความสามารถพิเศษ ( Charismatic) เป็นผูท่ี้มีวสิัยทศัน์และความรู้สึกของภาระหนา้ท่ีมีการเอาใจใส่
ในงาน มีความมัน่ใจ ดว้ยผลจากประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัช่ือเสียงของผูน้ า ซ่ึงจะท าใหผู้ต้ามมีความ
ซ่ือสัตย ์มีความภาคภูมิใจ มีศรัทธาอยา่งแรงกลา้ มีความภกัดีและไวว้างใจในส่ิงท่ีผูน้  าตอ้งการท่ีจะ
ท าใหส้ าเร็จ ( 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ ( Inspirational Motivation) หรือผูน้ าท่ีมีจูงใจผูต้ามให้
กระท าตามท่ีตนตอ้งการ ( Inspirational Leadership) ใหท้  าตามโดยมีการส่ือสารวสิัยทศัน์อยา่ง
ชดัเจนและมัน่ใจ มีอารมณ์ดี ตลอดจนสร้างความรู้ความเขา้ใจใหถู้กตอ้งแก่ผูต้าม ( 3) การกระตุน้
ทางปัญญา หรือแรงกระตุน้ดา้นสติปัญญา ( Intellectual Stimulation) เป็นผูน้ าท่ีสามารถกระตน้
สมาชิกในกลุ่มใหท้ดสอบดว้ยวธีิการเก่าๆ หรือวธีิการใหม่ๆ มีการสร้างบรรยากาศซ่ึงกระตุน้
ความคิดสร้างสรรคแ์ละความคิดท่ีเกิดข้ึนเองจากการหยัง่รู้ ( Intuition) หรือการหยัง่รู้ใน
ขณะเดียวกนัก็จะเนน้วธีิการแกปั้ญหา ( Methodical Problem Solving) การคิดใหม่ ( Rethinking) 
การทดสอบสมมติฐานใหม่ และการใหเ้หตุผลดว้ยความรอบคอบ เหล่าน้ีท าใหผู้ต้ามเกิดความ
ยอมรับและมีการพฒันาดา้นสติปัญญาและ ( 4) การค านึงถึงความเป็นเอกตัถะบุคคลหรือการให้
ความส าคญัรายบุคคล ( IndividualizedConsideration) มีการพฒันาความสามารถของผูต้าม ศึกษา
ความตอ้งการของแต่ละบุคคลใหค้วามส าคญัและความเช่ือถือในแต่ละบุคคล ผูน้ าจะใหค้วามสนใจ
พิเศษแก่ผูต้ามเป็นรายบุคคล ผูน้ าจะใชเ้วลาในการส่ือสารแบบตวัต่อตวักบัผูต้าม และรับฟังความ
คิดเห็นอยา่งสนใจ  

Bernard M. Bass (1997, p. 756-757) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงไว ้3องคป์ระกอบคือ( 1)การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี ( Idealized 
Influence/Charisma) หมายถึง การท่ีผูน้ าประพฤติตนเป็นแบบอยา่งแก่ผูต้ามท าใหผู้ต้ามเล่ือมใส
ศรัทธา เคารพนบัถือไวว้างใจ และเช่ือมัน่วา่ผูน้  าท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม และยนิดีปฏิบติัตามผูน้ า 
ผูน้  าจะหลีกเล่ียงท่ีจะใชอ้  านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติปฏิบติัตนเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและกลุ่มรวมทั้งร่วมรับผดิชอบความเส่ียงร่วมกบัผูต้าม ( 2) การสร้างแรงบนัดาล
ใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง การท่ีผูน้ าจงใจและสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูต้ามใหเ้ห็น
คุณค่า และความทา้ทายของงาน กระตุน้การท างานเป็นทีมอยา่งมีชีวติชีวา ( Team Spirit) มีความ
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กระตือรือร้น และมีความคิดในดา้นบวก ผูน้ าจะท าใหผู้ต้ามสัมผสักบัจินตภาพท่ีงดงามของอนาคต 
(3) การค านึงถึงความเป็นเอกตัถะบุคคล ( Individualized Consideration) หมายถึง การท่ีผูน้ า
ค  านึงถึงความตอ้งการและแตกต่างของแต่ละบุคคล ใหโ้อกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ สร้าง
บรรยากาศของการใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมการส่ือสารแบบ 2 ทาง มีการบริหารจดัการโดยเดินดู
รอบๆ (Management by Walking Around) มอบหมายงานท่ีมีคุณค่าช่วยพฒันาศกัยภาพผูต้าม 
รวมทั้งเฝ้าดูการปฏิบติังาน เม่ือผูต้ามตอ้งการทราบทิศทางหรือการสนบัสนุนสามารถใหค้  าปรึกษา
ช้ีแนะหรือเป็นพี่เล้ียงได ้

Bernard M. Bass & Ronald E. Riggio (2006, p. 21-25) ไดว้เิคราะห์องคป์ระกอบภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมอีก 1องคป์ระกอบ คือ การสร้างแรงบนัดาลใจ โดยไดเ้สนอ
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยใชช่ื้อยอ่วา่ “4 I’s” ประกอบดว้ย (1)การมีอิทธิพล
อยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี หรือภาวะผูน้ าบารมี ( Idealized Influence or Charisma or 
Charisma Leadership) คือ การท่ีผูน้ าประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งหรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะ
เป็นท่ียกยอ่ง เคารพ นบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจและท าใหผู้ต้ามเกิดความภาคภูมิใจ เม่ือไดร่้วมงานกนั 
ผูน้ าจะเป็นผูท่ี้มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูน้ าจะหลีกเล่ียงท่ีจะใชอ้  านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วน
ตน (2)การสร้างแรงบนัดาลใจ ( Inspiration Motivation)คือ การท่ีผูน้ าจะประพฤติในการจูงใจให้
เกิดแรงบนัดาลใจกบัผูต้าม โดยการสร้างแรงบนัดาลใจภายใน การใหค้วามหมายและความทา้ทาย
ในงานของผูต้าม ผูน้ าจะกระตุน้จิตวญิญาณของทีมใหมี้ความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติท่ีดี
และการคิดในแง่บวก ผูน้ าจะแสดงการอุทิศตวัหรือผกูพนัต่อเป้าหมายและวสิัยทศัน์ร่วมกนั ( 3)  
การกระตุน้ทางปัญญา ( Intellectual Stimulation) คือ การท่ีผูน้ ามีการกระตุน้ผูต้ามใหต้ระหนกัถึง
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าใหผู้ต้ามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ๆ มาแกปั้ญหาใน
หน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกวา่เดิมเพื่อท าใหเ้กิดส่ิงใหม่และสร้างสรรคโ์ดยมีผูน้ ามีการคิด
และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค ์มีการตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนกรอบ การมอง
ปัญหา และการเผชิญกบัสถานการณ์เก่าๆดว้ยวถีิทางแบบใหม่ๆ และ ( 4) การค านึงถึงความเป็น
เอกตัถะบุคคล ( Individualized Consideration) คือ ผูน้ าจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลใน
ฐานะเป็นผูน้ าใหก้ารดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล และท าใหผู้ต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมี
ความส าคญัผูน้ าจะเป็นท่ีปรึกษา เพื่อความสัมฤทธ์ิและเติบโตของแต่ละคน ผูน้ าจะพฒันาศกัยภาพ
ของผูต้ามและเพื่อนร่วมงานใหสู้งข้ึน และยงัปฏิบติัต่อผูต้ามโดยใหโ้อกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 

จากการวจิยัเร่ืองภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัของนกัวชิาการแลว้
น ามาสังเคราะห์ ไดด้งัน้ี 
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1. ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา                     18 
2. ดา้น การค านึงถึงปัจเจกบุคคล                      18 
3. ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์                     17 
4. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ                     15 
5. ดา้นการดลใจ                     1 
6. ดา้นการบริหารงานแบบเฉย                     1 
7.ดา้นความคาดหวงัท่ีทา้ทาย                      1 
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8.ดา้นการมีค่านิยมร่วมกนั                     1 
9.ดา้นการสร้างบารมี                     1 
10.ดา้นความสามารถส่วนตวั                     1 
11.ดา้นรางวลัเกินคาดหมาย                      1 
12.ดา้นการบริหารดว้ยการละเวน้                      1 
13.ดา้นใหร้างวลัตามสถานการณ์                      1 



จากการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงจากนักวชิาการ ได้ 4 ด้านดังนี้ 
1. การกระตุ้นการใช้ปัญญา  (Intellectual Stimulation-IS) เป็นกระบวนการท่ีผูน้ า

กระตุน้ผูต้ามใหเ้ห็นวธีิการ หรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหาโดยการกระท าใหผู้ต้ามมีความพอใจ
และมีความตั้งใจดว้ยการใชส้ัญลกัษณ์ จินตนาการและภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ส่งเสริมใหผู้ต้ามเขา้ใจใน
บทบาทและยอมรับในบทบาท สร้างความมัน่ใจและส่งเสริมคุณค่าของผลลพัธ์ท่ีตอ้งการเป็นผลให้
บุคลากรเกิดความพยายาม ในการปฏิบติังานมากข้ึน ซ่ึงสถานการณ์ต่างๆ ท่ีผูน้  าการเปล่ียนแปลง 
ใชก้ระตุน้เชาวปั์ญญาเพื่อเปล่ียนแปลงกลุ่มและองคก์ารเม่ือกลุ่มหรือองคก์ารถูกคุกคามจาก
สภาพแวดลอ้ม เกิดปัญหารุนแรงเก่ียวกบัการลดประสิทธิภาพของหน่วยงานงานขาดประสิทธิภาพ 
เพราะเคร่ืองมือช ารุด ขาดวสัดุอุปกรณ์ ผูต้ามไม่มาท างาน ผูน้ าตอ้งมีอ านาจเพียงพอท่ีท าการ
เปล่ียนแปลง และริเร่ิมวธีิการท่ีสามากรแกปั้ญหาไดท่ี้องคก์ารเผชิญอยู ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและระดบักลางจะตอ้งใชส้มาธิ ในการคิดคน้ กลวธีิและมีกิจกรรมท่ีแสดงออกใหเ้ห็นถึง
ปัญหาของตนเองและผูต้าม โดยการวเิคราะห์การวางแผนปฏิบติัและประเมินเกิดโนทศัน์ แลว้แจง้
ใหผู้ต้ามรู้ถึงโอกาสหรือการคุกคามท่ีองคก์ารเผชิญอยู ่รวมทั้งจุดแขง็จุดอ่อนขององคก์ารและการ
ไดเ้ปรียบ เม่ือเปรียบเทียบกบัองคก์ารอ่ืนๆ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา้ 10) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การท่ีผูน้ ามีการกระตุน้ผูต้าม
ใหต้ระหนกัถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าใหผู้ต้ามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ๆมา
แกปั้ญหาในหน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกวา่ เดิม เพื่อท าใหเ้กิดส่ิงใหม่และสร้างสรรค ์โดย
ผูน้ ามีการคิดและการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีการตั้งสมมติฐาน การ
เปล่ียนกรอบ การมองปัญหาและการเผชิญกบัสถานการณ์เก่าๆ ดว้ยวถีิทางใหม่ๆ มีการจูงใจและ
สนบัสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ในการพิจารณาปัญหา และการหาค าตอบของปัญหา มีการให้
ก าลงัใจ ผูน้ าจะมีการกระตุน้ใหผู้ต้ามแสดงความคิดและเหตุผลและไม่วจิารณ์ ความคิดของผูต้าม
แมว้า่มนัจะแตกต่างจากความคิดของตนเอง ผูน้ าท าใหผู้ต้ามรู้สึกวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย 
และเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะแกปั้ญหาร่วมกนัโดยผูน้ าจะสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูต้ามวา่ ปัญหาทุดอยา่ง
ตอ้งมีวธีิแกไ้ข แมบ้างปัญหาทุกอยา่งตอ้งมีทางแกไ้ข 

แบส (ณฐัวฒิุ เตมียสุวรรณ์ , 2550, 26 , อา้งถึงใน Bass, 1985) กล่าวไวว้า่ การกระตุน้การ
ใชปั้ญญา คือพฤติกรรมของผูน้ าในการท าความเขา้ใจต่อปัญหาไดดี้ จนสามารถท าใหผู้ต้ามมอง
ปัญหาดงักล่าว จากมุมมองใหม่ของตนเองได ้

ภิรมณ์ ถินถาวร กล่าววา่ (2550, หนา้ 33) ผูบ้ริหารตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการคิดคน้กลวธีิ
และ มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงปัญหาในเร่ืองตนเองและผูต้าม โดยการวเิคราะห์ วางแผน การ
น าไปปฏิบติั การแปลผล การประเมินการปฏิบติังาน การปฏิบติัเช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นบทบาทผูน้ าการ
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เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารในระดบัท่ีสามารถมองเขา้ใจ เกิดมโนทศัน์ และพดูใหผู้ร่้วมงานทราบถึง
ภาวะคุกคามท่ีองคก์ารก าลงัเผชิญ บอกจุดแขง็ จุดอ่อน และเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ขวญัชยั จะเกรง (2551, หนา้ 27) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การกระตุน้ปัญญา หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานตระหนกัรู้ เขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน และท าใหผู้ร่้วมงานมี
ความตอ้งการใหม่ๆ มาใชใ้นการแกปั้ญหา ผูบ้ริหารส่งเสริม สนบัสนุนใหก้ าลงัใจ ผูร่้วมงานในการ
แกปั้ญหาในแง่มุมต่างๆ ดว้ยการวเิคราะห์ แสดงความคิดเห็นและเหตุผลต่างๆร่วมกนัเอง 

ประนอม แมนมาศวหิค (2553 , หนา้ 4) ไดก้ล่าวถึงการกระตุน้ทางปัญญาวา่ หมายถึง 
พฤติกรรมีท่ีผูน้ าแสดงใหเ้ห็นในการจดัการหรือการท างานท่ีเป็นกระบวนการ กระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติั
เห็นวธีิการหรือแนวทางในกรแกปั้ญหา ใหม่ๆ และส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติัมีการแสดงความคิดเห็น มี
การวเิคราะห์ปัญหาโดยการใชข้อ้มูลและผูน้ ายงักระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติัเกิดความคิดสร้างสรรคด์ว้ย
วถีิทางแบบใหม่ๆ 

วรุตม ์สุนนทราช (2558, หนา้ 75) ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้จะเห็นไดถึ้งความส าคญัของการ
กระตุน้ทางปัญญาของผูร่้วมงานและตนเองท่ีมีต่อหน่วยงานและความส าเร็จของงาน ผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงจึงควรท่ีจะใหค้วามสนใจท่ีจะไดเ้สริมสร้างใหต้นเองและผูร่้วมงานไดมี้และใช้
ความคิดในวธีิต่างๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการท างานโดยวธีิการดงัน้ี 

1. เตรียมผูร่้วมงานหรือบุคลากรใหมี้ความพร้อมในแง่ความรู้ขวญัก าลงัใจ 
2. แสดงใหผู้ร่้วมงานหรือบุคลากรในหน่วยงานรู้วา่ผูน้ ายอมรับในความคิดแบบต่าง ๆ 

ของเขาโดยการแจง้ใหท้ราบอาจเป็นโดยเอกสารหรือในท่ีประชุม 
3. ใหผู้ร่้วมงานหรือบุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสพบเห็นสภาพการท างานท่ีมี

ประสิทธิภาพของหน่วยงานอ่ืนท่ีมีการท างานคลา้ยๆ กนั 
4. กระตุน้และเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานหรือบุคลากรไดแ้สดงออกซ่ึงความคิด 
5. น าขอ้เสนอหรือความคิดท่ีมีผูเ้สนอมาใชเ้พื่อพิจารณาอยา่งเหมาะสม 
6. ใหก้ าลงัใจ ยกยอ่งเชย หรือใหร้างวลัแก่ผูท่ี้มีความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
สรุปไดว้า่ การกระตุน้การใชปั้ญญา หมายถึง การท่ีผูน้ ามีการกระตุน้ผูต้ามใหต้ระหนกั

ถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าใหผู้ต้ามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่มาแกปั้ญหาใน
หน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกวา่เดิม เพื่อท าใหเ้กิดส่ิงใหม่และสร้างสรรค ์โดยผูน้ ามีการคิด
และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีการตั้งสมมติฐาน  โดยใชเ้หตุผลและ
ขอ้มูลหลกัฐาน 
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2. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  (Individualized Consideration-IC) เป็น
กระบวนการท่ีผูน้ าประพฤติท าตนเป็นผูมุ้่งเนน้การพฒันา (Individualized of Followers)วนิิจฉยัและ
ยกระดบัความตอ้งการของผูต้าม มีการติดต่อกบัผูต้ามเป็นรายบุคคล และติดต่อส่ือสารแบบสอง
ทาง เอาใจใส่ความตอ้งการตามความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูต้ามกระจายอ านาจความ
รับผดิชอบส่งเสริมใหผู้ต้ามเกิดจินตภาพดว้ยตนเอง มีความมัน่คง สามารถบูรณาการความตอ้งการ 
มีทศันภาพท่ีชดัเจนไดรั้บข่าวสารตามท่ีปรารถนาเกิดความตอ้งการเฉพาะมีความรู้สึกเป็นตวัของ
ตวัเอง มีความรับผดิชอบและควบ คุมตวัเองได ้จากนั้นผูน้ าสร้างความมัน่ใจและส่งเสริมคุณค่าของ
ผลลพัธ์ท่ีก าหนด ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

แบส กล่าววา่ พฤติกรรมการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( Individual Consideration) 
ผูน้ าจะมีความสัมพนัธ์ เก่ียวขอ้งกบับุคคล ในฐานะเป็นผูน้ าท่ีใหก้ารดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็น
รายบุคคล และท าใหผู้ ้ตามรู้สึกวา่มีคุณค่าและมีความส าคญั ผูน้ า จะเป็นโคช้ ( Coach) และเป็นท่ี
ปรึกษา (Advisor) ของผูต้ามแต่ละคน เพื่อการพฒันาผูต้ามเป็นรายบุคคล ผูน้ าจะ พฒันาศกัยภาพผู ้
ตามและ เพื่อนร่วมงานใหสู้งข้ึน การประพฤติของผูน้ าแสดงใหเ้ห็นวา่เขา้ใจและยอมรับความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล  การส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ส าหรับภาวะการ เป็นผูน้ า ผูท่ี้ เป็นผูน้ าจะตอ้งเลือกวา่จะติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นอยา่งไร ในองคก์าร
หน่ึง ๆ การท่ีจะยกระดบัใหเ้กิดบรรยากาศท่ีเปิด กวา้งในการส่ือสารนั้นเป็นเร่ืองท่ียาก แต่การเปิด
ใหมี้ การส่ือสารนั้นก็จะเกิดเป็นผลดีท่ีช่วยใหเ้กิดโอกาสท่ีมากข้ึนใน การจะติดต่อส่ือสารกบั 
ผูร่้วมงาน ก่อใหเ้กิดการฝึกฝนท่ีจะรับฟังอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เป็นการช่วยสร้าง ความเขา้ใจ 
และเปิดโอกาสใหไ้ดใ้ชช่้องทางของการส่ือสารท่ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน และเปิดโอกาส ใหไ้ดมี้
การทบทวน ช้ีแจงวสิัยทศัน์ของผูน้ าผา่นลกัษณะของ การติดต่อส่ือสารอยา่ง ไม่เป็น ทางการ และมี
การใหส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ มากข้ึน ยิง่ไปกวา่นั้น ในการรู้จกัเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ท่ีเหมาะสมกบั
ประเภทของงานและองคก์าร ก็จะท าใหเ้กิดการ สัมฤทธิผลและก่อใหเ้กิด การพฒันาและปรับปรุง
องคก์ารในท่ีสุด 

แบส (ณฐัวฒิุ เตมียสุวรรณ์ , 2550, หนา้ 26 ; อา้งถึงใน Bass ,1985) กล่าวไวว้า่ การ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล คือการมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์เป็นรายคน เป็นพฤติกรรมของผูน้ าท่ี
เก่ียวกบัการใหก้ารสนบัสนุน การกระตุน้ใหก้ าลงัใจ และการเป็นพี่เล้ียงสอนแนะแก่ผูต้าม 

ขวญัชยั จะเกรง (2551, หนา้ 29) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารแสดงออกต่อผูร่้วมงานโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดว้ย
ความสัมพนัธ์ สนใจ ดูแล เอาใจใส่ผูร่้วมงาน เป็นรายบุคคล อยา่งใกลชิ้ด ส่งเสริมสนบัสนุน ให้
ก าลงัใจ เป็นท่ีปรึกษาใหผู้ร่้วมงานไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองใหสู้งข้ึนตามความตอ้งการความ
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สนใจ และความสามารถช่วยเหลือ คอยช้ีแนะใหป้ระสบการณ์ การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆดว้ยบรรยากาศ
การสนบัสนุน ผูร่้วมงานอยา่งเท่าเทียมกนั มีการติดต่อส่ือสารสองทางเป็นรายบุคคล ซ่ึงจะช่วยให้
ไดข้อ้มูลในการตดัสินใจท่ีดีข้ึน และสามารถลดปัญหาคลุมเครือท าใหผู้ร่้วมงานรู้สึกมีคุณค่าลคัวาม
ส าคญั 

ประนอม แมนมาศวหิค (2553, หนา้ 4) ไดก้ล่าวถึง  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูใ้หก้ารดูแล คอยเอา
ใจใส่ ผูป้ฏิบติัเป็นรายบุคคล และท าผูป้ฏิบติัรู้สึกมีคุณค่าและความส าคญั และเป็นผูท่ี้คอยให้
ค  าปรึกษา สนใจในเร่ืองทุกข ์สุขของผูป้ฏิบติัตลอดเวลา 

สรุปไดว้า่ ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงใหเ้ห็น
การจดัการ วา่ไดค้  านึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล การติดต่อส่ือการเป็นรายบุคคล ใหค้  าแนะน า
ส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานใหพ้ฒันาตนเอง ดูแลเอาใจใส่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล และท าใหผู้ร่้วมงาน
รู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคญั เป็นท่ีปรึกษา ของผูร่้วมงานแต่ละคน 

3. การมีอทิธิพลเชิงอุคมคติ (Charisma or Idealized Influence : CI or II)  
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ เป็นการท่ีผูน้ าประพฤติตวัเป็นแบบอยา่ง หรือเป็นโมเดล

ส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะเป็นท่ียกยอ่ง เคารพนบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าใหผู้ต้ามเกิดความ
ภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงาน ผูต้ามจะพยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้ า และตอ้งเลียนแบบผูน้ า
ของเขา ส่ิงท่ีผูน้  าตอ้งปฏิบติัเพื่อบรรลุถึงคุณลกัษณะน้ี คือ ผูน้ าจะตอ้งค านึงความตอ้งการของผูอ่ื้น
เหนือความตอ้งการของตนเอง ผูน้ าจะตอ้งร่วมเส่ียงกบัผูต้าม ผูน้ าจะมีความสม ่าเสมอมากกวา่การ
เอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมสติอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วกิฤต ผูน้ าเป็นผูท่ี้ไวใ้จไดว้า่จะท าในส่ิง
ท่ีถูกตอ้ง ผูน้ าจะเป็นผูท่ี้มีศีลธรรม และจริยธรรมสูง ผูน้ าจะหลีกเล่ียงท่ีจะใชอ้ านาจเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น และเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม 
ก าหนดแนวทางใหผู้ต้ามแสดงตามโดยการสร้างวสิัยทศัน์ (Vision ) รวมกนั โดยผูน้ าซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
วสิัยทศัน์ (Vision) และรู้ถึงพนัธกิจ  (Mission) ขององคก์าร สร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจใน
ภารกิจโดยรวม เป็นผูน้ าในลกัษณะท่ีมีพฤติกรรม เจตคติ และค่านิยมของความเป็นผูน้ า แสดงใหผู้ ้
ตามเห็นวา่สามารถปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคใ์นส่ิงท่ีผูต้ามรู้สึกวา่เป็นไปได ้สร้างวสิัยทศัน์และ
วตัถุประสงคใ์นอนาคต ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา้  8-9) ไดอ้ธิบายความหมายไวว้า่ การมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์ หมายถึง การท่ีผูน้ าประพฤติตงัเป็นแบบอยา่งหรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะเป็นท่ี
ยกยอ่ง เคารพ นบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าใหผู้ต้ามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงานกนั ผูต้าม
จะพยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้ าและตอ้งการเลียนแบบผูน้ าของเขา 
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แบสและ อโวลิโอ (ณฐัวฒิุ เตมียสุวรรณ, 2550, 26, อา้งถึงใน Bass & Avolio.1990) 
กล่าววา่การจูงใจดา้นแรงดลใจ เป็นพฤติกรรมของผูน้ าท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อดึงดูดใจสู่วสิัยทศัน์ 
โดยการใชส้ัญลกัษณ์เพื่อใหเ้กิดการใชค้วามพยายามสูงข้ึนของผูต้าม และการท่ีผูน้ าแสดงแบบอยา่ง
ของพฤติกรรมแก่ผูต้าม 

ขวญัชยั จะเกรง (2551, หนา้ 25) ใหค้วามหมายวา่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์วา่ 
พฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง สามารถกระตุน้อารมณ์ของผูร่้วมงานใหสู้งข้ึน 
ก่อใหเ้กิดการเลียนแบบและผกูพนัต่อผุบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีพิเศษ ท าใหผู้ร่้วมงานเกิดการ
ยอมรับ ยกยอ่ง เทิดทูน เคารพนบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และภาคภูมิใจ เม่ือไดร่้วมงานกนั มีความ
เช่ือมัน่วา่ผูบ้ริหารสามารถน าพวกเขาเอาชนะอุปสรรคต่างๆได ้

ประนอม แมนมาศวห์ิค (2553, หนา้ 4) ไดใ้หค้วามหมายการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์
วา่ การท่ีผูน้ ามีวสิัยทศัน์ และสามารถถ่ายทอดใหผู้ป้ฏิบติั ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งหรือรูปแบบ
ส าหรับผูป้ฏิบติั เป็นท่ีน่ายกยอ่ง เคารพ นบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าใหผู้ต้ามเกิดความภาคภูมิใจ
เม่ือไดร่้วมงาน 

สรุปไดว้า่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ หมายถึง การท่ีผูน้ าประพฤติตวัเป็นแบบอยา่ง 
หรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะเป็นท่ียกยอ่ง เคารพนบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าใหผู้ต้าม
เกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงานกนั  เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงใหเ้ห็นในการจดับริหารบุคลากร
ใหผู้ร่้วมงานเกิดการยอมรับ และปฏิบติัตาม 

4. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation-IM) เป็นกระบวนการท่ีผูน้ าท าให้
ผูต้ามเกิดอารมณ์กระตุน้ จูงใจใหไ้ม่เห็นประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพื่อทีมงาน เห็นคุณค่าของ
ผลการปฏิบติังาน เป็นผลท าใหผู้ ้เกิดความพยายามในการปฏิบติังานเป็นพิเศษ โดยผูน้ าใชว้ธีิการ
ง่ายๆชกัชวน สร้างอารมณ์ใหผู้ต้ามเขา้ใจวสิัยทศัน์และความหมาย มีความรู้สึกตระหนกัวา่พนัธกิจ 
ท่ีตอ้งท าเป็นส่ิงส าคญัเช่น ผูน้ าใชค้  าพดูหรือสัญลกัษณ์สร้างจินตนาการ ภาวะผูน้ าการสร้างแรง
บนัดาลใจจะปรากฏเม่ือผูน้ ากระตุนเร้าใจ ผูต้ามเกิดแรงจูงใจใหป้ฏิบติังาน และสร้างความมัน่ใจวา่
ผูต้าม มีความสามารถกระท าใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคโ์ดย ผูน้ าสร้างความมัน่ใจ ผูน้ าสร้างความ
เช่ือใน เหตุผลท่ีท าใหผู้ต้ามรับรู้วา่ส่ิงท่ีบุคลากรท านั้นมีวตัถุประสงค ์และสร้างความคาดหวงัใน
ความส าเร็จใหผู้ต้าม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา้ 9-10) ไดใ้หค้วามหมายของการสร้างแรงบนัดาลใจ วา่
หมายถึง การท่ีผูน้ าจะประพฤติในทางจูงใจ ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจกบัผูร่้วมงานโดยการสร้างแรง
บนัดาลใจ การใหค้วามหมายและทกัทายในเร่ืองงานต่อผูร่้วมงาน 
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ปริญญา ตนัสกุล, ( 2550, หนา้ 145–147) ไดก้ล่าววา่ การสร้างแรงบนัดาลใจ ผูน้ ากบัการ
สร้างแรงบนัดาลใจ มีดงัน้ี 1. รับฟังความคิดและใหคุ้ณค่าของบุคคล ( Appeal to the person’s ideals 
and values) คนส่วนมากตอ้งการเป็นคน ส าคญัอยากมีคุณค่า ประสบความส าเร็จ ช่วยเหลือผูอ่ื้น 2. 
เช่ือมโยงส่ิงร้องขอใหเ้ขา้กบัภาพลกัษณ์ของบุคคล ( Link the request to the person’s self-image) 3. 
เช่ือมโยงค าร้องขอเขา้กบัวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจน ( Link the request to the clear and appealing vision) 
พยายามน าเสนอการเปล่ียนแปลงและนวตักรรมท่ีจะประสบความส าเร็จ 4. ใชก้ารต่ืนเตน้เร้าใจ ใช้
แสดงออกทางการพดู (Use a dramatic, expressive of speaking) การแสดงออกทางค าพดูจะช่วยเพิ่ม
ความรู้สึกดา้นอารมณ์ ความรู้สึกอดัอั้นและเก็บกดมกัแสดงทางน ้าเสียง ควรใชค้  าพดูท่ีหนกัแน่น มี
ระดบัเสียง สูงต ่า เวน้ระยะอยา่งเหมาะสม เวน้ช่วงส าคญัเพื่อสร้างความรู้สึกสนใจ 5. ใชค้  าพดูท่ีเป็น
บวก มองโลกในแง่ดี (Use positive, optimistic language) ความเช่ือมัน่และมองโลกในแง่ดี 

แบสและอโวลิโอ (ณฐัวฒิุ เตมียสุวรรณ, 2550, หนา้ 26,  อา้งถึงใน Bass & Avolio.1990) 
กล่าววา่ การจูงใจดา้นแรงบนัดาลใจ เป็นพฤติกรรมของผูน้ าท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อดึงดูดใจสู่
วสิัยทศัน์โดยการใชส้ัญลกัษณ์เพื่อใหเ้กิดความพยายามสูงข้ึนของผูต้าม และเป็นการท่ีผูน้ าแสดง
เป็นแบบอยา่งแก่ผูต้าม 

ขวญัชยั จะเกรง(2553, หนา้ 26) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง
พฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารกระตุน้ จูงใจใหผู้ร่้วมงานเกิดแรงบนัดาลใจ กระตือรือร้น ตระหนกั เขา้ใจ 
และเห็นคุณค่าของเป้าหมาย ผูบ้ริหารจะท าใหผู้ร่้วมงานสัมผสักบัภาพท่ีงดงามของอนาคต 
ผูบ้ริหารจะสร้างเจคติท่ีดีในแง่บวก และสร้างส่ือความคารดหวงัท่ีตอ้งการอยา่งชดัเจน ผูบ้ริหารจะ
อุทิศตวัหรือความผกูพนัต่อเป้าหมาย  และวสิัยทศัน์ร่วมกนั สร้างความเช่ือมัน่ ความเขา้ใจ ให้
ก าลงัใจท าใหผู้ร่้วมงานเห็นคุณค่าของงาน มีความตั้งใจแน่วแน่ในการท างานและเช่ือมัน่วา่จะ
สามารถปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

ประนอม แมนมาควหิค (2553, หนา้ 4) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การสร้างแรงบนัดาลใจเป็น
พฤติกรรมท่ีผูน้ าประพฤติในทางจูงใจใหเ้กิดแรงบนัดาลใจใหก้บัผูต้าม โดยการสร้างแรงบนัดาลใจ 
ภายใน การทา้ทายในเร่ืองของงานของผูต้าม และผูน้ าจะกระตุน้จิตวญิญาณของทีมงานให้
ปฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้น 

สรุปไดว้า่ การสร้างแรงบนัดาลใจ  หมายถึง การท่ีผูน้ าจะประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเ้กิด
แรงบนัดาลใจกบัผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การใหค้วามหมายและทา้ทายในเร่ืองงานของ
ผูต้าม ผูน้ าจะกระตุน้จิตวญิญาณของทีม ( Team Spirit) ใหมี้ชีวติชีวา มีการแสดงออกซ่ึงความ
กระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก ผูน้ าจะท าใหผู้ต้ามสัมผสักบัภาพท่ี
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งดงามของอนาคต ผูน้ าจะสร้างและส่ือความหวงัท่ีผูน้  าตอ้งการอยา่งชดัเจน ผูน้ าจะแสดงการอุทิศ
ตวัหรือความผกูพนัต่อเป้าหมายและวสิัยทศัน์ร่วมกนั 

จากทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง หมายถึง กระบวนการ
ท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้ามโดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานและผูต้ามให้
สูงข้ึนกวา่ความพยายามท่ีคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน
และศกัยภาพมากข้ึน ท าใหเ้กิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวสิัยทศัน์ของทีมและขององคก์าร จูงใจ
ใหผู้ร่้วมงานและผูต้ามมองใหไ้กลเกินกวา่ความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองคก์าร
หรือสังคม ซ่ึงกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานหรือผูต้ามน้ีจะกระท าโดยผา่นองคป์ระกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ ในตารางท่ี 2.2 องคป์ระกอบ นิยามศพัท ์และตวับ่งช้ี ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.2 องค์ประกอบ นิยามศัพท์ และตัวบ่งช้ี 
 

องค์ประกอบ นิยามศัพท์ ตัวบงช้ี 
ดา้นท่ี 1 การกระตุน้
การใชปั้ญญา 

การท่ีผูน้ ามีการกระตุน้ผูต้ามใหต้ระหนกัถึง
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าใหผู้ ้
ตามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่มา
แกปั้ญหาในหน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปใหม่
ท่ีดีกวา่เดิม เพื่อท าใหเ้กิดส่ิงใหม่และ
สร้างสรรค ์โดยผูน้ ามีการคิดและแกปั้ญหา
อยา่งเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
มีการตั้งสมมติฐาน  โดยใชเ้หตุผลและ
ขอ้มูลหลกัฐาน 

1.มีความตระหนกัถึง
ปัญหาต่างๆ 
2.มีการหาแนวทางใหม่
เพื่อแกปั้ญหา 
3.มีการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
4.มีการตั้งสมมติฐาน 
5.มีการใชเ้หตุผล 

ดา้นท่ี 2 การค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล  
 

 ระดบัพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงใหเ้ห็นการ
จดัการ วา่ไดค้  านึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล การติดต่อส่ือการเป็นรายบุคคล ให้
ค  าแนะน าส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานให้
พฒันาตนเอง ดูแลเอาใจใส่ผูร่้วมงานเป็น
รายบุคคล และท าใหผู้ร่้วมงานรู้สึกมีคุณค่า
และมีความส าคญั เป็นท่ีปรึกษา ของ
ผูร่้วมงานแต่ละคน 

1. มีความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 
2. มีการติดต่อส่ือสารเป็น
รายบุคคล 
3.ไดใ้หค้  าแนะน า ดูแลเอา
ใจใส่รายบุคคล 
4.เห็นคุณค่าและ
ความส าคญัของผูร่้วมงาน 
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องค์ประกอบ นิยามศัพท์ ตัวบงช้ี 
ดา้นท่ี 3 การมีอิทธิพล
อยา่งมีอุดมการณ์  
 

 การท่ีผูน้ าประพฤติตวัเป็นแบบอยา่ง หรือ
เป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะเป็นท่ียก
ยอ่ง เคารพนบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท า
ใหผู้ต้ามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงาน
กนั เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงใหเ้ห็นใน
การจดับริหารบุคลากรใหผู้ร่้วมงานเกิดการ
ยอมรับ และปฏิบติัตาม 

1.มีการวางตวัน่าเคารพ 
นบัถือ  
2.มีการสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัเพื่อนร่วมงาน 
3.สามารถบริหารจดัการ
และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้
ได ้
4.มีการสั่งงานท่ีชดัเจน 

ดา้นท่ี 4 การสร้างแรง
บนัดาลใจ 

การท่ีผูน้ าจะประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเ้กิด
แรงบนัดาลใจกบัผูต้าม โดยการสร้าง
แรงจูงใจภายใน การใหค้วามหมายและทา้
ทายในเร่ืองงานของผูต้าม ผูน้ าจะกระตุน้
จิตวญิญาณของทีม ( Team Spirit) ใหมี้
ชีวติชีวา มีการแสดงออกซ่ึงความ
กระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติท่ีดีและ
การคิดในแง่บวก ผูน้ าจะท าใหผู้ต้ามสัมผสั
กบัภาพท่ีงดงามของอนาคต ผูน้ าจะสร้าง
และส่ือความหวงัท่ีผูน้  าตอ้งการอยา่งชดัเจน 
ผูน้ าจะแสดงการอุทิศตวัหรือความผกูพนั
ต่อเป้าหมายและวสิัยทศัน์ร่วมกนั 

1.มีการโนม้นา้วจิตใจ
ผูร่้วมงาน 
2.มีการสร้างแรงจูงใจ
ใหก้บัผูร่้วมงาน 
3.มีการสร้างทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
4.มีการสร้างสัมพนัธ์ไมตรี
กบัเพื่อนร่วมงาน 
 

 
2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 

ความเป็นมาของการศึกษาเอกชน 
การศึกษาเอกน นบัเป็นการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ลา้นนาไทยและสุโขทยั โดยมี วงั วดั 

และบา้นเป็นสถานท่ีใหก้ารศึกษา คร้ันถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดมี้การ
ก าหนดนโยบายการจดัการศึกษาเอกชนข้ึนเป็นคร้ังแรกในโครงการศึกษา ร.ศ. 117 หรือปี
พุทธศกัราช 2441 โดยมีคณะมิชชนันารีชาวอเมริกนัจดัตั้งโรงเรียนเชลยศกัด์ิข้ึน แบ่งออกเป็น
โรงเรียนเชลยศกัด์ิในบ ารุงและนอกบ ารุง หลงัจากนั้นจึงเปล่ียนจากโรงเรียนเชลยศกัด์ิเป็นโรงเรียน
บุคคล ตามระเบียบการศึกษาประเทศสยาม พุทธศกัราช 2454 แบ่งออกเป็นโรงเรียนท่ีสอนวชิา
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สามญักบัโรงเรียนท่ีสอนเฉพาะทาง ต่อมาในปีพุทธศกัราช 2461 รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของ
การศึกษาเอกชน โดยประกาศพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.2461 เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 
2461 และกระทรวงศึกษาธิการไดถื้อเอาวนัดงักล่าวเป็น "วนัการศึกษาเอกชน" 

นบัเน่ืองจากการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์เป็นตน้มา การศึกษาเอกชนก็
เป็นท่ีนิยมและเพิ่มจ านวนมากข้ึน ในช่วงนั้นมีโรงเรียนราษฎร์ท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับของรัฐและ
ผูป้กครองตวัอยา่ง เช่น โรงเรียนวฒันาวทิยาลยั (จดัตั้งเม่ือ พ.ศ. 2413) โรงเรียนอสัสัมชญั (จดัตั้ง
เม่ือ พ.ศ. 1420) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (จดัตั้งเมือ พ.ศ. 2431) โรงเรียนราชินี (จดัตั้งเม่ือ พ.ศ. 
2446 ท่ีต  าบลปากคลองตลาด) เป็นตน้ หลงัจากนั้นไดมี้การแกไ้ข และปรับปรุงพระราชบญัญตั
โรงเรียนราษฎร์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดแ้ก่ 
พระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.  2479 พระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์  พ.ศ. 2479 จนกระทัง่
เป็นพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และเปล่ียนมาเป็นพระราชบญัญติัโรงเรียนเอชน 
พ.ศ.2552 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554 ซ่ึงช่วงเวลาท่ีผา่นมาเป็นท่ีประจกัษแ์ลว้วา่ การศึกษา
เอกชนเป็นผูบุ้กเบิกการศึกษาในระบบของเมืองไทยมีบทบาทในการจดัการศึกษาควบคู่กบั
การศึกษาภาครัฐ ช่วยสนองตอบความตอ้งการของผูป้กครองและนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึง
การศึกษาเอกชนไดว้างนโยบายดา้นการศึกษาไวด้งัน้ี 

นโยบายทัว่ไป 
1. การจดัท าแผนงานโครงการเร่ิมใหม่  โดยจะตอ้งเขา้ใจจุดหมายวา่ท าเพื่ออะไร  มี

การวาดภาพงานลงในรายละเอียดใหเ้ห็นวา่ อะไรคืองานหลกั แลว้มีงานรองอะไรบา้งท่ีตอ้งท า 
เพื่อใหบ้รรลุงานหลกั อะไรท่ีตอ้งท าก่อน อะไรท่ีตอ้งท าท่ีหลงั  และตอ้งมีฐานขอ้มูลท่ีแน่น เช่น จะ
ผลิตนกัศึกษาอาชีวะ ตอ้งรู้วา่ตลาดตอ้งการสาขาอะไรบา้ง แต่ละสาขา ตอ้งการก่ีคน ฐานขอ้มูลท่ีดี
จะท าใหก้ารวเิคราะห์แม่นย  า 

2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมท่ีไม่สัมฤทธ์ิผล ท าใหเ้กิดปัญหาท่ีผา่นมาท าไม
ท าไม่ส าเร็จ เช่น ปัญหาอยูท่ี่อายขุองนกัเรียน ปัญหาอยูท่ี่ครู ปัญหาอยูท่ี่พอ่แม่ ปัญหาอยูท่ี่สภาวะ
แวดลอ้ม เพราะบางคร้ังไม่สามารถแกไ้ดด้ว้ยวธีิใดวธีิเดียว 

3. จดัท าแผนงาน/โครงการพระราชด าริท่ีกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวขอ้งหรืรับผดิชอบ
โดยตรง  

4. สนบัสนุนงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุน ใหว้างแผนโครงการในงบลงทุนในไตร
มาสแรกมาเลย ก าหนดใหมี้การเสนองบกลางใหเ้ฉพาะท่ีจ าเป็นเท่านั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การท า
แผนงานโครงการบางอยา่ง ไม่ตอ้งใชง้บประมาณ ใชง้บปกติท่ีไดรั้บ และการปรับแผนงานท่ีไม่ได้
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ผลสัมฤทธ์ิ  สามารถตรวจสอบได ้โปร่งใส ตอ้งมีการวางแผนในงานบางโครงการตอ้งมีการบูรณา
การงบประมาณขา้มแท่ง ก่อนไปบูรณาการกบัส านกังบประมาณ 

5. เนน้การส่ือสารภายในและภายนอกองคก์รจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารอยา่งเป็น
ระบบ น าเทคโนโลยเีขา้มาช่วย (การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ ฯลฯ) เพื่อใชใ้นการสร้างความ
เขา้ใจในองคก์ร สามารถถ่ายทอดค าสั่งไปยงัหน่วยรองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว สามารถรายงาน
เหตุการณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทุกหน่วยตอ้งจดัใหมี้แผนการประชาสัมพนัธ์ ทั้งเสมาสนเทศ และประชา
สนเทศ 

6. อ านวยการเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  เช่น การเกิดอุบติัเหตุในโรงเรียน/นอก
โรงเรียน , ผูบ้ริหารถูกกล่าวหา , การรวมตวักนัต่อตา้นผูอ้  านวยการ-โรงเรียน นกัเรียนปวดทอ้ง
อาเจียนยกชั้น โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด เกิดวาตภยั ฯลฯ ใหทุ้กหน่วยไปก าหนด ขั้นตอนการปฏิบติั 
(อาจจะมีอยูแ่ลว้ใหไ้ปปรับปรุงหรือท าการซกัซอ้ม) อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียด 

7. การร่วมมือกบัภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมให้
ครบวงจร เช่น เขา้มาร่วมก าหนดหลกัสูตร มีการรับนกัเรียนเขา้ไปท างานขณะท่ียงัศึกษาอยู ่การรับ
นกัเรียนเม่ือจบการศึกษา 

8. จะใหค้วามส าคญักบัการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นท่ีต่างๆ ของแต่ละแท่ง
เขา้ท างาน ทบทวนบทบาทหนา้ท่ี ส่ิงใดท่ีตอ้งรู้ และยงัไม่รู้ ส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่ 

9. โครงการจดัอบรมสัมมนา ตอ้งตอบโจทยท่ี์ตั้งไว ้ใครควรเขา้ร่วมการสัมมนา 
อบรมผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ เน้ือหาตอ้งสัมพนัธ์กบัเวลา 

10. ยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษในทุกหลกัสูตร 
11. ใหมี้การน า ICT เขา้มาใชใ้นการบริหารงานในกระทรวงอยา่งกวา้งขวาง  ปัจจุบนั

ไดด้ าเนินการศูนยศึ์กษาทางไกล ( DL Thailand) ใหบู้รณาการเขา้กบัสถานีวทิยเุพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ( ETV) และเครือข่ายของอุดมศึกษาโดยใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสาร  เพื่อใช้
ในการจดัการศึกษา การเสมาสนเทศ และการประชาสนเทศ 

12. ใหค้วามส าคญักบัเทคนิคการสอนและการส่ือ 
13. ใหค้วามส าคญักบับรรยากาศในการท างาน  ใหค้วามส าคญักบัการประดบัธง

ประจ าพระองคข์องพระราชวงศไ์ทย และธงชาติไทยในหน่วยงาน และสถานศึกษาต่างๆ  ใหมี้การ
ดูแลความสะอาดในพื้นท่ีรับผดิชอบทุกระดบัในเขตพื้นท่ี มีเวรรักษาความปลอดภยั  

14. ใหล้ดภาระงานท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอนของครู เพื่อใหค้รูมีเวลาทุ่มเทใหก้บั
การเรียนการสอนของนกัเรียนอยา่งจริงจงั 
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15. การประเมินเพื่อความกา้วหนา้ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการพฒันาผูเ้รียน ทั้งความรู้
และคุณลกัษณะและทกัษะชีวติ 

16. การแกไ้ขปัญหาการจดัการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้  อาทิ โครงการเร่งรัดการ
ขบัเคล่ือนตามแผนการจดัการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเฉพาะโครงการ สานฝันการกีฬาสู่
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

17. ใหล้ดภาระงานท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอน การน าเด็กนกัเรียน ครู ออกนอก
หอ้งเรียน  สามารถด าเนินการได ้หากเป็นการทศันศึกษาหรือเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น ร าอวย
พร การแสดง ไม่มีนโยบายใหค้รู นกัเรียน ตอ้งออกไปยนืตอ้นรับผูบ้ริหาร 

วสัิยทศัน์ 
“การศึกษาเอกชนมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล” 
พนัธกจิ 
1. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบใหส้ัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั 
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาเอกชนใหแ้ก่ประชาชนอยา่งกวา้งขวาง 
3. พฒันาระบบบริหารจดัการการศึกษาเอกชนตามหลกัธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
4. ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตสู่้สังคมสันติสุข 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาเอกชนใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ไดพ้ฒันาตามศกัยภาพ 
3. เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการการศึกษาเอกชนใหมี้ประสิทธิภาพโดยส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
4. เพื่อร่วมสร้างสันติสุขโดยใชก้ลไกการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตั

ลกัษณ์ วถีิชีวติ อาชีพ 
เป้าหมายหลกั 
1. ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มาตรฐานและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจาก

การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัชาติ (O-NET, PISA) 
2. สถานศึกษาเอกชนทุกระดบัทุกประเภทผา่นการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา 
3. ผูบ้ริหาร ครู ผูส้อน และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนไดรั้บการพฒันา 
4. สัดส่วนผูเ้รียนในระบบระหวา่งเอกชนต่อรัฐเพิ่มข้ึน 
5. ผูเ้รียนและก าลงัแรงงานไดรั้บการเตรียมความพร้อมสู่สังคมและประชาคมอาเซียน 
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6. การบริหารจดัการการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ 
7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเอกชนและส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา

เอกชน 
8. ผูเ้รียนในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
9. ผูบ้ริหาร  ครู ผูส้อน  และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนสามารถพฒันาคุณภาพ

การศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
10. สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ชก้ารศึกษาสร้างสันติสุข 
ตัวช้ีวดั 
1. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาหลกัระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากการประเมินระดบัชาติเพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานของส านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ระดบัดีข้ึนไปเพิ่มข้ึน 

3. ร้อยละของนกัเรียนในสถานศึกษาเอกชนท่ีไดรั้บเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา  (แทบ็เล็ต) 
เพื่อการศึกษา 

4. ร้อยละของผูบ้ริหาร  ครู ผูส้อน และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพเพิ่มข้ึน 

5. จ านวนสถานศึกษาเอกชนท่ีผา่นการประเมินคุณภาพมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน 
6. จ านวนหลกัสูตรท่ีไดรั้บการพฒันาเพิ่มข้ึน 
7. จ านวนขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน 
8. จ านวนผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
9. สัดส่วนผูเ้รียนในระบบระหวา่งเอกชนต่อรัฐเป็น 30 : 70 
10. ร้อยละของผูเ้รียนสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพิ่มข้ึน 
11. ร้อยละของผูจ้บอาชีวศึกษาเอกชนมีงานท าไดรั้บค่าตอบแทนตามคุณวฒิุวชิาชีพ /

สมรรถนะวชิาชีพ 
12. ร้อยละของผูเ้รียนอาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มข้ึน 
13. จ านวนกฎหมายล าดบัรองท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา 
14. จ านวนส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั (สช.จงัหวดั) ท่ีไดรั้บการจดัตั้งเพิ่มข้ึน 
15. จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเอกชนเพิ่มข้ึน 
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16. จ านวนฐานขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชนท่ีมีการจดัท าอยา่งเป็นระบบ 
17. ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระจากการทดสอบระดบัชาติเพิ่มข้ึน 
18. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาอิสลามศึกษา  (I-NET) ของ

ผูเ้รียนสถานศึกษาเอกชนทุกระดบัเพิ่มข้ึน 
19. ร้อยละของผูบ้ริหาร  ครู ผูส้อน  และบุคลากรของ  สช.จงัหวดั /อ าเภอในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตไ้ดรั้บการพฒันาเพิ่มข้ึน 
20. ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนท่ีจดักิจกรรมทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง

สันติสุขในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามวสิัยทศัน์  พนัธกิจและเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว้  

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การด าเนินงาน ดงัน้ี 
1. ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชน 
2. ขยายโอกาสเขา้ถึงบริการทางการศึกษาเอกชน 
3. พฒันาระบบบริหารจดัการการศึกษาเอกชนและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษาเอกชน 
4. ส่งเสริมการจดัการศึกษาเอกชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ยุทธศาสตร์ที ่1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชน 
กลยุทธ์ 
1.1 เร่งรัด พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชน 
1.2 เร่งรัด ส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ไปใชจ้ดัการเรียนการสอน 
1.3 แสวงหาความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาเอกชน 
1.4 เร่งรัด พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร ครู ผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาเอกชน 
กลยุทธ์ 
2.1 ประกนัโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาเอกชน 
2.2 ส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน

ทั้งในและต่างประเทศ 
2.3 สร้างภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาเอกชน 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาระบบบริหารจัด  การการศึกษาเอกชนและส่งเสิรมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเอกชน 

กลยุทธ์ 
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการการจดัการศึกษาเอกชน 
3.2 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ การวางแผน งบประมาณการตรวจติดตาม ประเมินผล  

และการวจิยัการศึกษาเอกชน 
3.3 ส่งเสริมทุกภาคส่วนใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาร่วมกบัองคก์รหรือหน่วยงาน

ทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์  ที ่4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนเพือ่เสริมสร้างสันติสุขในจังหวดั

ชายแดนภาคใต้ 
กลยุทธ์ 
4.1 เร่งพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
4.2 ส่งเสริมการศึกษาเป็นเคร่ืองมือสร้างสันติสุขในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
4.3  พฒันาแนวทางในการบูรณาการการพฒันาการศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้
สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นองคก์รทางการศึกษาตอ้งเตรียมพร้อม ท่ีจะด าเนินงานตาม

ภารกิจดา้นการศึกษาใหป้ระสบความส าเร็จ ซ่ึงบุคคลส าคญัท่ีจะท าใหภ้ารกิจอนัมากมายส าเร็จ
ลุล่วงเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การพฒันาการศึกษาเอกชน
จ าเป็นตอ้งอาศยับุคคลท่ีสามารถขบัเคล่ือนตามนโยบายของการศึกษาภาคเอกชน นัน่ก็คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาซ่ึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญั เป็นผูน้ าท่ีมีการเปล่ียนแปลงในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาใน ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ดา้นการ
กระตุน้การใชปั้ญญา และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ซ่ึงภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการบริหารโรงเรียนใหบ้รรลุเป้าหมายของ
การจดัการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.
2553 และยงัมีความส าคญัในการจดัการกบัองคก์รท่ีเรียกวา่สถานศึกษาใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว ้โดยสามารถจดัการหรือแกปั้ญหาอุปสรรคต่างๆ ซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร ในการน าขอ้มูลไปใชพ้ฒันาตนเองใหเ้ป็นผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะท าใหก้ารบริหารงานโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นการ ด าเนิน งานของสถานศึกษาเอกชน ทั้งแผนยทุธศาสตร์ 
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย สถานศึกษาเอกชนมีการด าเนินงานตามหลกัการขา้งตน้ ดงันั้นจึงท าให้
ผูว้จิยัอยากทราบวา่วา่ ในการด าเนินงานต่างๆ เหล่าน้ีผูว้จิยัอยากทราบวา่ผูบ้ริหารหรือผูน้ ามีภาวะ
ผูน้ าในการเปล่ียนแปลงมีการพฒันาหรือปรับปรุงแกไ้ขปัญหาในเร่ืองต่างๆน้ีเป็นอยา่งไร จึงได้
ศึกษา ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ในจงัหวดัขอนแก่น 
 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ขวญัชยั ศรีแกว้ (2549) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ในอ าเภอเมือง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
พบวา่ ไม่แตกต่าง 

พชัรี จิรจีรังชยั (2549) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
กรมสามญัศึกษาจงัหวดักาญจนบุรีตามการรับรู้ของครู ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี มีระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือจ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา พบวา่ มีความแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.01 

รุ่งกานต ์รอดเร่ือง (2549) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ตามความคิดเห็นของ
ขา้ราชการครู  จ าแนกตามต าแหน่ง  ขนาดโรงเรียน  และเขตการศึกษา  ผลการวจิยัพบวา่  ภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู  อยูใ่นระดบัมาก  ภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูต าแหน่ง
ต่างกนั ไม่แตกต่างกนั  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามความ
คิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดต่างกนั  ไม่แตกต่างกนั  และภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานใน
เขตการศึกษาต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 

วรรณี หิรัญญากร (2549) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัสุขภาพ
องคก์ร โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขต
การศึกษา 12 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
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ระดบัมาก เม่ือเปรียบตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา พบวา่มีความแตกต่าง อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.01 

สมควร ไกรพน ( 2549) ไดว้จิยัเร่ือง แบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัสามญัศึกษาขอนแก่น จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดสถานของศึกษา ผลการศึกษา 
พบวา่ ความคิดเห็นของขา้ราชการครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยู่
ในระดบัมากทุกดา้น และเม่ือจ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา พบวา่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

สราญรัตน์ จนัทะมล ( 2549) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอวงัสะพุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ผลการศึกษา
ความเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยภาพรวม พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระดบัภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา มีระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และเม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

วชิยั จนัทวงศ์  (2549) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 
ผลการวจิยัพบวา่  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  คุณภาพชีวติในการปฏิบติังานของครูใน
สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา  เขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 โดยภาพรวมพบวา่  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร  ดา้น
ความสามารถส่วนตวั ดา้นการดลใจ และดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา ส่งผลต่อคุณภาพชีวติในการ
ปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาโดยภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ขนิษฐา อุ่นวเิศษ (2550) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีส่งผลต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 
พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารและองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารและองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพและปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั โดยรวมและ
รายดา้น แตกต่างกนั องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนทุกดา้นมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั  
0.01 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร ดา้น การค านึงปัจเจกบุคคล ดา้นการสร้างแรงบนัดาล
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ใจ และดา้นการบริหารงานแบบเฉย ส่งผลต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน และเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีควรไดรั้บการพฒันา ส่วน
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนท่ีควรไดรั้บการพฒันา คือ ดา้นความคาดหวงัท่ีทา้ทาย และดา้น
การมีค่านิยมร่วมกนั  

สุทิน สุทธิอาจ ( 2550) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัครูผูส้อน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

2. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง มี
พฤติกรรมอยูร่ะดบัมาก ส่วนผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ
เม่ือเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามการรับรู้ของครูผูส้อนจ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษาพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

ภิรมย ์ ถินถาวร (2550) ไดว้จิยัเร่ือง การศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครูโรงเรียนในอ าเภอบา้นโพธ์ิ สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา่โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดา้นการสร้างบารมี ดา้นการสร้าง
แรงบนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญาเป็นอนัดบัสุดทา้ย ผลการเปรียบเทียบแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจ าแนกตามเพศ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติและจ าแนกตามประเภทสถานศึกษา ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ประเภทโรงเรียนมธัยมศึกษากบัผูบ้ริหารสถานศึกษาประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ( p < 0.05) ส่วนดา้นการสร้างบารมีดา้นการค านึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

สุทิน สุทธิอาจ ( 2550) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี โดย
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ภาพรวมมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นผูบ้ริหารกบัครูผูส้อน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01และ เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  

สุทิน สุทธิอาจ ( 2550) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี โดย
ภาพรวมมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นผูบ้ริหารกบัครูผูส้อน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01และ เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

กิตติภณ สุวชิญางกรู  (2551) ไดว้จิยัเร่ือง  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2ผลการศึกษาพบวา่  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้ เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นมีภาวะผูน้ าแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ เปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้ เขต 2 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายดา้นมีภาวะผูน้ าแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ และเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ท างานของครูผูส้อน โดยรวมและรายดา้นมี
ภาวะผูน้ าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

สุรชิน วเิศษลา ( 2551) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และขา้ราชการครุและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั ประสบการณ์ต่างกนั ปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยบุคลากรทางการศึกษามีค่าเฉล่ียสูงกวา่ขา้ราชการครู 

อุทยัวรรณ ฝอยหิรัญ ( 2551) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จ  าแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน และ
ขนาดสถานศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างบารมี ดา้นการสร้างแรง
บนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้เชาวน์ปัญญา และดา้นการค านึงถึงเอกตับุคคล อยูใ่นระดบัดีมาก การ
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เปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  
เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง  โดยรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ระดบั 0.05 
และเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีศึกษา
ชลบุรี เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  และขนาดของโรงเรียน  โดยรวมและรายดา้น  
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

ขนิษฐา  สิทธิจินดา ( 2552) ไดว้จิยัเร่ือง การศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี ผลการวจิยั พบวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายดา้นระดบัมาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0. 05 และผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีขนาดแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการกระตุน้ทาง
ปัญญาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สิทธิพล พหลทพั ( 2552) วจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการศึกษาพบวา่ ภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบัการปฏิบติัจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ การค านึงถึง
ปัจเจกบุคคล การมีอิทธิพลเชิงปฏิบติัการ การสร้างแรงบนัดาลใจ และการกระตุน้ทางปัญญา 

อภิชยา  มีเพียร (2552) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูสถานศึกษาเอกชน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชยัภูมิ เขต 2 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น โดย
ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ มีค่ามากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามล าดบั และเม่ือ
พิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 

ก่ิงกาญ  จิตตก์ะวาน ( 2552) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัส านกังานการศึกษาเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ของ
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โรงเรียนเรียงจากมากไปหานอ้ย คือดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการสร้างบารมี ดา้นการ
กระตุน้ใหใ้ชส้ติปัญญา ดา้นการสร้างสัมพนัธ์รายบุคคล 

สิทธิพล พหลทพั ( 2552) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและขา้ราชการครู 
โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงจากมากไปนอ้ยคือ ดา้นค านึงถึงปัจเจก
บุคคล ดา้นการอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และดา้นกระตุน้การใชปั้ญญา  

พิพิธ เรืองสมบติั  (2553) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2 โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  โดยดา้นการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  รองลงมา  คือ ดา้นการ  กระตุน้ทางปัญญา  ส่วนดา้นการมี
อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 

บุษราพร เคณาอุประ  (2558) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
อ าเภอแกง้คอ้ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอแกง้คอ้ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชยัภูมิ เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอแกง้คอ้ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพ
พบวา่ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ไม่แตกต่าง ยกเวน้ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ พบวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอ
แกง้คอ้ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ดา้น
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

วณีาพร อภยัฤทธิรงค ์( 2555) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการแสดงออก
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
ดา้นการสร้างแรง บนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา อยูใ่นระดบัมาก เม่ือศึกษา
เปรียบเทียบระดบัการแสดงออกภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารในแต่ละดา้นจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา แตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัส าคญัทาง สถิติ ท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีผูบ้ริหารมีระดบัความคิดเห็นมากกวา่ครูผูส้อน และเม่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้น
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 โดยผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสูงกวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ยกเวน้ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา ไม่แตกต่าง 

ชชัวาล เหลยชยั ( 2556) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2  พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชยัภูมิ เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ าแนกตาม
สถานภาพ พบวา่ ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้การ
ใชปั้ญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นรายคน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และผลการเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ 
ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา และ
ดา้นการค านึงถึงความเป็นรายคน ไม่แตกต่างกนั 

 



 
 

บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเอกชน ในจงัหวดัขอนแก่น เปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในแต่ละดา้น
จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง และขนาดของสถานศึกษา เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยใช้
สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น เป็นหน่วยวเิคราะห์ ( Unit of analysis) โดยมีระเบียบวธีิ
การศึกษาประกอบดว้ย ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 

 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
เพื่อใหก้ารวจิยัด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพบรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยั       

จึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การจดัเตรียมโครงการวจิยั เป็นการศึกษาจากเอกสาร ต ารา ขอ้มูล สถิติ กฎระเบียบ 

เก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ในจงัหวดัขอนแก่น  ตลอดจน
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอค าแนะน าและความเห็นชอบในการจดัท าโครงร่างวจิยัจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา รับขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าโครงร่างวจิยั 

2. การด าเนินการวจิยั เป็นการสร้างเคร่ืองมือพร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของ
เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน เพื่อน าไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้ในระเบียบวธีิวจิยั แลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบความถูกตอ้ง วเิคราะห์และแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3. การรายงานผลการวจิยั เป็นการจดัท าร่างรายงานการวจิยัน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและ
คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุง แกไ้ขตามท่ีคณะกรรมการ
ควบคุมสารนิพนธ์เสนอแนะและจดัท ารายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
 
 
 
 



50 
 

3.2 ระเบียบวธิีวจิัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ประกอบดว้ยบริหาร และครูผูส้อนของ

สถานศึกษาของเอกชนท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในขอนแก่น จ านวน 
1,707 คน กลุ่มตวัอยา่ง ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ
เครจซีและมอร์แกน ( Krejcie & Morgan อา้งถึงใน ประยรู อาษานาม , 2547, หนา้ 76) ไดจ้  านวน
ตวัอยา่งทั้งส้ิน 313 คน  

 
ตารางที ่3.1 ตารางการเปรียบเทยีบประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

สถานภาพ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลีย่ 
ผูบ้ริหาร 195 35 11.50% 

ครู 1,512 277 88.50% 
รวม 1,707 313 100% 

 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม สอบถาม

เก่ียวกบัสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

เอกชน ใน 4 ดา้น โดยแบบสอบถามมีลกัษณะมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธีิของ ลิเคอร์ท 
(Likert) มี 5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา้ 72) 

5 หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
4 หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมาก  
3 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง  
2 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย  
1 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด  
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3. การสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือ 
ผูว้จิยัมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน

การวจิยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี  
1. ศึกษาหลกัการ ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเอกชน จากหนงัสือ เอกสาร วารสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน  

3. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการ

สร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเร่ืองภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง  
4 ดา้นไวใ้นบทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นใหมี้ความสอดคลอ้งกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไว ้แต่ละดา้นนั้นไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการ
กระตุน้การใชปั้ญญา มี 13 ขอ้ 2) ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล มี 10 ขอ้ 3) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่ง
มีอุดมการณ์ มี 14 ขอ้ และ 4) ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ มี 8 ขอ้ 

3.2 หาค่า IOC โดยน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ( Content validity) จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
การบริหารการศึกษา โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยา และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล
ทางการศึกษา โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถาม โดยการหาดชันีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซ่ึงค่า IOC 
ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี โดยภาพรวมมีค่าเท่ากบั - ส่วนค่า IOC รายดา้นมีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.60 – 1.00 แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษามีค่ามากกวา่ 0.50 
ทุกขอ้ค าถาม สามารถสรุปไดว้า่ ทุกขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบันิยาม ดงันั้นสามารถ
ตดัสินไดว้า่ ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา  (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553, หนา้ 73) 

3.3 การวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ ( Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ท าการ
ทดลองใชก้บัครูและผูบ้ริหารโรงเรียนน ้าตาลนุสรณ์ อ าเภอกุมภาวาปี จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงเป็นกลุ่ม
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ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 30 คน เพื่อทดสอบความเขา้ใจใน
เน้ือหา และน าไปหาค่าความเช่ือมัน่โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ( Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.81 โดยเกณฑ์
ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00 แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ีวเิคราะห์ได้
ดงักล่าวมีค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด สามารถน าไปใชใ้นการศึกษาได ้

3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งและด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการศึกษาต่อไป 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
1. ขอหนงัสือขอความร่วมมือ ในการจดัเก็บขอ้มูลจากส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั ของ

มหาวทิยาลยัหามกุฎราชวทิยาลยั วทิยาเขต อีสาน เพื่อขอความร่วมมือไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเอกชน ในจงัหวดัขอนแก่น 

2. ผูว้จิยัไดติ้ดต่อผูรั้บใบอนุญาต ผูอ้  านวยการโรงเรียนและครูในสังกดัของสถานศึกษา
เอกชน เพื่อขอความร่วมมือในการประสานงานเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารโรงเรียนและครูสังกดั
สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น 

3. ด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยสอบถามผูบ้ริหารโรงเรียนและครูในสังกดั
สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดจึงแจกแบบสอบถามให ้

4. ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปใชว้เิคราะห์
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

5. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูปทางการวจิยัสังคมศาสตร์ มาประมวลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t (t - test) เพื่อน าไปวเิคราะห์
กบัแบบสอบถาม มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดของโรงเรียนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ แลว้น ามาเสนอแบบความเรียง 

ตอนท่ี 2 วเิคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จงัหวดัขอนแก่น ทั้งรายดา้นและรายขอ้ โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้
น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์5 ระดบั และแปลความหมายดงัน้ี (วนิยั ฉิมวงศ์ , 2542, หนา้ 36-37)
ระดบัคะแนนเฉล่ีย การแปลความหมาย 
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4.51 - 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
3.51 - 4.50 หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมาก  
2.51 - 3.50 หมายถึง     มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย  
1.00 - 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด  
ตอนท่ี 3 ทดสอบสมมุติฐานการวจิยั โดยการวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาวะ

ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งดา้นสถานภาพโดยใชท้ดสอบค่า t (t - test) แบบ Indepencial 
Statistics) ส่วนดา้นขนาดของสถานศึกษาใชท้ดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว ( F – test แบบ 
One-Wey ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่  

6. สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัเร่ืองน้ี มีสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 2 ประเภท ไดแ้ก่  
1. สถิติเชิงพรรณนาค่าสถิติความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เพื่อบรรยายขอ้มูลต่อไป 
1.1 สถิติอนุมานหรืออา้งอิง ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบจ าแนกตามสภาพใชก้ารทดสอบ

ค่า t (t - test) แบบ Indepencial Statistics) และเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของการใชก้ารวเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว( F – test แบบ One-Wey ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ 

1.2 น าขอ้มูลดงักล่าวไปค านวณหาค่าทางสถิติ 
1.3 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป  

2. สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค้่าร้อยละ 

2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนท่ีไดรั้บการรับรอง และยงัไม่ได้
รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา วเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถิติทดสอบค่า t (t - test) โดยใชก้ารแปลผลคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้าก
ขอ้ความ ซ่ึงเป็นเกณฑก์ารแบ่งความถ่ีของการแสดงภาวะผูน้ า ตามแนวการใหเ้กณฑ ์ดงัน้ี (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2553, หนา้ 72) 
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ระดบัคะแนนเฉล่ีย การแปลความหมาย 
4.51 - 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
3.51 - 4.50 หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมาก  
2.51 - 3.50 หมายถึง     มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย  
1.00 - 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด  
 
  

 



บทที่ 4 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  ใน 4 ดา้น คือดา้นการกระตุน้

การใชปั้ญญา ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ และดา้น
การสร้างแรงบนัดาลใจ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น และศึกษาเปรียบเทียบ
ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในแต่ละดา้นจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง และขนาด
ของสถานศึกษา การวเิคราะห์ขอ้มูล จะเสนอผลในรูปตารางตามล าดบัดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ

ตรงกนัผูว้จิยัขอเสนอสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
n    แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  
X     แทน  ค่าเฉล่ีย 
S.D.    แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
t    แทน  ค่าสถิติที  (t-test) 
F     แทน  ค่าสถิติเอฟ  (F-test) 
SS    แทน  ผลรวมความแปรปรวนของค่าเฉล่ีย  
MS    แทน   ค่าเฉล่ียของผลบวกก าลงัสอง  
df    แทน  องศาความเป็นอิสระ  
p-values  แทน   ค่าความน่าจะเป็นท่ีจะปฏิเสธสมมุติฐานหลกั  
*     แทน   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
**     แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 
 

 
 



56 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 

313 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน  313 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ  100.00 ของแบบสอบถาม
จากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไปผูว้จิยัน าขอ้มูลมาวเิคราะห์แสดงสถานภาพของบุคคลากรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ีค่าร้อยละ  ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี  
4.1 
 
ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพและ

ขนาดของสถานศึกษา 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานภาพ   
 1.1 ผูบ้ริหาร 22 6.70 
 1.2 ครูผูส้อน 291 93.30 

รวม 313 100.00 

2. ขนาดสถานศึกษา   
 2.1 ขนาดเล็ก 35 10.70 
 2.2 ขนาดกลาง 83 25.40 
 2.3 ขนาดใหญ่ 195 63.90 
 รวม 313 100.00 
  

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นครูผูส้อน ร้อยละ 93.30 และผูบ้ริหาร ร้อย
ละ 6.70 มีขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่ ร้อยละ  63.90 ขนาดกลาง ร้อยละ  25.40 และขนาดเล็ก ร้อย
ละ 10.70 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ระดบัศึกษา ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดั

ขอนแก่น  และเปรียบเทียบระดบั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จงัหวดัขอนแก่น จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
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ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  
1. ผลการวเิคราะห์ ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนใน

จงัหวดัขอนแก่น  
2. ผลการ เปรียบเทียบระดบั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน

ในจงัหวดัขอนแก่น จ าแนกตามสถานภาพ 
3. ผลการ เปรียบเทียบระดบั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน

ในจงัหวดัขอนแก่น จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ใน   
จังหวดัขอนแก่น โดยรวมและรายด้าน 

 

ที่                    โดยรวมและรายด้าน 
           ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 

      X            S.D        ล าดับ      แปลผล 

 

          1.   ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา                          3.60      0.33              4              มาก         
         2.    ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล          3.63      0.29              3              มาก 
         3.   ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์                 3.66      0.33              1               มาก 
        4.   ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ                              3.65      0.27              2               มาก 

                             รวม                                                    3.63        0.30 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน 
ในจงัหวดัขอนแก่น โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เท่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ( X = 3.66) 
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4.3.1 ผลการวเิคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวดัขอนแก่น ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา และเปรียบเทยีบระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดังนี้ 

1. ผลการวเิคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวดัขอนแก่น ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 

ผลการวเิคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จงัหวดัขอนแก่น ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 

 
ตารางที ่4.3  คะแนน เฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อนัดับ และระดับภาวะผู้น าการ

เปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้านการกระตุ้น
การใช้ปัญญา 

  

ที ่ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
1. ผูบ้ริหาร ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการก าหนด

โครงสร้างหลกัในการท างาน  มีการกระตุน้ให้
ผูต้ามตระหนนกัถึงปัญหา 

3.59 0.76 4 มาก 

2. ผูบ้ริหารมี ความรวดเร็วในการตดัสินใจ บน
พื้นฐานของขอ้มูลสารสมเทศท่ีหลากหลาย 

3.71 0.86 1 มาก 

3. ผูบ้ริหาร ตรวจสอบประเด็นส าคญัของปัญหา
ในการท างานโดยใชข้อ้มูลหลกัฐาน 

3.53 0.69 13 มาก 

4.  ผูบ้ริหารมีความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 3.59 0.76 5 มาก 
5. ผูบ้ริหารใหค้วามไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 3.56 0.69 9 มาก 
6. ผูบ้ริหารส่งเสริมการสร้างทีมงาน 3.59 0.76 6 มาก 
7. ผูบ้ริหาร แสวงหามุมมองท่ีแตกต่างกนัเม่ือ

ตอ้งการแกปั้ญหา 
3.71 0.86 2 มาก 

8. ผูบ้ริหารใชป้ระสบการณ์ในการคิดหาวธีิการ  
ค าตอบท่ีดีท่ีสุดเพื่อความมัน่คงในอนาคต 

3.54 0.68 11 มาก 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

    

ที่ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
9. ผูบ้ริหาร วนิิจฉยัปัญหาต่างๆอยา่งรอบคอบ 

ก่อนตดัสินใจ 
3.59 0.76 7 มาก 

10. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัความกา้วหนา้ใน
การเรียนรู้ของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  

3.56 0.69 10 มาก 

11. ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 3.59 0.76 8 มาก 
12. ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่ในการตดัสินใจ 3.71 0.86 3 มาก 
13. ผูบ้ริหารคิดและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 3.54 68 12 มาก 

 เฉลีย่ 3.60 0.33  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารมี ความรวดเร็วในการตดัสินใจ บนพื้นฐานของขอ้มูลสารสมเทศท่ี
หลากหลาย ( X  = 3.71) รองลงมาคือ ผูบ้ริหาร แสวงหามุมมองท่ีแตกต่างกนัเม่ือตอ้งการแกปั้ญหา  
( X  = 3.71) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ  ผูบ้ริหารตรวจสอบประเด็นส าคญัของปัญหาในการ
ท างานโดยใชข้อ้มูลหลกัฐาน ( X  = 3.53) 

2. ผลการเปรียบเทยีบระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวดัขอนแก่น ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา จ าแนกตามสถานภาพโดยใช้
วธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทยีบ ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา 22 3.72 0.31 291 3.63 0.28 0.44* 0.04 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จงัหวดัขอนแก่น ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา  จ าแนกตามสถานภาพ  แตกต่างกนั  โดยผูบ้ริหารมี
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญามากกวา่ครูผูส้อน 

3. ผลการเปรียบเทยีบระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวดัขอนแก่น ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
เป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ ( F-test) จากการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที ่4.5  ผลการเปรียบเทยีบ ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

เอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา  จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 

 

 
 

ด้านการ
กระตุ้นการ
ใช้ปัญญา 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.18 0.09 0.80 0.45 
ภายในกลุ่ม 310 37.46 0.11 

3.54 3.60 3.61 รวม 312 37.64 - 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั  
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4.3.2 ผลการวเิคราะห์ระดับระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดังนี้ 

1. ผลการวเิคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวดัขอนแก่น ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ผลการวเิคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จงัหวดัขอนแก่น ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6 คะแนนเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อนัดับ และระดับภาวะผู้น าการ

เปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

  

ที ่ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
1. ผูบ้ริหารสนบัสนุนผูร่้วมงานในการพฒันาตนเองเพื่อ

สร้างบรรยากาศท่ีดีตามความตอ้งการแต่ละคน 
3.69 0.76 5 มาก 

2. ผูบ้ริหารประเมินความสามารถของผูร่้วมงาน ในการปฎิบติั
ตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบในปัจจุบนั 

3.71 0.86 3 มาก 

3. ผูบ้ริหารประเมินความสามารถในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ท่ีสูงข้ึนในอนาคต  

3.72 0.75 2 มาก 

4. ผูบ้ริหาร ติดตามและบนัทึกพฒันาการในการท างาน
และผลการปฎิบติังานของบุคลากร 

3.56 0.69 8 มาก 

5. ผูบ้ริหารส่งเสริมผูร่้วมงานใหไ้ดรั้บการอบรมหรือ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

3.59 0.76 7 มาก 

6. ผูบ้ริหารมอบหมายงานและอ านาจในการด าเนินการให้
ผูร่้วมงานเพิ่มข้ึน 

3.71 0.86 4 มาก 

7.  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหมี้การพบปะพดูคุยแบบเป็น
กนัเองระหวา่งผูน้ า และผูร่้วมงาน ทุกระดบั 

3.74 0.74 1 มาก 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

    

ท่ี ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
8. ผูบ้ริหารคน้หาปัญหา ความตอ้งการ ความสามารถและ

แรงจูงใจท่ีแตกต่างของผูร่้วมงานแต่ละคน 
3.55 0.69 10 มาก 

9. ผูบ้ริหารดูแล ช่วยเหลือ สนบัสนุนและพฒันา
ผูร่้วมงานตามแต่ละคนใหเ้หมาะสมตามความ
แตกต่างของแต่ละคน 

3.58 0.75 7 มาก 

10. ผูบ้ริหารแนะน าแ ล ะร่วมคน้หาทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหา 
หรือวางแผนความกา้วหนา้ท่ีแตกต่างกนัของผูร่้วมงาน 

3.56 0.69 9 มาก 

 เฉลีย่ 3.63 0.29  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้
พบวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหาร เปิดโอกาสใหมี้การพบปะพดูคุยแบบเป็นกนัเองระหวา่งผูน้ า 
และผูร่้วมงาน ทุกระดบั ( X =3.74) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารประเมินความสามารถในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ท่ีสูงข้ึนในอนาคต ( X =3.72) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ  ผูบ้ริหาร คน้หาปัญหา  ความตอ้งการ 
ความสามารถและแรงจูงใจท่ีแตกต่างของผูร่้วมงานแต่ละคน ( X =3.55) 

2. ผลการเปรียบเทยีบระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวดัขอนแก่น ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  จ าแนกตาม
สถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทยีบ ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ าแนกตาม
สถานภาพ 

 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล 

22 3.72 0.31 291 3.63 0.28 1.44 0.48 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จงัหวดัขอนแก่น ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทยีบระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวดัขอนแก่น ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา เป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ     
(F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงั
ตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8  ผลการเปรียบเทยีบ ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

เอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา 

 

 
 

ด้านการ
ค านึงถึง

ปัจเจกบุคคล 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.24 0.12 1.46 0.23 
ภายในกลุ่ม 310 27.33 0.08 

3.55 3.64 3.64 รวม 312 27.57 - 
 



64 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ไม่
แตกต่างกนั  

4.3.3 ผลการวเิคราะห์ระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวดัขอนแก่น  ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และเปรียบเทยีบระดับ ภาวะผู้น าการ
เปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดัขอนแก่น  จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดังนี้ 

 
ตารางที ่4.9 คะแนนเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อนัดับ และระดับภาวะผู้น าการ

เปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้าน การมี
อทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

  

ที ่ ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
1. ผูบ้ริหารปฏิบติัตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี หรือเป็น

โมเดลส าหรับผูต้าม 
3.56 0.69 14 มาก 

2. ผูบ้ริหารเป็นท่ีน่ายกยอ่ง เป็นท่ีรักของผูต้าม 3.59 0.76 10 มาก 
3. ผูบ้ริหารเป็นท่ีน่าเคารพ มีบุคลิกภาพท่ี

น่าเช่ือถือ  สามารถท าใหบุ้คลากรมีความ
ศรัทธา ไวว้างใจ 

3.71 0.86 3 มาก 

4. ผูบ้ริหารท าใหผู้ร่้วมงานท างานดว้ยความรู้สึก
ภาคภูมิใจ 

3.68 0.77 6 มาก 

5. ผูบ้ริหารประพฤติเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหเ้กิด
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้นในการท างาน 

3.65 0.87 8 มาก 

6. ผูบ้ริหารควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์
วกิฤต 

3.75 0.81 2 มาก 

7. ผูบ้ริหารค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่
ส่วนตน 

3.71 0.86 4 มาก 

8. ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือมัน่ในอุดมการณ์ของ
โรงเรียน 

3.68 0.77 7 มาก 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
 

    

ที่ ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
9. ผูบ้ริหารสร้างความมัน่ใจกบัผูร่้วมงานท่ีจะ

ผา่นอุปสรรคต่างๆได ้
3.65 0.87 9 มาก 

10. ผูบ้ริหารแสดงใหผู้อ่ื้นรู้สึกถึงอ านาจ (power) 
และ ความมัน่ใจในตวัเอง 

3.56 0.69 13 มาก 

11. ผูบ้ริหารแสดงใหผู้อ่ื้นเห็นถึงความศรัทธาใน
โรงเรียนอยา่งแทจ้ริง 

3.59 0.76 11 มาก 

12. ผูบ้ริหาร พดู แสดงใหผู้ร่้วมงานเห็นวา่ความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  

3.71 0.86 5 มาก 

13. ผูบ้ริหาร มีความเฉลียวฉลาดและท างานเป็นท่ี
ยอมรับของผูร่้วมงาน 

3.85 0.72 1 มาก 

14. ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือในวสิัยทศัน์หรือ
เป้าหมายของโรงเรียน 

3.56 0.69 12 มาก 

 เฉลีย่ 3.66 0.33  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ 
ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหาร มีความเฉลียวฉลาดและท างานเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน      
( X =3.85) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วกิฤต ( X = 3.75) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารปฏิบติัตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี หรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ( X = 3.56) 

1. ผลการวเิคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวดัขอนแก่น ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

ผลการวเิคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จงัหวดัขอนแก่น ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทยีบ ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้าน การมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ จ าแนกตาม
สถานภาพ 

 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 22 3.67 0.38 291 3.66 0.33 0.08* 0.03 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จงัหวดัขอนแก่น ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ จ าแนกตามสถานภาพ  แตกต่างกนั  โดย
ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมากกวา่ครูผูส้อน 

2. ผลการเปรียบเทยีบระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวดัขอนแก่น ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา เป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ      
(F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์             
ดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทยีบ ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

เอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้าน การมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา 

 

 
 
ด้านการมี
อทิธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.10 0.05 0.46 0.62 
ภายในกลุ่ม 310 36.48 0.11 

3.64 3.65 3.67 รวม 312 36.59 - 
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จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ไม่แตกต่าง
กนั  

4.3.4 ผลการวเิคราะห์ระดับระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และเปรียบเทยีบระดับภาวะผู้น าการ
เปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดังนี้ 

1. ผลการวเิคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวดัขอนแก่น ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ผลการวเิคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จงัหวดัขอนแก่น ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12  คะแนนเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อนัดับ และระดับภาวะผู้น าการ

เปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ 

  

ที ่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
1. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานไดท้ดลอง

โครงการใหม่ๆ หรือท างานท่ีทา้ทาย
ความสามารถ 

3.59 0.76 6 มาก 

2. ผูบ้ริหารใหโ้อกาสผูร่้วมงานในการอาสาท างานเพื่อ
แสดงความสามารถและสร้างความภาคภูมิใจต่อผล 
ส าเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน 

3.56 0.69 8 มาก 

3.  ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมการทดลองและเรียนรู้
ส่ิงใหม่ๆ เพื่อหาวธีิการแกปั้ญหาของโรงเรียน 

3.59 0.76 7 มาก 

4. ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศการติดต่อส่ือสาร
อยา่งเปิดเผยและเช่ือถือไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

3.71 0.86 1 มาก 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
 

    

ที่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
5. ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานไดท้ดลอง

โครงการใหม่ๆ หรือท างานท่ีทา้ทาย
ความสามารถ 

3.70 0.64 3 มาก 

6. ผูบ้ริหารท าใหผู้ร่้วมงานเกิดความเช่ือมัน่ในตวั
ผูน้ า 

3.71 0.86 2 มาก 

7. ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือมัน่ในความสามารถ
ของตนเองและทีมงาน 

3.69 0.77 4 มาก 

8.  ผูบ้ริหารสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน 3.63 0.87 5 มาก 
 เฉลีย่ 3.65 0.27  มาก 

 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู ้ ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศการติดต่อส่ือสารอยา่งเปิดเผยและเช่ือถือไวว้างใจซ่ึง
กนัและกนั  ( X =3.71) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารท าใหผู้ร่้วมงานเกิดความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ า                 
( X =3.71) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ  ผูบ้ริหาร ใหโ้อกาสผูร่้วมงานในการอาสาท างานเพื่อแสดง
ความสามารถและสร้างความภาคภูมิใจต่อผล ส าเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน ( X =3.56) 

2. ผลการเปรียบเทยีบระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวดัขอนแก่น ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ธีิ
ทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13  ผลการเปรียบเทยีบ ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 22 3.65 0.34 291 3.65 0.27 0.00 0.15 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จงัหวดัขอนแก่น ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ จ าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทยีบระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวดัขอนแก่น ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
เป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ ( F-test) จากการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที ่4.14  ผลการเปรียบเทยีบ ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

เอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 

 

 
 

ด้านการ
สร้างแรง
บันดาลใจ 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.22 0.11 1.42* 0.04 
ภายในกลุ่ม 310 25.32 0.07 

3.61 3.62 3.67 รวม 312 25.55 - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.0 5 จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ 
( eScheff ) ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.15 ผลการทดสอบรายคู่ ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวดัขอนแก่น ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา 
สถานศึกษาขนาดเลก็ 

( X  = 4.61) 
สถานศึกษาขนาดกลาง 

( X  = 4.62) 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

( X  = 4.67) 

สถานศึกษาขนาดเลก็ 
 ( X  = 4.61) 

- - 0.05* 

สถานศึกษาขนาดกลาง 
( X  = 4.62) 

- - 0.05* 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
( X  = 4.67) 

- - - 

 

จากตารางท่ี 4. 15 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ 
( eScheff ) พบวา่ ระดบัสถานศึกษาขนาดใหญ่กบัขนาดสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดสถานศึกษา
ขนาดใหญ่กบัสถานศึกษาขนาดกลาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0 .05 โดย สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ และขนาดสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัท่ีสูงกวา่  
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดั

ขอนแก่น เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา 
ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ และดา้นการสร้างแรง
บนัดาลใจ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบั
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงในแต่ละดา้นจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง และขนาดของ
สถานศึกษา 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จ านวน 313 
คน และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 313 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแบบสอบถาม
ทั้งหมด 

ตวัแปรในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา ดา้นการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
และจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ( Check list) ไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดของสถานศึกษาตอนท่ี 2 แบบสอบถามวดัระดบั
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น มีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.83 

การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพื่อหา ความถ่ี ( Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  และการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ส่วนสถิติอา้งอิงใชค้่าสถิติ การทดสอบที ( t – test) และการทดสอบค่า
เอฟ (F – test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ ( Scheffé) 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละ

ส่วนต่อไปน้ี 
5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน  ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 313 คน ผูว้จิยัไดรั้บ

แบบสอบถามตอบกลบัคืนมา จ านวน 313 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 จ าแนกขนาดสถานศึกษา คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70 ขนาดกลาง จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.40 และ ขนาดใหญ่ จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 63.90 และท่ีจ าแนกตามสถานภาพ เป็น
ครูผูส้อน จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 93.30 และ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.70 

5.1.2 ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวดั
ขอนแก่น โดยรวมและรายด้าน 

ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ในจงัหวดัขอนแก่น 
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  ( X =3.66) รองลงมาคือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ             
( X =3.65) ส่วนดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยูล่  าดบัท่ี 3 มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  ( X =3.63) ส่วน
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา ( X =3.60) 

5.1.3 ระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดั
ขอนแก่น ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 

ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น 
ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.60) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมาก 13 ขอ้  

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารมี ความรวดเร็วในการตดัสินใจ บน
พื้นฐานของขอ้มูลสารสมเทศท่ีหลากหลาย ( X =3.71) รองลงมาคือ ผูบ้ริหาร แสวงหามุมมองท่ี
แตกต่างกนัเม่ือตอ้งการแกปั้ญหา   ( X =3.71) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ  ผูบ้ริหาร ตรวจสอบ
ประเด็นส าคญัของปัญหาในการท างานโดยใชข้อ้มูลหลกัฐาน ( X =3.53) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
เอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา จ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกนั  และ
เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
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5.1.4 ระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดั
ขอนแก่น ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 

ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น 
ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.63) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมาก 10 ขอ้  

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหาร เปิดโอกาสใหมี้การพบปะพดูคุยแบบเป็น
กนัเองระหวา่งผูน้ า และผูร่้วมงาน ทุกระดบั  ( X =3.74) รองลงมาคือ ผูบ้ริหาร ประเมินความสามารถใน
หนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีสูงข้ึนในอนาคต ( X =3.72) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารคน้หาปัญหา 
ความตอ้งการ ความสามารถและแรงจูงใจท่ีแตกต่างของผูร่้วมงานแต่ละคน ( X =3.55) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
เอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล จ าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

5.1.5 ระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดั
ขอนแก่น ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา 

ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น 
ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.66) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมาก 14 ขอ้ 

มีขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหาร มีความเฉลียวฉลาดและท างานเป็นท่ี
ยอมรับของผูร่้วมงาน ( X = 3.85) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วกิฤต   
( X =3.75) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารปฏิบติัตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี หรือเป็นโมเดลส าหรับ
ผูต้าม ( X =3.56)  

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
เอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ จ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกนั  
และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
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5.1.6 ระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดั
ขอนแก่น ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 

ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น 
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.65) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมาก 8 ขอ้  

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู ้ ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศการติดต่อส่ือสารอยา่ง
เปิดเผยและเช่ือถือไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  ( X =3.71) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารท าใหผู้ร่้วมงานเกิด
ความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ า  ( X =3.71) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ  ผูบ้ริหารใหโ้อกาสผูร่้วมงานในการ
อาสาท างานเพื่อแสดงความสามารถและสร้างความภาคภูมิใจต่อผล ส าเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน ( X =3.56) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
เอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  จ าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั และ
เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย  
การวจิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดั

ขอนแก่น ซ่ึงจากการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลจากการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวจิยั
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

5.2.1 ระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดั
ขอนแก่น ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 

1. ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดัขอนแก่น 
ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 

จากผลการวจิยั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดั
ขอนแก่น ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
เอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา อยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนั้นอาจเป็น
เพราะวา่ผูบ้ริหารมี ความรวดเร็วในการตดัสินใจ บนพื้นฐานของขอ้มูลสารสมเทศท่ีหลากหลาย 
ผูบ้ริหาร แสวงหามุมมองท่ีแตกต่างกนัเม่ือตอ้งการแกปั้ญหา  ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่ในการ
ตดัสินใจ ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการก าหนดโครงสร้างหลกัในการท างาน  มีการกระตุน้ให้
ผูต้ามตระหนกัถึงปัญหา และผูบ้ริหารมีความโปร่งใสในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
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ของ วณีาพร อภยัฤทธิรงค ์( 2555) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการ
สร้างแรง บนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา อยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ บุษราพร เคณาอุประ  (2558) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอ
แกง้คร้อ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอแกง้คร้อ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ 
เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิทธิพล พหลทพั ( 2552) ไดศึ้กษา
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและขา้ราชการครู โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น โดยเรียงจากมากไปนอ้ยคือ ดา้นค านึงถึงปัจเจกบุคคล ดา้นการอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการ
สร้างแรงบนัดาลใจ และดา้นกระตุน้การใชปั้ญญา 

2. การเปรียบเทยีบระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวดัขอนแก่น ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่างร่วมกนัจดัท า กระบวนการในการแกปั้ญหา 
หาทางออกอยา่งมีเหตุผลและปรับกระบวนการ ในการท างานร่วมกนัจึงมีระดบัความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สราญรัตน์ จนัทะมล ( 2549) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอวงัสะพุง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เลย เขต 2 ผลการศึกษาความเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยภาพรวม พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมี
ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา มีระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และเม่ือจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุษราพร เคณาอุประ (2558) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอแกง้คร้อ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 พบวา่ 
ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอแกง้คร้อ สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอแกง้คร้อ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ 
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เขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพพบวา่ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา 
ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่แตกต่าง 

3. การเปรียบเทยีบระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวดัขอนแก่น ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีอยูใ่นขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบั ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา  ไม่
แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดสถานศึกษาขนาดกลางและขนาด
เล็ก มีจ  านวนบุคลากรท่ีพอเหมาะกบัขนาดของสถานศึกษา ท่ีมีอตัราส่วนครูกบันกัเรียนท่ีเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด จึงท าใหข้นาดสถานศึกษาไม่มีผลต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูริ้หารสถานศึกษาเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วณีาพร อภยัฤทธิรงค ์( 2555) 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ดา้นการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรง บนัดาลใจ และ
ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา อยูใ่นระดบัมาก เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารในแต่ละดา้นจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ดา้นการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และ
ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติ ท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีผูบ้ริหารมี
ระดบัความคิดเห็นมากกวา่ครูผูส้อน และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ 
ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาล
ใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการ
แสดงออกภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสูงกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ยกเวน้
ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา ไม่แตกต่างและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชชัวาล เหลยชยั ( 2556) 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2  พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือ
เปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ดา้นการมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา และดา้นการค านึงถึงความ
เป็นรายคน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผลการเปรียบเทียบระดบัภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นรายคน 
ไม่แตกต่างกนั 

5.2.2 ระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดั
ขอนแก่น ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดัขอนแก่น 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

จากผลการวจิยั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดั
ขอนแก่น ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล อยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนั้น
อาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหมี้การพบปะพดูคุยแบบเป็นกนัเองระหวา่งผูน้ า และผูร่้วมงาน ทุก
ระดบัผูบ้ริหาร ประเมินความสามารถในหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีสูงข้ึนในอนาคต ผูบ้ริหาร ประเมิน
ความสามารถของผูร่้วมงาน ในการปฎิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบในปัจจุบนั ผูบ้ริหารมอบหมายงาน
และอ านาจในการด าเนินการใหผู้ร่้วมงานเพิ่มข้ึน  และผูบ้ริหาร สนบัสนุนผูร่้วมงานในการพฒันา
ตนเองเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีตามความตอ้งการแต่ละคน  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  วรรณี 
หิรัญญากร (2549) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัสุขภาพองคก์ร โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12 พบวา่ 
ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ขนิษฐา อุ่นวเิศษ ( 2550) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สกลนคร เขต 3 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารและองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารและองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพและปฏิบติังานในโรงเรียนท่ี
แตกต่างกนั โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั  .01 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร ดา้น การค านึงเอกบุคคล 
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และดา้นการบริหารงานแบบเฉย ส่งผลต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน และเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีควรไดรั้บ
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การพฒันา ส่วนองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนท่ีควรไดรั้บการพฒันา คือ ดา้นความคาดหวงัท่ี
ทา้ทาย และดา้นการมีค่านิยมร่วมกนั  

2. การเปรียบเทยีบระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวดัขอนแก่น ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่แตกต่าง
กนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่างร่วมกนัจดัท า ดา้นการมีอิทธิพล
อยา่งมีอุดมการณ์ จึงมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นพพงศ ์
เกิดแกง้  (2548) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านกังานประถมศึกษาจงัหวดัสระแกว้พบวา่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจ าแนกตามสถานภาพโดยรวมและ
รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที 0.5 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  สุทิน สุทธิอาจ 
(2550) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี โดยภาพรวมมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นผูบ้ริหารกบัครูผูส้อน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 

3. การเปรียบเทยีบระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวดัขอนแก่น ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีอยูใ่นขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบั ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ไม่
แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดสถานศึกษาขนาดกลางและขนาด
เล็ก มีจ านวนบุคลากรและความพร้อม ดา้น การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  จึงท าใหข้นาด
สถานศึกษาไม่มีผลต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูริ้หารสถานศึกษาเอกชน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ ชชัวาล เหลยชยั ( 2556) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2  พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชยัภูมิ เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ าแนกตาม
สถานภาพ พบวา่ ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้การ
ใชปั้ญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นรายคน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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และผลการเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ 
ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา และ
ดา้นการค านึงถึงความเป็นรายคน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรุ่งกานต ์รอดเร่ือง ( 2549)ไดศึ้กษา
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานประถมศึกษา
แห่งชาติ ตามความคิดเห็นของครู ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนและเขต
การศึกษาผลการวจิยัพบวา่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านกังานประถมศึกษาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของครู อยูใ่นระดบัมาก ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครูต าแหน่งต่างกนัไม่แตกต่างกนั ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดต่างกนัไม่แตกต่างกนั และภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาเขตต่างกนัไม่แตกต่างกนั  

5.2.3 ระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดั
ขอนแก่น ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา 

1. ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดัขอนแก่น 
ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

จากผลการวจิยั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดั
ขอนแก่น ดา้น การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้น การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ อยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็น
เช่นนั้นอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหาร มีความเฉลียวฉลาดและท างานเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน 
ผูบ้ริหารควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วกิฤต ผูบ้ริหารเป็นท่ีน่าเคารพ มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ  
สามารถท าใหบุ้คลากรมีความศรัทธา ไวว้างใจ ผูบ้ริหารค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วน
ตน ผูบ้ริหาร พดู แสดงใหผู้ร่้วมงานเห็นวา่ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และผูบ้ริหารท าให้
ผูร่้วมงานท างานดว้ยความรู้สึกภาคภูมิใจ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  วชิยั ธงชยั (2547) ได้
ศึกษาวจิยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและวฒันธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเนน้ผลงานในโรงเรียนมธัยมศึกษา พบวา่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมโรงเรียนและการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของสมพร เมืองแปูน (2548) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารเชิงกล
ยทุธ์ในสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 
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2. การเปรียบเทยีบระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวดัขอนแก่น ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้น การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ แตกต่างกนั 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นมีการร่วมกนัจดัท า ดา้นการมี
อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์นอ้ย จึงมีระดบัความคิดเห็น แตกต่างกนัซ่ึง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ วรรณี หิรัญญากร ( 2549) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัสุขภาพ
องคก์ร โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขต
การศึกษา 12 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือเปรียบตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา พบวา่มีความแตกต่าง อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.01และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชชัวาล เหลยชยั ( 2556) ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชยัภูมิ เขต 2  พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบ
ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นรายคน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

3. การเปรียบเทยีบระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวดัขอนแก่น ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีอยูใ่นขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบั ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้น การมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์ ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดสถานศึกษาขนาด
กลางและขนาดเล็ก มีจ านวนบุคลากรและความพร้อม ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  จึงท าให้
ขนาดสถานศึกษาไม่มีผลต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูริ้หารสถานศึกษาเอกชน ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รุ่งกานต ์รอดเร่ือง (2549) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ตาม
ความคิดเห็นของขา้ราชการครู  จ าแนกตามต าแหน่ง  ขนาดโรงเรียน  และเขตการศึกษา  ผลการวจิยั
พบวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู  อยูใ่นระดบั
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มาก ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของขา้ราชการ
ครูต าแหน่งต่างกนั  ไม่แตกต่างกนั  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดต่างกนั  ไม่แตกต่างกนั  และภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ี
ปฏิบติังานในเขตการศึกษาต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชชัวาล เหลยชยั ( 2556) ภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2  พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ผล
การเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ 
ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา และ
ดา้นการค านึงถึงความเป็นรายคน ไม่แตกต่างกนั 

5.2.4 ระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดั
ขอนแก่น ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และการเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 

1. ระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวดัขอนแก่น 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  

จากผลการวจิยั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดั
ขอนแก่นดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
เอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้น การสร้างแรงบนัดาลใจ อยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนั้นอาจเป็น
เพราะวา่ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศการติดต่อส่ือสารอยา่งเปิดเผยและเช่ือถือไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  
ผูบ้ริหารท าใหผู้ร่้วมงานเกิดความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ า  ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานไดท้ดลอง
โครงการใหม่ๆ หรือท างานท่ีทา้ทายความสามารถ  ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือมัน่ในความสามารถของ
ตนเองและทีมงาน และผูบ้ริหารสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชั
รี จิรจีรังชยั  (2549) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญั
ศึกษาจงัหวดักาญจนบุรีตามการรับรู้ของครู ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี มีระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัมาก และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งกานต ์รอดเร่ือง (2549) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ตามความ
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คิดเห็นของขา้ราชการครู  จ าแนกตามต าแหน่ง  ขนาดโรงเรียน  และเขตการศึกษา  ผลการวจิยัพบวา่  
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู อยูใ่นระดบัมาก  

2. การเปรียบเทยีบระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวดัขอนแก่น ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้น การสร้างแรงบนัดาลใจ ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่างร่วมกนัจดัท า ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์ จึงมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รุ่งกานต ์รอด
เร่ือง (2549) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู  จ าแนกตาม
ต าแหน่ง  ขนาดโรงเรียน  และเขตการศึกษา  ผลการวจิยัพบวา่  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู  อยูใ่นระดบัมาก  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูต าแหน่งต่างกนั  ไม่แตกต่างกนั  
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดต่างกนั  ไม่แตกต่างกนั  และภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในเขตการศึกษาต่างกนั  ไม่
แตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุษราพร เคณาอุประ  (2558) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอแกง้คร้อ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ 
เขต 2 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอแกง้คร้อ สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอแกง้คร้อ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชยัภูมิ เขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพพบวา่ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการกระตุน้การใช้
ปัญญา ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่แตกต่าง 

3. การเปรียบเทยีบระดับ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวดัขอนแก่น ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรท่ีอยูใ่นขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบั ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น ดา้น การสร้างแรงบนัดาลใจ 
แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดสถานศึกษาขนาดกลางและขนาด
เล็ก มีจ านวนบุคลากรและความพร้อม ดา้น การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  จึงท าใหข้นาด
สถานศึกษาไม่มีผลต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูริ้หารสถานศึกษาเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
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การศึกษาของ วรรณี หิรัญญากร ( 2549) ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบั
สุขภาพองคก์ร โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขต
การศึกษา 12 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือเปรียบตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา พบวา่มีความแตกต่าง อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุษราพร เคณาอุประ  (2558) ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอแกง้คร้อ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอ
แกง้คร้อ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบ
ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอแกง้คร้อ สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
พบวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการวจิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดั

ขอนแก่น ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
จากผลการวจิยั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดั

ขอนแก่น  ภาพรวมระดบั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดั
ขอนแก่น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 

1. ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหาร ตรวจสอบประเด็น
ส าคญัของปัญหาในการท างานโดยใชข้อ้มูลหลกัฐาน  ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีการตรวจสอบ หา
ขอ้เทจ็จริงขอปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีมีขอ้มูลท่ีชดัเจน 

2. ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบุคคล  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหาร คน้หาปัญหา ความ
ตอ้งการ ความสามารถและแรงจูงใจท่ีแตกต่างของผูร่้วมงานแต่ละคน ดงันั้นผูบ้ริหารควรสร้างแรงจูงใจ 
และหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ใหมี้ผลกระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

3. ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารปฏิบติัตวัเป็น
แบบอยา่งท่ีดี หรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม  ดงันั้น ผูบ้ริหารควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีส าหรับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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4. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารใหโ้อกาสผูร่้วมงานในการ
อาสาท างานเพื่อแสดงความสามารถและสร้างความภาคภูมิใจต่อผล ส าเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นผูบ้ริหาร
ควรเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เขา้ร่วมรับฟัง เขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆไดแ้สดงความคิดเห็นหรือแสดงออก
ในดา้นต่างๆอยา่งเตม็ความสามารถ 

2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากผลการศึกษาท่ีไดส้รุปและอภิปรายมานั้น ผูศึ้กษามีแนวคิดเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อการ

น าไปใช ้ดงัต่อไปน้ี 
1. ดา้นหน่วยงานส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน  ซ่ึงเป็นหน่วยงานตน้

สังกดัสามารถน าขอ้มูลไปปรับกระบวนการบริหารงาน ปรับกลยทุธ์ วางนโยบาย ในการท่ีจะ
ขบัเคล่ือนสถานศึกษาเอกชนในสังกดัใหมี้การพฒันายิง่ข้ึนไป  

2. ดา้น สถานศึกษาเอกชน สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ีไปไปปรับ
กระบวนการบริหารในแต่ละดา้น ใหเ้หมาะสมกบัแต่ละขนาดของสถานศึกษานั้นๆ 

3. ดา้นผูบ้ริหาร สามารถน าขอ้มูลในแต่ละดา้นไปปรับใชใ้นการบริหารงาน ของ
สถานศึกษาเอกชน  และควรใหโ้อกาสผูร่้วมงานในการอาสาท างานเพื่อแสดงความสามารถและสร้างความ
ภาคภูมิใจต่อผล ส าเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน 

4. ดา้นครู สามารถน าเอาขอ้มูลในการวจิยัในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการท างานใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวจิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
1. ควรศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารและครูผูส้อนเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงในวจิยัเชิงคุณภาพ วจิยัเชิงพฒันา และวจิยัเชิงปฏิบติัการ ของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของบุคคลากรในสถานศึกษาในภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
1. ดร.พรสมบัติ  ศรีไสย 
  วฒิุการศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
  ต  าแหน่ง   อาจารยบ์รรยายพิเศษ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
      วทิยาเขตอีสาน 
 
2. ดร.กติติ์กาญจน์  ปฏิพนัธ์ 
  วฒิุการศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
  ต  าแหน่ง   อาจารย์ บรรยายพิเศษ มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั  
       วทิยาเขตอีสาน  
 
3. นางอภิรดี  มะลซ้ิอน  
 วฒิุการศึกษา ศษ.ม. (สาขาวชิาการบริหารการศึกษา)  
 ต  าแหน่ง     ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลอภิรดี 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ที่ ศธ 6012/ว1270 
 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 11 ธนัวาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร         ดร.พรสมบติั  ศรีไสย 

  ดว้ย นางสาวปานทิพย ์ วาทโยธา  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษา
ศาสตร-มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั       
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5720440512018  ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง  “ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น” ในการน้ี  จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรง
ท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวจิยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว1270 
 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 11 ธนัวาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร         ดร.กิตต์ิกาญจน์  ปฏิพนัธ์ 

  ดว้ย นางสาวปานทิพย ์ วาทโยธา  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษา
ศาสตร-มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั       
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5720440512018  ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง  “ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น” ในการน้ี  จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรง
ท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวจิยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว1270 
 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 11 ธนัวาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร         นางอภิรดี  มะลิซอ้น 

  ดว้ย นางสาวปานทิพย ์ วาทโยธา  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษา
ศาสตร-มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั       
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5720440512018  ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง  “ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น” ในการน้ี  จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรง
ท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวจิยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว075 
 

 
  

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
 อ  าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 22 มกราคม 2559 

เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร     

 ดว้ย นางสาวปานทิพย ์ วาทโยธา  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5720440512018 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “ภาวะผูน้ าในการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น"   โดยมี  พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร. 
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์  

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน 
เพื่ออนุญาตให ้นกัศึกษาดงักล่าว แจกและเก็บแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงาน
ของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รองอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

    ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวดัขอนแก่น  
............................................................................................................................................................. 
 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามเพื่อการวจิยัฉบบัน้ี จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาระดบั
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ในจงัหวดัขอนแก่น  โดยสอบถาม
ผูบ้ริหารและครูสายผูส้อนในสถานศึกษาเอกชน ในจงัหวดัขอนแก่น  

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง ความคิดเห็นและค าตอบของ
ท่านจะเก็บไวเ้ป็นความลบั ผลการวจิยัจะเสนอเป็นภาพรวม โดยจะไม่กระทบกระเทือนต่อตวัท่าน
และหน่วยงานของท่านแต่ประการใด ผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชนและคุณภาพของกาจดัการศึกษาต่อไป 

แบบสอบถามชุดน้ีมี 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและขนาดของสถานศึกษา  

มีจ านวน  2   ขอ้ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ตอนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกบั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน  

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)    5   ระดบั มีจ านวน     45   ขอ้ 
ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ 

โอกาสน้ี 
 
         

นางสาวปานทิพย ์  วาทโยธา 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั วทิยาเขต อีสาน 
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ตอนที ่1 
สถานภาพของผู้กรอกแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง   โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงใน หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความจริง 
1. สถานภาพ 

    ผูบ้ริหารสถานศึกษา                  ครูผูส้อน 
 

2.  ขนาดของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 สถานศึกษาขนาดกลาง 
 สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

 
ตอนที ่2 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  ในจังหวดัขอนแก่น 
 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นการบรรยายถึงภาวะผูน้ า ลกัษณะการท างานและปฏิสัมพนัธ์ท่ี

ผูบ้ริหาร    สถานศึกษามีต่อผูร่้วมงานในหน่วยงาน  ในการตอบค าถามแต่ละขอ้ขอใหท้่าน
พิจารณาตดัสินวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีลกัษณะเป็นไปตามพฤติกรรมท่ีบรรยายไวม้าก
นอ้ยเพียงใด แลว้ท าเคร่ืองหมาย ลงใน  ท่ีสอดคลอ้งตามความเป็นจริงในแต่ละขอ้
เพียง 1 ค าตอบ  

 
 
 5  หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  
 4  หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั มาก  
 3  หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั ปานกลาง  
 2  หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั นอ้ย  
 1  หมายถึง  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด  
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แบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  ในจังหวดัขอนแก่น 

ขอ้ความ 

ระดบัปฏิบติั 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 
 

2 

นอ้ย
ท่ีสุด 

1 
ด้านการมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Charisma or Idealized Influence 
:CI or II) 

     

(1) ผูบ้ริหารปฏิบติัตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี หรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม      
(2) ผูบ้ริหารเป็นท่ีน่ายกยอ่ง  เป็นท่ีรักของผูต้าม      
(3) ผูบ้ริหารเป็นท่ีน่าเคารพ  มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือสามารถท าใหบุ้คลากร
มีความศรัทธา ไวว้างใจ 

     

(4) ผูบ้ริหารท าใหผู้ร่้วมงานท างานดว้ยความรู้สึกภาคภูมิใจ      
(5) ผูบ้ริหารประพฤติเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้นในการ
ท างาน 

     

(6) ผูบ้ริหารควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วกิฤต      
(7) ผูบ้ริหารค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน      
(8) ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือมัน่ในอุดมการณ์ของโรงเรียน      
(9)ผูบ้ริหารสร้างความมัน่ใจกบัผูร่้วมงานท่ีจะผา่นอุปสรรคต่างๆได ้      
(10)ผูบ้ริหารแสดงใหผู้อ่ื้นรู้สึกถึงอ านาจ (power) และ ความมัน่ใจใน
ตวัเอง 

     

(11) ผูบ้ริหารแสดงใหผู้อ่ื้นเห็นถึงความศรัทธาในโรงเรียนอยา่งแทจ้ริง      
(12)  ผูบ้ริหาร พดู แสดงใหผู้ร่้วมงานเห็นวา่ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั       

(13)ผูบ้ริหารมีความเฉลียวฉลาดและท างานเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน       
(14) ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือในวสิัยทศัน์หรือเป้าหมายของโรงเรียน      
ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล(Individualized Consideration-IC)      

(15) ผูบ้ริหารสนบัสนุนผูร่้วมงานในการพฒันาตนเองเพื่อสร้างบรรยากาศ      
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ท่ีดีตามความตอ้งการแต่ละคน 
( 16)  ผูบ้ริหารประเมินความสามารถของผูร่้วมงาน ในการปฎิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบในปัจจุบนั 

     

(17) ผูบ้ริหารประเมินความสามารถในหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีสูงข้ึนในอนาคต      
(18) ผูบ้ริหาร ติดตามและบนัทึกพฒันาการในการท างานและผลการ
ปฎิบติังานของบุคลากร 

     

(19) ผูบ้ริหารส่งเสริมผูร่้วมงานใหไ้ดรั้บการอบรมหรือพฒันาอยา่งต่อเน่ือง       
(20) ผูบ้ริหารมอบหมายงานและอ านาจในการด าเนินการใหผู้ร่้วมงานเพิ่มข้ึน      

(21)ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหมี้การพบปะพดูคุยแบบเป็นกนัเองระหวา่งผูน้ า และ
ผูร่้วมงาน ทุกระดบั 

     

(22) ผูบ้ริหารคน้หาปัญหาความตอ้งการความสามารถและแรงจูงใจท่ีแตกต่าง
ของผูร่้วมงานแต่ละคน 

     

(23)  ผูบ้ริหารดูแลช่วยเหลือสนบัสนุนและพฒันาผูร่้วมงานตามแต่ละคน
ใหเ้หมาะสมตามความแตกต่างของแต่ละคน 

     

(24) ผูบ้ริหารแนะน าแ ล ะร่วมคน้หาทางเลือกเพื่อการแกปั้ญหาหรือวางแผน
ความกา้วหนา้ท่ีแตกต่างกนัของผูร่้วมงาน 

     

ด้านการกระตุ้นปัญญา(Intellectual Stimulation-IS)      

(25)ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการก าหนดโครงสร้างหลกัในการ
ท างาน มีการกระตุน้ใหผู้ต้ามตระหนนกัถึงปัญหา 

     

(26) ผูบ้ริหารมีความรวดเร็วในการตดัสินใจบนพื้นฐานของขอ้มูลสารสม
เทศท่ีหลากหลาย 

     

(27)ผูบ้ริหารตรวจสอบประเด็นส าคญัของปัญหาในการท างานโดยใช้
ขอ้มูลหลกัฐาน 

     

(28) ผูบ้ริหารมีความโปร่งใสในการปฏิบติังาน      
(29) ผูบ้ริหารใหค้วามไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั      
(30)ผูบ้ริหารส่งเสริมการสร้างทีมงาน      
(31)ผูบ้ริหารแสวงหามุมมองท่ีแตกต่างกนัเม่ือตอ้งการแกปั้ญหา      
(32) ผูบ้ริหารใชป้ระสบการณ์ในการคิดหาวธีิการค าตอบท่ีดีท่ีสุดเพื่อความ
มัน่คงในอนาคต 
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(33) ผูบ้ริหารวนิิจฉยัปัญหาต่างๆอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจ      

(34)ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของบุคลากร
อยา่งต่อเน่ือง 

     

(35)ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      
(36)ผูบ้ริหารมีความยดืหยุน่ในการตดัสินใจ      
(37) ผูบ้ริหารคิดและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ      
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ(Inspirational Motivation-IM)      
(38) ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานไดท้ดลองโครงการใหม่ๆ หรือท างานท่ี
ทา้ทายความสามารถ 

     

(39) ผูบ้ริหารใหโ้อกาสผูร่้วมงานในการอาสาท างานเพื่อแสดงความสามารถและ
สร้างความภาคภูมิใจต่อผล ส าเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน 

     

(40) ผูบ้ริหารมีนโยบายส่งเสริมการทดลองและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  เพื่อหาวธีิการ
แกปั้ญหาของโรงเรียน 

     

(41) ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศการติดต่อส่ือสารอยา่งเปิดเผยและเช่ือถือ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

     

(42) ผูบ้ริหารท าใหผู้ร่้วมงานเกิดความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ า       
(43) ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองและทีมงาน       
(44) ผูบ้ริหารสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน      
(45) ผูบ้ริหาร มองปัญหาในแง่ดี /เชิงบวกใชว้กิฤตเป็นโอกาส      
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง  แสดงหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC) ของ
 แบบสอบถามงานวจัิยเร่ือง  ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  

ในจังหวดัขอนแก่น 

ข้อค าถามที่ 
คะแนนของผู้เช่ียวชาญคนที่  

R

 
N  

R
IOC

N

  ผลการวเิคราะห์ 1 2 3 

1 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
2 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
3 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
4 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
5 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
6 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
7 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
8 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
9 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 

10 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
11 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
12 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
13 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
14 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
15 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
16 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
17 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
18 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
19 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
20 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
21 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
22 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
23 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
24 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
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ข้อค าถามที่ 
คะแนนของผู้เช่ียวชาญคนที่  

R

 
N  

R
IOC

N

  ผลการวเิคราะห์ 

1 2 3 

25 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
26 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
27 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
28 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
29 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
30 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
31 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
32 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
33 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
34 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
35 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
36 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
37 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
38 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
39 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
40 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
41 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
42 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
43 -1 1 1 3 3 0.67 สอดคลอ้ง 
44 0 1 1 3 3 0.67 สอดคลอ้ง 
45 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก จ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  

Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

สถานภาพ 1.9000 .30513 30 

ขนาด 2.5333 .50742 30 

VAR00003 3.7333 .78492 30 

VAR00004 3.7000 .70221 30 

VAR00005 3.7667 .97143 30 

VAR00006 3.6000 .77013 30 

VAR00007 3.9000 .80301 30 

VAR00008 3.7333 .90719 30 

VAR00009 3.7667 .97143 30 

VAR00010 3.6000 .77013 30 

VAR00011 3.9000 .80301 30 

VAR00012 3.7333 .78492 30 

VAR00013 3.7000 .70221 30 

VAR00014 3.7667 .97143 30 

VAR00015 3.7667 .85836 30 

VAR00016 3.7333 .78492 30 

VAR00017 3.7000 .70221 30 
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VAR00018 3.7667 .97143 30 

VAR00019 3.9000 .84486 30 

VAR00020 3.7333 .78492 30 

VAR00021 3.7000 .70221 30 

VAR00022 3.7667 .97143 30 

VAR00023 3.8333 .83391 30 

VAR00024 3.6667 .84418 30 

VAR00025 3.7000 .70221 30 

VAR00026 3.7333 .78492 30 

VAR00027 3.7000 .70221 30 

VAR00028 3.7667 .97143 30 

VAR00029 3.6000 .89443 30 

VAR00030 3.7333 .73968 30 

VAR00031 3.7333 .78492 30 

VAR00032 3.7000 .70221 30 

VAR00033 3.7667 .97143 30 

VAR00034 3.6333 .85029 30 

VAR00035 3.8000 .71438 30 

VAR00036 3.7333 .78492 30 

VAR00037 3.7000 .70221 30 

VAR00038 3.7667 .97143 30 

VAR00039 3.6333 .88992 30 

VAR00040 3.8000 .71438 30 

VAR00041 3.7333 .78492 30 

VAR00042 3.7000 .70221 30 

VAR00001 3.7667 .97143 30 



112 
 

VAR00002                3.7333                  .78492                   30 

VAR00043 3.9000 .84486 30 

VAR00044 3.6333 .80872 30 

VAR00045 3.8333 .83391 30 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 9.2 

Excludeda 297 90.8 

Total 327 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.834 .814 47 
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ประวตัย่ิอของผู้วจิยั 
 
ช่ือ – สกุล : นางสาวปานทิพย ์ วาทโยธา 
วนั เดือน ปี เกิด             : 29  มกราคม  2524  
ภูมิล าเนา : บา้นเลขท่ี 2/1 หมู่ท่ี 6 ต าบลโนนฆอ้ง  อ าเภอบา้นฝาง      
  จงัหวดัขอนแก่น 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั : บา้นเลขท่ี 2/1 หมู่ท่ี 6 ต าบลโนนฆอ้ง  อ าเภอบา้นฝาง      
  จงัหวดัขอนแก่น  
ประวติัการศึกษา    

พ.ศ. 2544                : ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   สาย วทิย ์ – คณิต 
   ท่ีโรงเรียนฝางวทิยายน  

  พ.ศ.2548                     : จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี   คณะศึกษาศาสตร์  
     สาขาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป   ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย   
ต าแหน่งและประวติัการท างาน  
   พ.ศ. 2548    ต าแหน่ง ครูผูส้อนท่ีโรงเรียนอนุบาลอภิรดี    

พ.ศ. 2549  - พ.ศ.  2555  ต าแหน่ง   ครูผูส้อนท่ีโรงเรียนการกุศลวดัโพธ์ิทอง    
พ.ศ. 2556  -ปัจจุบนั ต าแหน่ง ผูรั้บใบอนุญาต/ผูอ้  านวยการ  

      โรงเรียนอนุบาลปานทิพย ์
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