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 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา            

และเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 กลุมเปาหมายใน

การวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูสอนของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 61 คน เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ คา IOC เทากับ 0.67-1.00 คาความเช่ือมั่น 

Reliability) เทากับ 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และทดสอบความแตกตางดวยคา ที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-

way ANOVA) 

 ผลการวิจัยพบวา  

 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในแตละดานของผูบริหารสถานศึกษา 

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว พบวาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 2) ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในแตละดานของผูบริหารสถานศึกษา 

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวระหวางเพศชายและเพศหญิงพบวาไมแตกตาง

กัน 

 3) ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในแตละดานของผูบริหารสถานศึกษา 

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว ระหวางประสบการณการทํางานพบวา  

ไมแตกตางกัน 
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 This research serves the purposes to study the level of school administrators’ 

change agents of Elementary Education Service Office 2’s Samkha-Thahat Yao 

Educational Quality Development Network Group, and to compare their change agents 

of its  development network group. The target group counts in 61 teachers in its  

development network group in academic year B.E. 2557. The research instrument is 

five rating scale questionnaires with IOC between .67 and 1.00, and the reliability at 

0.96.Data are analyzed with mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way 

ANOVA) 

 Outcomes of the research findings:  

 1) The level of school administrators’ change agents of Samkha-Thahat Yao 

Educational Quality Development Network Group have comprehensively rated ‘very 

high’.  

 2) The comparative results of their change agents of its development network 

group in each aspect have borne no significant differences in variables of genders. 

 3) The comparative results of their change agents of its development network 

group in a single aspect have shown no significant differences in their work experiences 
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ประกาศคุณูปการ 

 

 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก ดร.ธีรภัทร ถ่ินแสนดี อาจารยที่ปรึกษาหลัก  

รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง อาจารยที่ปรึกษารวม ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําและแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

ดวยความละเอียดถ่ีถวนและเอาใจใสดวยดีเสมอมา ผู วิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางย่ิง จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ  โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ดร.จํานง  กมลศิลป ดร.กฤตยากร  ลดาวัลยอาจารยประจําภาควิชาการ

บริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร และ นายสายสมุทร  สหุนิล ผูอํานวยการโรงเรียนสามขาพิทยาคม 

ที่กรุณาเปนผูเช่ียวชาญ ใหความรู ใหคําปรึกษา ตรวจแกไขและวิจารณผลงาน ทําใหงานวิจัยมีความ

สมบูรณย่ิงข้ึน และใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบ รวมทั้งใหคําแนะนําแกไขเครื่องมือที่ใชในการ

วิจัยใหมีคุณภาพ นอกจากน้ียังไดรับความอนุเคราะหจากทานผูอํานวยการโรงเรียนรองผูอํานวยการ

โรงเรียนและคณะครูโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชใน

การวิจัยทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดีขอกราบขอบพระคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนที่ใหกําลังใจ

และสนับสนุนผูวิจัยเสมอมา  

 คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบับน้ี  ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทิตาแด บุพการี 

บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบัน ที่ทําใหขาพเจาเปนผูมีการศึกษา และประสบ

ความสําเร็จมาจนตราบเทาทุกวันน้ี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในสภาวะปจจุบันโลกอยูในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันกันอยางสูงซึ่งนับวันจะทวีความ

รุนแรงมากย่ิงข้ึนแตละประเทศจึงจําเปนตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยู

ตลอดเวลาและในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหน่ึงของประชาคมโลกจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะไดรับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันอยางรุนแรงน้ีโดยไดรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจสังคมและ

การเมืองเห็นไดชัดจากปญหาและสภาพของวิกฤติการณในปจจุบันจึงเปนประเด็นที่นาสนใจวาในสภาวะ

แบบน้ีสังคมไทยควรมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยางไรเพื่อใหสามารถดํารงอยูไดอยาง

มั่นคงย่ังยืนมีสันติสุขและสามารถเอาชนะวิกฤติการณทางดานตางๆที่เรากําลังเผชิญอยูได (รัตติกรณจง

วิศาล, 2545,หนา 31) ปจจัยสําคัญที่สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาวไดแกคุณภาพ

ของคนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพน้ันเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางย่ิงซึ่งตองเปนการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาเต็มที่รูจักคิดวิเคราะหรูจักการแกปญหา

รูจักการเรียนรูดวยตนเองมีจริยธรรมคุณธรรมรูจักพึ่งตนเองสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว (ไพศาลแสนยศบุญเรือง, 2549,หนา 1) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐใน

มาตรา 80 ไดบัญญัติวารัฐตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติกฎหมายเพื่อพัฒนา

การศึกษาของชาติจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลกรวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทยมีระเบียบวินัยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม

และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรัฐตองสงเสริมและ

สนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชุมชนองคการทางศาสนาและเอกชนจัดและ

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับ

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดแนว

ทางการบริหารและการจัดการศึกษาไวในมาตรา 8(2) วาการจัดการศึกษาตองยึดหลักการใหสังคมมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาและมาตรา 9 วาการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาตองยึด

หลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินคํานึงถึงการมี

สวนรวมของบุคคลครอบครัวชุมชนองคกรชุมชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเอกชนองคกรเอกชนองคกร

วิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นและมาตรา 39 ที่กําหนดใหกระทรวงกระจาย

อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหาร
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ทั่วไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงและ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 บททั่วไป มาตรา 44 กําหนด

เจตนารมณใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลมีอิสระคลองตัวในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

โดยการนําแนวคิดหลักของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เนนการบริหารในรูปองคคณะบุคคลคือ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยวิธีการบริหารแบบมีสวนรวมกระจายอํานาจจากสวนกลางและเขต

พื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550,หนา 2-3) 

ในการบริหารงานโรงเรียนจําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในการรวมจัดการศึกษาโดย

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เนนการมีสวนรวมของบุคคลชุมชนเขามามีบทบาทในการรวมมือกับ

โรงเรียนในการจัดการศึกษามากข้ึนบทบาทสําคัญที่สุดในสถานการณปจจุบันเนนการพัฒนาชุมชนและใน

ขณะเดียวกันตองดึงชุมชนใหเขามารวมพัฒนาโรงเรียนดวยอุทัยบุญประเสริฐ (2540,หนา 68-69) กลาวถึง

ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนวาความรวมมือหมายถึงการใหความรวมมือการชวยเหลือหรือการให

การสนับสนุนในการทํางานหรือการปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ เปน

วัตถุประสงครวมกันปกติมักจะแบงเปนความรวมมือระหวางบุคคลหรือระหวางหนวยงานหรือระหวางฝาย

สองฝายการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐานสถานศึกษาควรมีการกระตุนใหชุมชน

เห็นความสําคัญตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษากับสถานศึกษาเพราะสมาชิกในชุมชน

บางสวนคิดวาการจัดการศึกษาเปนหนาที่สําคัญของสถานศึกษาเทาน้ันผูปกครองชุมชนไมมีความจําเปนที่

จะตองเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาถาจะใหมีสวนรวมไมรูวาจะมีสวนรวมในเรื่องใดทําอยางไร

ตนเองเปนผูมีความรูนอยไมกลาแสดงความคิดเห็นโดยสอดคลองกับแนวคิดการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยใหสถานศึกษาไดกระตุนและสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาต้ังแตการกระตุนและสงเสริมใหมีการรวมคิดรวมตัดสินใจรวมปฏิบัติและรวมประเมินผล

ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สมศักด์ิมัจฉาวิทยากุล, 2548,หนา 190) 

การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิผลอยางย่ังยืนและอยางเปนที่

ตองการของผูปกครองนักเรียนตลอดทั้งบุคลากรทุกฝายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนน้ันนักวิชาการ

ทางการบริหารการศึกษาหลายทานตางแสดงทัศนะตรงกันวาผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยหลักที่สําคัญ

และผูบริหารสถานศึกษาในยุคของการเปลี่ยนแปลงจําเปนตองไดรับการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ (ประยุทธ 

ชูสอน, 2547,หนา 28) และปรีชาคัมภีรปกรณ (2540,หนา 121) กลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในการสรางความสัมพันธกับชุมชนวามีบทบาทอันไดแก (1) เปนผูกําหนดรูปแบบหรือแนวทางการ

ประสานงานวามีแนวทางรูปแบบของความสัมพันธควรจะเปนรูปแบบใดและการประสานสัมพันธจะทําโดย

ทางใด(2) เปนผูประสานงานและสรางความสัมพันธดวยตนเองหรือในบางครั้งจะตองเปนผูประสานงาน

ระหวางชุมชนกับแหลงวิทยาการหรือหนวยงานอื่นในการพัฒนาชุมชน (3) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงมาสู

ชุมชนและในบางครั้งผูบริหารจะเปนผูริเริ่มที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีประโยชนแกชุมชนและ
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(4) เปนผูแกปญหาปญหาบางประการของชุมชนไมสามารถตกลงกันไดจําเปนตองอาศัยความชวยเหลือ

แนะนําจากบุคคลภายนอกผูบริหารสถานศึกษา จึงตองใหความชวยเหลือ 

จากการที่ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายแนวทางการบริหาร

สถานศึกษาใหมีประสิทธิผลผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนผูที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนภาวะที่

ผูบริหารตองแสดงบทบาทของตนใหชัดเจนเชนตองสามารถเปนแบบอยางที่ ดีกับผูใตบังคับบัญชาตองมี

ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานตองมีวิสัยทัศนในการบริหารตองพัฒนาบุคลากรอยางจริงจังและตอเน่ืองตอง

ปกครองผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาคและเห็นคุณคาสิ่งเหลาน้ีลวนเปนปจจัยสําคัญอยางย่ิงที่สงผลใหเกิด

ความสําเร็จในการบริหารงานเพราะการบริหารงานในปจจุบันเปนการบริหารทามกลางสภาวะที่มีกระแส

แหงความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาผูบริหารตองพรอมเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เปนอยูเดิมพรอมรับฟงและ

พรอมที่จะรวมมือกับทุกฝายเพื่อใหการบริหารงานของสถานศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่สังคมคาดไว (บุญมี

กอบุญ, 2548,หนา 2-3) 

ตามแนวทางเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาซึ่งเปนกลไกหน่ึงที่สามารถทํา

ใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จทั้งน้ียังตองอาศัยปจจัยหลักสําคัญที่เปนตัวขับเคลื่อน

กลไกการบริหารคือผูบริหารสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนา

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจสําหรับผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษากับ

สถานศึกษาประเภทที่ 1 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสถานศึกษาที่มีความพรอมทั้งดานขนาดของโรงเรียนและ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550ก,หนา 25) จุดประสงคของหลักสูตรพัฒนาผูนํา

การเปลี่ยนแปลงคือเพื่อใหผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถ

ขับเคลื่อนกลไกการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐานในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย

อํานาจเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

และเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษาสาระสําคัญของหลักสูตรพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจสําหรับผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาประกอบดวย 3 ประการไดแกการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐานและการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,หนา 6) 

จากความสําคัญและเหตุผลตลอดจนการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจดังกลาวจะเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาซึ่งผูบริหารตองมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสามารถในการดึงชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาดังที่สนานจิตรสุคนธทรัพย (2540,หนา 155) กลาววาผูบริหารสถานศึกษาตองทําหนาที่

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซึ่งมีบทบาทในการกระตุนและสนับสนุนใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตองมีคุณลักษณะของผูนําสามารถผลักดันใหชุมชนแสดงความคิดริเริ่มเกิดความเช่ือมั่นและลง

มือพัฒนาชุมชนดวยตนเองซึ่งสอดคลองกับสมศักด์ิ มัจฉาวิทยากุล(2548,หนา 189) ที่กลาววาการมีสวน
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รวมของชุมชนกับการบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐานจะสงผลดีตอชุมชนและสถานศึกษาโดยที่ชุมชนเกิดความ

เขาใจในสภาพของการปฏิบัติงานจริงของสถานศึกษามีเหตุผลเขาใจหลักการแนวคิดในการรวมกันจัด

การศึกษาใหกับนักเรียนซึ่งเปนกําลังสําคัญในการที่จะพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติใน

อนาคตรวมกับผลการดําเนินการของการพัฒนาผูนําตามหลักสูตรพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งใช

กลุมเปาหมายเปนสถานศึกษามีความพรอมในการบริหารเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษามากกวาสถานศึกษา

อื่นๆในฐานะที่ผูวิจัยเปนบุคคลากรในโรงเรียนบานสามขาพิทยาคมกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2มีความสนใจที่จะศึกษา

ปจจัยดานคุณลักษณะความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน

เปนขอมูลประกอบการพิจารณาการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาและพัฒนาการบริหารการศึกษาโดย

เนนงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่จะทําใหชุมชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาซึ่งจะเปนผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2ใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาระดับภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น                

ของครูผูสอนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

2.เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน 

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2จําแนกตามเพศ และประสบการณการทํางาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีเพศ              

ตางกันมีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน 

2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนที่มี              

ประสบการณการทํางานตางกัน มีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูผูสอนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 
กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ีไดแกครูผูสอนของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ปการศึกษา 

2557จํานวนทั้งสิ้น61คน 

ตัวแปรในการศึกษา 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยศึกษาตัวแปรดังน้ี 

1. ตัวแปรตนคือความคิดเห็นของครูผูสอนจําแนกดังน้ี 

1.1เพศคือ 

1) เพศชาย 

2) เพศหญิง 

1.2 ประสบการณการทํางานคือ 

   1) ประสบการณการทํางานตํ่ากวา 10 ป  

   2) ประสบการณการทํางานระหวาง 10-20 ป  

   3) ประสบการณการทํางานมากกวา 20 ป  

2. ตัวแปรตาม คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมี 5 ดานดังน้ี 

2.1 การสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน 

2.2 การเปนแบบอยาง 

2.3 การสรางแรงบันดาลใจ 

2.4 การกระตุนการใชปญญา 

2.5 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหมายถึงกระบวนการที่ผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2แสดงใหเห็นถึง

การบริหารจัดการในสถานศึกษาที่เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงข้ึนโดย

การยกระดับแรงจูงใจของผูรวมงานใหเกิดความตองการมากกวาที่เปนอยูและตระหนักถึงคุณคาของ

จุดมุงหมายเปนผลใหผูรวมงานเกิดการปฏิบัติงานเกินความคาดหวังมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเปน

นักพัฒนาประกอบดวยองคประกอบพฤติกรรม 5 ดานดังน้ี 
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1)ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศนหมายถึงกระบวนการที่ผูบริหารสถานศึกษา

สามารถกําหนดวิสัยทัศนโดยใชวิธีการตางๆที่เหมาะสมกระตุนใหผูรวมงานเกิดจินตภาพทางสรางสรรคตอ

สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนมีมาตรการในการนําวิสัยทัศนไปสูการ

ปฏิบัติอยางชัดเจนรวมทั้งผูบริหารสามารถถายทอดวิสัยทัศนของสถานศึกษาไปยังผูรวมงานผูปกครอง

ชุมชนตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของใหรับทราบ 

2)ดานการเปนแบบอยางหมายถึงการที่ผูบริหารสถานศึกษาเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการนํา

โดยการกระทํามุงมั่นอุทิศตนและมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานเปนที่นาเคารพนับถือและเปนที่

ยอมรับของผูรวมงานสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานโดยใหความไววางใจและใหเกียรติซึ่งกันและกัน

ตลอดจนการแสดงใหเห็นถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษา 

3)ดานการสรางแรงบันดาลใจหมายถึงกระบวนการที่ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติในทางที่

จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูรวมงานโดยการใหกําลังใจแกผูรวมงานในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ

เช่ือมั่นในตัวผูรวมงานวาสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จกระตุนใหผูรวมงานทํางานรวมกันเปน

ทีมไดอยางมีประสิทธิภาพมีการต้ังมาตรฐานในการทํางานใหทาทายความสามารถของผูรวมงานและแสดง

ใหเห็นถึงความต้ังใจอยางแนวแนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

4)ดานการกระตุนการใชปญญาหมายถึงกระบวนการที่ผูบริหารสถานศึกษากระตุนให

ผูรวมงานตระหนักถึงปญหาตางๆที่เกิดข้ึนในหนวยงานวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการทํางานโดยใชขอมลู

และหลักฐานใชวิธีการต้ังคําถามเพื่อนําไปสูการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นของผูรวมงานสนับสนุน

ผูรวมงานไดคิดแกปญหาที่เกิดข้ึนดวยวิธีการใหมๆโดยผูบริหารสรางความเช่ือมั่นใหกับผูรวมงานวาปญหา

ทุกอยางมีวิธีแกไข 

5)ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลหมายถึงกระบวนการที่ผูบริหารสถานศึกษามี

ความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูบริหารใหการดูแลเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคลทําให

ผูรวมงานรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็นของผูรวมงานดวยความสนใจและ

ต้ังใจจริงมีการสงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจผูบริหาร

อํานวยความสะดวกคอยแนะนําใหความชวยเหลือสนับสนุนการทํางานของผูรวมงานในสถานศึกษาและ

ปฏิบัติหนาที่ตอผูรวมงานทุกคนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

เพศหมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธฉบับน้ี แบงเปน 2 เพศ คือ (1) เพศชาย 

(2) เพศหญิง 

ประสบการณการทํางานหมายถึง อายุการรับราชการ แบงออกเปน 3 กลุม คือ 

 กลุมที่ 1 ไดแก ครูผูสอนที่มีอายุราชการตํ่ากวา 10 ป 

 กลุมที่ 2 ไดแก ครูผูสอนที่มีอายุราชการระหวาง 10 – 20 ป 

 กลุมที่ 3 ไดแก ครูผูสอนที่มีอายุราชการมากกวา 20 ปข้ึนไป 
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สถานศึกษาหมายถึงสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได

มาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ซึ่งหมายถึง

สถานศึกษาไดมาตรฐานตามเกณฑการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคกรมหาชน)  

ผูบริหารสถานศึกษาหมายถึงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษาที่รักษาการ

ในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด

ยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2 

ครูผูสอนหมายถึงผูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทา

หาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2 

 

ประโยชนที่จะไดรับการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีจะไดขอมูลภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการสรางและ

การสื่อสารวิสัยทัศนการเปนแบบอยางการสรางแรงบันดาลใจการกระตุนการใชปญญาการคํานึงถึงความ

เปนปจเจกบุคคลในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2ซึ่งผลการวิจัยจะชวยใหเกิดประโยชนดังน้ี 

1. ผลการวิจัยเปนขอมูลใหโรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึงระดับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

2. หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยมาใชเปนแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานการ

พัฒนาสงเสริมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารงานดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน

กับชุมชนของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2ซึ่งมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

2. ผูนํา (Leader) 

3. ภาวะผูนํา (Leadership) 

4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

5. สภาพพื้นที่ที่ใชในการวิจัย 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 6.1 งานวิจัยในประเทศ 

 6.2 งานวิจัยตางประเทศ 

7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

1. ความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนผูที่มีความสําคัญตอการบริหารจัดการองคกรอยางย่ิงเพราะผูนําที่มีทักษะ

การบริหารงานทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกวาที่เปนอยูในปจจุบันและสรางความเขมแข็งใหเกิด

ข้ึนกับองคกรจนทําใหองคกรประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลไดฉะน้ันผูนําการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีจึงมีความจําเปนมีภาวะผูนําในการบริหารองคกรดังที่บุญมีกอบุญ (2548,หนา 20) กลาววา

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหมายถึงพฤติกรรมของผูนําในองคกรที่สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชาทําใหผูใตบังคับบัญชาสามารถแสดงพลังแหงความมุงมั่นเต็มศักยภาพของแตละบุคคลโดย

มุงหวังใหไดผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับสูงและกริฟฟน (Griffin, 1996, pp. 

524) กลาววาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหมายถึงพฤติกรรมของผูนําที่ดําเนินการเหนือความคาดหวังปกติ

โดยการถายโอนความรูสึกตอพันธกิจการกระตุนประสบการณการเรียนรูการดลใจใหใชวิธีใหมในการคิดอีก

ทั้งเดสเลอร(Dessler, 1998, pp. 202) ไดใหความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวาเปนกระบวนการ

ใชอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในเรื่องทัศนคติและขอสมมติฐานของสมาชิกขององคกรและตอการ

สรางความผูกพันสําหรับพันธกิจวัตถุประสงคและกลยุทธขององคกรนอกจากน้ีฐิติพงศคลายใยทอง (2547, 

หนา 22-23) สรุปวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)หมายถึงพฤติกรรมของ

ผูนําและกระบวนการซึ่งผูนําและผูตามตางยกระดับซึ่งกันและกันในดานศีลธรรมและแรงจูงใจใหสูงข้ึนโดย
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ผูนําจะกระตุนจูงใจผูตามใหกระทํามากกวาที่คาดหวังไวสรางความผูกพันตอจุดประสงคขององคกรโดยผูนํา

ใหผูตามดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จตามวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคกลยุทธขององคกรและคุณลักษณะ

ที่เปนตัวแบบหรือแบบอยางในการปฏิบัติแกผูตามที่จะเพิ่มพลังอํานาจและใหความสนับสนุนชวยเหลือแกผู

ตาม 

จึงกลาวโดยสรุปไดวาความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหมายถึงผูนําที่ใชการปฏิสัมพันธ

กับผูรวมงานในการสรางความรวมมือสรางแรงจูงใจใหสูงข้ึนจนสงผลใหผูรวมงานรูสึกอยากเปลี่ยนแปลง

และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

2.องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ในปจจุบันสังคมและสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากและมีความซับซอนมากข้ึน

ตลอดจนมีการแขงขันที่รุนแรงมากข้ึนทําใหผูนําจะตองกระตุนและผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและ

บริหารการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใหเกิดข้ึนกับองคกรองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถ

ศึกษาไดจากแนวคิดของนักทฤษฎีนักวิจัยและนักการศึกษาหลายทานดังน้ีการสรางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงแบสและอโวลิโอ (Bass, 1999, pp. 9-32 ; Bass,1997b pp. 19-28 ; Bass and Avolio, 

1994, pp. 2-6 ; Bass and Avolio, 1993, pp. 114-122 อางถึงในกระทรวงศึกษาธิการ, 2550ขหนา 8-

14) ไดนําเสนอโมเดลของภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบโดยใชผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําตาม

รูปแบบภาวะผูนําในปค.ศ.1985 โมเดลน้ีประกอบดวยภาวะผูนํา 3 แบบใหญๆคือภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) 

และภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (Laissez-faireLeadership) หรือพฤติกรรมความไมมีภาวะผูนํา (Non-

leadership Behavior) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เปนกระบวนการที่ผูนํามี

อิทธิพลตอผูรวมงานและผูตามจะกระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการหรือเรียกวา 

“4I’s” ( Four I’s ) ดังน้ี 

1.1 การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ (Idealized Influence : II or CL) หมายถึงการที่ผูนํา

ประพฤติตัวเปนแบบอยางหรือเปนโมเดลสําหรับผูรวมงานผูนําจะเปนที่ยกยองเคารพนับถือศรัทธาไววางใจ

และทําใหผูรวมงานเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการ

เลียนแบบผูนําสิ่งที่ผูนําตองปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงลักษณะน้ีคือผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไป

ยังผูรวมงานผูนําจะมีความสม่ําเสมอมากกวาการเอาแตอารมณสามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณ

วิกฤตผูนําเปนผูที่ไวใจไดวาจะทําในสิ่งที่ถูกตองเปนผูมีศีลธรรมและจริยธรรมสูงหลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพื่อ

ผลประโยชนสวนตนแตจะประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่นและเพื่อประโยชนของกลุมผูนําจะแสดง

ใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาดความมีสมรรถภาพความต้ังใจการเช่ือมั่นในตนเองความแนวแนในอุดมการณ

ความเช่ือและคานิยมของผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจความจงรักภักดีและความมั่นใจของผูรวมงานทําให

ผูรวมงานรูสึกเปนพวกเดียวกับผูนําโดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกันผูนําแสดงความมั่นใจ
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ชวยสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกันเพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการผูรวมงานจะเลียนแบบผูนําและ

พฤติกรรมของผูนําจากการสรางความมั่นใจในตนเองประสิทธิภาพและความเคารพในตนเองผูนําการ

เปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาที่ขององคกร 

1.2 การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) หมายถึงการที่ผูนําจะประพฤติ

ในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูรวมงานโดยการสรางแรงจูงใจภายในการใหความหมายและทาทาย

ในเรื่องงานตอผูรวมงานผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ใหมีชีวิตชีวามีการแสดงออกซึ่ง

ความกระตือรือรนโดยการสรางเจตคติที่ดีในแงบวกผูนําจะทําใหผูรวมงานสัมผัสกับภาพที่งดงามของ

อนาคตผูนําจะสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจนผูนําจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผกูพันตอ

เปาหมายและวิสัยทัศนรวมกันผูนําจะแสดงความเช่ือมั่นและแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจอยางแนวแนวาจะ

สามารถบรรลุเปาหมายไดผูนําจะชวยใหผูรวมงานมองขามผลประโยชนของตนเพื่อวิสัยทัศนและภารกิจของ

องคกรชวยใหผูรวมงานพัฒนาความผูกพันของตนเองตอเปาหมายระยะยาวและบอยครั้งพบวาการสรางแรง

บันดาลใจน้ีเกิดข้ึนผานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลทําใหผูรวมงานรูสึกวาตนเองมีคุณคาและกระตุน

ใหพวกเขาสามารถจัดการกับปญหาที่ตนเองเผชิญไดสวนการกระตุนทางปญญาชวยใหผูรวมงานจัดการกับ

อุปสรรคของตนเองและเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค 

1.3 การกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึงพฤติกรรมที่ผูนํา

กระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงปญหาตางๆที่เกิดข้ึนในหนวยงานทําใหผูรวมงานมีความตองการหาแนวทาง

ใหมๆมาแกปญหาในหนวยงานเพื่อหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิมเพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรคโดยผูนํามี

การคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบมีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีการต้ังสมมติฐานการเปลี่ยนกรอบ 

(Reframing) การมองปญหาการเผชิญกับสถานการณเกาๆดวยวิถีทางแบบใหมมีการจูงใจและสนับสนุน

ความคิดริเริ่มใหมๆในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหามีการใหกําลังใจผูรวมงานให

พยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆกระตุนใหผูรวมงานแสดงความคิดและเหตุผลและไมวิพากษวิจารณ

แมวาความคิดน้ันจะแตกตางไปจากความคิดของผูนําผูนําทําใหผูรวมงานรูสึกวาปญหาที่เกิดข้ึนเปนสิ่งที่ทา

ทายและเปนโอกาสที่ดีที่จะแกปญหารวมกันโดยผูนําจะสรางความเช่ือมั่นใหกับผูรวมงานวาปญหาทุกอยาง

ตองมีวิธีแกไขแมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมายผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยาง

ไดจากความรวมมือรวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคนผูรวมงานจะไดรับการกระตุนใหต้ังคําถามตอ

คานิยมของตนเองความเช่ือและประเพณีการกระตุนทางปญญาเปนสวนที่สําคัญของการพัฒนา

ความสามารถของผูรวมงานในการที่จะตระหนักเขาใจและแกไขปญหาดวยตนเอง 

1.4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC)หมายถึงผูนํา 

จะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคลและทําให

ผูรวมงานรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญผูนําจะเปนโคช (Coach) และเปนที่ปรึกษา (Advisor) ของ

ผูรวมงานแตละคนเพื่อพัฒนาผูรวมงานผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคลเพื่อ

ความสัมฤทธ์ิและความเติบโตของแตละคนผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูรวมงานใหสูงข้ึนนอกจากน้ีผูนําจะมี
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การปฏิบัติตอผูรวมงานโดยการใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมๆสรางบรรยากาศของการใหการสนับสนุน

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปนและความตองการการประพฤติของผูนําแสดงให

เห็นวาเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลเชนบางคนไดรับกําลังใจมากกวาบางคนไดรับอํานาจ

การตัดสินใจดวยตัวเองมากกวาบางคนมีมาตรฐานที่เครงครัดมากกวาบางคนมีโครงสรางงานที่มากกวามี

การติดตอสื่อสารสองทางมีการจัดการโดยการเดินดูรอบ (Management by Walking Around) มี

ปฏิสัมพันธกับผูรวมงานเปนการสวนตัวใสใจตอความกังวลของผูรวมงานผูนําจะรับฟงผูรวมงานผูนําจะมี

การมอบหมายงานเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูรวมงานเปดโอกาสใหผูรวมงานไดใชความสามารถพิเศษ

อยางเต็มที่และเรียนรูสิ่งใหมๆที่ทาทายความสามารถผูนําจะคอยดูแลใหคําแนะนําใหการสนับสนุนและชวย

ใหผูรวมงานกาวหนาในการทํางานที่รับผิดชอบอยูโดยผูรวมงานไมรูสึกวากําลังถูกตรวจสอบจากผูนํา 

2. ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เปนกระบวนการที่ผูนําใหรางวัลหรือ

ลงโทษผูตามข้ึนอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูตามผูนําใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ

ผูนําจูงใจผูตามใหปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไวผูนําชวยใหผูตามบรรลุเปาหมายทําใหผูตามมีความ

เช่ือมั่นที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและเห็นคุณคาของผลลัพธที่กําหนดรวมทั้งผูนําตองตระหนักถึงความ

ตองการของผูตามเขาใจวาความตองการหรือรางวัลที่พวกเขาตองการเช่ือมโยงกับความสําเร็จตามเปาหมาย

อยางไรภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนประกอบดวยการใหรางวัลตามสถานการณและการบริหารแบบวางเฉย

เปนการบริหารงานที่ปลอยใหเปนไปตามสภาพเดิมแบงออกเปน 2 แบบคือการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก

และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ 

3. ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (Laissez-faire Leadership) หรือเรียกวาพฤติกรรมความไมมี

ภาวะผูนํา (Non-leadership Behavior) เปนภาวะผูนําที่ไมมีความพยายามไมมีการตัดสินใจขาดความ

รับผิดชอบไมเต็มใจที่จะเลือกยืนอยูฝายไหนขาดการมีสวนรวมเมื่อผูตามตองการผูนําผูนําจะไมอยูไมมี

วิสัยทัศนเกี่ยวกับภารกิจขององคกรไมมีความชัดเจนในเปาหมาย 

สุพานีสฤษฎวานิช (2549,หนา 326-327) ไดนําเสนอภาวะผูนําที่สําคัญของผูนําเชิงการ

เปลี่ยนแปลงไวไดแก 

1. มีอิทธิตอความคิด (ldelized Influence) ตอผูตามเน่ืองจากผูนํามีบารมี (Charism)หมายถึงมี

ความดีอยูในตัวนาเคารพนับถือมีความสํานึกในสวนรวมนาเช่ือถือไววางใจไดมีความเสมอตนเสมอปลายมี

ความคิดที่ชัดเจนสามารถกําหนดแนวทางและทิศทางของตนเองที่จะกาวไปไดผูตามจึงช่ืนชมเคารพนับถือ

ไววางใจและเช่ือมั่นอยางแรงกลาผูนําจะสรางแรงดลใจใหเกิดแกผูตาม 

2. คํานึงถึงผูตามในระดับบุคคล (lndividualize Consideration) โดยใหการสนับสนุนให

ความสําคัญกับผูตามใหเกียรติดูแลและปฏิบัติตอผูตามอยางเห็นความสําคัญรับฟงความคิดเห็นอยางสนใจ

จึงทําใหทุกคนยอมรับยอมตามทุมเทกําลังกายกําลังใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ย่ิงใหญขององคกรใหประสบ

ความสําเร็จ 
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3. กระตุนปญญาของผูตาม (lntellectual Stimulation) คือกระตุนใหเกิดการพัฒนาการเติบโต

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางปญญาและอารมณเปลี่ยนแปลงในความเช่ือและคานิยมตลอดจนความสามารถ

ของผูตามใหโอกาสแตละบุคคลและเปนพี่เลี้ยงใหในโอกาสที่เหมาะสมผูนําจะมีพฤติกรรมที่กระตุนผูตามให

เกิดการตระหนักและรับรูในปญหาและหาแนวทางแกไขปญหากระตุนใหคิดในมุมมองใหมๆจะไดมีพลัง

ปญญาในการชวยกันพลิกฟนองคกรใหประสบความสําเร็จเพราะผูนําคนเดียวไมสามารถพลิกฟนหรือสราง

การเปลี่ยนแปลงได 

4. มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจเพื่อใหผูตามมีแรงบันดาลใจ (lnspirationalMotivation) มี

ความกระตือรือรนและมีความคิดเชิงบวกมองโลกในแงดีโดยผูนําจะทําใหผูตามมองเห็นและผูกพันตอ

วิสัยทัศนของผูนําโดยเฉพาะอยางย่ิงการนําองคกรสูการเปลี่ยนแปลงสามารถมองการณไกลและสามารถ

รับรูการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในสภาพแวดลอมไดเร็ว 

5. เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใหเกิดข้ึนกับองคกรเชนการพลิกฟนองคกรใหประสบ

ความสําเร็จองคกรจะตองการผูนําประเภทน้ีเปนอยางมากเพื่อใหองคการอยูรอดโดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงที่

เกิดเหตุการณวิกฤตมีความผนัผวนความไมแนนอนสูงเกิดวิกฤตศรัทธาจากประชาชน 

ฐิติพงศคลายใยทอง (2547,หนา 31-32) กลาววาหากพิจารณาถึงความสอดคลองระหวางทฤษฎี

กับการปฏิบัติภายใตบริบทที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยเฉพาะในดานการศึกษาสามารถสรุปไดวา

องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอันไดแกการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศนการเปนแบบอยาง

การกระตุนการใชปญญาการมุงความสัมพันธเปนรายคนและการจูงใจเชิงดลใจซึ่งมีรายละเอียดในแตละ

องคประกอบดังน้ี 

1. การสรางและการสื่อสารวิสัยทัศนหมายถึงพฤติกรรมที่ผูบริหารสามารถกําหนดวิสัยทัศนและ

เปาประสงคโดยใชวิธีการตางๆที่เหมาะสมไดแกการกระตุนใหครูเกิดวิสัยทัศนซึ่งเปนเปาประสงคในอนาคต

และใหครูดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศนและเปาประสงคที่วางไวการจูงใจใหครูเกิด

ความรูสึกที่รับผิดชอบตอเปาประสงคของโรงเรียนการชวยอธิบายใหครูเขาใจความหมายอยางชัดเจน

เกี่ยวกับวิสัยทัศนของสถานศึกษาในรูปของการนําไปปฏิบัติใหบรรลุผลในเรื่องของการทํางานและการ

จัดการเรียนการสอนการติดตอสื่อสารเช่ือมโยงวิสัยทัศนของโรงเรียนใหแกบุคลากรระดับตางๆทั้งในและ

นอกโรงเรียนไดแกครูนักเรียนชุมชนองคกรตางๆที่มีสวนชวยเหลือและสนับสนุนสถานศึกษาตลอดจน

หนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนครูอยางสม่ําเสมอและประเมินผลความกาวหนาของครู

ในการดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงคของสถานศึกษาการจัดเตรียมบุคลากรที่เหมาะสม

สําหรับการดําเนินการใหบรรลุเปาประสงคของโรงเรียนกับเปาประสงคสวนบุคคลของบุคลากรโดยมติเอก

ฉันทของบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษาการสนับสนุนใหครูทุกคนจัดวางเปาประสงคของตนเองให

สอดคลองสัมพันธกับเปาประสงคของโรงเรียน 

2. การเปนแบบอยางหมายถึงพฤติกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีของผูบริหารในเรื่องการนําโดยการ

กระทําการแสดงความมีพลังและความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานการแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจที่จะ
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ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมใหมๆการออกแบบและเปนแบบอยางในการใชเทคนิคการแกปญหา

การเปนแบบอยางหรือสัญลักษณของการประสบผลสําเร็จการเปดโอกาสใหบุคลากรของโรงเรียนไดปฏิบัติ

ตามแบบอยางทําใหครูนักเรียนมีความไววางใจเลื่อมใสศรัทธาใหความนับถือตอผูบริหาร 

3. การกระตุนการใชปญญาหมายถึงพฤติกรรมของผูบริหารในการทําใหครูเกิดมุมมองใหมๆและ

เลือกใชวิธีการใหมๆเพื่อนํามาจัดการเรียนการสอนปฏิบัติงานและแกปญหาการสรางความทาทายใหครูมี

ความอยากรูอยากซักถามพิสูจนตรวจสอบคานิยมและความเช่ือพื้นฐานตางๆทราบแนวความคิดใหม

ผูบริหารเองก็เปนประดุจแหลงทรัพยากรสําหรับแนวความคิดใหมในการพัฒนาวิชาชีพของครูโดยกระตุนให

ครูไดเกิดแนวคิดเพื่อพัฒนางานที่สงถึงนักเรียนการสนับสนุนครูใหพัฒนาตนเองจากการพัฒนาวิชาชีพให

กาวหนาสนับสนุนครูใหประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองกระตุนใหเกิดการอภิปรายประเด็นความคิด

ใหมๆเพื่อนําไปสูการปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและการอํานวยการชวยเหลือ

บุคลากรในการเรียนรูรวมกันและเรียนรูซึ่งกันและกัน 

4. การมุงความสัมพันธเปนรายคนหมายถึงพฤติกรรมของผูบริหารที่สนใจครูแตละคนใหความ

สนใจตอความเปนอยูของครูผูบริหารจะทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงพัฒนาสงเสริมใหครูไดพัฒนาความสามารถเปน

รายบุคคลยกระดับคุณภาพของครูใหสูงข้ึนทําหนาที่จัดเตรียมทรัพยากรที่จะสนับสนุนชวยเหลืออยาง

ใกลชิดในการพัฒนาวิชาชีพของครูแตละคนการนําความคิดของครูแตละคนไปสูระดับการพิจารณาเพื่อนํา

กรอบความคิดน้ันไปใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษาตอไปการสนับสนุนครูใหมีความ

พยายามในการปฏิบัติงานโดยวิธีการใหมๆตามความสนใจของครูการปฏิบัติตอครูแตละคนอยางเทาเทียม

กันทําใหครูเกิดความรูสึกที่ดีตอการสนับสนุนชวยเหลือของสถานศึกษาทําใหเกิดมูลคาเพิ่มทางศีลธรรมแก

คร ู

5. การจูงใจเชิงดลใจหมายถึงพฤติกรรมการสรางความมั่นใจความเช่ือมั่นความคาดหวังแกครูวาจะ

ทํางานไดสําเร็จการสรางความคิดหวังที่สูงใหครูเปนมืออาชีพและเปนนักนวัตกรรมที่มีประสิทธิผลที่สามารถ

นํานวัตกรรมนํามาปรับใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิผลการโนมนาวจิตใจใหครู

เปลี่ยนแปลงความสนใจในการกระทําเพื่อตนเองไปสูการทําประโยชนเพื่อโรงเรียนโดยการใชวิธีการพูดที่

โนมนาวจิตใจในการทํางานรวมทั้งหาวิธีการกระตุนจูงใจครูใหไดรับการตอบสนองตอความตองการ

ความสําเร็จความตองการอํานาจและความตองการมิตรสัมพันธ 

ไคเซอรและพอสเนอร (Kaiser and Posner,อางถึงในสุชาดารังสินันท, 2550,หนา119)ไดวิจัย

และเสนอ5 ดานของภาวะผูนํามุงการเปลี่ยนแปลงคือ 

1. การทาทายอํานาจ (Challenging the Power) ผูนําตองสงเสริมผูอื่นใหเกิดความคิดใหม

แนวทางใหมในการทํางานการแกปญหาและวิธีการทํางานในองคการสงเสริมการทดลองคิดคนพรอมที่จะ

เสี่ยงและเปลี่ยนแปลง 
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2. แรงจูงใจสูวิสัยทัศน (Inspiring a Shared Vision) ผูนําสรางความฝนวิสัยทัศนเกี่ยวกับอนาคตมี

ความปรารถนาที่จะเปลี่ยนสิ่งตางๆและจูงใจคนอื่นใหคนหาความฝนความหวังและสรางวิสัยทัศนใหคนอื่น

เห็นและเดินตามดวยวัตถุประสงคที่ไมซับซอน 

3. สนับสนุนผูอื่นใหปฏิบัติ (Enabling Others to Act) ผูนําตองตระหนักวาเขาไมสามารถบรรลุ

วิสัยทัศนดวยตัวเองดังน้ันตองคนหาและสนับสนุนความรวมมือและประสานสัมพันธการสรางทีมและการ

มอบอํานาจผูอื่นซึ่งมีทั้งผูปฏิบัติงานผูบริหารลูกคาผูผลิต 

4. เปนแบบอยาง (Modeling the Way) ผูนําตองสงเสริมกระบวนการจัดการการวางแผนและ

ติดตามผลแกปญหาโดยการกระทําที่ไดรับการยอมรับนับถือความไววางใจจากผูอื่นตองคํานึงถึงความ

เช่ือถือไววางใจเน่ืองจากมีความชัดเจนในคุณคาและมีพฤติกรรมที่คงที่สม่ําเสมอ 

5. สงเสริมใหกําลังใจ (Encouraging the Heart) ผูนําตองตระหนักวาการจะบรรลุวิสัยทัศนเปน

เรื่องเหน่ือยออนและสับสนวุนวายจึงตองรักษาขวัญกําลังใจโดยการยอมรับยกยองชมเชยความสําเร็จของ

ทุกคนโดยสงสัญญาณถึงความเช่ือถือยอมรับและใหเกียรติอยางแทจริง 

สตีเฟนสพีร็อบบินสและแมรรี่เคาลเตอร (Stephen P. Robbins and Mary Coulter,2007แปล

โดยวิรัชสงวนวงศวาน, 2551,หนา 242-243) กลาววาผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลงควรเปนผูที่มีภาวะผูนําสูง

และมีบทบาทสําคัญในการนําการเปลี่ยนแปลงอาจกําหนดไดดังน้ี 

1. มีอิทธิพลอยางลึกซึ้ง (Profound Effect) ตอผูใตบังคับบัญชา 

2. เปนผูมีความเอื้ออาทรตอผูใตบังคับบัญชา 

3. สามารถเปลี่ยนความคิดความอานของผูใตบังคับบัญชา 

4. กระตุนและดลใจผูใตบังคับบัญชาใหทุมเททํางานไดมากเปนพิเศษ 

5. เพิ่มและเสริมประสิทธิภาพผูใตบังคับบัญชาในสวนที่เหนือกวาผูนําเชิงกิจกรรม 

6. มีผลเปนที่ประจักษในหลายองคกรจากผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลงวาเหนือกวาผูนําเชิงกิจกรรม 

นอกจากน้ีวิทยาดานธํารงกูล (2546,หนา 261) กลาววาภาวะผูนํามุงการเปลี่ยนแปลง

(Transformational Leadership) นําการเปลี่ยนแปลงมาสูผูใตบังคับบัญชาประกอบดวย 3 ประการดังน้ี 

1. ผูนํามุงการเปลี่ยนแปลงทําใหผูใตบังคับบัญชาตระหนักวางานของเขาสําคัญเพียงใดตอองคกร

และการทุมเทของเขาจําเปนเพียงใดตอการบรรลุเปาหมายขององคกรดวยการสื่อสารและใหขอมูลกับ

ผูใตบังคับบัญชาอยางตอเน่ือง 

2. ผูนํามุงการเปลี่ยนแปลงกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาตระหนักในความตองการของตนเองทั้งใน

ความกาวหนาการพัฒนาและการประสบความสําเร็จดวยการใหการฝกอบรมการใหอํานาจและการใชทีม

บริหารตนเอง 

3. ผูนํามุงการเปลี่ยนแปลงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทํางานเพื่อประโยชนขององคกรโดยสวนรวม

ไมใชเพื่อประโยชนสวนตนดวยการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเพื่อนําไปสูสิ่งที่ดีกวาดวย

การถามตนเองอยูตลอดเวลาวาเราเปลี่ยนแปลงเพียงพอแลวหรือยัง 
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จากแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนสามารถวิเคราะหและสังเคราะห

แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเห็นไดวาคุณลักษณะหรือองคประกอบภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงน้ันมีลักษณะใกลเคียงกันโดยมีรายละเอียดบางสวนแตกตางกันเพียงเล็กนอยในการศึกษา

ครั้งน้ีผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อกําหนดเปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัยไว 5 ดานดังน้ี 

1. การสรางและการสื่อสารวิสัยทัศนหมายถึงกระบวนการที่ผูนําสามารถกําหนดวิสัยทัศนโดยใช

วิธีการตางๆที่เหมาะสมกระตุนใหผูรวมงานเกิดจินตภาพทางสรางสรรคตอองคกรเปดโอกาสใหผูรวมงานมี

สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนมีมาตรการในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจนรวมทั้งผูนํา

สามารถถายทอดวิสัยทัศนขององคกรไปยังผูรวมงานผูปกครองชุมชนตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของให

รับทราบ 

2. การเปนแบบอยางหมายถึงการที่ผูนําเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการนําโดยการกระทํามุงมั่นอุทิศ

ตนและมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานเปนที่นาเคารพนับถือและเปนที่ยอมรับของผูรวมงานสงเสริม

ใหผูรวมงานปฏิบัติงานโดยใหความไววางใจและใหเกียรติซึ่งกันและกันตลอดจนการแสดงใหเห็นถึงการ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับองคกร 

3. การสรางแรงบันดาลใจหมายถึงกระบวนการที่ผูนําประพฤติในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ

กับผูรวมงานโดยการใหกําลังใจแกผูรวมงานในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอเช่ือมั่นในตัวผูรวมงานวา

สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จกระตุนใหผูรวมงานทํางานรวมกันเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพมี

การต้ังมาตรฐานในการทํางานใหทาทายความสามารถของผูรวมงานและแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจอยาง

แนวแนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

4. การกระตุนการใชปญญาหมายถึงกระบวนการที่ผูนํากระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงปญหาตางๆ

ที่เกิดข้ึนในองคกรวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการทํางานโดยใชขอมูลและหลักฐานใชวิธีการต้ังคําถามเพื่อ

นําไปสูการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นของผูรวมงานสนับสนุนผูรวมงานไดคิดแกปญหาที่เกิดข้ึนดวยวิธีการ

ใหมๆโดยผูนําสรางความเช่ือมั่นใหกับผูรวมงานวาปญหาทุกอยางมีวิธีแกไข 

5. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลหมายถึงกระบวนการที่ผูนํามีความสัมพันธเกี่ยวของกับ

บุคคลในฐานะเปนผูบริหารใหการดูแลเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคลทําใหผูรวมงานรูสึกมีคุณคาและมี

ความสําคัญรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็นของผูรวมงานดวยความสนใจและต้ังใจจริงมีการสงเสริมให

ผูรวมงานพัฒนาตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจผูนําอํานวยความสะดวกคอยแนะนําให

ความชวยเหลือสนับสนุนการทํางานของผูรวมงานในองคกรและปฏิบัติหนาที่ตอผูรวมงานทุกคนดวยความ

เสมอภาคเทาเทียมกัน 

3. ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีที่มีความเกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมี

หลายทฤษฎีซึ่งแตละทฤษฎีสามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนตอการบริหารงานในองคกรไดแตกตางกัน
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ไปภายใตบริบทขององคกรน้ันดังที่ณัฐนรีศรีทอง (2551,หนา 156-160) ไดเสนอทฤษฎีภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงที่นาสนใจไว2 ทฤษฎีดังน้ี 

1. ทฤษฎีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเปนทฤษฎีที่เนนการเปลี่ยนแปลงคานิยมคุณธรรมมาตรฐาน

และวิสัยทัศนผูนําของหนวยงานจําเปนตองใหความสําคัญตอการประเมินเพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจและ

แรงจูงใจในการทํางานของผูตามและเพื่อนรวมงานแลวตอบสนองแรงจูงใจดังกลาวอยางเหมาะสมและอยาง

ทั่วถึงดวยการคํานึงถึงคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษยเน่ืองจากเปนทฤษฎีที่มีความสอดคลองกับ

สถานการณในปจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและหลักของทฤษฎีน้ียังสามารถประยุกตใชไดในทาง

ปฏิบัติทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาคไดเปนอยางดีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเปนกระบวนการที่ผู

ตามและเพื่อนรวมงานตางรวมมือรวมใจที่จะยกระดับของคุณธรรมและแรงจูงใจในการทํางานของกันและ

กันใหสูงข้ึนซึ่งผูแสดงภาวะผูนําสามารถยกระดับจิตใจของผูตามไดโดยการใหความสนใจตออุดมการณ

คานิยมและศีลธรรมที่ดีงามผูนําสามารถใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเพื่อจูงใจผูตามและเพื่อนรวมงานให

ทํางานบรรลุตามเปาหมายดวยวิธีการดังน้ี 

1.1 ทําใหผูตามและเพื่อนรวมงานเกิดความตระหนักในความสําคัญของผลงานที่จะเกิดข้ึน

ในอนาคต 

1.2 โนมนาวจิตใจของผูตามและเพื่อนรวมงานใหเปลี่ยนพฤติกรรมจากการยึด

ผลประโยชนของตนเองเปนที่ต้ังมาเปนการเห็นแกประโยชนสวนรวม 

1.3 กระตุนใหผูตามและเพื่อนรวมงานยกระดับความตองการของตนเองใหอยูในระดับที่

สูงจากเดิม 

2. ทฤษฎีภาวะผูนําแบบแปลงรูป 

2.1ท ฤ ษ ฎี ภ า ว ะ ผู นํ า แ บ บ แ ป ล ง รู ป ข อ ง เ บ ริ น

(Burn’sTheoryofTransformationalLeadership) เปนกระบวนการซึ่งผูแสดงภาวะผูนําผูตามและเพื่อน

รวมงานทําใหอีกฝายหน่ึงมีความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมและมีแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึนภาวะผูนําแบบ

แ ป ล ง รู ป ข อ ง 

เบรินเปนพฤติกรรมของผูแสดงภาวะผูนําที่ปลูกจิตสํานึกของตนเองใหเปนผูที่มีความพรอมโดยมีอุดมการณ

มีคานิยมมีคุณธรรมมีเสรีภาพมีความยุติธรรมมีความเสมอภาคมีความสงบและมีมนุษยธรรมเพื่อใหเปนผูที่มี

ความต่ืนตัวใหความสนใจและตอบสนองตอความตองการของผูตามและเพื่อนรวมงานในหนวยงานไดอยาง

ถูกตองและอยางทั่วถึงโดยเบรินมีความเช่ือวาผูแสดงภาวะผูนําแบบแปลงรูปสามารถอยูตําแหนงใดๆของ

หนวยงานก็ไดสิ่งสําคัญตองเปนผูที่มีอิทธิพลเหนือผูตามเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาของตนในระดับ

เหนือข้ึนไปภาวะผูนําแบบแปลงรูปของเบรินสามารถมองเห็นไดทั้งในระดับแคบซึ่งเปนเรื่องราวระหวาง

บุคคลและในระดับกวางซึ่งมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงระบบสังคมในภาพรวมไดดวย 

2.2 ทฤษฎีภาวะผู นํ าแบบแปลงรูปของแบส  (Bass’s Theory of 

TransformationalLeadership) ผลกระทบของผูแสดงภาวะผูนําที่มีตอผูตามและเพื่อนรวมงานเพื่อใหผู
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ตามและเพื่อนรวมงานเกิดความรูสึกดีๆตอผูแสดงภาวะผูนําเชนเกิดความรูสึกไววางใจเลื่อมใสจงรักภักดี

และการยอมรับรวมถึงมีแรงจูงใจในการทํางานที่มากกวาปกติประเด็นหลักของทฤษฎีน้ีแบสไดสรุปไวดังน้ี 

2.2.1 ผูแสดงภาวะผูนําตองเปดโอกาสใหผูตามและเพื่อนรวมงานไดพัฒนาตนเอง

อยางเต็มความสามารถและมีอิสระในการทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยตรง 

2.2.2 ผูแสดงภาวะผูนําตองมีความเปนมิตรกับผูตามและเพื่อนรวมงาน 

โดยเปดโอกาสใหผูตามและเพื่อนรวมงานไดพบปะพูดคุยไดตลอดเวลา 

2.2.3 ผูแสดงภาวะผูนําตองเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูตามและเพื่อนรวมงานในเรื่อง

ของความซื่อสัตยความยุติธรรมความมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและมีความสามารถในการแกปญหาที่

เกิดข้ึน 

2.2.4 ผูแสดงภาวะผูนําตองใหความชวยเหลือคําปรึกษาแนะนําสนับสนุนยกยอง

ยอมรับเปดใจกวางมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับผูตามและเพื่อนรวมงานอยางสม่ําเสมอ 

2.2.5 ผูแสดงภาวะผูนําตองแสดงใหเห็นวาตนเองเปนผูที่มีความเช่ือมั่น 

และความกระตือรือรนมีความตระหนักในศักด์ิศรีของผูตามและเพื่อนรวมงานและมีความจงรักภักดีตอ

หนวยงาน 

ภาวะผูนําแบบแปลงรูปสงผลใหผูตามและเพื่อนรวมงานมีการแปลงรูปไปไดแกผูตามและเพื่อน

รวมงานเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของผลการปฏิบัติงานและตองการทํางานใหเสร็จโดยใชเทคนิค

ตางๆการเพิ่มกําลังและความสามารถในการทํางานเพื่อใหไดผลงานตามเปาหมายของหนวยงานมากกวา

การมุงผลประโยชนสวนตนและการที่ผูตามและเพื่อนรวมงานมีความตองการที่สูงข้ึนจากเดิม 

 

ผูนํา (Leader) 

 ผูนํา (Leader)มีความหมายแตกตางกันไดมีผูใหคํานิยาม “ผูนํา” ไวดังน้ี 

 เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2540 : 7-8)ไดศึกษารวบรวมผลงานของบุคคลตาง ๆ ไว ดังน้ี 

 ผูนํา คือ บุคคลที่มีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงใน 5 อยาง ตอไปน้ี 

1. มีบทบาทและมีอิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอื่น 

2. มีบทบาทเหนือบุคคลอื่น 

3. มีบทบาทที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหหนวยงานบรรลุเปาหมาย 

4. ไดรับเลือกจากผูอื่นใหเปนผูนํา 

5. เปนหัวหนาของกลุม 

 และนอกจากน้ี Dubrin. (อางใน รังสรรค ประเสริฐศรี, 2544 : 12) กลาวถึงผูนํา (Leader) วาเปน

บุคคลที่ทําใหองคการเจริญกาวหนาและบรรลุผลสําเร็จโดยเปนผูที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธระหวาง

บุคคลที่เปนผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กอใหเกิดความมั่นคงและชวยเหลือผูอื่นเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ของกลุม 
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 ผูนํา คือ บุคคลในกลุมซึ่งไดรับมอบหมายหนาที่ใหครอบคลุมหรือประสานงานกิจกรรมตาง ๆ ที่

เกี่ยวกับภารกิจของกลุม 

 ผูนํา คือ บุคคลที่ถูกเลือกหรือไดรับการแตงต้ังใหนํากลุมหรือมีอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ ของกลุม

เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุมและเพื่อทําหนาที่หัวหนาของกลุม 

 วิภาดา คุปตานนท (2544 : 237) กลาววา ผูนํา (Leader) หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการ

ที่จะทําใหองคการดําเนินไปอยางกาวหนาและบรรลุเปาหมาย โดยการใชอิทธิพลเหนือทัศนคติและการ

กระทําของผูอื่น 

 Nelson และ Quick(1997 : 346) ใหความหมายของภาวะผูนํา (Leadership) วา หมายถึง 

กระบวนการในการแนะแนวและนําทางพฤติกรรมของคนในสภาพของการทํางาน Gibson, Lvancevich

และ Donnelly (1997 : 272) มองภาวะผูนํา (Leadership) ในเชิงปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกใน

กลุม โดยมีผูนําเปนตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง เปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่น ๆ ในกลุม ภาวะผูนําจึง

เกี่ยวของกับการใชอิทธิพลและปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ

พฤติกรรมและการปฏิบัติงานของสมาชิกคนอื่นในกลุม ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงน้ันตองมุงไปสูการบรรลุ

เปาหมายของกลุมดวย 

 ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ (อางถึงใน มัลลิกา ตนสอน , 2544 : 47)ผูนําอาจจะเปนบุคคลที่มีตําแหนง

อยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได ซึ่งเรามักจะรับรูเกี่ยวกับผูนําที่ไมเปนทางการอยูเสมอ เน่ืองจาก

บุคคลน้ันมีลักษณะเดนเปนที่ยอมรับของสมาชิกในกลุม ทําใหสมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีนํ้าหนักและเปน

เอกภาพ โดยเขาจะใชภาวะผูนําในการปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอสัมพันธกัน เพื่อ

มุงบรรลุเปาหมายของกลุม  

 กลาวโดยสรุป ผูนํา คือ บุคคลที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งอาจโดยเลือกต้ังและแตงต้ังเปนที่ยอมรับของ

สมาชิกใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุม สามารถที่จะจูงใจชักนํา หรือช้ีนําใหสมาชิกของกลุมรวมพลังเพื่อ

ปฏิบัติภารกิจตางๆ ของกลุมใหสําเร็จ 

 

ภาวะผูนํา(Leadership) 

1. ความหมายของภาวะผูนํา 

 มีคําสําคัญอยู 2 คําที่จําเปนตองเขาใจในเริ่มแรก ก็คือคําวา “leadership” ซึ่งมักเรียกวา “ภาวะ     

ผูนํา”หรือ “การเปนผูนํา” กับอีกคําหน่ึงคือ “Management” ซึ่งเรียกวา “การบริหาร” หรือ “การ

บริหารจัดการ”  ทั้งสองคํามีความหมายแตกตางกัน โดยมีนักวิชาการคนสําคัญใหทัศนะไวดังน้ี 

บังอรศรีสุทธิกุล (2544, หนา 12) กลาววาภาวะผูนําเปนการกระทําหรือพฤติกรรมของผูนําใน

ฐานะของผูบริหารที่ใชอิทธิพลและความสัมพันธของพลังอํานาจที่มีในตนแสดงบทบาทตอผูใตบังคับบัญชา

ไดอยางเหมาะสมในแตละสถานการณที่แตกตางกันทั้งน้ีผูนําที่ ดีจะตองมีภาวะผูนํามีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคมีวิสัยทัศนที่กวางไกลในการวางเปาหมายในอนาคตมีนโยบายและแผนงานที่เดนชัดมีความ
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เด็ดขาดมีวินัยในตนเองมีความรอบรูในหลักวิชาและเต็มใจที่จะเผชิญกับความเสี่ยงตองมีไหวพริบสามารถ

กระตุนใหผูอื่นปฏิบัติตามสูจุดหมายรวมกันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการโดยผานกระบวนการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดคอยควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานใน

องคการใหบรรลุเปาประสงคที่ต้ังไว 

ทองทิพภาวิริยะพันธุ (2545, หนา 102–106) กลาววาผูบริหารควรตระหนักถึงภารกิจหลักของ

ความเปนผูนําในความหมายตางๆเพื่อจะไดเปนผูนําที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงานย่ิงข้ึนดังตอไปน้ี 

L →Lively = มีชีวิตชีวา 

E → Encourage = การรูจักบํารุงนํ้าใจลูกนอง 

A → Active = คลองแคลว / คลองตัว 

D → Decisive = เด็ดขาดยึดหลักการที่ถูกตอง 

E → Endurance = อดทน / อดกลั้น 

R → Responsibility = รับผิดชอบสูง 

S → Smart = เฉลียวฉลาด / สงางาม 

H → Healthy = สุขภาพดีทั้งกายและใจ 

I → Information = มีขาวสารขอมูลพรอม 

P → Polite = สุขภาพออนนอม 

ลิปแฮม (Lipham. 1998, p.122) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาคือการริเริ่มโครงสรางใหม

หรือกระบวนการใหมเพื่อการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการหรือเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ 

เซอรจิโอแวนนิและมัวร (Sergiovanni and Moore. 1989,p. 213) ภาวะผูนําเปนกระบวนการ

ของการเกลี้ยกลอมจูงใจของผูนําที่จะใหผูตามประพฤติปฏิบัติซึ่งสงเสริมจุดประสงคของผูนําหรือ

จุดประสงครวมกันของผูนํากับผูตาม 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาภาวะผูนําหมายถึงกระบวนการที่ผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2

แสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการในสถานศึกษาที่เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงาน

ใหสูงข้ึนโดยการยกระดับแรงจูงใจของผูรวมงานใหเกิดความตองการมากกวาที่เปนอยูและตระหนักถึง

คุณคาของจุดมุงหมายเปนผลใหผูรวมงานเกิดการปฏิบัติงานเกินความคาดหวังมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

และเปนนักพัฒนา 

2. ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา  (Trait theory) 

 เมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ นางมารกาเรตแททเชอร อยูในตําแหนง นางไดรับกลาวขานไป

ทั่วโลกวาเปนหญิงเหล็ก  หัวใจสิงห  มีความเช่ือมั่นตนเองสูง  มุงมั่นและตัดสินใจที่เฉียบขาด คําอธิบาย

เชนน้ีก็คือ คุณลักษณะ (Traits) ที่คนทั่วไปมีตออดีตนายกรัฐมนตรีผูน้ันและเปนคํายืนยันถึงความสําคัญของ
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ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนําน่ันเอง  มีการกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําคนอื่น เชน อดีตประธานาธิบดีเนลสัน 

แมนเดลาของอัฟริกาใต วาเปนผูนําโดยบารมีหรือผูนําโดยเสนหา (Charismatic leaders) เปนตน ไดมี

การศึกษาคนควาในตะวันตกต้ังแตทศวรรษ 1930 เรื่อยมาเกี่ยวกับคุณลักษณะดานบุคลิกภาพดานสังคม

และดานสติปญญาเพื่อหาคําตอบวา คนที่เปนผู นํามีอะไรแตกตางกับคนที่ไมเปนผูนํา  โดยพบวา

คุณลักษณะสําคัญของคนเปนผูนํามีอยู 6 ประการ ไดแก  

1. ความมีพลังและความทะเยอทะยาน (Energy and ambition) 

2. ความปรารถนาที่จะนําผูอื่น (The desire to lead) 

3. ความซื่อสัตยมีจริยธรรมยึดมั่นหลักการ (Honesty and integrity) 

4. ความเช่ือมั่นตนเอง (Self-confidence) 

5. ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) 

6. ความรอบรูในงาน (Job-relevant knowledge) 

 ตอมามีผลวิจัยเพิ่มเติมที่สนับสนุนถึงคุณลักษณะที่สําคัญอีกประการหน่ึงของผู นํา ไดแก  

ความสามารถสูงในการควบคุมตนเอง (High self-monitoring)โดยคนที่มีคุณลักษณะดานน้ีมีความสามารถ

ในการยืดหยุนตอการปรับพฤติกรรมตนเองใหสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ ไดดีกลาวโดยรวมผลการ

ศึกษาวิจัยด านคุณลักษณะของผู นํ ากว าครึ่ งศตวรรษสรุปไดว า คุณลักษณะมีความสํา คัญตอ        

ความสําเร็จของผูนํามากข้ึน แตยังไมพบวาคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึงที่ประกันตอความสําเร็จ         

ดังกลาวได 

 การศึกษาภาวะผูนําโดยยึดดานคุณลักษณะเปนเกณฑน้ันพบวามีจุดออนอยูอยางนอย 4 ประการ  

ไดแก  1) ยังไมพบวามีคุณลักษณะใดมีความเปนสากลที่สอดคลองกับการเปนผูนําไดดีในทุกสถานการณ  

2)  คุณลักษณะของผูนํามักใชไดกับสถานการณที่ขาดความชัดเจน (Weak situation)  แตในสถานการณที่

มีความชัดเจน (Strong situation) เชน เปนองคการแบบทางการที่มีโครงสราง กฎระเบียบชัดเจน มี

ปทัสถานทางพฤติกรรมที่ปฏิบัติแนนอนในสถานการณเชนน้ี คุณลักษณะของผูนํามีความสําคัญลดลง  3) 

ยังขาดความชัดเจนในแงความเปนเหตุและผลตอกัน เชนผูนํามีความเช่ือมั่นตนเองมากอน หรือวาเมื่อ

ประสบความสําเร็จในงานแลวสงผลใหผูนํามีความมั่นใจตนเอง เปนตน  4) คุณลักษณะนาจะเปนเครื่องบง

บอกถึงความเปนผูนําไดมากกวาที่จะ  ใชแยกคนเปนผูนําออกจากคนที่ไมใชผูนํา 

 อยางไรก็ตามในยุคศตวรรษที ่21 เมื่อองคการทั้งหลายตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมี

ปญหาที่ทาทายใหม ๆ เกิดข้ึนมากมาย  บทบาทของผูนําจึงทวีความซับซอนและเพิ่มความสําคัญย่ิงข้ึน ผูนํา

ในอนาคตไมเพียงแตมีคุณลักษณะที่กลาวแลว  แตตองมีทักษะและสมรรถนะใหม ๆ เพิ่มข้ึน ไดแก 

ความสามารถในการคิดเชิงซับซอน (Cognitive  complexity) ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง 

(Self-learning) ความสามารถดานพฤติกรรมที่ยืดหยุนไดมากข้ึน  (Behavioral flexibility)  ความไวตอ

การรับรูทางวัฒนธรรม (Cultural sensitivity) ความสามารถวิเคราะหกระบวนการ (Process analysis)  

และความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ (Entrepreneurial ability) เปนตน 
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3. ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม 

 ในชวงปลายทศวรรษ  1940  นักวิจัยสวนใหญหันเหการ ศึกษาภาวะผู นํ าที่ มุ ง เนนด าน            

คุณลักษณะไปสูการศึกษาภาวะผูนําในเชิงกระบวนการและกิจกรรมของผูนําซึ่งสามารถมองเห็นได     

ชัดเจน ซึ่งเรียกวา การศึกษาภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม  โดยพิจารณาวา มีพฤติกรรมใดบางที่ผูนําที่ประสบ

ความสําเร็จแตกตางจากผูนําทีไมประสบความสําเร็จ  การศึกษาภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมที่จะกลาวถึงในที่น้ี

มี 3 ทฤษฎี ไดแก การศึกษาภาวะผูนําที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท(Ohio state studies)  การศึกษาภาวะ

ผูนําที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan studies) และทฤษฎีตาขายภาวะผูนํา  

(Leadership grid) รวมทั้งทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก 

1. การศึกษาภาวะผูนําท่ีมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท(The Ohio state  studies) 

คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท ในสหรัฐ ไดสรุปผลการวิจัยโดยจําแนกพฤติกรรมของ

ผูนําออกเปน 2 มิติ ไดแก ดานกิจสัมพันธ (Initiating structure)  กับดานมิตรสัมพันธ (Consideration) 

เปนครั้งแรกที่เนนความสําคัญทั้งของงานและคนในการประเมินพฤติกรรมของผูนํา 

1.1 พฤติกรรมของผูนําที่มุงดานกิจสัมพันธ (Initiating structure) เปนพฤติกรรมของผูนําที่   

แสดงออกตอผูตามโดยมุงที่ความสําเร็จขององคการในเรื่องเกี่ยวกับการจัดโครงสรางของงานและ    

องคการ การกําหนดคุณลักษณะของงานที่ตองการ การกําหนดบทบาทของผูนําและผูตาม การมอบหมาย

งานและความรับผิดชอบ การกําหนดวิธีสื่อสาร การกําหนดกระบวนการและวิธีการทํางาน เปนตน ซึ่งเปน

พฤติกรรมของผูนําที่มุงความสําเร็จของงาน โดยผูตามมีโอกาสไดเรียกรองหรือเสนอเงื่อนไขการทํางานได

นอยมาก 

1.2 พฤติกรรมของผูนําที่มุงมิตรสัมพันธ (Consideration) เปนพฤติกรรมของผูนําที่แสดงถึง

ความรูสึกไวตอการรับรูตอผูตามในแงใหการยอมรับถึงความรูสึก ความคิด การใหความไววางใจ การแสดง

ความช่ืนชม และรับฟงปญหาของผูตามอยางต้ังใจ  การรับฟงขอเสนอแนะของผูตามเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจ การแสดงความเอื้ออาทรหวงใยตอปญหาและความตองการของลูกนอง เปนตน 

จากพฤติกรรมของผูนําทั้งสองดานดังกลาว  เมื่อนํามาผสมผสานกันทําใหไดแบบของผูนํา 

(Leadership style) ข้ึน 4 แบบ ดังภาพที่ 2.1 
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 สูง 

 

 

 

 

 

 มุงมิตรสัมพันธ 

 

 

 

 

 

  ตํ่า    

มุงกิจสัมพันธ         สูง 

 

ภาพท่ี 2.1แสดงแบบของผูนําตามการศึกษาภาวะผูนําของโอไฮโอสเตท 

ที่มา :DuBrin, 1998,หนา 83 

 

2. การศึกษาภาวะผูนําท่ีมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The University of Michigan studies)   

ในขณะเดียวกันกับการศึกษาภาวะผูนําที่โอไฮโอสเตทน้ัน คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย          

มิชิแกน ก็ไดทําการวิจัยเชนกัน  โดยจําแนกพฤติกรรมของผูนําออกเปน 2 แบบ ไดแก พฤติกรรมของ    

ผูนําที่มุงผลผลิต  (Production-centered leaders) กับพฤติกรรมของผูนําที่มุงคนงาน (Employee – 

centered leaders)  ดังน้ี 

  2.1 ผูนําที่มุงผลผลิต (Production – centered  leaders) เปนผูนําที่แสดงพฤติกรรมตางๆ   

ที่เกี่ยวกับกระบวนการที่นําไปสูการผลิต เชน พฤติกรรมในการกําหนดมาตรฐาน การจัดแบงงานการอธิบาย

ข้ันตอนและวิธีการทํางาน การนิเทศตรวจสอบการปฏิบัติงานของคนทั้งน้ีเพื่อประกันความสําเร็จของงาน 

2.2 ผูนําที่มุงคนงาน (Employee-centered leaders)เปนผูนําที่แสดงพฤติกรรมตอพนักงาน 

ดวยการกระตุนใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางาน การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการทํางาน  

พฤติกรรมของผูนําจะแสดงออกดวยการไววางใจ เคารพตอกัน ใชวิธีจูงใจตอการทํางานเพื่อใหไดผลผลิต

ออกมาสูง 

พฤติกรรมของผูนําที่มุงผลผลิตและมุงคนงาน จึงมีความคลายคลึงกับพฤติกรรมมุงกิจสัมพันธ

และมุงมิตรสัมพันธที่กลาวมาแลวตามลําดับ สิ่งที่เปนขอแตกตางกันก็คือ แนวคิดตามการศึกษาที่       

 กิจสัมพันธตํ่า 

 มิตรสัมพันธสูง 

 กิจสัมพันธสูง 

 มิตรสัมพันธสูง 

 กิจสัมพันธตํ่า 

 มิตรสัมพันธตํ่า 

 กิจสัมพันธสูง 

 มิตรสัมพันธตํ่า 
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มิชิแกน ระบุวา ผูนําจะตองมีพฤติกรรมเปนเพียงอยางใดอยางหน่ึง ระหวางพฤติกรรมที่มุงผลผลิตหรือ

พฤติกรรมที่มุงคนงาน จึงเปนแนวคิดเชิงมิติเดียว (One dimension) สวนแนวคิดของการศึกษาที่

มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทเปนแนวคิดแบบสองมิติ โดยถือวา ผูนําแตละคนจะแสดงพฤติกรรมทั้งมิติมุงกิจ

สัมพันธและมุงมิตรสัมพันธ เกิดเปนผูนํา 4 แบบดังกลาวมาแลว 

 

 

การศึกษาท่ีมิชิแกน  (The  Michigan  Studies) 

 

 

พฤติกรรมผูนํามุงผลผลิต   พฤติกรรมผูนํามุงคนงาน 

(Production-centered leaders)  (Employee-centered leaders) 

 

 

 

การศึกษาท่ีโอไฮโอสเตท(The  Ohio  State  Studies) 

 

 

พฤติกรรมมุงมิตรสัมพันธตํ่า   พฤติกรรมมุงมิตรสัมพันธสูง 

(Low consideration  behavior)  (High consideration behavior) 

 

 

 

 

พฤติกรรมมุงกิจสัมพันธตํ่า   พฤติกรรมมุงกิจสัมพันธสูง 

(Low  initiating  structure)                 (High initiating  structure) 

 

ภาพท่ี 2.2แสดงภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมตามแนวคิดการศึกษาที่ มิชิแกน และโอไฮโอสเตท 

ที่มา : Moorhead and Griffin, 1995, หนา 301 

 

3. ทฤษฎีตาขายภาวะผูนํา (Leadership grid) 

เดิมเรียกวาตาขายการบริหาร(Managerial grid) ซึ่งเบลคและมูตัน (Blake and Mouton)แหง

มหาวิทยาลัยเท็กซัส ไดพัฒนาจากแนวคิดจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท โดยนํา         
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พฤติกรรมของผูนําทั้งสองดานมาจัดตารางตาขายสองมิติ  โดยแตละดานแบงเปน 9 ระดับ เกิดเปนตาราง  

ตาขายแทนพฤติกรรมของผูนําข้ึน 81 ชอง หรือ 81 แบบ แตที่เปนแบบพฤติกรรมสําคัญของผูนํามี 5 แบบ   

Country Club Management

ผู ้ นําทีเอาแต่นํ าใจคน

1,9 9,9

9,11,1

Team Management

ผู ้ นําแบบทํางานเป็นทีม

Impoverished Management

ผู ้ นําแบบยําแย่

5,5
Middle of the Road Management

ผู ้ นําแบบพบกันครึงทาง

Authority-Compliance

Management

ผู ้ นําแบบเอาแต่งาน
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พฤติกรรมมุ่งผลผลิต (Concern for Results)
 

 

ภาพท่ี 2.3แสดงตาขายแบบภาวะผูนํา 

ที่มา :DuBrin, 1998, หนา 115 

 

3.1 ผูนําแบบเอาแตงาน หรือแบบ 9,1 (Authority – compliance)ผูนําแบบ 9,1 

เนนหนักที่ความสําคัญของงานแตจะใหความสําคัญของผูปฏิบัติงานนอยมากโดยมองคนวาเปนเพียง

เครื่องมืออยางหน่ึงในการทํางานใหงานสําเร็จ ถือวาการสื่อสารกับลูกนองเปนเรื่องท9,1 ที่เห็นบอยก็คือ 

การควบคุมใชอํานาจ และบีบบังคับกดดันใหคนทํางานหนักไปสูเปาหมาย 

3.2 ผูนําแบบที่เอาแตนํ้าใจคน หรือแบบ 1,9 (Country club)ผูนําแบบ 1,9 เปนผูนําที่

ไมใหความสําคัญตองาน (Low concern for task) แตจะใหความสําคัญตอความสัมพันธระหวางบุคคลสูง 



24 
 

(High concern for people) ไมเนนความสําคัญของงานมากนัก แตพยายามทําใหลูกนองเกิดความพึง

พอใจและมีความรูสึกที่ดี จะพยายามเอาใจใสดูแลใหความตองการดานสวนตัวและดานสังคมของลูกนอง

บรรลุผล พยายามสรางบรรยากาศเชิงบวกข้ึนในที่ทํางาน ดวยวิธีตกลงรอมชอม อยูกันแบบสบายๆ 

พยายามหลีกเลี่ยงการเกิดขัดแยง และเต็มใจใหความชวยเหลือเอื้อประโยชนแกลูกนองอยางเต็มที่ 

3.3 ผูนําแบบยํ่าแย หรือแบบ 1,1 (Impoverished)ผูนําแบบ 1,1 เปนผูนําที่ไมใสใจให

ความสําคัญทั้งดานงานและคนชอบแสดงตัววาเปนผูนําแตไมมีพฤติกรรมแสดงออกใหเห็นถึงการเปนผูนํา 

ขาดความรับผิดชอบ ละทิ้งงาน เลี่ยงปญหา เลี่ยงการพบปะคน แสดงความเฉยเมย ไมยอมผูกพันหรือ

รับปากใด ๆ ถอนตัวจากกิจกรรมตาง ๆ อยูแบบคนไรอารมณ (บุคลิกแบบ 1,1 น้ันปจจุบันถือวาขาด

คุณสมบัติที่จะเรียกวา ผูนํา ตามนิยามคําวา ภาวะผูนําสมัยใหม)  

3.4  ผูนําแบบพบกันครึ่งทาง หรือแบบ 5,5 (Middle of the road)ผูนําแบบ 5,5 จะมี

ลักษณะประนีประนอม มีเปาหมายของงานในระดับปานกลางไมสูงนักเชนเดียวกับดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคลก็อยูระดับปานกลาง เปนผูพยายามหาจุด สมดุลระหวางผูปฏิบัติงานกับการทําใหงานสําเร็จ

เกิดความพอดีทั้งสองดาน แตอยูในลักษณะที่ไดทั้งสองดานแค5,5 ก็คือ ชอบการประนีประนอม ไมชอบ

ความขัดแยง แกปญหาแบบใชไมนวม บางครั้งก็ยอมเสียคําพูดเพื่อใหงานคืบหนาหรือแกขอขัดแยงไดขอยุติ

ในการแกปญหาจึงมีลักษณะแบบเฉพาะกิจที่ไมถาวร 

3.5 ผูนําแบบทํางานเปนทีม หรือแบบ 9,9 (Team management)ผูนําแบบ 9,9มุงเนน 

ความสําคัญทั้งดานงานและดานคน โดยสงเสริมสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

ทํางานและการสรางวิธีการทํางานแบบทีมข้ึนใน    องคการ พยายามใหความใสใจดูแลทุกขสุขตอบสนอง

ตอความตองการของผูปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความรักผูกพันตองาน  วลีที่บงช้ีลักษณะผูนําแบบ 9,9 ไดแก 

กระตุนการมีสวนรวม ปฏิบัติการอยางมุงมั่น จัดลําดับความสําคัญชัดเจน เปดใจกวาง มีความเปดเผย  มอง

ทะลุปรุโปรงและสนุกกับงาน  ผูนําแบบ 9,9 น้ีถือวาเปนผูนําที่มีประสิทธิผลสูงสุด บางทีเรียกผูนําแบบน้ีวา 

“High-high leader”  

 กลาวโดยสรุป  แมวาผลงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมที่ยกเปนตัวอยางทั้งสามแนวคิด  

จะใหกรอบความคิดในการจัดแบงมิติของพฤติกรรมหลัก และแบบตาง ๆ ของผูนําซึ่งผูบริหารสามารถ

นําไปใชวิเคราะหตนเองและเลือกใชตามที่ตองการก็ตาม แตผลวิจัยเหลาน้ีไดเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่มี

ประโยชนตอผูบริหาร ไดแก 

1. ผูบริหารจําเปนตองหาแนวปฏิบัติ ที่เนนทั้งดานงานและความสัมพันธไปพรอมกัน 

2. ตองใชวัตถุประสงคและลําดับความสําคัญกอนหลังของภารกิจเปนตัวนําพฤติกรรม 

3. รูจักเลือกใชพฤติกรรมที่เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ 

4. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก (Leader-Member Exchange Theory) 

 แนวคิดของทฤษฎีภาวะผูนําสวนใหญจะมองถึงความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามในลักษณะที่ผูนํา

ปฏิบัติตอผูตามเปนกลุมโดยเฉลี่ยใชภาวะผูนําตอผูตามแตละคนเทากัน แตทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวาง
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ผูนํากับสมาชิก ซึ่งจะเรียกโดยยอวา “ทฤษฎี LMX” เช่ือวาความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามแตละคนเปน

กระบวนการแลกเปลี่ยนที่ไมเทากัน โดยมากหรือนอยข้ึนอยูกับความสัมพันธแบบสองตอสองระหวางตัว

ผูนํากับผูตามแตละคนเปนสําคัญ  ทั้งน้ีผูตามแตละคนที่มีความสัมพันธใกลชิดสนิทสนมกับผูนํามักจะไดรับ

การปฏิบัติที่ดีจากผูนํา ผูตามเหลาน้ีจึงมีลักษณะเปน “คนวงใน” (in-group) สวน ผูตามอีกสวนหน่ึง ซึ่งแต

ละคนมีความสัมพันธกับผูนําแบบปกติธรรมดาตามเงื่อนไขของการทํางานและไมไดรับความสนิทสนมเปน

พิเศษแตอยางใด ผูตามกลุมหลังน้ีเรียกวา “คนวงนอก” (Out-group)ดังภาพที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

                +3  +3  +3   +3  +3   +3                0     0    0     0    0     0  

  

 

 

 

(หมายเหตุ :+3 หมายถึง ความสัมพันธระหวางผูนํา (L) กับผูใตบังคับบัญชา (S) ที่ดีเย่ียม 

         0 หมายถึง ความสัมพันธระหวางผูนํา กับผูใตบังคับบัญชามีนอยเหมือนคนแปลกหนา) 

 

ภาพท่ี 2.4แสดงความแตกตางระหวาง “คนวงใน” กับ “คนวงนอก” 

ที่มา  : Northouse, 2001, หนา 114 

 

 ในสภาพของการทํางานภายในองคการน้ัน ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสามารถทําใหตนกลายเปน 

“คนวงใน” หรือเปน “คนวงนอก”  ได โดยข้ึนอยูกับเงื่อนไขวาตนสามารถทํางานเขากับผูนําไดดีเพียงไร

และผูนําเองสามารถทํางานเขากับผูใตบังคับบัญชาคนน้ันไดดีเพียงไรดวย  รวมทั้งบุคลิกภาพและคุณสมบัติ

สวนบุคคลก็มีสวนสําคัญตอความสัมพันธ นอกจากน้ีการที่ผูใตบังคับบัญชาจะเปน “คนวงใน” หรือ “คนวง

นอก” น้ัน ยังข้ึนอยูกับการที่ผูน้ันไดรับมอบหมายจากผูนําใหรับผิดชอบงานเพิ่มเติมเปนพิเศษจากปกติมาก

นอยเพียงไร ผูใตบังคับบัญชาที่สนใจและเต็มใจในการเสนอตัวเพื่อชวยเหลืองานของกลุมก็จะสามารถ

กลายเปน “คนวงใน” ไดคอนขางงาย โดยการกระทําดังกลาวจึงมีลกัษณะคลายเปนขอตกลงที่เกี่ยวกับการ

แลกเปลี่ยนที่เกิดจากผูใตบังคับบัญชาคนน้ันทํางานหรือกิจกรรมพิเศษที่นอกเหนือจากที่กําหนดใน

“คนวงใน”  (In - Group) “คนวงนอก”  (Out - Group) 

L L L L L L 

SA SB SC SX SY SZ 
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รายละเอียดของงานอยางเปนทางการ (Formal job descriptions) ดวยเหตุน้ีผูนําจึงให “ความเปน

พิเศษ” เพื่อเปนการตอบแทน แตในกรณีของผูใตบังคับบัญชาที่ขาดความสนใจหรือไมอาสารับผิดชอบงาน

พิเศษอื่นใดเพิ่มเติมจากงานปกติ ผูน้ันก็จะอยูในกลุมของ “คนวงนอก” ไดโดยงายเชนกัน 

 ผูใตบังคับบัญชาที่เปนคนวงในมักจะไดรับความไววางใจ ความเอื้ออาทรหวงใย ความมีอิทธิพล 

ตลอดจนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและแหลงทรัพยากรมากกวาผูใตบังคับบัญชาที่เปนคนวงนอก 

นอกจากน้ันยังเปนบุคคลที่ผูนําถือวาเปนคนที่สามารถพึ่งพาอาศัยได จึงทําใหมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับ

กิจการตาง ๆ ขององคการไดสูงกวาคนอื่น มีโอกาสเขาพบปะหารือหรือติดตอสื่อสารกับผูนําไดมากกวา

บุคคลที่ เปนคนวงนอกทั่วไป และในขณะที่สมาชิกที่เปนคนวงในปฏิบัติพิเศษใหแกผู นําก็จะไดรับ

ผลตอบแทนทํานองเดียวกันจากผูนํา แตสําหรับสมาชิกที่เปนคนวงนอกแลวจะกลายเปนตัวเลือกที่มี

ความสําคัญนอยในทัศนะของผูนํา และเปนเพียงผูที่มาทํางานตามปกติประจําวัน หลังจากทํางานเสร็จก็

กลับบานเทาน้ัน 

 แนวคิดตามทฤษฎี LMX ในยุคแรกเริ่ม จึงเปนกระบวนการที่บทบาทยังถูกกําหนดโดยผูนําและ

ทฤษฎียังขาดความชัดเจนถึงเกณฑที่ผูนําใชในการจําแนกระหวาง “คนวงใน” กับ “คนวงนอก” มีนักวิจัย

ต้ังขอวิพากษวิจารณวา การแยกผูใตบังคับบัญชาออกมาเปน “คนวงใน” น้ัน เปนการสรางความรูสึกที่

แตกแยกข้ึนในองคการ กอใหเกิดอุปสรรคของการทํางานรวมกันแบบทีมงาน โดยเฉพาะกับผูที่เปน “คนวง

นอก” จะเกิดการไมรวมมือหรือยอมปฏิบัติตามคํารองของผูนําติดตามมา  เน่ืองจากเห็นวา ผูนําขาดความ

ยุติธรรม เอาใจคนโปรด (Favorites) ใหไดผลประโยชนตาง ๆ มากกวาที่ควรได   

 ทฤษฎี LMX  มีจุดเดนหลายประการ ไดแก การเปนทฤษฎีเชิงพรรณาสูงที่ใชวิธีการอธิบายวา ผูนํา

ใหการยอมรับผูใตบังคับบัญชาบางคน (สมาชิกวงใน) มากกวาคนอื่น ๆ (สมาชิกคนวงนอก) ในการ

ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายขององคการไดอยางไร  ประการที่สอง ทฤษฎี LMX มีลักษณะเฉพาะที่

แตกตางจากทฤษฎีภาวะผูนําอื่น  ตรงประเด็นที่เนนกระบวนการภาวะผูนําในแงความสัมพันธระหวาง ผูนํา

และสมาชิก ดวยเหตุน้ีทฤษฎีน้ีจึงใหความสําคัญตอกระบวนการและทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผล

เพื่อสรางความสัมพันธดังกลาว  และประการสุดทาย ทฤษฎี LMX ไดรับการสนับสนุนจากงานวิจัยจํานวน

มากที่ยืนยันวา การแลกเปลี่ยนที่มีคุณภาพสูงระหวางผูนํากับสมาชิกมีความเกี่ยวของโดยตรงกับผลลัพธเชิง

บวกขององคการ 

 อยางไรก็ดี ทฤษฎี LMX ยังคงมีจุดออนเชนกัน  ประการแรกที่สําคัญที่สุดก็คือ แนวคิดของทฤษฎี

ขัดแยงกับคานิยมของโลกปจจุบัน  ที่ ยึดหลักการแหงความเปนธรรมและความเสมอภาคในสถาน

ประกอบการ โดยทฤษฎีใหความสําคัญและเอาใจใสพิเศษแกคนกลุมหน่ึงในขณะที่ละเลยกับอีกกลุมหน่ึง  

ดวยการปฏิบัติที่ขาดความเสมอภาคที่เกิดจากการใหและการตอบแทนพิเศษตอคนวงในกอใหเกิดผล

เสียหายมากมายในแงความรูสึก  เจตคติและพฤติกรรมของผูถูกทําใหเปนคนวงนอก ประการที่สอง ทฤษฎี 

LMX ซึ่งมุงเนนความสําคัญของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก ยังไมสามารถอธิบายกระบวนการที่

ยุงยากซับซอนยากแกการเขาใจวา การสรางการแลกเปลี่ยนที่มีคุณภาพสูงน้ันทําไดอยางไร และเกิดข้ึนได
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อยางไร  และแมวาทฤษฎีจะเสนอรูปแบบในการสรางความสัมพันธระหวางกันดวยประเด็นการสรางความ

ไววางใจ การใหการยอมรับนับถือและความผูกพันซึ่งกันและกัน แตก็ไมสามารถอธิบายเปนหลักการเชิง

ทฤษฎีไดวา  ประเด็นเหลาน้ีเกิดข้ึนไดอยางไร และทายสุดก็คือขอสงสัยเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชวัดในทฤษฎี 

LMX  น้ันจะสามารถวัดความสลับซับซอนดานภาวะผูนําไดจริงหรือไม เพียงไร 

5. ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ (Situational Theories of Leadership) 

 ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่มีความสลับซับซอนที่เกิดข้ึนจากความสัมพันธทางสังคม โดยมี

ผลกระทบมาจากปจจัยแวดลอมตาง ๆ ซึ่งรวมเรียกวา สถานการณ (Situation) ที่ประกอบดวย ลักษณะ

ของผูใตบังคับบัญชา ลักษณะของงานที่ตองปฏิบัติ และธรรมชาติขององคการ มีทฤษฎีภาวะผู นําหลาย

ทฤษฎีซึ่งใหความสําคัญของสถานการณ ดังจะกลาวเปนตัวอยางเพียง 2 ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีสถานการณ

ของฟดเลอร  และทฤษฎีวิถีทาง-เปาหมาย   ดังน้ี 

6. ทฤษฎีสถานการณของฟดเลอร(Fiedler  Contingency  Theory) 

 แมจะมีนักวิชาการหลายคนที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําที่เกี่ยวของกับสถานการณก็ตามแต

บุคคลแรกที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางที่สุด ไดแก ฟดเลอร  (Fiedler, 1967)ซึ่งเรียกวา ทฤษฎี

สถานการณของฟดเลอร  ซึ่งประกอบดวยหลักการสําคัญอยู 3 ประการ ไดแก  

1. แบบภาวะผูนําถูกกําหนดโดยระบบแรงจูงใจของผูนํา 

2. การควบคุมสถานการณข้ึนอยูกับสามปจจัย คือ บรรยากาศของกลุม  โครงสรางของงาน 

และอํานาจในตําแหนงของผูนํา 

3.ประสิทธิผลของกลุมข้ึนอยูกับการจับคู (Matching) ที่เหมาะสม ระหวางแบบภาวะผูนํากับ 

การควบคุมสถานการณ 

1. แบบภาวะผูนํา (Leadership style)  

จากผลการศึกษายาวนานทําใหฟดเลอรเช่ือวา ผูนําจะมีบทบาทภาวะผูนําเปนแบบใดแบบ 

หน่ึง ไดแก แบบภาวะผูนําที่มุงงาน (Task-oriented leadership) หรือแบบภาวะผูนําที่มุงความสัมพันธ 

(Relationship-oriented leadership) ซึ่งสามารถวัดจากบุคลิกภาพและแรงจูงใจของผูน้ัน  โดยฟดเลอร

ไดพัฒนาแบบทดสอบบุคลิกภาพฉบับยอข้ึน เรียกวา“แบบวัดเพื่อนรวมงานที่พึงประสงคนอยที่สุด”  

(Least Prefered Co-Worker scale) หรือเรียกยอ ๆ วา แบบวัดแอลพีซี (LPC)  ซึ่งเปนการวัดที่มีลักษณะ

ของการจําแนกความหมาย  ซึ่งประกอบข้ึนดวยคําคุณศัพทที่มคีวามหมายตรงกันขามจํานวน 18 คู  แตละ

คูแบงออกเปน 8 ชวงคะแนน  ดังตัวอยาง 

นาพึงพอใจ 8 7 6 5 4 3 2 1 ไมนาพึงพอใจ 

เปนมิตร 8 7 6 5 4 3 2 1 ไมเปนมิตร 

ไมยอมรับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ยอมรับ 

เครียด 1 2 3 4 5 6 7 8 ผอนคลาย 
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คะแนนแอลพีซีที่ไดจะเปนเครื่องบงช้ีแบบภาวะผูนํา กลาวคือ ถาผูตอบไดคะแนนแอลพีซีตํ่า แสดง

วา ผูน้ันเปนบุคคลที่มีแรงจูงใจมุงงาน (Task-motivated) แตถาไดคะแนนแอลพีซีสูงก็แสดงวาผูตอบมี

แรงจูงใจมุงความสัมพันธ (Relationship-motivated)  

2. การควบคุมสถานการณ (Situation  control) 

ฟดเลอรไดกําหนดใหสถานการณประกอบดวย3 ตัวแปร ไดแก ความสัมพันธระหวางผูนํากับ

สมาชิก โครงสรางของงาน และอํานาจในตําแหนง  

2.1 ความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก(Leader-member relations)ไดแก ระดับของ

การใหความนับถือ  ความเช่ือมั่น  และความไววางใจที่ผูตามมีตอผูนํา ซึ่งสะทอนถึงการยอมรับในตัวผูนํา 

2.2 โครงสรางของงาน (Task structure) กลาวคือ งานที่มีโครงสรางชัดเจน ตองระบุ

ภารกิจชัดเจน  มีวิธีทํางานเพียงวิธีเดียว  มีวิธีแกปญหาที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอนโดยแตละ

คนรูบทบาทหนาที่แนนอนวาตองทําอะไร  ทําดวยวิธีใด เปนตน ตรงกันขามกรณีที่โครงสรางของงานไม

ชัดเจน ไดแก งานมีเปาหมายคลุมเครือ  มีวิธีทํางานไดหลายวิธี  ขาดวิธีแกปญหาที่แนนอน  ขาดขอมูล

ปอนกลับ  ความไมชัดเจนเหลาน้ีจึงยากตอการปฏิบัติงานของทั้งผูนําและผูตาม  ดังน้ันถาโครงสรางงาน

ชัดเจน ผูนํายอมสามารถควบคุมทิศทางการทํางานของกลุมไดงายข้ึน 

2.3 อํานาจในตําแหนง (Position power) หมายถึง อํานาจที่มากับตําแหนงที่ผูดํารงอยู

อยางเปนทางการ  ซึ่งสามารถดูไดจากการที่ผูน้ันมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการใหคุณใหโทษดวยตนเอง หรือตอง

เสนอการใหคุณใหโทษแกลูกนองตอผูบังคับบัญชาของตน  หรือสามารถเสนอแนะการโยกยาย แตงต้ังการ

ดํารงตําแหนงของลูกนองตอผูบังคับบัญชาของตนไดมากเพียงไร  สิ่งเหลาน้ีบงช้ีถึงอํานาจในตําแหนง 

ฟดเลอรไดนําองคประกอบในการควบคุมสถานการณทั้ง 3 ดาน แตละดานแบงเปน  ดีกับไมดี  

รวมเปน 6 ดาน ดังน้ี 

1.ความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิกแบงเปน ดี กับ ไมดี 

2. โครงสรางของาน    แบงเปน   ชัดเจนกับ ไมชัดเจน 

3. อํานาจในตําแหนง   แบงเปน   มากกับ นอย 

             จากตัวแปรทั้งหกน้ี  เมื่อนํามาคละสลับกันจะไดสถานการณเฉพาะข้ึนมา  8  สถานการณซึ่งผูนํา

สามารถควบคุมไดต้ังแตระดับ  งายปานกลาง  และ  ยากดังแสดงในตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1  การจําแนกการควบคุมสถานการณในทฤษฎีสถานการณของฟดเลอร 

 

สถานการณ 

ที่ 

ความสัมพันธ

ระหวางผูนํา 

กับสมาชิก 

โครงสราง 

ของงาน 

อํานาจ 

ในตําแหนง 

ระดับ 

ของการควบคุม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ไมดี 

ไมดี 

ไมดี 

ไมดี 

ชัดเจน 

ชัดเจน 

ไมชัดเจน 

ไมชัดเจน 

ชัดเจน 

ชัดเจน 

ไมชัดเจน 

ไมชัดเจน 

มาก 

นอย 

มาก 

นอย 

มาก 

นอย 

มาก 

นอย 

สูงมาก 

สูง 

สูง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

นอย 

นอย 

  

จากตารางดังกลาวสถานการณที่1เปนสถานการณที่เอื้อตอผูนํามากที่สุด(Very favorable) หรือ

กลาวอีกนัยหน่ึง ก็คือ ผูนํามีระดับการควบคุมสถานการณไดสูงมาก เน่ืองจากมีความสัมพันธที่ดีกับสมาชิก 

มีโครงสรางของงานที่ชัดเจน และผูนํามีอํานาจในตําแหนงสูงมากในทางตรงกันขามในสถานการณที่ 8 เปน

สถานการณที่เอื้อตอผูนําตํ่าสุด (Very unfavorable) หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ ผูนํามีระดับการควบคุม

สถานการณไดนอยมาก เน่ืองจากผูนํามีความสัมพันธที่ไมดีกับสมาชิก ทั้งงานก็มีโครงสรางไมชัดเจน และ

ผูนํามีอํานาจในตําแหนงนอยอีกดวย สวนสถานการณที่ 2 - 6 จะอยูตรงกลางระหวางสถานการณทั้งสอง

ดังกลาวแลวกลาวโดยสรุปสถานการณทั้งแปดที่ฟดเลอรกําหนดข้ึนในตัวแบบจะเปนตัวบงช้ีวาแตละ

สถานการณเหลาน้ีจะมีระดับความงายหรือยาก (สถานการณที่เอื้อ-favorable หรือสถานการณที่ไมเอื้อ 

(Unfavorable)) ตอผูนําในการใชอิทธิพลเพื่อใหเกิดประสิทธิผลแตกตางกันเปนลําดับ โดยเริ่มจาก

สถานการณที่ 1 ที่ผูนําควบคุมไดงายหรือเอื้อตอผูนํามากที่สุดแลว ลดหลั่นลงไปตามลําดับต้ังแต 2 - 8 โดย

มีสถานการณที่ 8 ที่ควบคุมไดยากที่สุดซึ่งเปนสถานการณที่ไมเอื้อหรือเอื้อตอผูนํานอยที่สุด 

3. ความสอดคลองระหวางแบบภาวะผูนํากับสถานการณ 

 ในการหาคําตอบวาภาวะผูนําแบบใดจะมีการรวบรวมขอมูลจากการศึกษาไมนอยกวา 800 กลุม

ในชวงเวลากวา 10 ป โดยแตละกลุมจะหาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํากับประสิทธิผลของกลุม 

จากน้ันนํามาเขียนเปนกราฟโดยใช มัธยฐาน (Median) ของคาสหสัมพันธในแตละสถานการณที่ไดปรับปรุง

ใหมแลว ดังน้ี 
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ภาพท่ี 2.5 สรุปตัวแบบการวิจัยตามสถานการณของฟดเลอร 

ที่มา : สุเทพ พงศศรีวัฒนม, 2544, หนา 268 

 

จากภาพดังกลาว แสดงใหเห็นวาความเหมาะสมของแบบภาวะผูนําที่ทําใหกลุมมีประสิทธิผลสูงสุด

ข้ึนอยูกับสถานการณที่เอื้อตอผูนํา หรือสถานการณที่งาย-ยากตอการควบคุมหรือปกครอง จากผลการวิจัย 

ฟดเลอรจึงสรุปสาระสําคัญของทฤษฎีสถานการณของเขาไวดังน้ี 

 1. ในสถานการณที่ตองควบคุมมาก ผูนําแบบมุงงาน (มีแอลพีซีตํ่า) จะมีประสิทธิผลสูงกวาผูนําแบบ

มุงความสัมพันธ 

-1.00

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1 2 3 4 5 6 7 8ควบคุมมาก ควบคุมน ้ อย

แบบมุ่งสัมพันธ์
มีประสิทธิผลมาก

แบบมุ่งงาน
มีประสิทธิผลมากแบบมุ่งงาน

มีประสิทธิผลมาก

แอลพีซีสูง:
มุ่งสัมพันธ์

แอลพีซีตํา:
มุ่งงาน

ความสัมพันธ์
ระหว่างแบบ
ภาวะผู ้ นํากับ
ประสิทธิผล

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู ้ นํากับสมาชิก
โครงสร ้ างของงาน
อํานาจในตําแหน่ง

ดี
ชัด
มาก

ดี
ชัด
น ้ อย

ดี
ไม่ชัด
มาก

ดี
ไม่ชัด
น ้ อย

ไม่ดี
ชัด
มาก

ไม่ดี
ชัด
น ้อย

ไม่ดี
ไม่ชัด
มาก

ไม่ดี
ไม่ชัด
น ้ อย
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 2. ในสถานการณที่ตองควบคุมปานกลาง ผูนําแบบมุงสัมพันธ (หรือมีแอลพีซีสูง) จะมีประสิทธิผลสูง

กวาผูนําแบบมุงงาน 

 3. ในสถานการณที่ควบคุมนอย ผูนําแบบมุงงาน (มีแอลพีซีตํ่า) จะมีประสิทธิผลสูงกวาผูนําแบบมุง

ความสัมพันธ 

 ขอใหผูเรียนทดลองทําแบบวัดตามทฤษฎีสถานการณของฟดเลอรทายบทเรียนน้ี (จากผูสอน) แลว

นําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับตารางที่ 8.1 และภาพที่ 8.5 ซึ่งเปนผลการศึกษาของฟดเลอรวา คะแนน แอล

พีซีที่ไดระบุวาทานอยูในสถานการณใดจึงมีประสิทธิผลที่สุด 

7. ทฤษฎีวิถีทาง-เปาหมาย  (Path - Goal Theory) 

 เปนทฤษฎีเชิงสถานการณที่พัฒนาโดยเฮาสและมิทเชลล (House & Mitchell, 1974)  ซึ่งมีความ

เช่ือวา  ผูนําสามารถสรางแรงจูงใจในการทํางานแกผูตามได  โดยเพิ่มจํานวนและชนิดของรางวัล

ผลตอบแทนที่ไดรับจากการทํางานน้ัน  ผูนํายังสามารถสรางแรงจูงใจดวยการทําใหวิถีทาง (Path) ที่จะไปสู    

เปาหมายชัดเจนข้ึน และงายพอที่ผูปฏิบัติจะสามารถทําสําเร็จ  ซึ่งผูนําแสดงพฤติกรรมดวยการชวยเหลือ

แนะนํา  สอนงานและนําทางหรือเปนพี่เลี้ยงคอยดูแล  นอกจากน้ีผูนํายังชวยสรางแรงจูงใจไดดวยการชวย

แกไขอุปสรรคขวางกั้นหนทางไปสูเปาหมาย  รวมทั้งสามารถชวยในการทําใหตัวงานเองมีความนาสนใจ   

 

 

 

 

อุปสรรค 

 

 

 

 

ภาวะผูนําแบบวิถีทาง – เปาหมาย 

 กําหนดเปาหมาย 

   ทําวิถีทางใหชัดเจน 

   เคลื่อนยายอุปสรรค 

   ใหการสนับสนุน 

 

ภาพท่ี 2.6แสดงความคิดเบื้องตนของทฤษฎีวิถีทาง – เปาหมาย 

ที่มา : Northouse, 2001, หนา 90 

 

ภาวะผู ้นําแบบวิถีทาง - เป้าหมาย 

ผู ้ ใต้บังคับบัญชา เป้าหมาย 

(ผลผลิต) 
วิถีทาง วิถีทาง 
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โดยทฤษฎีวิถีทาง – เปาหมายน้ี ความรับผิดชอบของผูนําก็คือ การเพิ่มแรงจูงใจใหแกผูตามให

สามารถบรรลุไดทั้งเปาหมายสวนตนและเปาหมายขององคการในขณะเดียวกันซึ่งผูนําสามารถเพิ่มแรงจูงใจ

แกผูตามไดดวยวิธีใดวิธีหน่ึงในสองวิธีตอไปน้ี 

1) ทําใหวิถีทางที่ผูตามจะไดรับรางวัลตอบแทนใหมีความชัดเจน (Path clarification)ซึ่งไดแก 

การที่ผูนําทําความตกลงที่ชัดเจนกับผูตามเพื่อกําหนดพฤติกรรมหรือวิธีการทํางานใหสําเร็จแลว จะไดรับ

รางวัลตอบแทนจากองคการอยางไร 

2) ใชการเพิ่มปริมาณรางวัล (Increase rewards) ที่ผูตามยอมรับในคุณคาและมีความตองการ 

ซึ่งไดแก การที่ผูนําพูดคุยกับผูตามเพื่อจะไดทราบวา รางวัลอะไรที่ผูตามถือวาสําคัญแกตน กลาวคือ ผูตาม

ตองการรางวัลที่เปนแรงจูงใจภายในที่เกิดจากงานเองหรือ ตองการรางวัลที่เปนแรงจูงใจจากภายนอก เชน 

การข้ึนเงินเดือน หรือการเลื่อนตําแหนงหนาที่การงานสูงข้ึน เปนตน 

ภารกิจของผูนําในการเพิ่มผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานและการทําความชัดเจนตอวิถีทางที่ผู

ตามสามารถปฏิบัติเพื่อใหสําเร็จและไดรับรางวัลผลตอบแทนจากงานสําเร็จน้ัน ผูนํามีบทบาทตอการเพิ่ม

แรงจูงใจใหแกผูตามในทฤษฎี วิถีทาง-เปาหมาย อธิบายไดดวยภาพที่ 2.7 
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ทําวิถีทางใหชัดเจน    การเพิ่มรางวัล   

     (Path Clarification)       (Increase Rewards) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลาวโดยยอ ทฤษฎีวิถีทาง – เปาหมายเปนทฤษฎีที่ใชอธิบายวา ผู นําจะสามารถชวยเหลือ

ผูใตบังคับบัญชาใหเดินไปตาม(Leadership Style) ที่เหมาะสมที่สามารถเพิ่มความคาดหวังในความสําเร็จ 

 มโนทัศนของทฤษฎีวิถีทาง – เปาหมายคอนขางมีความซับซอน เพื่อใหเกิดความเขาใจไดงายข้ึนจึง

แบงทฤษฎีดังกลาวออกเปนสวนยอย ๆ  ดังแสดงในภาพที่ 8.8  ซึ่งระบุองคประกอบตาง ๆ ของทฤษฎี

วิถีทาง-เปาหมายไดแก 1)พฤติกรรมผูนํา (Leader behaviors) 2)คุณลักษณะสวนบุคคลของ

ผูใตบังคับบัญชา (Subordinate characteristics) 3) คุณลักษณะของงาน (Task characteristics) และ 4) 

ผู ้ กําหนดสิงทีผู ้ตามต้องทํา 

ให้บรรลุผลงานทีต้องการ 

ผู ้นําแจ้งบทบาทในงานของ 

ผู ้ตามให้ทราบชัดเจน 

ผู ้ตามได้รับความรู้และความ 

มันใจเพิมขึ นว่าจะทํางานได้ 

สําเร็จ 

ผู ้นําเรียนรู้ เกียวกับความต้องการ 

ของผู ้ตาม 

ผู ้นําจัดรางวัลทีผู ้ตามต้องการ 

เข้าคู่กับผลงานทีผู ้ตามทําได้ 

สําเร็จตามต้องการ 

ผู ้นําเพิมคุณค่าของผลงาน 

ให้แก่ผู ้ตามมากขึ น 

ผู ้ตามเพิมความพยายามและ 

มีแรงจูงใจสูงขึ น 

ผลงานขององค์การ 

ประสบความสําเร็จ 

ภาพท่ี 2.7บทบาทของผูนําตามทฤษฎีวิถีทาง – เปาหมาย 

ที่มา  :  Daft, 1999, หนา 103 
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การจูงใจ (Motivation) ทฤษฎีวิถีทาง –เปาหมายเช่ือวา พฤติกรรมแตละแบบของผูนําจะมีผลตอแรงจูงใจ

ของผูใตบังคับบัญชาแตกตางกัน แตทั้งน้ียังข้ึนอยูกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูใตบังคับบัญชาและ

คุณลักษณะของงานอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8แสดงองคประกอบสําคัญของทฤษฎีวิถีทาง – เปาหมาย 

ที่มา  :  Northouse, 2001, หนา 91 

  

จากภาพที่ 9 แมจะแสดงใหเห็นองคประกอบยอยของทฤษฎีวิถีทาง – เปาหมายดังกลาวมาแลวก็

ตาม แตสามารถกลาวรวมเปนกลุมองคประกอบใหญได 2 สวนคือ พฤติกรรมผูนําและสถานการณที่เอื้อตอ

ผูนํา (Situational contingencies) ตอไปน้ีจะกลาวถึงแบบพฤติกรรมผูนําตามทฤษฎีดังน้ี 

 

 

พฤติกรรมของผู ้ นํา 

- แบบสนับสนุน 

- แบบสังการ 

- แบบมุ่งมัน

ความสําเร็จ ของงาน 

- แบบให้มีส่วนร่วม 

คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู ้ใต้บังคับบัญชา 

คุณลักษณะของงาน 

ผู ้ ใต้บังคับบัญชา 
เป้าหมาย 

(ผลผลิต) แรงจูงใจ 
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คุณลักษณะความเปนผูนํา 

ยุคล (Yuk. 1988, p. 15) ไดสังเคราะหผลงานการวิจัยของนักวิจัยหลายทานเพื่อหาคุณลักษณะ

ความเปนผูนําหรือภาวะผูนําดานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลสรุปได  8ประการดังน้ี (สุเทพพงศ

ศรีวัฒน, 2545, หนา 15) 

1. การเปนผูที่มีระดับความมีพลังสูงทนตอความเครียดไดดี (High EnergyLevel and Stress 

Tolerance) รวมทั้งมีความแข็งแกรงทางกายคุณลักษณะเหลาน้ีทําใหผูนําสามารถทํางานในหนาที่ของตน

ซึ่งเต็มไปดวยปญหาขอขัดแยงหรืองานสําคัญเรงดวนตางๆไดดีนอกจากน้ียังชวยใหมีโอกาสที่จะตัดสินใจได

ดีและมีความถูกตองกอใหเกิดความมั่นใจแกผูตามวาสามารถนําพาไปในทิศทางที่ถูกตองภายใตภาวะวิกฤต 

2. ความมั่นใจในตนเอง (Self – Confidence) มีความหมายครอบคลุมถึงการเคารพตนเองนับถือ

ตนเองและความมีประสิทธิภาพในตนเองเปนคุณลักษณะที่มีผลตอความมีประสิทธิผลและความกาวหนา

ของผูนําเพราะผูนําที่ขาดความมั่นใจในตนเองยอมยากตอการมีอิทธิพลใหเกิดการใชความพยายามของผูอื่น

เพิ่มข้ึน 

3. มีความเช่ือมั่นตอความสามารถภายในตนเอง (Internal Locus of Control)จะชวยทําใหผูนํา

พยายามมีอิทธิพลเพื่อบรรลุเปาหมายปลายทางที่ตนตองการผูนําที่มีความเช่ือมั่นตอความสามารถภายใน

ตนเองจะมีทัศนะมุมมองเชิงมุงอนาคตเปนฝายริเริ่มเชิงรุกในการกําหนดกลยุทธการบรรลุวัตถุประสงค

รวมทั้งการคนหาวิธีการแกปญหาดวยตนเอง 

4. การมีวุฒิภาวะดานอารมณ (Emotional Maturity) ผูนําที่มีวุฒิภาวะดานอารมณจะสามารถ

ปรับตัวไดดีปราศจากภาวะปกติตางๆทางจิตสามารถเขาใจตนเองไดอยางถูกตองแมนยําจะลดอัตตาของ

ตนเองลงและระมัดระวังตอความรูสึกความตองการของผูอื่นมากข้ึน 

5. ความสัตยซื่อถือคุณธรรมยึดมั่นหลักการ (Personal Intigrity) หมายถึงพฤติกรรมที่คงเสนคงวา

ของบุคคลที่มีคานิยมยึดมั่นในหลักการมีความสัตยซื่อมีจริยธรรมและมีความนาเช่ือถือไววางใจยอมไดรับ

ความจงรักภักดีจากผูใตบังคับบัญชาความนาเช่ือถือไววางใจเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหบุคคลมีอํานาจ

จากความเช่ียวชาญ (Expert Power)และมีอํานาจจากการอางอิง (Referent Power) 

6. มีแรงจูงใจดานอํานาจสังคม (Socialized Power Motivation) ผูนําที่มีความตองการดาน

อํานาจสูงสอดคลองกับบทบาทที่จําเปนทางการบริหารและเกี่ยวของกับการใชอํานาจและอิทธิพลในการ

ปฏิบัติงานในขณะที่ผูมีความตองการดานอํานาจตํ่ามักจะขาดความกระตือรือรนและขาดการแสดงบทบาท

อยางเปดเผยในการเปนผูนํากิจกรรมตางๆ 

7. มีความตองการมุงความสําเร็จในระดับสูงปานกลาง (Moderately HighAchievement 

Orientation) เพราะจะมีแนวโนมในการใสใจตอวัตถุประสงคของงานสูงเต็มใจแสวงหาความรับผิดชอบใน

การแกปญหาที่เกี่ยวกับงานในทางตรงกันขามผูนําที่มุงความสําเร็จตํ่าจะขาดแรงจูงใจในการแสวงหาโอกาส

ที่จะสรางความทาทายแกงาน 



36 
 

8. มีความตองการไดรับความรักผูกพันจากผูอื่นในระดับตํ่าปานกลาง (LowNeed for Affiliation) 

ผูนําที่ตองการความรักผูกพันสูงเกินไปมักใหความใสใจดานความสัมพันธเปนประเด็นหลักมากกวาสนใจ

ดานงานดังน้ันจึงสงผลตอประสิทธิผลของงานในขณะเดียวกันผูนําที่ตองการดานความรักผูกพันตํ่าเกินไปมี

แนวโนมที่จะโดดเด่ียวขาดแรงจูงใจไมเขารวมกิจกรรมตางๆทําใหขาดสัมพันธภาพที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา

และบุคคลทั่วไป 

พระธรรมปฎก (2545: 8) ไดกลาวถึงคุณลักษณะความเปนผูนําที่ดีดังน้ีคือ 

1. ผูนําตองมีคุณความดีมีความรูความสามารถเปนแบบอยางใหบุคคลอื่นเกิดความศรัทธามีความ

มั่นใจในตัวผูนํา 

2. ผูนําทําใหผูตามเกิดความมั่นใจในตนเองวาเขามีศักยภาพที่จะทํากิจกรรมหรืองานใหสําเร็จได 

3. ผูนําทําใหผูตามมีการประสานมือและประสานใจมีความสามัคคีมีความพรอมเพรียงมุงสู

จุดมุงหมายอันเดียวกัน 

4. ผูนําทําใหผูตามมีความมั่นใจในงานเห็นวางานเปนสิ่งที่ดีมีคุณคาและมีประโยชนจนทําใหเกิด

ความรักและอยากทํางานมีความต้ังใจทํางานไมทอถอยและไมทอแท 

5. ผูนําทําใหผูตามไดพัฒนาตนเองอยูเสมอหาวิธีสนับสนุนและสงเสริมหรือใหโอกาสเขาไดพัฒนา

ตนเองอยูเสมอ 

6. ผูนําที่ย่ิงใหญจะตองมองกวางหมายถึงไมใชมองแคองคการหรือชุมชนตองมองวาอะไรมีอิทธิพล

หรือสงผลจากภายนอกจากสังคมอื่นจากปญหาของโลกจากกระแสโลกาภิวัตนผูนําตองคิดไกลหมายถึงคิด

ในเชิงเหตุปจจัยเช่ือมโยงอดีตประสานปจจุบันและหย่ังเห็นอนาคตผูนําตองใฝสูงหมายถึงมีจุดมุงหมายที่ดี

งามสูงสงคือความดีงามของชีวิตของสังคมและความเจริญกาวหนามีสันติสุขของมวลมนุษยมีความมุงมั่นที่

จะสรางสรรคงานที่ดีมีคุณคาเปนประโยชนสูงสุด 

จากการประมวลแนวคิดเรื่องคุณลักษณะความเปนผูนําสรุปไดวาคุณลักษณะของผูนําที่มี

ประสิทธิผลคือเปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีทักษะในการบริหารจัดการและมีความสามารถในการชัก

จูงบุคคลอื่นใหรวมมือและปฏิบัติตามอันจะสงผลใหงานประสบ 

ความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 

8. ทฤษฎีภาวะผูนําใหมเชิงเสนหา (Neocharismatic Theories) 

 เปนกลุมของทฤษฎีภาวะผูนําลาสุดที่ใหความสําคัญดานคุณลักษณะของผูนําที่เปนความสามารถ

พิเศษหรือความมีเสนหา (Charisma) เฉพาะบุคคลซึ่งเปนแนวคิดภาวะผูนําเชิงวีรบุรุษ (Heroic 

leadership) ไดแก ทฤษฎีภาวะผูนําที่ถูกกลาวขานมากในปจจุบัน ภายใตช่ือตาง ๆ เชน ภาวะผูนําโดย

เสนหา (Charismatic leadership) ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ (Transformational leadership) ภาวะผูนํา

เชิงวิสัยทัศน (Visionary leadership) ภาวะผูนําเชิงศีลธรรม (Moral leadership) เปนตน ในที่น้ีจะกลาว

เพียง 2 ทฤษฎีโดยละเอียดดังน้ี 
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ภาวะผูนําโดยเสนหา  (Charismatic  Leadership) 

 เปนทฤษฎีที่กลาวถึง ผูนําอีกประเภทหน่ึงที่เกิดข้ึนจากการไดรับการยอมรับยกยองอยางสูงจาก

ลูกนองหรือบุคคลทั่วไป  เน่ืองจากบุคคลผู น้ันมีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกวาคนทั่วไป  ตัวอยางเชน  

มหาตมะคานธี ผูนําที่อุทิศตนในการตอสูเพื่อเอกราชของอินเดีย  มาตินลูเธอรคิง ผูนําในการตอสูเพื่อสิทธิที่

เทาเทียมกันของมนุษย  เปนตน  บุคคลเหลาน้ีเปนผูนําเน่ืองจากการแสดงพฤติกรรมที่เปนแบบอยางในดาน

คุณงามความดีและการเสียสละอุทิศตนเพื่อคนอื่นและสวนรวม ทําใหคนอื่นเกิดความยกยองช่ืนชมพรอมที่

จะเช่ือฟงและปฏิบัติตาม ทําใหผูน้ันมีอํานาจพระคุณซึ่งมีอิทธิพลตอผูอื่น ในที่น้ีขอเรียกวา “อํานาจโดย

เสนหา” (Charisma)  และเรียกผูนําประเภทน้ีวา “ผูนําโดยเสนหา”  (Charismatic leaders) 

 การยอมรับในความเปนผูนํา และการมีอํานาจโดยเสนหาดังกลาวจึงเกิดจากผูตามมีตอตัวผูนําคนน้ัน  

โดยผูตามจะแสดงพฤติกรรมและความรูสึกใหสามารถสังเกตและเห็นไดใน 9 ประการตอไปน้ี 

1. มั่นใจวา ความคิดหรือความเช่ือของผูนําคือสิ่งที่ถูกตอง 

2. มีความเช่ือที่คลายกับผูนํา 

3. แสดงการยอมรับตอผูนําโดยปราศจากขอสงสัยใด ๆ  

4. แสดงการใหความรักและพึงพอใจตอผูนํา 

5. เต็มใจที่จะเคารพเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูนํา 

6. พยายามลอกเลียนแบบและเอาอยางผูนํา 

7. มีความรูสึกรวมกับผูนําในการปฏิบัติภารกิจ 

8. พยายามยกระดับเปาหมายของกลุมหรือองคการใหสูงข้ึน 

9. รูสึกเปนสวนหน่ึงของกลุมและใหความรวมมือชวยใหงานหรือองคการบรรลุเปาหมาย 

 ในสวนของตัวผูนําโดยเสนหาน้ัน ผลการศึกษาของคองเกอรและคานันโก (Conger and Kanungo, 

1998, p.51)ไดสรุปเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําโดยเสนหากับผูนําที่มิใชผูนําโดยเสนหา ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 2.2แสดงพฤติกรรมของผูนําโดยเสนหากับผูนํามิใชผูนําโดยเสนหา(Charismatic and non- 

charismatic leaders behaviors) 

 

ลักษณะของพฤติกรรม ผูนําโดยเสนหา 

Charismatic Leaders 

ผูนําท่ีมิใชผูนําโดยเสนหา 

Non-Charismatic Leaders 

1. การดํารงสถานภาพ  

(Status quo) 

1. ไมยึดติดในสถานภาพเดิมแต

ตองการแสวงหาการเปลี่ยนแปลงใหม

1.พอใจสถานภาพเดิม พยายาม

ปกปองและคงสถานภาพเดิม

ตอไป 

2. เปาหมายอนาคต 

(Future goal) 

2. มีวิสัยทัศนอนาคตเชิงอุดมการณ

ที่แตกตางจากสภาพเดิมมาก 

2.เปาหมายอนาคตตองไม

แตกตางจากเดิมนัก 
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3. การสรางความรักชอบพอ 

(Likeableness) 

3.สรางมุมมองและแนวคิดตอ

วิสัยทัศนเชิงอุดมการณรวมกับ

ลูกนองทําใหลูกนองรักช่ืนชม

ศรัทธาตอหัวหนาและอยาก

เลียนแบบอยางตามหัวหนา 

3. ใชแนวคิดและมุมมองตองาน

รวมกับลูกนองทําใหลูกนองรัก

และพึงพอใจตน 

4. การสรางความนาไววางใจ 

(Trustworthy) 

4. แสดงออกดวยพฤติกรรมเสียสละ

แมประโยชนตนเอง แสดงความ

กลาเสี่ยงเพื่อใหสามารถบรรลุ

เปาหมายอุดมการณที่วางไว 

4. ใชการชักชวนใหลูกนอง

เสียสละเพื่อสวนรวม 

5. ความเช่ียวชาญ  

(Expertise) 

 

 

6.พฤติกรรมทั่วไป 

(Behavior) 

5.เช่ียวชาญในการสรางทางเลือก

หรือวิธีใหมที่ตางจากเดิม โดย

พยายามเอาชนะอุปสรรค เชน 

กฎระเบียบตาง ๆ 

6. ทาทายคานิยม ปทัสถานเดิม

เพื่อใหคนหาสิ่งที่ดีกวา และนําไปสู

การเปลี่ยนแปลง 

5. เช่ียวชาญในการใชวิธีการเดิม 

ภายใตกรอบระเบียบขอบังคับ

ตาง ๆ ที่มีอยูแลว 

 

6. คอนขางอนุรักษนิยม ยึดมั่น

ตอคานิยมและปทัสถานเดิม 

 

ตารางที่ 2.2(ตอ) 

ลักษณะของพฤติกรรม ผูนําโดยเสนหา 

Charismatic Leaders 

ผูนําท่ีมิใชผูนําโดยเสนหา 

Non-Charismatic Leaders 

7. ความรูสึกไวตอ

สภาพแวดลอม  

(Environmental sensitivity) 

 

8. สรางความสมานฉันท 

และความชัดเจน 

(Articulation) 

9. ฐานของอํานาจ 

(Power base) 

7.ไวตอการรับรูและตองการใชการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

เพื่อเปนเครื่องมือนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม 

8. เกงในการทําใหทุกคนชัดเจน

และยึดมั่นตอวิสัยทัศนและทําใหทุก

คนปรารถนาจะไปถึง 

9.ใชอํานาจสวนบุคคล (เกิดจาก 

ความเช่ียวชาญการไดรับการยกยอง

ช่ืนชมศรัทธาในคุณธรรมความดี) 

7.รับรูชาตอการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมเพราะตองการคง

สถานภาพเดิม 

 

8. ออนตอการชักชวนและทํา

ความเขาใจแกคนอื่นตอเปาหมาย

และวิธีการบรรลุเปาหมาย 

9.ใชอํานาจในตําแหนงและ

อํานาจสวนบุคคล (เชนการใหคุณ

ใหโทษ ความเช่ียวชาญ เปนตน) 

 

ท่ีมา : Conger &Kanungo, 1998, หนา 51 
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 อยางไรก็ตาม กระบวนการที่ผูนําโดยเสนหาใชในการทําใหผูตามเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเกิด

ความผูกพันข้ึนน้ัน  ยังเปนเรื่องที่ไมสามารถอธิบายไดชัดเจนนัก  แตก็มีแนวโนมที่พอเช่ือไดวา  ความรูสึก

ผูกพันของผูตามจะเพิ่มข้ึนถาผูนําสามารถทําใหวิสัยทัศนมีความชัดเจน สามารถเขาใจไดงายจนผูตามรูสึก

มั่นใจวาทําไดสําเร็จจริง  ผูนําที่ริเริ่มกลยุทธใหมๆ  จึงมีความเสี่ยงตอความสําเร็จคอนขางมาก  แตเมื่อกล

ยุทธน้ันประสบความสําเร็จได  ก็จะย่ิงเพิ่มลักษณะความเสนหาใหแกตัวผูนําย่ิงข้ึนและเพิ่มความสําเร็จของ

องคการตามไปดวย 

 ผูนําโดยเสนหาสามารถมีอิทธิพลที่กระทบตอองคการอยางมหาศาลโดยไมจําเปนตองเปนผลกระทบ

ดานบวกเสมอไป  ดังตัวอยางของผูประกอบการที่สามารถนําพาบริษัทไปสูความรุงเรืองมากได  แตตอมา

ดวยความหลงตนเองกับคนอื่น  สุดทายทําใหบริษัทพบความหายนะในเวลาตอมาการที่ผูนําโดยเสนหามี

พฤติกรรมหลงอํานาจดังกลาว จะแสดงออกดวยการควบคุมกํากับครอบงํา ใชอารมณกับผูตาม  ขาด

ความรูสึกที่ไวตอความตองการของผูอื่นเชิงบวกจะแสดงการเสียสละอยางบริสุทธ์ิใจในการสนับสนุนการ

ดําเนินงานทั้งหลายใหไปสูวิสัยทัศนขององคการอยางแทจริง ในขณะเดียวกันก็จะคอยเอาใจใสไมละเลยที่

จะตอบสนองความตองการสวนบุคคลของผูตามควบคูไปดวย 

 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 1. ความหมายของภาวะผูนํา 

ภาวะผูนําเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงสําหรับผูบริหารองคกรที่ตองนําเอาไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

สถานการณและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริหารในลักษณะที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกรดังที่บังอรศรีสุทธิกุล(2544,หนา 12) กลาววาภาวะผูนําเปนการ

กระทําหรือพฤติกรรมของผูนําในฐานะของผูบริหารที่ใชอิทธิพลและความสัมพันธของพลังอํานาจที่มีในตน

แสดงบทบาทตอผูใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสมในแตละสถานการณที่แตกตางกันทั้งน้ีผูนําที่ดีจะตองมี

ภาวะผูนํามีความคิดริเริ่มสรางสรรคมี วิสัยทัศนที่กวางไกลในการวางเปาหมายในอนาคตมีนโยบายและ

แผนงานที่เดนชัดมีความเด็ดขาดมีวินัยในตนเองมีความรอบรูในหลักวิชาและเต็มใจที่จะเผชิญกับความเสี่ยง

ตองมีไหวพริบสามารถกระตุนใหผูอื่นปฏิบัติตามสูจุดหมายรวมกันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกรโดย

ผานกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดคอยควบคุมการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานในองคกรใหบรรลุเปาประสงคที่ต้ังไวซึ่งสอดคลองกับชาญชัยอาจินสมาจาร(2546,หนา126) ให

ความหมายภาวะผูนําไววาภาวะผูนําคือการทําใหสิ่งตางๆสําเร็จลุลวงโดยผานคนอื่นโดยมีจุดประสงคที่ตอง

ทําใหงานสัมฤทธิผลผูนําที่สามารถนําเฉพาะสิ่งที่ตองการดวยการสนับสนุนของทีมงานซึ่งถูกชักจูงให

ดําเนินการตามภาวะผูนําจึงเกี่ยวของกับการสงเสริมและดลบันดาลใหเอกบุคคลหรือทีมเพื่อใหสามารถทํา

ในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อใหผลลัพธที่ตองการและชัยยนตเสรีเรืองยุทธ(2548,หนา 8) กลาววาภาวะผูนําคือการใช

ความสามารถทักษะในการนําพาองคกรไปสูเปาหมายโดยใชหลักการกระบวนการบริหารงานที่มี
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ประสิทธิภาพเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนในองคกรนอกจากน้ีแบส (Bass, 1985,pp. 7-14 อางถึง

ในฐิติพงศคลายใยทอง, 2547,หนา 18-19)ไดรวบรวมความหมายของภาวะผูนําตามที่มีผูใหไวและได

จําแนกความหมายของภาวะผูนําออกเปน11 กลุมคือ 

1. ภาวะผูนําในฐานะเนนกระบวนการของกลุม (Group Process) ภาวะผูนําเปนผลของความ

เปลี่ยนแปลงของกลุมและกิจกรรมของกลุม 

2. ภาวะผูนําในฐานะเปนบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพภาวะผูนําเปนการผสมผสาน

คุณลักษณะตางๆที่ชวยใหสามารถจูงใจบุคคลอื่นใหปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 

3. ภาวะผูนําในฐานะเปนศิลปะที่กอใหเกิดการยินยอมตามภาวะผูนําเปนการใชอํานาจทั้งทางตรง

และทางออมหรือมีอิทธิพลตอสมาชิกของกลุมที่จะทําใหสมาชิกของกลุมทําตามที่ผูนําตองการ 

4. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการใชอิทธิพลเปนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอพฤติกรรมตางๆของสมาชิก

ของกลุมความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามเปนไปตามสมัครใจมิใชการขมขูบังคับ 

5. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนพฤติกรรมภาวะผูนําเปนพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการควบคุม

สั่งการกิจกรรมของกลุม 

6. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนรูปแบบของการจูงใจ (Persuasion) ภาวะผูนําเปนศิลปะในการเกลี้ย

กลอมจูงใจหรือดลใจสมาชิกของกลุมใหรวมมือในการปฏิบัติภารกิจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเปนการจูงใจ

ใหบุคคลอื่นทําตามมิใชการบังคับขูเข็ญหรือใชอํานาจ 

7. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนความสัมพันธของอํานาจ (Power Relation) ภาวะผูนําเปนความ

แตกตางระหวางอํานาจของผูนํากับผูตามผูนํายอมใชอํานาจทางหน่ึงทางใดใหผูตามปฏิบัติตาม 

8. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนเครื่องมือในการบรรลุเปาหมายตามแนวคิดน้ีภาวะผูนําเปนเครื่องมือที่

สําคัญและจําเปนเพื่อการบรรลุเปาหมายของกลุมผูนํามุงสนใจงานมากกวาบุคคล 

9. ภาวะผูนําในฐานะเปนผลของปฏิสัมพันธภาวะผูนําเปนผลของการกระทําของกลุมซึ่งเกิดจาก

ปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามและปฏิสัมพันธระหวางผูตามดวยตนเอง 

10. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนความแตกตางของบทบาทบทบาทของผูนําแตกตางจากบทบาทของผู

ตามบทบาทของภาวะผูนําเปนการประสานสัมพันธบทบาทตางๆในกลุมและควบคุมช้ีนํากิจกรรมของกลุม

เพื่อการบรรลุเปาหมาย 

11. ภาวะผูนําในฐานะที่สงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคลผูนําทําหนาที่กําหนดขอบขายและ

สงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคลกําหนดชองทางและเครือขายของการติดตอสื่อสารตลอดจน

กระบวนการของการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลภาวะผูนําเปนผลของปฏิสัมพันธภายในกลุมผูนํามุงสนใจ

บุคคลมากกวางาน 

ดังน้ันอาจกลาวไดวาภาวะผูนําหมายถึงกระบวนการปฏิบัติงานอยางมีศิลปะโดยใชกลยุทธของ

บุคคลที่มีอิทธิพลเหนือคนอื่นและนําคนอื่นในการปฏิบัติงานโดยคนเหลาน้ันมีความยินดีใหความรวมมือรวม

ใจในการปฏิบัติงานน้ันๆจนเสร็จสิ้นภารกิจตามวัตถุประสงคขององคกรน้ัน 
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2. ความสําคัญของภาวะผูนํา 

ภาวะผูนําเปนสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับองคกรผูบริหารที่มีภาวะผูนํายอมจะนําองคกรใหประสบ

ผลสําเร็จดังที่ไรทและโน (Wright and Noe, 1995,p. 392) ไดกลาววาภาวะผูนําเปนสิ่งที่สําคัญอยางย่ิง

สําหรับองคกรเพราะจะเพิ่มเสริมความสําเร็จขององคกรในระยะยาวงานของภาวะผูนําจึงไมใชเปนการ

ดําเนินงานตามกรอบงานประจําแตจะเปนการดําเนินงานใหเกิดผลที่สรางสรรคตอองคกรใชแนวคิดหรือ

ทฤษฎีใหมเพื่อพัฒนาองคกรภายใตสถานการณแหงการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับแนวคิดของราชิกและส

แวนสัน (Razik and Swanson, 2001,p. 317) ที่วาภาวะผูนําคือการคิดอุบายวิธีที่จะรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและผูนําจะกระทําเสมือนกับผูควบคุมการเปลี่ยนแปลงนอกจากน้ีณัฐนรีศรีทอง 

(2551 : 83-84) กลาววาผลที่เกิดจากภาวะผูนําตอการทํางานของผูตามและเพื่อนรวมงานไดแกการบรรลุ

เปาหมายของหนวยงานการมีกระบวนการทํางานในหนวยงานดวยความราบรื่นกลาวคือผูนําผูตามและ

เพื่อนรวมงานมีความสามัคคีรวมมือรวมใจกันทํากิจกรรมอยางเต็มความสามารถและมีความยืดหยุนตอ

ปจจัยภายนอกโดยมีความสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกภายนอก 

หนวยงานจึงสรุปไดวาภาวะผูนํามีความสําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรโดยผูนํา

ขององคกรที่ดีตองมีภาวะผูนําในการบริหารงานภายใตบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อนําองคกรสู

เปาหมายที่กําหนดไว 

3. ประเภทและคุณลักษณะความเปนผูนํา 

ในการจําแนกประเภทและคุณลักษณะของความเปนผูนําน้ันข้ึนอยูกับเกณฑการจําแนกซึ่ง

นักวิชาการหลายๆสาขามีความคิดเห็นแตกตางกันออกไปโดยที่แตละสาขาก็มีแนวคิดในการจําแนกแตกตาง

กันเชนนักวิชาการทางจิตวิทยาสังคมเช่ือวากลุมเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดลักษณะของผูนําสวน

นักสังคมวิทยาเช่ือวาผูนําข้ึนอยูกับสภาวการณของสังคมเปนตนซึ่งเชอเมอฮอรนและคณะ (Schermerhorn 

and other, 2005,หนา 241 อางถึงในสมยศนาวีการ, 2546,หนา158-159) จําแนกภาวะผูนําออกเปน 2 

แบบคือ 

1. ภาวะผูนําที่เปนทางการ (Formal Leadership) เกิดจากการที่บุคคลใชอํานาจตามตําแหนง

หนาที่ที่เปนทางการในองคกรบุคคลที่ดํารงตําแหนงบริหารมีโอกาสและความรับผิดชอบที่จะใชภาวะผูนํา

อยางเปนทางการภายใตความสัมพันธกับผูตามผูบริหารบางคนมีความเขาใจดีตออํานาจหนาที่และ

ความสัมพันธอยางเปนทางการกับผูตามผูบริหารเหลาน้ีจะเปนผูนําที่ดี 

2. ภาวะผูนําที่ไมเปนทางการ (Informal Leadership) เกิดจากการที่บุคคลไมมีอํานาจหนาที่ที่

เปนทางการสามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอื่นแมวาพวกเขาจะไมไดถูกแตงต้ังใหเปนผูนําอยาง

เปนทางการพวกเขาสามารถกลายเปนผูนําเพราะความสามารถพิเศษหรือทักษะเฉพาะดานที่บุคคลอื่น

จําเปนตองใชหรือมีลักษณะพิเศษสวนบุคคลที่สามารถมีอิทธิพลตอบุคคลอื่นอีกทั้งเบทแมนและสเนลล 

(Bateman and Snell, 2004,p. 368 อางถึงในธวัชบุณยมณี,2550,หนา 5-6) กลาววาหากจําแนกภาวะ

ผูนําโดยพิจารณาจากพฤติกรรมอาจแบงได 2 แบบคือ 
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1. ภาวะผูนําเชิงติดตามดูแล (Supervisory Leadership) เปนภาวะผูนําแบบช้ีแนะสนับสนุนและ

ใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแกสมาชิกแบบวันตอวัน 

2. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (Strategic Leadership) เปนภาวะผูนําแบบใหเปาหมายและแนวทางแก

องคกรและทํางานรวมกับบุคคลอื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงและสรางสรรคองคกรไปสูอนาคตที่ดีกวา 

นอกจากน้ีเคทเดวิท (Keit Davis, 1972 pp. 102-104 อางถึงในชัยวุฒิจุฑาพันธสวัสด์ิ,2545,หนา

13-14) ไดเสนอคุณลักษณะของความเปนผูนําทีดี่มีประสิทธิภาพจะตองมีคุณลักษณะดังน้ี 

1. มีความเฉลียวฉลาดสามารถจูงใจผูใตบังคับบัญชาและมีความรูประสบการณเหนือผูอื่น 

2. มีวุฒิภาวะทางสังคมมีความเช่ือมั่นในตนเองยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นโดยตัดสินใจอยางมี

เหตุผล 

3. มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงมุงมั่นและความเพียรพยายามกระทําการใดๆใหสําเร็จไมยอทอตอ

อุปสรรค 

4. มีมนุษยสัมพันธดีมีความเปนกันเองและมีทักษะในการติดตอสื่อสารเปนผูมีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผูใตบังคับบัญชากอใหเกิดบรรยากาศที่ดี 

กลาวโดยสรุปไดวาการจําแนกประเภทของภาวะผูนําสามารถจําแนกไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับ

เกณฑจําแนกน้ันๆและคุณลักษณะผูนําที่ดีคือผูที่มีความฉลาดรอบรูมีวุฒิภาวะทางสังคมมีความมุงมั่นเพียร

พยายามตัดสินใจอยางมีเหตุผลและมีมนุษยสัมพันธดีมีทักษะในการติดตอสื่อสาร 

4. ความหมายของผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนผูจูงใจใหบุคคลปฏิบัติงานเกินกวาความคาดหวังตามปกติมุงไปที่ภารกิจ

งานดวยความสนใจเกิดข้ึนภายในตนมุงการบรรลุความตองการในระดับสูงและทําใหพวกเขามีความมั่นใจใน

การที่จะใชความสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในภารกิจที่เกินปกติดังที่ณัฏฐพันธเขจรนันทน 

(2546,หนา 44) ไดใหความหมายของผูนําการเปลี่ยนแปลงไววาผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) 

หมายถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนสมาชิกขององคกรหรือมาจากภายนอกองคกรโดยมีวัตถุประสงคหลักที่

จะใชความรูทักษะความสามารถและประสบการณเพื่ออํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงขององคกร

ใหเกิดข้ึนและดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพปกติตัวแทนการเปลี่ยนแปลงขององคกรอาจจะเปนผูที่มี

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบหลายอยางดวยกันคืออาจจะเปนทั้งผูนําการเปลี่ยนแปลงผูอํานวยความ

สะดวกในการเปลี่ยนแปลงผูเจรจาตอรองระหวางกลุมผลประโยชนและเปนที่ปรึกษาในเรื่องตางๆที่เกิด

ข้ึนกับองคกรซึ่งจะข้ึนอยูกับสถานการณและความตองการของแตละองคกรวาตองการใหเขาแสดงบทบาท

และหนาที่ใดเปนสําคัญสอดคลองกับแบส (Bass, 1985,pp. 14-20 อางถึงในฐิติพงศคลายใยทอง, 2547,

หนา 21) ไดใหความหมายของผูนําการเปลี่ยนแปลงวาผูนําการเปลี่ยนแปลงคือผูที่กระตุนจูงใจผูตามให

กระทํามากกวาที่คาดหวังมีความเช่ือมั่นที่จะปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลตามที่ปรารถนาและใชความพยายามเพื่อ

ยกระดับความตองการของผูตามใหเปนลําดับข้ันของความตองการที่สูงข้ึนตามลําดับข้ันความตองการของ

มาสโลวและสุชาดารังสินันท (2550,หนา 114) กลาววาผูนําการเปลี่ยนแปลงหมายถึงบุคคลที่ตองการให
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เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในองคกรในเรื่องใดเรื่องหน่ึงและตองทํางานรวมกับกลุมบุคคลเพื่อผลักดันใหการ

เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตามที่ตองการ 

ดังน้ันอาจกลาวไดวาผูนําการเปลี่ยนแปลงหมายถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ตองการใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงข้ึนในองคกรโดยใชความรูทักษะความสามารถและประสบการณผลักดันใหการเปลี่ยนแปลง

เกิดข้ึนและสรางจูงใจผูรวมงานใหมีความเช่ือมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนขององคกร 

5. คุณสมบัติของผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ธีระรุญเจริญและคณะ (2545,หนา137-140) ไดกําหนดคุณสมบัติของนักบริหารการเปลี่ยนแปลง

เอาไวดังน้ี 

1. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลวางแผนกลยุทธในการปรับปรุงคุณภาพขององคกรกระตุนสนับสนุน

สงเสริมใหมีการใชความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมตางๆที่มีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นเพื่อมุงเนนที่จะ

ใหบริการและการนําเอาโปรแกรมหรือกระบวนการใหมๆที่มีประโยชนเขามาใช 

2. มีความสามารถสูงตองเรียนรูอยางตอเน่ืองเปดตัวตอการเปลี่ยนแปลงและขอมูลขาวสารใหมๆ

อยูเสมอฉกฉวยขอมูลใหมที่เปนประโยชนใชเทคนิควิธีการใหมๆตระหนักถึงจุดออนและจุดแข็งขององคกร

เปลี่ยนสภาพสิ่งขัดขวางที่ไมไดคาดหวังใหกลายเปนสิ่งดีเปนโอกาสสําหรับตนเองและหนวยงานของตนเอง

พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอแสวงหาขอมูลปอนกลับจากบุคคลอื่นหนวยงานอื่นและแสวงหาโอกาสที่ไดเปน

ผูนําในเชิงการใชความรูใหมๆใหเกิดประโยชนแกองคกร 

3. มีความอดทนตอสิ่งที่มีความหมายเปนหลายนัยอันทําใหเกิดความเขาใจยากหรืออดทนตอสภาพ

เสี่ยงที่ตองตัดสินใจสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิธีการทํางานใหตอบสนองตอขอมูลใหมสถานภาพที่

เปลี่ยนแปลงไปหรือตออุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนโดยไมคาดฝนตองปรับตัวไดอยางรวดเร็วในสถานการณใหมๆ

อันนาสนใจและเขาไปแกปญหาที่ทาทายความสามารถมีความอดทนยืนหยัดจัดการกับความบีบค้ันตางๆได

อยางมีประสิทธิภาพเนนความสนใจไปที่ความเขมของการมองโลกในแงดีและตอสูฟนคืนจากความปราชัย

พายแพไดอยางรวดเร็ว 

นอกจากน้ีณัฏฐพันธเขจรนันทน (2546,หนา 44) ไดใหคุณสมบัติผูนําการเปลี่ยนแปลงไววาตอง

เปนผูนําที่มีความรูและทักษะในการใหคําแนะนําตางๆในการปรับตัวตอผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

เปลี่ยนแปลงและยังตองมีความสามารถในการวางแผนและสรางการเปลี่ยนแปลงในองคกรใหประสบ

ผลสําเร็จซึ่งตัวแทนการเปลี่ยนแปลงสมควรจะตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ 4 ประการคือ 

1. ทักษะในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลตัวแทนการเปลี่ยนแปลงจะตองสามารถสื่อสารสราง

ความเขาใจและกระตุนการสื่อสารแบบสองทางใหเกิดข้ึนในองคกรโดยเขาจะตองมีความสามารถในการชัก

จูงและเกลี้ยกลอมใหผูอื่นคลอยตามมองเห็นประโยชนของการเปลี่ยนแปลงและยอมเขารวมการ

เปลี่ยนแปลงตลอดจนตองยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเพื่อใหไดรับขอมูลมาทําการศึกษาวิเคราะหและ

แกไขขอบกพรองในการดําเนินงานอยางถูกตองและตรงประเด็น 
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2. ความสามารถในการประมวลวิเคราะหและแกไขปญหาผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองมีความรูทั้ง

ในดานทฤษฎีและทักษะปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงองคกรประการสําคัญเขาจะตองสามารถนําความรูไปใช

กับสถานการณจริงและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการวิเคราะหและแกไขปญหา

อยางเปนระบบและมีหลักการไมใชแกปญหาเฉพาะหนาเทาน้ัน 

3. ความสามารถในการเรียนรูสิ่งตางๆจากประสบการณสรางสภาพแวดลอมในการเปลี่ยนแปลง

ตลอดจนเลือกสรางแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการพัฒนาองคกรที่เหมาะสมโดยตัวแทน

การเปลี่ยนแปลงจะตองมีความยืดหยุนพรอมเปดใจพรอมรับตอความทาทายและเรียนรูสิ่งใหมๆเสมอไมถือ

ความเปนตัวเองจนไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจะตองเปนที่ยอมรับ

และใหความรวมมือในการปฏิบัติจากสมาชิกทุกคนที่มีสวนไดเสียจากการเปลี่ยนแปลง 

4. ความสามารถในการรับรูสถานการณและความรูสึกของผูอื่นการพัฒนาองคกรจะเกี่ยวของกับ

บุคคลจํานวนมากซึ่งมีความแตกตางกันตัวแทนการเปลี่ยนแปลงจึงสมควรจะตองรับรูและเขาใจถึงความ

ตองการและความรูสึกของบุคคลอื่นเพื่อจะเสนอนวัตกรรมที่สรางสรรคและสามารถแกปญหาอยาง

เหมาะสม 

สรุปวาคุณสมบัติของผูนําการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะของการใชความสามารถในการกระตุนสงเสริม

สรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานอยากเปลี่ยนแปลงการทํางานในองคกรเกินกวาความคาดหวังปกติในระดับที่

สูงข้ึนกวาเดิมและสรางการยอมรับใหเกิดข้ึนในการเปลี่ยนแปลงใหผูตอตานการเปลี่ยนแปลงใหความ

รวมมือในการปฏิบัติงานนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

สภาพพื้นที่ที่ใชในการวิจัย 

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดทํานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับ

นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและความตองการของทองถ่ิน วิเคราะหการจัดต้ัง

งบประมาณ รวมถึงการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณ ประสานสงเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาหลักสูตรของหนวยงานรวมกับสถานศึกษาในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ต้ังอยูใน

อําเภอโพนทราย  จังหวัดรอยเอ็ด  มีโรงเรียนในสังกัด  5  โรงเรียน  คือ โรงเรียนสามขาพิทยาคมโรงเรียน

ชุมชนบานหมากยางโรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอยโรงเรียนบานโพนทองและโรงเรียน              

บานหนองพลับ 
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อาณาเขตและที่ต้ัง 

 กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  แบงพื้นที่การบริการออกเปน                 

18  หมูบาน  2  ตําบล  คือ 

  1. เทศบาลตําบลสามขา  ประกอบดวย  8  หมูบาน 

  2.ตําบลทาหาดยาว  ประกอบดวย10  หมูบาน 

 กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  อยูหางจากตัวอําเภอโพนทราย                

เปนระยะทาง  10  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง  ดังน้ี 

ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดกับตําบลศรีสวาง อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 

ทิศใต  มีอาณาเขตติดกับแมนํ้ามูลเขตอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับตําบลทุงกุลา อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

จํานวนประชากรในเขตพื้นที่บริการของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว   

 จํานวนประชากร  6,300  คน 

 อาชีพหลัก เกษตรกรรม ทํานา     

 อาชีพเสริม ทอเสื่อ เลี้ยงจิ้งหรีด  ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว 

จํานวนนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

 โรงเรียนสามขาพิทยาคม มีนักเรียนทั้งหมดจํานวน  372 คน 

 โรงเรียนชุมชนบานหมากยาง มีนักเรียนทั้งหมดจํานวน  90 คน 

 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอย มีนักเรียนทั้งหมดจํานวน  257 คน 

 โรงเรียนบานโพนทอง มีนักเรียนทั้งหมดจํานวน  80 คน 

 โรงเรียนบานหนองพลับ มีนักเรียนทั้งหมดจํานวน  75 คน 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. งานวิจัยในประเทศ 

ไพศาลแสนยศบุญเรือง (2549,หนา 59-62) ศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารที่สัมพันธกับความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแกนผลการวิจัย

พบวา (1) พฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาราย

ขอจะเห็นวาทุกขอมีระดับพฤติกรรมมากโดยดานการกระตุนทางปญญาและดานการสรางแรงบันดาลใจมี

คาเฉลี่ยสูงสุด (2) ความเปนผูบริหารมืออาชีพโดยภาพรวมการปฏิบัติสูความเปนผูบริหารมืออาชีพอยูใน

ระดับมากเมื่อพิจารณารายขอจะเห็นวาทุกขอมีระดับพฤติกรรมมากโดยดานการกําหนดนโยบายมุงสูการ

ปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดมีคาเฉลี่ยสูงสุดและ (3) การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับความเปนผูบริหารมืออาชีพพบวาโดยภาพรวมมีความสัมพันธระดับสูงมาก 
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(r=0.80) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีความสัมพันธ

ระดับสูงมาก (r=0.79) ดานการกระตุนทางปญญามีความสัมพันธระดับสูงมาก (r=0.74) ดานการคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคลมีความสัมพันธระดับสูงมาก (r=0.74) และดานการสรางแรงบันดาลใจมี

ความสัมพันธระดับสูง (r=0.64) 

สุเทพสังกะเพศ (2550,หนา 83-84) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหาร

สถานศึกษากับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี

เขต 1 ผลการวิจัยพบวา (1) ผูปกครองนักเรียนผูนําชุมชนผูแทนศิษยเกาและสมาชิกองคการบริหารสวน

ตําบลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1มีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามี

คุณลักษณะดานบุคลิกภาพดานภาวะผูนําและดานมนุษยสัมพันธอยูในระดับมาก (2) ผูปกครองนักเรียน

ผูนําชุมชนผูแทนศิษยเกาและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุบลราชธานีเขต 1 มีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการวางแผนดานการปฏิบัติดานการตรวจสอบและ

ติดตามและการปรับปรุงอยูในระดับมากและ (3) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพดานภาวะผูนําและดานมนุษย

สัมพันธของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถรวมกันพยากรณการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

การศึกษาไดรอยละ 21.5 

 พิษณุธรรมรัตน(2553, บทคัดยอ)  ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ทัศนะของขาราชการครูในอําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2 

ผลการวิจัยพบวา 1) ขาราชการครูในอําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สงขลาเขต 2 มีทัศนะตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมากโดยมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา

คือดานการสรางแรงบันดาลใจดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและการกระตุนทางปญญามีคาเฉลี่ย

นอยที่สุด  2) การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการ

ครูในอําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2 จําแนกตามตําแหนง

หนาที่ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนพบวามีทัศนะตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกันและ 3) การเปรียบเทียบภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครูในอําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวาขาราชการครูที่

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกันประกอบดวยขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษมี

ทัศนะตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวาขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกันมีทัศนะ

ตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการสรางแรงบันดาลใจและดานการกระตุนทาง
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ปญญาไมแตกตางกันสวนดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณและดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สุชามนตรแยมเจริญกิจ(2553, บทคัดยอ)  ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 และเขต 2  ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง           

ของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ 

เขต 1 และเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  2) ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาประเภท           

ที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 และเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง3)ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการมีสวนรวมของ

ชุมชนในสถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 และเขต 2 มี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสวนใหญมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง

และเปนความสัมพันธทางบวกยกเวนดานการเปนแบบอยางกับการมีสวนรวมของชุมชนมีความสัมพันธกัน

ในระดับตํ่าและ 4)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนใน

สถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 และเขต 2 ไดแกดาน

การกระตุนการใชปญญาดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศนดานการเปนแบบอยางและดานการสรางแรง

บันดาลใจ 

 

 

2. งานวิจัยตางประเทศ 

 ชาฟคิน (Chavkin, 2000,pp.287-290) ศึกษานโยบายความสัมพันธระหวางชุมชนและครอบครัว: 

ครูสามารถเปนผูช้ีนําได ผลการศึกษาพบวา  โปรแกรมการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชนและ

ครอบครัว ไดแผกระจายไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ภาคการศึกษาของสหรัฐอเมริกา (1999) ได

สงเสริมใหออกเปนอินเทอรเนต  เบอรโทรศัพทอิสระ (1-800-USA-)จดหมายขาว โครงการสื่อตาง ๆ 

และออกอากาศทางดาวเทียมใหกับผูมีสวนรวม และเปนที่แนชัดวาโรงเรียนชุมชนใน ทุก ๆ รัฐ กําลัง

รวบรวมความคิดและวางแผนกิจกรรมที่จะสนับสนุนความสัมพันธระหวางครอบครัวและชุมชน แตอยางไร

ก็ตามโรงเรียนชุมชนไดเขาไปมีสวนรวมในนโยบายของครอบครัวและชุมชน ซึ่งใหเกิดผลมากที่สุดหรือไม 

ครูสามารถเปนผูช้ีนําทางสําหรับโรงเรียนชุมชนที่จะพัฒนานโยบายใหครอบคลุมและชัดเจนอันเกี่ยวของกับ

ความสัมพันธระหวางครอบครัวและชุมชนความตองการของนโยบาย ผลการวิจัยสามารถยืนยันวา 

ครอบครัวและชุมชนทํางานรวมกับโรงเรียน ทําใหนักเรียนทํางานไดดีข้ึนในโรงเรียน เอพสติน (Epstein, 

1996) เฮเนสและเอมมัน(Haynes and Emmons, 1997) เฮนเดอสันและเบอรลา (Henderson and 

Beria, 1995) และการศึกษาจัดข้ึนที่หองทดลองภาคการศึกษาดานตะวันตกเฉียงใต วิลเลี่ยม และชาพคิน 

(Williams and Chavkin, 1990) สามารถอธิบายปจจัยสําคัญของโปรแกรมความสัมพันธครอบครัวและ
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ชุมชนใน 5 รัฐ คือ การกําหนดนโยบายและการบริหารเปนสิ่งที่สนับสนุนความสัมพันธของครอบครัว อีก 

5 ปจจัยที่ชวยสนับสนุนการศึกษาใหทํางานรวมกับครอบครัว  คือ 1) การฝกฝนทีมงานและครอบครัว 2) 

การมีสวนรวมในโปรแกรม 3) การศึกษาสองทาง 4) เครือขายภายในและภายนอกชุมชน และ 5) การ

ประเมินผล ในแตละกรณีคณะกรรมการโรงเรียนไดจัดนโยบายและจัดแบงการบริหาร เพื่อสนับสนุน

นโยบายการบริหารครูสามารถเปนผูช้ีนําได ดังน้ี1) นโยบายโรงเรียนสามารถจัดทิศทางใหชัดเจน โดย

การใหคําจํากัดความของความสัมพันธระหวางครอบครัวและชุมชน และจัดสิ่งที ่ตองกระทํากอน2) 

โรงเรียนชุมชนสามารถทําอะไรไดบาง ครูสามารถเตือนโรงเรียนชุมชนถึงความสําคัญของการสนับสนุน

นโยบายที่เขมแข็ง เพราะการสนับสนุนนโยบายเปนการวิเคราะหการพัฒนา ซึ่งเปนขอตกลงและดํารงไว

ของความสัมพันธของครอบครัวและชุมชน และ 3) การวิเคราะหปญหาในนโยบาย ครูสามารถเตือนผูนํา

ชุมชนเกี่ยวกับการพิจารณานโยบายดานกวางของชุมชน  ซึ่งจะตองพิจารณาอยู 3 ประการ คือ 1) ผล

กําไรหรือแหลงเงิน 2) การประเมินผล 3) การดําเนินการของความรวมมือความพยายามของการปฏิรูป

ชุมชนดานกวางตองใชเงิน ถาเราตองการจัดสรรเงินทุนมากในดานความสัมพันธระหวางครอบครัวและ

ชุมชนใหกับโรงเรียนของเรา เราจะตองมีความชัดเจนในดานผลผลิตของการมีสวนรวมน้ัน  และเราจะตอง

ทําการประเมินผล พาแลนกิและเบิช(Palanki and Burch,1992) แนะนําวา สิ่งที่มีอิทธิพลตอการมีสวน

รวมของครอบครัวและชุมชน คือ ความเปลี่ยนแปลง ความเอาจริงเอาจัง ความตอเนื่องลักษณะที่เปน

สากล การมีสวนรวม การเขารวม และความเขาใจอยางกวาง ดังน้ันชุมชนแตละชุมชนตองการนโยบายที่

ชัดเจนและวัตถุประสงคและเครื่องเตือนความสําเร็จ ครูสามารถเปนผูนําทางนโยบายของชุมชนไดในดาน

เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางครอบครัวและชุมชนในโรงเรียนของเรา นโยบายดานกวางสามารถจัดให

เหมาะสมกับรัฐและแหลงทองถ่ินเพื่อที่จะชวยโรงเรียนและครูทํางานรวมกับครอบครัวและชุมชน 

เดวิส (Davies, 2004,pp. 247-268) ทําวิจัยเรื่องการพยากรณภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดวยการ

สรางบุคลิกภาพสําหรับการบริหารองคกรของผูนําอาวุโสชาวออสเตรเรียผลการวิจัยพบวาความมุงมั่นของ

การพัฒนาองคประกอบดานบุคลิกภาพทางอารมณไดรับการพยากรณวาเปนคุณสมบัติเฉพาะในทางบวก

ความรอบคอบของการพัฒนาองคประกอบดานบุคลิกภาพทางอารมณไดรับการพยากรณวาเปน

คุณสมบัติเฉพาะในทางลบการเห็นดวยกับสิ่งที่คนพบมีคะแนนแตกตางกันตามระดับของการพยากรณโดย

ตัวแบบถดถอยและคาความสัมพันธนอกจากน้ีการพยากรณคุณสมบัติเฉพาะยังข้ึนอยูกับความแตกตาง

ระหวางองคประกอบดานบุคลิกภาพทางอารมณ 

บารเน็ทท (Barnett, 2005,pp. 302-305) ทําวิจัยเรื่องผลกระทบของรูปแบบภาวะผูนําเชิงการ

เปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงเรียนตอสภาพแวดลอมการเรียนรูภายในโรงเรียนและผลการปฏิบัติหนาที่

ของครูผูสอนผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลงในการสรางวิสัยทัศนทําใหเกิดความ

ชัดเจนถึงประสิทธิผลที่จะเกิดข้ึนกับโรงเรียนภายใตสภาพแวดลอมการเรียนรูภายในโรงเรียนและผลการ

ปฏิบัติหนาที่ของครูผูสอนและรูปแบบผสมผสานระหวางภาวะผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําเชิง

กิจกรรมเปนผลกระทบสําคัญที่สุดตอสภาพแวดลอมการเรียนรูภายในโรงเรียนและผลการปฏิบัติหนาที่ของ
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ครผููสอนซึ่งทําใหผูบริหารเห็นความสําคัญของการสรางภาวะผูนําเปดโอกาสของตนในการพัฒนาพฤติกรรม

ภาวะผูนําใหสูงข้ึนและสอดคลองกับกระบวนทัศนของภาวะผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําเชิง

กิจกรรม 

รีด (Reed, 2006,pp. 99-114) ทําวิจัยเรื่องผลของการมีสวนรวมในโครงการบริการชุมชนของ

โรงเรียนตอการตระหนักถึงการเขารวมชุมชนของนักเรียนและเจตคติตอชาวคริสเตียนผลการวิจัยพบวาการ

มีสวนรวมในโครงการบริการชุมชนของโรงเรียนทําใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเขารวมชุมชน

และมีเจตคติที่ดีตอชาวคริสเตียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม

ในโครงการบริการชุมชนของโรงเรียนไดแกประเภทของการบริการชุมชนระยะเวลาของการบริการชุมชน

และความสัมพันธของการบริการชุมชนกอนหนาน้ี 

โดยสรุปงานวิจัยในประเทศศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

โดยรวมทั้งดานพฤติกรรมของผูนําความเปนผูบริหารมืออาชีพรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ความสัมพันธของผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการมีสวนรวมของชุมชนการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาซึ่งจัดวาเปนการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมที่มีความหลากหลาย

ทําใหทราบถึงมุมมองในการวิจัยทั้งดานภาวะผูนํารูปแบบการบริหารการมีสวนรวมของชุมชนรวมทั้ง

อุปสรรคปญหาตางๆที่เกิดข้ึนในการจัดการศึกษาไดเปนอยางดีสวนงานวิจัยในตางประเทศเปนการศึกษา

เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอบุคคลหรือหนวยงานทั้งในและนอกองคกรซึ่ง

หมายถึงบุคลากรในสถานศึกษาผูปกครองชุมชนตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของทําใหผูวิจัยสามารถนํามา

วิเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาตาม

ทฤษฎีไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยตองการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูผูสอนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาผูวิจัยสังเคราะหแนวคิดของ

แบสและอโวลิโอ (Bass, 1999,pp. 9-32 ; Bass, 1997b,pp. 19-28 ; Bass and Avolio, 1994,pp.2-6 ; 

Bass and Avolio, 1993,pp. 114-122 อางถึงในกระทรวงศึกษาธิการ, 2550ข, หนา 8-14) สุพานีสฤษฎ

วานิช (2549,หนา 326-327) ฐิติพงศคลายใยทอง (2547,หนา 31-32) ไคเซอรและพอสเนอร (Kaiser and 

Posner อางถึงในสุชาดารังสินันท, 2550,หนา 119) สตีเฟนสพีร็อบบินสและแมรรี่เคาลเตอร (Stephen P. 

Robbins and Mary Coulter, 2007 แปลโดยวิรัชสงวนวงศวาน, 2551,หนา 242-243) และวิทยาดาน

ธํารงกูล (2546,หนา 261) เปนแนวทางในการวิจัยเน่ืองจากเปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน

โดยมุงเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงข้ึนกวาความพยายามที่คาดหวังปกติพัฒนา
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ความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับสูงข้ึนและศักยภาพมากข้ึนทําใหเกิดการตระหนักรับรูในวิสัยทัศนและ

ภารกิจของสถานศึกษาจูงใจใหผูรวมงานมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของ

สถานศึกษาและชุมชนซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ออกเปน 5 ดานประกอบดวยการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศนการเปนแบบอยางการสรางแรงบันดาลใจ

การกระตุนการใชปญญาและการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของสมาชิกหรือชุมชนผูวิจัยสังเคราะหแนวคิดของโคเฮน และ

อัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980,pp. 219-222 อางถึงในสุเทพสังกะเพศ, 2550,หนา 35) อคินร

พีพัฒน (2547,หนา 49) อภิญญากังสนารักษ (2544,หนา 14-15) ปาริชาติวลัยเสถียรและคณะ (2543,หนา 

143) สถาบันวิจัยสังคม และสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2545 อางถึงใน

ปาริชาตสถาปตานนทและคณะ, 2549,หนา 23-24) และสมคิดพรมจุยและคณะ (2550,หนา 14) เปน

แนวทางในการวิจัยเน่ืองจากการจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตองเปนการจัด

การศึกษาบนหลักการมีสวนรวมของสมาชิกหรือชุมชนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษาการมี

สวนรวมของสมาชิกหรือชุมชนกับการบริหารการศึกษาจะสงผลดีตอสมาชิกหรือชุมชนและสถานศึกษาโดย

ที่สถานศึกษาทราบถึงความตองการของสมาชิกหรือชุมชนและการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก

สมาชิกหรือชุมชนในขณะที่สมาชิกหรือชุมชนเกิดความเขาใจในสภาพการปฏิบัติงานจริงของสถานศึกษา

เขาใจหลักการและแนวคิดในการรวมกันจัดการศึกษาใหกับผูเรียนซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน

พัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคตซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของสมาชิกหรือ

ชุมชนและจําแนกข้ันตอนของการมีสวนรวมออกเปน 5 ดานประกอบดวยการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน

การเปนแบบอยางการสรางแรงบันดาลใจการกระตุนการใชปญญาและการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2.9  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

1. ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน 

2. ดานการเปนแบบอยาง 

3. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

4. ดานการกระตุนการใชปญญา 

5. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

ความคิดเห็นของครูผูสอน 

1.เพศ  

2. ประสบการณการทํางาน 

 

 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2

เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. กลุมเปาหมาย 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 

กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ีไดแกครูผูสอนของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2 ปการศึกษา 2557 

จํานวนทั้งสิ้น 61 คน ดังตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่3.1จํานวนกลุมเปาหมายของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

 

โรงเรียน กลุมเปาหมาย 

1) โรงเรียนสามขาพิทยาคม 

2) โรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอย 

3) โรงเรียนชุมชนบานหมากยาง  

4) โรงเรียนบานโพนทอง  

5) โรงเรียนบานหนองพลับ 

22 

18 

9 

6 

6 

รวม 61 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามความคิดเห็นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ที่ผูวิจัยสราง

ข้ึนจํานวน 1 ฉบับโดยแบงออกเปน 2ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแกเพศ 

ประสบการณการทํางานลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน3 ขอ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาประกอบดวย

ขอคําถามจํานวน 25 ขอจําแนกตามรายดาน 5 ดานดังน้ี 

2.1 การสรางและการสื่อสารวิสัยทัศนจํานวน 5 ขอ 

2.2 การเปนแบบอยางจํานวน 5 ขอ 

2.3 การสรางแรงบันดาลใจจํานวน 5 ขอ 

2.4 การกระตุนการใชปญญาจํานวน 5 ขอ 

2.5 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลจํานวน 5 ขอ 
ลักษณะของแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เปนระบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ

ไลเคริสท (Likertอางถึงในพวงรัตนทวีรัตน, 2540, หนา 107-108) ใชเกณฑนํ้าหนักคะแนนและมาตราสวน

ประมาณคา 5 อันดับดังน้ี 

มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด ใหนํ้าหนักเปน 5 คะแนน 

มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ใหนํ้าหนักเปน 4 คะแนน 

มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ใหนํ้าหนักเปน 3 คะแนน 

มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย ใหนํ้าหนักเปน 2 คะแนน 

มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด ใหนํ้าหนักเปน 1 คะแนน 
 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

การสรางเครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถามมีข้ันตอนในการดําเนินงานดังน้ี 

1.ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสาระสําคัญในเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 โดยไดปรับปรุงและแกไขใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนกลุม

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  

เขต2 จากแบบสอบถามของ สังวาล สุริยเทพ (2550,หนา 75-76)และสุเทพ ปญจพล (2552,หนา 50) 

2.ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแลวสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

3.นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบความ

ครอบคลุมของเน้ือหาความถูกตองของภาษาและความชัดเจนในขอความเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 
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4.นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวใหผูเช่ียวชาญทางการศึกษาจํานวน3ทานตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) แลวนําผลจากการพิจารณาของผูเช่ียวชาญไปทําการ

วิเคราะหหาความเที่ยงตรงตามเน้ือหาดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับโครงสราง

หลักของเน้ือหา (พวงรัตนทวีรัตน, 2540, หนา117)โดยกําหนดใหคาคะแนนดังน้ี 

+1 เมื่อแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเน้ือหาตามที่กําหนดในแตละดาน 

0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเน้ือหาตามที่กําหนดในแตละดาน 

-1เมื่อแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับเน้ือหาตามที่กําหนดในแตละดาน 

5.เมื่อไดผลการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญผูวิจัยคัดเลือกขอคําถามที่ไดคาดัชนีความสอดคลองอยู

ระหวาง 0.67 – 1.00มาใชสําหรับขอคําถามบางขอที่ผูเช่ียวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขให

มีความสมบูรณชัดเจนย่ิงข้ึน 

6.นําแบบสอบถามที่แกไขเรียบรอยแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกตองสมบูรณ

อีกครั้งหน่ึง 

7.นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมครูผูสอนในกลุมเครือขาย

ทรายทองที่ไมใชกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ีจํานวน30คนหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Conbach) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ดําเนินการวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.96 

8.นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณย่ิงข้ึนแลวนําไป

เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 

1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ดถึง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 2เรื่องขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

การวิจัย 

2. ผูวิจัยนําหนังสือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ดเขต 2ถึงผูอํานวยการ

โรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลภายในระยะเวลาที่กําหนด 

3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยแจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมายเปนราย

สถานศึกษาตามจํานวนที่กําหนด 

4. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด61ฉบับไดรับกลับคืน61ฉบับคิดเปนรอยละ100 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

ผู วิจัยนําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณมาตรวจสอบหาคาตามวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรเพื่อประมวลคาสถิติตางๆดังน้ี 

1. วิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูผูสอนจากแบบสอบถามโดยคํานวณหาคาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage)จําแนกเปน 1) เพศคือ เพศชาย และเพศหญิง และ 2) 

ประสบการณการทํางานคือ อายุการรับราชการ แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 ครูผูสอนที่มีอายุ

ราชการตํ่ากวา 10 ปกลุมที่ 2 ครูผูสอนที่มีอายุราชการระหวาง 10–20 ปและกลุมที่ 3 ครูผูสอนที่มีอายุ

ราชการมากกวา 20 ปข้ึนไป 

2. วิเคราะหระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น                

ของครูผูสอนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

และแปลความหมายระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยประยุกตใชเกณฑการแปล

ความหมายของบุญชม ศรีสะอาด (2556,หนา 121) ตามรายละเอียดดังน้ี 

2.1นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดบันทึกลงคอมพิวเตอรใหคะแนนเปนรายขอตามเกณฑ 

ที่กําหนดไวดังน้ี 

5  หมายถึงมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในระดับมากที่สุด 

4  หมายถึงมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในระดับมาก 

3  หมายถึงมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในระดับปานกลาง 

2  หมายถึงมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในระดับนอย 

1  หมายถึงมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในระดับนอยที่สุด 

2.2การแปลผลการวิเคราะหขอมูลพิจารณาจากคาเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิตตามเกณฑ 

ของชวงระดับคะแนน(Class interval) โดยประยุกตใชเกณฑคาเฉลี่ยของบุญชม ศรีสะอาด (2556,หนา 

121) ดังน้ี 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 หมายความวามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด   

คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 หมายความวามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 หมายความวามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 หมายความวามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาอยูในระดับนอย 
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คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 หมายความวามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 

(Percentage) 

ตอนที่ 2 ระดับสภาพการมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยนําคาคะแนน

ระดับสภาพและปญหามาหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Divination) จําแนก

เปนรายขอและผลรวม 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังน้ี 

1.สถิติพื้นฐานไดแกคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

1.1 หาคารอยละ (Percentage) ใชสูตรดังน้ี (บุญชมศรีสะอาด, 2556, หนา 122) 

 

    
f

P = ×100
N

 

เมื่อ P  แทนรอยละ 
f แทนความถ่ีที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 

N แทนจํานวนความถ่ีทั้งหมด 

 

1.2 หาคาเฉลี่ย (Mean) ใชสูตรดังน้ี (ไพศาล  วรคํา, 2556, หนา323) 
 

N

x
N

i
i

 1  

 

เมื่อ   แทน  คาเฉลี่ยของประชากร 

    ix  แทน  คาผลรวมของขอมูลแตละตัว 

    N    แทน  จํานวนประชากร 
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1.3 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสูตรดังน้ี 

(ไพศาล  วรคํา, 2556, หนา324 - 325) 

 

   

 2

1

N

i

i

x

N


 





 

 

   เมื่อ   แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 

    x แทน  คะแนน 

    N   แทน  จํานวนคน 

      แทน  ผลรวม 

 

2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม 

2.1 หาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับโครงสรางหลักของเน้ือหาและ

วัตถุประสงค(Item-Objective Congruence Index : IOC)ใชสูตรดังน้ี(ไพศาล  วรคํา, 2556 : 

269) 

 

  
R

IOC =
n
  

  

เมื่อ    R แทน  คะแนนระดับความสอดคลองทีผู่เช่ียวชาญแตละคนประเมินในแต

ละขอ 

   n แทน  จํานวนผูเช่ียวชาญที่ประเมินความสอดคลองในขอน้ัน 

 

2.2 การวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสูตรการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) โดยใชสูตรดังน้ี(ไพศาล  วรคํา, 2556 : 288) 
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2

i

2

t

Sk
= 1 -

k- 1 S


  
 
  




    
เมื่อ  แทนคาความเช่ือมั่น 

k แทนจํานวนขอของเครื่องมือหรือแบบวัดความพึงพอใจ 

2

iS  แทนผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนรวม 

2
tS  แทนคาความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

2.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย  

สองกลุมอิสระตอกัน ดังน้ี(ไพศาล  วรคํา, 2556 : 352 - 353) 

 

   
1 2

p

1 2

x - x
t =

1 1
S +

n n

 

 

  เมื่อ t แทนคาสถิติทดสอบ 

   x  แทนคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

   S แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

     N แทน จํานวนของคูคะแนน  

 

2.4ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) (ไพศาล วรคํา, 2556, หนา358) 

 

   

 ฺB

W

MS
F

MS


 

 

เมื่อ F  แทนสถิติที่ใชในการทดสอบความแปรปรวน 

   MSB แทนคาเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนกําลังสองระหวางกลุม 

MSW แทนคาเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนกําลังสองภายในกลุม 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาใน

สถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2โดยนําเสนอเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูผูสอน 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา              

ตามความคิดเหน็ของครูผูสอนจําแนกตามเพศ และประสบการณการทํางาน 

 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนครูผูสอนโรงเรียน 

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2 ปการศึกษา 2557จํานวนทั้งสิ้น61คน โดยจําแนกตามเพศ ประสบการณการทํางาน ผูวิจัย

วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ซึ่ ง เสนอการวิเคราะหผล            

ดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางที่  4.1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (n = 61) รอยละ 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

2. ประสบการณการทํางาน 

- ตํ่ากวา 10 ป 

- 10–20ป 

- มากกวา 20 ป 

 

25 

36 

 

12 

34 

15 

 

40.98 

59.02 

 

19.67 

55.74 

24.59 

 



59 
 

จากตารางที4่.1พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ59.02เปนเพศชาย

คิดเปนรอยละ40.98เมื่อจําแนกประสบการณการทํางาน มีจํานวน 3 กลุม ประกอบดวยกลุม 1 ตํ่ากวา 10 

ป รอยละ 19.67 กลุม 2 ระหวาง 10 – 20 ป รอยละ 55.74  และกลุม 3 มากกวา 20 ปรอยละ 24.59 

 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครูผูสอน 

การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จํานวน 

61คนดังตารางที่ 4.2.1–4.6.6 

 

ตารางที่  4.2.1  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยน 

แปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สามขาทาหาดยาวของครูผูสอนเพศชาย 

 

            ความคิดเห็น     อันดับ ระดับ 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 4.71 0.46 4 มากที่สุด 

ดานการเปนแบบอยาง 4.82 0.35 2 มากที่สุด 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 4.82 0.38 2 มากที่สุด 

ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน 4.71 0.46 4 มากที่สุด 

ดานการกระตุนการใชปญญา 4.83 0.35 1 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.78 0.40  มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.2.1  พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเพศชายเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด

ยาว จํานวน25 คน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.78สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 ดานที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการกระตุนการใชปญญาระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.83สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.35 รองลงมา คือดานการเปนแบบอยางระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.82 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 ดานการสรางแรงบันดาลใจระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.82สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลดานการสราง

และการสื่อสารวิสัยทัศนระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.71สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 
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ตารางที่  4.2.2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

 เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวของครูผูสอนเพศชายดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน 

 

ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานเกิดจินตภาพ 

ทางสรางสรรคตอสถานศึกษา 

4.76 0.44 2 มากที่สุด 

2. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนด 

วิสัยทัศนของสถานศึกษา 

4.80 0.41 1 มากที่สุด 

3.ผูบริหารมีมาตรการในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ 

อยางชัดเจน 

4.72 0.46 3 มากที่สุด 

4.ผูบริหารมีความสามารถถายทอดวิสัยทัศน 

ของสถานศึกษาไปยังผูรวมงาน 

4.68 0.48 4 มากที่สุด 

5.ผูบริหารมีความสามารถในการถายทอดวิสัยทัศน 

ของสถานศึกษาไปยังผูปกครองชุมชนตลอดจน 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.60 0.50 5 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.71 0.46  มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.2.2พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเพศชายเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด

ยาว ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศนจํานวน 25 คนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.71 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการ

กําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาคาเฉลี่ยเทากับ4.80สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 รองลงมา คือดาน

ผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานเกิดจินตภาพทางสรางสรรคตอสถานศึกษาคาเฉลี่ย 4.68สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.48 ดานผูบริหารมีมาตรการในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจนคาเฉลี่ย 4.60สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ดานผูบริหารมีความสามารถถายทอดวิสัยทัศนของสถานศึกษาไปยังผูรวมงาน

คาเฉลี่ย 4.76สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารมีความสามารถในการ

ถายทอดวิสัยทัศนของสถานศึกษาไปยังผูปกครองชุมชน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของคาเฉลี่ย 4.72สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 
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ตารางที่  4.2.3  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

    เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ  

                     การศึกษาสามขาทาหาดยาวของครูผูสอนเพศชายดานการเปนแบบอยาง 
 

ดานการเปนแบบอยาง     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการนํา 

โดยการกระทํา 

4.96 0.20 1 มากที่สุด 

2.ผูบริหารมีความมุงมั่นกระตือรือรนและอุทิศตน 

ในการปฏิบัติงาน 

4.92 0.28 2 มากที่สุด 

3.ผูบริหารเปนบุคคลที่นาเคารพนับถือและเปนที่ยอมรับ 

ของผูรวมงาน 

4.88 0.33 3 มากที่สุด 

4.ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานโดยให 

ความไววางใจและใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

4.72 0.46 4 มากที่สุด 

5.ผูบริหารยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษา 4.64 0.49 5 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.82 0.35  มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.2.3พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเพศชายเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด

ยาว ดานการเปนแบบอยางจํานวน 25 คนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.82สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.35ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการนําโดยการ

กระทําคาเฉลี่ยเทากับ4.96สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 รองลงมา คือ ดานการเปนแบบอยางผูบริหารมี

ความมุงมั่น กระตือรือรนและอุทิศตนในการปฏิบัติงานคาเฉลี่ย 4.92สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28ดาน

ผูบริหารเปนบุคคลที่นาเคารพนับถือและเปนที่ยอมรับของผูรวมงานคาเฉลี่ย 4.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.33ดานผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานโดยใหความไววางใจและใหเกียรติซึ่งกันและกันคาเฉลี่ย 

4.72สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ข้ึนกับสถานศึกษาคาเฉลี่ย 4.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 
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ตารางที่  4.2.4  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวของครูผูสอนเพศชายดานการสรางแรงบันดาลใจ 

 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารใหกําลังใจแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน 

อยางสม่ําเสมอ 

4.92 0.28 1 มากที่สุด 

2.ผูบริหารเช่ือมั่นในตัวผูรวมงานวาสามารถทํางาน 

ที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ 

4.88 0.33 2 มากที่สุด 

3.ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานทํางานรวมกันเปนทีม 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.84 0.37 3 มากที่สุด 

4.ผูบริหารมีการต้ังมาตรฐานในการทํางานใหทาทาย 

ความสามารถของผูรวมงาน 

4.76 0.44 4 มากที่สุด 

5.ผูบริหารมีความต้ังใจอยางแนวแนในการปฏิบัติงาน 

ใหสําเร็จ 

4.72 0.46 5 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.82 0.38  มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.2.4พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเพศชายเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด

ยาว ดานการสรางแรงบันดาลใจจํานวน25คนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.82สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.38ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหารใหกําลังใจแกผูรวมงานในการปฏิบัติงานอยาง

สม่ําเสมอคาเฉลี่ย 4.92สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 รองลงมา คือ ดานผูบริหารเช่ือมั่นในตัวผูรวมงานวา

สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จคาเฉลี่ย 4.88สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33ดานผูบริหารสงเสริม

ใหผูรวมงานทํางานรวมกันเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพคาเฉลี่ย4.92สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 ดาน

ผูบริหารมีการต้ังมาตรฐานในการทํางานใหทาทายความสามารถของผูรวมงานคาเฉลี่ย 4.72สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.46ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารมีความต้ังใจอยางแนวแนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ

คาเฉลี่ย 4.72สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 
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ตารางที ่ 4.2.5  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวของครูผูสอนเพศชายดานการกระตุนการใชปญญา 

 

ดานการกระตุนการใชปญญา     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานตระหนัก 

ถึงความสําคัญของปญหาที่เกิดข้ึนในหนวยงาน 

4.56 0.51 5 มากที่สุด 

2.ผูบริหารมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

ในการทํางานโดยใชขอมูลและหลักฐานอางอิง 

4.96 0.20 1 มากที่สุด 

3.ผูบริหารใชวิธีการต้ังคําถามเพื่อนําไปสูการมีสวนรวม 

แสดงความคิดเห็นของผูรวมงาน 

4.72 0.46 2 มากที่สุด 

4.ผูบริหารสนับสนุนผูรวมงานไดคิดแกปญหาที่เกิดข้ึน 

ดวยวิธีการใหมๆ 

4.68 0.48 3 มากที่สุด 

5.ผูบริหารมีการสรางความเช่ือมั่นใหกับผูรวมงานวาปญหา 

ทุกอยางมีวิธีแกไข 

4.64 0.49 4 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.71 0.43  มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 4.2.5พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเพศชายเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด

ยาว ดานการกระตุนการใชปญญาจํานวน 25 คนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.71 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.43 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหารมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการทํางานโดยใช

ขอมูลและหลักฐานอางอิงคาเฉลี่ย 4.96สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 รองลงมา คือดานผูบริหารใชวิธีการ

ต้ังคําถามเพื่อนําไปสูการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นของผูรวมงานคาเฉลี่ย 4.72สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.46ดานผูบริหารสนับสนุนผูรวมงานไดคิดแกปญหาที่เกิดข้ึนดวยวิธีการใหมๆคาเฉลี่ย4.68สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.48ดานผูบริหารมีการสรางความเช่ือมั่นใหกับผูรวมงานวาปญหาทุกอยางมีวิธีแกไขคาเฉลี่ย 

4.64สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงาน

ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาที่เกิดข้ึนในหนวยงานคาเฉลี่ย 4.56สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 
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ตารางที่  4.2.6  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวของครูผูสอนเพศชายดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารใหความสําคัญดูแลเอาใจใสผูรวมงาน 

เปนรายบุคคล 

4.72 0.46 4 มากที่สุด 

2.ผูบริหารต้ังใจรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็น 

ของผูรวมงาน 

4.96 0.20 1 มากที่สุด 

3.ผูบริหารมีการสงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาตนเอง 

ตามความสามารถความถนัดและความสนใจ 

4.92 0.28 2 มากที่สุด 

4.ผูบริหารอํานวยความสะดวกคอยแนะนํา 

ใหความชวยเหลือสนับสนุนการทํางานของผูรวมงาน 

ในสถานศึกษา 

4.88 0.33 3 มากที่สุด 

5.ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตอผูรวมงานทุกคน 

ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

4.68 0.48 5 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.83 0.35  มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.2.6พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเพศชายเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด

ยาว ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลจํานวน 25 คนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.83สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหารต้ังใจรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็นของ

ผูรวมงานคาเฉลี่ย 4.96สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 รองลงมา คือ ดานผูบริหารมีการสงเสริมใหผูรวมงาน

พัฒนาตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจคาเฉลี่ย4.92สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28ดานที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตอผูรวมงานทุกคนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันคาเฉลี่ย 

4.68สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 
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ตารางที ่ 4.3.1   คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว ของครูผูสอนเพศหญิง 

 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษากลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 
    

 

อันดับ 

 

ระดับ 

ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน 4.75 0.42 3 มากที่สุด 

ดานการเปนแบบอยาง 4.74 0.43 5 มากที่สุด 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 4.75 0.41 2 มากที่สุด 

ดานการกระตุนการใชปญญา 4.74 0.39 4 มากที่สุด 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 4.76 0.42 1 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.75 0.41  มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 4.3.1พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเพศหญิงเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด

ยาว จํานวน 36 คน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.75สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ดานที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.76สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42รองลงมา คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 

4.75สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการเปนแบบอยางระดับความคิดเห็นมาก

ที่สุด คาเฉลี่ย 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43  
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ตารางที่  4.3.2  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวของครูผูสอนเพศหญิงดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน 

 

ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานเกิดจินตภาพ 

ทางสรางสรรคตอสถานศึกษา 

4.76 0.44 3 มากที่สุด 

2. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนด 

วิสัยทัศนของสถานศึกษา 

4.92 0.28 1 มากที่สุด 

3.ผูบริหารมีมาตรการในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ 

อยางชัดเจน 

4.60 0.50 5 มากที่สุด 

4.ผูบริหารมีความสามารถถายทอดวิสัยทัศน 

ของสถานศึกษาไปยังผูรวมงาน 

4.80 0.41 2 มากที่สุด 

5.ผูบริหารมีความสามารถในการถายทอดวิสัยทัศน 

ของสถานศึกษาไปยังผูปกครองชุมชนตลอดจน 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.68 0.48 4 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.75 0.42  มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 4.3.2พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเพศหญิงเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด

ยาว ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน จํานวน 36 คน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.75สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศนผูบริหารเปด

โอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย

4.92สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 รองลงมา คือดานผูบริหารมีความสามารถถายทอดวิสัยทัศนของ

สถานศึกษาไปยังผูรวมงานระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ดานที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารมีมาตรการในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจนระดับความคิดเห็น

มากที่สุดคาเฉลี่ย 4.60สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 
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ตารางที่  4.3.3  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวของครูผูสอนเพศหญิงดานการเปนแบบอยาง 

 

ดานการเปนแบบอยาง     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการนํา 

โดยการกระทํา 

4.76 0.44 3 มากที่สุด 

2.ผูบริหารมีความมุงมั่นกระตือรือรนและอุทิศตน 

ในการปฏิบัติงาน 

4.88 0.33 1 มากที่สุด 

3.ผูบริหารเปนบุคคลที่นาเคารพนับถือและเปนที่ยอมรับ 

ของผูรวมงาน 

4.56 0.51 5 มากที่สุด 

4.ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานโดยให 

ความไววางใจและใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

4.80 0.41 2 มากที่สุด 

5.ผูบริหารยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษา 4.68 0.48 4 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.74 0.43  มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 4.3.3พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเพศหญิงเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด

ยาว ดานการเปนแบบอยาง จํานวน 36 คน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.74สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.43 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหารมีความมุงมั่นกระตือรือรนและอุทิศตนในการ

ปฏิบัติงานระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย4.88สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 รองลงมา คือดาน

ผูบริหารเปนบุคคลที่นาเคารพนับถือและเปนที่ยอมรับของผูรวมงานระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 

4.80สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานโดย

ใหความไววางใจและใหเกียรติซึ่งกันและกันระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.56สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.51 
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ตารางที่  4.3.4  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวของครูผูสอนเพศหญิงดานการสรางแรงบันดาลใจ 
 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารใหกําลังใจแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน 

อยางสม่ําเสมอ 

4.68 0.48 4 มากที่สุด 

2.ผูบริหารเช่ือมั่นในตัวผูรวมงานวาสามารถทํางาน 

ที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ 

4.88 0.33 2 มากที่สุด 

3.ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานทํางานรวมกันเปนทีม 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.56 0.51 5 มากที่สุด 

4.ผูบริหารมีการต้ังมาตรฐานในการทํางานใหทาทาย 

ความสามารถของผูรวมงาน 

4.92 0.28 1 มากที่สุด 

5.ผูบริหารมีความต้ังใจอยางแนวแนในการปฏิบัติงาน 

ใหสําเร็จ 

4.72 0.46 3 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.75 0.41  มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 4.3.4พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเพศหญิงเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด

ยาว ดานการสรางแรงบันดาลใจจํานวน 36 คน โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.75               

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานทํางานรวมกันเปน

ทีมไดอยางมีประสิทธิภาพระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.92สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28  

รองลงมา คือดานผูบริหารเช่ือมั่นในตัวผูรวมงานวาสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จระดับความ

คิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.88สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารมีการต้ัง

มาตรฐานในการทํางานใหทาทายความสามารถของผูรวมงานระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.56

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 
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ตารางที่  4.3.5  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวของครูผูสอนเพศหญิงดานการกระตุนการใชปญญา 

 

ดานการกระตุนการใชปญญา     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานตระหนัก 

ถึงความสําคัญของปญหาที่เกิดข้ึนในหนวยงาน 

4.72 0.46 3 มากที่สุด 

2.ผูบริหารมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

ในการทํางานโดยใชขอมูลและหลักฐานอางอิง 

4.96 0.20 1 มากที่สุด 

3.ผูบริหารใชวิธีการต้ังคําถามเพื่อนําไปสูการมีสวนรวม 

แสดงความคิดเห็นของผูรวมงาน 

4.48 0.51 5 มากที่สุด 

4.ผูบริหารสนับสนุนผูรวมงานไดคิดแกปญหาที่เกิดข้ึน 

ดวยวิธีการใหมๆ 

4.92 0.28 2 มากที่สุด 

5.ผูบริหารมีการสรางความเช่ือมั่นใหกับผูรวมงานวาปญหา 

ทุกอยางมีวิธีแกไข 

4.64 0.49 4 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.74 0.39  มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 4.3.5พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเพศหญิงเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด

ยาว ดานการกระตุนการใชปญญาจํานวน36คน โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด คา เฉลี่ย  4.74               

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหารมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการ

ทํางานโดยใชขอมูลและหลักฐานอางอิงระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย4.96สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.20 รองลงมา คือดานผูบริหารสนับสนุนผูรวมงานไดคิดแกปญหาที่เกิดข้ึนดวยวิธีการใหมๆระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.92สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารใชวิธีการ

ต้ังคําถามเพื่อนําไปสูการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นของผูรวมงานระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 

4.48สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 
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ตารางที ่ 4.3.6  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวของครูผูสอนเพศหญิงดานการคํานึงถึงความเปน 

ปจเจกบุคคล 
 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารใหความสําคัญดูแลเอาใจใสผูรวมงาน 

เปนรายบุคคล 

4.76 0.44 3 มากที่สุด 

2.ผูบริหารต้ังใจรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็น 

ของผูรวมงาน 

4.88 0.33 1 มากที่สุด 

3.ผูบริหารมีการสงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาตนเอง 

ตามความสามารถความถนัดและความสนใจ 

4.64 0.49 5 มากที่สุด 

4.ผูบริหารอํานวยความสะดวกคอยแนะนํา 

ใหความชวยเหลือสนับสนุนการทํางานของผูรวมงาน 

ในสถานศึกษา 

4.80 0.41 2 มากที่สุด 

5.ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตอผูรวมงานทุกคน 

ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

4.72 0.46 4 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.76 0.42  มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.3.6พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเพศหญิงเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด

ยาว ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลจํานวน 36 คน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.76 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหารต้ังใจรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็น

ของผูรวมงานระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย4.88สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 รองลงมา คือ ดาน

ผูบริหารอํานวยความสะดวกคอยแนะนําใหความชวยเหลือ สนับสนุนการทํางานของผูรวมงานใน

สถานศึกษาระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.80สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

คือดานผูบริหารมีการสงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.64สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 
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ตารางที่  4.4.1  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครอืขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวจําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 1 (ตํ่ากวา 10 ป) 

 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษากลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 
    อันดับ ระดับ 

ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน 4.68 0.46 5 มากที่สุด 

ดานการเปนแบบอยาง 4.75 0.43 2 มากที่สุด 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 4.70 0.47 4 มากที่สุด 

ดานการกระตุนการใชปญญา 4.77 0.41 1 มากที่สุด 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 4.72 0.45 3 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.72 0.44  มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.4.1 พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน กลุมที่ 1 (ตํ่ากวา 10 ป) จํานวน 12 คน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 

4.72สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการกระตุนการใชปญญาระดับความคิดเห็น

มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.77สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 รองลงมา คือดานการเปนแบบอยางระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานการสรางและ

การสื่อสารวิสัยทัศนระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.68  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 
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ตารางที่  4.4.2  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวจําแนกตามประสบการณการทํางานกลุมที่ 1 (ตํ่ากวา 10 ป) 

ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน 

 

ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานเกิดจินตภาพ 

ทางสรางสรรคตอสถานศึกษา 

4.58 0.51 4 มากที่สุด 

2. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนด 

วิสัยทัศนของสถานศึกษา 

4.92 0.29 1 มากที่สุด 

3.ผูบริหารมีมาตรการในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ 

อยางชัดเจน 

4.67 0.49 2 มากที่สุด 

4.ผูบริหารมีความสามารถถายทอดวิสัยทัศน 

ของสถานศึกษาไปยังผูรวมงาน 

4.58 0.51 4 มากที่สุด 

5.ผูบริหารมีความสามารถในการถายทอดวิสัยทัศน 

ของสถานศึกษาไปยังผูปกครองชุมชนตลอดจน 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.67 0.49 2 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.68 0.46  มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 4.4.2พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน กลุมที่ 1 (ตํ่ากวา 10 ป)ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน จํานวน 12 คน 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.68สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการ

สรางและการสื่อสารวิสัยทัศนผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของ

สถานศึกษาระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย4.92สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 รองลงมา คือ ดาน

ผูบริหารมีมาตรการในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจนดานผูบริหารมีความสามารถในการ

ถายทอดวิสัยทัศนของสถานศึกษาไปยังผูปกครองชุมชน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของระดับความคิดเห็น

มากที่สุดคาเฉลี่ย 4.67สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารมีการกระตุนให

ผูรวมงานเกิดจินตภาพทางสรางสรรคตอสถานศึกษาดานผูบริหารมีความสามารถถายทอดวิสัยทัศนของ

สถานศึกษาไปยังผูรวมงานระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.58สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 
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ตารางที ่ 4.4.3  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวจําแนกตามประสบการณการทํางานกลุมที่ 1 (ตํ่ากวา 10 ป)

ดานการเปนแบบอยาง 

 

ดานการเปนแบบอยาง     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการนํา 

โดยการกระทํา 

4.75 0.45 3 มากที่สุด 

2.ผูบริหารมีความมุงมั่นกระตือรือรนและอุทิศตน 

ในการปฏิบัติงาน 

4.83 0.39 2 มากที่สุด 

3.ผูบริหารเปนบุคคลที่นาเคารพนับถือและเปนที่ยอมรับ 

ของผูรวมงาน 

4.92 0.29 1 มากที่สุด 

4.ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานโดยให 

ความไววางใจและใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

4.67 0.49 4 มากที่สุด 

5.ผูบริหารยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษา 4.58 0.51 5 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.75 0.43  มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 4.4.3พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน กลุมที่ 1 (ตํ่ากวา 10 ป)ดานการเปนแบบอยางจํานวน 12 คน โดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.75สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหารเปนบุคคลที่นา

เคารพนับถือและเปนที่ยอมรับของผูรวมงานระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย4.92สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.29 รองลงมา คือดานผูบริหารมีความมุงมั่นกระตือรือรนและอุทิศตนในการปฏิบัติงานระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.83สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหาร

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษาระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.58สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.51 
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ตารางที ่ 4.4.4  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวจําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 1 (ตํ่ากวา 10 ป)

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารใหกําลังใจแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน 

อยางสม่ําเสมอ 

4.58 0.51 5 มากที่สุด 

2.ผูบริหารเช่ือมั่นในตัวผูรวมงานวาสามารถทํางาน 

ที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ 

4.75 0.45 2 มากที่สุด 

3.ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานทํางานรวมกันเปนทีม 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.83 0.39 1 มากที่สุด 

4.ผูบริหารมีการต้ังมาตรฐานในการทํางานใหทาทาย 

ความสามารถของผูรวมงาน 

4.67 0.49 3 มากที่สุด 

5.ผูบริหารมีความต้ังใจอยางแนวแนในการปฏิบัติงาน 

ใหสําเร็จ 

4.67 0.49 3 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.70 0.47  มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 4.4.4พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน กลุมที่ 1 (ตํ่ากวา 10 ป)ดานการสรางแรงบันดาลใจจํานวน 12 คน โดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.70สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหารสงเสริมให

ผูรวมงานทํางานรวมกันเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย4.83สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 รองลงมา คือดานผูบริหารเช่ือมั่นในตัวผูรวมงานวาสามารถทํางานที่ไดรับ

มอบหมายไดสําเร็จระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.75สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ดานที่มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คือดานผูบริหารใหกําลังใจแกผูรวมงานในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอระดับความคิดเห็นมากที่สุด

คาเฉลี่ย 4.58สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 
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ตารางที่  4.4.5  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาสามขาทาหาดยาวจําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 1 (ตํ่ากวา 10 ป) 

ดานการกระตุนการใชปญญา 
 

ดานการกระตุนการใชปญญา     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานตระหนัก 

ถึงความสําคัญของปญหาที่เกิดข้ึนในหนวยงาน 

4.75 0.45 3 มากที่สุด 

2.ผูบริหารมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

ในการทํางานโดยใชขอมูลและหลักฐานอางอิง 

4.92 0.29 1 มากที่สุด 

3.ผูบริหารใชวิธีการต้ังคําถามเพื่อนําไปสูการมีสวนรวม 

แสดงความคิดเห็นของผูรวมงาน 

4.92 0.29 1 มากที่สุด 

4.ผูบริหารสนับสนุนผูรวมงานไดคิดแกปญหาที่เกิดข้ึน 

ดวยวิธีการใหมๆ 

4.67 0.49 4 มากที่สุด 

5.ผูบริหารมีการสรางความเช่ือมั่นใหกับผูรวมงานวาปญหา 

ทุกอยางมีวิธีแกไข 

4.58 0.51 5 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.77 0.41  มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 4.4.5 พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน กลุมที่ 1 (ตํ่ากวา 10 ป)ดานการกระตุนการใชปญญาจํานวน 12 คน โดยรวมอยู

ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.77สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหารมีการ

วิเคราะหสาเหตุของปญหาในการทํางานโดยใชขอมูลและหลักฐานอางอิงดานผูบริหารใชวิธีการต้ังคําถาม

เพื่อนําไปสูการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นของผูรวมงานระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย4.92สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 รองลงมา คือดานผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงความสําคัญของ

ปญหาที่เกิดข้ึนในหนวยงานระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.75สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45ดานที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารมีการสรางความเช่ือมั่นใหกับผูรวมงานวาปญหาทุกอยางมีวิธีแกไขระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.58สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 

 
 

 

 



76 
 

ตารางที่  4.4.6  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวจําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 1 (ตํ่ากวา 10 ป)  

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารใหความสําคัญดูแลเอาใจใสผูรวมงาน 

เปนรายบุคคล 

4.67 0.49 3 มากที่สุด 

2.ผูบริหารต้ังใจรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็น 

ของผูรวมงาน 

4.75 0.45 2 มากที่สุด 

3.ผูบริหารมีการสงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาตนเอง 

ตามความสามารถความถนัดและความสนใจ 

4.92 0.29 1 มากที่สุด 

4.ผูบริหารอํานวยความสะดวกคอยแนะนํา 

ใหความชวยเหลือสนับสนุนการทํางานของผูรวมงาน 

ในสถานศึกษา 

4.67 0.49 3 มากที่สุด 

5.ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตอผูรวมงานทุกคน 

ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

4.58 0.51 5 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.72 0.45  มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.4.6พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน กลุมที่ 1 (ตํ่ากวา 10 ป)ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลจํานวน 12 คน 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.72สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดาน

ผูบริหารมีการสงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย4.92สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 รองลงมา คือดานผูบริหารต้ังใจรับฟงเรื่องราว

และความคิดเห็นของผูรวมงานดานผูบริหารอํานวยความสะดวกคอยแนะนําใหความชวยเหลือสนับสนุน

การทํางานของผูรวมงานในสถานศึกษาระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.75สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.45ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตอผูรวมงานทุกคนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน

ระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.58สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 
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ตารางที ่  4.5.1  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวจําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 2  

(ระหวาง 10 - 20 ป) 

 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษากลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 
    อันดับ ระดับ 

ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน 4.84 0.36 1 มากที่สุด 

ดานการเปนแบบอยาง 4.81 0.39 3 มากที่สุด 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 4.83 0.38 2 มากที่สุด 

ดานการกระตุนการใชปญญา 4.79 0.39 4 มากที่สุด 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 4.77 0.41 5 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.81 0.39  มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.5.1 พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน กลุมที่ 2 (ระหวาง 10 - 20 ป) จํานวน 34 คน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.81สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.84สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36รองลงมา คือ ดานการสรางแรง

บันดาลใจระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.83สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.41 
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ตารางที่  4.5.2  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 2 

 (ระหวาง10 - 20 ป) ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน 

 

ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานเกิดจินตภาพ 

ทางสรางสรรคตอสถานศึกษา 

4.74 0.45 5 มากที่สุด 

2. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนด 

วิสัยทัศนของสถานศึกษา 

4.83 0.39 3 มากที่สุด 

3.ผูบริหารมีมาตรการในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ 

อยางชัดเจน 

4.87 0.34 2 มากที่สุด 

4.ผูบริหารมีความสามารถถายทอดวิสัยทัศน 

ของสถานศึกษาไปยังผูรวมงาน 

4.83 0.39 3 มากที่สุด 

5.ผูบริหารมีความสามารถในการถายทอดวิสัยทัศน 

ของสถานศึกษาไปยังผูปกครองชุมชนตลอดจน 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.96 0.21 1 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.84 0.36  มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 4.5.2พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือข ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จํ าแนก                

ตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 2 (ระหวาง 10 - 20 ป)ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน จํานวน 

34 คน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.84สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ

ดานผูบริหารมีความสามารถในการถายทอดวิสัยทัศนของสถานศึกษาไปยังผูปกครองชุมชน ตลอดจน

หนวยงานที่เกี่ยวของระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย4.96สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 รองลงมา คือ

ดานผูบริหารมีมาตรการในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจนระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 

4.87สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานเกิดจินต

ภาพทางสรางสรรคตอสถานศึกษาระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.74สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 
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ตารางที ่ 4.5.3  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 2  

(ระหวาง 10 - 20 ป)  ดานการเปนแบบอยาง 

 

ดานการเปนแบบอยาง     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการนํา 

โดยการกระทํา 

4.74 0.45 4 มากที่สุด 

2.ผูบริหารมีความมุงมั่นกระตือรือรนและอุทิศตน 

ในการปฏิบัติงาน 

4.83 0.39 2 มากที่สุด 

3.ผูบริหารเปนบุคคลที่นาเคารพนับถือและเปนที่ยอมรับ 

ของผูรวมงาน 

4.83 0.39 2 มากที่สุด 

4.ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานโดยให 

ความไววางใจและใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

4.74 0.45 4 มากที่สุด 

5.ผูบริหารยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษา 4.91 0.29 1 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.81 0.39  มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 4.5.3พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน กลุมที่ 2 (ระหวาง 10 - 20 ป)ดานการเปนแบบอยาง จํานวน 34 คน โดยรวมอยู

ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.81สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหารยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษาระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย4.91สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.29 รองลงมา คือดานผูบริหารมีความมุงมั่นกระตือรือรนและอุทิศตนในการปฏิบัติงานดานผูบริหารเปน

บุคคลที่นาเคารพนับถือและเปนที่ยอมรับของผูรวมงานระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.83สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการ

นําโดยการกระทําดานผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานโดยใหความไววางใจและใหเกียรติซึ่งกันและ

กันระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.74สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 
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ตารางที ่ 4.5.4   คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 2  

(ระหวาง 10 - 20 ป)ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารใหกําลังใจแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน 

อยางสม่ําเสมอ 

4.78 0.42 4 มากที่สุด 

2.ผูบริหารเช่ือมั่นในตัวผูรวมงานวาสามารถทํางาน 

ที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ 

4.87 0.34 2 มากที่สุด 

3.ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานทํางานรวมกันเปนทีม 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.83 0.39 3 มากที่สุด 

4.ผูบริหารมีการต้ังมาตรฐานในการทํางานใหทาทาย 

ความสามารถของผูรวมงาน 

4.74 0.45 5 มากที่สุด 

5.ผูบริหารมีความต้ังใจอยางแนวแนในการปฏิบัติงาน 

ใหสําเร็จ 

4.91 0.29 1 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.83 0.38  มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.5.4พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน กลุมที่ 2 (ระหวาง 10 - 20 ป)ดานการสรางแรงบันดาลใจจํานวน 34 คน โดยรวม

อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.83สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหารมี

ความต้ังใจอยางแนวแนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย4.91สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.29 รองลงมา คือดานผูบริหารเช่ือมั่นในตัวผูรวมงานวาสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายได

สําเร็จระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.87สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดาน

ผูบริหารมีการต้ังมาตรฐานในการทํางานใหทาทายความสามารถของผูรวมงานระดับความคิดเห็นมากที่สุด

คาเฉลี่ย 4.74สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 
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ตารางที ่ 4.5.5  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 2  

(ระหวาง 10 - 20 ป) ดานการกระตุนการใชปญญา 

 

ดานการกระตุนการใชปญญา     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานตระหนัก 

ถึงความสําคัญของปญหาที่เกิดข้ึนในหนวยงาน 

4.65 0.49 5 มากที่สุด 

2.ผูบริหารมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

ในการทํางานโดยใชขอมูลและหลักฐานอางอิง 

4.83 0.39 2 มากที่สุด 

3.ผูบริหารใชวิธีการต้ังคําถามเพื่อนําไปสูการมีสวนรวม 

แสดงความคิดเห็นของผูรวมงาน 

4.83 0.39 2 มากที่สุด 

4.ผูบริหารสนับสนุนผูรวมงานไดคิดแกปญหาที่เกิดข้ึน 

ดวยวิธีการใหมๆ 

4.70 0.47 4 มากที่สุด 

5.ผูบริหารมีการสรางความเช่ือมั่นใหกับผูรวมงานวาปญหา 

ทุกอยางมีวิธีแกไข 

4.96 0.21 1 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.79 0.39  มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.5.5 พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน กลุมที่ 2 (ระหวาง 10 - 20 ป)ดานการกระตุนการใชปญญา จํานวน 34 คน 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.79สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดาน

ผูบริหารมีการสรางความเช่ือมั่นใหกับผูรวมงานวาปญหาทุกอยางมีวิธีแกไขระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

คาเฉลี่ย4.96สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 รองลงมา คือดานผูบริหารมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหาใน

การทํางานโดยใชขอมูลและหลักฐานอางอิง ดานผูบริหารใชวิธีการต้ังคําถามเพื่อนําไปสูการมีสวนรวมแสดง

ความคิดเห็นของผูรวมงานระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย4.83สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39ดานที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงความสําคัญของปญหาที่เกิดข้ึนใน

หนวยงานระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.65สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49  
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ตารางที ่ 4.5.6  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 2  

(ระหวาง 10 - 20 ป) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารใหความสําคัญดูแลเอาใจใสผูรวมงาน 

เปนรายบุคคล 

4.65 0.49 5 มากที่สุด 

2. ผูบริหารต้ังใจรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็น 

ของผูรวมงาน 

4.83 0.39 2 มากที่สุด 

3.ผูบริหารมีการสงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาตนเอง 

ตามความสามารถความถนัดและความสนใจ 

4.74 0.45 3 มากที่สุด 

4.ผูบริหารอํานวยความสะดวกคอยแนะนํา 

ใหความชวยเหลือสนับสนุนการทํางานของผูรวมงาน 

ในสถานศึกษา 

4.74 0.45 3 มากที่สุด 

5.ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตอผูรวมงานทุกคน 

ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

4.91 0.29 1 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.77 0.41  มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.5.6พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน กลุมที่ 2 (ระหวาง 10 - 20 ป)ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลจํานวน 34 

คน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.77สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดาน

ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตอผูรวมงานทุกคนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

คาเฉลี่ย4.91สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 รองลงมา คือดานผูบริหารต้ังใจรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็น

ของผูรวมงานระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.83สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

คือดานผูบริหารใหความสําคัญดูแลเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคลระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 

4.65สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49  
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ตารางที่  4.6.1  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวจําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 3  

(มากกวา 20 ป) 

 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษากลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 
    อันดับ ระดับ 

ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน 4.77 0.42 1 มากที่สุด 

ดานการเปนแบบอยาง 4.76 0.43 2 มากที่สุด 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 4.76 0.43 2 มากที่สุด 

ดานการกระตุนการใชปญญา 4.68 0.45 4 มากที่สุด 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 4.61 0.48 5 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.71 0.44  มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.6.1 พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน กลุมที่ 3 (มากกวา 20 ป) จํานวน 15คน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 

4.871 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศนระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.77สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42รองลงมา คือ ดานการเปนแบบอยางดาน

การสรางแรงบันดาลใจระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.76สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43ดานที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.61 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 
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ตารางที ่ 4.6.2  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวจําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 3 

 (มากกวา 20 ป)  ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน 

 

ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานเกิดจินตภาพ 

ทางสรางสรรคตอสถานศึกษา 

4.60 0.51 5 มากที่สุด 

2. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนด 

วิสัยทัศนของสถานศึกษา 

4.80 0.41 3 มากที่สุด 

3.ผูบริหารมีมาตรการในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ 

อยางชัดเจน 

4.73 0.46 4 มากที่สุด 

4.ผูบริหารมีความสามารถถายทอดวิสัยทัศน 

ของสถานศึกษาไปยังผูรวมงาน 

4.87 0.35 1 มากที่สุด 

5.ผูบริหารมีความสามารถในการถายทอดวิสัยทัศน 

ของสถานศึกษาไปยังผูปกครองชุมชนตลอดจน 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.87 0.35 1 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.77 0.42  มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.6.2พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือข ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จํ าแนก                

ตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 3 (มากกวา 20 ป)ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน จํานวน 15 

คน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.77สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดาน

ผูบริหารมีความสามารถในการถายทอดวิสัยทัศนของสถานศึกษาไปยังผูปกครองชุมชน ตลอดจนหนวยงาน

ที่เกี่ยวของดานผูบริหารมีความสามารถถายทอดวิสัยทัศนของสถานศึกษาไปยังผูรวมงานระดับความคิดเห็น

มากที่สุด คาเฉลี่ย4.96สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 รองลงมา คือดานผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมี

สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.80สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.41 ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานเกิดจินตภาพทาง

สรางสรรคตอสถานศึกษาระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.60สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 
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ตารางที่  4.6.3  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 3 

(มากกวา 20 ป)  ดานการเปนแบบอยาง 

 

ดานการเปนแบบอยาง     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการนํา 

โดยการกระทํา 

4.67 0.49 5 มากที่สุด 

2.ผูบริหารมีความมุงมั่นกระตือรือรนและอุทิศตน 

ในการปฏิบัติงาน 

4.87 0.35 1 มากที่สุด 

3.ผูบริหารเปนบุคคลที่นาเคารพนับถือและเปนที่ยอมรับ 

ของผูรวมงาน 

4.73 0.46 3 มากที่สุด 

4.ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานโดยให 

ความไววางใจและใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

4.73 0.46 3 มากที่สุด 

5.ผูบริหารยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษา 4.80 0.41 2 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.76 0.43  มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 4.6.3พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน กลุมที่ 3 (มากกวา 20 ป)ดานการเปนแบบอยาง จํานวน 15 คน โดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.76สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหารมีความ

มุงมั่นกระตือรือรนและอุทิศตนในการปฏิบัติงานระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย4.87สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.35 รองลงมา คือดานผูบริหารยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษาระดับความ

คิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.80สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารประพฤติ

ตนเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการนําโดยการกระทําระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.67สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.49 
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ตารางที่  4.6.4  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 3  

(มากกวา 20 ป) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

 
ดานการสรางแรงบันดาลใจ     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารใหกําลังใจแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน 

อยางสม่ําเสมอ 

4.73 0.46 2 มากที่สุด 

2.ผูบริหารเช่ือมั่นในตัวผูรวมงานวาสามารถทํางาน 

ที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ 

4.67 0.49 4 มากที่สุด 

3.ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานทํางานรวมกันเปนทีม 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.60 0.51 5 มากที่สุด 

4.ผูบริหารมีการต้ังมาตรฐานในการทํางานใหทาทาย 

ความสามารถของผูรวมงาน 

4.93 0.26 1 มากที่สุด 

5.ผูบริหารมีความต้ังใจอยางแนวแนในการปฏิบัติงาน 

ใหสําเร็จ 

4.73 0.46 2 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.73 0.43  มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 4.6.4พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน กลุมที่ 3 (มากกวา 20 ป)ดานการสรางแรงบันดาลใจจํานวน 15 คน โดยรวมอยู

ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.73สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหารมีการ

ต้ังมาตรฐานในการทํางานใหทาทายความสามารถของผูรวมงานระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย4.93

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 รองลงมา คือดานผูบริหารใหกําลังใจแกผูรวมงานในการปฏิบัติงานอยาง

สม่ําเสมอ ดานผูบริหารมีความต้ังใจอยางแนวแนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จระดับความคิดเห็นมากที่สุด

คาเฉลี่ย 4.73สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงาน

ทํางานรวมกันเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.60สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.51 
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ตารางที่  4.6.5  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 3  

(มากกวา 20 ป)  ดานการกระตุนการใชปญญา 

 
ดานการกระตุนการใชปญญา     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานตระหนัก 

ถึงความสําคัญของปญหาที่เกิดข้ึนในหนวยงาน 

4.60 0.51 4 มากที่สุด 

2.ผูบริหารมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

ในการทํางานโดยใชขอมูลและหลักฐานอางอิง 

4.67 0.49 3 มากที่สุด 

3.ผูบริหารใชวิธีการต้ังคําถามเพื่อนําไปสูการมีสวนรวม 

แสดงความคิดเห็นของผูรวมงาน 

4.47 0.52 5 มาก 

4.ผูบริหารสนับสนุนผูรวมงานไดคิดแกปญหาที่เกิดข้ึน 

ดวยวิธีการใหมๆ 

4.93 0.26 1 มากที่สุด 

5.ผูบริหารมีการสรางความเช่ือมั่นใหกับผูรวมงานวาปญหา 

ทุกอยางมีวิธีแกไข 

4.73 0.46 2 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.68 0.45  มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 4.6.5 พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน กลุมที่ 3 (มากกวา 20 ป)ดานการกระตุนการใชปญญา จํานวน 15 คน โดยรวม

อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.68สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานผูบริหาร

สนับสนุนผูรวมงานไดคิดแกปญหาที่เกิดข้ึนดวยวิธีการใหมๆระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย4.93สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 รองลงมา คือ ดานผูบริหารมีการสรางความเช่ือมั่นใหกับผูรวมงานวาปญหาทุก

อยางมีวิธีแกไขระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย4.73สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ดานที่มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คือดานผูบริหารใชวิธีการต้ังคําถามเพื่อนําไปสูการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นของผูรวมงานระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.47สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 
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ตารางที ่ 4.6.6  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 3  

(มากกวา 20 ป)  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล     อันดับ ระดับ 

1. ผูบริหารใหความสําคัญดูแลเอาใจใสผูรวมงาน 

เปนรายบุคคล 

4.47 0.52 4 มาก 

2.ผูบริหารต้ังใจรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็น 

ของผูรวมงาน 

4.60 0.51 3 มากที่สุด 

3.ผูบริหารมีการสงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาตนเอง 

ตามความสามารถความถนัดและความสนใจ 

4.47 0.52 4 มาก 

4.ผูบริหารอํานวยความสะดวกคอยแนะนํา 

ใหความชวยเหลือสนับสนุนการทํางานของผูรวมงาน 

ในสถานศึกษา 

4.87 0.35 1 มากที่สุด 

5.ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตอผูรวมงานทุกคน 

ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

4.67 0.49 2 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.61 0.48  มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.6.6พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน กลุมที่ 3 (มากกวา 20 ป)ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลจํานวน 15 คน 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.61สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดาน

ผูบริหารอํานวยความสะดวกคอยแนะนําใหความชวยเหลือสนับสนุนการทํางานของผูรวมงานในสถานศึกษา

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย4.87สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 รองลงมา คือ ดานผูบริหารปฏิบัติ

หนาที่ตอผูรวมงานทุกคนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.67สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานผูบริหารมีการสงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาตนเองตาม

ความสามารถความถนัดและความสนใจดานผูบริหารใหความสําคัญดูแลเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคล

ระดับความคิดเห็นมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.47สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52  
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครูผูสอนจําแนกตามเพศ และประสบการณการทํางาน 

การวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา 

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2ปการศึกษา 2557ตามความคิดเห็นของครูผูสอนจํานวน61คนจําแนกตามเพศ (กลุม         

ที่ 1 เพศชายกับกลุมที่ 2 เพศหญิง) และประสบการณการทํางาน (กลุมที่ 1 ตํ่ากวา 10 ป กลุมที่ 2 ระหวาง 

10 – 20 ป กลุมที่ 3 มากกวา 20 ป) ดังตารางที่ 4.7–4.8 
 

ตารางที่4.7การเปรียบเทียบความแตกตางระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับภาวะผูนําการ 

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากลุม เครือขายพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาสามขาทาหาด 

ยาว ระหวางเพศชายกับเพศหญิง 

 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษากลุม

เครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว 

เพศชาย 

(n = 25) 

 เพศหญิง 

(n = 36) 

 

t-test Sig 

    ระดับ     ระดับ 

1. ดานการสรางและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน 

4.71 0.46 มาก

ที่สุด 

4.75 0.42 มาก

ที่สุด 
1.17 0.25 

2. ดานการเปนแบบอยาง 4.82 0.35 มาก

ที่สุด 

4.74 0.43 มาก

ที่สุด 
1.91 0.16 

3. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 4.82 0.38 มาก

ที่สุด 

4.75 0.41 มาก

ที่สุด 
1.81 0.18 

4. ดานการกระตุนการใชปญญา 4.71 0.43 มาก

ที่สุด 

4.74 0.39 มาก

ที่สุด 
1.03 0.31 

5. ดานการคํานึงถึงความเปน 

ปจเจกบุคคล 

4.83 0.35 มาก

ที่สุด 

4.76 0.42 มาก

ที่สุด 
1.52 0.13 

เฉลี่ย 4.78 0.40 
มาก

ท่ีสุด 
4.75 0.41 

มาก

ท่ีสุด 
1.07 0.16 

 

จากตารางที่4.7ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

ระหวางเพศชายกับเพศหญิงพบวาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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ตารางที ่ 4.8  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ 

        ผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายพฒันาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวตาม 

        ประสบการณการทํางาน 

 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ดานการสรางและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน 

ระหวางกลุม 2.25 2 1.13 1.80 

 

0.45 

ภายในกลุม 81.39 58 1.40 

รวม 83.64 60    

2. ดานการเปนแบบอยาง ระหวางกลุม 0.181 2 .091 1.08 

 

0.92 

ภายในกลุม 66.18 58 1.14 

รวม 66.36 60    

3. ดานการสรางแรงบันดาลใจ ระหวางกลุม 3.06 2 1.53 1.21 

 

0.31 

ภายในกลุม 73.30 58 1.26 

รวม 76.36 60    

4. ดานการกระตุนการใชปญญา ระหวางกลุม 3.08 2 1.54 1.51 

 

0.23 

ภายในกลุม 59.15 58 1.02 

รวม 62.23 60    

5. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก 

บุคคล 

ระหวางกลุม 9.87 2 4.93 1.04 

 

0.22 

ภายในกลุม 70.82 58 1.22 

รวม 80.69 60    

เฉลี่ย 

ระหวางกลุม 2.25 2 1.13 1.61 

 

0.37 

ภายในกลุม 81.39 58 1.40 

รวม 83.64 60    

 

จากตารางที่  4.8  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวตามประสบการณการ

ทํางาน พบวาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 



บทท่ี 5 

สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและเปรียบเทียบภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต2จําแนกตามเพศ 

และประสบการณการทํางาน กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ีคือ ครูผูสอนของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ป

การศึกษา 2557จํานวนทั้งสิ้น61คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2และ

สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานดวยคาที (t – test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way – ANOVA) 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2

พบวา 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น61คน จําแนกตามเพศเปนเพศ

หญิงคิดเปนรอยละ59.02เพศชายคิดเปนรอยละ40.98และจําแนกประสบการณการทํางาน มีจํานวน 3 

กลุม ประกอบดวยกลุม 1 ตํ่ากวา 10 ป คิดเปนรอยละ 19.67 กลุม 2 ระหวาง 10 – 20 ป คิดเปนรอยละ 

55.74  และกลุม 3 มากกวา 20 ปคิดเปนรอยละ 24.59 

2. คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2จําแนกดังน้ี 

2.1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตามเพศชาย จํานวน 25 คน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.78สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39เมื่อพิจารณารายดานพบวา1) ดานการสรางและการสื่อสาร
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วิสัยทัศนคาเฉลี่ย 4.71สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46แสดงวาครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 

2) ดานการเปนแบบอยางคาเฉลี่ย 4.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 แสดงวาครูผูสอนมีระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด, 3) ดานการสรางแรงบันดาลใจคาเฉลี่ย 4.82สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38แสดงวามีระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด,4) ดานการกระตุนการใชปญญาคาเฉลี่ย 4.71สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43แสดงวา

ครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด และ 5) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลคาเฉลี่ย 4.83สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35แสดงวาครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

2.2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตามเพศหญิง จํานวน 36 คน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.75สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41เมื่อพิจารณารายดานพบวา1) ดานการสรางและการสื่อสาร

วิสัยทัศนคาเฉลี่ย 4.75สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42แสดงวาครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 

2) ดานการเปนแบบอยางคาเฉลี่ย 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 แสดงวาครูผูสอนมีระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด, 3) ดานการสรางแรงบันดาลใจคาเฉลี่ย 4.75สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41แสดงวา

ครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด,4) ดานการกระตุนการใชปญญาคาเฉลี่ย 4.74สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.39แสดงวาครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด และ 5) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคลคาเฉลี่ย 4.76สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42แสดงวาครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

2.3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 1 (ตํ่ากวา 10 ป) จํานวน 12 คน 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.72สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44เมื่อพิจารณารายดานพบวา1) ดาน

การสรางและการสื่อสารวิสัยทัศนคาเฉลี่ย 4.68สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46แสดงวาครูผูสอนมีระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด,2) ดานการเปนแบบอยางคาเฉลี่ย 4.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 แสดงวาครูผูสอนมี

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 3) ดานการสรางแรงบันดาลใจคาเฉลี่ย 4.70สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47

แสดงวาครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด,4) ดานการกระตุนการใชปญญาคาเฉลี่ย 4.77สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.41แสดงวาครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด และ 5) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคลคาเฉลี่ย 4.72สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45แสดงวาครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

2.4คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 2 (ระหวาง 10 - 20 ป) จํานวน 

34 คน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39เมื่อพิจารณารายดาน

พบวา1) ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศนคาเฉลี่ย 4.84สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36แสดงวาครูผูสอน

มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด,2) ดานการเปนแบบอยางคาเฉลี่ย 4.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 แสดง
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วาครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 3) ดานการสรางแรงบันดาลใจคาเฉลี่ย 4.83สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.38แสดงวาครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด,4) ดานการกระตุนการใชปญญาคาเฉลี่ย 

4.79สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 แสดงวาครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด และ 5) ดานการคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคลคาเฉลี่ย 4.77สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41แสดงวาครูผูสอนมีระดับความคิดเห็น

มากที่สุด 

2.5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว จําแนกตามประสบการณการทํางาน กลุมที่ 3 (มากกวา 20 ป)จํานวน 15 คน 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44เมื่อพิจารณารายดานพบวา1) 

ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศนคาเฉลี่ย 4.77สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42แสดงวาครูผูสอนมีระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด,2) ดานการเปนแบบอยางคาเฉลี่ย 4.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 แสดงวา

ครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 3) ดานการสรางแรงบันดาลใจคาเฉลี่ย 4.73สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.43แสดงวาครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด,4) ดานการกระตุนการใชปญญาคาเฉลี่ย 4.68สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 แสดงวาครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด และ 5) ดานการคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคลคาเฉลี่ย 4.61สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48แสดงวาครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูผูสอน กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2จําแนกดังน้ี 

3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว ระหวาง

เพศชายกับเพศหญิงโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

3.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว ตามประสบการณ               

การทํางาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทา

หาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2อยูในระดับมากที่สุดทุกดานซึ่งอาจ
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เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่แสดงบทบาทของตนอยางชัดเจนสามารถเปนแบบอยางที่ดีกับ

ผูรวมงานมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานมีวิสัยทัศนในการบริหารพัฒนาบุคลากรอยางจริงจังและตอเน่ือง

ปกครองผูรวมงานอยางเสมอภาคและเห็นคุณคาผูบริหารพรอมเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เปนอยูเดิมพรอมรับฟง

และพรอมที่จะรวมมือกับทุกฝายเพื่อใหการบริหารงานของสถานศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่คาดไว

สอดคลองกับผลการวิจัยของสุชามนตรแยมเจริญกิจ (2553, บทคัดยอ) ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 

และเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 และเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 3) 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการมีสวนรวมของชุมชนใน

สถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 และเขต 2 มี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสวนใหญมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง

และเปนความสัมพันธทางบวกยกเวนดานการเปนแบบอยางกับการมีสวนรวมของชุมชนมีความสัมพันธกัน

ในระดับตํ่าและ 4) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน

ในสถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 และเขต 2 ไดแกดาน

การกระตุนการใชปญญาดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศนดานการเปนแบบอยางและดานการสรางแรง

บันดาลใจอีกทั้งสอดคลองกับผลการวิจัยของไพศาลแสนยศบุญเรือง (2549,หนา 59-62) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สัมพันธกับความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหาร

โรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแกนผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดย

ภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายขอจะเห็นวาทุกขอมีระดับพฤติกรรมมากโดยดานการกระตุนทาง

ปญญาและดานการสรางแรงบันดาลใจมีคาเฉลี่ยสูงสุดทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาตองเปน

ผูนําที่มีความรูและทักษะในการใหคําแนะนําตางๆในการปรับตัวตอผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงมี

ความสามารถในการวางแผนและสรางการเปลี่ยนแปลงในองคกรใหประสบผลสําเร็จสามารถสื่อสารสราง

ความเขาใจและกระตุนการสื่อสารแบบสองทางใหเกิดข้ึนผูบริหารสามารถนําความรูไปใชกับสถานการณ

จริงและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ

พรอมเรียนรูสิ่งตางๆจากสภาพแวดลอมในการเปลี่ยนแปลงตลอดจนรับรูและเขาใจถึงความตองการและ

ความรูสึกของบุคคลอื่นเพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น               

ของครูผูสอน กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2ระหวางเพศชายกับเพศหญิงพิจารณาระดับความคิดเห็นจากการทดสอบ
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สมมติฐานโดยใชสถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent 

Variables) ที่มีคําตอบ 2 กลุมพบวาไดคา tเทากับ1.069และคา Sig.เทากับ0.163ซึ่งมากกวาคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไวแสดงวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

ระหวางเพศชายกับเพศหญิงไมแตกตางกัน และพิจารณาระดับความคิดเห็นจากการทดสอบสมมติฐานโดย

ใชสถิติ F-test (One Way Analysis Of Variance)เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยตัวแปร

อิสระ (Independent Variables)ที่มีคําตอบมากกวา 2 กลุมคือประสบการณการทํางานพบวาไดคาสถิติที่

คํานวณ F เทากับ1.608คา Sigเทากับ0.365ซึ่งมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ต้ังไวแสดงวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวตามประสบการณการทํางานไม

แตกตางกันสอดคลองกับผลการวิจัยของสุเทพสังกะเพศ (2550,หนา 83-84) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ผลการวิจัยพบวาผูปกครองนักเรียนผูนําชุมชนผูแทน

ศิษยเกาและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 มีความ

คิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะดานบุคลิกภาพดานภาวะผูนําและดานมนุษยสัมพันธอยูใน

ระดับมากผูปกครองนักเรียนผูนําชุมชนผูแทนศิษยเกาและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 มีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการวางแผนดานการปฏิบัติดาน

การตรวจสอบและติดตามและการปรับปรุงอยูในระดับมากและคุณลักษณะดานบุคลิกภาพดานภาวะผูนํา

และดานมนุษยสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมของชุมชนในการ

จัดการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถรวมกันพยากรณการมีสวนรวมของชุมชน

ในการจัดการศึกษาไดรอยละ 21.50และสอดคลองกับผลการวิจัยของพิษณุธรรมรัตน (2553, บทคัดยอ) 

ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครูในอําเภอหาดใหญ

จังหวัดสงขลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) ขาราชการครูในอําเภอ

หาดใหญจังหวัดสงขลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2 มีทัศนะตอภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากโดยมีภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือดานการสรางแรงบันดาลใจ

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและการกระตุนทางปญญามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 2) การเปรียบเทียบ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครูในอําเภอหาดใหญจังหวัด

สงขลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาที่ประกอบดวยผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนพบวามีทัศนะตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม

และรายดานทุกดานไมแตกตางกันและ 3) การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครูในอําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สงขลาเขต 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวาขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกัน

ประกอบดวยขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษมทีัศนะตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายดาน

พบวาขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกันมีทัศนะตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาดานการสรางแรงบันดาลใจและดานการกระตุนทางปญญาไมแตกตางกันสวนดานการ

มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณและดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

 

ขอเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะเปน 2 สวนดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1จากขอคนพบของการวิจัยที่พบวาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลมีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทายโดยผูบริหารใหความสําคัญกับผูรวมงาน

และสงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจขาดการดูแลเอาใจใส

ผูรวมงานเปนรายบุคคลจึงเปนขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษาไดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติตน

ตอผูรวมงานซึ่งเปนกําลังสําคัญที่สงผลใหเกิดความสําเร็จในการบริหารงานทามกลางสภาวะที่มีกระแสแหง

ความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

1.2 จากขอคนพบของการวิจัยที่พบวาระดับการใชวิธีการต้ังคําถามเพื่อนําไปสูการมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็นของผูรวมงานมีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทายในดานการกระตุนการใชปญญาดานการสราง

และการสื่อสารวิสัยทัศนดานการเปนแบบอยางและดานการสรางแรงบันดาลใจรวมกันสงผลตอการมีสวน

รวมของชุมชนในสถานศึกษาจึงเปนขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษาไดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานเพื่อเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป 

2.1 ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมของ

ชุมชนในสถานศึกษาเพื่อนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบและใชเปนแนวทางในการพัฒนา 

2.2 ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมของ

ชุมชนในสถานศึกษาตามทฤษฎีอื่นๆเชนทฤษฎีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพทฤษฎีภาวะผูนําแบบแปลงรูป

เปนตน 
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 ตําแหนง 

 - ผูอํานวยการโรงเรียน  วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสามขาวิทยาคม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

หนังสือราชการ 
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ภาคผนวก  ค 

แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

……………………………………………. 

 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยชุดน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

2. แบบสอบถามน้ีแบงเปน2ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

 3. ขอมูลที่ไดจะสรุปผลออกมาเปนภาพรวม เพื่อใชในการวิจัยเทาน้ัน การตอบแบบสอบถามจึง

ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของทานแตประการใด โปรดแสดงความคิดเห็นตามสภาพจริงและ

ตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ 

 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดีและขอขอบพระคุณ 

มา  ณ  โอกาสน้ี 

 

 

                  (นายศิริชัย  แปลกสินธุ) 

                   นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

                       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

                  ผูวิจัย 
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ตอนท่ี 1สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน (  ) หนาขอความที่ตรงกับสภาพจริง 

 

1. เพศ 

  ชาย    หญิง 

 

2. ประสบการณการทํางาน 

  ตํ่ากวา  10  ป 

  10 – 20 ป 

  มากกวา  20  ป 
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ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพจริง 

   โดยกําหนดคาระดับการปฏิบัติ  แบงเปน  5  ระดับ  ดังน้ี 

  5  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

  4  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  3  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

  1  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

รายการ ระดับการปฏิบัติ 

ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน 5 4 3 2 1 

1. ผูหารมีการกระตุนใหผูรวมงานเกิดจินตภาพทางสรางสรรค 

ตอสถานศึกษา 

     

2. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน 

ของสถานศึกษา 

     

3. ผูบริหารมีมาตรการในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน      

4. ผูบริหารมีความสามารถถายทอดวิสัยทัศนของสถานศึกษาไปยัง 

ผูรวมงาน 

     

5. ผูบริหารมีความสามารถในการถายทอดวิสันทัศนของสถานศึกษา 

ไปยังผูปกครอง  ชุมชน  ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ 

     

ดานการเปนแบบอยาง      

6. ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการนําโดยกระทํา      

7. ผูบริหารมีความมุงมั่น  กระตือรือรนและอุทิศตนในการปฏิบัติงาน      

8. ผูบริหารเปนบุคคลที่นาเคารพนับถือและเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน      

9. ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงาน  โดยใหความไววางใจและ 

ใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

     

10. ผูบริหารยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษา      
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รายการ ระดับการปฏิบัติ 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 5 4 3 2 1 

11. ผูบริหารใหกําลังใจแกผูรวมงานในการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ      

12. ผูบริหารเช่ือมั่นในตัวผูรวมงานวาสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมาย 

ไดสําเร็จ 

     

13. ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานทํางานรวมกันเปนทีมไดอยางม ี

ประสิทธิภาพ 

     

14. ผูบริหารมีการต้ังมาตรฐานในการทํางานใหทาทายความสามารถ 

ของผูรวมงาน 

     

15. ผูบริหารมีความต้ังใจอยางแนวแนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ      

ดานการกระตุนการใชปญญา      

16. ผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงความสําคัญของ 

ปญหาที่เกิดข้ึนในหนวยงาน 

     

17. ผูบริหารมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการทํางานโดยใชขอมูล 

และหลักฐานอางอิง 

     

18. ผูบริหารใชวิธีการต้ังคําถาม  เพื่อนําไปสูการมีสวนรวมแสดง 

ความคิดเห็นผูรวมงาน 

     

19. ผูบริหารสนับสนุนผูรวมงานไดคิดแกปญหาที่เกิดข้ึนดวยวิธี 

การใหม ๆ 

     

20. ผูบริหารมีการสรางความเช่ือมั่นใหผูรวมงานวาปญหาทุกอยางม ี

วิธีแกไข 

     

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล      

21. ผูบริหารใหความสําคัญดูแลเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคล      

22. ผูบริหารต้ังใจรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็นของผูรวมงาน      

23. ผูบริหารมีการสงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาตนเองตามความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจ 

     

24. ผูบริหารอํานวยความสะดวก  คอยแนะนําใหความชวยเหลือ 

สนับสนุนกรทํางานของผูรวมงานในสถานศึกษา 

     

25. ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตอผูรวมงานทุกคนดวยความเสมอภาค 

เทาเทียมกัน 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
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ดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

เรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น 

ของครูผูสอนในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

 

รายการ 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 

รวม เฉลี่ย 
แปล

ผล 1 2 3 

ดานการสรางและการสื่อสารวิสัยทัศน 

1. ผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานเกิดจินตภาพ 

ทางสรางสรรคตอสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

2. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนด 

วิสัยทัศนของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

3.ผูบริหารมีมาตรการในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ 

อยางชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

4.ผูบริหารมีความสามารถถายทอดวิสัยทัศน 

ของสถานศึกษาไปยังผูรวมงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

5.ผูบริหารมีความสามารถในการถายทอดวิสัยทัศน 

ของสถานศึกษาไปยังผูปกครองชุมชนตลอดจน 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ดานการเปนแบบอยาง 

6. ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการนํา 

โดยการกระทํา 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

7.ผูบริหารมีความมุงมั่นกระตือรือรนและอุทิศตน 

ในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

8.ผูบริหารเปนบุคคลที่นาเคารพนับถือและเปนที่ยอมรับ 

ของผูรวมงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

9.ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานโดยให 

ความไววางใจและใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

10.ผูบริหารยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษา +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

11. ผูบริหารใหกําลังใจแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน 

อยางสม่ําเสมอ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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รายการ 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 

รวม เฉลี่ย 
แปล

ผล 1 2 3 

12.ผูบริหารเช่ือมั่นในตัวผูรวมงานวาสามารถทํางาน 

ที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

13.ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานทํางานรวมกันเปนทีม 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

14.ผูบริหารมีการต้ังมาตรฐานในการทํางานใหทาทาย 

ความสามารถของผูรวมงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

15.ผูบริหารมีความต้ังใจอยางแนวแนในการปฏิบัติงาน 

ใหสําเร็จ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ดานการกระตุนการใชปญญา 

16. ผูบริหารมีการกระตุนใหผูรวมงานตระหนัก 

ถึงความสําคัญของปญหาที่เกิดข้ึนในหนวยงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

17.ผูบริหารมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

ในการทํางานโดยใชขอมูลและหลักฐานอางอิง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

18.ผูบริหารใชวิธีการต้ังคําถามเพื่อนําไปสูการมีสวนรวม 

แสดงความคิดเห็นของผูรวมงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

19.ผูบริหารสนับสนุนผูรวมงานไดคิดแกปญหาที่เกิดข้ึน 

ดวยวิธีการใหมๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

20.ผูบริหารมีการสรางความเช่ือมั่นใหกับผูรวมงานวาปญหา 

ทุกอยางมีวิธีแกไข 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

21. ผูบริหารใหความสําคัญดูแลเอาใจใสผูรวมงาน 

เปนรายบุคคล 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

22.ผูบริหารต้ังใจรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็น 

ของผูรวมงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

23.ผูบริหารมีการสงเสริมใหผูรวมงานพัฒนาตนเอง 

ตามความสามารถความถนัดและความสนใจ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

24.ผูบริหารอํานวยความสะดวกคอยแนะนํา 

ใหความชวยเหลือสนับสนุนการทํางานของผูรวมงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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รายการ 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 

รวม เฉลี่ย 
แปล

ผล 1 2 3 

ในสถานศึกษา 

25.ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตอผูรวมงานทุกคน 

ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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ผลการประเมินความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

 
Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 25 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 25 100.0 

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

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.594 61 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1 285.8400 24.557 .345 .575 

2 286.0400 25.040 .142 .588 

3 285.8000 26.000 -.039 .598 

4 285.8400 24.390 .391 .572 

5 285.8400 26.973 -.292 .615 

6 285.9600 27.540 -.369 .626 

7 285.8000 25.500 .109 .590 

8 285.8400 26.057 -.058 .601 

9 285.9600 26.457 -.146 .610 

10 285.8400 24.557 .345 .575 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

11 286.0400 25.040 .142 .588 

12 285.8400 24.557 .345 .575 

13 286.0400 25.040 .142 .588 

14 285.8000 26.000 -.039 .598 

15 285.8400 24.557 .345 .575 

16 286.0400 25.040 .142 .588 

17 285.8800 24.860 .233 .582 

18 285.8800 25.277 .130 .589 

19 286.0400 25.123 .125 .589 

20 285.8000 26.000 -.039 .598 

21 285.8800 25.277 .130 .589 

22 286.0000 25.000 .158 .586 

23 285.8000 26.000 -.039 .598 

24 285.8800 24.360 .360 .573 

25 285.9600 24.957 .177 .585 

26 285.8000 25.667 .060 .593 

27 285.9600 25.540 .049 .595 

28 285.8800 25.860 -.012 .598 

29 285.9200 26.410 -.139 .608 

30 285.9600 24.873 .195 .584 

31 286.0000 24.667 .229 .581 

32 285.9600 25.707 .013 .598 

33 285.8400 26.140 -.079 .602 

34 285.8800 25.943 -.032 .600 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

35 285.9600 25.123 .140 .588 

36 285.8800 24.277 .381 .571 

37 285.8800 24.860 .233 .582 

38 286.0400 25.957 -.044 .603 

39 285.9200 24.410 .320 .575 

40 285.8400 24.890 .254 .581 

41 286.0000 25.417 .069 .593 

42 285.8800 25.693 .028 .596 

43 285.9600 26.040 -.058 .603 

44 286.0000 24.583 .247 .579 

45 285.8800 24.860 .233 .582 

46 286.0000 26.667 -.186 .613 

47 286.1200 25.693 .005 .599 

48 285.9200 25.160 .143 .588 

49 285.8400 25.140 .186 .585 

50 286.0800 24.160 .319 .572 

51 285.9600 24.623 .251 .579 

52 285.9200 25.993 -.046 .601 

53 285.9600 23.873 .423 .565 

54 285.7600 26.273 -.132 .601 

55 286.0800 23.993 .354 .569 

56 286.0400 25.540 .040 .596 

57 285.9600 24.540 .270 .578 

58 285.7600 25.440 .165 .588 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

59 286.0800 23.243 .515 .555 

60 285.7200 26.043 -.052 .596 

61 285.6800 25.977 .000 .594 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

คาวิเคราะห T-test , F-test 
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ประวัตยิอของผูวิจัย 
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ประวัตยิอของผูวิจัย 
 

ชื่อ สุกล   นายศิริชัย  แปลกสินธุ 

วัน เดือน ปเกิด  วันที่  17  เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2512 

สถานท่ีเกิด  โรงพยาบาลอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

สถานท่ีอยูปจจุบัน บานเลขที่ 299หมูที่ 5 ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดรอยเอ็ด 45130 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน ตําแหนง ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

สถานท่ีทํางาน โรงเรียนสามขาพิทยาคม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

ประวัติการศึกษา      

พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) วิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ 

  จังหวัดศรีสะเกษ 

พ.ศ. 2532 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ป.วส.) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   

วิทยาเขตสุรินทรจังหวัดสุรินทร 

พ.ศ. 2539 ปริญญาครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) สาขาปฐมวัยวิทยาลัยครูบุรีรัมย   

จังหวัดบุรีรัมย 
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