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บทคัดย่อ
	 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาระดบัภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษา	สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 1	 และเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง													

ของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	โดยจ�าแนกตามต�าแหน่ง

หน้าที่	ประสบการณ์การท�างาน	และขนาดของโรงเรียนกลุ่ม	ตัวอย่างที่ศึกษา	ได้แก่	ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 1	 ในปีการศึกษา	 2557	 จ�านวน													

313	คน		เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ใช้ค่าความถี่																				

ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 สถิติทดสอบค่าที	 (t-test)	 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน												

แบบทางเดียว	 (One-way	 ANOVA)	 โดยใช้สถิติทดสอบค่าเอฟ	 (f-test)	 และทดสอบความแตกต่างระหว่าง										

ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่	(Scheffe’)	

 ผลการวิจัยพบว่า 

	 1.	 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย	

เขต	 1	 มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก	 ด้านที่มีค่าความคิดเห็นมากท่ีสุด	 คือ	 การระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน	 รองลงมา	 คือ	 การเป็นผู้น�า										

แบบสร้างความผกูพันและด้านทีม่คีวามคดิเหน็น้อยทีส่ดุ	คือ	การคาดหวงัผลการปฏบิติังานของผู้ตามในระดบัสงู	

	 2.	 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	

เขต	 1	 ที่มีต�าแหน่งหน้าท่ีต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา							

โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านการระบวุสัิยทศัน์

อย่างชัดเจน	 ครูผู้สอนมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและด้านการเป็นผู้น�าแบบสร้างความผูกพัน														

ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นสูงกว่าครูผู้สอน	

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
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	 	 2.1	 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกันมีความ	

คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติท่ีิระดบั	.01	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านการให้การสนบัสนนุผู้ตามเป็นรายบคุคล	ด้านการกระตุน้	

ทางปัญญาและการเป็นผู ้น�าแบบสร้างความผูกพัน	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05																							

ส่วนด้านอื่นมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า	 ด้านการให้การสนับสนุนผู้ตาม																		

เป็นรายบุคคล	ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า	5	ปี	มีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหาร						

สถานศึกษาและครูผู้สอนทุกประสบการณ์	

	 	 2.2	 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม								

ศึกษาเลย	 เขต	 1	 ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดของโรงเรียนต่างกัน	 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�า																											

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ							

ทางสถิติที่ระดับ	.01	

ค�าส�าคัญ: 	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง,	ผู้บริหารสถานศึกษา

ABSTRACT 
	 The	purposes	of	this	research	were:	1)	to	study	the	level	of	transformational	leadership	

of	school’s	principal	under	loei	educational	service	area	office	1,	2)	to	compare	the	level	of	

transformational	leadership	of	school	principal	under	loei	educational		service		area	office	1	

as	classified		educational	level,	experience	working	and	size	of	schools.	The	sample	consisted	

313	 school	 principal	 and	 teachers	 in	 school	 under	 loei	 educational	 service	 area	 office																					

1.	 A	 questionnaire	was	 applied	 for	 data	 collection	which	 earned	 data	were	 analyzed	 by											

frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test,	One	way	Analysis	of	variance	(f-test)	

and	Scheffe’	method.	

	 The	findings	were	as	follows:	

	 1.	 The	overall	of	the	level	of	transformational	leadership	of	school’s	principal	under	

loei	educational	service	area	office	1	aspect	were	at	a	high	level.	The	highest	aspect	was	

identifying	 and	 articulating	 a	 vision	 and	 followed	 by	 commitment	 leadership	 behavior.																

The	lowest	aspect	was	high	performance	expectations.	

	 2.	 The	overall	of	the	level	of	transformational	leadership	of	school’s	principal	under	

loei	educational	service	area	office	1	aspect	of	school’s	principal	and	teachers	with	different	

personnel’s	position	had	the	statistical	significance	at	.01	levels	when	considering	that	it	was	

found	 identifying	 and	 articulating	 a	 vision	 teachers	 have	 higher	 of	 school’s	 principal	 and										

commitment	leadership	behavior	of	school’s	principal	have	higher	teachers.		

	 	 2.1	 The	overall	 of	 the	 level	 of	 transformation	 leadership	of	 school’s	 principal	

different	 experience	working	 aspect	 of	 the	 of	 the	 level	 of	 transformational	 leadership	 of	

school’s	principal	had	the	statistical	significance	at	.01	levels	when	considering	it	was	found	

that	the	provision	of	support	by	individuals	for	intellectual	stimulation	and	leadership	engage-



158   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)

ment		had	the	statistical	significance	at	 .05	levels	the	other	opinion	 is	not	different	when	

considering	pairs	was	 found	 that	 the	provision	of	 support	by	 individuals	 	 for	 	 intellectual		

stimulation	 	of	 school’s	principal	and	 teachers	have	 less	 than	5	years	on	higher	 school’s	

principal	and	teachers	of	all	experience.	

	 	 2.2	 The	overall	of	the	level	of	transformational	leadership	of	school’s	principal	

under	loei	educational	service	area	office	1	aspect	of	school’s	principal	and	teachers	with	

different	size	of	school	had	not	different	level		had		the		statistical		significance		at	.01	levels.			

Keywords: 	The	transformational	leadership,	Principal	

บทน�า 
	 โลกในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	 อย่างรวดเร็ว	 มีการแข่งขันตลอดเวลาส่งผล	

กระทบต่อวิถีการด�ารงชีวิตอย่างกว้างขวาง	 การเปล่ียนแปลงและการแข่งขันนับทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น						

เรื่อยๆ	 ในขณะที่ประเทศไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้	 ดังน้ัน	 ประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน	ทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	และวัฒนธรรม	ซึ่งจะเห็นได้

อย่างชัดเจนจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากสื่อต่าง	 ๆ	 จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าสังคมของไทย															

มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอย่างไร	 เพื่อที่จะเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นได้	 (กรมสุขภาพจิต,										

2554,	น.	3)	

	 ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการศึกษา	 ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย									

พ.ศ.	2550	มาตรา	49	กล่าวว่า	บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้อง

จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 11								

พ.ศ.	 2555-2559	 (2559)	 ได้จัดท�าขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจ	

และสิง่แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงท่ีผ่านมาในระยะแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 8-10	 สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจ	 พอเพียง”																			

ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว	 ชุมชน	 สังคม	 จนถึงระดับประเทศ															

ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแส															

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นปรัชญาน�าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการ									

ความเสีย่งอย่างเหมาะสม	เพือ่ให้การพฒันาประเทศสูค่วามสมดุลและยัง่ยนื	แนวทางดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบาย

การก�าหนดจุดมุ่งหมายส�าคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ	เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์	เรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง	มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักค่านิยม	12	ประการ	และมีทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับศตวรรษ

ที่	 21	 ซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนเชื่อมโยงกับบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ											

มาเป็น	กรอบแนวคดิในการด�าเนนิการ	โดยมเีป้าหมายส�าคญั	คือ	มุง่ให้คนไทยได้เรียนรูต้ลอดชวีติอย่างมีคุณภาพ										

เป็นคนดี	 คนเก่ง	 มีความสุข	 มีภูมิคุ้มกัน	 รู้เท่าทันในเวทีโลก	 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท�าแผนพัฒนา															

การศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ	ฉบบัที	่11	พ.ศ.	2555-2559	(ส�านกันโยบายและแผนการอดุมศึกษา,	2551)

ขึ้นโดยค�านึงถึงผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาและบริบทสภาพแวดล้อมทุกด้านที่มีผลกระทบต่อการศึกษา										

ประกอบกบั	ทศิทางการพฒันาประเทศและทศิทางการพฒันาการศึกษาของประเทศ	รวมทัง้การให้ความส�าคัญ
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กับบุคคล	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐ	 เอกชน	ชุมชนและประชาชนที่สนใจ	 เพื่อให้

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ	ฉบบัท่ี	11	พ.ศ.	2555-2559	มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการ

ของพื้นที่และท้องถิ่น	 ที่จะส่งผลให้การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาในระดับหน่วยงานมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด	รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างชัดเจน	ซึ่งประเทศไทยประสบปัญหา

ต่างๆ	 และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ขึ้นในทุกวันนี้	 ส่วนหน่ึงอาจเป็นการจัดการศึกษาของประเทศ	 ผู้บริหาร									

หลายระดับยอมรับว่าการศึกษาเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติและการศึกษาคือปัจจัยชี้ขาด

อนาคตของประเทศ	(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11,	2559,	น.	10-12)	

	 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน	 ทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมือง	 และวัฒนธรรม	 เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่าสังคมของไทยมีการปรับตัวเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเอง

อย่างไร	เพื่อที่จะเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นได้	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับ11	(ส�านักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร,	 2551,	 น.	 11)	 จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า	 ผู้บริหาร								

จะต้องมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 จึงจะท�าให้การพัฒนาองค์การด�าเนินการไปสู่เป้าหมายในการยกระดับ

คณุภาพ		มาตรฐานผูเ้รยีน	ผูบ้รหิารเป็นปัจจยัในการพฒันาคน	จะเหน็ได้ว่าในปีทีผ่่านมาพบว่า	มปัีญหานกัเรยีน

ออกกลางคัน	 ปัญหาอัตราส่วนครูต่อนักเรียน	 ปัญหาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู	 ซึ่งส่งผล																			

ให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนอยูใ่นระดบัทีต่�า่กว่าเกณฑ์ของแต่ละปี	และจากผลการทดสอบระดบัชาติ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่									

การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	โดยตรวจสอบข้อมูล	3	ปี	ย้อนหลังนับตั้งแต่ปีการศึกษา	2554-2556	พบว่า	

ผลการทดสอบมีคะแนนลดลงอย่างต่อเนื่อง	 โดยปีการศึกษา	 2554	 ผลการทดสอบในระดับชั้นประถมศึกษา								

ปีที่	 6	 โดยเฉลี่ยอยู่ที่	 51.07	ปีการศึกษา	2555	มีคะแนนเฉลี่ย	 8	กลุ่มสาระ	41.84	และปีการศึกษา	2556	

คะแนนเฉลีย่เท่ากับ	41.04	 ส่วนผลการทดสอบในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	กล็ดลงต่อเนือ่งไม่ต่างกัน	โดยในปี

การศึกษา	2554	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	42.97	ปีการศึกษา	2555	คะแนนเฉลี่ย	37.48	และในปีการศึกษา	2556	

มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี	 35.86	 ซ่ึงผลการทดสอบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพขององค์การ	 ผู้บริหาร						

สถานศึกษา	 ควรใช้ภาวะผู้น�าในการน�าพาโรงเรียนขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ภายใต้ปัจจัยและสภาวะแวดล้อมหรือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย	เขต	1,	2557,	น.	58-61)	

	 จากความเป็นมาและความส�าคัญดังกล่าว	 ประกอบกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ	 สังคม							

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 การบริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	

เขต	 1	มรีปูแบบการบรหิารจดัการทีเ่อือ้ต่อการจดัการศกึษาและยกระดับคณุภาพในการจดัการศกึษาเพือ่ให้เกดิ	

ประสิทธิผลอย่างสูงสุด	 แต่ยังมีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ประสบปัญหาในการ									

ด�าเนินงาน	 ขาดทักษะการบริหารงาน	 ขาดภาวะผู้น�า	 ปัญหามนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน	 การฟ้องร้อง										

เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากผู้บริหาร	การผิดวินัยและวินัยเกี่ยวกับความเสียหายจากการบริการงานการเงิน

และพัสดุ	 ขาดการพัฒนาตนเองด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 นอกจากนี้สถานศึกษาบางแห่ง																			

ยังพบอุปสรรคในการบริหารจัดการในเร่ืองบุคลากร	 มีการร้องเรียนผู้บริหารสถานศึกษาทั้งมีมูลความผิด													

และมีการสอบสวนทางวินัย	 อาจเป็นสาเหตุมาจากตัวผู้บริหารเองหรืออาจเกิดจากพฤติกรรมการบริหารงาน	

ท�าให้ไม่เป็นทีย่อมรบัของผูบ้งัคบับญัชา	ซึง่ส่งผลเสยีต่อสถานศกึษาโดยภาพรวม	(ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาเลย	เขต	1,	2555,	น.	58-65)	
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	 ส�าหรับองค์ประกอบส�าคญัของภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงนี	้ผูว้จิยัได้ศกึษาแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบั

ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง	และได้ท�าการสงัเคราะห์ตามตวัแปรภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงโดยใช้เกณฑ์ความถี่	

เพื่อคัดเลือกให้ตรงกับบริบทของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งมีองค์ประกอบคุณลักษณะที่ส�าคัญของภาวะ

ผูน้�าการเปลีย่นแปลงทัง้หมด	7	ด้าน	ประกอบด้วย	1)	การระบวุสัิยทศัน์อย่างชัดเจนผู้บรหิารจะต้องตัง้เป้าหมาย

ในอนาคตที่เกี่ยวกับการท�างานอย่างชัดเจน	 ควรอุทิศตนต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์การของผู้บริหาร								

2)	การเกือ้กลูการยอมรบัเป้าหมายของกลุม่ควรหลกีเลีย่งทีจ่ะใช้อ�านาจเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตน	แต่จะประพฤตติน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม	3)	การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล	ผู้บริหาร

จะต้องสนับสนุนให้มีการคิดแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วโดยการเรียนรู้ข้อมูล	 จากประสบการณ์วิธีการและ						

มมุมองใหม่ๆ	อย่างเป็นระบบ			4)	การปลกุเร้าทางปัญญาผูบ้รหิารจะต้องมกีารกระตุน้การใช้ปัญญา	และความคดิ	

ในการป้องกันมากกว่าการแก้ปัญหา	 5)	 การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมผู้บริหารจะต้องประพฤติตน																								

เป็นแบบอย่างให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานในการท�างาน	 เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม																			

6)	 การคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผู ้ตามในระดับสูงผู ้บริหารคาดหวังในผลการปฏิบัติงานของผู ้ตาม																

ค่อนข้างสูง	และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ตาม	เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเองว่าจะท�าให้ได้ส�าเร็จ	7)	การเป็น

ผู้น�าแบบสร้างความผูกพันผู้บริหารจะต้องสร้างความผูกพันต่อเป้าหมายของตน	 และผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้

ตรงกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการ											

เรยีนรูน้ัน้	ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูม้ส่ีวนส�าคญัในการน�าความสะดวกต่อองค์การ	น�าทางและท�าให้กระบวนการ

ความร่วมมือง่ายขึ้น	 บทบาทของผู้บริหารและความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็น

ส่วนส�าคญัยิง่ขึน้น�าไปสูก่ารปฏบิตัทิีป่ระสบผลส�าเรจ็ต่อแบบแผนความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีน	

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อการมีวิสัยทัศน์	 การฟื้นฟู	 พันธกิจ	 การชี้แนะและปฏิบัติตาม

หลักสูตรและการสอน	 การสนับสนุนบรรยากาศทางบวก	 การสนับสนุนความสัมพันธ์ในชุมชนโรงเรียนและ								

การพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการเงินในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน	

	 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัย	จึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	เพื่อน�าข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้

ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
	 1.	 เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่											

การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	 	 	

	 2.	 เพือ่เปรียบเทยีบระดบัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	โดยจ�าแนกตามต�าแหน่ง	ประสบการณ์การท�างาน	และขนาดของโรงเรียน	

วิธีด�าเนินการวิจัย  
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงาน									

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	1	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	1,705	คน	ได้กลุ่มตัวอย่าง	313	คน								

โดยใช้ตารางของ	Krejcie	and	Morgan	(1970,	p.	608)	
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	 เก็บรวบรวมข้อมูล	 น�ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

ส�าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร์	(SPSS)	วเิคราะห์ข้อมลู	สภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้การแจกแจงความถี่	

และหาร้อยละ	 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

เกีย่วกบัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย	

เขต	 1	 โดยหาค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 เป็นรายข้อ	 รายด้าน	 แล้วน�ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ	์										

แปลผล	 เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู ้น�า																							

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 1																		

ตามต�าแหน่ง	 โดยใช้สถิติค่าที	 และเปรียบเทียบประสบการณ์การท�างาน	 และขนาดของโรงเรียนโดยใช้																	

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	โดยใช้สถิติค่าเอฟ	เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

จะท�าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของ	(Scheffe’)	

ผลการวิจัย 
	 การศกึษาระดบัภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษา	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาเลย	 เขต	 1	 พบว่า	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�า																				

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 1																			

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ทุกด้านอยู่ในระดับมาก	ได้แก่	1)	ด้านการระบุ										

วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน	 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ	 ผู ้บริหารอธิบายและปลุกเร้าให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาทุกคน																		

สร้างจินตนาการถึงความส�าเร็จในอนาคตของสถานศึกษาที่จะเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจกันท�างานทุกฝ่าย																	

2)	ด้านการเกื้อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ทุกคนมีความมุ่งมั่นเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน	3)	ด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล	ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด	 คือ	 ผู้บริหารมีความเอาใจใส่และเป็นกันเองต่อผู้ใต้บังคับบัญชา	 4)	 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา	 ข้อที่ม	ี						

ค่าเฉลีย่สงูสดุ	 คอืผูบ้รหิารช่วยให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชารบัทราบปัญหาต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ในหลายแง่มมุ	 5)	 ด้านการเป็น	

แบบอย่างทีเ่หมาะสม	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	คอื	ผูบ้รหิารประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้ผู้ใต้บงัคับบญัชาปฏิบตัิ

ตาม	 โดยการกระท�ามากกว่าการพูดหรือการสั่งการให้ท�าตามเพียงอย่างเดียว	 6)	 ด้านการคาดหวังผล																			

การปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง	 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ผู้บริหารยืนหยัดที่จะให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา														

ปฏิบัติงานให้ดี	 และมีประสิทธิภาพ	 และ	 7)	 ด้านการเป็นผู้น�าแบบสร้างความผูกพัน	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด														

คือผู้บริหารสร้างความผูกพัน	 ความศรัทธาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนท�างาน	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์												

ของสถานศึกษา

	 การเปรียบเทยีบความคดิเหน็ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาท่ีมต่ีอภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	1	พบว่า	ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต�าแหน่ง	 และประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ													

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ																				

ทีร่ะดบั	.01	และข้าราชการครแูละบคุากรทางการศกึษาทีป่ฏิบตังิานในโรงเรยีนทีม่ขีนาดต่างกนั	มคีวามคิดเหน็

เกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	
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อภิปรายผล 
	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร							

สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 1	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก																			

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	 พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 พ.ศ.	 2547	 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2551	 (ส�านัก															

นายกรัฐมนตรี,	 2551)	 หมวด	 5	 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	 ที่มุ่งเน้นให้ผู้บังคับบัญชา							

ให้ส่งเสริมสนับสนุน	 และช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชา	 สามารถพัฒนาตนในทุกด้าน	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	

และประสิทธิผลในการท�างาน	 โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ท่ีเอ้ือต่อการกระจายอ�านาจอย่างแท้จริง	 มีความ														

รับผิดชอบ	 และมีการจัดการท่ีดี	 ผู้บริหารจึงต้องแสดงศักยภาพของตน	 พร้อมกับให้ความทุ่มเท	 และตั้งใจ														

ที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ	

	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	

ทีม่ตี�าแหน่ง		ประสบการณ์ในการท�างานต่างกนั	มคีวามคดิเห็นเกีย่วกบัภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บรหิาร

สถานศึกษา	 โดยภาพรวมแตกต่างกัน	 แต่ผลการเปรียบเทียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา																					

ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน	 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร														

สถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	 เขต	 1	 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน	

ไม่แตกต่างกนั	ทัง้นีผู้้วจิยัจึงมข้ีอสงัเกตว่า	อาจเป็นเพราะรูปแบบการบรหิารโรงเรยีนทีเ่ป็นนติบิคุคล	โดยบคุลากร

ในสถานศึกษาถูกก�าหนดจ�านวนโดยขนาดสถานศึกษา	 โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีกรอบในการบริหาร									

และรูปแบบที่เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน	เพื่อการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพร่วมกัน	

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย 

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยการศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	1	จ�าแนกเป็นรายด้านส�าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ดังนี้

	 1.	 ด้านการระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน	 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 ผู้บริหารเป็นผู้มีวิจารณญาณ												

และความสามารถในการแก้ไขปัญหาและมุง่มัน่เอาชนะอปุสรรค	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา	ควรก�าหนดนโยบาย

พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร	 ด้านการคิดวิเคราะห์	 และส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนัก										

ในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มาเพิ่มศักยภาพของตนเองเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาต่อไป	

	 2.	 ด้านการเกื้อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม	 ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด	 คือ	 ผู้บริหารส่งเสริม															

การมส่ีวนร่วมในกระบวนการของการพฒันาเป้าหมายของสถานศึกษา	ผู้บรหิารควรตระหนกัว่าการขบัเคล่ือนนโยบาย

ในการจดัการศกึษาให้ประสบความส�าเรจ็นัน้บคุคลากรเป็นปัจจยัหนึง่ทีส่�าคญัมาก	ผูบ้รหิารควรมกีารเสรมิสร้าง

พลังอ�านาจให้บุคลากร	 ส่งเสริมให้ครูรู้วิธีการวิเคราะห์ปัญหา	 ความต้องการผู้บริหารจะต้องกลับมาอ�านวย							

ความสะดวกให้กับครู	 ทั้งแนะน�า	 ส่งเสริม	 พัฒนากระตุ้นให้ครูรู้จักใช้หลักการคิดวิเคราะห์	 ค้นหาสาเหต	ุ																	

และสามารถตัดสินใจในบางเรื่องบางกิจกรรมที่จะท�าให้การจัดการศึกษามุ่งไปข้างหน้าได้	

	 3.	 ด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล	พบว่า	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ผู้บริหารปฏิบัติ

ต่อผู ้ตามโดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 ดังน้ัน	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรก�าหนดบทบาท																								

ของบุคคลากรให้ชัดเจนโดยค�านึงถึงศักยภาพของแต่ละคนที่แตกต่างกัน	 และศักยภาพของบุคลากรที่สามารถ
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พัฒนาต่อได้	 เพื่อจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อมาใช้ในการท�าหน้าที	่																				

ให้ดียิ่งขึ้น	 รวมถึงให้โอกาสในการพัฒนาครู	 สนับสนุนงบประมาณให้ครูใช้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริง																				

มีการหมุนเวียนหน้าที่รับผิดชอบงานภายในงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้งานอย่างเท่าเทียมกัน	

	 4.	 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เกิด

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�างาน	 ผู ้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่	 ความรับผิดชอบ																			

ตามบทบาทอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 พยายามจูงใจครูให้เชื่อถือและปฏิบัติตามเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ด	ี

ของสถานศึกษา	 ตอบสนองความต้องการของครูแต่ละคนอย่างเหมาะสมท�าให้ครูแต่ละคนรู ้จักจุดเด่น																					

ในการท�างาน	และสนใจที่จะพัฒนาจุดเด่นของตน	กระตุ้นให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหา	แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันในการสร้างนวัตกรรม	 ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูล

ข่าวสาร	มีหลักฐาน	เป็นวิทยาศาสตร์	อันจะส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น	

	 5.	 ด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 ผู้บริหารมีคุณลักษณะน่าเคารพ	

ศรัทธา	 และเป็นท่ียอมรับนับถือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องตระหนัก	

และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง	 ท�าตัวให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชา	 สามารถเป็นที่ปรึกษา																			

แก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาในทกุเรือ่ง	ส่งเสรมิการท�างานร่วมกัน	ให้ค�าแนะน�า	แก้ไขปัญหาและอปุสรรค	อย่างสร้างสรรค์	

รู้จักการสอนงานโดยปฏิบัติตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องเหมาะสม	

	 6.	 ด้านการคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง	 ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด	 คือ	 ผู้บริหาร								

แสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงความคาดหวังท่ีสูงในเรื่องของการเป็นครูมืออาชีพ	 ผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง

ตระหนักว่าความส�าเร็จของโรงเรียน	 อันเป็นเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษานั้นจะเกิดขึ้นได้จากทั้งครู													

และผู้บริหาร	 โดยผู้บริหารจะต้องหาแนวทางและเทคนิควิธีการที่จะท�าให้ครูมีความรักและศรัทธาต่อความ									

เป็นวิชาชีพชั้นสูง	 เกิดความผูกพันท้ังต่อโรงเรียนให้ได้	 และควรแสวงหาวิธีการท่ีจะพัฒนาความสามารถ																	

ของครูให้เพิ่มขึ้น	 เพื่อท�าให้ครูตระหนักถึงความสามารถส่วนตน	 เพื่อน�าไปสู่การรับรู้ความสามารถรวมของครู

ในที่สุด	

	 7.	 ด้านการเป็นผู้น�าแบบสร้างความผูกพัน	 ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด	 คือ	 ผู้บริหารมีการส่งเสริม																				

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีแนวคิดในการพัฒนางาน	 เพื่อเป็นผู้น�าในการสร้างส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา	 ผู้บริหาร		

ควรส่งเสรมิให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาปฏบิตังิานตามความรูค้วามสามารถของแต่ละคนทีค่าดหวงัหรอืความสนใจของตน

ให้มากยิ่งขึ้น	 เพื่อจะได้พัฒนาความรู้ความสมารถของตนเองให้มีความเชี่ยวชาญน�ามาใช้ในการท�าหน้าที่ให้ด	ี

ยิ่งขึ้น	 มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร	 แผนปฏิบัติการประจ�าปี	 และการแก้ปัญหาของสถานศึกษารวมถึง											

ให้โอกาส	 ในการพัฒนาครู	 สนับสนุนงบประมาณให้ครูใช้ปฏิบัติงานตามความเป็นจริง	มีการหมุนเวียนหน้าที่

รับผิดชอบงานภายในงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้งานอย่างเท่าเทียมกัน	

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	 ควรมีการศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 ในรูปแบบของการวิจัย															

เชิงคุณภาพ	 เพ่ือค้นหาสาเหตุและแนวทางควบคู่กับการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

ยิ่งขึ้น	

	 2.	 ควรมกีารศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา	ในรูปแบบของปัจจยัเชงิสาเหตุ	

ที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศหรือประสิทธิผลในการจัดการศึกษา	 เพ่ือจะได้น�ามาพัฒนาและก�าหนดคุณลักษณะ										

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ
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