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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 2)	 ศึกษาระดับปัจจัย													

ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	3)	ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	และ	4)	หาแนวทาง

การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก										

เฉียงเหนือ	 โดยตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาที่ก�าหนดขึ้น	 ขั้นตอนการ

วิจัยประกอบด้วย	 2	 ขั้นตอน	 คือ	 1)	 วิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 6	 ปัจจัย																

จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	 ประกอบด้วย	 (1)	 การบริหารแบบมีส่วนร่วม	 (2)	 แรงจูงใจ						

ใฝ่สัมฤทธิ์	(3)	การก�าหนดวิสัยทัศน์	(4)	การกระจายอ�านาจ	(5)	การสื่อสาร	และ	(6)	ความฉลาดทางอารมณ์

ท�าการวิเคราะห์หาปัจจัยด�าเนินการกับกลุ่มตัวอย่างคือ	 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก													

เฉียงเหนือ	จ�านวน	331	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและปัจจัย							

ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 วิเคราะห์

ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย	 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	 และ	 2)	 ศึกษาแนวทาง													

การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมโดยการประชุม								

กลุม่สนทนาของผูท้รงคณุวฒุ	ิ จ�านวน	11	คน	 เพือ่ตอบแบบประเมนิความเหมาะสมและประเมนิความเป็นไปได้

จากผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 แบ่งตามขนาดของโรงเรียนในแต่ละจังหวัด										

รวม	60	คน

แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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	 ผลการวิจัย	พบว่า	1)	ระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	เมื่อพิจารณา

รายด้าน	พบว่า	ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	3	ด้าน	เรยีงตามล�าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี	้ด้านการมีอิทธพิล 

อย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี	 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	 และด้านการค�านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล	

ส�าหรับด้านการกระตุน้ทางปัญญา	มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	2)	ระดบัปัจจยัทีส่่งผลต่อภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง	

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	เมือ่พจิารณารายด้านพบว่า	มด้ีานทีอ่ยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด		2	ด้าน	เรยีงตามล�าดบั

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังน้ี	 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 และด้านการกระจายอ�านาจ	 ส�าหรับด้านที่มีค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับมาก	 4	 ด้าน	 เรียงตามล�าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	 ด้านความฉลาด											

ทางอารมณ์	ด้านการสื่อสาร	และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม	3)	มีปัจจัยเพียง	3	ด้าน	ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.01	 ได้แก่	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	 ด้านการกระจาย								

อ�านาจ	 และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ	 โดยส่งผลร่วมกันต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสูงถึงร้อยละ	

96.70	และมีปัจจัยเพียง	1	ด้าน	ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

ได้แก่	ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม	และ	4)	แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผูบ้ริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ด้านการก�าหนดวิสยัทศัน์	ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ	

ด้านการกระจายอ�านาจ	 ประกอบด้วย	 วัตถุประสงค์	 วิธีการพัฒนาและตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับมาก

ที่สุดจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ	 และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในระดับมาก	 จากการประเมินโดย								

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ค�าส�าคัญ:	การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ABSTRACT
	 The	purposes	of	 this	 research	were	to	study:	1)	 level,	2)	 level	of	 factors,	3)	 factors									

and	4)	to	set	guidelines	for	developing	the	factors	affecting	transformational	leadership	of	

secondary	school	directors	in	the	northeastern	region	by	evaluating	the	appropriateness	and	

feasibility	of	the	guidelines.

	 Six	 factors:	 (1)	 Participative	 administration,	 (2)	 Achievement	 motive,	 (3)	 Vision																							

determination,	(4)	Decentralization	(5)	Communication,	and	(6)	Emotional	intelligence	were	

analyzed	by	reviewing	documentation	and	interviewing	experts.	Samples	were	331	directors.	

A	questionnaire	was	a	tool	of	the	study.	Statistics	for	analyzing	the	data	were	mean,	standard	

deviation	 and	 stepwise	multiple	 regression	 analysis.	 Verificationof	 appropriateness	 of	 the	

factors	was	 done	 by	 discussing	with	 11	 experts.	 Feasibility	 assessment	was	 done	 by	 60																

directors	who	answered	the	questionnaire.

	 The	 findings	were:	 1)	 Overall,	 level	 of	 the	 transformational	 leadership	was	 at	 the									

highest.	 The	 aspect	 of	 Influential	 ideology	 or	 Charismatic,	 Inspiration	 and	 Respect	 the																		

individualwere	at	the	highest	level.2)	Overall,	level	of	factors	affecting	the	transformational	

leadership	was	at	the	highest.	The	aspect	of	Achievement	motive	and	Decentralizationwere	

at	 the	 highest	 level.	 3)	 The	 factors	 of	 Vision	 determination,	 Achievement	motive,	 and																	
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Decentralization	affected	the	transformational	 leadership	at	statistically	significant	 level	of	

0.01.	The	 factor	of	Participative	administration	affected	 the	 transformational	 leadership	at	

statistically	significant	level	of	0.05.4)	Objectives,	methods	and	indicators	were	appropriate	

guidelines	for	developing	Vision	determination,	Achievement	motive,	and	Decentralization.	

The	level	of	appropriateness	was	at	the	highest	and	the	level	of	feasibility	was	at	the	high.

Keywords:	Developing	factors	affecting	transformational	leadership

บทน�า
	 การศึกษานับเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาคน	 และเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ	 การจัดการ

ศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคน	 และสังคมของประเทศในทุกมิติให้มีศักยภาพทันต่อสังคมโลก							

ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 จ�าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายปัจจัย	 (เสริมศักดิ์	 วิศาลาภรณ์,	 2553)							

ในภาวะปัจจุบัน	 โลกอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง	 และการแข่งขันอย่างสูง	 ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงมาก								

ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ	และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก	จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลง	และการแข่งขันอย่างรุนแรงนี้	โดยได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ	สังคมและการเมือง	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	2550,	น.	2)	และด้วยที่สภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท�าให้บุคลากรของไทย

จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงตามสภาพของสังคม	 (ส�านักงาน					

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2551,	น.	3)	การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง		(พ.ศ.	2552-2561)	

รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยมีเป้าหมายหลัก	 3	 ประการ	 คือ	 1)	 พัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเรียนรู้ของคนไทย	2)	เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึง

มีคุณภาพ	 3)	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา	 ซึ่งแนวทาง										

การปฏรูิปอย่างเป็นขัน้ตอนโดยก�าหนดประเดน็ส�าคญัทีต้่องการปฏริปูอย่างเร่งด่วน	4	ประการหลักคือ	1)	การพฒันา

คุณภาพคนไทยยุคใหม่	 2)	 การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่	 3)	 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้						

ยุคใหม่	 และ	 4)	 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ�านาจสู่สถานศึกษา	 มีระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	 ควบคู่กับการสร้างผู้น�าการเปล่ียนแปลงที่มีประสิทธิภาพ	 (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา,	2552,	น.	11-32)	จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไข	

เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 และ	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2553	 	 มาตรา	 39	 ก�าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ											

กระจายอ�านาจ	การบรหิารและการจดัการศกึษาไปยงัคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาโดยตรง															

ดังนั้น	 กระทรวงศึกษาธิการ	 จึงมีนโยบายในการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษา	 ฉะน้ัน	 โรงเรียนหรือสถาบัน							

การศกึษา	จงึเป็นหน่วยงานทางการศกึษาทีส่�าคญัทีส่ดุ	(ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ	ส�านกันายก

รัฐมนตรี,	2553,	น.	14)

	 โรงเรียนมัธยมศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ															

มีบทบาทหน้าที่จัดและส่งเสริมการมัธยมศึกษา	 ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างความม่ันใจให้กับทุกฝ่าย													

ที่เกี่ยวข้องว่า	 ผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2546,								

น.	33-74)	ดังที่	อ�ารุง	จันทวานิช	(2547,	น.	2)	ได้ระบุไว้ว่า	โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญยิ่งในการพัฒนา

ประเทศให้สามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจ	การเมืองและเทคโนโลยีกับนานาประเทศได้	การด�าเนินการดังกล่าว	

ผู้บริหารสถานศึกษานับเป็นบุคคลส�าคัญที่สุดเพราะเป็นผู้ก�าหนดทิศทาง	 การท�างานในการพัฒนาคุณภาพ									
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การศึกษาระดับปฏิบัติการทั้งระบบ	 โดยต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กร	 ใช้ทีมงานเป็นฐานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์												

และการให้อ�านาจตดัสินใจแก่ผูป้ฏิบตัมิากขึน้ตลอดจนการแบ่งปันแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างผู้บรหิารและครผูู้สอน	

โดยยึดกิจกรรมที่ด�าเนินการกับผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 จะสามารถช่วยให้การท�างานบังเกิดผลส�าเร็จได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ	ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาตามนโยบายการปฏริปูการศกึษา	ผู้น�ามคีวามจ�าเป็นและมคีวามส�าคัญ

ต่อการน�าองค์กรหรือบุคคลไปสู่ความส�าเร็จ	 มีความสามารถในการใช้อิทธิพลของตนเองหรือของต�าแหน่ง														

ที่จะท�าให้บุคคลอ่ืนยอมปฏิบัติตาม	 เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน	 (เสริมศักดิ์	 วิศาลาภรณ์,	 2546,	 น.	 10)																	

ผู้น�าทางการศึกษาในฐานะเป็นผู้ก�าหนดความส�าเร็จของการจัดการศึกษา	ซึ่งสร้างสรรค์คนไทยให้มีคุณภาพ	

ผู้น�าทางการศึกษายุคใหม่จึงควรมีกระบวนทัศน์หรือกลวิธีมองโลกแบบใหม่	 สอดคล้องกับปัญหาของชาติ										

(กรองทิพย์	 นาควิเชตร,	 2552,	 น.	 14)	 ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และต่อเนื่อง	 ความส�าคัญ									

ด้านการบริหารจัดการยิ่งมีความส�าคัญมากขึ้นตามล�าดับ	 และจ�าเป็นต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น�า

เหมาะสมกบัยคุปัจจบุนั	ซ่ึงเป็นยคุของการเปลีย่นแปลง	ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บรหิาร	จงึมคีวามส�าคัญยิง่	

(สมศักด์ิ	 คงเที่ยง,	 2555,	 น.	 71)	 ดังท่ี	 ทัศนา	 แสวงศักดิ์	 (2556)	 สรุปไว้ว่า	 ภาวะผู ้น�าเป็นปัจจัย																																				

ที่ส�าคัญที่สุดในการก�าหนดความส�าเร็จ	 และความล้มเหลวของหน่วยงาน	 ภาวะผู้น�าที่มีประสิทธิภาพสูง																		

มีความจ�าเป็นที่จะต้องกระตุ้น	 และเอื้ออ�านวยให้เกิดความเปลี่ยนแปลง	 และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม

ภายนอกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาเป็นการน�าการเปล่ียนแปลง	 เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทีด่กีว่า	 สอดคล้องกบั										

วินิตา	 ศุภระมูล	 (2554,	 น.	 33-36)	 ท่ีสรุปไว้ว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน	 จะต้องเป็นผู้น�า																									

และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างมืออาชีพ	 ตลอดจนมุ่งท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม																

และความส�าเร็จของสถานศึกษา	ซึ่งเป็นองค์กรที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคคลเป็นหลัก	หากผู้บริหารสถานศึกษา

มีภาวะ	 ความเป็นผู้น�าที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว	 โอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จก็จะสูงขึ้น	 และ	 วิโรจน์										

สารรัตนะ	(2548)	ศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย	พบว่า	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงสามารถ

ส่งผลต่อประสทิธิผลขององค์กร	เป็นตวัก�าหนดทศิทางขององค์กร	การสร้างทางเลอืกและการน�าไปสูก่ารปฏบิตัิ

	 จากการศึกษาเอกสาร	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 งานวิจัย	 และสัมภาษณ์ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา																										

ที่มีประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการในโรงเรียนมัธยมศึกษา	 ผู ้วิจัยจึงตระหนัก																								

ถงึความส�าคญัว่า	ผูบ้รหิารทีเ่หมาะสมกบัยุคปัจจบุนันี	้คอืผูบ้รหิารทีม่ภีาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลงซึง่นบัเป็นปัจจัย

ที่ส�าคัญที่สุดในการน�าพาสถานศึกษาไปสู่ความส�าเร็จ	 สอดคล้องกับ	 สมศักดิ์	 คงเที่ยง	 (2555,	 น.	 79-80)																

ที่กล่าวว่า	 ทฤษฏีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงนับว่ามีความส�าคัญ	และมีอิทธิพลอย่างมากในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา	 ผู้บริหารสถานศึกษาจะให้ความส�าคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา	 โดยใช้กระบวนการ

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 เพื่อจะได้เป็นนักบริหารมืออาชีพตามสถานการณ์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง									

ของโลก	 และแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�าท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน																

คือการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา														

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ว่าผูบ้รหิารมภีาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงอยูใ่นระดบัใด	ปัจจยัใดบ้างทีส่่งผลต่อภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	 และการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร											

มีแนวทางอย่างไร	เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้บริหาร	และด้วยสภาพของภาตะวันออกเฉียงเหนือที่นับว่าเป็น

ภูมิภาคที่มีความหลากหลาย	ทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี	 ความเชื่อ	 และค่านิยมที่มีความแตกต่างกันไป	

ในแต่ละจังหวัด	 นับว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคน้ี																					

มีคุณลักษณะ	หรือมีพฤติกรรมเฉพาะตนที่ต่างไปจากภาคอื่นๆ	
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.		 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	 ในภาคตะวันออก						

เฉียงเหนือ

	 2.		 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา													

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 3.		 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา																							

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 4.	 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง															

การพัฒนาที่ก�าหนดขึ้น

ประโยชน์ของการวิจัย 
	 1.	 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 สามารถน�าผลการวิจัยใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น	เพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการบริหาร

จัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และประสบความส�าเร็จในการประกอบวิชาชีพผู้บริหาร		

	 2.	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้

เป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายและวธีิการพฒันาผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษา	เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการ

ได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน	และทันต่อการเปลี่ยนแปลง	

 ขอบเขตของการวิจัย

 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 ประชากรคือ	 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาค						

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 กลุ่มตัวอย่างคือ	 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จ�านวน											

331	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 โดยการจัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ตามประกาศ	

คณะกรรมการ	นโยบายการบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ	จดักลุม่จงัหวดัในภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื	ออกเป็น	5	กลุม่จังหวดั	สุม่จังหวดัในแต่ละกลุม่จังหวดัด้วยการสุม่อย่างง่าย	ร้อยละ	50	ในแต่ละกลุม่	

จังหวัด	ได้	10	จังหวัด	สุ่มโรงเรียนโดยการสุ่มอย่างง่าย	ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร	จ�านวน	331	คน

 ตัวแปรที่ศึกษา

	 1.		 ตัวแปรต้น	 คือ	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา												

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประกอบด้วย	1)	การบริหารแบบมีส่วนร่วม	2)	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	3)	การก�าหนด

วิสัยทัศน์	4)	การกระจายอ�านาจ	5)	การสื่อสาร	และ	6)	ความฉลาดทางอารมณ์

	 2.		 ตัวแปรตาม	 คือ	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก							

เฉียงเหนือ	 ประกอบด้วย	 1)	 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี	 2)	 การสร้างแรงบันดาลใจ										

3)	การกระตุ้นการใช้ปัญญา	และ	4)	การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
 เครื่องมือการวิจัย
	 1.	 แบบสอบถามภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง	 และปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง																		
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 2.		 แบบประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง												
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 3.		 แบบประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง													
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน	ดังต่อไปนี้
	 1.		 ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	 ส่งไปยัง										
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
	 2.		 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้	
	 	 2.1		 ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในบางโรงเรียน
	 	 2.2		 ผูว้จิยัจดัส่งหนงัสอืขอเกบ็ข้อมลูพร้อมแบบสอบถาม	ไปยงัผู้บรหิารโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง	
เพือ่ขอเกบ็รวบรวมข้อมลูทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนโดยแนบซองปิดแสตมป์พร้อมทีอ่ยูข่องผู้วจัิย	เพือ่ให้ผู้บรหิาร
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถามกลับคืนมา	
	 	 2.3		 ติดตามขอความอนุเคราะห์ให้ผู ้บริหารโรงเรียนที่ยังส่งแบบสอบถามคืน	 และคัดเลือก
แบบสอบถามที่สมบูรณ์
	 	 2.4		 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืน	จ�านวน	327	ฉบับ	คิดเป็น
ร้อยละ	98.79
	 	 2.5		 การเก็บรวบรวมข้อมูล	แบบประเมินความเป็นไปได้
	 	 	 2.5.1		ท�าหนงัสอืขอความอนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากมหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ
ถึงผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมทั้ง	 20	จังหวัด	ตามขนาดของโรงเรียน
ในแต่ละจังหวัด	จ�านวน	60	คน
	 	 	 2.5.2		ผูว้จิยัจดัส่งหนงัสอืทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน	ขอเกบ็รวบรวมข้อมลูพร้อมแบบประเมนิ
ไปยังผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มผู้ประเมินความเป็นไปได้	และก�าหนดวัน	 เวลา	 ที่ผู้วิจัยจะเดินทางไปรับ												
แบบประเมินคืน		
	 	 	 2.5.3		ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียน	 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบประเมิน
	 	 	 2.5.4		ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	 ได้รับแบบประเมินฉบับสมบูรณ์												
กลับคืน	จ�านวน	60	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.		 การวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ผูว้จิยัวเิคราะห์ค่าเฉลีย่	(Mean)	และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	deviation)
	 2.		 การวเิคราะห์ข้อมลู	เพือ่ศกึษาระดบัปัจจยัทีส่่งผลต่อภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีน
มธัยมศกึษา	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ผูว้จิยัวเิคราะห์ค่าเฉลีย่	(Mean)	และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	
deviation)
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	 3.		 การวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ผู้วิจัยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน	 (Pearson	 product	moment	 coefficient)	และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	
(Stepwise	multiple	regression	analysis)
	 4.		 การวเิคราะห์ข้อมลู	เพือ่หาค่าระดบัความเหมาะสม	และหาค่าระดบัความเป็นไปได้ของร่างแนวทาง
การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก								

เฉียงเหนือ	ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	deviation)

ผลการวิจัย
	 1.		 ระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	เมือ่พจิารณารายด้าน	พบว่า	ด้านท่ีอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ	3	ด้าน	เรยีงตามล�าดบั

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้	 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี	 ด้านการสร้าง																			

แรงบันดาลใจ	และด้านการค�านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล	และสุดท้ายด้านการกระตุ้นทางปัญญา	ซึ่งมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก

	 2.		 ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค													

ตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด	

2	 ด้าน	 เรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้	 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 และด้านการกระจายอ�านาจ		

ส่วนด้านที่อยู่ในระดับมาก	 4	 ด้าน	 เรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์		

ด้านความฉลาดทางอารมณ์	ด้านการสื่อสาร	และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม

	 3.		 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก						

เฉียงเหนือ	ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	ด้านการกระจาย	

อ�านาจ	ด้านการสื่อสาร	และด้านความฉลาดทางอารมณ์	มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

ที่ระดับ	 0.01	 และมีปัจจัยเพียง	 4	 ด้านที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	 อย่างมีนัยส�าคัญ							

ทางสถิติ	ได้แก่	ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และด้านการกระจายอ�านาจ	ที่ส่งผลร่วมกัน

ต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสูงถึงร้อยละ	96.70

	 4.		 แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา		

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในครัง้นีป้ระกอบด้วย	วตัถปุระสงค์	วธิกีารพฒันาและตวัชีว้ดัเป็นการพฒันาผูบ้ริหาร

ในด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและด้านการกระจายอ�านาจ	 แนวทางการพัฒนา																							

มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ	 และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต	ิ																

ในระดับมาก	ตามการพิจารณาและประเมินโดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อภิปรายผล
	 1.		 ระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ								

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 โดยด้านท่ีอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงตามอันดับค่าเฉลี่ย	 คือ	 การมีอิทธิพล					

อย่างมอีดุมการณ์หรือการสร้างบารมี	การสร้างแรงบนัดาลใจ	และการค�านงึถงึการเป็นปัจเจกบคุคล	ส่วนการกระตุน้	

ทางปัญญา	 มีค ่าเฉลี่ยอยู ่ ในระดับมาก	 อธิบายได้ว ่า	 การที่ ผู ้บริหารมีภาวะผู ้น�าการเปล่ียนแปลง																																												
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ในระดบัมากทีสุ่ดนัน้	เกิดจากผูบ้รหิารมคีณุลกัษณะหรอืพฤตกิรรมทีส่ามารถเปลีย่นแปลงให้ผู้ร่วมงานมคีวามพยายาม	

มากขึ้นกว่าเดิม	สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น	 ผู้ร่วมงานเกิดความตระหนักและปฏิบัติงาน						

ตามบทบาทหน้าท่ี	 กล้าเผชิญกับปัญหาด้วยวิถีทางแบบใหม่	 เพื่อประโยชน์ของโรงเรียน	 แต่ผู ้บริหาร																								

ยังมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการกระตุ้นทางปัญญาที่อยู่ในระดับต�่ากว่าด้านอื่นๆ	 สอดคล้องกับแนวคิด						

ของ	Bass	(1999,	p.	11)	ทีก่ล่าวว่า	ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงสามารถสร้างแรงบนัดาลใจและกระตุน้ให้ผูต้าม

เหน็ความส�าคญัของงานมากขึน้	สพุานี	สฤษฎ์พานชิ	(2549,	น.	326-32)	กล่าวว่า	ความมบีารม	ีความน่าเชือ่ถือ									

ไว้วางใจของผู้น�า	 ความน่าเคารพศรัทธา	 จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามยอมรับ	 และทุ่มเทการท�างานเพื่อ										

ความส�าเร็จขององค์การได้	 Hoy	 and	Miskel	 (2008,	 p.	 116)	 กล่าวว่า	พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร										

มคีวามส�าคญั	และส่งผลโดยตรงต่อความส�าเรจ็ของงาน	และ	Sergiovanni	and	Others	(1993,	p.	5)	กล่าวว่า		

พฤติกรรมการบริหารของผู้น�า	 เป็นกระบวนการท�างานตามบทบาทหน้าที่ของผู้น�าที่จะท�างานร่วมกับผู้อื่น												

ให้ได้ผลสัมฤทธิต์ามจดุหมายได้ส�าเร็จและมปีระสทิธภิาพ	และจากผลการวจัิยข้างต้นทีพ่บว่า	ด้านทีอ่ยูใ่นระดบั

มากทีส่ดุ	เรยีงตามอนัดบัค่าเฉลีย่	คอื	การมีอทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์หรอืการสร้างบารม	ีการสร้างแรงบันดาลใจ	

และการค�านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล	ส่วนการกระตุ้นทางปัญญา	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากนั้น	สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	 ธวัชชัย	 หอมยามเย็น	 (2548)	 ท่ีศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา															

ขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย	 เขต	 2	 โดยภาพรวม	 พบว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษา															

มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาจากรายด้านพบว่า		ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�า						

การเปลี่ยนแปลงตามระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา	 และครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก	 เรียงจากมาก						

ไปหาน้อย	 คือ	 ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	 ด้านการใช้อิทธิพลเชิงอุดมการณ์	 ด้านการสร้าง																

แรงบนัดาลใจ	และด้านการกระตุน้ทางปัญญา	สราญรัตน์		จนัทะมล	(2548)	ทีศ่กึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอวังสะพุง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย	 เขต	 2																													

โดยภาพรวมและรายด้าน	 พบว่า	 ผู้บริหารมีระดับภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมาก	ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงที่ผู ้บริหารแสดงออกมากกว่าด้านอื่น	 คือ	 ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ส่วนภาวะผู้น�า																				

การเปลีย่นแปลงท่ีผูบ้รหิารแสดงออกน้อยกว่าด้านอืน่	คอืการกระตุน้ทางปัญญา	ประยทุธ	ชสูอน	(2548)	ทีศ่กึษา

พฤติกรรมภาวะผู้น�าและแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา							

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พบว่า	ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบผลส�าเร็จในเขตภาคตะวันออก													

เฉียงเหนือ	 แสดงพฤติกรรมภาวะผู ้น�าโดยเฉลี่ยอยู ่ในระดับบ่อยในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์																			

การสร้างแรงบันดาลใจ	การค�านงึถึงปัจเจกบคุคล	และการกระตุ้นทางปญัญา	สทิธพิล	พหลทพั	(2552)	ทีศ่กึษา

ปัจจยัทีส่่งผลต่อภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศึกษาสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแก่น						

เขต	 3	 พบว่า	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ	 เรียงล�าดับจากมากไปน้อยคือ	 ด้านการค�านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล	ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการกระตุ้นทางปัญญา	

และ	 สมศักด์ิ	 วิไลแก้ว	 (2552)	 ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	พบว่า	 1)	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	 โดยภาพรวมและรายข้อมีระดับภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมาก													

เรียงล�าดับจากน้อยไปมากคือ	 ด ้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 ด ้านการสร ้างแรงบันดาลใจ																																									

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา	และด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	ตามล�าดับ
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	 2.		 ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค												

ตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวม	 อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 คือ	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 และการกระจายอ�านาจ													

เรียงตามอันดับค่าเฉลี่ยอธิบายได้ว่า	 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีความมุ่งมั่น					

ในการท�างานเพื่อให้ประสบความส�าเร็จโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค	 และก�าหนดเป้าหมายในการท�างานได	้									

เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง	 และบริหารจัดการโดยใช้หลักการกระจายอ�านาจตามโครงสร้าง																

การบริหารงานสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน	 ส่วนด้านที่อยู ่ในระดับมาก	 คือ	 การก�าหนดวิสัยทัศน์																		

ความฉลาดทางอารมณ์	การสือ่สาร	และการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	เรยีงตามอนัดบัค่าเฉลีย่อธบิายได้ว่า	ผูบ้รหิาร

สามารถก�าหนดเป้าหมายความต้องการในอนาคต	และแนวทางการปฏิบตังิานทีส่อดคล้องกบับรบิทของโรงเรยีน												

จากผู้ร่วมงานทุกคนร่วมกันก�าหนด	 น�าไปสู่การปฏิบัติได้และสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนได้ดี	 ควบคุม

อารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์	 เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น	 สามารถสร้างและรักษา												

ความสมัพันธ์ระหว่างตนเองกบัผูอ้ืน่ได้ดสีามารถใช้เทคโนโลยใีนการสือ่สารข้อมลูข่าวสารภายในโรงเรยีน	เพือ่สร้าง

ความเข้าใจ	และสร้างความสมัพันธ์ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการเพือ่ให้บรรลุ

เป้าหมายของโรงเรียน	อาจเนือ่งมาจากผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ได้รบัการพฒันา

ด้านสมรรถนะของผู้บริหารอย่างต่อเน่ืองและหลากหลายรูปแบบ	 จากหน่วยงานต้นสังกัด	 ของโรงเรียน

มัธยมศึกษาทั้งในระดับจังหวัด	 ระดับภาคและระดับประเทศ	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 ข้อมูล	 ข่าวสาร																	

ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้ทันการเปลี่ยนแปลง	 เช่น	 กลุ่มโรงเรียน

มาตรฐานสากล	สมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งประเทศไทย	สมาคมรองผู้บรหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษา																	

แห่งประเทศไทย	สมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนมัธยมศกึษาประจ�าจงัหวดัทกุจังหวดัในประเทศไทย	 เป็นต้น	ซึง่มกีารจดั							

การประชุม	 สัมมนาเก่ียวกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษา	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 การให้ขวัญก�าลังใจ																				

ในการปฏบิตังิานและการท�างานเป็นทมี	ส่วนโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีอ่ยูใ่นกลุม่เครอืข่ายโรงเรยีนทีม่วีตัถปุระสงค์

พเิศษ	เช่น	กลุม่โรงเรยีนรชัมงัคลาภเิษกกลุม่โรงเรยีนกาญจนาภิเษก	ซึง่มีการจัดการประชุมสมัมนา	แลกเปลีย่น

เรยีนรู	้และปฏบิตังิานร่วมกนั	ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้การประกวดผูบ้รหิารโรงเรยีน

รางวลัอนัทรงคณุค่า	(OBEC	AWARDS)	รางวลัครุสุดดีุ	และรางวลันวตักรรมดเีด่นด้านการบรหิารจดัการ	เป็นต้น	

โดยแยกประเภทของรางวัลในการประกวดตามความถนัด	 และความสนใจของผู้บริหารโรงเรียนแต่ละคน													

ซึง่จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	ดงันัน้ผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา	จงึต้องมกีารพฒันาตนเอง

อย่างไม่หยุดน่ิง	 ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์บูรณาการในการบริหารจัดการ	 ท่ามกลางความแตกต่างของบุคคล													

ต้องมแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์ีส่งู	เพือ่ให้เกดิความมุง่มัน่	พฒันาตนเอง	ให้สามารถบรหิารจดัการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

และประสิทธิผลสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน	และทันต่อการเปลี่ยนแปลง	

	 3.		 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก							

เฉียงเหนือ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 พบว่า	 ด้านที่ส่งผลสูงสุด	 คือ	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	 รองลงมาคือ									

ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 ด้านการกระจายอ�านาจ	 และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 ตามล�าดับ	 อธิบายได้ว่า	

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน	

เกดิจากความสามารถในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารในการก�าหนดวสัิยทศัน์	การใช้หลักการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม											

ใช้หลักการกระจายอ�านาจ	 และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีอยู่ในระดับสูง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สมศักดิ์															

วิไลแก้ว	 (2552)	 ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครขอนแก่น	 พบว่า	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถ
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ท�านายภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา	คือ	การส่ือสารในองค์กร	การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	

และการก�าหนดวิสัยทัศน์	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสิทธิที่ระดับ	 0.01	 สิทธิพล	 พหลทัพ	 (2552)	 ที่ศึกษาปัจจัย													

ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น											

เขต	 3	 พบว่า	 ปัจจัยท่ีเป็นตัวพยากรณ์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน									

เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น	 เขต	 3	 คือ	 ปัจจัยด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง	 ปัจจัยด้านการบริหาร																			

แบบมีส่วนร่วม	 ปัจจัยด้านการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล	 ปัจจัยด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	 และปัจจัยด้านการ											

กระจายอ�านาจ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 จรัญญา	 จันทนา	 (2553)	 ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล																		

ต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	 5																	

พบว่า	ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน	มีทั้งหมด	3	ตัวแปร	เรียงตาม

ล�าดับความส�าคัญ	 คือ	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 บุคลิกภาพ	 และระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน			

6-10	 ปี	 ผกาพรรณ์	 เชื้อเมืองพาน	 (2553)	 ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร							

สถานศึกษาในจังหวัดล�าปาง	 พบว่า	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา															

ในจังหวัดล�าปางอย่างมีนัยส�าคัญส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.01	 คือ	 ปัจจัยการบริหารจัดการในสถานศึกษา													

เฉพาะในด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 และตัวแปรทั้งสองสามารถ

อธบิายความแปรปรวนของภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาในจงัหวดัล�าปาง	ได้ร้อยละ	67.40	

วัชรพงษ์	 แพร่หลาย	 (2554)	 ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร						

โรงเรียนขนาดเลก็	สงักัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พบว่า	ปัจจยัด้านบคุลกิภาพ	ปัจจยัด้านความผกูพนั

ต่อองค์การ	 ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม	 ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 และปัจจัยด้านเชาว์อารมณ	์										

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	 สังกัดคณะกรรมการ													

การศึกษาข้ันพื้นฐาน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 การุณันทน์	 รัตนแสนวงษ์	 (2555)	 ที่ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผล																

ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสตรีมหาวิทยาลัยภาครัฐภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร	พบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผล									

ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสตรีมี	 5	 ตัวชี้วัด	 ได้แก่	 1)	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 2)	 ลักษณะของความเป็นผู้น�า																					

ด้านภาวะผูน้�าและการมอบอ�านาจ		3)	การมีส่วนร่วม	4)	สถานภาพและบทบาทสตร	ีและ	5)	ลกัษณะของความเป็น

ผู้น�าด้านความเป็นผู้น�าและวิสัยทัศน์	 และ	 Elahe,	 Shahram	 and	 Hosein	 (2013)	 ที่ศึกษาความสัมพันธ์										

ของความฉลาดทางอารมณ์และจติวญิญาณ	และความเป็นผูน้�าทีม่กีารเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารการกฬีาในจงัหวดั

อัลบอล์ซ	พบว่า	ความฉลาดทางอารมณ์	แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลสูงในการท�านายภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ในผู้จัดการกีฬาของจังหวัดอัลบอล์ซอย่างมีนัยส�าคัญ

	 4.		 แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา		

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ตรวจสอบความเหมาะสม	และความเป็นไปได้ของแนวทางการพฒันาทีก่�าหนดขึน้	

ดังนี้	 1)	 แนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา															

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็นสาระของแนวทางการพัฒนาการก�าหนดวิสัยทัศน์	การบริหารแบบมีส่วนร่วม	

การกระจายอ�านาจ	และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ	์ซึง่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บรหิาร	อย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	0.01	โดยก�าหนดองค์ประกอบของแนวทางในการพัฒนา	ประกอบด้วย	วัตถุประสงค์	วิธีการ

พัฒนา	และตัวชี้วัด	ที่ให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง	 สามารถก�าหนดวิสัยทัศน์ที่สะท้อนถึง

วิสัยทัศน์ร่วมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน	 มีความชัดเจน	 สามารถปฏิบัติได้	 ตลอดจนน�าวิสัยทัศน์สู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 บริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมใช้หลักการกระจายอ�านาจ	
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เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ	และประสทิธผิลของการบรหิารจดัการ	รวมทัง้สามารถเพิม่แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิข์องตนเอง	

และเพือ่มุง่มัน่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการบรหิารจดัการได้สอดคล้องกบับรบิทของโรงเรยีน	และทนัต่อการเปลีย่นแปลง

ของสงัคมโลก	สอดคล้องกบั	Delf	and	Smith	(2007,	p.	495)	ทีก่ล่าวถึงการปรบัปรงุประสิทธภิาพของการบรหิาร

เพือ่ให้ทนัการเปลีย่นแปลง	การพฒันาตนเองเป็นปัจจยัหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัมากทีส่ดุทีม่อิีทธพิลต่อความส�าเรจ็

ในกิจกรรมการพัฒนาการบริหารการจัดการ	 การพัฒนาตนเองเป็นวิธีการที่บุคคลเห็นโอกาสการพัฒนา																			

ที่อยู่รอบตัว	 และรู้จักหาประโยชน์จากสิ่งเหล่าน้ัน	 การพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการที่บุคคลด�าเนินการดังนี	้	

1)	 ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเอง	 2)	 เป็นผู ้รับผิดชอบในการวางแผนและการปฏิบัติที่เหมาะสม																							

เพือ่ไปให้ถงึเป้าหมาย	3)	พฒันาและใช้วธิกีารก�ากบัตดิตามความก้าวหน้าและประเมนิผลลพัธ์	และ	4)	ประเมนิ						

เป้าหมายอีกครั้งในลักษณะเป็นประสบการณ์ใหม่	 และ	 Kowalski	 (2005,	 p.	 47-49)	 ที่กล่าวว่า	 โครงสร้าง								

ขององค์การที่จัดการศึกษาที่ดีต้องมีการกระจายอ�านาจเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วม	 ซึ่งจะท�าให้ประสิทธิผล																		

การท�างานของครูสูงขึ้น	ครูมีแรงจูงใจในการท�างานมากขึ้น	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ปิยะวรรณ	บุญประเสริฐ	

(2547,	น.	53-54)	ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างองค์การกับความพึงพอใจในการท�างาน

ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ส�านักงานใหญ่รัชโยธิน	 พบว่า	 	 การปรับปรุงโครงสร้าง												

ขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการท�างานของพนักงาน	ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน										

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา																			

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน	 ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 จะท�าให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

เนื่องจากผู้มีส่วนร่วมมีศักยภาพ	 และมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายแตกต่างกัน	 หากโรงเรียนสามารถวิเคราะห์

ศกัยภาพของบคุคล	ชมุชน	องค์คณะบคุคล	หน่วยงานอืน่ๆ	และเปิดโอกาสให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน

จะท�าให้โรงเรยีนได้ปัจจยัและทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพ	เหมาะสม	เพยีงพอ	โรงเรยีนมวีธิกีารหรอืกระบวนการ

ท�างานที่หลากหลาย	สอดคล้องกับแนวคิดของ	สัมฤทธิ์	กางเพ็ง	 (2545,	น.	9-10)	ที่กล่าวว่า	การเปิดโอกาส							

ให้ผูเ้กีย่วข้อง	เข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานของโรงเรยีน	จะท�าให้โรงเรยีนได้แนวคิดท่ีหลากหลายในการพฒันา

คุณภาพการศึกษา	 ลดการต่อต้าน	 ผู้เก่ียวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น	 การตัดสินใจ												

มีคุณภาพมากขึ้น	และ	Dondero	(1993,	p.	1607)		ที่กล่าวว่า	การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครูจะส่งผล						

ต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน	และความพงึพอใจในการท�างาน	โดยครทูีเ่ป็นคณะท�างานจะมรีะดบัความพงึพอใจ

ในการท�างาน	และมีประสิทธิผลการท�างานสูงกว่าครูที่ไม่ได้เป็นคณะท�างาน	และความเหมาะสมของแนวทาง

การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก										

เฉียงเหนือ	ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด	 โดยด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด	 เรียงตามระดับค่าเฉลี่ย	

คือ	การบริหารแบบมีส่วนร่วม	และการก�าหนดวิสัยทัศน์	ส่วนด้านที่อยู่ในระดับมาก	เรียงตามระดับค่าเฉลี่ย	คือ	

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	และการกระจายอ�านาจ		อธิบายได้ว่า	วัตถุประสงค์	วิธีการพัฒนา	และตัวชี้วัดของแนวทาง

การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลทั้ง	4	ปัจจัยนี้	มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดในการน�าไปใช้พัฒนาผู้บริหาร	เพื่อให้

มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในระดับท่ีสูงข้ึน	 ท�าให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้สอดคล้องกับบริบท													

ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และทันต่อการเปล่ียนแปลง	 อันจะส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียน											

ครู	และนักเรียนต่อไป	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	จุฑามาศ	แก้วพิจิตร	(2552,	น.	9)	ที่ศึกษาการพัฒนาผู้บริหาร

ระดับสูงในองค์กรภาครัฐ	 	 พบว่า	 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ	 มี	 2	 ประการ	 คือ															

1)	การมีคุณธรรมจริยธรรม	และ	2)	ทักษะด้านการบริหารจัดการด้านพฤติกรรมการบริหาร	ซึ่งเป็นการกระท�า

หรือการแสดงออกของผู ้บริหารโรงเรียนที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�าโรงเรียน	 โดยพฤติกรรม																		
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การบริหารที่เหมาะสมของผู้บริหารโรงเรียน	 เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมีภาวะผู้น�าในการก�าหนด	

วิสัยทัศน์	การวางแผนการตัดสินใจ	การสื่อสารที่เหมาะสม	ซึ่งท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา	ผู้เกี่ยวข้องเกิดการยอมรับ	

ศรทัธา	ส่งผลต่อความร่วมมอืร่วมใจของคร	ูและบคุลากรในการด�าเนนิงานของโรงเรยีน	ท�าให้การจดัการศกึษา

หรือการบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน	Maciel	 (2005)															

ทีศ่กึษาพฤตกิรรมผูบ้ริหารโรงเรยีนกบัประสทิธิภาพของโรงเรยีน	พบว่า	พฤตกิรรมของผูบ้รหิารด้านการสนับสนนุ

การเรียนการสอน	 การนิเทศ	 การมีวิสัยทัศน์และการทุ่มเทในการท�างานมีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จ																	

ของนักเรียน	 และ	William,	 Steers	 and	 Terborg	 (1995)	ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น�า									

การเปลี่ยนแปลงของผู้น�าของโรงเรียนในโรงเรียน	 89	 แห่งในประเทศสิงคโปร์	 พบว่า	 รูปแบบภาวะผู้น�า																		

การเปลีย่นแปลงมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์กรพฤตกิรรมกลุ่ม	และความพงึพอใจในการท�างาน

ของครูต่อผู้น�าของโรงเรียน	 และส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักเรียน	 ความเป็นไปได้ของแนวทาง													

การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก											

เฉียงเหนือ	 มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 และเมื่อพิจารณารายด้าน	 พบว่า													

ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด	 เรียงตามอันดับค่าเฉลี่ย	 คือ	 การบริหารแบบมีส่วนร่วม	 และการก�าหนดวิสัยทัศน์	

ส่วนด้านที่อยู่ในระดับมาก	 เรียงตามอันดับค่าเฉลี่ย	 คือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 และการกระจายอ�านาจ	 ทั้งนี	้														

อาจเป็นเพราะแนวทางการพัฒนา	 มีวิธีการพัฒนาผู้บริหารที่มีความหลากหลาย	 เช่น	 การจัดเวทีสัมมนา																

การจัดค่ายพัฒนา	การจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ	จัดท�าคู่มือการด�าเนินงาน	การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	 การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอวิธีปฏิบัติ	 การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง	 การจัดให้มี

ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน	 การให้ขวัญก�าลังใจ	 สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร	 และการประกาศเกียรติคุณ									

ผู้มีผลงานดีเด่น	เป็นต้น	ประกอบกับได้ผ่านขั้นตอนการวิพากษ์	วิจารณ์	ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข	

จากผู้ทรงคุณวุฒิ	คณาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัย	และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล	

ซึ่งมีประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ประกอบกับแนวทางการพัฒนามีความชัดเจนในการน�าไปปฏิบัติจริง	 ที่ผู้บริหารสามารถน�าไปประยุกต์ใช้													

ในการพัฒนาตนเอง	ด้านการบรหิารจัดการให้เหมาะสมกบับรบิทของแต่ละโรงเรยีน	และทนัต่อการเปล่ียนแปลง									

รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดสามารถน�าไปใช้ก�าหนดนโยบาย		ในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 ให้มีภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงข้ึน	 เพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผล																						

ของการบรหิารจดัการด้านการศกึษา	สอดคล้องกบั	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	(2554,	น.	6)											

ทีเ่สนอแนวทางการพฒันาบคุลากรทีจ่ะช่วยสนบัสนนุการเรยีนรู	้และการพฒันาในรูปแบบใหม่		ได้แก่	การเรยีนรู้									

ด้วยตนเอง	การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน	การเรียนรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์	การเรียนรู้จากคู่มือ	และแนวทาง

การปฏิบัติงาน	 และ	 กรมชลประทาน	 (2554,	 น.	 25-32)	 ที่ก�าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างแรงจูงใจ																						

ในการปฏิบัติงาน	โดยการก�าหนดให้มีการมอบหมายงานที่สอดคล้องกับ	ความรู้ความสามารถ	และสมรรถนะ																	

ของบุคลากร	 การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง	 การสอนงาน	 และการให้ค�าปรึกษา	 การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน																		

จัดโครงการประกาศเกียรติคุณผู้ท�าความดี	 และมีผลงานดี	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	 	 จัดท�าโครงการ								

ด้านสวัสดิการบุคลากร	 งานวิจัยของ	 ชนะศักดิ์	 สิทธิอมร	 (2557,	 น.	 206-207)	 ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบ											

การมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร	

พบว่า	ชมุชนมบีทบาทการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานของโรงเรยีนทัง้ด้านวิชาการ	ด้านงบประมาณ	ด้านบริหาร

งานบุคคล	 	 และด้านบริหารทั่วไป	 โดยการจัดท�าคู่มือและแนวปฏิบัติในการด�าเนินการของการมีส่วนร่วม													
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เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร	 คณะครู	 และชุมชนน�าไปใช้	 และแนวคิดของ	 มนชัย	 อรพิมพ์	 (2550,	 น.	 10)													

ที่กล่าวว่า	 ความพึงพอใจในการท�างาน	 เป็นทัศนคติของคนที่มีต่อการท�างานและสภาพแวดล้อมในเชิงบวก										

ซึ่งส่งผลให้บุคคลนั้น	มีความกระตือรือร้นต่อการท�างาน	มีขวัญและก�าลังใจที่ดีในการท�างาน	มุ่งมั่นสร้างสรรค์

ในการท�างาน	เพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

	 	 1.1		 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้บริหารโรงเรียน

	 	 	 1.1.1		ผูบ้รหิารควรเหน็ความส�าคญัและหาวิธกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	ในด้านการก�าหนด

วิสัยทัศน์	 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ	 และด้านการกระจายอ�านาจ	 เพ่ือให้มีภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง																									

ในระดบัทีส่งูขึน้	เพิม่ประสทิธภิาพและประสิทธผิลของการบรหิารจดัการศึกษาของตนเอง	จนประสบความส�าเรจ็

ในการประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

	 	 	 1.1.2		แนวทางการพัฒนามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด	 ดังน้ัน	 ผู้บริหารจึงควรน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง	 เพื่อให้มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น	 โดยด�าเนินการ	 ดังน้ี	 1)	 ก�าหนด					

เป้าหมายการพัฒนาตนเอง	2)	เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนและการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย	

3)	 พัฒนาและใช้วิธีการก�ากับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลลัพธ์	 และ	 4)	 ประเมินเป้าหมายอีกครั้ง												

ในลักษณะเป็นประสบการณ์ใหม่	Delf	and	Smith	(2007,	p.	495)	

	 	 จากแนวทางการพัฒนาในครั้งน้ี	 ผู้บริหารสามารถก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเอง	 โดยใช้

วัตถุประสงค์	 และเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย	 โดยใช้วิธ	ี					

การพฒันา	และใช้วธิกีารก�ากับติดตามความก้าวหน้าและประเมนิผลลพัธ์	โดยใช้ตวัชีว้ดั	ดงัการก�าหนดผูร้บัผดิชอบ	

คือ	 ผู้บริหารโรงเรียน	 ในแนวทางพัฒนาน้ี	 ซ่ึงถ้าผู้บริหารสามารถด�าเนินการได้ตามองค์ประกอบของแนวทาง

การพัฒนานี้แล้ว	 ย่อมส่งผลให้มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น	 และเมื่อส�านักงานเขตพื้นที่															

การศกึษามธัยมศึกษาต้นสงักดัของตน	มกีารจดักจิกรรม	โครงการเพือ่พัฒนาผูบ้รหิารในสงักดั	ทีม่วีธิกีารพฒันา

ที่สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาในครั้งนี้	ผู้บริหารควรเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุกครั้ง

	 	 1.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

	 	 	 1.2.1		แนวทางการพฒันามคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ	จากการประเมินโดยผูท้รงคณุวฒุ	ิ

และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก	 จากการพิจารณาและประเมินโดยผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซ่ึงเป็นการประเมินด้วยผู้ปฏิบัติโดยตรง	 ดังนั้น	 ส�านักงานเขตพื้นที่							

การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ัง	 15	 เขต	 ประกอบด้วย	 ส�านักงาน	 เขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษาเขต	19-33	จงึสามารถน�าแนวทางการพฒันาในครัง้นีไ้ปใช้ก�าหนดนโยบายและวธิกีารพฒันาผู้บรหิาร

โรงเรียนในสังกัด	 ให้มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้นได้โดยก�าหนดวัตถุประสงค์	 วิธีการพัฒนา								

และตัวชี้วัด	 ตามแนวทางการพัฒนาน้ี	 ไปใช้ในการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาผู้บริหารในสังกัด																		

ซึ่งอาจท�าได้	ดังนี้
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	 	 	 	 1.2.1.1		 การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	 โดย	1)	จัดท�าคู่มือ

การก�าหนดวสิยัทศัน์ในยคุของการเปลีย่นแปลงเพือ่ให้ผู้บริหารน�าไปศกึษาค้นคว้าเพือ่พฒันาตนเองให้สามารถ

ก�าหนดวิสัยทัศน์ท่ีดีและทันต่อการเปล่ียนแปลง	 2)	 จัดการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ผู้บริหารได้น�าเสนอ							

ผลงานของตนเองเก่ียวกับวิธีการก�าหนดวิสัยทัศน์และผลการน�าวิสัยทัศน์สู ่การปฏิบัติ	 3)	 จัดกิจกรรม																			

การไปศกึษาดงูานของผูบ้รหิารทัง้ในและต่างประเทศเป็นประจ�าทกุปีการศึกษา	โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิก

ประชาคมอาเซียนเพ่ือให้ผู้บริหารได้เพิ่มพูนความรู้	 และมุมมองใหม่ๆ	 น�ามาก�าหนดวิสัยทัศน์ที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง

	 	 	 	 1.2.1.2		 การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดย	 1)	 จัดกิจกรรม						

ค่ายพัฒนาผูบ้รหิารเพือ่สร้างแรงจงูใจ	โดยให้ผูบ้รหิารได้แลกเปล่ียนเรยีนรูป้ระสบการณ์ด้านการบรหิารจดัการ

และร่วมกันศึกษาจุดเด่น	 หรือความสามารถพิเศษตนเองท่ีสามารถน�ามาใช้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ	

ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 2)	 จัดประกวดผลงานและมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหารที่มีผลงานการบริหาร	 หรือวิธี								

ปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อเพิ่มขวัญก�าลังใจให้แก่ผู้บริหาร	 3)	 ก�าหนดนโยบายการพิจารณาให้ความดีความชอบ																										

แก่ผูบ้รหิารทีม่ผีลการปฏิบตังิานในระดบัดีเด่น	(ร้อยละ	90-100)	เป็นประการส�าคัญทีสุ่ดของเกณฑ์การพจิารณา	

และ	 4)	 จัดท�าคู่มือการบริหารแบบกระจายอ�านาจ	 ในยุคของการเปล่ียนแปลงเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทาง	

ในการด�าเนินงาน

	 	 	 	 1.2.1.3		 การพัฒนาผู ้บริหารโรงเรียนด้านกระจายอ�านาจโดย	 1)	 จัดท�าคู ่มือ															

การบริหารแบบกระจายอ�านาจในยุคของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน							

และ	 2)	 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการให้แก่ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นในด้านการบริหาร													

แบบกระจายอ�านาจ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

 2.  ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 2.1		 ควรมกีารศกึษาเชิงนโยบายของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในด้านรปูแบบ

การพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด	 เพื่อวิเคราะห์และประเมินผล

การน�านโยบายไปใช้ในเชิงปฏิบัติ

	 	 2.2		 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน

สากลในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อให้ได้วิธี											

การพัฒนาใหม่ๆ	ที่มีความหลากหลายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การ

เป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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