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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาการ

เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 2) พฒันารปูแบบ
การพฒันาภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงสำาหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน และ 3) ทดลองใชร้ปูแบบการพฒันาภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง สำาหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
มีขั้นตอนในการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระดับพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้นำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรียน กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูบ้รหิารโรงเรยีน สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 1,420 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าที่มีค่าความเช่ือมั่น 0.982 การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรม ลิสเรลวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติพรรณนาและสถิติ
อ้างอิง ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน 
โดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 7 คน และขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
สำาหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานมรีะดบัพฤตกิรรมภาวะ
ผู้นำาการเปลีย่นแปลงอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยปจัจยัดา้นความผกูพนัยดึมัน่ตอ่องคก์าร มคีา่เฉลีย่สูงสดุ 

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
2, 3,4 อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
1 Ed. D., Candidate in Educational Administration, Chiang Rai Rajabhat University
2, 3,4 Lecturer, Department of Educational Administration, Faculty of Education,Chiang Rai Rajabhat University



Journal of Education, Mahasarakham University 79 Volume 9 Number 3 July - September 2015

รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการสร้างบรรยากาศองค์การ และปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ ตามลำาดับ 
2. โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงตามลำาดับค่าสัมประสิทธิ์จากมากไปหาน้อย คือ การสร้างบรรยากาศองค์การ ปัจจัยความ
ฉลาดทางอารมณ์ และปัจจัยความผูกพันยึดมั่นต่อองค์การ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม มี 2 ปัจจัย 
คือ ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผ่านปัจจัยบรรยากาศองค์การ และปัจจัยการสร้างบรรยากาศ
องค์การ สำาหรับอิทธิพลรวมมีค่าสัมประสิทธิ์จากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยการสร้างบรรยากาศองค์การ 
ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ และปัจจัยความผูกพันยึดมั่นต่อองค์การ 3. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา
การเปล่ียนแปลงสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีองค์
ประกอบของรูปแบบ 4 ส่วน คือส่วนที่ 1 หลักการแนวคิด ส่วนที่ 2 คือระบบของรูปแบบ ส่วนที่ 3 คือ
แนวทางการนำารูปแบบไปใช้และส่วนที่ 4 คือเงื่อนไขความสำาเร็จของรูปแบบ เมื่อตรวจสอบความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ อยู่ในระดับมาก 4. ผลการทดลองใช้รูปแบบภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน
สงักดัสำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน โดยการสอบถามเก่ียวกบัระดบัพฤตกิรรมภาวะผูน้ำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนหลังการทดลองใช้รูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ:  รูปแบบการพัฒนา, ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง, ผู้บริหารโรงเรียน

Abstract
The purposes of this research were: 1)To study the factors which influence to 

the transformational leadership of administrators which attached to Office of The Basic  
Education Commission. 2) To develop the model of transformational leadership development 
of administrators which attached to Office of The Basic Education Commission. The samples 
were 1,420 administrators which attached to Office of The Basic Education Commission. 
Those samples were selected by Multi-stage Sampling. The instruments using in this study 
was the Rating Scale with reliability 0.982. Data were analyzed by using Computer Program, 
and LISREL Program as Descriptive Form as well as Inferential Form.

The result of the study revealed that

1. The Administrators which attached to Office of The Basic Education Commission  
showed their level in expression of transformational leadership in “the Highest” level.  
2.The factors which influence to the transformational leadership of administrators which  
attached to Office of The Basic Education Commission showed their level in expression of  
transformational leadership in “Highest” level for all of 3 factors including: Organization  
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Atmosphere, Emotional Intelligence, and Organizational Commitment. 3. The Strutural  
Equation Model of the Construction of Transformational Leadership of the Administrators 
which attached to Office of The Basic Education Commission was congruent with empirical  
data as criterion as follows: X2 = 19.88, df = 1.42, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, CFI = 1.00, 
SRMR = 0.005, RMSEA = 0.017, and CN = 2070.52 4. The Development Model of  
Transformational Leadership for Administrators which attached to Office of The Basic  
Education Commission was founded appropriate and possible by the knowledgeable  
people. They voted in “the High” level.

Keywords:  Development Model, Transformational Leadership, Administrators 

บทนำา
ประเทศไทยอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัต

น์และการแข่งขันบนฐานของความรู้ จึงมีความ
พยายามในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้อง
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวควบคู่กับการ
ดำารงอยูบ่นวถิชีวีติของความเปน็ไทย ทัง้ด้านสงัคม 
วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่สืบทอดกันมา
จากอดีตสู่ปัจจุบัน (สำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา, 2552) ดังนั้นจึงมีข้อพิจารณาสำาหรับ
การศึกษาไทยในอนาคตว่าการศึกษาในอนาคต
ควรเป็นการศึกษาเพื่อ 1) พัฒนาคน 2) พัฒนา
สังคม 3) การศึกษาเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน และ 
4) การศึกษาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้คนไทยมีความ
รู้ความสามารถ ทักษะการดำารงชีวิต อยู่ในโลก
ของการแข่งขันได้อย่างรู้เท่าทันและเพื่อให้เกิด
การพัฒนาการศึกษาไทยใน 10 - 20 ปีข้างหน้า
เปน็ฐานการพฒันาคนไทยและการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนในที่สุด กลไกหนึ่งที่จะผลักดันให้การ
ศกึษานัน้ประสบความสำาเรจ็ คอื ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำา
การเปล่ียนแปลง มีวิสัยทัศน์การทำางานที่ชัดเจน 
คิดกลยุทธ์เชิงรุก (Proactive) เป็น ผู้นำาการ
เปล่ียนแปลง (Change Leader) ทีม่ปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล สามารถกำาหนดทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน มีความมุ่งมั่นต่อการ
สร้างภาพใหม่ขององค์การ รวมทั้งเป็นผู้ส่งเสริม
การเปลี่ยนแปลง (Change Sponser) ซึ่งจะช่วย
ใหเ้กดิการตดัสนิใจ การแกป้ญัหา การสนบัสนุนท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงดำาเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่ือสารให้บุคคลในองค์กรเข้าใจ 
และตระหนักถึงความสำาคัญและความจำาเป็นของ
การเปลี่ยนแปลง (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550: 72) 

สำ า ห รั บพฤ ติก ร ร มภาวะ ผู้ นำ า ก า ร
เปลีย่นแปลงของ Bass and Avolio (1994, 123)  
ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับผู้นำาแนวใหม่สำาหรับการ
บริหาร ได้แก่ ผู้นำาที่มุ่งยกระดับความต้องการ 
ความเชื่อ ทัศนคติ คุณธรรมผู้ตามให้สูงขึ้น 
เพื่อให้มีผลต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงองค์การ 
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ อันได้แก่ 
1)การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หรือบารมี 
(Idealized Influence or Charismatic) 2)
การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motiva-
tion) 3)การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual  
Stimulation) และ4)การคำานึงถึงความเป็น 
เอกกตัถะบคุคล (Individualized Consideration)  
ดั งนั้ น ในการ เปลี่ ยนแปลงบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน้ัน กระบวนทัศน์ใน
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การบรหิารจดัการศกึษาของไทยจงึต้องเปลีย่นไปสู ่ 
การบริหารจัดการตามรูปแบบของการบริหารการ
เปลีย่นแปลงสูก่ารจดัการศกึษาในอนาคต อย่างไร
ก็ตามในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมเป็นเรื่องที่
มีความยากลำาบาก ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
และการบริหารการเปลี่ยนแปลง แบบเดิมจึงไม่มี
ประสิทธิผลอีกต่อไปแล้ว (สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2550, 9) 

จากแนวคดิดงักลา่วจะเหน็ได้วา่ผูบ้รหิาร
โรงเรยีนเปน็บคุคลสำาคัญทีจ่ะนำาองค์การไปสูค่วาม
สำาเร็จ โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนที่เต็มเปี่ยม
ไปด้วยความรู้ความสามารถและมีการบริหาร
จัดการที่ดี รวมทั้งมีการปรับตัวต่อสถานการณ์
ที่ไม่คาดคิดในทิศทางท่ีไม่พึงประสงค์ เพื่อให้
โรงเรียนดำาเนินงานได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นและมีความสำาเร็จในการบริหารโรเรียน
สูงข้ึนส่วนปัจจัยที่สำาคัญอีกด้านหนึ่งคือ รูป
แบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของผู้บริหาร ซ่ึงเป็นที่
ประจักษ์ชัดว่าประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน
ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารที่จะทำาให้
เกิดระบบความร่วมมือ (Cooperative System) 
ในองค์การซ่ึงส่งผลให้บุคลากรมีความยินดีร่วม
มือในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้
โรงเรียนประสบความสำาเร็จ (อำารุง จันทวานิช, 
2547,15) การศึกษาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความสำาคัญ 
ที่จะทำาให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
ในยุ คปั จจุ บัน ท่ีต้ อ ง เน้ นคุณภาพของการ
บริหารจั ดการระบบการศึ กษา  ผู้ วิ จั ยจึ ง
สนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา 
การเป ล่ียนแปลงสำาหรับผู้บ ริหารโรงเรียน 
สั งกัดสำ า นักงานคณะกรรมการการ ศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน อันจะนำาไปสู่แนวทางในการพัฒนารูป
แบบการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงให้แก่

ผู้นำาทางการศึกษาของไทยในอนาคตต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมและปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารโรงเรียน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง สำาหรับผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน 

3. เพือ่ทดลองใชร้ปูแบบการพฒันาภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง สำาหรับผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน

ขอบเขตการวิจัย
1. ด้�นเนื้อห�

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ

1.1 ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (Trans-
formational Leadership) คือ 1) การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Cha-
risma) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational 
Motivation) 3) การกระตุน้การใชป้ญัญา (Intellec-
tual Stimulation) และ 4) การคำานึงถึงความเป็น
เอกัตถะบุคคล (Individualized Consideration)

1.2 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของ Gibson et al. (1992: 124)  
คือ ส่วนที่ 1 หลักการแนวคิด ส่วนที่ 2 คือระบบ
ของรูปแบบ ส่วนที่ 3 คือแนวทางการนำารูปแบบ
ไปใช้ และส่วนท่ี 4 คือ เง่ือนไขความสำาเร็จของ
รูปแบบ
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2. ตัวแปร

ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคร้ัง
นี้ คือ

3.1 ตัวแปรแฝงภายในมี 3 ตัวแปร 
คือ 1) ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ประกอบ
ด้วยตัวแปรสังเกตได้ภายใน คือ การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ  
การกระตุ้นทางปัญญา การคำานึงถึงความเป็น
เอกัตถะบุคคล 2) ความยึดมั่นผูกพันกับองค์การ 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ภายใน คือ ความ
รู้สึก การคงอยู่กับองค์การ และบรรทัดฐาน
ของสังคม และ3) การสร้างบรรยากาศองค์การ 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ภายใน คือ การ
สร้างบรรยากาศเชิงบวก การสร้างความไว้ใจซึ่ง
กันและกัน การส่งเสริมให้มีการตัดสินใจร่วมและ
การสร้างแรงจูงใจ

3.2 ตัวแปรแฝงภายนอกมี 1 ตัวแปร 
คือ ความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้ภายนอก คือ การตระหนัก
รู้อารมณ์ตนเอง การควบคุมอารมณ์ตนเอง 
การสรา้งแรงจงูใจใหต้นเอง การเขา้ใจอารมณผ์ูอ้ืน่ 
และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

ขั้นตอนก�รวิจัย

ผู้วิ จัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอน 3 
ขั้นตอน คือ ข้ันตอนที่  1 การศึกษาระดับ
พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำา
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ขั้นตอน
ที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาการ
เปล่ียนแปลงสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน และขั้น
ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระดับพฤติกรรม
และปั จ จั ยที่ มี อิ ท ธิ พล ต่ อภ า ว ะผู้ นำ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 

ขั้นที่ 1.1 การกำาหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย 

การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
การกำาหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั โดยการศกึษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสำาหรับผู้บริหาร
โรงเรียน และรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีและงาน
วิจัยของนักวิชาการต่างๆ จากการสังเคราะห์องค์
ประกอบของภาวะผู้นำาการเปลีย่นแปลง ผูวิ้จัยไดใ้ช้
หลักเกณฑ์พิจารณาจากความถี่ขององค์ประกอบ 
ที่สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการส่วน
ใหญ่ เลือกเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้นำ า 
การเปล่ียนแปลง (Transformational Leader-
ship) ในระดับสูง เพื่อกำาหนดเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัย (Conceptual Framework ) 

ขั้ น ที่  1 . 2  ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำา 
การเปลี่ยนแปลงสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในขั้นตอนนี้ ใ ช้ วิธี วิทยาการวิจัยเ ชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุ่งศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relation-
ship) เพื่อตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้าง
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักทฤษฎี
และผลการวิจัย และนำาโมเดลไปตรวจสอบว่า 
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
การสร้างโมเดลสมการโครงสร้างให้สอดคล้องกับ
องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมทั้งด้านทฤษฎีผลการวิจัย
เชิงประจักษ์ และสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้น
ของการวจิยันัน้ ไดด้ำาเนนิการวจิยัตามลำาดบั ดงันี ้

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 รวมท้ังสิ้น 
30,015 คน

กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจยั คือ ผูบ้รหิาร
โรงเรียน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จำานวน 1,500 คน ได้
มาโดยใชว้ธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage  
Random Sampling) เน่ืองจากต้องใช้สถิติ
วิเคราะห์ข้ันสูง คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง(Structural Equation Model: SEM) 
และการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้น โดยใช้สถิติไค-สแคว์ (Chi-square  
Statistics) ทีร่ะดบัความกลมกลนื (Goodness of –
Fit Index: GFI) ระหวา่งโมเดลสมมติฐาน กบัขอ้มลู
เชงิประจักษ ์ทีต้่องใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ ่20: 1 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย,2548: 169) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้มลัีกษณะ
เปน็แบบสอบถาม แบง่ออกเปน็ 3 ตอน คือ ตอนที ่
1 ข้อมูลสถานภาพของผู้บริหารโรงเรียน ลักษณะ
เครือ่งมอื เปน็แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
จำานวน 7 ขอ้ ตอนที ่2 ระดบัพฤตกิรรมภาวะผูน้ำา 
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ลักษณะ
เครื่องมือเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating  
Scale) 5 ระดับ จำาแนกเนื้อหาตามตัวแปรสังเกต
ได้ 4 ตัว คือ 1) การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
2)การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทาง
ปัญญา และ 4)การคำานึงถึงความเป็นเอกัตถะะ
บุคคล จำานวน 20 ข้อ และตอนที่ 3 ระดับ
พฤติกรรมเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
จำานวน 75 ข้อ 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
ส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ทางไปรษณยี ์และขอความอนุเคราะหใ์หต้อบกลบั
ภายใน 4 สัปดาห์

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม
ตวัอยา่งการวเิคราะหใ์นขัน้นีเ้ปน็การวเิคราะหเ์พือ่
ให้ทราบลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ค่าความถี่และค่าร้อยละ

2. การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปร 
เป็นการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ค่า
สถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝง 4 ตัวแปรและตัวแปร
สังเกตที่ใช้ในการตรวจสอบความตรงของโมเดล
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียน โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3 .  ก า ร วิ เ ค ร าะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลตามทฤษฏีกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์และเปรยีบเทยีบดชันวีดัความสอดคลอ้ง
ของโมเดล ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี
ไลค์ลิฮูดสูงสุด และใช้ค่าไค-สแควร์ ดัชนี GFI  
(Goodness-Of-Fit) ดัชนี GFI (Adjusted  
Goodness- of – Fit Index) และ RMSEA (Root 
Mean Square Error of Approximation) เป็น
ค่าสถิติตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
ตวัแบบกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ทัง้กอ่นและหลงัการ
ปรับโมเดลจากนั้นจึงนำาเสนอผลการวิเคราะห์ใน
รูปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการ
พฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง สำาหรบัผูบ้ริหาร
โรงเรยีน สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน
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ขั้นที่  2.1 คัดเลือกประเด็นการร่าง
และการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ วิ จั ย ได้นำ าผลการวิ จั ย ในขั้ นตอน
ที่  1 มาวิเคราะห์สังเคราะห์ และเชื่อมโยง
ประกอบเข้าด้วยกัน สร้างข้อสรุปรูปแบบจัด
กลุ่มเพื่อกำาหนดรูปแบบในการพัฒนาภาวะผู้นำา 
การเปลี่ยนแปลงสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงและ
หลักการในการสร้างรูปแบบมากำาหนดองค์
ประกอบโครงสร้าง กำาหนดความสัมพันธ์   
การดำาเนินการของรูปแบบในแต่ละขั้นตอน 
กำาหนดรายละเอียดของการดำาเนินการพัฒนา 
ที่ เหมาะสมกับคุณลักษณะภาวะผู้ นำ าการ
เปลี่ยนแปลงที่ได้ศึกษาวิจัยไว้ กำาหนดขอบข่าย
เนื้อหาของการพัฒนารูปแบบ วัตถุประสงค์ วิธี
การพัฒนาการประเมินผล และรายละเอียด
ตลอดกระบวนการในรูปแบบ และปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เมื่อมีการ
ดำาเนินการตามข้ันตอนนี้แล้ว จะได้ร่างรูปแบบ 
การพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสำาหรับผู้
บริหารโรงเรียนเพ่ือนำาไปตรวจสอบความเหมาะ
สม และความเป็นไปได้เป็นขั้นตอนต่อไป

ขั้นที่ 2.2 การตรวจสอบและประเมิน
ความเหมาะสมและความเปน็ไปได้ของรปูแบบการ
พฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง สำาหรบัผูบ้ริหาร
โรงเรียน จากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้วิจัยได้นำารูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วนำา
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์การทำางานร่วมกับโรงเรียน 

ผู้บริหารโรงเรียน และการพัฒนาภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลง จำานวน 7 คน ทำาการตรวจสอบ
และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลง สำาหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลังจากที่ผู้วิจัยจะทำาการปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
สำาหรับผู้บริหารโรงเรียน จากคำาแนะนำาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วได้นำาไปทดลองใช้ โดยการคัด
เลือกโรงเรียน โดยมีข้อตกลงเบื้องต้น คือ 1) 
เป็นโรงเรียนขนาดกลาง 2) เป็นโรงเรียนที่อาสา
สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย 3) ผู้บริหารตระหนัก
และเห็นความสำาคัญของการพัฒนาภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลง 4) บุคลากรในโรงเรียนมีความ
ยนิดแีละใหค้วามรวมมอืในการดำาเนนิการวจิยั 5) 
โรงเรียนผา่นการประเมนิคุณภาพการศกึษาจากผู้
ประเมินภายนอกของสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 

ผลการวิจัย
ผลการวเิคราะหใ์นแตล่ะสว่นสรปุได ้ดงันี้

1. ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมและ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.1 ระดับพฤติกรรมการแสดงออก
ภาวะผู้ นำ า การ เป ลี่ ยนแปลงของผู้ บ ริ ห า ร
โรงเรียน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ 
มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่
สูงสุดคือ แสดงความยินดีเมื่อครูปฏิบัติงานได้
จนสำาเร็จและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ นำาความ
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คิดเห็นของครูมากำาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของ
สถานศึกษา

1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพ
รวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้าน
ความผูกพันยึดมั่นต่อองค์การ (Organizational  
Commitment) มีคา่เฉลีย่สูงสุด รองลงมาคอื ปจัจยั
ด้านการสร้างบรรยากาศองค์การ (Organization  
Climate) และปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Intelligence) ตามลำาดับ 

1.3 ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับ
โมเดลการวจัิย ซ่ึงเปน็การปรบัคา่ทีโ่ปรแกรมเสนอ
แนะซึ่งเป็นค่าสถิติเฉพาะของพารามิเตอร์แต่ละ
ตัวพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานเชิง
สมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์

1 .4 ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม ของปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสำาหรับ
ผู้บริหารโรงเรียน พบว่า อิทธิพลทางตรง 3 
ปัจจัยเรียงลำาดับจากค่ามากไปหาน้อย คือ 
ปัจจัยการสร้างบรรยากาศองค์การ ปัจจัยความ
ฉลาดทางอารมณ์และปัจจัยความผูกพันยึดมั่น
ต่อองค์การ ตามลำาดับ อิทธิพลทางอ้อม พบ
ว่า 2 ปัจจัย เรียงลำาดับจากค่ามากไปหาน้อย 
คือ ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ และปัจจัย 
การสร้างบรรยากาศองค์การ และอิทธิพลรวม 
พบว่า ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 3 
ปัจจัยโดยเรียงลำาดับจากค่ามากไปหาน้อย 
คือปัจจัยการสร้างบรรยากาศองค์การ ปัจจัย
ความฉลาดทางอารมณ์และปัจจัย ความผูกพัน 

ยึดมั่นต่อองค์การ ตามลำาดับ

2. ผลการพฒันารปูแบบการพฒันาภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง สำาหรับผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน 

2.1 การคัดเลือกประเด็นในการพัฒนา
รูปแบบและร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน ผู้
วิ จั ย ไ ด้ นำ า ผลกา รวิ จั ย ในขั้ น ตอนที่ 1  ม า
วิเคราะห์สังเคราะห์ และเชื่อมโยงประกอบเข้า
ด้วยกัน แล้วร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา 
การเปลีย่นแปลงสำาหรบัผูบ้รหิารโรงเรียน ใหม้อีงค์
ประกอบของรูปแบบมี 4 ส่วน คือส่วนที่ 1 หลัก
การแนวคิด ส่วนที่ 2 คือระบบของรูปแบบ ส่วนที่ 
3 คอืแนวทางการนำารปูแบบไปใชแ้ละสว่นที ่4 คอื
เงื่อนไขความสำาเร็จของรูปแบบ 

2.2 ผลการตรวจสอบและประเมินค่า
เฉลี่ยความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูป
แบบการพฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงสำาหรบั
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาข้ันพืน้ฐาน โดยผูท้รงคณุวฒุ ิพบวา่ โดย
รวมของรปูแบบ มคีวามเหมาะสมมาก โดยมคีวาม
เป็นไปได้ ในระดับมาก 

3 .  ผลการทดลองใช้ รูปแบบภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสำานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พบว่า ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำา 
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนหลัง
การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา 
การเปลี่ยนแปลงสำาหรับผู้บริหารโรงเรียนโดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
มอบหมายงานโดยคำานงึถงึความแตกตา่งระหวา่ง
บุคคล รองลงมา คือ การบูรณาการองค์ความรู้
มาพัฒนางาน วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของสถาน
ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการสร้างสรรค์
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นวตักรรมของสถานศกึษา สง่เสรมิใหค้รใูชเ้หตผุล
ในการแก้ปัญหาและเปิดโอกาสให้ครูเข้าพบ
ปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา ตามลำาดับ 

อภิปรายผล
จากการวจิยัมขีอ้คน้พบทีน่่าสนใจทีจ่ะนำา

มาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูระดบัพฤตกิรรม
การแสดงออกภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงสำาหรบัผู้
บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมมคีา่เฉลีย่อยู่ในระดับ
มากที่สุด เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดคือ การแสดงความยินดีเมื่อครูปฏิบัติ
งานได้จนสำาเร็จ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ผู้
บริหารโรงเรียนใช้คำาพูดหรือการกระทำาโน้มน้าว 
จูงใจกระตุ้นให้ครูเชื่อและยอมรับในวิสัยทัศน์ว่า
ทุกคนสามารถทำาให้บรรลุผลสำาเร็จตามที่กำาหนด
เป้าหมายไว้ได้ รวมทั้งทุ่มเทความพยายามในการ
ทำางานมากขึน้ และมองงานเปน็ส่ิงทีท่า้ทายและมี
คุณค่าต่อตนเองนั้นเป็นพฤติกรรมการแสดงออก
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่ผู้ตามสอดคล้องกับ Greenberg 
(2000: 53) ที่ได้กล่าวว่าการยกระดับผู้ตาม
ให้มีความใส่ใจในการมองไปข้างหน้าด้วยความ
สนใจจากภายในตนเอง เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้อื่น
ในการบริหารผู้นำาควรแสดงอารมณ์ทางบวกต่อ
ผู้ตาม ใช้แรงจูงใจที่เหมาะสม ผู้ตามจะรับรู้ถึง
อารมณ์ ความรู้สึกที่ดีต่องาน เกิดการพัฒนา
งาน และปฏิบัติงาน ด้วยความสุข ส่งผลให้การ
ทำางานเกิดประสิทธิภาพและงานวิจัยของ Burns 
(1978: 254)ที่พบว่าคุณลักษณะของภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (In-
spirational Motivation) หมายถึงการที่ผู้นำาจูงใจ 
และสรา้งแรงบันดาลใจแกผู่ต้ามใหเ้ห็นคณุคา่ และ
ความท้าทายของงาน กระตุ้นการทำางานเป็นทีม
อย่างมีชีวิตชีวา กระตือรือร้น และมีความคิดใน

ดา้นบวกของผูน้ำาจะทำาใหผู้ต้ามสมัผสักับจนิตภาพ
ที่งดงามของอนาคตร่วมกัน 

 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละปัจจัย พบ
ว่าปัจจัยด้านความผูกพันยึดมั่นต่อองค์การมี 
ค่าเฉลี่ยสูงสุดสอดคล้องกับ Reichers and  
Schneider (1990: 137) ที่กล่าวว่าปัจจัยสำาคัญ 
ที่มีอิทธิพลกับความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด 
คือ คุณภาพของภาวะผู้นำาในองค์การ เพราะ
ต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตามมากทั้งในเรื่อง
ของงานและองค์การ ผู้นำามีผลต่อระดับความ
ยึดมั่น ผูกพันต่อองค์การมากหากผู้นำาที่ไม่มี
ความเป็นภาวะผู้นำาและไม่มีประสิทธิภาพนั้น  
เป็นเหตุผลให้พนักงานอยากลาออกจากงาน 
สู ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง สุ เ ท พ  
พงค์ศรีวัฒน์ 2548: 169) ที่ได้กล่าวว่าความ
ผูกพันทางอารมณ์และความรู้สึก คือการท่ีบุคคล
ปรารถนาที่จะทำางานอยู่องค์การเพราะว่าพวก
เขาเห็นด้วยกับเป้าหมาย ค่านิยมและจุดยืนของ
องค์การ บุคคลท่ีมีความผูกพันด้านนี้สูงมักจะ
ตระหนักถึงความคิดของคนอื่นๆ ต่อการลาออก
ไป และเขาก็จะไม่เต็มใจที่จะทำาให้ผู้ ร่วมงาน 
คนอื่นผิดหวัง

3. ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรงอิทธิพล
ทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสำาหรับผู้บริหาร
โรงเรียน พบว่า อิทธิพลทางตรง 3 ปัจจัยเรียง
ลำาดับจากค่ามากไปหาน้อยคือ ปัจจัยการสร้าง
บรรยากาศองคก์าร ปจัจยัความฉลาดทางอารมณ์
และปัจจัยความผูกพันยึดมั่นต่อองค์การ ตาม
ลำาดบั อทิธพิลทางออ้ม พบวา่ 2 ปจัจยั เรยีงลำาดบั
จากค่ามากไปหาน้อยคือ ปัจจัยความฉลาดทาง
อารมณ์ และปัจจัยการสร้างบรรยากาศองค์การ 
และอิทธิพลรวม พบว่า ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพล
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ต่อภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ 3 ปัจจัยโดยเรียงลำาดับจากค่ามากไปหา
นอ้ย คอืปจัจยัการสรา้งบรรยากาศองคก์าร ปจัจยั
ความฉลาดทางอารมณ์และปัจจัยความผูกพันยึด
มั่นต่อองค์การตามลำาดับ ทั้งน้ีสอดคล้องกับผล
ของการสัมภาษณ์ในการทดลองใช้รูปแบบที่พบ
ว่าผู้บริหารโรงเรียนได้พัฒนาครูให้มีโอกาสในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
และประสิทธิภาพในการทำางาน และเป็นผู้ให้คำา
ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะ
การปฏิบัติงานแก่ครู สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วมองให้
เห็นถึงการเสริมสร้างบรรยากาศองค์การ ที่ส่งผล
ต่อความผูกพันยึดมั่นต่อองค์การ โดยใช้ความ 
ฉลาดทางอารมณ์เป็นสำาคัญ สอดคล้องกับ Hoy 
and Miskel (1991: 188) ทีใ่หท้ศันะวา่การสรา้ง
บรรยากาศของโรงเรียน หมายถึง คุณลักษณะ
เฉพาะท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียนอันเป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและกลุ่ม 
บุคคลในโรงเรียน ในขณะที่ Lunenburg and 
Ornstein (1996: 201) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับ
บรรยากาศองค์การว่าเป็นคุณภาพของสภาพ
แวดลอ้มโดยรวม (Total Environmental Quality) 
ซ่ึงเกดิขึน้ภายในองคก์ารหนึง่ๆ ซึง่อาจจะหมายถงึ
ฝ่ายหน่ึงๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียน เช่น อาคารสถาน
ที่และสถานที่ตั้งของโรงเรียน เป็นต้น จากทัศนะ
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Gibson, Ivancevich and  
Donnelly (1991: 168) ที่พบว่าการสร้าง
บรรยากาศองค์การเป็นคุณลักษณะของความ
สัมพันธ์ทางสังคมซึ่งเกิดจากมวลสมาชิกใน
องค์การและระหว่างองค์การกับผู้เกี่ยวข้องโดย
มีผู้ทำางานในองค์การน้ันรับรู้ท้ังทางตรงและทาง
ออ้มซ่ึงเป็นแรงกดดันทีส่ำาคัญย่ิงตอ่พฤตกิรรมของ
บุคคลในการทำางาน

 4. ผลการทดลองใช้รูปแบบภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงสำาหรับผู้บริหารโรงเรียนพบว่า 
ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนหลังการทดลองใช้รูปแบบการ
พฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงสำาหรบัผูบ้รหิาร
โรงเรยีนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่
สูงสุด คือ มอบหมายงานโดยคำานึงถึงความแตก
ต่างระหว่างบุคคล ทั้งนี้เพราะการคำานึงถึงความ
เป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized Consider-
ation) คือ ระดับพฤติกรรมผู้นำาแสดงให้เห็นใน
การจดัการ หรอืการทำางานโดยคำานงึถงึความแตก
ต่างระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มี
การติดต่อสื่อสารแบบเป็นสองทาง และเป็นราย
บคุคลสนใจและเอาใจใส ่ผูร้ว่มงานเปน็รายบคุคล 
มีความวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถ
ของแตล่ะบคุคล เปน็พีเ่ลีย้งสอนและใหค้ำาแนะนำา 
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานให้พัฒนาตนเอง มีการก
ระจายอำานาจโดยมอบหมาย งานให้ผู้ร่วมงาน 
โดยผูน้ำาจะมคีณุลกัษณะสำาคญัในดา้นความเขา้ใจ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการเอาใจเขามา
ใสใ่จเราความสามารถในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่ง
บุคคล และเทคนิคการมอบหมายงาน ที่กล่าวมา
ลว้นแตเ่ปน็ผลจากการสรา้งบรรยากาศในองคก์าร 
ทั้งสิ้นและ Lunenburg and Ornstein (1996: 
149) ที่ให้ทัศนะไว้สอดคล้องกันว่าบรรยากาศ
องค์การเป็นสภาพเก่ียวกับการรับรู้ของบุคคล 
ที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันไปตามลักษณะของสิ่ง
แวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในองค์การ การทำาความ
เขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมของบคุคลในองคก์ารตอ้ง
พิจารณาให้ครอบคลุมทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อม และระหว่างบุคคลกับบุคคล ตลอด
จนอิทธิพลของสถานการณ์ต่างๆ ที่ เ กิดข้ึน
ภายในองค์การ พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ
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จะมีความสัมพันธ์กับทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งสภาพแวดล้อมขององค์การรับรู้โดยบุคลากร
ในองค์การ ทั้งทางตรง ทางอ้อมและมีอิทธิพล
ต่อการจูงใจตลอดจนการปฏิบัติงานในองค์การ
สอดคล้องกับงานวิจัยของแคทลียา ศรีใส (2548: 
123) ที่พบว่าคุณลักษณะที่สำาคัญ คือ การสร้าง
บารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทาง
ปัญญาการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล และ
การคำานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล คือ การที่
ผู้นำาสนใจในผู้ตามแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ส่งเสริม
และพัฒนาผู้ตาม ตามความต้องการ ความสนใจ  
ความสามารถ ตลอดจนผูน้ำาปฏิบตัติอ่ผูต้ามอยา่ง
เท่าเทียมกัน รวมท้ังสอนและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
สนับสนุนให้ผู้ตามพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุเป้า
หมายที่ต้องการ 

ดังนั้นภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารโรงเรียนจึงเป็นส่ิงสำาคัญที่ทำาให้โรงเรียน
ก้าวไปสู่ความสำาเร็จ แต่กระนั้นก็ตามไม่ได้
หมายความว่าคุณภาพการศึกษาหรือความสำาเร็จ
ใช่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ตัวผู้บริหารโรงเรียนเพียงคนเดียว 
หากแต่เกิดจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมอันเป็น
ส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ ซึ่งต้องได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายแต่ในงานวจิยัครัง้นีม้องทีต่วัผูบ้รหิารโรงเรยีน
เฉพาะในด้านการใช้ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนซึง่ถอืเปน็หางเสอืเรอืทีส่ำาคญั
ในการควบคุมทิศทางให้ภารกิจของโรงเรียนเดิน
ทางไปสูเ่ปา้หมายเฉกเช่นการเดินเรอืไปสูจ่ดุหมาย
ปลายทางฉันน้ัน ดังนั้นคุณภาพการศึกษาย่อม
มีส่วนที่มาจากความเฉลียวฉลาดของผู้บริหาร
โรงเรียนในการใช้ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงใน
การขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา โดยอาศัย
การปฏิบัติด้วยศาสตร์ทางการบริหารที่ผู้บริหาร
ได้นำามาสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการทำางานและ

บคุลากรในโรงเรยีนทีม่สีว่นสำาคญัในการขบัเคลือ่น
ภารกิจของโรงเรียนไปสู่ความสำาเร็จ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

 1.1 ควรนำาองคป์ระกอบดา้นบรรยากาศ
องคก์าร ความผกูพนัยดึมัน่ตอ่องคก์าร และความ
ฉลาดทางอารมณ ์ไปใชใ้นการพฒันาผูบ้รหิารเพือ่
ใหเ้กดิพฤตกิรรมภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผู้
บริหารโรงเรียนให้อยู่ในระดับที่สูงยิ่งขึ้น

 1.2 ผู้บริหารโรงเรียนควรได้รับการส่ง
เสริมพัฒนา ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บรหิารโรงเรียนในประเดน็ตา่งๆ คอื การมอีทิธพิล
อยา่งมอุีดมการณ์ การสรา้งแรงบนัดาลใจ การกระ
ตุ้นการใช้ปัญญา และการคำานึงถึงความเป็นเอกัต
ถะบคุคล ใหอ้ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยผูบ้รหิารควร
นำาไปปฏบิตัใิชห้รอืใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาคร ู
บคุลากรเพือ่เพิม่ศกัยภาพ การสรา้งขวญัและกำาลงั
ใจ เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน

2.ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมกีารวิจยัเก่ียวกับอทิธพิลของตัว
แปรอืน่ๆ นอกเหนอืจากกรอบแนวคดิและตวัแปร
ทีใ่ชใ้นงานวจิยันี ้ทัง้นีเ้นือ่งจากยงัมตีวัแปรจำานวน
มากที่ได้จากการศึกษาที่ยังไม่ได้นำามาศึกษา เช่น 
ขนาดของโรงเรียน พื้นที่ตั้ง และจำานวนบุคลากร

2.2 ควรมกีารศกึษาในแตล่ะประเดน็ของ
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
โดยศึกษาถึงวิธีการหรือกระบวนการทางการ
ปฏบิตัใินประเดน็ตา่งๆ ซึง่จะช้ีใหเ้หน็รายละเอยีด
ของแต่ละประเด็นของภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ที่ตรงบริบทของสังคมไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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