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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 3) วิธีการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และ 4) พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 56 คน รองผู้บริหาร
สถานศึกษาหัวหน้างานบริหารวิชาการ จํานวน 56 คน และครูหัวหน้างานบริหารวิชาการ จํานวน 56 คน ใช้เทคนิค 
การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบประเมินองค์ประกอบของภาวะผู้นํา 
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แบบประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารสถานศึกษา แบบประเมินความเหมาะสม และความเปน็ไปได้ของโปรแกรม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าดัชนีความต้องการจําเป็น ผลการวิจัยพบว่า 
 1. องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา มีจํานวน 4 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด 
 2. สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นาํการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพท่ีพึงประสงค์
ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด    
  3. วิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นาํการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้วิธีการเสริมสร้าง 3 อันดับ ได้แก่ การอบรม 
การประชุมปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน 
 4. โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด และความเป็นไปได้ของโปรแกรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 

คําสําคัญ  : การพัฒนาโปรแกรม ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
Abstract  
 This research aimed to 1) study the elements and indicators of changed leadership for administrators  
2) study the current conditions, desired conditions, and methods to enhance the creative leadership for teachers 
and 3) study the methods to enhance the changed leadership program for teachers and 4) develop  
the leadership enhancement programs of creative leadership for teachers. The sample consisted 56 school 
administrators, 56 vice-administrators, 56 academic administrators in secondary schools  
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the stratified random sampling technique. The tools were the evaluation form of the components  
of changed leadership of school administrators, the evaluation form of current status and the desirable 
condition of changed leadership of school administrators and the evaluation form and the possibilities  
of the program. The statistics using for data analysis were; consistency index, percentage, mean,  
standard deviation, Pearson’s correlation coefficient, Cronbach's alpha coefficient and demand index.  
The research found that;  
            1. There are four elements and sixteen indicators of the creative leadership for teachers  
of the secondary school administrators. 

 2. Current conditions of the creative leadership for teachers of the secondary school administrators 
overall were in a high level. The desired condition of the secondary school administrators was in the 
highest level. 

 3. The methods of the creative leadership for teachers of the secondary school administrators; 
the top three listed from the needs of the enhanced methods were seminars, workshops and the study 
visits orderly. 
             4. The leadership enhancement program of the creative leadership for teachers of the secondary 
school administrators was in a high level in overall appropriately and the possibility of the program was at 
the highest level.  
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บทนํา 
 โลกปจัจุบันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีและเป็นโลกแห่งการแข่งขัน เปน็ยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มนุษย์ทุกคน
ต้องมีการพัฒนาศักยภาพขอตนเองให้เกิดความทัดเทียม ความทันสมัย และสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา 
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจบุัน ดังนั้นเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะทางการศึกษาจําเป็นต้อง
อาศัยผู้นํา ผู้นําเปรียบเสมือนหัวใจขององค์กรหรือของสถานศึกษา ผู้นําถือว่าเปน็จุดรวมแห่งพลังผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ตาม 
ผู้นําต้องมีภาวะผู้นํา เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารและระบบ
ขององค์การ ดังนั้น “ภาวะผู้นํา” จึงมีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การและการจัดการ และการบริหารสถานศึกษา
จะมีประสิทธิภาพ และดําเนินการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารจึงต้องสร้างภาวะผู้นําท่ีเข้มแข็งในการบริหารงาน  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2551 : 56)  
 ผู้นําเป็นบคุคลท่ีมีความสาํคัญต่อองค์การ สงัคมและประเทศชาติ เพราะผู้นาํเป็นกุญแจสําคัญของความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การในภาครัฐหรือภาคเอกชน เป็นองค์การระดับชาติ ท่ีมีโครงสร้างองค์การ 
หลายข้ันตอน หรือสั่งการหลายชั้นภูมิ ผู้นําเป็นบุคคลที่นําการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เพ่ือรองรับและก้าวให้ทันความเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 (ธวัช บุณยมณี, 2550 : 15)  
  ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแปลงท้ังองค์กรจากสภาวะหรือวัฒนธรรมหนึ่ง 
ไปเป็นสภาวะหรือวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ง ผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเกี่ยวพันกับความเป็นผู้นําเชิงบารมีสูงมาก เพราะว่า
ผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงสร้างความรู้สึกของความไว้วางใจ และความศรัทธาท่ีเข้มแข็ง ผู้นําสามารถกระตุ้นการปฏิรูปหลายอย่าง
ภายในขององค์กรได้ ผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงจะปฏิบัติงานท่ีสําคญัหลายอย่าง จะเพิ่มความตระหนักของผู้ตามต่อปัญหา 
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และผลท่ีตามมาของปัญหาขององค์กร สมาชิกองค์กรจะต้องเข้าใจปัญหาท่ีมีลําดับความสําคัญสูงต่อองค์กร ว่าอะไรจะเกิดข้ึน
ถ้าปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขให้สําเร็จ ผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงจะสร้างวิสัยทัศน์ของส่ิงท่ีองค์กรควรจะเป็น โดยสร้างความผูกพัน 
ต่อวิสัยทัศน์นั้นท่ัวท้ังองค์กร และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงท่ัวท้ังองค์กรท่ีสนับสนุน วิสัยทัศน์องค์ประกอบท่ีสําคัญของ
กระบวนการปฏิรูป (สมยศ นาวีการ, 2550 : 12-13)     
 ภาวะผู้นาํการเปล่ียนแปลง คือ การให้ความสําคญักับผู้ร่วมงานและผู้ตาม ให้มองเห็นงานโดยมีการสร้างแรงบันดาลใจ 
การกระตุ้นการใช้ปัญญา หรือคํานึงถึงความเป็นปจัเจกบุคคล โดยผูน้ําจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณข์องผู้ตาม กระตุ้นชี้นาํ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถของผู้ตามและผู้ร่วมงาน ไปสู่ระดับความสามารถที่สูงข้ึน มีศักยภาพมากข้ึน นําไปสู่
การบรรลุผลงานท่ีสูงข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 7) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการท่ีผู้นํา ท่ีใช้อิทธิพล
ผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามในการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้เกิดการสร้างความร่วมมือ คํานึงถึงผลประโยชน์ท่ีกลุ่มหรือองค์กร 
ดังนั้นพฤติกรรมท่ีผู้บริหารแสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็น ในการบริหารมุ่งม่ันและทุ่มเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจ กล้าเผชิญ
กับความเปลี่ยนแปลง สร้างเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย
และสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผล มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และมีเทคนิคการ
มอบหมายงานที่ดี ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงตามหลักทฤษฎีของ (Fullan M. & St. C. Germain, 2006 : 42)  ได้สรุป
ความหมายของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงไว้ 7 ด้าน ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational) การมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน  
(Influence) การพัฒนาผู้อ่ืน (Developing  Others) การเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง (Change Catalyst) การบริหารจัดการ
ความขัดแย้ง (Conflict  Management) การสร้างพันธะความผูกพัน (Building  Bonds) และการทํางานร่วมกันเป็นทีม  
 จากรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2559 (สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20)  ในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงเปิดทําการเรียนการสอนต้ังแต่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการบริหารจัดการศึกษา 2 ระดับ พบว่ามีปัญหาและอุปสรรค
หลายด้าน ดังนี้ 1) ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ผลการทดสอบทางการเรียน
ระดับประเทศตํ่า ซ่ึงสภาพปัญหาท่ีพบดังกล่าว เกิดจากผู้บริหารสถานศึกษาขาดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษา
ในฐานะเป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศกึษา ต้องปรับเปลี่ยนตนเองอยู่เสมอ ต้องมีภาวะผู้นําให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเชื่อมโยงกับนโยบายต่าง ๆ  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ซ่ึงผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะนําไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการบริหารสถานศึกษา เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานทางการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต20 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต20 
 3. เพ่ือศึกษาวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 



 

 

 4. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต20  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 63 คน รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ  
จํานวน 63 คน และครูหัวหน้างานบริหารงานวิชาการ จํานวน 63 คน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2559 จํานวนท้ังสิ้น 189 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จาํนวน 56 คน รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ 
จํานวน 56 คน และครูหัวหน้างานบริหารงานวิชาการ จํานวน 56 คน กลุ่มตัวอย่างจํานวนท้ังสิ้นรวม 168 คนโดยเทียบจํานวน
ประชากรท้ังหมด กับตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  
Random Sampling)  ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และกําหนดสัดส่วนตามขนาดของประชากร              
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  2.1 แบบประเมินองคป์ระกอบและตัวชี้วัด แบบสัมภาษณ์องคป์ระกอบ และตัวชี้วัดของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
1 ฉบับ โดยแบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัด ค่า IOC อยู่ระหว่าง .8-1.0 
  2.2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา
หัวหน้างานบริหารวิชาการ และครูหัวหน้างานบริหารวิชาการ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน ซ่ึงมีคา่อํานาจจําแนกรายข้อ
ของสภาพปัจจุบนัอยู่ระหว่าง .20–.56 และสภาพท่ีพึงประสงค์มีค่าอยู่ระหว่าง .23–.77 ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับของ
สภาพปัจจุบันเท่ากับ .806 และสภาพท่ีพึงประสงค์เท่ากับ .866 
  2.3 แบบสัมภาษณ์วิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นาํการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยครอบคลุมเนื้อหาท้ัง 4 ด้าน เพ่ือศึกษาโรงเรียนท่ีมีการปฏิบติัท่ีดีเลิศ (Best Practice) 
ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และครูหัวหน้างานบริหารวิชาการ 
  2.4 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert) กําหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นการใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
โดยดําเนินการเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
     ระยะท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ผู้วิจัยดําเนินการประสานงานกบัผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางไป
ประเมินด้วยตนเอง โดยการใช้แบบประเมินและแบบสัมภาษณ์ เปน็แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert) 
กําหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ 
     ระยะท่ี 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยท่ีผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน 
และสภาพท่ีพึงประสงค์ ไปให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน     
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   ระยะท่ี 3 การศกึษาวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นและใช้วิธีการสัมภาษณ์ท่ีได้มา
ของวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร กับกลุ่มตัวอย่าง 
             ระยะท่ี 4 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 20 ผู้วิจัยนําแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ไปให้กลุ่มตัวอย่าง
ประเมิน เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก แล้วนําผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการประเมินองค์ประกอบ และตัวชี้วัด 
ระดับสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และการประเมินโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 20 โดยคํานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน (S.D.) 
 5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    5.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน  
  5.2 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence)  
หรือความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) ใช้กับท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 คน ทําการหาค่าความเชื่อม่ันด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค  
ซ่ึงได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามด้านสภาพปัจจุบันเท่ากับ .806 และสภาพท่ีพึงประสงค์เท่ากับ .866   
 
สรุปผล 

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่ามี 4 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัดประกอบด้วยองค์ประกอบท่ี 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   
2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา และ 4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 

 2. สภาพปัจจุบนัของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย  
ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษา สังกัดสํานกังาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
             3. วิธีการในการเสรมิสร้างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เรียงลําดับจากท่ีต้องการใช้วิธีการเสริมสร้างสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การอบรม  
การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการประชุมปฏิบัติการ 
   4. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

    4.1 โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 มีส่วนประกอบดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค ์3) กลุ่มเป้าหมาย 4) เนื้อหา 
5) การดําเนินการ และ 6) การประเมินผล   



 

 

    4.2 การประเมินโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ 
ของโปรแกรมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน  
 
อภิปรายผล 
 1. องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 20  
มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีการสร้างอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ ส่งเสริม
การสร้างแรงจงูใจและแรงบันดาลใจ แก่ผู้บริหารด้วยกันและบุคคลากร  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของ สมเกียรติ บาลลา 
(2554 : 102-114) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อําเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ลลิดา ชาเรืองเดช (2555 : 169-170)  
พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด รัชฎาภรณ์ ตรีกุล (2558 : 100) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 2. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่าสภาพปัจจุบันของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และสภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และการวิเคราะห์ลําดับความต้องการจําเป็น ของการพัฒนา 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา เรียงลําดับความต้องการจําเป็นจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์การ คํานงึถึงความเป็นปจัเจกบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการสร้างแรงบันดาลใจ
ท้ังนี้เนื่องจาก ผู้บริหารเป็นดัชนีบ่งชี้ความสาํเร็จของการบริหาร การท่ีผู้บริหารได้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของการบริหาร
สถานศึกษา จะเป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้การจดัการศึกษาสําเร็จลุลว่งไปด้วยดี ผู้บริหารเป็นเสาหลักท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อหน่วยงาน 
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และผลงานอันเป็นส่วนรวมคุณภาพและบทบาทของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับคุณภาพ
ของสถานศึกษา รวมท้ังมีผลสะท้อนต่อผลงานและวิธีปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นอันมาก ผู้บริหารสถานศึกษา 
มีบทบาทสําคัญต่อการบริหารสถานศึกษามาก โดยเฉพาะในด้านวิชาชีพ เพราะสถานศึกษาเป็นระบบย่อยของระบบการศึกษา
และระบบสังคม การจัดการศึกษาในสถานศึกษาจึงต้องสอดคล้องกับ ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ัง
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารยังต้องเป็นผู้ชํานาญทางการเปลี่ยนแปลง
รวมท้ังการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ (กาญจน์ เรืองมนตรี และธรินธร นามวรรณ, 2554 : 20–21) ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัย
ของ พัชรีวรรณ ช่างโม้ (2558 : 116) ได้ทําการวิจยัเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาํการเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร 
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่าภาวะผู้นํา 
การเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 5 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากสูงสุดลงมา คือ การพัฒนาตนและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง การมีวิสัยทัศน์ บคุลิกลักษณะมีอิทธิพลน่าเชื่อถือ การสร้างสรรค์ความเปล่ียนแปลง การสร้างแรงบันดาลใจ 
และการมีความมุ่งม่ันในการทํางาน   
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 3. ผลการศึกษาวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบไปด้วย 3 วิธีการเสริมสร้าง เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การอบรม  
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และประชุมปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้เกิดองค์ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัมากท่ีสุด 
ท้ังนี้เนื่องจากวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา เป็นวิธีการท่ีจะนําพาผู้บริหารและบุคลากร
ในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง โดยพัฒนาบคุคลให้มีภาวะผู้นําท่ีสามารถนาํพาองคก์ารสู่ความสําเรจ็ 
(DuBrin, 2004 : 467-475) ประกอบไปด้วยการศึกษาประสบการณ์ (เชษฐา ค้าคล่อง, 2557 : 118) ประกอบไปด้วย 
การสร้างองค์ความรู้จากวิทยากร เอกสารและวีดีทัศน์ การแสดงบทบาทสมมติ กรณีศึกษาการเล่นเกม การฝึกปฏิบัติจริง  
การศึกษาดูงาน การทํากิจกรรมเดี่ยวหรือกิจกรรมกลุ่ม การสรุปและอภิปรายผล (พิมพิกา จันทไชย, 2558 : 56) ประกอบไปด้วย 
การฝึกอบรม การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน  
 4. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20ประกอบด้วย 6 ส่วนประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมายเนื้อหา วิธีดําเนินการ และการประเมิน สําหรับเนื้อหาประกอบด้วย 4 โมดูล ได้แก่ โมดูล 1 การมีอิทธิพล 
อย่างมีอุดมการณ์  โมดูล 2 การสร้างแรงบันดาลใจ โมดูล 3 การกระตุ้นการใช้ปัญญา และโมดูล 4 การคํานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล สําหรับวิธีการเสริมสร้างประกอบด้วย 3 วิธีการ ได้แก่ การอบรม การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เกิดองค์ความรู้และเกิดการเรียนรูร่วมกันมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากโปรแกรม 
เป็นชุดกิจกรรมท่ีเปน็แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีมีการวางแผนไว้ 
อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนในการพัฒนาท่ีออกแบบมาจากการนําเอาองค์ประกอบท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ์กับหลักการ แนวคิดทฤษฎี
ท่ีเป็นพ้ืนฐานเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติให้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ภายใต้บริบทของการพัฒนาในแต่ละองค์กร  
หรือรูปแบบในการเสริมสร้างภาวะผู้นําของผู้บริหาร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
  1.1 ผู้บริหารควรพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นหัวใจหลัก เป็นผู้นําท่ีจะนําพาสถานศึกษาให้พัฒนา ดังนั้นผู้บริหารจึงจําเป็นต้องศึกษา เรียนรู้หลักการ วิธีการ และ 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสถานศึกษา พร้อมท้ังนํามาใช้ในงานเพ่ือค้นหาความรู้ 
สร้างความรู้ใหม่ในวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการสถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้สูงข้ึน และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
  1.2 สําหรับการนําโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ไปใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นํา 
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรพิจารณาบริบท 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งอ่ืน เช่น ครู บุคลากร ทางการศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา เป็นต้น 
  2.2 ควรมีการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นําในระดับการศึกษาต่าง ๆ เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
และระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น 



 

 

  2.3 ควรมีการศึกษา วิจัย และพัฒนารูปแบบการพัฒนา เสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบอ่ืน ๆ 
โดยมีวิธีการพัฒนาเสริมสร้างท่ีหลากหลาย    
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