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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบ และตัวชี้วัดของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ วิธีการเสริมสร้างและความต้องการ
จําเป็นของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 3) เพื่อพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 52 คน รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายงานบริหารวิชาการ จํานวน 52 คน และครูหัวหน้างานบริหารวิชาการ
จํานวน 52 คน ใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้้แก่ แบบประเมิน
องค์ประกอบและตัวชี้วัดของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และแบบประเมินโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค และค่าดัชนีความต้องการจําเป็น (PNIModified) ผลการวิจัยพบว่า
1) องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
มีจํานวน 8 องค์ประกอบ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษามีสว่ นประกอบดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา การดําเนินการ และการประเมินผล ผลการประเมิน
โปรแกรมโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้ของโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : การพัฒนาโปรแกรม ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง วิธีการพัฒนา
Abstract
This research aimed to : (1) study components and indicators of transformational leadership
of school administrators in Educational Opportunity Expansion Schools, (2) study current conditions,
desirable conditions, promotion and needs of transformational leadership of school administrators
of Educational Opportunity Expansion Schools, and (3) develop transformational leadership enhancement
program for school administrators of Educational Opportunity Expansion Schools. The samples of which,
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through the purposive sampling, were 52 school administrators, 52 deputy school administrators
for academic affairs, 52 heads of academic affairs. The research tools were an evaluative form to assess
the elements and indicators of transformational leadership of school administrators, a set of questionnaire
to assess present condition and desirable condition of transformational leadership of school administrators
and an assessment form to evaluate a program to enhance transformational leadership of school administrators.
The statistics used for this research included the index of consistency: IOC, mean, percentage, standard
deviation, Pearson correlation coefficient, Cronbach's alpha coefficient, And the priority need of index
(PNIModified). The results of the study revealed the following;
1) There were eight elements of the transformational leadership of school administrators in Educational
Opportunity Expansion Schools. The overall and individual aspects are at a high level. 2) The current
conditions of the transformational leadership of school administrators in Educational Opportunity
Expansion Schools, were at a high level in all aspect ; the overall desirable condition are at the highest
lever. 3) Developing transformational leadership enhancement program of school administrators in
Educational Opportunity Expansion Schools, has the following components: principle, objective, target
group, content , action, and evaluation. The overall evaluations of the suitability and possibility
of the program were at the highest level.
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บทนํา
ผู้นําเปรียบเสมือนหัวใจขององค์กร เป็นจุดรวมแห่งพลังผู้ปฏิบัตงิ าน ทั้งนี้เพราะผู้นาํ ต้องใช้ภาวะผู้นาํ ทักษะความรู้
ความเข้าใจหลักการบริหารและระบบขององค์การ ดังนั้น “ภาวะผู้นํา” จึงมีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การและ
การจัดการ การบริหารสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและดําเนินการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลสําคัญในการดําเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษา เพราะผู้บริหารมีอํานาจในการตัดสินใจ
วางแผนอํานวยการและมอบหมายงาน กํากับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ผู้บริหารจึงต้องสร้างภาวะผู้นําที่เข้มแข็ง
ในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2551 : 56) จะเห็นได้ว่าภาวะผู้นํานั้นมี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร ในการบริหารงานในองค์กรใด ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารจึงเป็นปัจจัยสําคัญขององค์กร
ในการที่จะทําให้องค์กรหรือหน่วยงานดําเนินงานไปด้วยดี มีความมั่นคง เจริญกาวหน้าและบรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้
โดยเฉพาะบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นผู้นําหรือหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา จะต้องนําพาหน่วยงานนั้น ๆ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นําจะเปลี่ยนแปลงองค์กร จากสภาวะหนึ่งหรือวัฒนธรรมหนึ่ง ไปเป็นสภาวะหรือ
วัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งจะเกี่ยวพันกับความเป็นผู้นําเชิงบารมีสูงมาก เพราะว่าผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงจะสร้างความรู้สึก
ของความไว้วางใจ และความศรัทธาที่เข้มแข็ง กระตุ้นการปฏิรูปหลายอย่างภายในขององค์กรได้ เพิ่มความตระหนักของผู้ตาม
ต่อปัญหาและผลที่ตามมาของปัญหาขององค์กร ผู้นําจะสร้างวิสัยทัศน์ของสิ่งที่องค์กรควรจะเป็น โดยสร้างความผูกพัน
ต่อวิสัยทัศน์นั้นทั่วทั้งองค์กรและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรที่สนับสนุนวิสัยทัศน์องค์ประกอบที่สาํ คัญของกระบวนการ
(สมยศ นาวีการ, 2540 : 225-226) ดังนั้นภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการที่ผู้นําที่ใช้อิทธิพลผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือและคํานึงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มหรือองค์กร
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จะได้รับและมองข้ามผลประโยชน์ส่วนตนสร้างแรงจูงใจและการคาดหวังที่สูงเพิ่มขึ้นให้กับผู้ตาม และตลอดจนการที่ผู้นําพยายาม
กระตุ้นให้ผู้ตามรูส้ ึกเปลี่ยนแปลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์, 2554 : 48)
จากรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2559
ในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีการบริหารจัดการศึกษา 3 ระดับ พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่พบหลายด้าน ดังนี้
1) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 2) ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3) ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และผลทดสอบ
ทางการเรียนระดับประเทศต่ํา ซึ่งสภาพปัญหาที่พบดังกล่าวเกิดจากผู้บริหารสถานศึกษาขาดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีศักยภาพ ขาดการสร้างแรงบันดาลใจ
และแรงจูงใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับผู้บริหารไม่มีภาวะผู้นาํ ทางวิชาการ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1, 2559 : 10)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานทางการศึกษาในการวางแผนการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของ ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชีว้ ัดของภาวะผู้นาํ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ วิธีการเสริมสร้าง และความต้องการจําเป็นของภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1
3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากร ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 60 คน รองผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 60 คน
ครูหัวหน้างานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 60 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 จํานวน 180 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 52 คน รองผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 52 คน
ครูหัวหน้างานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 52 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 จํานวน 156 คน โดยการเทียบจํานวนประชากรทั้งหมดกับตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie &

Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2558 : 48) โดยเลือกแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ องค์ประกอบและตัวชี้วัดของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป็นแบบประเมิน
(Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ
2.2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และวิธีการเสริมสร้างของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้เทคนิค
IOC (Index of Congruence) หรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม อยู่ระหว่าง 0.60- 1.00 แล้วนําแบบสอบถาม
ไปทดลอง (Try Out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน จากนั้นทําการหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสภาพปัจจุบันเท่ากับ .905
และแบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.912
2.3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
2.4 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
เป็นแบบประเมิน (Rating Scale) 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งระยะการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 ระยะตามความมุ่งหมาย ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้วิจัยดําเนินการประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางไปประเมินด้วยตนเอง โดยใช้แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ์ ตลอดจน
ประสานผู้ทรงคุณวุฒิทางโทรศัพท์เพื่อขอรับแบบประเมินคืน
ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ วิธีการเสริมสร้างและความต้องการจําเป็นของภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามและ หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งมีการติดต่อเป็นการส่วนตัวถึงผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล
ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ผู้วิจัยนําแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยผู้วิจัยได้
ดําเนินการประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง แล้วนําผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าด้วยวิธีการทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัดระดับ
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และการประเมินโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยคํานวณหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน (S.D.) ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบและตัวชี้วัดของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยหาค่าเฉลี่ย และหาค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขององค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
องค์ประกอบและตัวชี้วัด

ความเหมาะสม

1. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
2. การสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ
3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา
4. การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5. การเป็นแบบอย่างที่ดีในการนํา
6. การสร้างความผูกพันในองค์กร
7. การเป็นผู้นําทางวิชาการ
8. การบริหารแบบมีส่วนร่วม
รวม

ระดับความเหมาะสม
S.D.
0.19
0.20
0.47
0.22
0.27
0.36
0.18
0.22
0.12

4.43
4.17
4.33
4.27
4.30
4.24
4.47
4.20
4.29

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ผลการยืนยันองค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวม พบว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.29) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน
4.2 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ วิธีการเสริมสร้าง และความต้องการจําเป็นในการพัฒนา
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจําเป็น (PNI)
ในการเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
สภาพที่พึงประสงค์

สภาพปัจจุบัน
องค์ประกอบ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
การสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ
การกระตุ้นการใช้ปัญญา
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
การเป็นแบบอย่างที่ดีในการนํา
การสร้างความผูกพันในองค์กร

3.83
3.88
3.80
3.86
4.01
3.99

S.D.

ระดับ

0.62
0.53
0.57
0.56
0.67
0.59

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.70
4.67
4.61
4.51
4.73
4.59

S.D.

ระดับ

0.23
0.29
0.27
0.23
0.26
0.30

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ค่า
PNI

0.227
0.204
0.213
0.168
0.180
0.150

ลําดับ
ความ
ต้องการ
จําเป็น
1
4
3
7
6
8

ตาราง 2 (ต่อ)
สภาพที่พึงประสงค์

สภาพปัจจุบัน
องค์ประกอบ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
การเป็นผู้นําทางวิชาการ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
รวม

3.78
3.88
3.88

S.D.

ระดับ

0.54
0.57
0.36

มาก
มาก
มาก

4.62
4.63
4.63

ค่า
PNI

S.D.

ระดับ

0.40
0.21
0.11

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.222
0.193

ลําดับ
ความ
ต้องการ
จําเป็น
2
5

จากตาราง 2 พบว่า สภาพปัจจุบนั ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.88)
สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63 ) ลําดับความต้องการ
จําเป็นในการเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยการเรียงลําดับความต้องการจําเป็น (PNI) จากมากไปหาน้อย
3 ลําดับ คือ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (0.227) ด้านการเป็นผู้นําทางวิชาการ (0.222) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (0.231)
ตามลําดับ
4.3 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ส่วนประกอบของโปรแกรม
หลักการ
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
เนื้อหา
วิธีดําเนินการ
การประเมินผล
รวม

4.73
4.80
5.00
4.76
4.74
4.85
4.81

ความเหมาะสม
S.D.
ระดับ
0.28
มากที่สุด
0.27
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.21
มากที่สุด
0.21
มากที่สุด
0.22
มากที่สุด
0.16
มากที่สุด

4.47
4.50
4.70
4.78
4.49
4.75
4.61

ความเป็นไปได้
S.D.
0.18
0.35
0.45
0.19
0.24
0.18
0.20

ระดับ
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตาราง 3 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโปรแกรม เห็นว่าความเหมาะสมของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
และความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.61)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหา ด้านการประเมินผล และด้านกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับ
มาก คือ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านวิธีดําเนินการ และด้านหลักการ ตามลําดับ
สรุปผล
การศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ผู้วิจัยได้ สรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า มี 8 องค์ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม องค์ประกอบที่ 2 การสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ องค์ประกอบที่ 3 การกระตุ้นการใช้ปัญญา
องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบที่ 5 การเป็นแบบอย่างที่ดีในการนํา องค์ประกอบที่ 6
การสร้างความผูกพันในองค์กร องค์ประกอบที่ 7 การเป็นผู้นําทางวิชาการ และองค์ประกอบที่ 8 การบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ความต้องการจําเป็น (PNIModified) ในการเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการเรียงลําดับความต้องการจําเป็น (PNIModified) จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ คือ การสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม การเป็นผู้นําทางวิชาการ และการกระตุ้นการใช้ปัญญาตามลําดับ วิธีการในการเสริมสร้างภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 ใช้วิธีการเสริมสร้าง 6 วิธี ได้แก่ การอบรม การประชุมปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
การศึกษาจากเอกสารตํารา และการสัมมนา
3. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
3.1 โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีส่วนประกอบดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์
3) กลุ่มเป้าหมาย 4) เนื้อหา 5) การดําเนินการ และ 6) การประเมินผล
3.2 การประเมินโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
และความเป็นไปได้ของโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน

อภิปรายผล
จากการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีข้อค้นพบที่น่าสนใจเห็นควรนํามาอภิปรายดังนี้
1. องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
2) การสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา 4) การพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง 5) การเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการนํา 6) การสร้างความผูกพันในองค์กร 7) การเป็นผู้นําทางวิชาการ และ 8) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ระดับภาวะผู้นาํ
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษา
ตามทฤษฎีกระบวนการบริหารและมีอิทธิพลในการนําคนอื่นได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเอง
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีการสร้างแรงบันดาลใจ เสริมการกระตุ้นการใช้ปัญญา คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนทําตัว
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหารและบุคลากร สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชลิดา ชาเรืองเดช (2555 : 169-170) พบว่า
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ คือ การเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ และการกระตุ้นการใช้ปัญญา ระดับภาวะผู้นําโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ภาวินี นิลดําอ่อน (2556 : 88-91) พบว่าภาวะผู้นําเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ การกระตุ้นการใช้ปัญญา การเน้น
ความเป็นปัจเจกบุคคล และการสร้างแรงบันดาลใจระดับภาวะผู้นาํ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
ปิยนันท์ จันทราลักษณ์ (2558 : 81) พบว่าภาวะผู้นาํ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการนํา การสร้างบารมี การกระตุ้นการใช้ปัญญา การคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และการสร้างแรงบันดาลใจ
ระดับภาวะผู้นําโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจําเป็นของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่าสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และการวิเคราะห์ลําดับความต้องการจําเป็น (PNIModified) เรียงลําดับความต้องการจําเป็น จากมาก
ไปหาน้อย 3 ลําดับ ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การเป็นผู้นําทางวิชาการ และการกระตุ้นการใช้ตามลําดับ การที่ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รู้ถึงสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ต้องการใช้วิธีในพัฒนา ตนเองและบุคลากรด้านการ
เป็นผู้นําการเปลีย่ นแปลงเพื่อพัฒนาตนเองและบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพมากยิ่งขึ้น และทั้งนี้เนื่องจาก สมรรถนะ
ของผู้บริหารเป็นดัชนีบ่งชี้ความสําเร็จของการบริหารการที่ผู้บริหารได้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการบริหารสถานศึกษา
จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้บริหารจึงเป็นเสาหลักที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและผลงานอันเป็นส่วนรวม คุณภาพและบทบาทของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชดิ กับคุณภาพ
ของสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญต่อการบริหารสถานศึกษามาก โดยเฉพาะในด้านวิชาชีพเพราะ
สถานศึกษาเป็นระบบย่อยของระบบการศึกษา และระบบสังคม การจัดการศึกษาในสถานศึกษาจึงต้องสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอดคล้องกับ กาญจน์ เรืองมนตรี และธรินธร นามวรรณ (2554 : 20-21) และสอดคล้องกับ ชลิดา ชาเรืองเดช (2555 : 169-170)
พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสภาพปัจจุบัน
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สภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ภาวินี นิลดําอ่อน (2556 : 88-91) พบว่าภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 มีสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์โดยรวม อยู่ในระดับมาก
3. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย 6 ส่วนประกอบ ได้แก่ หลักการ
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา วิธีดําเนินการ และการประเมิน สําหรับวิธีการเสริมสร้าง ประกอบด้วย 6 วิธีการ ได้แก่
การอบรม การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาจากเอกสารตํารา การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิและ
การสัมมนา การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้เล็งเห็น
ความสําคัญพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองจนเกิดองค์ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
มากที่สุด และเนื่องจาก โปรแกรมเป็นชุดกิจกรรมที่เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีการวางแผนไว้เป็นอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนในการพัฒนาที่ออกแบบมาจากการนําเอาองค์ประกอบที่เชื่อมโยง
สัมพันธ์กับหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติให้ได้ตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายภายใต้บริบทของ
การพัฒนาในแต่ละองค์กร หรือรูปแบบในการเสริมสร้างภาวะผู้นําของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ สุวิทย์ ยอดสละ
(2557 : 247-248) พบว่าการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนประกอบของโปรแกรมประกอบด้วย ที่มาและความสําคัญ วัตถุประสงค์ รูปแบบและวิธีการพัฒนา
โครงสร้างของโปรแกรม และเนื้อหาและสาระสําคัญของโปรแกรมใช้วิธีการพัฒนา คือ การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาดูงาน
การอบรมและการปฏิบัติจริง และสอดคล้องกับ ศักดิ์ดา คําโส (2557 : 80) ได้ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
พลังอํานาจทีมงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า องค์ประกอบของโปรแกรมการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพลังอํานาจ
ทีมงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองค์ประกอบ ทั้งหมด 5 ส่วนประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีดําเนินการ
และการประเมินผลโปรแกรม และใช้วิธีการพัฒนา 4 วิธี คือ การศึกษาด้วยตนเอง การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความตระหนัก
การอบรมและการปฏิบัติจริง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ควรนํารูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายมาผสมผสานและบูรณาการแล้วนํามาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา เช่น รูปแบบการอบรม รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการสัมมนา รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
รูปแบบการศึกษาดูงาน และรูปแบบการศึกษาจากเอกสารตํารา เป็นต้น
1.2 สําหรับการนําโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรพิจารณาบริบทควบคู่
ไปกับการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับตําแหน่งอื่น เช่น ครู บุคลากร ทางการศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา เป็นต้น
2.2 ควรมีการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นําในระดับการศึกษาต่าง ๆ เช่น ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
และระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นําทางการศึกษา ทั้งเชิงระบบและเชิงรูปแบบ
เพื่อทําให้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นําทางการศึกษา แก่ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
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