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55252904: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค ำส ำคัญ: แบบวัด/ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
             กุหลาบ  หงษ์ทอง : แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ เปลี่ยนของผู้บริหาร   
โรงเรียนมัธยมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ. ว่าที่ พ.ต. ดร. นพดล เจนอักษร และ        
ผศ .ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์. 295 หน้า. 
 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเพ่ือทราบ 1) ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) แบบวัด
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดตัวแปรเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและ 
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและขั้นตอน
ที ่3 การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ประชากรส าหรับการวิจัย ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 2,361 โรงเรียน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)ได้กลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับการวิจัย คือโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยจ านวน 331 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และครูผู้สอน 1 คน รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูล 662 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือการวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ค่าอ านาจ
จ าแนก และความเป็นปรนัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและครูผู้สอน  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีทั้งหมด 8 ตัวบ่งชี้ 

คือ ตัวบ่งชี้ด้านที่  1) การสร้างศรัทธา มีตัวแปรที่สังเกตได้  จ านวน 10 ข้อ  2) การพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 10 ข้อ  3) การมีวิสัยทัศน์ มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 
5 ข้อ  4) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 4 ข้อ  5) การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 5 ข้อ  6) การมุ่งบริหารค่าตอบแทน มีตัวแปรที่สังเกตได้ 
จ านวน 5 ข้อ 7) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 4 ข้อ และ 8) การสร้าง  
แรงบันดาลใจ มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 5 ข้อ  

2. แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความเที่ยงตรง 
มีความเชื่อมั่น มีค่าอ านาจจ าแนกสูง และมีความเป็นปรนัย และแบบวัดดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของ
กลุ่มทดลองว่ามีคุณภาพสามารถวัดได้ตามสภาพจริง  
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                
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This thesis was designed as a mixed methodology based on qualitative and 

quantitative research. The research objectives were to determine 1) the indicators for 
transformational leadership of secondary school administrators, 2) the measuring instrument for 
transformational leadership of secondary school administrators. The research was comprised of 3 
steps as follows; firstly to determine the relevant variables for transformational leadership of 
secondary school administrators, secondly to analyze indicators for transformational leadership 
of secondary school administrators, and thirdly to construct the measuring instrument for 
transformational leadership of secondary school administrators. The population of the research 
were 2,361 secondary schools under the Secondary Education Service Area Office, the Office of 
Basic Education Commission, by using the determination of sample size by Krejcie and Morgan's 
table. The sample of this research consisted of 331 secondary schools in Thailand. The 
respondents were in the total of 662 respondents which included one school administrator and 
one teacher of each school.  The instruments used for data collection were document analysis 
form, semi-structured interview form, and opinionnaire. The statistic used for data analysis were 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Exploratory Factor Analysis. The 
assessment of measuring instrument in validity, reliability, discrimination, and objective was 
carried out by the experts, administrators, and teachers. 
 

The findings of this research were as follows: 
1. The indicators for transformational leadership of secondary school administrators 

were comprised of 8 dimensions namely; 1) idealized influence, with 10 observed variables, 2) 
subordinate development, with 10 observed variables, 3) visionary, with 5 observed variables, 4) 
achievement motivation, with 4 observed variables, 5) information and technology leadership, 
with 5 observed variables, 6) remuneration management,  with 5  observed variables, 7) personal 
mastery, with 4  observed variables,  and 8) inspiration, with 5  observed variables respectively. 

2. The measuring instrument for transformational leadership of secondary school 
administrators contributed validity, reliability, discrimination, and objective.  Furthermore, the 
experimental group accepted that the measuring instrument was accurate and authentic. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ปัจจุบัน โลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ท าให้โลกก้าวสู่ยุคการแข่งขันทางเศรษฐกิจเสรีไร้พรมแดน และสังคมบนฐาน      
แห่งความรู้ กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนาองค์การ     
ให้สามารถก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ องค์การ
จะต้องบริหารการเปลี่ยนแปลง และวางแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาองค์การ เพ่ือสร้างจุดแข็ง  ดังนั้น 
การพัฒนาองค์การจึงมีความส าคัญ โดยจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และ          
มีศักยภาพในการท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การท่ามกลางความท้าทายของการบริหาร        
ในยุคของการแข่งขันด้วยทุนมนุษย์ “คน” จึงเป็นต้นทุนส าคัญขององค์การในการท าให้องค์การ   
บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และตอบสนองต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา      
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรจึงจ าเป็น ต้องสร้างความเข้มแข็งให้เพียงพอที่จะเผชิญต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และปรับเปลี่ยนบทบาทจากการให้ความส าคัญกับการท างานประจ าและงาน
เอกสาร มาเป็นการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ให้องค์การสามารถบริหารก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ือน าพาองค์การให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้1 กระแสโลกาภิวัตน์และ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านวิทยาการ และความก้าวหน้า           
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยล าพังได้ ต้องร่วมมือและพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน  การด ารงชีวิตของคนในแต่ละประเทศมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน มีความ
ร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันมากขึ้น ในขณะเดียวกันสังคมโลก ในยุค
ปัจจุบันก็เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารท าให้คนต้องคิดวิเคราะห์ แยกแยะและมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว
เพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้น าไปสู่สภาวการณ์ของการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็น
แรงผลักดันส าคัญที่ท าให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น คุณภาพของการจัดการศึกษาจึง
เป็นตัวบ่งชี้ส าคัญประการหนึ่งส าหรับศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละ
ประเทศ ประเทศที่จะอยู่รอดได้หรือคงความได้เปรียบก็คือประเทศที่มีอ านาจทางความรู้และเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งในยุคโลกไร้พรมแดนคนต่างชาติจะเข้ามาท างานและประกอบอาชีพ          
ในประเทศไทยมากขึ้นและในขณะเดียวกันคนไทยก็มีโอกาสไปท างานและประกอบอาชีพ             
ในต่างประเทศมากขึ้นด้วยเช่นกัน2 
                                                        

1อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์สู่ควำมเป็นเลิศ (กรุงเทพฯ: เอชอาร์
เซนเตอร์, 2550), 26. 

2บุญช่วย สายราม, ทักษะภำวะผู้น ำองค์กรโรงเรียนในศตวรรษที่ 21, เข้าถึงเมื่อ 18 
เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/565807 

 



2 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์   
ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคง
ประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ า
ทางสังคมเมื่อพิจารณาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือ
เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นกฎหมายบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้นยังมีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคน        
ที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม       
มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ดังนั้นภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะ
หน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่างๆ คือยุทธศาสตร์ที่  1 
ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มุ่งหวังให้คนไทยมี
คุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนอง
การพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้
ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่  ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพยุทธศาสตร์ที่  3 
ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบท ที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การ
บริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่ เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสใน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการ
เข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้มีการใช้
ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว   
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ซึ่ งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ประกอบด้วย เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์นั้นจะเน้นให้ความส าคัญในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12         
(พ.ศ. 2560–2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 กับทิศทางที่จะพัฒนาการศึกษา
ในมิติต่างๆ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจมิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน (SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งหมด ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งของคนภายในประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาทางการเมือง 
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง              
อันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาคุณภาพแรงงาน โครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสังคม
สูงวัย การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียน การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีไปสู่สังคม
ดิจิทัลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่
กฎหมายได้ก าหนดไว้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มาตรา44) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 รวมทั้งผลการประเมินของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่11         
(พ.ศ. 2555–2559) ที่ผ่านมา การตรวจสอบสถานภาพด้านต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน
และการคาดการณ์แนวโน้มการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในอนาคตมาใช้ในการร่วม
วิเคราะห์ส าหรับการน าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
ไปสู่การปฏิบัติ (Implement) เน้นให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ไปสู่
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของทุกองค์กรหลัก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
เงื่อนไขที่ส าคัญคือ การก าหนดเจ้าภาพหลักผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดของแผนฯ และใช้กลไกการ
ก ากับ ติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ส าหรับการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการในระดับพ้ืนที่ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาฯ นั้น จะมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นกลไกหลักในการ
ประสานงานร่วมกับภาคเอกชนสถานประกอบการ และภาคประชาสังคมอันได้แก่ ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบายประชารัฐ
ต่อไป ทั้งนี้ในการบริหารจัดการองค์การ โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานั้น  
ปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานภายในองค์การ คือ การมีผู้บริหารที่มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผู้น าของผู้บริหาร       
ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จะสามารถน าพาองค์การให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  ที่ปฏิบัติงาน
เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันได้  

ภาวะผู้น าเปรียบเสมือนอาวุธ ประจ ากายของผู้บริหารและผู้น าที่เป็นนักบริหาร       
มืออาชีพ ที่จะสามารถสร้างอ านาจชักน าและมีอิทธิพลได้เหนือผู้อ่ืน ตัวบ่งชี้การน าของผู้บริหาร
จัดการที่ได้ชื่อว่ามืออาชีพคือ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน ภาวะผู้น าจึงเป็นตัวบ่งชี้                                                                                                                                                                 



4 

ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน3 สอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ กล่าวว่า ผู้บริหารจ าเป็นต้องมี
ศักยภาพในการใช้ภาวะผู้น าอย่างเหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันของทุกคน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ สามารถสร้างความเชื่อมั่น
และให้การสนับสนุนทุกคน เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ สามารถใช้ศิลป์และกระบวนการของการ
มีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และสามารถท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดศรัทธา มีความเชื่อถือ มีความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถสร้างสภาวะแวดล้อม สนับสนุนให้ทุกคนในองค์การร่วมมือ
กันสร้างประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่4   

ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้น าองค์กรจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพและผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร ผู้บริหารจึงต้องมีคุณลักษณะ
โดดเด่นเหมาะสม มีความรู้ มีคุณธรรม มีประสบการณ์ทางการบริหาร ยุคใหม่ ต้องปฏิรูปตนเอง และ
เปลี่ยนแปลงองค์การเพ่ือน าพาสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองต่อการแข่งขัน 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกต่อไป 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
จากการปฏิรูปการศึกษา (Educational reform) ที่เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของไทยใน

การสร้างความมุ่งหวังและมีความมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของชาติ
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ของผลผลิตทางการศึกษา ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม
โลก ในยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามภายใต้นัยส าคัญของ
การปฏิรูปการศึกษาซึ่งด าเนินไปในรอบทศวรรษที่ผ่านมากลับพบบทสรุปที่ไม่เป็นไป ตามที่คาดหวัง 
มีข้อสรุปที่กล่าวอย่างง่ายๆ ว่า การปฏิรูปการศึกษาที่ท ามาในรอบทศวรรษล้มเหลวไม่เป็นท่ า        
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายต่อการยกระดับมาตรฐานการศึกษาอย่างที่คาดหวังตั้งใจแท้จริง 

"...การปฏิรูปการศึกษาล้มเหลวในเรื่องคุณภาพของการศึกษาล้มเหลวในเรื่องความ
เสมอภาคทางการศึกษาล้มเหลวในเรื่องการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา และล้มเหลวในเรื่องการ
วางแผนและการบริหารจัดการ สัมฤทธิผลที่ได้ออกมาคือคุณภาพของการเรียนของเด็กต่ าลง คุณภาพ
ของการสอนของครูต่ าลง คุณภาพของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน หลักสูตร ความ
พร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานที่จะต้องมีตามความจ าเป็นต่ าสุดต่ าลง คุณภาพของชุมชนของ
สถาบันการศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาต่ าลงและผลโดยรวมก็คือความสามารถ  
ในการแข่งขันของเด็กอ่อนลง ยิ่งเมื่อเทียบกับนานาประเทศในระดับเดียวกันก็ต่ ากว่าเขา..."ในองค์กร
ทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ   

                                                        
3ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564” 30 ธันวาคม 2559, 1-3. 
4ธีระ รุญเจริญ, ปราชญา กล้าผจญ และสัมมา รธนิธ, กำรบริหำรเพื่อกำรปฏิรูปกำร

เรียนรู้(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ข้าวฟ่าง, 2550), 98. 
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ในภารกิจด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องด าเนินการ และ
จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้สถานศึกษาด ารงคงอยู่และเจริญก้าวหน้า5  

สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษา การอบรม   
สั่งสอนอย่างสมดุลให้สอดคล้องกับชีวิตจริง ตลอดจนการสร้างความรู้และส่งเสริมความสามารถอย่าง
หลากหลายเพ่ือน าไปสู่การประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานจะต้องสร้างเด็กไม่ใช่เพียงเน้นด้านวิชาความรู้เท่านั้นแต่ต้องจัดการศึกษาให้ครอบคลุมด้าน
อ่ืนๆ ในชีวิตจริงของเด็กด้วย โดยต้องจัดระบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้โอกาสทุกคนในการศึกษาตาม
ความสามารถและศักยภาพของแต่ละคน  และมีสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อการศึกษา
เรียนรู้  โรงเรียนต้องเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติที่กว้างขึ้น เพราะในปัจจุบันสังคมโลกเป็น
สังคมที่ไร้พรมแดนมีการติดต่อประสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ มากขึ้น ดังนั้นในอนาคต
โรงเรียนแต่ละแห่งจะต้องมีการแข่งขันด้านคุณภาพมากขึ้น โรงเรียนในประเทศไทยจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนและผลิตก าลังคนให้มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนา
ประเทศให้สามารถแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและเทคโนโลยีกับนานา
ประเทศได้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าสูงคือกุญแจส าคัญไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่ยั่งยืน          
ซึ่งนักการศึกษาทั้งหลายต่างมีความเชื่อว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีทักษะการบริหาร เป็นผู้น า
ทางวิชาการมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพจึงจะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพและ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรและสามารถสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการ
มีส่วนร่วมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็วทุกองค์กรจะมุ่งปฏิรูปการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเน้นในเรื่องความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ที่มีต่อ
ผู้รับบริการ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้น ายุคใหม่ที่สามารถมองภาพขององค์กร ได้อย่างทะลุ   
ปรุโปร่งและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงสภาพปัจจุบันและภาพในอนาคตที่ต้องให้ความส าคัญและต้อง
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งต้องเป็นผู้น าทีมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน6 

ดังนั้นผู้บริหารจึงมีความส าคัญในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทีมงานให้มีสมรรถภาพ  
ที่เข้มแข็งสร้างรูปแบบการจัดการองค์การที่ดีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจวิธี
และกระบวนการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ให้สมาชิกมีความไว้วางใจ ยกย่องนับถือซึ่งกันและกันและให้ความ
ร่วมมือกับผู้บริหารด้วยดี   

  
 

                                                        
5เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์, พฤติกรรมผู้น ำทำงกำรศึกษำ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย          

ศรีนครินทรวิโรฒ, 2536), 49. 
6บุญช่วย  สายราม, ทักษะภำวะผู้น ำองค์กรโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21, เข้าถึงเมื่อ 18 

เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/565807 

https://www.gotoknow.org/posts/565807
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ปัญหำของกำรวิจัย 
ในการบริหารจัดการองค์การ โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานั้น 

ปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานภายในองค์การ คือ การมีผู้บริหารที่มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผู้น าของผู้บริหารที่จะ
สามารถน าพาองค์การให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน
ได้ ภาวะผู้น าเปรียบเสมือนอาวุธประจ ากายของผู้บริหารและผู้น าที่เป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่จะ
สามารถสร้างอ านาจชักน าและมีอิทธิพลได้เหนือผู้อ่ืน ตัวบ่งชี้การน าของผู้บริหารจัดการที่ได้ชื่อว่า   
มืออาชีพ คือ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน ภาวะผู้น าจึงเป็นตัวบ่งชี้ผลสัมฤท ธิ์  และ
ประสิทธิภาพของงาน  และจากผลการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี 2542  
เป็นต้นมา พบปัญหาที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข พัฒนา และสานต่อ สรุปได้ดังนี้ คือ 1) ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาพบว่ามีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของ 
สมศ.  ยั งมี จ านวนมาก  ส่ วน ใหญ่ เป็น โร ง เรี ยนขนาด เล็ ก ในชนบทภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนคุณภาพผู้เรียนพบว่าสัมฤทธิผลในวิชาหลักมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า  ร้อยละ 50 
เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา 2) ด้านการผลิตและพัฒนาครูมีปัญหา
จากการจ ากัดอัตราก าลังคนภาครัฐ ขาดคนเก่งท่ีเรียนครู ปัญหาครูสอนไม่ตรงวุฒิลาการขาดแคลนครู
ในบางพ้ืนที่ท าให้ครูขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในการพัฒนาครูยังขาดระบบการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องและขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังท าให้ ครูไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบเพียงพอ 3) ด้านกระจายอ านาจ แม้จะมีการออกกฎกระทรวงแต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีอิสระ
และความคล่องตัวในการบริหารจัดการเท่าที่ควร การถ่ายโอนสถานศึกษายังไม่มีการขยายตัว
เท่าท่ีควร 4) ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5) ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนมีปัญหาการ
ด าเนินการ ขาดแคลนก าลังคนระดับกลางอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ส าเร็จสายอาชีวศึกษา รวมทั้งมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาขาดคุณลักษณะด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็น มีผู้ส าเร็จปริญญาตรีบางสาขาที่ผลิต
เกินความต้องการ เกิดภาวการณ์ว่างงาน 6) ด้านการเงินเพ่ือการศึกษายังด้อยประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา กลไกของรัฐไม่เอ้ืออ านวยในการระดมทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7) ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาพบ
ปัญหาการพัฒนาสื่อผ่านเนื้อหาที่มีคุณภาพรวมทั้งการเรียนการสอนของผู้สอนและพัฒนาผู้สอน    
ครูและนักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไปใช้ในการเรียนรู้ได้น้อย สื่อเทคโนโลยียังมีไม่
เพียงพอ 8) ด้านกฎหมายการศึกษายังประกาศใช้หรือการบังคับใช้กฎหมายยังด าเนินการได้ไม่เต็มที่
และอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือบางเรื่องยังขาดกฎหมายรองรับและ 9) ด้านการศึกษาตลอดชีพ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาด เนื้อหาและวิธีที่ เหมาะสมที่ท าให้เกิด
สัมฤทธิผลเท่าที่ควร7  
                                                        

7ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข้อเสนอกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ.2552 -2561), เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.onec. go.th/ 
index.php/book/BookView/695  

http://www.onec/
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ผลสรุปของปัญหาจากการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้
ร่วมวิเคราะห์และก าหนดแนวทางหรือมาตรการเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติขึ้น
ใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบ "ข้อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 -2561)" และเห็นชอบหลักการร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาด าเนินการ จากสภาพปัญหาและบทสรุปการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมานั้น น ามาซึ่งข้อเสนอในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษายุคใหม่หรือ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ทั้งนี้โดยก าหนดเป็นประเด็นส าคัญของ
ระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูปโดยเร่งด่วนใน 4 ประการส าคัญได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพ
คนไทยยุคใหม่ ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง         
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข       
มีความสามารถและสมรรถนะทางทักษะความรู้ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ รวมทั้งมีโอกาสในการเรียนรู้
ที่เท่าเทียมและเสมอภาค 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ เป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็น
วิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง 
สามารถดึงคนดี คนเก่งมาเป็นครู มีปริมาณครูอาจารย์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการเรียนการสอน
และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในอาชีพ   
3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ส าหรับการศึกษาทุกระบบ ทั้งการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยซึ่งมีหลากหลายประเภท ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีคุณภาพ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
governance) ควบคู่กับการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Leader change) ที่มีประสิทธิภาพและผู้น า
ที่เป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่จะสามารถสร้างอ านาจชักน าและมีอิทธิพลได้เหนือผู้อื่น  

ในส่ วนการบริหารการศึกษาพบว่า แม้ว่ าในปัจจุบันมีการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 39 ที่ให้กระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน
บริหารงานทั่วไป ท าให้ผู้บริหารมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  รวมทั้ง
ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ เป็นผู้แทนสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการ
จัดท านิติกรรมสัญญา มีหน้าที่จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา จะเห็นว่าผู้บริหารมีภารกิจมากมาย จึงท าให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงตามภารกิจไปด้วย แต่จากการศึกษาพบว่าผู้บริหารก็ยังคงมีรูปแบบการบริหารงาน
แบบดั้งเดิม กล่าวคือ ผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่กล้าตัดสินใจแก้ปัญหา มีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผู้น าไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ท าให้ไม่สามารถก าหนดข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายหรือข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ เพ่ือบริหารงานและบุคลากรที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม
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และสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

การบริหารจัดการสถานศึกษาในปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการพัฒนาสถานศึกษา เช่น ไม่มีความ
ตระหนักในวิสัยทัศน์ ขาดการมีส่วนร่วมของภาคีอ่ืนๆ ขาดการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
วัฒนธรรมองค์กรของการท างานตามระบบราชการมีกฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก มุ่งเน้น
ผลประโยชน์ของตนเองและกลุ่มมากกว่าผลประโยชน์โดยรวมขององค์กร ท าให้มีการท างานใน
ลักษณะต่างคนต่างท า หน่วยงานขาดการประสานงานที่ดี มีการแบ่งชนชั้นตามต าแหน่งและตาม
ลักษณะของหน้าที่ ท าให้การท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพ8 

นอกจากนั้นปัญหาที่พบในการบริหารงานขององค์การหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
ขัดแย้งของบุคลากรในองค์การ การท างานที่ไม่เป็นระบบ ไม่เป็นทีม หรือองค์การขาดวิสัยทัศน์ 
(Vision) ขาดภาพอนาคตที่เป็นจุดมุ่งหวังในการพัฒนา อันเป็นผลน าไปสู่ความด้อยประสิทธิภาพของ
องค์การนั้น สาเหตุอีกประการหนึ่ง คือผู้บริหารองค์การไม่ได้สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น 
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ เราถือว่า อ านาจมาจากความรู้ 
แต่ละคนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพราะความรู้ที่แต่ละคนร่ าเรียนมา
ในอดีตที่เคยคิดว่าเป็นความรู้ส าเร็จรูป และคิดว่าตนเองเป็นคนเก่งในยุคนั้น หากไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
เพ่ิมเติมตลอดเวลา ก็จะกลายเป็นคนตกรุ่นในยุคนี้ การเรียนรู้จึงต้องกระท าทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะ
เป็นช่วงของวัยเรียน หรือในช่วงของการปฏิบัติงาน เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) 
ซึ่ งนอกจากจะรู้ลึกในสาขาเฉพาะของตนแล้ว (Specialist) ก็ต้องรู้กว้างในเรื่อง อ่ืนๆ ด้วย 
(Generalist) เพราะการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่อง ต้องอาศัยความรู้จากหลายๆ แขนงประกอบกัน และ
ใช้อย่างบูรณาการด้วย ความส าคัญของการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเนื้อหา แต่อยู่ที่กระบวนการเรียนรู้ 
(Process) เป็นการเรียนรู้วิธีที่จะเรียน (Learn how to learn) ผู้ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ต้องเปลี่ยน
บทบาทจากผู้ให้ความรู้ ผู้อบรมสั่งสอน (Instructor) มาเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) หรือ
ผู้สนับสนุนให้ก าลังใจผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ขึ้นด้วยตนเอง (Construct) ด้วยการให้เขาได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน (Learning by doing) ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล การ
เรียนรู้จึงเป็นการศึกษาเพ่ือชีวิต ที่ไม่ได้มุ่งให้ผู้เรียนเตรียมตัวที่จะน าความรู้ไปใช้ในชีวิตอนาคตเพียง
อย่างเดียว แต่เป็นการด าเนินชีวิตจริงไปพร้อมกับการเรียน โดยพยายามให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก     
กันและกัน (Team) มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction) มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
ให้มากที่สุด (Participation)  และได้น าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวันได้อย่างกลมกลืน 
(Application)9 ดังนั้นการจัดและบริหารการศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการ
ด าเนินการจึงจะท าให้การศึกษาเป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 

                                                        
8
 วิทยากร เชียงกูล, สภำวะกำรศึกษำไทย ปี พ.ศ. 2549/2550 กำรแก้ปัญหำและกำร

ปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบองค์รวม (กรุงเทพฯ : วี.ท.ีซี.คอมมิวนิเคชั่น, 2551), 8-10 
9ธเนศ ข าเกิด, “องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization), “วำรสำรส่งเสริม

เทคโนโลยี 25, 137 (กุมภาพันธ์-มีนาคม, 2541): 171-172. 
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ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ จะต้องเป็นมืออาชีพ10 โดยเฉพาะผู้บริหารจะต้องมี
ภาวะผู้น าที่มีสมรรถนะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง จึงจะท าให้การศึกษาบรรลุความส าเร็จได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะส าเร็จได้นั้น  ผู้บริหารการศึกษาจึงเป็นบุคลากรหลัก   
ที่ส าคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้น าวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะน าไปสู่การจัดการและการบริหารสถานศึกษาที่ดี    
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น าที่เอ้ือต่อการบริหาร
จัดการศึกษาในยุคนี้ โดยเฉพาะภาวะผู้น าทางวิชาการและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความสามารถท าให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง และ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge management) และการพัฒนา
สมองเพ่ือการเรียนรู้ (Brain–based learning development) 

จากการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอันเนื่องมาจากแรงผลักดันต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โรงเรียนเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ตัวบ่งชี้การน า
ของผู้บริหารจัดการที่ได้ชื่อว่ามืออาชีพ คือ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน  การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จได้ ต้องอาศัยผู้บริหาร       
ที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสูง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพของงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผู้น าของผู้บริหารที่จะสามารถน าพาองค์การให้มี
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันได้ผู้บริหารสถานศึกษาจึง
ต้องเป็นผู้น ายุคใหม่ที่สามารถมองภาพขององค์กรได้อย่างทะลุปรุโปร่งและชัดเจน สามารถเชื่ อมโยง
สภาพปัจจุบันและภาพในอนาคตที่ต้องให้ความส าคัญและต้องเปลี่ยนแปลงรวมทั้งต้องเป็นผู้น าทีม
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโ รงเรียน
มัธยมศึกษา ในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ในการวัด
พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เกิดความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในการบริหาร ในเชิงวิชาการ และ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ต่อการบริหารองค์การสูงสุด 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

จากสภาพความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
2. เพ่ือทราบแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

                                                        
10ธีระ รุญเจริญ, ควำมเป็นมืออำชีพในกำรจัดและบริหำรกำรศึกษำ ยุคปฏิรูป

กำรศึกษำ (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นวสาส์นการพิมพ์, 2553, 1. 
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ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 

1. ตัวบ่งชี้ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประกอบด้วย
อะไรบ้าง 

2. แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นอย่างไร 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 

1. ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นพหุตัวแปร 
2. แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นพหุพฤติกรรม 

 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาเพ่ือทราบ 1) ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยตามหลักการแนวคิดทฤษฎีและข้อค้นพบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของผู้น าในองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยน าเสนอแนวคิด
ทฤษฎีและข้อค้นพบต่างๆ สรุปดังนี้ 

ในการบริหารจัดการองค์การ โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานั้น 
ปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานภายในองค์การ คือ การมีผู้บริหารที่มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผู้น าของผู้บริหารที่จะ
สามารถน าพาองค์การให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน
ได้ ภาวะผู้น าเปรียบเสมือนอาวุธประจ ากายของผู้บริหารและผู้น าที่เป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่จะ
สามารถสร้างอ านาจชักน าและมีอิทธิพลได้เหนือผู้อ่ืน ตัวบ่งชี้การน าของผู้บริหารจัดการที่ได้ชื่อว่า   
มืออาชีพ คือ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน ภาวะผู้น าจึงเป็นตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพของงานแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า ผู้บริหารและผู้น ามีความสัมพันธ์กัน
มากจนรูปแบบพฤติกรรมการบริหารและพฤติกรรมภาวะผู้น าเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่แปรเปลี่ยนไปที่
มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหาร ดังนั้นการเลือกปฏิบัติจึงไม่ใช่เลือกด้านภาวะผู้น าหรือด้าน
บริหารเพียงอย่างเดียวจะต้องให้สมดุลกันทั้งสองด้าน การบริหารการศึกษาและภาวะผู้น าทาง
การศึกษาจึงมีความส าคัญเท่าเทียมกัน อริสโตเติล (Aristotle) เชื่อว่า ความเป็นผู้น าเริ่มมาแต่ก าเนิด 
จึงเกิดทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ (The great man theory) และเชื่อกันมาจนถึงปี ค.ศ. 1940 ความเชื่อเรื่อง
ความเป็นผู้น าโดยคุณลักษณะนี้ พยายามจ าแนกผู้น าออกเป็น ผู้ที่มีคุณลักษณะทางกายและทาง
จิตวิทยาที่ผู้น านั้นเกี่ยวข้อง สตอกดิลล์ (Stogdill) ได้ศึกษางานวิจัย 124 เรื่อง พบว่า คุณลักษณะ
ส าคัญ ของผู้น า ได้แก่ แข็งแรง รูปร่างสูงใหญ่ บุคลิกด ีฉลาด มีความสามารถในการปรับตัว กล้าหาญ 
กระตือรือร้น เชื่อมั่นในตนเอง อดทน ต้องการความส าเร็จสมหวัง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์          
มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และการปกครองบังคับบัญชา สามารถจ าแนกตัวประกอบ
เกี่ยวกับผู้น าได้ 5 อย่างคือ 1) มีความสามารถ มีความเฉลียวฉลาด แคล่วคล่อง การคิดค านึง และการ
ตัดสินใจที่ดี  2) ประสบผลส าเร็จเป็นผู้มีความรู้ดี 3) มีความรับผิดชอบ  เป็นตัวของตัวเอง  มีความคิด
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สร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเองสูง 4) มีความสามารถเข้ากับบุคคลอ่ืนได้ดี  มีความสามารถในการ
ท ากิจกรรมทางสังคม ร่วมมือท างาน และมีอารมณ์ขัน 5) มีฐานะทางสังคมที่ดี เป็นคนกว้างขวาง11 
สอดคล้องกับกีเซลลี (Ghiselli) กล่าวว่า ประสิทธิภาพของผู้น ามีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทาง
สติปัญญา การปกครองบังคับบัญชา ความคิดริเริ่ม ความเชื่อมั่นตนเอง และความสามารถปรับตัวใน
การท างาน นอกจากนี้เขายังพบว่า ผู้น าที่ฉลาดมากที่สุดและฉลาดน้อยที่สุด จะท างานมีประสิทธิภาพ
ต่างกันจากการสังเกตโดยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ ชี้ว่าผู้น ามีลักษณะด้าน 
บุคลิกภาพที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิผลของภาวะผู้น าตามรูปแบบของผู้น าที่
สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้ 1) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ
ทั่วไป (General personality traits) เป็นคุณลักษณะที่สามารถสังเกตได้ทั้งภายในงานและภายนอก
งาน คุณลักษณะทั่วไปจะสัมพันธ์กับความส าเร็จ และความพอใจทั้งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวซึ่ง
จะช่วยให้ผู้น าประสบความส าเร็จดังนี้ 1) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) เป็นการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ในลักษณะที่มีความสงบและเป็นผู้น าที่ดีได้แม้อยู่ใต้สภาวะ
การมีแรงกดดัน จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้น าที่ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งจะสังเกตได้
จากการใช้ค าพูดที่จริงจัง การรักษาอากัปกริยาที่ดี และการแสดงท่าทางที่เหมาะสม 2) การสร้าง
ความไว้วางใจได้ (Trustworthiness) เป็นบุคคลที่มีลักษณะซื่อสัตย์ ซื่อตรงและสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง สมาชิกของกลุ่มจะมีความเชื่อมั่นว่าผู้น าต้องแสดงความ
ซื่อสัตย์ ความมั่นคง และเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือได้ จึงก่อให้เกิดความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้    
3) ลักษณะที่เด่น (Dominance) เป็นลักษณะเด่นของผู้น าที่เหนือกว่าคนอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด     
ด้านต่างๆ ผู้น าที่มีลักษณะโดดเด่นมักจะถูกมองว่าเป็นคนหยิ่งท าตัวเป็นนาย ซึ่งความจริงแล้ว ความ
โดดเด่นจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้น า  4) เป็นคนกล้าแสดงออก 
(Extroversion) เป็นบุคลิกลักษณะที่มีการแสดงออกที่เด่นชัดในสังคมและมีบุคลิกที่โดดเด่น โดยจะ
ท าให้คนที่ท างานด้วยเกิดความสบายใจและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ตลอดจนสามารถสร้างพลัง
ของทีมงานได้ 5) การเป็นคนที่มีการแสดงออกที่เหมาะสม (Assertiveness) เป็นความเปิดเผย   
เฉียบขาดในการแสดงความต้องการ ความคิดเห็น ความรู้สึก และทัศนคติ การเป็นคนที่มีการ
แสดงออกที่เหมาะสมจะช่วยให้การท างานของผู้น าบรรลุเป้าหมาย สามารถเผชิญกับปัญหาภายใน
สมาชิกของกลุ่มความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotion stability) เป็นความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ในการโต้ตอบได้อย่างเหมาะสมแม้อยู่ในภาวะกดดัน อารมณ์ที่มั่นคงเป็นคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าที่ส าคัญ ซึ่งจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) เป็นการ
แสดงออกด้วยความสนใจและตั้งใจในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างกระตือรือร้น ผู้น าสามารถแสดงความ
กระตือรือร้นทั้งด้วยการใช้ค าพูดการแสดงออก เช่น การใช้ท่าทาง เป็นต้น 8) มีอารมณ์ขัน (Sense 
of humor) เป็นการแสดงออกของคนมีอารมณ์ดีและมองเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆโดยไม่รู้สึกเครียด 
อารมณ์ขันจะถือเป็นบทบาทที่ส าคัญ ของผู้น าอารมณ์ขันจะช่วยลดความตรึงเครียด ความน่าเบื่อ 
ตลอดจนช่วยให้มีอ านาจเหนือกลุ่มได้ 9) ความเป็นคนดูอบอุ่นหรือความเอ้ืออารี (Warmth) เป็นการ

                                                        
11ธร สุนทรายุทธ, กำรบริหำรจดักำรเชิงปฏิรูป: ทฤษฏีวิจัยและปฏิบัติทำงกำรศึกษำ 

(กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์, 2551), 327–328.  
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แสดงความเห็นอกเห็นใจ มีอารมณ์มั่นคง เข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาเป็นคุณลักษณะพิเศษของภาวะผู้น าที่มีความพิเศษ และเป็นคุณลักษณะที่ท าให้สมาชิกกลุ่มมี
บรรยากาศในการท างานดี 10) มีความอดทนสูงต่อความตึงเครียด (ความผิดหวังหรือคับข้องใจ) 
(High tolerance for frustration) เป็นความสามารถที่จะเผชิญและสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป
ด้วยดีเนื่องจากผู้น าต้องเผชิญหน้ากับปัญหา และความตึงเครียดมากมาย 11) การรู้จักตนเองและมี
วัตถุประสงค์ในการท างาน (Self-awareness and self objectivity) เป็นการรับรู้ในจุดแข็งและ
จุดอ่อนของตนเองซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้จุดแข็งให้เกิดประโยชน์ และแก้ไขจุดอ่อนได้ สามารถสร้าง
ทีมงานเพ่ือให้กลุ่มบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดได้ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน 
(Task-relate personality traits) เป็นคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่แน่นอนของผู้น าที่มีประสิทธิผล
และก่อให้เกดิความส าเร็จในการท างานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) มีความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นการ
มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานมีการตัดสินใจและท ากิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง ซึ่งน าไปสู่การสร้าง
โอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลง 2) มีความเข้าใจอารมณ์และความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (Sensitivity to 
others and empathy) ผู้น าต้องพยายามสร้างอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนโดยต้องเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิด 
(ทัศนคติความสนใจ และอารมณ์) ของสมาชิกกลุ่ม โดยศึกษาและสังเกตในรายละเอียดว่าสมาชิกกลุ่ม
เป็นใครมีความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะหาวิธีการสื่อสารที่ดี และสร้างอิทธิพลเหนือบุคคลเหล่านั้น             
3) ความสามารถในการยืดหยุ่นได้และความสามารถในการปรับตัว  (Flexibility and adaptability) 
ความยืดหยุ่นได้ (Flexibility) เป็นความสามารถที่จะปรับภารกิจและความต้องการของทีมงานให้
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 4) สภาพการควบคุมภายในตนเอง (Internal locus of 
control) เป็นลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้น าที่มีความเชื่อมั่นว่าเป็นผู้ควบคุมและผู้ก าหนดชะตาชีวิต
ของตนเอง ซึ่งคุณลักษณะนี้ผู้น าต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความอดทน และมี
การพัฒนาตนเอง จึงจะสามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะท าให้ผู้น าเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกในองค์กร 5) ความกล้าหาญ (Courage) ผู้น าต้องมีความกล้าหาญในการเผชิญกับความเสี่ยง 
ความท้าทายต่อสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งจะต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความคิดริเริ่ม มีความกล้าหาญ
ในการตัดสินใจ เพ่ือที่จะฉวยโอกาส ขจัดอุปสรรค แก้ไขปัญหา และการใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ  ในแต่ละ
สถานการณ์ได้ 6) ความสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม (Resiliency) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา
ให้เรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารระดับสูงจะไม่กังวลถึงความล้มเหลว เพราะจะเป็นการท าลาย
ขวัญก าลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา แต่จะเกิดความมานะบากบั่น ไม่ยอมแพ้และย่อท้อในสิ่งต่างๆ   
ง่ายๆ กล่าวโดยสรุป บุคลิกภาพของผู้น าที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ลักษณะส่วนบุคคล
ที่มีลักษณะพิเศษ และบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์กับงาน ซึ่งในแต่ละส่วนผู้น าจะต้องสร้างด้วย
ความสามารถโดยการใช้ศาสตร์และศิลป์เพ่ือเป็นเครื่องมือสู่ความส าเร็จ12สอดคล้องกับ ยุคล์ (Yukl.) 
ได้สรุป คุณลักษณะส าคัญ อันได้แก ่คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจ และด้านความสามารถ

                                                        
12รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภำวะผู้น ำ (Leadership) (กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์, 2544), 

45. 
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ที่ จ าเป็นต่อความมีประสิทธิผลของผู้บริหาร13 นอกจากนี้ เลวินและคณะ (Lewin, Lippitt and 
White) ได้ศึกษาทดลองภาวะผู้น า 3 แบบ คือ การศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอวา ได้จ าแนกแบบหรือ
พฤติกรรมของผู้น าโดยพิจารณาจากการที่ผู้น าใช้อ านาจหน้าที่ (Authority) มากน้อยเพียงใดซึ่งจาก
การศึกษาได้แบ่งพฤติกรรมของผู้น าออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) แบบอัตตาธิปไตย (Autocratic leader) 
คือ ผู้น าจะเน้นการใช้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาและไม่ชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นที่ไม่
เห็นด้วยกับผู้น า มีการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการให้รางวัลและการลงโทษ   
2) แบบประชาธิปไตย (Democratic leader หรือ Participative leader)  คือ ผู้น าจะให้สมาชิกใน
กลุ่มมีการแสดงความคิดเห็น หรือการปรึกษาหารือร่วมกัน  และกระตุ้นให้สมาชิกได้มีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ผู้น าจะยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกทุกคนใน
กลุ่ม และส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภารกิจ 3) แบบตามสบาย 
(Laissez-faire หรือ Free rein) คือ ผู้น าจะปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
วิธีการท างานด้วยตัวเอง โดยผู้น าจะไม่เข้าไปควบคุมการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา  ซึ่งท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานเสมือนปราศจากการควบคุม ผู้น าอาจจะมีใช้อ านาจหน้าที่เพียงเล็กน้อยหรือ
ไม่ได้ใช้อ านาจหน้าที่กับผู้ใต้บังคับบัญชาเลย 

จากการศึกษาวิจัยภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม Likert สรุปได้ว่า พฤติกรรมที่มุ่งคนจะท าให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงมากกว่าพฤติกรรมที่มุ่งงาน แต่ก็มีบางองค์กรที่พบว่าพฤติกรรมที่
มุ่งงานจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงมากกว่าพฤติกรรมที่มุ่งคน เนื่องจากอาจจะมี
ปัจจัยในด้านอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มุ่งคนมากขึ้น ผู้น าพยายามส่งเสริม
ให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีม และการให้ความส าคัญกับ     
ผู้ตามในแต่ละบุคคลท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรสูงขึ้นแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น า เซอจิโอวานนี (Sergiovanni) ได้จ าแนกแรงขับหรือพฤติกรรมความเป็นผู้น าไว้ 5 ประการ คือ   
1) แรงขับทางเทคนิค (Technical forces) พฤติกรรมทางเทคนิคเป็นสิ่งรับรองการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการเป็นผู้บริหารที่ดี มีการวางแผนงาน การจัดระเบียบการท างาน มีการ
ประสานงาน และการมีวิธีการควบคุมที่ดี และรวมถึงการจัดหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 2) แรงขั บ
ด้านมนุษย์ (Human forces) พฤติกรรมด้านนี้ เป็นทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างขวัญก าลังใจที่ดีในการท างาน การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งทักษะในด้านนี้เป็นสิ่งส าคัญที่สร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 
3) แรงขับด้านการศึกษา (Educational forces) พฤติกรรมด้านนี้ ได้แก่ความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษา การด าเนินก ากับติดตามและให้ค าแนะน าปรึกษาแบบคลินิกการ
ประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมส าหรับการพัฒนาบุคลากรเป็นลักษณะของการให้
ความรู้แบบรวบยอด (Conceptual knowledge) 4) แรงขับทางสัญลักษณ์ (Symbolic forces) 

                                                        
13Kurt, Lewin. “Field. Theory and Leaning” Ind. Cartwright Field  

Theory in Social Science: Selected Theoretical (New York: Harper and Row, 1951),   
104. 
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พฤติกรรมด้านนี้แสดงสิ่งที่ผู้น าเชื่อว่ามีความส าคัญและมีคุณค่าต่อองค์กร แรงขับด้านนี้เกี่ยวข้องกับ 
การก าหนดเป้าหมาย ว่าด้วยความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานจากความเป็นผู้น าอย่างเป็นทางการ ซึ่ง
มีผลของการโน้มน้าวท าให้เกิดความชัดเจน ฉันทามติ และความผูกพัน ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
พ้ืนฐานขององค์กรการกระท าเชิงสัญลักษณ์ โดยผู้บริหารก าหนดรูปแบบพฤติกรรมที่ต้องการ14 

สตีเฟน อาร์ โควีย์ กล่าวว่า ผู้น าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ผู้น าที่ยึดถือการน าแบบ
มีหลักการเป็นศูนย์กลาง พวกเขารู้ว่า เราทุกคนต่างขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติ หรือหลักการที่เป็น        
ผู้บงการควบคุม (Governing principles) ที่ท างานอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะตระหนักถึงหลักการเหล่านั้น
หรือไม่ก็ตาม การจะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ จึงขึ้นอยู่กับการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักการ 
เช่น ความเที่ยงธรรม, การยินดีในการให้บริการ, ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, คุณธรรม, ความ
ซื่อตรง และความเชื่อถือไว้วางใจ เป็นต้น หลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่ให้ประโยชน์เห็นได้ชัดเจนใน
ตัวมันเอง เราสามารถพิสูจน์ได้โดยลองคิดดูซิว่ามีสังคมไหน องค์กรไหน ครอบครัวไหนมีประสิทธิภาพ
หรือประสบความส าเร็จได้ ด้วยการท าในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหลักการข้างต้น หลักการที่ถูกต้องช่วย    
ชี้ทางแก่เรา มันจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายไปจากเดิม มันจะชี้ทิศทางที่ถูกต้องให้เราอยู่เสมอ
การน าแบบมีหลักการเป็นศูนย์กลาง จึงเป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้เรามีความมั่นใจ , ความมั่นคง, 
อ านาจ, การรู้ทิศทาง, และปัญญาในการบริหารจัดการกับความต้องการที่จ าเป็นและโอกาสของโลก
ยุคปัจจุบัน การน าแบบมีหลักการเป็นศูนย์กลาง อาจจะแบ่งเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานได้ 3 ข้อ คือ 1) การ
หาหนทางไป (Pathfinding) เนื้อหาที่ส าคัญของการหาหนทางไป คือ การมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
เรียกร้องและท้าทาย การหาหนทางไป คือการท าให้คนในองค์กรเกิดความรู้สึกตื่นเต้นต่อเป้าหมายที่
สูงค่า ในนามของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียคนอ่ืนๆ การหาหนทางไป จะผูกพันระบบค่านิยมและ
วิสัยทัศน์ของคุณให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ 2) การเป็นเครือข่ายพันธมิตร (Aligning) ประกอบด้วย การท าให้แน่ใจว่าโครงสร้าง 
ระบบ และกระบวนการการท างานของคุณเป็นปัจจัยที่จะท าให้พันธกิจ และวิสัยทัศน์ประสบ
ความส าเร็จได้จริง ซึ่งหมายถึง โครงสร้างระบบกระบวนการท างาน จะไม่เข้าไปแทรกแซง   ไม่แข่งขัน
และไม่ครอบง า ส่วนพันธกิจและวิสัยทัศน์ เป็นจุดที่ส าคัญ เมื่อผู้คนมาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตร
กับพันธกิจ, วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคุณ คุณจะมีเครือข่ายพันธมิตร เมื่อคนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม
ในความผูกพันที่ทรงพลัง ที่จะช่วยกันท าให้วิสัยทัศน์ของกลุ่ม , องค์กร, ชุมชนเป็นความจริง และเมื่อ
คุณเชื้อเชิญพวกเขาให้มาช่วยกันปรับปรุงโครงสร้างและระบบ 3) การกระจายมอบหมายอ านาจความ
รับผิดชอบให้คนอ่ืน (Empowering) ผู้คนนั้นมีความสามารถ, ความช่างคิด, ความฉลาด, และ
ความคิดสร้างสรรค์ แต่ส่วนใหญ่มักซ่อนอยู่ ไม่มีโอกาสได้แสดงออกมา ต่อเมื่อทุกคนได้เข้าร่วมกับ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร, คุณก็จะเริ่มสร้างพันธกิจร่วมกันกับพวกเขา เป้าหมายและพันธกิจ

                                                        
14 Kurt, Lewin. “Field. Theory and LearningW Ind. Cartwright  Field  

Theory  in  Social  Science: Selected  Theoretical (New  York: Harper and  Row, 
1951), 104. 
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ของคนแต่ละคนจะผสมกลมกลืนเข้ากับเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร 15  ภาวะผู้น าส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคตสถานการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ฯลฯ เป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องบริหารแบบรู้เท่าทัน ทันการณ์ 
มีวิสัยทัศน์ โดยใช้พ้ืนฐานความรู้เดิมเป็นตัวตั้ง แล้วน ามาวิเคราะห์เรียบเรียง เพ่ือศึกษาและท าความ
เข้าใจ แล้วจัดการก าจัดจุดอ่อน  และเพ่ิมจุดแข็งให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่
ผู้น าหรือที่มีภาวะผู้น า เป็นผู้ที่ชักน า จูงใจ ชี้น า ใช้อิทธิพล หรืออ านาจที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ ท าให้
หรือกระตุ้นให้หรือชี้น าให้เพ่ือนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยินดี เต็มใจ พร้อมใจ ยินดีในการ
กระท าการ  ให้มีความกระตือรือร้นหรือร่วมด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ผู้น าต้องการให้มี
พฤติกรรมไปในทิศทางที่เขาชักน าในการท างานหรือด าเนินกิจกรรมที่ผู้น านั้นรับผิดชอบ หรือตามที่
ผู้น านั้นต้องการ การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา   ไม่อาจแยก
จากกันได้เด็ดขาดว่าเป็นยุคอดีต ยุคปัจจุบัน และยุคอนาคต แต่จะมีลักษณะที่คาบเกี่ยวและมี
ความสัมพันธ์ต่อกันเสมือนอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน กระแสการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เรา
คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เช่นกัน ก็อาจมีกระแสหลักอยู่หลายประเด็นที่ได้เกิดมาในอดีต  
แล้วด าเนินสืบต่อมาในปัจจุบันและอาจต่อเนื่องต่อไปในอนาคตก็ได้ หรืออาจเป็นกระแสหลักที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตเลยก็ได้ ดังนั้น ผู้น าในโรงเรียนในอนาคต ควรผู้บริหารที่เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพการศึกษา 

ผู้บริหารในอนาคตจึงต้องมีคุณสมบัติที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพการศึกษา 
และจัดการบริหารสถานศึกษาให้เป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) อย่างแท้จริง 
ผู้บริหารในอนาคตจะต้องมีศักยภาพดังนี้ ผู้บริหารต้องมีความสามารถรับรู้  เข้าใจ และตีความต่อ
สัญญาณบอกเหตุใด ๆ ที่จะเข้ามาจากสิ่งแวดล้อม ภายนอกได้อย่างแม่นย าและถูกต้อง มีความ
ยืดหยุ่นและสามารถสนองตอบต่อสัญญาณบอกเหตุดังกล่าว ด้วยวิธีการต่างๆ ได้ดีผู้บริหารจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรที่ก่อให้เกิดความร่วมมือและมีความยืดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็น
โครงสร้างแบบแนวนอน  ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าที่ดี โดยต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น       
ผู้ควบคุมงาน (Controller) หรือผู้คุมกฎ (Gatekeeper) ไปสู่บทบาทใหม่ในฐานะ ผู้สนับสนุนหรือ   
ผู้เอื้ออ านวยด้านสารสนเทศ มากขึ้น เป็นผู้น าการพัฒนาศักยภาพของครูและเป็นผู้ใช้วิธีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจให้แก่ผู้ร่วมงาน ด้วยเหตุนี้แนวคิดเดิมที่ถือว่าการบริหารหน่วยงานจะต้องขึ้นอยู่
กับการตัดสินใจ โดยผู้น าเพียงคนเดียวหรือ Single leader เท่านั้น จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนมาเป็น 
การกระจายภาวะผู้น าผู้บริหารต้องปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการ โดยยึดหลักการให้เกิดความ
เชื่อมโยงระหว่างกัน เช่น ความเชื่อมโยงการท างานของครูแต่ละคน ให้กลายเป็นทีมผู้บริหารต้อง
สร้างเครือข่ายพันธมิตร (Strategic networks) กับสถานศึกษาอ่ืน ตลอดจนกับหน่วยงานอ่ืนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  เพื่อประโยชน์ของความร่วมมือ การใช้ทรัพยากรร่วม และการเพ่ิมความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกับโรงเรียน ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาท
การเป็นผู้น าที่ส าคัญของสังคมแห่งความรู้ (Knowledge society) โดยต้องใช้เทคโนโลยีก้าวหน้า

                                                        
15Covey, Stephen R, The 7 Habits of Highly Effective People: Restoring 

the Character Ethic (New York: Simon and Schuster, 1989), 17. 
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ชั้นสูงเป็นเครื่องมือด าเนินการไปสู่ความส าเร็จผู้บริหารต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและ
ทันสมัยเรียกว่า การเรียนรู้แบบไร้พรมแดนโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ผู้บริหารต้องจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนและชุมชุน ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกัน
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน ผู้บริหารจะต้องมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 
(Professionalism) มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ครูมีความเป็นนักจัดการเรียนรู้ (Learning managers)  
ฝีมือดี ที่มีเจตคติแห่งความเป็นครูสูง มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพที่ทันสมัย
อยู่ในระดับสูงผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูในทุกเรื่องและในทุกบริบท จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือท ากันเป็นทีมเสมือนคณะแพทย์ที่ท าการผ่าตัดคนไข้  ด้วยเหตุนี้ครูจึงต้อง
ได้รับการพัฒนาด้านการท างานแบบทีม รวมทั้งพัฒนาความฉลาดรู้ทางอารมณ์ (EQ) อีกด้วยผู้บริหาร
จะต้องสร้างและมีวัฒนธรรมการท างานที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ(Collaborative)  
มากกว่าการเน้นเรื่อง การแข่งขัน (Competitive) ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทุกด้านของนักเรียน 
ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนภายนอก เพราะความร่วมมือร่วมใจกันจะ
ก่อให้เกิดความมีพลังเพิ่มที่มากกว่าปกติ ที่เรียกว่า Synergy ขึ้น ซึ่งท าให้งานส าเร็จได้ง่าย รวดเร็วขึ้น
และได้ปริมาณงานออกมามากขึ้นกว่าเดิม ที่ส าคัญคือ จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของการมี   
สามัคคีธรรมให้เกิดข้ึนในที่ท างาน 

ดังนั้น องค์กรหรือสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม หัวใจ
ส าคัญก็คือ ผู้น าหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเป็นตัวจักรส าคัญในการบริหารจัดการเกิดการ
ขับเคลื่อน ซึ่งประกอบไปด้วยคน งบประมาณและการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้น าหรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่ต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรจากแนวคิดดังกล่าว
ข้างต้นสามารถน ามาประกอบเป็นกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยเขียน
เป็นแผนภาพดังนี้ 
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Investigation,”Leadership Quarterly 4,1, 1993),81. 
 : รัตติกรณ์  จงวิศาล,  ภำวะผู้น ำทฤษฎีกำรวิจัย และแนวทำงสู่กำรพัฒนำ (กรุงเทพ:  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,  2559),  240. 
 :  สุเทพ   พงษ์ศรีวิพัฒน์, ภำวะผู้น ำ: ทฤษฎีและปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: บุ๊คลิงค์จ ากัด,  2545), 35. 
 : ประยุทธ  ชูสอน,  “พฤติกรรมภาวะผู้น าและแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548) ,
บทคัดย่อ 
 : วิโรจน์  สารรัตนะ, ภำวะผู้น ำทฤษฎีและนำนำทัศนะร่วมสมัยปัจจุบัน (กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธี, 2557),  26-
27. 
 : สัมฤทธิ์  กางเพ็ง, “ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน : การพัฒนา
และการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551), 121. 

http://www.michaelfullan.ca/
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 :  ชีวิน  อ่อนลออ, “การพัฒนาตัวบ่งชี้ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเอกชนใน
ประเทศ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น,  2553,  55. 
 : สมคิด  สกุลสถาปัตย์, “รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบ
ยั่งยืน” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 105. 
 : วัชรพล  คงมนต์, “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
องค์กรภาครัฐ พ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2555), 47. 
 : มงคลชัย  จตุพรชัยมงคล, “การศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), 78. 
 : ปสุตา  เพ็งประสพ, “การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเซนหลุยส์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), 57. 
  : รุจิรัตน์  นาคะรัมภะ, “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นครูมือ
อาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพของครูสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 
2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 
20-23. 
  : ภาวินี นิลด าอ่อน “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต
29” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคราม, 2554),บทคัดย่อ 
 : จุฑารัตน์  นิรันดร, “รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2552), บทคัดย่อ.  
 : ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ, “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาด
กลาง อ าเภอโพธาราม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554), บทคัดย่อ. 
 : สินีนาฎ โพธิจิญญาโน, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการ
จัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22  ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, 2554), บทคัดย่อ. 
 : กมลาศน์ ศรประสิทธิ์, “การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียประถมศึกษา” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553), บทคัดย่อ. 
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: ปรัชญา  มะลิหวล, “การศึกษาความสัมพันธุ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล 
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555), บทคัดย่อ. 
  
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. ตัวบ่งชี้ หมายถึง  พฤติกรรมที่บ่งบอกการกระท าของบุคคล ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  
เป็นสิ่งที่สังเกตได้ทั้งเชิงปริมาณหรือคุณภาพ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต  

2. แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง เครื่องมือ
วัดพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามตัวบ่งชี้  

3. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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บทที่ 2 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา” ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฏี จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย และได้สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่น าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ 
2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ 

ความหมายของตัวบ่งช้ี  
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของ “ตัวบ่งชี้” ในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
จิรัชญา  พัดศรีเรือง  ได้ให้ความหมายว่า ตัวบ่งชี้ เป็นองค์ประกอบที่ก าหนดขึ้น เพ่ือศึกษา

เฉพาะจุดหรือช่วงเวลาที่ก าหนด และให้สารสนเทศที่แม่นย า แสดงสภาพที่ศึกษาเป็นค่าตัวเลข หรือ
ปริมาณ  เพ่ือน ามาใช้พัฒนาประสิทธิภาพ17 

 ศิริชัย  กาญจนวาสี ได้ให้ความหมายไว้ว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่
สังเกตได้ ซึ่งใช้บ่งชี้บอกสถานภาพ หรือสะท้อนลักษณะด าเนินงานหรือผลการด าเนินงาน18 

นงลักษณ์  วิรัชชัย ได้ให้ความหมายว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวแปรประกอบหรือองค์ประกอบ
ที่มีค่าแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของสภาพที่ต้องการศึกษาเฉพาะจุดหรือช่วงเวลาหนึ่ง ค่าของตัวบ่งชี้
ระบุ/บ่งบอกถึงสภาพที่ต้องการศึกษาเป็นองค์รวมอย่างกว้าง ๆ แต่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะใช้ในการ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพ่ือประเมินสภาพที่ต้องการศึกษาได้ และใช้ในการเปรียบเทียบระหว่าง
จุดหรือช่วงเวลาที่ต่างกันเพ่ือให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ต้องการศึกษาได้19 

                                                        
17จิรัชญา พัดศรีเรือง, “ตัวบ่งชี้สากลของการนิเทศโรงเรียน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 16. 
18ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2550), 82. 
19นงลักษณ์ วิรัชชัย, “การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมิน” การประชุมวิชาการ  

เปิดขอบฟ้า คุณธรรมจริยธรรม, วันที่ 29 สิงหาคม 2551, โรงแรมแอมบาสเดอร์, 5. 
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ส านักงานการปฏิรูปการศึกษา ได้สรุปความหมายของตัวบ่งชี้ว่า หมายถึงตัวแปรประกอบ 
หรือองค์ประกอบที่มีค่าแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของสภาพที่ต้องการศึกษา ณ ช่วงเวลาหนึ่งค่าของ
ตัวบ่งชี้แสดง/ระบุ/บ่งบอกถึงสภาพที่ต้องการศึกษาเป็นองค์รวมอย่างกว้างๆ แต่มีความชัดเจนเพียง
พอที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เพ่ือประเมินสภาพที่ต้องการศึกษาได้และใช้ในการ
เปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาที่ต่างกันเพ่ือให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลง20 

จอห์นสโตน (Johnstone) กล่าวว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง สารสนเทศท่ีบ่งบอกปริมาณเชิง
สัมพันธ์หรือสภาวะของสิ่งที่มุ่งวัดในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่จ าเป็นจะต้องบ่งบอกสภาวะที่เจาะจง แต่จะ
บ่งบอกหรือสะท้อนให้เห็นถึงวิธีหรือทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งบอกถึงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เช่น ตัวบ่งชี้ เปรียบ เทียบ
ความสามารถของนักเรียนในปีต่างๆ เป็นต้น ตัวบ่งชี้จะเป็นสิ่งบอกชี้อย่างกว้างๆ ถึงสภาวะหรือสภาพของ
สถานการณ์ที่เราสนใจเข้าไปตรวจสอบ ตัวอย่างของตัวบ่งชี้ที่บ่งชี้ระบบการศึกษาระดับชาติ เช่น         
ตัวบ่งชี้การมีส่วนร่วมในทรัพยากรมนุษย์ต่อการศึกษาในอนาคต ซึ่งค่าที่ค านวณได้นั้นจะต้องแปลผล    
ในลักษณะภาพรวมๆ หรือเป็นภาพสะท้อนของการกระจาย การมีส่วนร่วมของทรัพยากรมนุษย์           
ในการศึกษา21 

ฮอพกินส์ และลีคส์  (Hopkins & Leask) ให้ความหมายว่าตัวบ่งชี้เป็นข้อความ
เปรียบเทียบความส าเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งตัวบ่งชี้นี้สามารถน ามาวัดและ
ตรวจสอบได้ ตัวบ่งชี้ยังมีประโยชน์ต่อการตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ท าให้เข้าใจวัตถุประสงค์ได้    
ง่ายขึ้น การสร้างตวับ่งชี้ควรท าให้แคบลง ทั้งนี้ตัวบ่งชี้จะต้องเป็นทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ22 

จากความหมายตัวบ่งชี้ สรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้เป็น สารสนเทศที่บ่งบอกปริมาณเชิงสัมพันธ์หรือ
สภาวะของสิ่งที่มุ่งวัดในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่จ าเป็นจะต้องบ่งบอกสภาวะที่เจาะจง แต่จะบ่งบอกหรือ
สะท้อนให้เห็นถึงวิธีหรือทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งบอกถึงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 
  
ลักษณะของตัวบ่งช้ี 

จอห์นสโตน (Johnstone) ได้แบ่งลักษณะของตัวบ่งชี้ไว้ 5 ประการ สรุปได้ดังนี้ 
1. ตัวบ่งชี้ต้องระบุสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งหรือสภาพที่ศึกษาอย่างกว้างๆ ตัวบ่งชี้ต้องให้

สารสนเทศที่ถูกต้องแม่นย าไม่มากก็น้อย (More or less exactness) แต่ไม่จ าเป็นต้องถูกต้อง
แม่นย าแน่นอนอย่างละเอียดถี่ถ้วน (Precise) ตามความหมายนี้ ตัวบ่งชี้มีความเหมายเทียบเคียงได้

                                                        
20ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, แนวทางการบริหารและจัดการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์พิมพ์ดี ,2545), 19. 
21James N. Johnstone, Indicator of Education Systems (London: Kogan 

Page, 1981), 6. 
22 David Hopkins, Marily Leask,Kath Aspinwall, quote in kath Aspinwall, 

Managing Evaluation in Education in Education : A Development Approach  
(New York: Routledge, 1989), 6-7. 
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กับกระดาษลิทมัส ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์บ่งชี้สภาพความเป็นกรด/ด่างในวิชาเคมี กระดาษลิทมัสสีแดง
จะเปลี่ยนสีน้ าเงินในสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่าง และกระดาษลิทมัสสีน้ าเงินจะเปลี่ยนเป็นสีแดงใน
สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรด ดังนั้นนักเคมีจึงสามารถตรวจสอบสภาวะความเป็นกรด/ด่างได้โดยใช้
กระดาษลิทมัส โดยไม่จ าเป็นต้องใช้กระบวนการทดสอบความเป็นกรด/ด่างทางเคมีด้วยวิธีการที่
ซับซ้อนซึ่งให้ผลการวัดอย่างละเอียดถูกต้องแน่นอน 

2. ตัวบ่งชี้แตกต่างจากตัวแปรถึงแม้ว่าตัวบ่งชี้จะให้สารสนเทศแสดงคุณลักษณะ
เกี่ยวกับสิ่งหรือสภาพที่ศึกษาเหมือนตัวแปร แต่ตัวบ่งชี้ก็ไม่เหมือนตัวแปร เพราะตัวแปรจะให้
สารสนเทศของสิ่ง หรือสภาพที่ต้องการศึกษาเฉพาะเพียงด้าน (Facet) เดียว ไม่สามารถสรุปสภาพ
โดยรวมทุกด้าน ได้ แต่ตัวบ่งชี้เป็นการรวมตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันน าเสนอเป็นภาพรวมกว้างๆ ของสิ่ง
หรือสภาพที่ต้องการศึกษา โดยความหมายนี้ ตัวบ่งชี้จึงเป็นตัวแปรประกอบ (Composite variable) 
หรือ องค์ประกอบ (Factor) ก็ได้ และไม่จ าเป็นต้องมีตัวเดียว ตัวบ่งชี้อาจมี 20–30 ตัว หรือหลาย
ร้อยตัวก็ได้ในการวัดระบบการศึกษาท้ังระบบ 

3. ค่าของตัวบ่งชี้ (Indicator value) แสดงถึงปริมาณ (Quantity)ตัวบ่งชี้ต้องแสดง
สภาพที่ศึกษาเป็นค่าตัวเลข หรือปริมาณเท่านั้น ไม่ว่าสิ่งที่ศึกษาจะเป็นสภาพเชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพ และการแปลความหมายค่าของตัวบ่งชี้ต้องแปลความหมาย เปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือ
มาตรฐานที่ก าหนดไว้แล้วในตอนสร้างตัวบ่งชี้ ดังนั้นการสร้างตัวบ่งชี้ต้องมีการก าหนดความหมาย
และเกณฑ์เกี่ยวกับตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน ความหมายของตัวบ่งชี้ในประเด็นนี้แยกความแตกต่างระหว่าง
ตัวแปร และตัวบ่งชี้ออกจากกันได้ชัดเจนขึ้น การวัดตัวแปรไม่ต้องมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย แต่
ตัวบ่งชี้ต้องมีการก าหนดเกณฑ์ 

4. ค่าของตัวบ่งชี้แสดงสภาพเฉพาะจุด หรือช่วงเวลา (Time point or period) ตัวบ่งชี้
แสดงค่าของสิ่งหรือสภาพที่ต้องการศึกษาเฉพาะจุดหรือช่วงเวลาที่ก าหนด      ตัวบ่งชี้บางตัวอาจให้
สารสนเทศเฉพาะปีใดปีหนึ่งหรือเดือนใดเดือนหนึ่ง และตัวบ่งชี้บางตัวอาจให้สารสนเทศเกี่ยวกับ
สภาพการพัฒนา หรือการด าเนินงาน ในช่วงเวลา 5 เดือน หรือ 3 ปีก็ได้ นอกจากนี้ตัวบ่งชี้อาจให้
สารสนเทศประกอบด้วยค่าหลายค่าเป็นอนุกรมเวลา (Time series) ก็ได้ เมื่อน าตัวบ่งชี้ที่ได้จาก   
จุดเวลา หรือช่วงเวลาต่างกันมาเปรียบเทียบกัน จะแสดงถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่
ต้องการศึกษาได้ 

5. ตัวบ่งชี้เป็นหน่วยพ้ืนฐาน (Basic units) ส าหรับการพัฒนาทฤษฎีโดยการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทฤษฎีใหม่มีการด าเนินงานที่ส าคัญเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับตัวแปร 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ 
การบรรยายสภาพปรากฏการณ์ที่ศึกษาวิจัย ขั้นตอนที่สอง คือ การนิยมสังกัปของปรากฏการณ์ที่
ศึกษาวิจัย หรือการให้นิยามเชิงทฤษฎีเป็นภาพกว้างๆ การให้นิยามแบบกว้างๆ นี้เหมือนกับการให้
นิยามของตัวบ่งชี้ ซึ่งแตกต่างจากการให้นิยามของตัวแปร ขั้นตอนที่สาม คือ การก าหนดนิยมเชิง
ปฏิบัติการของปรากฏการณ์ในข้ันตอนนี้นักวิจัยต้องก าหนดนิยามชัดเจนว่าปรากฏการณ์นั้นวัดได้จาก
ตัวแปรอะไร และขั้นตอนสุดท้าย คือ การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสร้ างตัวแปร
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาวิจัย ในการด าเนินงานทั้งสี่ขั้นตอนนี้ การก าหนดนิยามเชิงทฤษฎี และการ
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ควรจะต้องสอดคล้องและตรงกัน จอห์นสโตน (Johnstone) จึงได้
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เสนอแนะให้นักวิจัยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้เป็นหน่วยพ้ืนฐาน
ส าหรับการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี23 

นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษา ได้น าเสนอว่าตัวบ่งชี้ หรือตัวชี้วัดที่ดี ควรมีคุณสมบัติ
ส าคัญ ดังนี้ 

ศิริชัย  กาญจนวาสี ได้น าเสนอว่าตัวบ่งชี้ หรือตัวชี้วัดที่ดี ควรมีคุณสมบัติส าคัญ ดังนี้  
1. ความตรง (Validity) 
ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องบ่งชี้ได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการวัดอย่างถูกต้องแม่นย า ตัวบ่งชี้ที่

สามารถชี้ได้แม่นย า ตรงตามคุณลักษณะที่มุ่งวัดนั้นมีลักษณะดังนี้ 
    1.1 มีความตรงประเด็น (Relevant) 
ตัวบ่งชี้ต้องชี้วัดได้ตรงประเด็น มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

คุณลักษณะที่มุ่งวัด เช่น กระดาษลิทมัส เป็นตัวบ่งชี้สภาพความเป็นกรด/ด่างของสารละลาย GPA ใช้เป็น 
ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทั่วไป เป็นต้น 

   1.2 มีความเป็นตัวแทน (Representative) 
ตัวบ่งชี้ต้องมีความเป็นตัวแทนคุณลักษณะที่มุ่งวัด หรือมีมุมมองที่ครอบคลุมองค์ประกอบ

ส าคัญของคุณลักษณะที่มุ่งวัดอย่างครบถ้วน เช่น อุณหภูมิร่างกาย เป็นตัวบ่งชี้สภาวะการมีไข้ของผู้ป่วย 
คุณภาพของผู้ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สามารถชี้วัดด้วยลักษณะการให้สารสนเทศ ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการ ลักษณะการพูดจา สีหน้าท่าทางของการให้บริการ เป็นต้น 

2. ความเที่ยง (Reliability) 
ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องบ่งชี้คุณลักษณะที่มุ่งวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ คงเส้นคงวา หรือบ่งชี้ได้คงที่

เมื่อท าการวัดซ้ าในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวบ่งชี้ที่สามารถชี้ได้อย่างคงเส้นคงวาเมื่อท าการวัดซ้ านั้น            
มีลักษณะดังนี้ 

    2.1 มีความเป็นปรนัย (Objectivity) ตัวบ่งชี้ต้องชี้วัดได้อย่างเป็นปรนัยการตัดสินใจ
เกี่ยวกับค่าของตัวบ่งชี้ ควรขึ้นอยู่กับสภาวะที่เป็นอยู่หรือคุณสมบัติของสิ่งนั้นมากกว่าที่จะข้ึนอยู่กับ
ความรู้สึกตามอัตวิสัย เช่น การรับรู้ประสิทธิภาพของหลักสูตรกับอัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร ต่างเป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งของคุณภาพหลักสูตร แต่อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรจะเป็นตัวบ่งชี้ที่วัดได้อย่างมีความเป็นปรนัยมากกว่าการรับรู้ประสิทธิภาพของ
หลักสูตร 

 2.2 มีความคลาดเคลื่อนต่ า (Minimum error) ตัวบ่งชี้ต้องชี้วัดได้อย่างมีความ
คลาดเคลื่อนต่ า ค่าที่ได้จะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น คะแนนผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบกับ
คะแนนผลสัมฤทธิ์จากการตอบตามปฏิกิริยาหรือสังเกตอย่างไม่เป็นทางการต่างเป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งของ
ความส าเร็จของการฝึกอบรม แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบจะเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือ หรือมีความ
คลาดเคลื่อนจากการวัด ต่ ากว่า 

                                                        
23James N. Johnstone, Indicator of Education Systems (London: Kogan 

Page, 1981), 6. 
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3. ความเป็นกลาง (Neutrality) 
ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องบ่งชี้ด้วยความเป็นกลางปราศจากความล าเอียง (Bias) ไม่โน้มเอียงเข้าข้าง

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ชี้น าโดยการเน้นการบ่งชี้เฉพาะลักษณะความส าเร็จ หรือความล้มเหลว หรือความไม่
ยุติธรรม 

4. ความไว (Sensitivity) 
ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องมีความไวต่อคุณลักษณะที่มุ่งวัด สามารถแสดงความผันแปรหรือความ

แตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน โดยตัวบ่งชี้จะต้องมีมาตรและหน่วยวัดที่มีความละเอียด
เพียงพอ เช่น ตัวบ่งชี้ระดับการปฏิบัติไม่ควรมีความผันแปรที่แคบ เช่น ไม่ปฏิบัติ (0) และปฏิบัติ (1) แต่
ควรมีระดับของการปฏิบัติที่มีการระบุความแตกต่างของคุณภาพอย่างกว้างขวางและชัดเจน เช่น ระดับ 0 
ถึง 10 เป็นต้น 

5. สะดวกในการน าไปใช้ (Practicality) 
ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องสะดวกในการน าไปใช้ ใช้ได้ดีและได้ผลโดยมีลักษณะดังนี้ 
 5.1 เก็บข้อมูลง่าย (Availability) ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องสามารถน าไปใช้วัดหรือเก็บข้อมูลได้

สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจ นับ วัด หรือสังเกตได้ง่าย 
  5.2 แปลความหมายง่าย (Interpretability) ตัวบ่งชี้ที่ดีควรให้ค่าการวัดที่มีจุดสูงสุด 

และต่ าสุด เข้าใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑ์ตัดสินคุณภาพได้ง่าย24 
 

ประเภทของตัวบ่งชี้ 
นักการศึกษาได้จัดแยกประเภทของตัวบ่งชี้ ไว้แตกต่างกันตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดแยก

ประเภท ซึ่งการสังเคราะห์การจัดแยกประเภทที่นักการศึกษาได้เสนอไว้นั้น นงลักษณ์ วิรัชชัย สรุปได้เป็น 
7 แบบ ดังนี้  

1. การจัดแยกประเภทตามทฤษฎีระบบ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือตัวบ่งชี้ด้านปัจจัย 
(Input indicators) ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ (Process indicators) และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต (Output 
indicators) 

2. การจัดแยกประเภทตามลักษณะนิยามของตัวบ่งชี้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้
แบบอัตนัย (Subjective indicators) และตัวบ่งชี้แบบปรนัย (Objective indicator) 

3. การจัดแยกประเภทตามวิธีการสร้าง แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้ตัวแทน 
(Representative indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นจากตัวแปรเพียงตัวเดียวให้เป็นตัวแทนตัวแปรอ่ืนๆ 
ตัวบ่งชี้แยก (Disaggregative indicators)  เป็นตัวบ่งชี้ที่มีสถานะคล้ายกับตัวแปร หรือตัวบ่งชี้ย่อย โดยที่
ตัวบ่งชี้ย่อยแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน และบ่งชี้ลักษณะ หรือปริมาณของสภาพที่ต้องการศึกษาเฉพาะด้าน
ใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียง การที่จะบ่งชี้สภาพองค์รวมจะต้องใช้ตัวบ่งชี้ย่อยทุกตัวรวมกันทั้งชุด ตัวบ่งชี้
ประกอบ (Composite indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่เกิดจากการรวมตัวแปรหลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน โดยให้

                                                        
24ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2550), 82. 
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น้ าหนักความส าคัญของตัวแปรตามที่เป็นจริง ตัวบ่งชี้ชนิดนี้ให้สารสนเทศที่มีคุณค่า มีความเที่ยง และ
ความตรงสูงกว่าตัวบ่งชี้สองประเภทแรก จึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การก ากับ ติดตาม และการ
ประเมิน และเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน 

4. การจัดแยกประเภทตามลักษณะตัวแปรที่ใช้สร้างตัวบ่งชี้ การจัดวิธีนี้แยกประเภทที่
ส าคัญได้ 3 วิธี วิธีแรก คือ การจัดแยกประเภทตัวบ่งชี้การศึกษาตามระดับการวัดของตัวแปร วิธีนี้จัดแยก
ได้เป็น 4 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้นามบัญญัติ (Nominal indicators) ตัวบ่งชี้เรียงอันดับ (Ordinal 
indicators) ตัวบ่งชี้อันตรภาค (Interval indicators) และตัวบ่งชี้อัตราส่วน (Ratio indicators) วิธีที่สอง 
คือ การจัดแยกประเภทตัวบ่งชี้การศึกษาตามประเภทของตัวแปร วิธีนี้จัดแยกได้เป็น 2 ประเภทคือ     
ตัวบ่งชี้สต๊อก (Stock indicators) และตัวบ่งชี้การเลื่อนไหล (Flows indicators) วิธีที่สาม คือ การ
จัดแยกประเภทตามคุณสมบัติทางสถิติของตัวแปร วิธีนี้จัดแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการ     
แจกแจง (Distributive indicators) เช่น สัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of variation) และตัวบ่งชี้
ไม่เกี่ยวกับการแจกแจง (Non–distributive indicators) เช่น ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ของตัวแปร 

5. การจัดแยกประเภทตามลักษณะค่าของตัวบ่งชี้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้
สมบูรณ์ (Absolute indicators) หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ค่าของตัวบ่งชี้บอกปริมาณที่แท้จริง และมี
ความหมายในตัวเอง คือ ตัวบ่งชี้สัมพัทธ์ หรือตัวบ่งชี้อัตราส่วน (Relative or ratio indicators) หมายถึง 
ตัวบ่งชี้     ที่ค่าของตัวบ่งชี้เป็นปริมาณเทียบเคียงกับค่าอ่ืนๆ เช่น จ านวนนักเรียนต่อครู 1 คน สัดส่วน
ของครูวุฒิปริญญาโท 

6. การจัดแยกประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย แบ่งได้เป็น          
3 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้อิงกลุ่ม (Norm-referenced indicators)  หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มีการแปลความหมาย
เทียบกับกลุ่ม ตัวบ่งชี้อิงเกณฑ์ (Criterion-referenced indicators) หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มีการแปล
ความหมายเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และตัวบ่งชี้อิงตน (Self-referenced indicators) หมายถึง ตัว
บ่งชี้ที่มีการแปลความหมายเทียบกับสภาพเดิม ณ จุด หรือช่วงเวลาที่ต่างกัน 

7. การจัดแยกประเภทตามลักษณะการใช้ตัวบ่งชี้ แบ่งตามการใช้ตัวบ่งชี้ในการวิจัยได้เป็น 
2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้แสดงความหมาย (Expressive indicators) และตัวบ่งชี้ท านาย (Predictive 
indicators) และแบ่งตามการใช้ตัวบ่งชี้ในการก ากับโครงได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติ 
(Performance indicator) และตัวบ่งชี้ตามข้อก าหนด (Compliance indicator)25 

นอกจากนี้ จอห์นสโตน (Johnstone) แบ่งตัวบ่งชี้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. ตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวแทน (Representative indicators) เป็นการเลือกตัวแปรใด ตัวแปร

หนึ่งมาเป็นตัวแทน เพ่ือชี้สภาพใดสภาพหนึ่ง หรือบ่งชี้ลักษณะใด ลักษณะหนึ่งในระบบการศึกษาตัวบ่งชี้
นี้ใช้ในการวิจัย งานบริหารและวางแผน การเลือกเฉพาะตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมาใช้เป็นตัวบ่งชี้เพ่ือแสดง
ความพยายามของการจัดการศึกษา เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลเลือกและก าหนดเอง โดยมิได้มีเหตุผลอ้างอิง

                                                        
25นงลักษณ์ วิรัชชัย, “การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมิน” การประชุมวิชาการ  

เปิดขอบฟ้า คุณธรรมจริยธรรม, วันที่ 29 สิงหาคม 2551, โรงแรมแอมบาสเดอร์, 7-8. 
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ชัดเจนว่าท าไมจึงเลือกตัวแปรนี้ ไม่เลือกตัวแปรอ่ืน การขาดเหตุผลอ้างอิงส่งผลให้ไม่สามารถสรุปผลทั่วไป
ได้ หรือไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบระหว่างงานวิจัยที่คล้ายคลึงกันหรือเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ 

2. ตัวบ่งชี้เดี่ยว (Disaggregrate indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่น ามาแยกย่อยให้เป็นส่วน
ละเอียด ลึกลงไปเฉพาะเมื่อใช้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะ
น ามาใช้อธิบายลักษณะของระบบการศึกษาโดยรวม ตัวบ่งชี้ประเภทนี้ต้องอาศัยความหมายของตัวแปร
เพ่ืออธิบาย แต่ละส่วนหรือแต่ละองค์ประกอบของระบบการศึกษา และโดยหลักการตัวแปรที่ก าหนดแต่
ละตัวจะเป็นอิสระจากตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ือมิให้มีข้อมูลซ้ ากันในชุดของตัวบ่งชี้ หรือที่แท้จริงเป็นตัวแปรซึ่ง
ถูกน ามาจ าแนกออกมาโดด ๆ หรือเดี่ยว ๆ จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนของแต่ละเรื่อง แต่ละองค์ประกอบ 
หรือแต่ละส่วนของระบบการศึกษา ซึ่งถ้าจัดด าเนินการให้ครบถ้วนทั้งระบบ ก็จะมีตัวแปรจ านวนมาก 

3. ตัวบ่งชี้ผสม หรือตัวบ่งชี้รวม (Composite indicators) ลักษณะของดัชนีประเภทนี้เป็น
การรวมตัวแปรทางการศึกษาซึ่งเป็นตัวแปรเดี่ยวจ านวนหนึ่ง เข้าด้วยกันด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ และ
มีการถ่วงน้ าหนักของตัวแปรแต่ละตัว ซึ่งค่าที่ได้ของตัวบ่งชี้นี้จะเป็นค่าบ่งชี้รวม เพื่อบ่งบอกถึงสภาพ
โดยรวมของระบบการจัดการศึกษา และสามารถอธิบายสภาพการณ์ของระบบการศึกษาได้ดีกว่าตัวบ่งชี้ 
ที่เป็นตัวแทนและตัวบ่งชี้เดี่ยว26 

 
การพัฒนาตัวบ่งชี้ 

กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้มีขั้นตอนคล้ายกับขั้นตอนในกระบวนการวัดตัวแปร แต่มี
ขั้นตอนเพ่ิมมากขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับการรวมตัวแปรเข้าเป็นตัวบ่งชี้ และการตรวจสอบคุณภาพของ
ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น ขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่นักวิชาการก าหนดไว้มีลักษณะคล้ายคลึง
กัน มีส่วนแตกต่างกันในบางขั้นตอน ซึ่งสามารถสรุปรวมเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการพัฒนาตัวบ่งชี้ 6 
ขั้นตอน คือ ขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้ การนิยามตัวบ่งชี้ การรวบรวมข้อมูล 
การสร้างตัวบ่งชี้ การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ และการน าเสนอรายงาน รายละเอียดแต่ละขั้นตอนมี
ดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนแรกของการพัฒนาตัวบ่งชี้ คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้ 

นักประเมินต้องก าหนดล่วงหน้าว่าจะน าตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไร และอย่างไร 
วัตถุประสงค์ส าคัญในการพัฒนาตัวบ่งชี้ คือ เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นให้
ได้ตัวบ่งชี้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยที่ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ต่างกัน มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ตัวบ่งชี้ที่
พัฒนาขึ้นเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษา ควรเป็นตัวบ่งชี้ประเภทอิงเกณฑ์ ตัวบ่งชี้เพ่ือประเมิ น
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ควรเป็นตัวบ่งชี้ประเภทอิงเกณฑ์ ตัวบ่งชี้เพ่ือประเมินความก้าวหน้า

                                                        
26James N. Johnstone, Indicator of Education Systems (London: Kogan 

Page, 1981), 15-17. 
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ในการด าเนินงาน ควรเป็นตัวบ่งชี้ประเภทอิงตน และตัวบ่งชี้เพ่ือใช้จัดจ าแนกระบบการศึกษาของ
ประเทศต่างๆ หลายประเทศ ควรเป็นตัวบ่งชี้ประเภทอิงกลุ่ม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้นักประเมินที่ต้องการ
พัฒนาตัวบ่งชี้จึงต้องก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ให้ชัดเจนว่าจะพัฒนาตัวบ่งชี้ไปใช้
ประโยชน์ท าอะไร และเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างไร การก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนย่อมส่งผลให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพสูง และเป็นประโยชน์สมตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ 

2. การนิยามตัวบ่งชี้ 
หลังจากการก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตัวบ่งชี้แล้ว งานส าคัญชิ้นแรกใน

กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ คือ การก าหนดนิยามตัวบ่งชี้ เพราะนิยามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้นนั้นจะเป็น
ตัวชี้น าวิธีการที่จะต้องใช้ในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ เนื่องจากตัวบ่งชี้ หมายถึง 
องค์ประกอบที่ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ๆ รวมกันเพ่ือแสดงสารสนเทศ หรือคุณลักษณะของสิ่งที่
ต้องการบ่งชี้ ดังนั้นในขั้นตอนการนิยามตัวบ่งชี้นี้ นอกจากจะเป็นการก าหนดนิยามในลักษณะ
เดียวกับการนิยามตัวแปรในการวิจัยทั่วไปแล้ว นักประเมินต้องก าหนดด้วยว่าตัวบ่งชี้ประกอบด้วย   
ตัวแปรย่อยอะไร และรวมตัวแปรย่อยเป็นตัวบ่งชี้อย่างไร Burstein, Oakes and Guiton แยกการ
นิยามตัวบ่ งชี้ เป็น  2 ส่ วน ส่วนแรก คือ การก าหนดกรอบความคิดหรือการสร้างสั งกัป 
(Conceptualization) เป็นการให้ความหมายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการบ่งชี้โดยการก าหนด 
รูปแบบหรือโมเดลแนวคิด (Conceptual model) ของสิ่งที่ต้องการบ่งชี้ก่อนว่ามีส่วนประกอบ   
แยกย่อยเป็นกี่มิติ (Dimension) และก าหนดว่าแต่ละมิติประกอบด้วยสังกัป (Concept) อะไรบ้าง 
ส่วนที่สองยังแยกได้เป็นสองส่วนย่อย คือการพัฒนาตัวแปรส่วนประกอบหรือตัวแปรย่อย 
(Development of component measures) และการสร้างและก าหนดมาตร (Construction and 
scaling) การนิยามในส่วนนี้ เป็นการก าหนดนิยามปฏิบัติการตัวแปรย่อยตามโมเดลแนวคิด และการ
ก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อยเข้าเป็นตัวบ่งชี้ 

จากการนิยามตัวบ่งชี้ นักประเมินจะได้ รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง (Structural 
relationship model) ของตัวบ่งชี้ เนื่องจากรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างของตัวบ่งชี้ คือ 
โครงสร้าง (Structure) ที่อธิบายว่าตัวบ่งชี้ประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไร ตัวแปรย่อยมีความสัมพันธ์
กับตัวบ่งชี้อย่างไร และตัวแปรย่อยแต่ละตัวมีน้ าหนักความส าคัญต่อตัวบ่งชี้ต่างกันอย่างไร ดังนั้นการ
ก าหนดนิยามตัวบ่งชี้จึงประกอบด้วยการก าหนดรายละเอียด 3 ประการ ประการแรก คือ การ
ก าหนดส่วนประกอบ (Components) หรือตัวแปรย่อย (Component variables) ของตัวบ่งชี้    
นักประเมินต้องอาศัยความรู้จากทฤษฎี และประสบการณ์ศึกษาตัวแปรย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ 
(Relate) และตรง (Relevant) กับตัวบ่งชี้ แล้วตัดสินใจคัดเลือกตัวแปรย่อยเหล่านั้น ว่าจะใช้ตัวแปร
ย่อยจ านวนเท่าใด ใช้ตัวแปรย่อยประเภทใดในการพัฒนาตัวบ่งชี้ ประการที่สอง คือ  การก าหนด
วิธีการรวม (Combination method) ตัวแปรย่อย นักประเมินต้องศึกษา และตัดสินใจเลือกวิธีการ
รวมตัวแปรย่อยให้ได้ตัวบ่งชี้ ซึ่งโดยทั่วไปท าได้เป็น 2 แบบ คือ การรวมตัวแปรย่อยด้วยการบวก 
(Addition) และการคูณ (Multiplication) ส่วนประการที่สาม คือ การก าหนดน้ าหนัก (Weight) 
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การรวมตัวแปรย่อยเข้าเป็นตัวบ่งชี้ นักประเมินต้องก าหนดน้ าหนักแทนความส าคัญของตัวแปรย่อย
แต่ละตัวในการสร้างตัวบ่งชี้โดยอาจก าหนดให้ตัวแปรย่อยทุกตัวมีน้ าหนักเท่ากัน หรือต่างกันได้ 

การก าหนดรายละเอียดทั้งสามประกอบส าหรับการนิยามตัวบ่งชี้นั้น  จอห์นสโตน
(Johnstone ) อธิบายว่าท าได้ 3 วิธี แต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และมีวิธีการในการ
พัฒนาตัวบ่งชี้แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

2.1 การพัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงปฏิบัติการ (Pragmatic definition) 
นิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นนิยามที่ใช้ในกรณีที่มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรย่อยที่

เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ไว้พร้อมแล้ว มีฐานข้อมูลแล้ว หรือมีการสร้างตัวแปรประกอบจากตัวแปรย่อยๆ 
หลายตัวไว้แล้ว นักประเมินเพียงแต่ใช้วิจารณญาณคัดเลือกตัวแปรจากฐานข้อมูลที่มีอยู่และน ามา
พัฒนาตัวบ่งชี้โดยก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรย่อย 
วิธีการก าหนดนิยามตัวบ่งชี้วิธีนี้อาศัยการตัดสินใจ และ ประสบการณ์ของนักประเมินเท่านั้น ซึ่งอาจ
ท าให้ได้นิยามที่ล าเอียงเพราะไม่มีการอ้างอิงทฤษฎี หรือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่
อย่างไร จึงเป็นนิยามที่มีจุดอ่อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับนิยามแบบอ่ืน และไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้ 

2.2 การพัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical definition) 
นิยามเชิงทฤษฎี เป็นยามที่นักประเมินใช้ทฤษฎีรองรับสนับสนุนการตัดสินใจของ

นักวิจัยโดยตลอด และใช้วิจารณญาณของนักวิจัยน้อยมากกว่าการนิยามแบบอ่ืน การนิยามตัวบ่งชี้
โดยใช้การนิยามเชิงทฤษฎีนั้นอาจท าได้สองแบบ แบบแรกเป็นการใช้ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยเป็น
พ้ืนฐานสนับสนุนทั้งหมดตั้งแต่การก าหนดตัวแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการ
ก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อย โดยอาจใช้โมเดลหรือสูตรในการสร้างตัวบ่งชี้ตามที่มีผู้พัฒนาไว้แล้ว
ทั้งหมด แบบที่สอง เป็นการใช้ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนในการคัดเลือกตัว
แปรบ่อย และการก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อยเท่านั้น ส่วนในขั้นตอนการก าหนดน้ าหนักตัวแปร
ย่อยแต่ละตัวนั้น เป็นการใช้ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญประกอบในการตัดสินใจ วิธี
แบบนี้ใช้ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ใดก าหนดสูตรหรือโมเดลตัวบ่งชี้ไว้ก่อน 

2.3 การพัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical definition) 
นิยามเชิงประจักษ์ เป็นนิยามที่มีลักษณะใกล้เคียงกับนิยามเชิงทฤษฎี เพราะเป็นนิยาม

ก าหนดว่าตัวบ่งชี้ประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไร และก าหนดรูปแบบวิธีการรวมตัวแปรให้ได้ตัวบ่งชี้
โดยมีทฤษฎี เอกสารวิชาการ หรืองานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แต่การก าหนดน้ าหนักของตัวแปรแต่ละตัวที่
จะน ามารวมกันในการพัฒนาตัวบ่งชี้นั้นมิได้อาศัยแนวคิดทฤษฎีโดยตรง แต่อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ การนิยามแบบนี้มีความเหมาะสม และเป็นที่นิยมใช้กันอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ 

เมื่อพิจารณาวิธีการนิยามตัวบ่งชี้ทั้ง 3 วิธีของ จอห์นสโตน (Johnstone) ที่กล่าว
ข้างต้นเปรียบเทียบกับวิธีการนิยามตัวแปร 2 วิธีที่ใช้ในการวิจัยทั่วไป จะเห็นได้ว่า จอห์นสโตน
(Johnstone ) ให้ความส าคัญกับการนิยามระดับนามธรรมตามทฤษฎี หรือการนิยามโครงสร้างที่มี
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานในการนิยาม วิธีการนิยามตัวบ่งชี้ทั้ง 3 วิธี โดยเฉพาะ       
สองวิธีหลังล้วนแต่ต้องมีทฤษฎีเป็นหลักทั้งสิ้นจึงกล่าวได้ว่าการนิยามทุกวิธีในส่วนของการก าหนด  
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ตัวแปรย่อย และการก าหนดวิธีการรวมตัวแปรเป็นนิยามโครงสร้างตามทฤษฎีทั้งสิ้น ส่วนการแบ่ง
ประเภทวิธีการนิยามนั้นเป็นเพียงการแบ่งโดยใช้เกณฑ์มาก าหนดว่าน้ าหนักตัวแปรย่อยจะใช้ทฤษฎี 
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์เท่านั้น สรุปได้ว่านิยามเชิงประจักษ์มีลักษณะเทียบเคียงได้กับนิยามเชิงทฤษฎี 
ต่างกันที่การก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยในวิธีแรกใช้ทฤษฎี ส่วนในวิธีหลังใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ในจ านวนวิธีการก าหนดนิยามตัวบ่งชี้ทั้ง 3 วิธี ที่กล่าวข้างต้นนั้น วิธีการนิยาม        
เชิงประจักษ์ เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด ประเด็นที่น่าสังเกตเกี่ยวกับการก าหนดนิยามเชิงประจักษ์ 
คือ การก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยนั้น ในความเป็นจริงมิใช่การก าหนดนิยามจากการศึกษาเอกสาร
และทฤษฎี แต่เป็นการด าเนินการวิจัยโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อเปรียบเทียบการก าหนด
นิยามเชิงประจักษ์ซึ่งต้องใช้การวิจัยในการนิยาม กับการวิจัยที่มีการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้น หรือโมเดลลิสเรล (Linear Structural RELationship model or LISREL 
model) จะเห็นได้ว่ามีวิธีการสอดคล้องกัน เนื่องจากการก าหนดนิยามเชิงประจักษ์ของตัวบ่งชี้มีงาน
ส าคัญสองส่วน 

ส่วนแรก เป็นการก าหนดโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ว่าตัวบ่งชี้ประกอบด้วย        
ตัวแปรย่อยอะไร และอย่างไร โดยมีทฤษฎีเป็นพ้ืนฐานรองรับ โมเดลที่ได้เป็น โมเดลการวัด 
(Measurement model) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรย่อยซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ 
(Observed variables) กับตวับ่งชี้ซึ่งเป็นตัวแปรแฝง (Latent variables) 

งานส่วนที่สอง คือ การก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรย่อยจากข้อมูล         
เชิงประจักษ์โดยการวิจัย งานส่วนนี้เป็นงานวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลนั่นเอง กล่าวคือ 
นักวิจัยต้องรวบรวมข้อมูลได้แก่ตัวแปรย่อยทั้งหลายตามโมเดลที่พัฒนาขึ้น แล้วน ามาวิเคราะห์ให้ได้
ค่าน้ าหนักตัวแปรย่อยที่จะใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้ วิธีการวิเคราะห์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ใช้เมื่อมีทฤษฎีรองรับโมเดลแบบหนักแน่นเข้มแข็ง และ
สามารถตรวจสอบความตรงของโมเดลโดยพิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามทฤษฎีกับ
ข้อมูล เมื่อพบว่าโมเดลมีความตรง จึงน าสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและค่าน้ าหนัก
ความส าคัญของตัวแปรย่อยมาสร้างตัวแปรแฝง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) 
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลในกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้  คือ การด าเนินการวัดตัวแปร

ย่อย ได้แก่ การสร้างเครื่องมือส าหรับวัด การทดลองใช้และการปรับปรุงเครื่องมือ ตลอดจนการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การออกภาคสนามเพ่ือใช้
เครื่องมือเก็บข้อมูล และการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่เป็นตัวแปรย่อยซึ่งจะน ามารวมเป็นตัว
บ่งชี้ ในขั้นตอนนี้มีวิธีการด าเนินงานแล้ว 

4. การสร้างตัวบ่งชี้ 
ในขั้นตอนนี้นักวิจัยสร้างสเกล (Scaling) ตัวบ่งชี้โดยน าตัวแปรย่อยที่ได้จากการ

รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์รวมให้ได้เป็นตัวบ่งชี้ โดยใช้วิธีการรวมตัวแปรย่อย และการก าหนดน้ าหนัก
ตัวแปรย่อยตามท่ีได้นิยามตัวบ่งชี้ไว้ 
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5. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality check) ตัวบ่งชี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมถึงการ

ตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรย่อย และตัวบ่งชี้ด้วย โดยตรวจสอบทั้งเรื่องความเที่ยง (Reliability) 
ความตรง (Validity) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ความเป็นประโยชน์ (Utility) ความเหมาะสม 
(Appropriateness) และความเชื่อถือได้ (Credibility) 

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพซึ่งจะใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารและการจัดการระบบการศึกษา
ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ 4 ประการ ประการแรก ตัวบ่งชี้ควรมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ เหมาะสม
กับเวลาและสถานที่ สารสนเทศที่ได้จากตัวบ่งชี้ต้องสามารถบอกถึงสถานะ และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง หรือสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันเวลาให้ผู้บริหารสามารถด าเนินการ
แก้ปัญหาได้ทันท่วงที ประการ ที่สอง ตัวบ่งชี้ควรตรงกับความต้องการหรือจุดมุ่งหมายของการใช้งาน 
ตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายการศึกษาไม่ควรจะมีลักษณะเป็นแบบเดียวกับตัวบ่งชี้
ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในการบรรยายสภาพของระบบการศึกษา แต่อาจจะมีตัวบ่งชี้ย่อยบางตัว
เหมือนกันได้ ประการที่สาม  ตัวบ่งชี้ควรมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของการวัด คือ มีความตรง ความ
เที่ยง ความเป็นปรนัย และใช้ปฏิบัติได้จริง คุณสมบัติข้อนี้มีความส าคัญมาก ในการสร้างหรือการ
พัฒนาตัวบ่งชี้จึงต้อง มีการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ทุกครั้ง ประการสุดท้าย ตัวบ่งชี้ควรมี
กฎเกณฑ์การวัด (Measurement rules) ที่มีความเป็นกลาง มีความเป็นทั่วไป และให้สารสนเทศ 
เชิงปริมาณท่ีใช้เปรียบเทียบกันได้ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด ระหว่างเขตในประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง หรือการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

ในทางปฏิบัติ นักประเมินนิยมตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) 
ของตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) 
โดยมีทฤษฎีหรือนิยามตัวบ่งชี้รองรับโมเดลแบบหนักแน่นเข้มแข็ง และสามารถตรวจสอบความตรง
ของโมเดลโดยพิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามทฤษฎีกับข้อมูล ด้วยโปรแกรมการ
วิเคราะห์ข้อมูลลิสเรล (Linear Structural RELationship = LISREL) นอกจากนี้ยังนิยมตรวจสอบ
ความตรงเชิงท านาย (Predictive validity) และความตรงร่วมสมัย (Concurrent validity) โดยการ
ใช้ผลการวัดด้วยเครื่องมือชนิดอ่ืนเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ นักประเมินหลายคนนิยมตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

6. การจัดเข้าบริบท และการน าเสนอรายงาน (Contextualization and 
presentation) 

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีความส าคัญมากเพราะเป็นการสื่อสาร 
(Communication) ระหว่างนักประเมินที่เป็นผู้พัฒนากับผู้ใช้ตัวบ่งชี้ หลังจากสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของตัวบ่งชี้แล้ว นักประเมินต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ค่าของตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับบริบท 
(Context) โดยอาจวิเคราะห์ตีความแยกตามระดับเขตการศึกษา จังหวัด อ าเภอ โรงเรียน หรือแยก
ตามประเภทของบุคลากร หรืออาจวิเคราะห์ตีความในระดับมหภาค แล้วจึงรายงานค่าของตัวบ่งชี้ ให้
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ผู้บริโภค/ผู้บริหาร/นักวางแผน/นักวิจัย ตลอดจนนักการศึกษาทั่ วไปได้ทราบและใช้ประโยชน์จาก  
ตัวบ่งชี้ได้อย่างถูกต้องต่อไป27 

เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดทางการศึกษาและจิตวิทยาได้แก่ แบบสอบ (Test) และแบบวัด
(Scale) อันเป็นชุดของค าถามที่ใช้เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้ผู้ตอบท าการตอบสนองส าหรับเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมซึ่งเป็นตัวแทนมวลคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ของสิ่งที่
มุ่งวัดข้อมูลจากการตอบสนองจะถูกน ามาตรวจให้คะแนนตามสเกลที่ก าหนดไว้เป็นกฎเกณฑ์ผลจากการวัด
จึงท าให้ได้ค่าเชิงปริมาณของคุณลักษณะที่ต้องการวัดนั้นการวัดคุณลักษณะภายในของบุคคลดังกล่าว
จะมีความเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อผู้วัดมีแนวคิดหรือทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ต้องการวัดและมี
กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีการทดสอบเพ่ือท าการวัดคุณลักษณะนั้นจึงจะสามารถสร้างเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปอ้างอิงถึงค่าของคุณลักษณะนั้น 

หลังจากก าหนดจุดมุ่งหมายของการวัดตลอดจนมีการศึกษาท าความเข้าใจว่าสิ่งที่มุ่งวัด
คืออะไรและควรวัดสิ่งนั้นอย่างไรแล้วจากนั้นจึงท าการสร้างเครื่องมือซึ่งมีข้ันตอนส าคัญดังนี้ 

1. ก าหนดนิยามและพฤติกรรมชี้วัดของคุณลักษณะที่มุ่งวัด 
การวัดคุณลักษณะภายในของบุคคลได้อย่างเหมาะสมนั้นผู้วัดจ าเป็นต้องมีแนวคิดที่

ชัดเจนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่มุ่งวัดโดยมีการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมชี้วัดที่
ครอบคลุมคุณลักษณะนั้น 

2. ออกแบบการสร้างเครื่องมือ 
ในการออกแบบการสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะภายในของบุคคลนั้นผู้วัดจะต้อง

คัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานตามพฤติกรรม
ชี้วัดรวมทั้งก าหนดแนวทางของค าถามค าตอบและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 

 2.1 เลือกประเภทของเครื่องมือ ผู้วัดจะต้องเลือกประเภทเครื่องมือที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับธรรมชาติของคุณลักษณะที่มุ่งวัดโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ 

 2.2 ก าหนดรูปแบบของค าถามรูปแบบของค าตอบและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
สอดคล้องกับประเภทของเครื่องมือนั้น 

3. ลงมือสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ 
ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถน าไปใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาการวิจัยได้เป็นอย่างดีจ าเป็นจะต้องมีขั้นตอนที่
เป็นระบบในการสร้างและพัฒนาโดยหลังจากสร้างเครื่องมือเสร็จแล้วจะต้องน าเครื่องมือวิเค ราะห์
เพ่ือหาค่าบ่งชี้คุณภาพของเครื่องมือนั้นการสร้างและพัฒนาเครื่องมือลงมือตามแนวทางที่ออกแบบไว้
ดังนี้ 

                                                        
27นงลักษณ์ วิรัชชัย, “การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมิน” (เอกสารในการประชุมวิชาการ เรื่อง 

เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม เสนอทีโ่รงแรมแอมบาสเดอร์, 29 สิงหาคม 2551), 5. 
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 3.1 ร่างข้อค าถาม ร่างค าชี้แจงในการตอบ ร่างข้อค าถามครอบคลุมรายการ
พฤติกรรมชี้วัดที่ออกแบบไว้รวมทั้งวิธีการตอบค าถาม 

 3.2 ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญน าร่างเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญ  (ไม่ควร    
ต่ ากว่า 5 คน) ท าการตรวจสอบความตรงตามจุดประสงค์ของรายการข้อค าถาม (Item Objective 
Congruence : IOC) ค าถามรายข้อควรมีดัชนีความตรงไม่ต่ ากว่า 0.80 และท าการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

 3.3 ทดลองใช้และวิเคราะห์คุณภาพน าเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  (ไม่
ควรต่ ากว่า 30 คน) ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มบุคคลที่จะใช้จริงเพื่อวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) ของ
เครื่องมือด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s α) ค่าที่ได้ไม่ควร    
ต่ ากว่า 0.60 ถ้าจะให้ดีควรมีค่าเข้าใกล้ 1.00 หรือมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปตลอดจนควรวิเคราะห์ค่า
ความตรงด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) เพ่ือยืนยันความตรงเชิงโครงสร้างหรือ
ความตรงเชิงทฤษฎี (Construct validity) ของเครื่องมือในกรณีที่เครื่องมือมีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์
จะต้องปรับปรุงแก้ไขจนมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีพึงประสงค์28 

3.4 การยืนยันอีกครั้งจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาความเที่ยงตรง ซึ่งบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร กล่าว
ว่า ความเท่ียงตรงเป็นคุณภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในการท านายอนาคตของ
พฤติกรรมหรือเป็นค่าสหสัมพันธ์ของเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับองค์ประกอบที่ต้องการวัดซึ่งเครื่องมือ    
แต่ละอย่างจะมีจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง ดังนั้นเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงในจุดมุ่งหมายหนึ่ง        
ไม่จ าเป็นต้องมีความเที่ยงตรงในจุดมุ่งหมายทั้งหมด29  

วิธีการหาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับเป็นวิธีการที่ประยุกต์จากแฮมเบลตัน
และคณะ30 มีดังนี ้

ขั้นที่ 1 น าเครื่องมือที่สร้างพร้อมเนื้อหาสาระ/โครงสร้างที่ต้องการวัดไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ได้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้างที่ก าหนดเกณฑ์เพ่ือแสดง
ความคิดเห็นดังนี้ 

ให้ 1 เมื่อพิจารณาว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้าง 
 2 เมื่อพิจารณาว่าข้อค าถามจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมาก 
 3 เมื่อพิจารณาว่าข้อค าถามจะต้องได้รับแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย 
 4 เมื่อพิจารณาว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้าง 
ขั้นที ่2 รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาการแจกแจงเป็นตาราง 
ขั้นที ่3 รวมจ านวนข้อค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ให้ความคิดเห็นในระดับ 3 และ 4 

                                                        
28ศิริชัย กาญจนวาสี, การวัดและประเมินความสามารถในการคิดในวิทยาการด้าน

การคิด (กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2544), 3. 
29บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 3 

(กรุงเทพฯ: อินเตอร์เทคพริ้นติ้ง, 2547), 224. 
30Howard  Wainer, and Henry I Braun, Test Validity (U.S.A. Lawrence 

ErlbaumAssociates, 1988), 20. 
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ขั้นที่ 4 หาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากสูตรค านวณ 
 

 
 
 
เมื่อ CVI   เป็นดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

                  เป็นจ านวนข้อที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ระดับ 3 และ4  
N   เป็นจ านวนข้อสอบทั้งหมด 

 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป และควรน า

ข้อค าถามที่ได้จากข้อที่ 1 และ 2 ไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เครื่องมือวิจัยมีความครอบคลุมตัวแปรที่
ต้องการศึกษาดังตัวอย่างการหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา31 

4. น าเครื่องมือไปใช้จริง 
เครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและการวิเคราะห์คุณภาพตาม

เกณฑ์แล้วสามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวัดและประเมินคุณลักษณะภายในของบุคคล
ได้อย่างมีคุณภาพต่อไปเครื่องมือใดก็ตามเมื่อผ่านการใช้ไประยะหนึ่งแล้วควรมีการตรวจสอบคุณภาพ     
ซ้ าเป็นระยะๆ เพ่ือพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป 

3. แนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัด 
จอห์นสโตน (Johnstone) อธิบายถึงวิธีการสร้างหรือพัฒนาตัวชี้วัดซึ่งประกอบด้วย    

3 วิธีการหลักดังนี้ 
1. การพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือการน าผลไปใช้ (Pragmatic reduction) การพัฒนาตัวชี้วัด

เพ่ือการน าผลไปใช้ท าได้ 2 แนวทางด้วยกันคือ 
 1.1 การคัดเลือกตัวแปรมาจ านวนหนึ่งที่ผู้พัฒนาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม  

ที่จะน ามาใช้ก าหนดตัวชี้ วัด  ซึ่ งการพัฒนาตัวบ่ งชี้ แนวทางนี้จะได้ตั วชี้ วัดที่ เป็นตัวแทน 
(Representative  indication) 

 1.2 การคัดเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันมาท าการรวมเข้าด้วยกัน (Combination) เพ่ือ
ลดจ านวนตัวแปรลงซึ่งการพัฒนาตัวชี้วัดแนวทางนี้จะได้ตัวชี้วัดที่มีความชัดเจนในการบ่งชี้ถึง
คุณลักษณะของสถานการณ์นั้นๆจุดอ่อนของวิธีการพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือการน าผลไปใช้คือการคัดเลือก
ตัวแปรโดยอาศัยดุลยพินิจของผู้เลือกหรือผู้ศึกษาตัวชี้วัดซึ่งอาจเกิดความล าเอียงในการคัดเลือก    
ตัวแปรได้วิธีการพัฒนาตัวชี้วัดจึงไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร 

2. การพัฒนาตัวชี้วัดโดยยึดหลักทฤษฎี (Theoretical method) การพัฒนาตัวชี้วัด
โดยยึดหลักทฤษฎีเป็นวิธีการน าตัวแปรจ านวนหนึ่งที่ได้มาจากการคัดเลือกตามหลักทฤษฎีมาพิจารณาก าหนด
น้ าหนักตัวแปรตามความส าคัญของตัวแปรจากนั้นน ามาค านวณค่าตัวชี้วัดรวมด้วยวิธีการตามหลัก

                                                        
31Davis, S. et al, “Promotion has a negative effect on brand evaluation,” 

Journal of Marketing Research, 29 (Feb), 1992, 104. 
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คณิตศาสตร์ในการพัฒนาตัวชี้วัดโดยยึดหลักทฤษฎีเพ่ือให้ได้ตัวชี้วัดที่ดีและถูกต้องตามหลักทฤษฎี
จ าเป็นต้องอาศัยหลักการส าคัญ 2 ประการได้แก ่

 2.1 หลักการที่ 1 คัดเลือกตัวแปรองค์ประกอบ (Selecting the component  variables)
เพ่ือให้ตัวแปรองค์ประกอบที่คัดเลือกมามีความเหมาะสมในการน ามาก าหนดตัวชี้วัด  ประการแรก   
ที่ต้องศึกษาคือผู้วิจัยจ าเป็นต้องศึกษาคุณลักษณะของสภาวการณ์ที่ต้องการน าตัวชี้วัดที่พัฒนาได้มา
บ่งชี้ความมีคุณภาพการท างานซึ่งอาจใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Document) ข้อเสนอเชิงทฤษฎี 
(Theoretical proposition) หรือความคิดเห็นที่สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (Expert consensus) ซึ่งข้อมูล  
ที่ได้ในขั้นตอนนี้จะน ามาใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกตัวแปรองค์ประกอบที่จะน ามาก าหนดตัวชี้วัดใน
กรณีที่ตัวแปรองค์ประกอบมีจ านวนมาก ผู้วิจัยควรต้องท าการลดจ านวนตัวแปรให้เหลือน้อยตัวเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาความเกี่ยวพันของตัวแปร (Confounding) ซึ่งจะท าให้เกิดความยุ่งยากในการแปล
ความหมายของผลที่ได้การลดจ านวนตัวแปร ท าได้โดยการยุบรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันเข้า
ด้วยกัน หรือโดยการคัดเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงมาเพียงตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง ทั้งนี้ในการ
พิจารณาว่าตัวแปรใดมีความสัมพันธ์กับตัวใดสูงนั้น ท าได้โดยใช้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือหา
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 2.2 หลักการที่ 2 หลักการก าหนดน้ าหนักตัวแปร (Defining the weights) การ
ก าหนดน้ าหนักให้กับตัวแปรที่น ามาศึกษากระท าได้ 3 วิธีการดังนี้ 

   วิธีการที่ 1 การก าหนดน้ าหนักตัวแปรโดยใช้ความคิดเห็นในกรณีนี้สามารถท าการ
ก าหนดน้ าหนักตัวแปรแต่ละตัวให้มีน้ าหนักเท่า ๆ กันหรือก าหนดน้ าหนักตัวแปรแต่ละตัวให้แตกต่าง
กันก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าตัวแปรที่น ามาศึกษามีความส าคัญเท่าเทียมกันหรือไม่ในการก าหนดน้ าหนัก     
ตัวแปรอาจก าหนดจากช่วงระดับต่าง ๆ กันเช่นก าหนดจากช่วงระดับ 1–5 หรือก าหนดจากช่วงระดับ   
1–7 หรือ 1–10 เป็นต้นส าหรับการพิจารณาน้ าหนักของตัวแปรอาจใช้ความคิดเห็นของผู้วิจัยหรือใช้
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญก็ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วการก าหนดน้ าหนักตัวแปรโดยผู้เชี่ยวชาญจะได้รับ
การยอมรับมากกว่าการก าหนดน้ าหนักโดยผู้วิจัยโดยเฉพาะการก าหนดน้ าหนักตัวแปรที่มีความซับซ้อน
นอกจากนี้การก าหนดน้ าหนักตัวแปรโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เดลฟายเทคนิคก็เป็นที่นิยมกัน 

 วิธีการที่ 2 การก าหนดน้ าหนักตัวแปรโดยพิจารณาจากระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
การได้มาซึ่งการผลิตค่าของตัวแปรนั้นๆเช่นการก าหนดค่าน้ าหนักตัวแปรวุฒิปริญญาเอกมากกว่า    
ตัวแปรวุฒิปริญญาตรีเนื่องจากระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาของวุฒิปริญญาเอกมากกว่า
ปริญญาตรีเป็นต้น 

วิธีการที่ 3 การก าหนดน้ าหนักตัวแปรโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ได้มีผู้ท าการศึกษาและก าหนด
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 

3. การพัฒนาตัวชี้วัดโดยวิธีเชิงประจักษ์ (Empirical method)การศึกษาตัวชี้วัดโดยวิธี
เชิงประจักษ์เป็นวิธีการศึกษาตัวชี้วัดที่มีความใกล้เคียงกับวิธีการพัฒนาตัวชี้วัดโดยยึดทฤษฎีต่างกัน
แต่เพียงการก าหนดน้ าหนักตัวแปรของวิธีการศึกษาตัวชี้วัดโดยยึดหลักทฤษฎีเป็นการก าหนดน้ าหนัก
ตามความส าคัญของตัวแปรซึ่งอาจใช้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือวิธีการอ่ืนๆที่กล่าวไว้แล้วส่วน
การก าหนดน้ าหนักตัวแปรของวิธีการพัฒนาตัวชี้วัดโดยเชิงประจักษ์เป็นการใช้วิธีการทางหลักสถิติ
ได้แก่การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ปัญหาที่อาจพบได้จากวิธีการศึกษาตัวชี้วัดโดย
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วิธีเชิงประจักษ์คือปัญหาเกี่ยวกับการขาดซึ่งความชัดเจนของข้อมูลที่น ามาใช้ก าหนดคุณลักษณะของ
ตัวชี้วัดและปัญหาความล าเอียงในการคัดเลือกตัวแปรองค์ประกอบนอกจากนี้แล้วการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบอาจพบปัญหาเกี่ยวกับความไม่เพียงพอของขนาดกลุ่มตัวอย่าง     
ที่น ามาศึกษาโดยเฉพาะในกรณีที่ตัวแปรที่น ามาศึกษามีจ านวนมากเนื่องจากต้องใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่น ามาศึกษา 10 เท่าของจ านวนตัวแปรเป็นอย่างน้อย 

ลักษณะส าคัญของตัวชี้วัดมีดังนี ้
1. ตัวชี้วัดไม่จ าเป็นต้องชี้บอกสิ่งต่างๆ หรือบ่งบอกธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ได้อย่าง

แม่นย า ตัวชี้วัดเป็นเพียงตัวบอกหรือตัวบ่งชี้สิ่งต่างๆ ในลักษณะการประมาณอาจจะมากกว่าหรือ
น้อยกว่าเป็นจริงบ้าง 

2. ตัวชี้วัดจะประกอบด้วยตัวแปรหลายๆ ตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกันเพ่ือที่จะบ่งบอก
หรือบ่งชี้ให้เห็นถึงลักษณะกว้าง ๆ ของสภาพการณ์ระบบนั้น ๆ 

3. ตัวชี้วัดที่ใช้บ่งชี้ปริมาณของสิ่งใดควรก าหนดในลักษณะปริมาณหรือคิดเป็นค่าตัวเลข
ได้ไม่ใช่ก าหนดในลักษณะการบรรยายข้อความล้วน ๆ 

4. ตัวชี้วัดสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลาหนึ่งหรือระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะเป็น
ช่วงระยะเวลาใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความไวของการผันแปรของระบบที่น ามาก าหนดตัวชี้วัด 

5. ตัวชี้วัดควรต้องพัฒนามาจากการรวบรวมอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการศึกษาวิจัย
เพราะจะท าให้ตัวชี้วัดที่ศึกษาข้ึนมีความน่าเชื่อถือ 

ลักษณะที่ดีของตัวชี้วัดมีลักษณะดังนี้ 
1. มีความสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรครอบคลุมบทบาทหลักขององค์กรรวมทั้ง

ครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพการท างานทั้งในด้านปัจจัยตัวป้อนปัจจัยกระบวนการและปัจจัย
ผลผลิต 

2. สามารถน ามาใช้ควบคุมและประเมินการท างานหรือเป็นการประเมินตนเองเพ่ือน า
ผลการประเมินที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานในองค์กร รวมทั้งน ามาใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจในการจัดการพัฒนาองค์กร 

3. มีความตรงมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์กร 
4. มีความชัดเจนไม่คลุมเครือและไม่ผันแปรง่ายนัก32 
เมเยอร์–โอคและบาร์น (Mayer-Oakes and Barnes) ได้กล่าวถึงการพัฒนาตัวชี้วัดไว้

ดังนี้คือ 
1. ข้อมูลสนับสนุนจากการทบทวนวรรณกรรมในวารสารวิชาการเพ่ือการพัฒนาเครื่อง   

ชี้วัดส่วนใหญ่มาจากการศึกษาท่ีเป็นความสามารถมากกว่าการศึกษาประสิทธิผลท าให้อาจไม่สามารถ
น ามาใช้ในสถานการณ์จริง 

2. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระดับและองค์ประกอบต่างๆ ของการดูแลรักษา
ด้วยวิธีการบางอย่างท าให้ตัวชี้วัดอาจต้องมีความยืดหยุ่นในการน าไปใช้งาน33 

                                                        
32J.N. Johnstone, Indicators of Education Systems (London: The Ancher 

Press, Tiptree Essex), 1981,  57. 
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นอกจากนี้การศึกษาของ จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์ พบปัญหาในการพัฒนาตัวชี้วัดคือ 
1. ปัญหาระดับแนวคิดเก่ียวกับความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้ตัวชี้วัดและการใช้ประโยชน์ 
3. ปัญหาด้านการด าเนินงานและการสนับสนุนตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างการเก็บรวบรวม

ข้อมูลระบบเอกสารตลอดจนการสนับสนุนด้านทรัพยากรคนและเวลา 
4. ปัญหาเกี่ยวกับเจตคติของบุคลากรหมายถึงความเข้าใจต่อความส าคัญในการเก็บ

ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือการรายงานตนเองหรือความเข้าใจว่าเป็นการจับผิด34 
สมชาติ  โตรักษา ได้กล่าวถึงการพัฒนาและประโยชน์ของเครื่องมือไว้ดังนี้คือ 

1. เป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องมีในการท างาน 
2. เป็นสิ่งที่ช่วยก าหนดเป้าหมายของการท างานให้ชัดเจน 
3. เป็นพื้นฐานของการพัฒนางาน 
4. ช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่องช่วยในการวางแผนควบคุม 
ประเมินผลการด าเนินงานและปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้เหมาะสม35 
สมเกียรติ  โพธิสัตย์ ได้กล่าวเพ่ิมเติมถึงประโยชน์และการพัฒนาเครื่องมือไว้ดังนี้ 
1. เป็นเครื่องมือในการติดตามคุณภาพจึงช่วยให้สามารถธ ารงรักษาระบบให้มีความ

สม่ าเสมอไม่แปรปรวน 
2. ใช้เป็นตัวบ่งบอกให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยการวิเคราะห์ค่าของตัวชี้วัดว่ามีความ

เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรกระบวนการที่ใช้หรือไม่และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์    
พันธกิจวิสัยทัศน์ขององค์กรหรือไม่สมควรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

3. ท าให้รู้จักตนเองและสามารถประเมินสถานการณ์ปัจจุบันได้ 
4. แสดงให้เห็นถึงผลการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือในการ

ติดตามการปฏิบัติงาน 
5. เป็นการค้นหาโอกาสพัฒนาวางแผนการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรและจัดสรร

ทรัพยากรบนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงาน 
6. เป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกันและเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบ

ผลงาน36 

                                                                                                                                                              
33S.A. Mayer – Oakes and C. Barns, “Developing Indicators for the Medicare 

Quality Indicator System: Challenges and Lessons Learned,” (Joint Commission   
Journal on Quality Improvement, 1997), 42–43. 

34จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคนอ่ืนๆ, เครื่องชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล: Hospital 
Quality Indicators (กรุงเทพฯ: ดีไซร์, 2543), 81–82. 

35สมชาติ โตรักษา, หลักการบริหารโรงพยาบาล, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: พี.เอ็น.   
การพิมพ์, 2543), 34–35. 
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4.2 ความตรงภายในและความเชื่อม่ันของตัวชี้วัด 
1. ความตรงภายใน (Internal validity) ความตรงภายในของตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น     

แปรผันตามปัจจัยหลักๆ ดังนี้ 
 1.1 ความชัดเจนของค านิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่น ามาก าหนดตัวชี้วัด

เนื่องจากตัวแปรที่น ามาก าหนดตัวชี้วัดนั้นโดยปกติแล้วไม่สามารถท าการวัดได้โดยตรงจึงจ าเป็นต้อง
ให้นิยามตัวแปรในลักษณะที่เป็นเชิงปฏิบัติการที่สามารถวัดค่าได้ซึ่งหากค านิยามเชิงปฏิบัติการของตัว
แปรที่น ามาก าหนดตัวชี้วัดมีความชัดเจนและครอบคลุมมโนทัศน์ที่ศึกษามากเท่าใดรวมทั้งผู้วิจัยท า
การพัฒนาตัวชี้วัดที่ครอบคลุมและตรงตามค านิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรด้วยก็จะท าให้เพ่ิมความ
ตรงภายในของตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นแต่หากค านิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่น ามาก าหนดตัวชี้ วัด
ขาดความชัดเจนและไม่ครอบคลุมมโนทัศน์ที่ศึกษาหรือกล่าวได้ว่าเป็นการวัดตัวแปรเพียงบางส่วน  
(Fractional measurement) ซึ่งเป็นการลดความตรงภายในของตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น 

 1.2 ความผันแปรของมโนทัศน์ที่ศึกษา (Variability of concept) หากมโนทัศน์   
ที่ศึกษามีการผันแปรไปตามบริบทต่างๆ ตลอดเวลาแล้วแม้ว่าผู้วิจัยได้ท าการก าหนดค านิยาม       
เชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่น ามาก าหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจนและครอบคลุมแล้วก็ตาม ก็ยากที่จะท า
ให้ตีความหมายตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นได้ตรงกับบริบทของมโนทัศน์ที่ศึกษาซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ท าให้เป็นการลดความตรงภายในของตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น 

 1.3 ตัวชี้วัดมีความเป็นตัวแทนของมโนทัศน์ที่ศึกษา (Represent of variables)ใน
การคัดเลือกตัวชี้วัดหากได้ตัวชี้วัดที่มีความเป็นตัวแทนของมโนทัศน์ที่ศึกษาแล้วก็จะท าให้ตัวชี้วัดที่
พัฒนาขึ้นมีความตรงภายในแต่หากตัวชี้วัดขาดความเป็นตัวแทนของมโนทัศน์ที่ศึกษาก็จะเป็นการลด
ความตรงภายในของตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น 

2. ความเชื่อมั่น (Reliability) ความเชื่อมั่นของตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นขึ้นอยู่กับ 
 2.1 ความสอดคล้องของการประยุกต์ค านิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรจากท่ี 

ได้ก าหนดไว้มาใช้ในการศึกษาตัวชี้วัด 
 2.2 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพเพ่ือให้ได้ค่าตัว

แปรที่มีความน่าเชื่อถือสูง 
 2.4 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล37 
4.3 ชนิดของตัวชี้วัด 
การพิจารณาชนิดของตัวชี้วัดแบ่งเป็น 3 แบบดังนี้คือ 

                                                                                                                                                              
36สมเกียรติ โพธิสัตย,์ “ตัวชี้วัด” (เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยน     

ประสบการณ ์ระหว่างโรงพยาบาลในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital 
Accreditation) กรุงเทพมหานคร: โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์, 2541), 22–27. 

37J.N. Johnstone, Indicators of Education Systems (India: Gokhale Institute 
of Politics and Economics, 1981), 55-68. 
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 1. ตัวชี้วัดเชิงโครงสร้าง (Structure indicator) เป็นตัวชี้วัดด้านคุณภาพของ
ทรัพยากรที่ใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดการบริการขององค์กรอาจจะเป็นด้านบุคลากรวัสดุครุภัณฑ์อาคาร
สถานที่ฯลฯ 

 2. ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (Process indicator) เป็นตัวชี้วัดที่เป็นตัวก ากับหรือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งในการพัฒนาคุณภาพจะมุ่งเน้นความส าคัญที่กระบวนการเป็นส าคัญ    
ถ้าตัวชี้วัดเชิงกระบวนการดีก็จะส่งผลให้ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ดี 

 3. ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome indicator) เป็นการวัดผลการท างานของ
องค์กรหรือผลลัพธ์จากกระบวนการให้บริการ38 

4.4 ประโยชน์ของตัวชี้วัด 
 1. เป็นเครื่องมือในการติดตาม (Monitor) ตัวชี้วัดเป็นเพียงหนทางหนึ่งที่จะ

ติดตาม (Monitor) คุณภาพของการบริการแต่ไม่ใช่เป็นการบ่งบอกคุณภาพได้โดยตรงเพราะคุณภาพ
มีหลายมิติไม่สามารถแสดงได้โดยตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งการติดตามท าให้สามารถธ ารงรักษาระบบให้มี
ความสม่ าเสมอไม่แปรปรวน 

 2. ใช้เป็นตัวบ่งบอกให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยการวิเคราะห์ค่าของตัวชี้วัดว่ามี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรกระบวนการที่ใช้แล้วหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พันธกิจ
วิสัยทัศน์หรือไม่สมควรจะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไม่39 

จากการศึกษาการพัฒนาเครื่องมือ ตัวชี้วัดนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ เพราะใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพฤติกรรมบุคคล  เครื่องมือที่ดีต้องสร้างอย่างถูกหลักการ มีความรอบคอบ พิถีพิถันในการสร้าง 
ในการพัฒนาเครื่องมือสร้างตามกรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมบุคคลที่ส่งผลต่อองค์ประกอบหรือ    
ตัวบ่งชี้พฤติกรรมมีการก าหนดน้ าหนักตัวแปรของวิธีการศึกษาตัวชี้วัดโดยยึดหลักทฤษฎีเป็นการก าหนด
น้ าหนักตามความส าคัญของตัวแปรซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของเครื่องมือและผลของการศึกษาที่ได้ 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการวัดพฤติกรรม ถ้าแบบทดสอบมีคุณภาพดีจะส่งผลให้
งานวิจัยมีคุณภาพเช่นกัน คุณภาพของแบบทดสอบเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ความเที่ยงตรง  
(Validity) ความเชื่อมั่น  (Reliability) อ านาจจ าแนก (Discrimination) และความเป็นปรนัย 
(Objectivity) 

ความเที่ยงตรง  (Validity) 
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของความเที่ยงตรง (Validity) ไว้ดังนี้  

                                                        
38อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคนอ่ืนๆ, ก้าวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาล, พิมพ์ครั้ง

ที่ 4  (กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2543), 67–68. 
39สมเกียรติ  โพธิสัตย์ , “ตัวชี้ วัด” ในเอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างโรงพยาบาลในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (Hospital 
Accreditation), 22–27. 
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เกียรติสุดา ศรีสุข กล่าวว่า ความเที่ยงตรงหมายถึง การที่เครื่องมือสามารถวัดได้ตรง
และครบถ้วน ในสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การใช้เครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงสูงจะท าให้ผู้วิจัยสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการได้อย่ างถูกต้องและ
ครบถ้วน40 

 จิตราภา กุณฑลบุตร การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ คือการพิจารณาว่าเครื่องมือ
ที่จะน าไปใช้มีระดับความสามารถในการวัดตรงตามสิ่งที่ต้องการวัดหรือไม่41 

 เชิดศักดิ์  โฆวาสินธ์ ให้นิยามความเที่ยงตรง คือความเหมาะสมสมบูรณ์มีประโยชน์ ใน
การอ้างอิงสิ่งที่เป็นเป้าหมายเฉพาะ จากผลการวัดหรือคะแนนบุญเรียงขจรศิลป์ (2545: 161) กล่าวว่า 
ความตรงของเครื่องมือ (Validity) คือคุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการวัดตาม
วัตถุประสงค์หรือจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง อาจจะไม่มีความตรงตามวัตถุประสงค์อ่ืนๆ42 

     มาเรียม  นิลพันธุ์ กล่าวว่า ความเที่ยงตรง คือ คุณสมบัติของเครื่องมือนั้น วัดได้ในสิ่งที่
ต้องการจะวัด หรือวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ที่จะวัด และสามารถน าไปแปลผลได้ตรงตาม
จุดประสงค์43 

 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ ให้ความหมายของความเที่ยงตรงว่า เป็นการวัดได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และพฤติกรรมที่ต้องการให้วัด วัดได้ครอบคลุมครบถ้วน ตามเนื้อหาที่ต้องการวัดและ
วัดได้ถูกต้องตรงความเป็นจริง44 

 สุวิมล ติรกานันท์ กล่าวว่า ความเท่ียงตรง หมายถึง ความแม่นย าของเครื่องมือในการวัด
สิ่งที่ต้องการจะวัดซึ่งสามารถบอกถึงสภาพที่แท้จริงของตัวแปรที่ศึกษา45 

 รัตนะ บัวสนธ์ กล่าวว่าความเที่ยงตรง หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล แล้วจะท าให้ได้ข้อมูลแม่นย าตรงตามต้องการที่จะได้46 

ศิริชัย กาญจนวาสี ให้ความหมายของความเที่ยงตรงว่า เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญ ของ
เครื่องมือวัดผล ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านความถูกต้องของผลที่ได้จากการวัด ท าให้สามารถน า
คะแนนที่ได้ไปแปลความหมายถึงสิ่งที่มุ่งวัดได้อย่างเหมาะสม47 

                                                        
40เกียรติสุดา ศรีสุข, ระเบียบวิธีวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (เชียงใหม่: ครองช่าง, 2552), 138.  
41จิตราภา กุณฑลบุตร, การวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์สหธรรมิก, 

2550), 185.  
42เชิดศักดิ์  โฆวาสินธ์, การวิจัยทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2549), 195.  
43มาเรียม นิลพันธุ์ , วิธีวิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่8 (นครปฐม: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 176. 
44บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: 

จามจุรีโปรดักส์, 2549), 258.  
45สุวิมล ติรกานันท์, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬเลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 163.  
46รัตนะ บัวสนธ์, การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (พิษณุโลก: 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551), 163.  
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โดยสรุปความเที่ยงตรง (Validity) เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดของเครื่องมือ เครื่องมือ
ทุกชนิด ต้องมีความเที่ยงตรง โดยสามารถวัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการหรือวัดในสิ่งที่ต้องการ
วัดได้ถูกต้องแม่นย า ครบถ้วนตามหลักการวัดผล 

ความเที่ยงตรงเป็นคุณภาพของแบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบที่ผู้ทดสอบได้
พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะวัดอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามที่ผู้
วัดต้องการ ซึ่งแบบทดสอบทุกชนิดจะต้องน าไปทดสอบเพ่ือหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรง จะถือได้
ว่าเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่จะวัด  และผลที่ได้จากการวัดจะถูกต้องตรงตาม
ความต้องการ ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบจ าแนกเป็น  3  แบบ  ดังนี้  

1. ความตรงตามเนื้อหา 
  ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) หมายถึง การที่ผู้สอนออกแบบทดสอบได้ตรง

ตามเนื้อหาที่สอนในการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาสามารถด าเนินการได้โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านเนื้อหา พิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบโดยพิจารณาเป็นรายข้อ  
วิธีการพิจารณาแบบนี้จะเรียกว่าการหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of Item – 
Objective  Congruence: IOC)   

2. ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ 
  ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ (Criterion related validity) หมายถึง การวัดคุณภาพ

ของแบบทดสอบ โดยเอาผลการวัดของแบบทดสอบไปหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น ระดับ
ผลการเรียน เป็นต้น ถ้าผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนดี เมื่อท าข้อสอบชุดนั้นแล้วพบว่าได้คะแนนสูง 
แสดงว่าแบบทดสอบนั้นมีความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ดีแต่ถ้ามีผลตรงกันข้ามแสดงว่าแบบทดสอบนั้น
ไม่มีความเที่ยงตรง การทดสอบความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์จัดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
  2.1 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent validity) หมายถึง การน าเอาผลการวัด
จากแบบทดสอบไปหาความสัมพันธ์กับผลการเรียนอื่นๆ ของผู้เรียนในปัจจุบัน เช่น การน าเอาผลการ
วัดจากแบบทดสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่สร้างขึ้น ไปหาความสัมพันธ์กับคะแนน การปฏิบัติ    
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น ถ้าผลการหาความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันสูงกล่าวคือ 
ผู้เรียนที่มีทักษะการปฏิบัติการงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สูงจะท าแบบทดสอบนั้นได้ท านอง
เดียวกันคนที่ไม่มีทักษะการปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็จะท าแบบทดสอบนั้นไม่ได้ถ้าผล
การหาความสัมพันธ์เป็นไปในทางเดียวกันคือ มีความสัมพันธ์กันสูงแสดงว่าแบบทดสอบนั้นมีความ
เที่ยงตรงเชิงสภาพสูง 
 3. ความตรงตามโครงสร้าง 
   ความตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) หมายถึง การวัดคุณภาพของ
แบบทดสอบว่าตรงตามลักษณะโครงสร้าง หรือวัดได้ครอบคลุมตามลักษณะโครงสร้างหรือไม่ โดยที่
โครงสร้างหมายถึง โครงสร้างของแบบทดสอบมาตรฐานโดยแบบทดสอบที่สร้างขึ้นจะมีมาตรฐานที่

                                                                                                                                                              
47ศิริชัย กาญจนวาส,ี ทฤษฎกีารประเมิน (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2548), 99.  
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วัดลักษณะเดียวกันกับแบบทดสอบมาตรฐานหรือไม่ สามารถค านวณหาความตรงตามโครงสร้างได้ 
โดยใช้สูตรการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ซึ่งค่า X คือค่าคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนและค่า Y คือ ค่าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาตรฐานที่วัดลักษณะเดียวกัน 
เมื่อค านวณค่าได้แล้วพบว่า ถ้าค่าที่ค านวณได้เข้าใกล้ 1 หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้นนั้นมีความ
ตรงเชิงโครงสร้างสูง ในขณะเดียวกันถ้าค่าที่ค านวณได้มีค่าเข้าใกล้ 0  แสดงว่า แบบทดสอบนั้นไม่มี
ความตรงเชิงโครงสร้าง48 
 ความเชื่อม่ัน (Reliability) 
 นักการศึกษาได้ให้ความหมายของความเชื่อมั่นไว้ดังนี้ 
 เกียรติสุดา ศรีสุข ได้ให้ความหมายความเชื่อมั่นคือ การที่เครื่องมือวัดได้ผลคงที่แน่นอน
เมื่อมีการวัดซ้ าอีก  นั่นคือจะใช้เครื่องมือนั้น ๆ วัดสิ่งเดิมกี่ครั้งก็ได้ผลเหมือนเดิมหรือใกล้เคียง
ของเดิม  เช่น การวัดน้ าหนักของหินก้อนหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปใช้เครื่องเดิมวัดอีก  ถ้าได้น้ าหนักเท่า
เดิมนั่นคือ  เครื่องมือวัดมีความคงที่ในการวัดหรือมีความเชื่อมั่น49 
 ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ ได้กล่าวว่า ถ้ามีค าถามว่า“ข้อสอบวัดความรู้สึกฉบับนี้ 
วัดได้แน่นอนคงเส้นคงวาเพียงใด” จะต้องหาความเชื่อมั่นไว้ตอบค าถามนี้ เพราะความเชื่อมั่นเป็น
ดัชนีที่จะชี้ให้เห็นว่า คะแนนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เปรียบเสมือนเอาไม้เมตรไปวัดผ้าชิ้นหนึ่ง
ตอนแรกยาว 1 เมตร วัดอีกทีก็จะได้ยาว 1 เมตร ผ้าขนาดเดิมใช้ไม้เมตรอันเดียวกันวัดถ้าไม้เมตรมี
ความเชื่อมั่นสูง ก็จะวัดได้เท่าเดิม ข้อสอบหรือแบบทดสอบก็อาศัยหลักการเดียวกันนี้ การหาความเชื่อมั่น
วัดความรู้สึกนั้นมีความคงเส้นคงวาหรือไม่ ถ้าไม่มีก็แสดงว่าขาดความเชื่อมั่น ไม่สมควรใช้วัดให้
เสียเวลา50 
 มาเรียม นิลพันธุ์ ได้กล่าวว่า ความเชื่อม่ัน คือคุณสมบัติของเครื่องมือที่ให้ผลการวัดคงที่ 
คงเส้นคงวา เป็นความคงที่ของคะแนนที่ได้จากคนกลุ่มเดียวกันสองครั้งด้วยแบบทดสอบฉบับเดิมใน
เวลาที่ต่างกัน หรือความคงที่ของคะแนนจากการทดสอบคนกลุ่มเดียวกันด้วยข้อสอบที่มีข้อสอบเท่า
เทียมกัมกัน51 
 เตือนใจ เกตุษา ได้กล่าวว่า ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบคือ ค่าความคงที่ของคะแนนที่
ได้จากการน าแบบทดสอบฉบับหนึ่งไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มเดียวกัน 2 ครั้ง หรือหลายครั้ง ความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบจึงเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับความคงเส้นคงวาของคะแนนที่ได้จากการทดสอบ 
แบบทดสอบฉบับนั้นหลายๆ ครั้ง แบบทดสอบที่มีค่าความเชื่อมั่นสูง หมายความว่า คะแนนที่ได้จาก

                                                        
  48Peter W. Airasian, Classroom Assessment, 2nded. (New York: McGraw-

Hill, 1994), 20 – 23. 
49เกียรติสุดา  ศรีสุข, ระเบียบวิธีวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (เชียงใหม่: ครองช่าง, 2552), 139.  

 50ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, การวัดด้านจิตพิสัย (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 
2543), 310.  

51มาเรียม นิลพันธุ์, วิธีวิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 8 (นครปฐม: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 180.  
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การทดสอบแบบทดสอบฉบับนั้นเป็นที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าผู้สอบจะสอบข้อสอบนั้นกี่ครั้งก็ตาม เขาก็จะได้
คะแนนเหมือนเดิมทุกครั้งไป หรือถึงแม้คะแนนจะไม่คงเดิม อาจจะได้สูงหรือต่ าไปบ้างเล็กน้อย 
(เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ เช่น ในการสอบครั้งหลังอาจจะจัดสภาพห้ องที่ไม่
เหมือนเดิม หรือผู้สอบเกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึน) ก็ตาม แต่ขอให้อันดับที่ในการสอบแต่ละครั้งเหมือนเดิม 
ก็ถือว่าแบบทดสอบฉบับนั้นมีความเชื่อมั่นสูงได้เช่นเดียวกัน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใดๆ มีค่า
อยู่ระหว่าง .00 ถึง 1.0052 
 กล่าวโดยสรุป ความเชื่อมั่น หมายถึง ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามหรือ ความคง
เส้นคงวาของผลการวัดจากการที่น าแบบทดสอบชุดนั้นไปทดสอบกับผู้เรียนไม่ว่าจะทดสอบจ านวนกี่
ครั้งก็จะได้คะแนนที่ไม่แตกต่างกัน ความเชื่อมั่นสามารถค านวณเป็นตัวเลขได้หลายวิธี และแต่ละวิธี
จะได้ค่าไม่เกิน 1 ถ้าค่าที่ค านวณได้มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า แบบทดสอบนั้นมีค่าความเชื่อมั่นสูง 
วิธีการค านวณหาค่าความเชื่อม่ันสามารถค านวณหาค่าได้หลายวิธีดังนี้ 
 1. วิธีการสอบซ้ า 
  วิธีการสอบซ้ า (Test – retest) เป็นวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ในความหมายของค าว่า ความคงที่ (Stability) โดยคะแนนที่ได้จากการสอบ 2 ครั้งจะต้องไม่มี 
ความแตกต่างกัน ในการวัดผลจะวัดในเวลาที่ต่างกันแล้วน าคะแนนที่ได้ทั้ง 2 ครั้ง มาค านวณหาค่า 
สหสัมพันธ์โดยใช้สูตรของเพียร์สัน  
 2. วิธีการใช้แบบทดสอบคู่ขนาน 
  วิธีการใช้แบบทดสอบคู่ขนาน (Parallel Form) หมายถึง การทดสอบความเชื่อมั่น
โดยใช้แบบทดสอบ 2 ชุดที่มีเนื้อหาเดียวกัน ความยากง่ายระดับเดียวกัน มีโครงสร้างเดียวกัน  
จ านวนข้อเท่ากัน ไปทดสอบกับกลุ่มผู้เรียนทั้ง 2 ฉบับ น าคะแนนที่ได้ไปค านวณหาค่าสหสัมพันธ์โดย
ใช้สูตรของเพียร์สันเหมือนกับวิธีการสอบซ้ า  
 3. วิธีการแบ่งครึ่งแบบทดสอบ 
  วิธีการแบ่งครึ่งแบบทดสอบ (Split – half) หมายถึง การน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น
โดยจัดแบ่งเป็น 2 ฉบับ จัดแบ่งตามข้อคู่และข้อคี่ ในการค านวณหาค่าความเชื่อมั่นจะใช้หลักการ
เดียวกับวิธีการสอบคู่ขนานอย่างไรก็ตามสหสัมพันธ์ที่ค านวณได้นี้จะเป็นค่าความเชื่อมั่นเพียงครึ่ง
ฉบับเท่านั้น (r1) ดังนั้นจึงต้องน าค่าที่ค านวณได้ไปค านวณหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตรของส
เพียร์-แมนบราวน์ (Spearman – Brown)   
  4. วิธีแบบคูเดอร์- ริชาร์ดสัน 
    การหาความเชื่อมั่นโดยวิธีของคูเดอร์- ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson: KR) โดย
วิธีการนี้จะแตกต่างจากวิธีการหาความเชื่อมั่นแบบต่างๆ ที่กล่าวมา จะไม่ได้ใช้การหาค่าสหสัมพันธ์
เ พ่ือทดสอบความเชื่อมั่น แต่จะใช้วิธีหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายใน ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อสอบในฉบับเดียวกัน และการค านวณหาค่าความสัมพันธ์คะแนนของข้อสอบ

                                                        
52เตือนใจ  เกตุษา, การสร้างแบบทดสอบ 1: แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์, พิมพ์ครั้งที่ 

6 (กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์, 2540), 120.  
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แต่ละข้อจะต้องแปลงให้เป็นคะแนน 2 ค่าเท่านั้น ได้แก่ ถ้าถูกจะได้ค่า 1 และถ้าผิดจะได้ค่า 0 สูตร
ในการหาความเชื่อม่ันแบบคูเดอร์– ริชาร์ดสัน 
 5. วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
  สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) หรือสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเป็นค่า
ความเชื่อม่ันที่ค านวณหาได้จากสูตรครอนบาค (Cronbach) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
โดยแบบทดสอบค่าคะแนนที่ได้อาจจะเป็นค่าอะไรก็ได้ที่มีค่ามากกว่า 1 
  อ านาจจ าแนก  
   บุญชม ศรีสะอาด ได้ให้ความหมายของ อ านาจจ าแนก (Discrimination) หรือ การจ าแนก 
เป็นค่าสถิติที่ใช้อธิบายคุณภาพของข้อสอบหรือข้อค าถามรายข้อโดยทั่วไป มีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 
+1.00 ถ้ามีค่าเท่ากับ 1.00 ถือว่ามีค่าอ านาจจ าแนกที่สมบูรณ์ ถ้ามีค่าเท่ากับ -1.00 ถือว่ามีอ านาจ
จ าแนกในทางตรงกันข้ามสูงสุด เป็นลักษณะที่ไม่พึงปรารถนา ไม่ค่อยพบและไม่น่าพบถ้ามีค่าเท่ากับ  
.00 นับว่าไม่มีอ านาจจ าแนก ค่าอ านาจจ าแนกที่เป็นบวกมีค่าสูง เป็นสิ่งที่พึ งปรารถนา ค่าอ านาจ
จ าแนกที่เป็นลบเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา53 
 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ กล่าวว่าอ านาจจ าแนก หมายถึง การที่ข้อค าถามสามารถจัดแบ่ง
ผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่มได้ โดยกลุ่มผู้เรียน 2 กลุ่มในที่นี้คือ ผู้เรียนกลุ่มเก่งและผู้เรียนกลุ่มอ่อนหรือ
กลุ่มท่ีชอบและกลุ่มที่ไม่ชอบ ค่าอ านาจจ าแนกท่ีค านวณได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง –1 ถึง 1 โดยที่ 
  ค่าอ านาจจ าแนกมีค่ามากกว่า 0.40  ถือว่าข้อค าถามข้อนั้นมีอ านาจจ าแนกดีมาก 
 ถ้าอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.39   ถือว่าข้อค าถามข้อนั้นมีอ านาจจ าแนกดี 
 ถ้าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.29   ถือว่าข้อค าถามข้อนั้นควรปรับปรุงใหม่  
 และถ้ามีค่าต่ ากว่า 0.20   ถือว่าข้อค าถามข้อนั้นมีค่าอ านาจจ าแนกไม่ดี 
       จะต้องตัดข้อสอบข้อนั้นทิ้งไป   
 การค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกสามารถท าได้หลายวิธีดังนี้ 
 1. วิธีการตรวจให้คะแนน 
   วิธีการตรวจให้คะแนน เป็นวิธีการที่น าแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มผู้เรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง เมื่อทดสอบแล้วให้เรียงคะแนนที่ได้จากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้  
ผู้เรียนที่ได้คะแนนสูงถือว่าเป็นกลุ่มเก่ง และผู้เรียนที่ได้คะแนนต่ าถือว่าเป็นกลุ่มอ่อน เมื่อจัด
เรียงล าดับคะแนนรวมของผู้เรียนทั้งหมดแล้ว หลังจากนั้นท าการคัดเลือกผู้เรียนที่ได้คะแนนสูง
จ านวน 1/3 ของผู้เรียนทั้งหมดและผู้เรียนที่ได้คะแนนต่ าจ านวน 1/3 ของผู้เรียนทั้งหมดมาแทนค่าใน
สูตร 
 2. วิธีการใช้สัดส่วน 
  เป็นวิธีการที่ใช้หลักการเหมือนกับวิธีตรวจให้คะแนน  เมื่อทดสอบผู้เรียนและท าการ
ตรวจให้คะแนนแล้ว น าคะแนนรวมมาจัดเรียงและหลังจากนั้นท าการคัดเลือกผู้เรียนที่ได้คะแนนสูง
จ านวน 1/3 ของผู้เรียนทั้งหมดและผู้เรียนที่ได้คะแนนต่ าจ านวน 1/3 ของผู้เรียนทั้งหมดและท าการ

                                                        
53บุญชม ศรีสะอาด, การวิเคราะห์ข้อทดสอบ (กรุงเทพฯ: พัฒนาวัดผล, 2512), 58-

66.     
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หาสัดส่วนระหว่างผู้เรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนโดยใช้สูตร 
 3. วิธีการใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบพอยน์- ไบซีเรียล 
  สหสัมพันธ์แบบพอยท์– ไบซีเรียล (Point biserial correlation) เป็นวิธีการที่
จะต้องแปลงคะแนนของข้อค าถามท่ีผู้เรียนท าคะแนนได้เป็นค่า 0 และ 1 โดยถ้าผู้เรียนท าถูกจะได้ 1 
และถ้าท าผิดจะได้ 0 คะแนนที่ผู้เรียนท าได้จากข้อค าถามจะเป็นค่า X และคะแนนที่แปลเป็นค่า 0 
และ  1 จะเป็นค่า Y ในการค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกโดยวิธีนี้ จะต้องด าเนินการไปทีละข้อค าถาม
โดยใช้สูตร54 

รังสรรค์ มณีเล็ก และคณะ ได้อธิบายถึงเกณฑ์การแปลความหมายค่าอ านาจจ าแนกที่
เป็นบวกไว้ดังนี้ 

1.00  จ าแนกดีเลิศ 
 0.80 - 0.99 จ าแนกดีมาก 
 0.60 - 0.79 จ าแนกดี 
 0.40 - 0.59 จ าแนกได้ปานกลาง 
 0.20 - 0.39 จ าแนกได้บ้าง 
 0.00 - 0.19 จ าแนกไม่ค่อยได้ 

ส่วนค่าอ านาจจ าแนกที่เป็นลบ จะมีลักษณะที่ตรงข้ามกับค่าอ านาจจ าแนกที่เป็นบวก
เนื่องจากค่าอ านาจจ าแนกเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการตอบถูกกับคุณลักษณะของบุคคล เช่น
ความสามารถของบุคคล ดังนั้นการแปลความหมายจะเป็นดังนี้ ข้อสอบที่มีค่า r เป็นบวก หมายความว่า 
ข้อสอบสามารถแยกคนที่มีความรู้มากจากคนที่มีความรู้น้อย หรือจากคนที่มีความรอบรู้จากคนที่ไม่มี
ความรอบรู้ได้ เพราะคนที่มีความรู้มาก มีแนวโน้มตอบถูกมาก ส่วนคนที่มีความรู้น้อยมีแนวโน้มตอบ
ผิดมาก ข้อสอบยิ่งมีค่า r เป็นบวกสูงมากเท่าใด แสดงว่าข้อสอบนั้น คนที่มีความรู้มาก จะมีแนวโน้ม
ตอบถูกมากขึ้นเท่านั้น และคนที่มีความรู้น้อยจะมีแนวโน้มตอบผิดมากเท่านั้น ข้อสอบที่มีค่า r ใกล้
ศูนย์ หมายความว่า ข้อสอบข้อนั้นแยกคนที่มีความรู้มากกับคนที่มีความรู้น้อยไม่ค่อยได้ หรือแยกคน
ที่มีความรอบรู้กับคนที่ไม่รอบรู้ไม่ได้  เพราะคนที่มากอาจตอบข้อสอบข้อนั้นถูกหรือผิดก็ได้ 
 ความเป็นปรนัย 
 ความเป็นปรนัยมีนักวิชาการได้นิยาม และอธิบายคุณลักษณะ ไว้ดังนี้ 
 มาเรียม  นิลพันธุ์ กล่าวว่า ความเป็นปรนัย คือคุณสมบัติของเครื่องมือที่มีคุณลักษณะ 3 
ประการ คือ 1) ข้อค าถามมีความชัดเจน ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน 2) การตรวจให้คะแนนมีความ
แน่นอน ชัดเจน ใครตรวจก็สามารถให้ตรวจคะแนนตรงกัน และ3) การแปลความหมายมีความชัดเจน 
ใครแปลความหมายก็ได้ผลตรงกัน คุณภาพของเครื่องมือในความเป็นปรนัย เป็นคุณสมบัติส าคัญของ

                                                        
54สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, การวิเคราะห์ข้อสอบตามแนวคิดอิงเกณฑ์, เข้าถึงเมื่อ 23

พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้จาก www.geocities.com/nincoo/mainb7.2.htm. 

http://www.geocities.com/nincoo/mainb7.2.htm
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เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยทุกประเภทถ้าเครื่องมือมีความเป็นปรนัยจะส่งผลให้มีความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อมั่นด้วย55  

 นงลักษณ์ วิรัชชัย กล่าวว่า ความเป็นปรนัย เครื่องมือในการวิจัยที่มีความเป็นปรนัย 
จะต้องมีลักษณะ 3 ประการ ดังนี้ 1) ความเป็นปรนัยของเครื่องมือวัด เป็นลักษณะของเครื่องมือที่มี
ความชัดเจนที่จะ น าไปใช้ได้ถูกต้องและมีความเข้าใจที่สอดคล้องกัน อาทิ แบบสอบถามที่มีความเป็น
ปรนัยของ เครื่องมือ หมายถึง แบบทดสอบนั้นมีข้อค าถามชัดเจน อ่านง่าย สื่อความหมายที่มีความ
เข้าใจ ที่สอดคล้องกันโดยไม่ต้องตีความหมาย 2) ความเป็นปรนัยของกฎเกณฑ์การให้คะแนน เป็น
ลักษณะของกฎเกณฑ์การให้คะแนน ที่มีความชัดเจนในลักษณะที่ต้องการวัด โดยก าหนดให้ผู้ใดตรวจ
ให้คะแนนก็จะให้คะแนนในลักษณะ เดียวกัน 3) ความเป็นปรนัยของการแปลความหมายคะแนน ที่
เป็นความชัดเจนในการน คะแนน ที่ได้จากการให้คะแนนไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกัน56 

 ดังนั้นสรุปว่าความเป็นปรนัยจึงเป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่มีความชัดเจนในข้อค าถาม 
อ่านง่าย เข้าใจง่าย แปลความหมายได้ตรงกันไม่ว่าใครก็ตามทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการวัดผลครั้งนั้นมี
ความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องของค าถามค่าของคะแนนหรืออันดับที่ที่วัดได้ตลอดจนการแปลงค่า
คะแนนเป็นผลประเมินในการตัดสินคุณค่าก็สอดคล้องตรงกัน 

  สรุปได้ว่าการหาคุณภาพของแบบทดสอบ เป็นกระบวนการที่ส าคัญ เนื่องจาก 
แบบทดสอบที่จะน าไปใช้ในการท าวิจัยถ้าเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพที่ดีตามเกณฑ์จะส่งผลให้
งานวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีตามไปด้วย แต่ถ้าแบบทดสอบไม่มีคุณภาพจะส่งผลถึงประสิทธิภาพ
ของงานวิจัยเช่นกัน การหาคุณภาพของแบบทดสอบจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการวัดภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา คุณภาพของแบบทดสอบสามารถจัดจ าแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความเที่ยงตรง 
ความเชื่อมั่น อ านาจจ าแนก และความเป็นปรนัย  

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

แนวคิดภาวะผู้น า 
โดยทั่วไปนักวิชาการมักจะถือว่า "ผู้น า" (Leaders) เป็นตัวแทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

(Persons) ส่วน "ภาวะผู้น า" (Leadership) นั้นเป็นสิ่งที่แสดงออกมา (Action) จากบุคคลที่เป็นผู้น า
อย่างเป็นกระบวนการ ดังนั้น การจะเข้าใจความหมายของผู้น ามักจะไม่เป็นปัญหามากนัก ทั้งนี้เพราะ
จะรู้ว่าใครเป็นผู้น านั้น ก็มักจะพิจารณาจากต าแหน่ง (Position) ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว 
ส่วนการท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้น านั้นเป็นเรื่องยาก แต่อย่างไรก็ตาม 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าเอาไว้ต่างๆ กันหลายทัศนะ  ดังนี้ 

เกศินี  จุฑาวิจิตร ได้กล่าวว่า ผู้น า คือ ผู้น าที่มีความคิดเหนือผู้อ่ืน มิได้เป็นผู้น าโดย
ต าแหน่งหรือมีแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ แต่เป็นผู้น าโดยธรรมชาติ ได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคล

                                                        
55มาเรียม นิลพันธุ์, วิธีวิจัยทางการศึกษา,พิมพ์ครั้งที่8 (นครปฐม: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 185. 
 56นงลักษณ์ วิรัชชัย, พรมแดนความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ. เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม
2559, เข้าถึงได้จาก http//www.pioneer.netserv.chula.ac.th 
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ทั่วไปในสังคม  ดังนั้น ผู้น าทางความคิดจึงไม่ได้มีอิทธิพลโดยต าแหน่ง การที่สมาชิกในสังคมเชื่อฟัง
หรือเห็นด้วยนั้นเป็นความชื่นชม ศรัทธาในตัวผู้น า และผลงานที่ผ่านมา57 

รังสรรค์  ประเสริฐศรี กล่าวว่า ผู้น า คือบุคคลที่ท าให้องค์การประสบความก้ าวหน้า
และบรรลุผลส าเร็จ โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลซึ่งก่อให้เกิดความม่ันคงและช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม58 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ กล่าวว่า ผูน้ า เป็นศิลปะที่จ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อนักบริหารที่จะน า
องค์กรไปสู่ความส าเร็จ59  

สมคิด  บางโม  กล่าวว่า ผู้น า หมายถึง สมาชิกของกลุ่มท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อคนอ่ืนๆ 
ในกลุ่ม เป็นผู้ที่แผ่อิทธิพลไปยังคนอ่ืนมากกว่าการที่คนอ่ืนจะแผ่อิทธิพลมายังตนและสมาชิกคนอื่นๆ 
ยอมรับโดยสมัครใจว่าบุคคลนี้เป็นผู้น าของกลุ่มและน ากลุ่มบรรลุเป้าหมายได้60  

สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์  ได้สรุปแนวความคิดเก่ียวกับผู้น าว่า ผู้น าจะมีความหมายเป็น 3 
ลักษณะ  ดังนี้ 1) ผู้น า หมายถึง ต าแหน่งที่มีอยู่ในโครงสร้างของกลุ่มหรือองค์การ และบุคคลที่ด ารง
ต าแหน่งนั้นก็คือ ผู้น า 2) ผู้น า หมายถึง บทบาทและหน้าที่ที่มีต่อกลุ่มซึ่งได้แก่หน้าที่ในการ
ประสานงานและน ากิจกรรมของกลุ่มใปสู่เป้าหมายของกลุ่มทั้งในด้านกิจกรรมการท างานและการให้
กลุ่มคงอยู่ บุคคลที่ปฏิบัติบทบาทดังกล่าวก็คือ ผู้น า 3) ผู้น า หมายถึง ผู้มีคุณสมบัติบางอย่างที่
ประทับใจและเป็นที่ชื่นชมของสมาชิกในกลุ่มซึ่งจะมีผลท าให้สมาชิกยอมรับและเต็มใจปฏิบัติตาม
ความต้องการและการชักน าของเขา61 

เดวิด (David) ได้ให้ความหมายว่า ผู้น า คือผู้ที่อยู่ในอ านาจหรือต าแหน่งที่ถูกก าหนดให้
เป็นผู้น า เป็นผู้สามารถมีอิทธิพลในการจัดสรรและจัดการต่อสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆ มากกว่าคนอ่ืนๆ ใน
ชุมชนนั้น เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามความมุ่งหมายที่ปรารถนาทั้งของตนเองและสมาชิกของชุมชน62 

ฮาลปิน (Halpin) ได้ให้ความหมายผู้น าไว้ 5 ประการ ดังนี้ 1) ผู้น า คือ บุคคลที่มี
บทบาทหรือมีอิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผู้ อ่ืน 2) ผู้น า คือ บุคคลที่มีบทบาทเหนือผู้ อ่ืน       
3) ผู้น า คือ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการอ านวยการให้หน่วยงานด าเนินไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ    

                                                        
57เกศินี  จุฑาวิจิตร, การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (นครปฐม: 

สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2548), 25.  
58รังสรรค์  ประเสริฐศรี, พฤติกรรมองค์กร (กรุงเทพฯ: ธรรมสารการพิมพ์, 2548), 31. 
59ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: ไดมอน อิน บิสสิ

เน็ตเวิร์ล, 2545), 117.  
60สมคิด  บางโม, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 

2558), 219.  
61สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์, ภาวะผู้น ากับวิกฤติระบบราชการไทย, พิมพ์ครั้งที่ 7 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 73-91. 
 62Fred R. David, Strategic Management, 6th ed. (New Jersey: Prentic - 
Hall. Inc.m 1997), 5. 
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4) ผู้น า คือ บุคคลที่ได้รับเลือกจากผู้อ่ืนให้เป็นผู้น า 5) ผู้น า คือ บุคคลที่ด ารงต าแหน่งผู้น าหรือ
หัวหน้าในหน่วยงาน63 

ทอมพ์สัน (Thompson) กล่าวว่า ผู้น า คือ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากบุคคลอ่ืนๆ 
ในกลุ่ม และเป็นผู้ที่มีความสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนในสิ่งที่ผู้อ่ืนร้องขอ สามารถชี้น าหนทางให้ผู้อ่ืนท า
ตามโดยผู้ตามให้ความเชื่อฟัง64 

เทนเนนบอมและคณะ (Tennenbaum and others) ได้สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับ
ผู้น าไว้ว่าผู้น า คือ บุคคลใดบุคคลหน่งในบุคคลหลายคนที่มีอ านาจ อิทธิพล หรือความสามารถในการ
จูงใจคนให้ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการ หรือค าสั่งของเขาได้ ผู้น ามีอิทธิพลเหนือการ
ปฏิบัติการหรือพฤติกรรมของคนอ่ืน65 

ไบรสัน (Bryson) กล่าวว่า ผู้น า คือ บุคคลที่สามารถจูงใจให้คนอื่นปฏิบัติตามด้วยความ
เต็มใจ ท าให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถช่วยคลี่คลายความตึงเครียดต่างๆ ลงได้และน า
กลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้66 

สต็อกดิลล์ (Stogdill)  กล่าวว่า ความหมายของความเป็นผู้น านี้มีมากมายเทียบเท่ากับ
จ านวนผู้คนที่พยายามจะสรรหาความหมายของค านี้ และหลาย ๆ คนก็มีความคิดเห็นว่า ไม่มี
ความหมายใดเลยที่จะเป็นความหมายที่สมบูรณ์ในการที่จะอธิบายค าว่า ภาวะผู้น านี้ได้ จึงกล่าวได้ว่า
ความหมายของภาวะผู้น าน่าจะข้ึนอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน67  ดังที่ เนเธร์คอต (Nethercote, 
1998) วิจารณ์ว่า ภาวะผู้น าเพียงรูปแบบเดียวไม่สามารถน ามาใช้ได้ในทุกสถานการณ์ เมื่อ
สถานการณ์เปลี่ยนก็จ าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของภาวะผู้น าตามไปด้วยเพ่ือประสิทธิภาพตามความ
เหมาะสม ดังนั้นความหมายของค าว่าภาวะผู้น าจึงมีมากมายแตกต่างกันไปตามการวิจัยของ
นักวิชาการท่ีมุ่งประเด็นไปท่ีองค์ประกอบที่มีความซับซ้อนที่เป็นเงื่อนไขของมนุษย์68 

                                                        
 63Andrew W. Halpin, Theory and Research in Administration (New York 
: The  McMillan Publishing Co., 1966), 43. 
 64Arther  Thompson, Strategic Management Concepts and cases (Boston 
ซ Irvin McGraw-Hill, 2003), 45.  

65Robert  Tannenbaum and others, Leadership and Organization (New 
York: McGraw-Hill, Book Company, 1961), 24. 

66John M.  Bryson, Strategic Planning for Public and Nonprofit 
Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Orgahizational Achievement 
Revised Edition (San Francisco : Jossey Bass Publishers, 1995), 22. 

67Stogdill, R.M. “Handbook of Leadership: a Survey of the Literature” 
(New York: Free press, 1974), 75. 

68Nethercote, R. “Leadership in Australian University. Colleges and Halls 
of Residence: A Model for the Future” (Unpublished Doctor of Education Thesis, The 
University of Melbourne, Parkville, 1998), 59. 
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ค าว่า  ผู้น า (Leader)  และภาวะผู้น า  (Leadership) เป็นค าที่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อ
มีผู้น าก็ต้องมีภาวะผู้น าของคนนั้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติของความเป็นผู้น าที่อยู่ในตนเองที่ท าให้ผู้อ่ืนรู้สึก
สัมผัส การน าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผิน าจึงต้องเป็นผู้ที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ในตนเอง ที่สร้าง
ความโดดเด่นในกลุ่ม ท าให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มที่จะให้ความไว้วางใจและเชื่อใจว่าสามารถน าพา
ไปสู่ความส าเร็จ ท าให้ได้รับความร่วมมือและท่ีนอกเหนือไปจากนั้นคือการได้รับความเคารพนับถือ 

 เบอร์นาร์ด แบส กล่าวว่า “ภาวะผู้น า คือ กระบวนการของการมีอิทธิพลต่อกลุ่มเกิด
การคาดหวัง”  

ปีเตอร์ บลอค กล่าวว่า “ภาวะผู้น า” คือ การชักชวนผู้อ่ืนให้ยอมทิ้งความสนใจของ
ตนเองและรับเอาเป้าหมายของกลุ่มเป็นของตนเอง  

เชอริงตัน (Cherrington)  กล่าวว่า ภาวะผู้น า เป็นรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมของ
บุคคลซึ่งมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น  

เบนนิส (Bennis) กล่าวว่า ภาวะผู้น า เหมือนกับความงาม คือ ยากแก่การบรรยายหรือ
ให้ค าอธิบาย แต่เราจะรับรู้ได้เม่ือเราได้พบเห็นและได้สัมผัส 

จาค๊อบ และ จากัวร์ (Jacobs & Jaques) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการที่
ผู้น าก าหนดเป้าหมายที่มีความหมายต่อการ     ชี้ทิศทางอย่างชัดเจนที่ท าให้เกิดความพยามยามของ
กลุ่มโดยรวมและพร้อมที่จะพยายามผลักดันให้เกิดผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย   

เชน (Schein) กล่าวว่าภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถของผู้น าที่จะก้าวออกมานอก
กรอบวัฒนธรรม เพ่ือที่จะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการขององค์การให้เกิดการปรับตัว
ได้มากขึ้น  

ดาร์ท และ ปาลุส (Drath & Palus) ภาวะผู้น า หมายถึงกระบวนการที่ผู้น าท าให้ผู้คน
ในองค์การตระหนักถึงสิ่งที่จะต้องกระท าร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความมุ่งมั่นที่จะท างาน
ให้กับองค์การ  

ส าหรับความหมายของผู้น าที่ดูบริน (DuBrin) ได้รวบรวมผลงานทั้งที่เป็นบทความ 
ข้อเขียนในนิตยสาร หนังสือ ต ารา และงานวิจัยกว่า 30,000 ชิ้น ที่ผ่านมา พบว่ามีความหมายที่
หลากหลาย ซึ่งสรุปเป็นค าส าคัญ (Key words) ได้ 3 ค า คือ 

 1. อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal) ที่เป็นผลมาจากการ
สื่อสารโดยตรงสู่เป้าหมายและการบรรลุผลที่จะได้มา  

 2. อ านาจชักจูง (Influence)ที่สูงขึ้นและอยู่เหนือความคล้อยตามไปตามกลไกโดยมี
ทิศทางและระเบียบการกระท าท่ีท าให้ผู้อ่ืนต้องท าหรือตอบสนองในทิศทางร่วมกัน ศิลปะของอ านาจ
ในการชักจูงบุคคลโดยการชักชวนให้เชื่อหรือเป็นตัวอย่าง ให้ด าเนินตามแนวทางของการกระท า  

 3. เป้าหมาย(Goal) เป็นแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นแรงจูงใจและการประสานงาน
ขององค์การให้ท างานมุ่งไปสู่เป้าหมายได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

เคลเลอร์แมน (Kellerman, 1999 cited by Lambert, 2003) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็น
ความพยายามของผู้น าที่จะต้องอยู่ในต าแหน่งที่มีอ านาจสั่งการหรือไม่ก็ได้เพ่ือที่จะกระตุ้นให้ผู้ตามที่
จะเข้ามาร่วมมือกันเพ่ือให้ไปสู่เป้าหมาย เป้าหมายนี้จะต้องมีนัยส าคัญไม่ใช่แค่การท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเท่านั้น  
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จากตัวอย่างค าจ ากัดความของค าว่า ผู้น า และ ภาวะผู้น า ที่ยกมาส่วนหนึ่งข้างต้น อาจ
สรุปได้ว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่ง มีอ านาจ อิทธิพล แสดงบทบาทหน้าที่ จูงใจให้คนอ่ืน
ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ส่วนภาวะผู้น า เป็นเรื่องของความสามารถ ทักษะและกระบวนการที่ผู้น า
ใช้ในการน ากลุ่มให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย ซึ่งในการบริหารจัดการองค์การ โดยเฉพาะหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษานั้นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานภายใน
องค์การ คือ การมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมีภาวะผู้น าของผู้บริหารที่จะสามารถน าพาองค์การให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงาน
เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันได้ ภาวะผู้น าเปรียบเสมือนอาวุธประจ ากายของผู้บริหารและผู้น า
ที่เป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่จะสามารถสร้างอ านาจชักน าและมีอิทธิพลได้เหนือผู้อ่ืน ตัวชี้วัดการน า
ของผู้บริหารจัดการที่ได้ชื่อว่ามืออาชีพ คือ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน ภาวะผู้น าจึงเป็น
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน   

จากความหมายดังที่กล่าวมา สรุปได้ว่าผู้บริหารกับผู้น ามีความเหมือนกัน และมีความ
แตกต่างกันอย่างไร สามารถเปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้บริหาร 

 
ผู้น า ผู้บริหาร 

1.  ไม่จ าเป็นต้องมีต าแหน่งรองรับ ไม่เป็น
ทางการ 

2.  เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
3.  ผู้น ามองการณ์ไกล 
4.  ก าหนดทิศทางขององค์กร 

1.  ต้องมีต าแหน่งรองรับยึดตามระเบียบ 
2.  ยึดกฎระเบียบ 
3.  มองสั้นกว่า 
4.  ก าหนดหน้าที่ 

 
ผู้บริหารและผู้น ามีความสัมพันธ์กันมากจนรูปแบบพฤติกรรมการบริหารและพฤติกรรม

ภาวะผู้น าเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่แปรเปลี่ยนไปที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหาร ดังนั้นการ
เลือกปฏิบัติจึงไม่ใช่เลือกด้านภาวะผู้น าหรือด้านบริหารเพียงอย่างเดียวจะต้องให้สมดุลกันทั้งสองด้าน 
การบริหารการศึกษาและภาวะผู้น าทางการศึกษาจึงมีความส าคัญเท่าเทียมกัน69 

 
ผู้น าเชิงคุณลักษณะ 

การศึกษาภาวะผู้น าในแนวคิดนี้เชื่อกันว่า การเป็นผู้น าขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนบุคคลว่า
จะเหมาะเป็นผู้น าหรือไม่ คุณลักษณะของผู้น าชนิดนี้อาจจะมาจากพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมก็ได้ มีผู้
พยายามจะศึกษาคุณลักษณะผู้น าทางกาย ซึ่ง อริสโตเติล (Aristotle) เชื่อว่า ความเป็นผู้น าเริ่มมาแต่

                                                        
69สุนทร โครตบรรเทา, หลักและทฤษฏี การบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ: ปัญญาชน, 2552), 3-4. 
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ก าเนิด  จึงเกิดทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ (The great man theory) และเชื่อกันมาจนถึงปี ค.ศ. 1950 ความ
เชื่อเรื่องความเป็นผู้น าโดยคุณลักษณะนี้ พยายามจ าแนกผู้น าออกเป็น ผู้ที่มีคุณลักษณะทางกายและ
ทางจิตวิทยาที่ผู้น านั้นเกี่ยวข้อง ซึ่งพยายามอธิบายพฤติกรรมผู้น านั้น  

เดวิส และสก๊อต (Davis and Scott) ได้ระบุถึงคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้น าทั้ง 4
ประการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้น าที่มีประสิทธิภาพดังนี้ 1) ความเฉลียวฉลาด หมายถึง ความสามารถ
และทักษะในการสื่อสารที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการจูงใจ  เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา 2) ความเจริญวัยด้านสังคม หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง เคารพตนเองและผู้อ่ืนให้ความสนใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา 3) แรงจูงใจภายในและความ
ต้องการที่จะประสบความส าเร็จ 4) ทัศนคติด้าน มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การยอมรับว่าความร่วมมือ
ของคนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความมี ประสิทธิภาพขององค์การ ผู้น าต้องให้ความส าคัญต่อคน70 

สตอกดิลล์ (Stogdill) ได้ศึกษางานวิจัย 124 เรื่อง พบว่า คุณลักษณะส าคัญ ของผู้น า 
ได้แก่ แข็งแรง รูปร่างสูงใหญ่ บุคลิกดี ฉลาด มีความสามารถในการปรับตัว กล้าหาญ กระตือรือร้น 
เชื่อมั่นในตนเอง อดทน ต้องการความส าเร็จสมหวัง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
ติดต่อประสานงาน และการปกครองบังคับบัญชา  สรุปจากการศึกษาผู้น าตามลักษณะสามารถ
จ าแนกตัวประกอบเกี่ยวกับผู้น าได้ 5 อย่างคือ 

 1. มีความสามารถมีความเฉลียวฉลาด แคล่วคล่อง การคิดค านึงและการตัดสินใจที่ดี 
 2. ประสบผลส าเร็จเป็นผู้มีความรู้ดี 
 3. มีความรับผิดชอบเป็นตัวของตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์มีความม่ันใจในตนเองสูง 
 4. มีความสามารถเข้ากับบุคคลอ่ืนได้ดี มีความสามารถในการท ากิจกรรมทางสังคม  

ร่วมมือท างาน  และมีอารมณ์ขัน 
 5. มีฐานะทางสังคมท่ีดี เป็นคนกว้างขวาง71 

  มอสเลย์ (Mosley) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ และได้ข้อ
สรุปว่าไม่มีคุณลักษณะใดที่ชัดเจนในการจ าแนกบุคคลที่มีภาวะผู้น าและบุคคลที่ไม่มีภาวะผู้น าว่ามี
คุณลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากคุณลักษณะหนึ่งอาจมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ใน
สถานหนึ่งแต่อาจไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในอีกสถานการณ์อ่ืนๆ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้น าเพ่ิมมากขึ้น แต่ไม่อาจระบุถึงคุณลักษณะที่เด่นที่จะสามารถน าไปใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถานการณ์ที่เฉพาะใดๆ ได้ และยังไม่พบคุณลักษณะใดที่มี
ความคงทนและมีความสม่ าเสมอต่อความส าเร็จในการน า (Lead) ของผู้น า 

สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์  ได้สรุปผู้น าเชิงคุณลักษณะว่า  “ภาวะผู้น า”  จะมีคุณลักษณะที่
เฉพาะ 6 ประการ  ได้แก่  คุณลักษณะทางด้านร่างกาย (Physical characteristics) ภูมิหลังทาง

                                                        
70วนิดา พิพัฒน์วัฒนะกุล, “การศึกษาคุณลักษณะผู้น าและประสิทธิผลภาวะผู้น าของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครูจังหวัดอุทัยธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2551), 49. 

71ธร สุนทรายุทธ, ทฤษฏีวิจัยและปฏิบัติทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊คลิ้งค์, 2551),  
327–328.   
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สังคม (Social background) สติปัญญาและความสามารถ (Intelligence and ability) บุคลิกภาพ 
(Personality) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (Task-related characteristics) และ
คุณลักษณะทางสังคม (Social characteristics) ซึ่งในแต่ละคุณลักษณะสามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้
ดังนี้ 

 1. คุณลักษณะทางด้านร่างกาย (Physical characteristics) ประกอบด้วย ความ
แข็งแรงรูปร่าง ความสูง น้ าหนัก ซึ่งการศึกษาต่อมาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกับกับคุณลักษณะทางร่างกายให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน 

 2. คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม (Social background) ประกอบด้วย การศึกษา 
สถานะทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคม พบว่า บุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ดีจะท าให้เกิดการได้เปรียบต่อการเข้าสู่สถานะของความเป็นผู้น า และจะสามารถก้าวเข้าสู่
ผู้น าในระดับที่สูงได้มากกว่าผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ต่ ากว่า และผู้น าที่มีการศึกษาดีจะมี
โอกาสเข้าสู่ต าแหน่งของผู้น าได้มากกว่า 

 3. คุณลักษณะสติปัญญาและความสามารถ (Intelligence and ability) พบว่า ผู้ที่
มีความรู้มีดุลยพินิจในการตัดสินใจ มีทักษะในการสื่อสารที่คล่องแคล่ว มีไหวพริบดี ซึ่งคุณสมบัติ
เหล่านี้จะเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่บ่งชี้ความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4. คุณลักษณะบุคลิกภาพ (Personality) พบว่า คุณสมบัติที่ส าคัญของผู้น าทางด้าน
บุคลิกภาพ ประกอบด้วย ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์ ความอดทน ต่อสภาวการณ์อัน      
ตึงเครียด การควบคุมอารมณ์ ความกระตือรือร้น ความกระฉับกระเฉงตื่นตัว ความเป็นผู้ริเริ่ม  
ความสามารถในการปรับตัว และความเป็นบุคคลที่มีบุคลิกเปิดเผย72 

กีเซลลี (Ghiselli)  พบว่า ประสิทธิภาพของผู้น ามีความสัมพันธ์กับ คุณลักษณะทาง
สติปัญญา การปกครองบังคับบัญชา ความคิดริเริ่ม ความเชื่อมั่นตนเอง และ ความสามารถปรับตัวใน
การท างาน นอกจากนี้เขายังพบว่า ผู้น าที่ฉลาดมากที่สุดและฉลาดน้อยท่ีสุด จะท างานมีประสิทธิภาพ
ต่างกัน           

แบร์โร (Barrow) ได้ชี้ให้เห็นว่า ลักษณะเฉพาะของผู้น าที่มีความแตกต่างจากผู้ที่ไม่ใช่
ผู้น าสรุปได้ดังนี้ 

1. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพของภาวะผู้น า (Personality traits) ประกอบด้วย 
 1.1  มีความเป็นตัวของตัวเอง 
 1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 1.3  มีความยืนหยัด 
 1.4  มีความรู้ 
 1.5  มีความกระตือรือร้น 

2. คุณลักษณะทางสังคมของภาวะผู้น า (Social traits) ประกอบด้วย 

                                                        
 72สุวัฒน ์จุลสุวรรณ์, “การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสายสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยามหาสารคาม, 2554), 78. 
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 2.1  มียุทธวิธีในการท างาน 
 2.2  มีความอดทน 
 2.3  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

3. คุณลักษณะทางกายภาพของภาวะผู้น า (Physiological traits) ประกอบด้วย 
 3.1  มีความสูง 
 3.2  มีน้ าหนักมาก 
 3.3  มีเสน่ห์73  

จากการสังเกตโดยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ ชี้ว่าผู้น ามีลักษณะด้าน 
บุคลิกภาพที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิผลของภาวะผู้น าตามรูปแบบของผู้น าที่
สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้  

1. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป (General personality traits) เป็นคุณลักษณะที่
สามารถสังเกตได้ทั้งภายในงานและภายนอกงาน คุณลักษณะทั่วไปจะสัมพันธ์กับความส าเร็จ และ
ความพอใจทั้งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวซึ่งจะช่วยให้ผู้น าประสบความส าเร็จดังนี้ 

 1.1  ความเชื่อม่ันในตนเอง (Self-confidence) เป็นการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
ในสถานการณ์ต่างๆ ในลักษณะที่มีความสงบและเป็นผู้น าที่ดีได้แม้อยู่ใต้สภาวะการมีแรงกดดัน  จึง
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้น าที่ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งจะสังเกตได้จากการใช้ค าพูดที่
จริงจัง การรักษาอากัปกริยาที่ดี และการแสดงท่าทางท่ีเหมาะสม 

 1.2  การสร้างความไว้วางใจได้ (Trustworthiness) เป็นบุคคลที่มีลักษณะซื่อสัตย์ 
ซื่อตรงและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง สมาชิกของกลุ่มจะมีความ
เชื่อมั่นว่าผู้น าต้องแสดงความซื่อสัตย์ ความมั่นคง และเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือได้ จึงก่อให้เกิดความ
ไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

 1.3  ลักษณะที่เด่น (Dominance) เป็นลักษณะเด่นของผู้น าที่เหนือกว่าคนอ่ืนๆ 
อย่างเห็นได้ชัดด้านต่างๆ ผู้น าที่มีลักษณะโดดเด่นมักจะถูกมองว่าเป็นคนหยิ่งท าตัวเป็นนาย ซึ่งความ
จริงแล้ว ความโดดเด่นจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้น า 

 1.4  เป็นคนกล้าแสดงออก (Extroversion) เป็นบุคลิกลักษณะที่มีการแสดงออกที่
เด่นชัดในสังคมและมีบุคลิกที่โดดเด่น โดยจะท าให้คนที่ท างานด้วยเกิดความสบายใจและกล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็น ตลอดจนสามารถสร้างพลังของทีมงานได้ 

 1.5  การเป็นคนที่มีการแสดงออกที่เหมาะสม (Assertiveness) เป็นความเปิดเผย 
เฉียบขาดในการแสดงความต้องการ ความคิดเห็น ความรู้สึก และทัศนคติ การเป็นคนที่มีการ
แสดงออกที่เหมาะสมจะช่วยให้การท างานของผู้น าบรรลุเป้าหมาย สามารถเผชิญกับปัญหาภายใน
สมาชิกของกลุ่ม 

                                                        
73วนิดา  พิพัฒน์วัฒนะกุล, “การศึกษาคุณลักษณะผู้น าและประสิทธิผลภาวะผู้น า 

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครูจังหวัดอุทัยธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2551), 79. 
      



54 

 1.6  ความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotion stability) เป็นความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ในการโต้ตอบได้อย่างเหมาะสมแม้อยู่ในภาวะกดดัน อารมณ์ที่มั่นคงเป็นคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าที่ส าคัญ ซึ่งจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดี 

 1.7 ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) เป็นการแสดงออกด้วยความสนใจและตั้งใจ
ในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างกระตือรือร้น ผู้น าสามารถแสดงความกระตือรือร้นทั้งด้วยการใช้ค าพูด
การแสดงออก เช่น การใช้ท่าทาง เป็นต้น 

 1.8 มีอารมณ์ขัน (Sense of humor) เป็นการแสดงออกของคนมีอารมณ์ดีและ
มองเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆโดยไม่รู้สึกเครียด อารมณ์ขันจะถือเป็นบทบาทที่ส าคัญของผู้น าอารมณ์ขัน
จะช่วยลดความตรึงเครียด ความน่าเบื่อ ตลอดจนช่วยให้มีอ านาจเหนือกลุ่มได้  

 1.9 ความเป็นคนดูเป็นคนอบอุ่นหรือความเอ้ืออารี (Warmth) เป็นการแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ มีอารมณ์มั่นคง เข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
เป็นคุณลักษณะพิเศษของภาวะผู้น าที่มีความพิเศษ และเป็นคุณลักษณะที่ท าให้สมาชิกกลุ่มมี
บรรยากาศในการท างานดี 

 1.10 มีความอดทนสูงต่อความตึงเครียด (ความผิดหวังหรือคับข้องใจ) (High 
tolerance for frustration) เป็นความสามารถที่จะเผชิญและสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี
เนื่องจากผู้น าต้องเผชิญหน้ากับปัญหา และความตึงเครียดมากมาย 

 1.11 การรู้จักตนเองและมีวัตถุประสงค์ในการท างาน (Self-awareness and self 
objectivity) เป็นการรับรู้ในจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้จุดแข็งให้เกิด
ประโยชน์ และแก้ไขจุดอ่อนได้ สามารถสร้างทีมงานเพ่ือให้กลุ่มบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดได้ 

2. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน (Task-relate personality traits) เป็น
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่แน่นอนของผู้น าที่มีประสิทธิผลและก่อให้เกิดความส าเร็จในการท างาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 มีความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นการมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานมีการ
ตัดสินใจและท ากิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง ซึ่งน าไปสู่การสร้างโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลง 

 2.2 มีความเข้าใจอารมณ์และความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (Sensitivity to othersand 
empathy) ผู้น าต้องพยายามสร้างอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนโดยต้องเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิด (ทัศนคติ 
ความสนใจ และอารมณ์) ของสมาชิกกลุ่ม โดยศึกษาและสังเกตในรายละเอียดว่าสมาชิกกลุ่มเป็นใคร
มีความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะหาวิธีการสื่อสารที่ดี และสร้างอิทธิพลเหนือบุคคลเหล่านั้น 

 2.3  ความสามารถในการยืดหยุ่นได้และความสามารถในการปรับตัว  (Flexibility 
and adaptability) ความยืดหยุ่นได้ (Flexibility) เป็นความสามารถที่จะปรับภารกิจและความ
ต้องการของทีมงานให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

 2.4  สภาพการควบคุมภายในตนเอง (Internal locus of control) เป็นลักษณะ
ด้านบุคลิกภาพของผู้น าที่มีความเชื่อมั่นว่าเป็นผู้ควบคุมและผู้ก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง  ซึ่ง
คุณลักษณะนี้ผู้น าต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความอดทน และมีการพัฒนา
ตนเอง จึงจะสามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะท าให้ผู้น าเป็นที่ยอมรับของสมาชิกใน
องค์กร 
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 2.5  ความกล้าหาญ (Courage) ผู้น าต้องมีความกล้าหาญในการเผชิญกับความเสี่ยง 
ความท้าทายต่อสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งจะต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความคิดริเริ่ม มีความกล้าหาญ
ในการตัดสินใจ เพ่ือที่จะฉวยโอกาส ขจัดอุปสรรค แก้ไขปัญหา และการใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ ในแต่ละ
สถานการณ์ได้ 

 2.6  ความสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม (Resiliency) เป็นความสามารถในการ
แก้ปัญหาให้เรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารระดับสูงจะไม่กังวลถึงความล้มเหลว เพราะจะเป็นการ
ท าลายขวัญก าลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา แต่จะเกิดความมานะบากบั่น ไม่ยอมแพ้และย่อท้อใน      
สิ่งต่างๆ ง่ายๆ 

กล่าวโดยสรุปบุคลิกภาพของผู้น าที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ลักษณะส่วน
บุคคลที่มีลักษณะพิเศษ และบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์กับงาน ซึ่งในแต่ละส่วนผู้น าจะต้องสร้างด้วย
ความสามารถโดยการใช้ศาสตร์และศิลป์เพ่ือเป็นเครื่องมือสู่ความส าเร็จ74 

ยุคล์ (Yukl) ได้สรุป คุณลักษณะส าคัญ อันได้แก่ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ด้าน
แรงจูงใจ และด้านความสามารถท่ี จ าเป็นต่อความมีประสิทธิผลของผู้บริหาร สรุปได้ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  สรุปคุณลักษณะส าคัญ ที่คาดว่าท าให้ผู้น ามีประสิทธิผล 

 
ด้านบุคลิกภาพ (Personality) 

 
ด้านแรงจูงใจ (Motivation) 

ด้านความสามารถ
(Ability) 

 ความมีพลังสูง 
 ความทนทานต่อ  
          ความเครียดสูง 
 มีความม่ันใจตนเอง 
 เชื่ออ านาจภายในตนเอง 
 มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ 
 มีความสัตย์ซื่อถือ  
          คุณธรรม 
 ยึดมั่นหลักการ 

 มีแรงจูงใจด้านอ านาจ  
         ทางสังคม 
 มีความต้องการ 
         มุ่งความส าเร็จอยู่ใน  
         ระดับสูงปานกลาง 
 มีความต้องการด้าน 
         ความรักใคร่ผูกพัน 
         ในระดับต่ า 

 มีทักษะด้าน 
          ความสัมพันธ์ 
          ระหว่างบุคคล 
 มีทักษะด้าน 
          มโนทัศน์ 
 มีทักษะด้าน 
          เทคนิค 
 มีทักษะในการ 
          เกลี้ยกล่อม 
          ชักชวน 

ที่มา : (Yukl.1998 : 244 : อ้างถึงในสุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์  ) 75 
 

                                                        
74รังสรรค์  ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า (Leadership) (กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์, 

2544), 44. 
75สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์, ภาวะผู้น าทฤษฏีและปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง 

(กรุงเทพฯ: วิรัตน์ เอดดูเคชั่น, 2548), 27. 
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บราวน์และมอนเบิร์ก (Brown and Monberg ) ได้พยายามค้นหาถึงลักษณะร่วมของ
ภาวะผู้น า และได้สรุปถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าด้านต่างๆ  ดังตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3   แสดงองค์ประกอบของภาวะผู้น า 
 

ประเภทลักษณะของผู้น า ประเด็นที่สนใจศึกษา 
 บุคลิกลักษณะทางกายภาพ 
 พ้ืนฐานทางสังคม 
 บุคลิกลักษณะทางจิตใจ 
         และทักษะทางปัญญา 
 แรงจูงใจในการท างาน 
 การสังคม 

 อายุ ความสูง รูปร่าง ลักษณะทางกายภาพ 
 ภูมิล าเนา การศึกษา สถานภาพ 
 ระดับเชาว์ปัญญา ความเชื่อมั่น ความคิดริเริ่ม 
 การเปิดใจกว้าง 
 ความต้องการประสบความส าเร็จ ความ 
         อุตสาหะ ความต้องการอ านาจ 
 ความสามารถในการเข้าสังคม การเป็นที่นิยม 
 ทักษะในการศึกษา 

ที่มา: บราวน์และมอนเบิร์ก (Brown and Monberg : อ้างถึงในวิเชียร  วิทยอุดม )76 
จากแนวคิด และทฤษฏีที่กล่าวมาแล้ว จากการค้นคว้าของผู้วิจัยพอสรุปได้  โดยจ าแนก

ออกเป็นคุณลักษณะของผู้น าและทักษะของผู้น า ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4   แสดงคุณลักษณะของผู้น าและทักษะของผู้น า 
 

คุณลักษณะผู้น า ทักษะผู้น า 
1. การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 
2 . มี ความรู้ สึ ก ไวต่ อสิ่ ง แวดล้ อมทางสั งคมที่

เปลี่ยนแปลง 
3. มีความกระตือรือร้น และมุ่งสู่ความส าเร็จ 
4. เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ 
5. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย 
6. การตัดสินใจที่ถูกต้อง 
7. มีอิสระในการคิดและท า 
8. การสร้างจุดเด่น 
9. มีความมุ่งมั่น 
10. ความมีชีวิตชีวา 
11. ความเชื่อมั่นในตนเอง 
12. ความอดทนต่อความเครียด 
13. ความพึงพอใจที่จะรับผิดชอบ 

1. ทักษะทางสติปัญญา 
2. ทักษะทางความคิด 
3. ทักษะทางความคิดริเริ่ม 
4. ทักษะทางการทูต มีไหวพริบ 
5. ทักษะทางการพูด 
6. ทักษะทางความรู้ ความเข้าใจ 
    ในงาน 
7. ทักษะความสามารถทาง 
   การบริหาร 
8. ทักษะทางการชี้ชวน 
9. ทักษะทางสังคม 

                                                        
76วิเชียร  วิทยอุดม, ภาวะผู้น า (กรุงเทพฯ: ธีรฟิล์มและไซเท็กซ์, 2548), 37. 
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ดังนั้นผู้ที่มีความเชื่อตามแนวคิดนี้ จึงพยายามที่จะแยกคุณสมบัติพิเศษที่ติดมากับผู้น า

ว่าแตกต่างกับบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป เช่น ศึกษาภาวะผู้น า ตามคุณลักษณะโดยวิเคราะห์ประวัติบุคคล
ส าคัญ ซึ่งพบว่าบุคคลส าคัญๆ มีพฤติกรรมเป็นผู้น าที่ เกิดจากคุณลักษณะเป็นส่วนมาก โดย
คุณลักษณะของผู้น านั้นอาจจ าแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ  

1. ลักษณะทางกาย พบว่า ผู้น าที่เป็นหัวหน้าจะมีความสูง และมีน้ าหนักมากกว่า     
คนปกติ  

2. ลักษณะทางสติปัญญา พบว่าสติปัญญามีความสัมพันธ์กับความเป็นผู้น า ผู้น าที่      
มีความสามารถทางสมองสูงกว่าคนอื่น ๆ จะเป็นผู้ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น า  

3. ลักษณะบุคลิกภาพ เช่น ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว การมี
ลักษณะเด่น การเป็นคนเปิดเผยไม่เก็บตัว และความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน คุณลักษณะ
ดังกล่าวมักจะพบในผู้น ามากกว่าคนปกติ77  

 
ผู้น าเชิงพฤติกรรม 

ในระหว่างปี พ. ศ. 2493 ความไม่พอใจกับวิธีการศึกษาความเป็นผู้น าเชิงคุณลักษณะ
ได้ท าให้นักพฤติกรรมศาสตร์มุ่งความสนใจของพวกเขาไปสู่พฤติกรรมของผู้น าที่เกิดขึ้นจริง รากฐาน
ของวิธีการศึกษาเชิง “สไตล์ความเป็นผู้น า” คือความเชื่อว่าผู้น าที่มีประสิทธิภาพ จะใช้สไตล์
บางอย่างเพ่ือที่จะน าบุคคล และกลุ่มบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ภายใต้ข้อบกพร่องบางอย่างของ
การศึกษาเชิงคุณลักษณะ นักวิจัยได้หันเหไปพิจารณาพฤติกรรม หรือการกระท าที่แบ่งแยกระหว่าง
ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีพฤติกรรมเหล่านี้
จะถูกมองว่าเป็นการประยุกต์ใช้ได้โดยทั่วไป โดยไม่ค านึงถึงสถานการณ์ท่ีผู้น าได้เผชิญอยู่ 

ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมจะเกี่ยวพันกับวิถีทางที่บุคคลน า และพวกเขาจะใช้อ านาจที่มีอยู่
อย่างไร พฤติกรรมเหล่านี้จะถูกเรียกว่าสไตล์ความเป็นผู้น า สไตล์ความเป็นผู้น า คือ แบบแผนของ
พฤติกรรมที่เกิดข้ึนเป็นประจ าของผู้น า แม้ความเป็นผู้น าทุกอย่างจะเกี่ยวกับการใช้อ านาจเพ่ือที่จะมี
อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน  ผู้น าอาจจะแตกต่างกันภายใน “สไตล์” ที่พวกเขาใช้เพ่ือที่จะให้เขาบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ ปัจจัยสองอย่างที่ถูกเน้นภายในการศึกษาความเป็นน าเชิงพฤติกรรมคือ การมุ่ง
งานและการมุ่งคน การมุ่งงานหมายถึง การแบ่งงานกันท า การตัดสินใจ และการประเมินผลงาน การ
มุ่งคนหมายถึง พฤติกรรมของผู้น าที่มุ่งการเปิดรับและความเป็นมิตร และการให้ความส าคัญกับความ
ต้องการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา การศึกษาเชิงพฤติกรรมจะประกอบด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไอโอวา มหาลัยมิชิแกน มหาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ และตาข่ายการบริหารของเบลดและมิตัน 

แผนงานการวิจัยภาวะผู้น า  ได้ด าเนินการส านักวิจัยทางธุรกิจที่มหาวิทยาลัยไอโอวา ใน
ปี พ.ศ. 2481 ของ เลวิน และคณะ (Lewin, Lippitt and White)  ได้ศึกษาทดลองภาวะผู้น า  3 
แบบ คือ การศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอวา เลวิน (Lewin) ได้จ าแนกแบบหรือพฤติกรรมของผู้น า

                                                        
77ธร  สุนทรายุทธ, ทฤษฏีวิจัยและปฏิบัติทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 1.  (กรุงเทพฯ: 

เนติกุลการพิมพ์, 2551), 327-328.  
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โดยพิจารณาจากการที่ผู้น าใช้อ านาจหน้าที่ (Authority) มากน้อยเพียงใดซึ่งจากการศึกษาได้แบ่ง
พฤติกรรมของผู้น าออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. แบบอัตตาธิปไตย (Autocratic leader) คือ ผู้น าจะเน้นการใช้ค าสั่งกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและไม่ชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับผู้น า มีการควบคุม
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการให้รางวัลและการลงโทษ 

2. แบบประชาธิปไตย (Democratic leader หรือ Participative leader)  คือ ผู้น าจะ
ให้สมาชิกในกลุ่มมีการแสดงความคิดเห็น หรือการปรึกษาหารือร่วมกัน   และกระตุ้นให้สมาชิกได้มี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ผู้น าจะยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม และส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภารกิจ 

3.  แบบตามสบาย (Laissez-faire หรือ Free rein) คือ ผู้น าจะปล่อยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  และวิธีการท างานด้วยตัวเอง โดยผู้น าจะไม่เข้าไปควบคุม
การท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานเสมือนปราศจากการควบคุม ผู้น า
อาจจะมีใช้อ านาจหน้าที่เพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้ใช้อ านาจหน้าที่กับผู้ใต้บังคับบัญชาเลย 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  แผนงานการวิจัยภาวะผู้น าหลัก ได้ด าเนินการส านักวิจัยทาง
ธุรกิจเป็นการศึกษาภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ เพ่ืออธิบายพฤติกรรมของผู้น าที่
นักวิชาการด้านบริหารการศึกษารู้จักกันดีในรูปการวิจัยผู้น า  เริ่มศึกษาในปี ค.ศ. 1945 โดยการริเริ่ม
ของ Carroll L. Shartle ต่อมาใน ค.ศ. 1949 Hemphill  and  Coons (1950) ซึ่งเป็นนักวิจัยได้
ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมิติด้านภาวะผู้น า โดยสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามส าหรับการวัด
พฤติกรรมของภาวะผู้น าที่เรียกว่า Leader Behavior Descriptive Questionnaire หรือ LBDQ 
พบว่า สามารถน าไปใช้อธิบายภาวะผู้น าได้ 2 มิติ คือ มิติค านึงถึงตนเอง (Initiating structure) และ 
มิติค านึงถึงผู้อ่ืน (Consideration) 

มิติค านึงถึงตนเอง (Initiating structure) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้น ามุ่งเน้นตัวเอง    
เป็นหลัก ทั้งยังก าหนดบทบาทของพนักงาน การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือให้งานได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และส าเร็จตามเวลา  มีการวางแผนก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ใช้กฎระเบียบในการท างาน ก าหนดบทบาทของผู้น าและผู้ตามอย่าง
ชัดเจน ให้ความส าคัญในบทบาทของผู้น ามากกว่าผู้ตาม โดยผู้น าจะมุ่งที่ผลของการปฏิบัติงานเป็น
ส าคัญ 

มิติค านึงถึงผู้อ่ืน (Consideration) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้น าเน้นให้ความส าคัญกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ค านึงถึงความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็น ให้
ความสนใจกับผู้ตาม มีความยุติธรรมและความเสมอภาค ให้ความเป็นมิตรและยกย่องให้เกียรติ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยผู้น าแบบมิตรสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับคนมากกว่าผู้น า  มีความกลมเกลียว
ระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงาน ดังแผนภาพที่ 3 
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แผนภาพที่   3  แสดงพฤติกรรมภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ 
 
การศึกษาภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยมิชิแกน มุ่งเน้นหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม

ของผู้น ากับกระบวนการกลุ่ม และผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม ซึ่งผลงานของกลุ่มจะใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแยกผู้น าที่มีประสิทธิภาพ และผู้น าที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพน้อยการศึกษาสรุป
พฤติกรรมผู้น าเป็น 3 แบบ 

1. พฤติกรรมมุ่งงาน (Task-oriented behavior)   ผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะไม่ใช้เวลา
และความพยายามในการท างานเหมือนกับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่จะมุ่งไปที่ภาระหน้าที่ของผู้น าซึ่งได้แก่ 
การวางแผน การจัดตารางการท างาน ช่วยประสานกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งเทคนิควิธีการท างานยิ่งกว่านั้น ผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะแนะน าให้ลูกน้อง
ตั้งเป้าหมายของงานที่ท้าทาย และเป็นไปได ้

2. พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งคน (Relationship-oriented behavior)  ผู้น าที่
มีประสิทธิภาพจะเป็นผู้น าที่ห่วงใย สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งยังศรัทธาเชื่อมั่น 
และมีความเป็นเพ่ือน พยายามเข้าใจปัญหาของลูกน้อง ช่วยให้ลู กน้องมีการพัฒนาในอาชีพและ
สนับสนุนให้ประสบความส าเร็จผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะไม่ควบคุมลูกน้องใกล้ชิด ดูแลอยู่ห่าง ๆ อย่าง
ให้เกียรติ ผู้น าจะตั้งเป้าหมายและให้ค าแนะน า แต่ก็ให้อิสระในการท างาน  

3. ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative leadership) ผู้น าประเภทนี้ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเต็มที่ สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม จะมีการให้รางวัลที่เป็นเงิน
หรือสิ่งของมีค่าเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  ส่งเสริมการสื่อสารใน
ทุกระดับ กระตุ้นและส่งเสริมให้มีการเอื้ออ านาจการตัดสินใจไปทั่วองค์กรกับผู้บริหารในทุกระดับ 78 

                                                        
78Lewwin, K., Lippett,R.,& White R.K., “Pattern of aggressive behavior  

inexperimentally created social climate” Journal of Social Psychology10,1939), 271-
301. 
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ค านึงถึงผู้อื่นสูง 
ค านึงถึงตนเองสูง 

 

ค านึงถึงผู้อื่นสูง 
ค านึงถึงตนเองต่ า 

ค านึงถึงผู้อื่นต่ า 
ค านึงถึงตนเองสูง 

 

ต ่ำ 
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ลิเคิร์ท ( Rensis Likert) และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกนท าการวิจัยด้าน
ภาวะผู้น า ได้เสนอว่า การนิเทศหรือติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาควรกระท าโดยใช้
กลุ่มนิ เทศงานจะดีกว่าจะนิ เทศคนเดียว เพราะการนิ เทศงานโดยกลุ่มจะเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจ นอกจากนั้นยังช่วยเพ่ิมการสื่อสาร 
เพ่ิมความร่วมมือและลดความขัดแย้ง หน้าที่ของผู้น าในกลุ่มนิเทศงาน ควรจะเป็นผู้น าในการ
อภิปรายผลให้การสนับสนุนให้มีการอภิปรายก าหนดขอบเขตและทิศทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
การศึกษาภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ โดยผู้น ามี
แนวโน้มจะเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นมาร่วมในการตัดสินใจหรือให้มีอิทธิพลในการตัดสินใจของผู้น า เช่น 
การปรึกษา การร่วมตัดสินใจ ซ่ึงลิเคิร์ท (Likert) ได้น าแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาเป็นคิดพฤติกรรมของ
ผู้น าแบบเป็นล าดับต่อเนื่องโดยแบ่งผู้น าเป็น 4 รูปแบบ 

1. การตัดสินใจแบบเผด็จการ (Autocratic decision)   คือการที่ผู้น าตัดสินใจแต่ล าพัง
ผู้เดียวโดยไม่มีการถามความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากบุคคลอ่ืน เป็นการตัดสินใจที่ไม่มีอิทธิพล
ของบุคคลใดต่อการตัดสินใจ 

2. การตัดสินใจแบบปรึกษา (Consultation) คือ การตัดสินใจที่ผู้น ายังคงตัดสินใจเอง 
แต่ได้มีการปรึกษาและขอความคิดเห็นกับบุคคลต่าง ๆ และน ามาพิจารณาก่อนที่จะท าการตัดสินใจ 
สรุปว่าการตัดสินใจเริ่มมีอิทธิพลของผู้อื่นต่อการตัดสินใจของผู้น าบ้างแล้ว  

3. การร่วมกันตัดสินใจ (Joint decision) เป็นการตัดสินใจที่ผู้น า และผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้มาร่วมประชุมแล้ว อภิปรายถึงปัญหาและทางเลือกต่างๆ ที่ดี ก่อนที่จะร่วมกันตัดสินใจโดยที่ผู้น ามี
ฐานะเป็นเพียงสมาชิกของกลุ่มคนหนึ่ง ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคนอ่ืนๆ ผลการตัดสินใจถือ
เป็นการตัดสินใจของกลุ่ม  

4. การมอบหมายให้ตัดสินใจ (Delegation)  คือ การตัดสินใจที่ผู้น าจะมอบหมาย
อ านาจหน้าที่นี้ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้ท าการตัดสินใจแทน โดยผู้น าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจ แต่ในการมอบหมายจะบอกถึงปัญหา และขอบเขตของอ านาจที่พึงจะตัดสินใจ
แบบนี้ จึงเป็นการตัดสินใจที่ถือว่ามีอิทธิพลของบุคคลอ่ืนสูงที่สุด  

ประโยชน์ของการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม  คือ  
 1. ช่วยปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจ  (Improved decision quality) 
 2. เพ่ิมการยอมรับผลการตัดสิน  (Greater acceptance of decisions)  
 3. เพ่ิมความเข้าใจในเหตุผลของการตัดสินใจ (Better understanding of  

decisions)  
 4. พัฒนาทักษะการตัดสินใจของผู้ใต้บังคับบัญชา (Development of decision -

making skills)  
 5. ช่วยให้งานของผู้ใต้บังคับบัญชามีความหมายมากขึ้น (Enrichment of  

subordinate jobs)  
 6. ลดความขัดแย้งและสร้างทีมงาม (Facilitation of conflict resolution   and 

team building) 
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ลักษณะพฤติกรรมของผู้น า แสดงให้เห็นตามภาพประกอบที่ 4 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 4 พฤติกรรมผู้น าของ Likert 

 
 

จากการศึกษาวิจัยภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม Likert สรุปได้ว่า พฤติกรรมที่มุ่งคนจะท าให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงมากกว่าพฤติกรรมที่มุ่งงาน แต่ก็มีบางองค์กรที่พบว่าพฤติกรรมที่
มุ่งงานจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงมากกว่าพฤติกรรมที่มุ่งคน เนื่องจากอาจจะ มี
ปัจจัยในด้านอื่นๆ ที่เข้ามาเก่ียวข้อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มุ่งคนมากขึ้น ผู้น าพยายามส่งเสริม
ให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการกระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีม และการให้ความส าคัญกับผู้
ตามในแต่ละบุคคลท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรสูงขึ้น79      

  วิลเลียม  เจ.เรดดิน (William J. Reddin) ได้พัฒนารูปแบบผู้น าแบบ 3 มิติ จากการ
วิจัยที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio  University) โดยมีสมมติฐานคล้ายกับแบบพฤติกรรมผู้น า
สถานการณ์ของ Fiedler และเรดดิน ได้เพ่ิมมิติผู้น าอีก 1 มิติ คือ ประสิทธิผล (Effectiveness  
orientation) สามารถแบ่งออกเป็น 3 มิต ิคือ 

1. มิติมุ่งงานหรือกิจสัมพันธ์ (Task orientation) เป็นพฤติกรรมมุ่งให้ผู้ร่วมงานหรือ   
ผู้ตามปฏิบัติงานอย่างได้ผล โดยผู้น าริเริ่มจัดการและอ านวยการ 

2. มิติมุ่งสัมพันธ์ภาพ หรือ มิตรสัมพันธ์ (Relation orientation)  เป็นพฤติกรรมของ
ผู้น าที่แสดงให้เห็นความเห็นอกเห็นใจ ไว้วางใจ และให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3. มิติมุ่งประสิทธิผล (Effectiveness orientation) คือการพิจารณาในเรื่อง
ความส าคัญของหน่วยงานหรือองค์การตามเป้าหมายที่วางไว้ 

แบบของผู้น า  ตามทฤษฏีของ  William  J. Reddin  แสดงให้เห็นดังภาพที่ 5 
 
 
 
 

                                                        
79Lewwin, K., Lippett, R, New Patterns of Management  (New York: 

McGraw-Hill, 1961), 5-7. 

มุ่งงาน 

ผู้น า 
แบบเผด็จการ 

ผู้น า 
แบบปรึกษา 

ผู้น าร่วมกัน
ตัดสินใจ 

มอบหมายให้
ตัดสินใจ 

มุ่งคน 
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แผนภาพที่ 5   แสดงภาวะผู้น า 3 มิติของ ( William  J. Reddin 1970) 
 

จากแผนภาพที่ 5  ของ William  J. Reddin แบ่งประเภทของผู้น าออกได้เป็น 4 แบบ 
ดังนี้  

1. งานสูง - สัมพันธ์สูง  แทนผู้น า  แบบสมบูรณาการ  (Integrated) 
2. งานต่ า – สัมพันธ์สูง  แทนผู้น า  แบบสัมพันธ์  (Related) 
3. งานต่ า – สัมพันธ์ต่ า  แทนผู้น า  แบบแยกตัว  (Separated) 
4. งานสูง – สัมพันธ์ต่ า  แทนผู้น า  แบบอุทิศ  (Dedicated) 
 
1. แบบบูรณาการ (Integrated style) หมายถึง ผู้น าที่ต้องการความส าเร็จของงานสูง

และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้น าแบบบูรณการที่มีประสิทธิภาพเรียกว่า นักบริหาร
(Executive) โดยผู้น าจะเลือกใช้คนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของผู้น าและมีความพยายามอย่างมากในการบูรน่าการความต้องการขององค์กร และของ
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยกันได้ด้วยดี ในทิศทางเดียวกัน ส่วนผู้น าแบบบูรณาการที่ขาดประสิทธิภาพ  
เรียกว่า ผู้ประนีประนอม (Compromiser) คือผู้น าที่มุ่งจะประนีประนอม ให้ความส าคัญกับงานและ 
ผู้ปฏิบัติงานในระดับที่เท่ากัน และพยายามหลีกเลี่ยงหรือมุ่งไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งส่งผลให้ผู้น าไม่
กล้าตัดสินใจ 

2. ผู้น าแบบสัมพันธ์ (Related style) หมายถึง ผู้น าที่ให้ความสนใจผู้ใต้บังคับบัญชา
มากกว่าความส าเร็จของงาน ผู้น าแบบมิตรสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพเรียกว่านักพัฒนา (Developer) 
โดยผู้น าจะสนใจในการเลือกใช้ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการท างาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา น ามาซึ่งความส าเร็จของงาน ส่วนผู้น าแบบมิตรสัมพันธ์ที่ขาดประสิทธิภาพ 
เรียกว่า นักบุญ (Missionary) คือผู้น าที่สนใจในการมีความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชามาก เพ่ือ

สูง 

ต่ า 

แยกตัว 
ความสัมพันธ์ต่ า 

งานต่ า 
 

อุทิศ 
ความสัมพันธ์ต่ า 

งานสูง 
 

สัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์สูง 

งานต่ า 

บูรณาการ 
ความสัมพันธ์สูง 

งานสูง 
 

สูง 

เน
้นค

วา
มส

ัมพ
ันธ

์ 
 

เน้นงาน 
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ประสิทธิผลน้อย ทิ้งงาน เผด็จการ 

ประนี 
ประนอม 

 

นักบุญ 

ระบบ
ราชการ 

เผด็จการ
อย่างมศิีลปะ 

ผู้บริหาร พัฒนา 

แยกตัว อุทิศ 

บูรณาการ สัมพันธ์ 

ประสิทธิผลมำก 

มุ่งหวังที่จะใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะน ามาซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้น าหรือเป็นผู้น าที่ต้องการ
มวลชนสนับสนุนตนให้มีโอกาสอยู่ในต าแหน่งผู้น า หรือเพ่ือความก้าวหน้าของตนเอง 

3. ผู้น าแบบแยกตัว (Separated style) หมายถึง ผู้น าที่สนใจในงานและลูกน้องน้อย
มาก จนถือได้ว่าคงเป็นผู้แยกตัวออกไปการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ก็ท าตามกฏ ระเบียบของหน่วยงาน
ไม่ชอบรับผิดชอบงานใดๆ ด้วยตนเอง ผู้น าแบบแยกตัวที่พอมีประสิทธิภาพ เรียกว่า ผู้บริหารแบบ
ทางการ (Bureaucrat) เป็นผู้น าที่สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนท างานที่ตนเองได้รับ 

มอบหมายมา โดยผู้น าเป็นเพียงผู้น าสารเท่านั้น ผู้น าแบบแยกตัวที่ขาดประสิทธิภาพ 
เรียกว่าผู้ละทิ้งหน้าที่ (Deserter) คือ ผู้น าละทิ้งทั้งงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กร ปล่อยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าหน้าที่แทน ผู้น าแบบนี้จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องท าให้ตัวเองท างานเพ่ิม
มากขึ้น และจะท าทุกอย่างเพ่ือให้สามารถอยู่ในต าแหน่งผู้น าได้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง    

4. ผู้น าแบบอุทิศตน (Dedicated style) หมายถึง ผู้น าที่มุ่งหมายความส าเร็จของงาน
สูงมากจนบางครั้งถึงกับละเลยความสนใจผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าแบบอุทิศตนที่มีประสิทธิภาพ เรียกว่า 
ผู้น าเผด็จการแบบมีเมตตา (Benevolent autocrat) คือผู้น าที่จะชี้แนะการปฏิบัติงานด้านต่ าแบบ
ผู้น าที่ดีและไม่ดี 8 แบบ  ปรากฏในแผนภาพที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 6 แสดงผู้ที่มีประสิทธิผลน้อยและผู้น าที่มีประสิทธิผลมาก 
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ผู้น าที่มีประสิทธิผลมาก 4 แบบ ดังนี้ 
1. ผู้น าแบบผู้บริหาร (Executive) จะเน้นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ร่วมงานใช้ความ

พยายาม ในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย จัดว่าเป็นผู้น าที่ที่มีการท างานแบบบูรณาการ 
2. ผู้น าแบบพัฒนา (Developer) จะมองความส าคัญ ศักยภาพของบุคคล มุ่งพัฒนาคน

ให้มีความรู้ ความสามารถ 
3. ผู้น าแบบระบบราชการ (Bureaucrat) จะเน้นการควบคุมกฎเกณฑ์ ให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
4. ผู้น าแบบเผด็จการอย่างมีศิลปะ (Benevolent autocratic) ผู้น าจะมีความเชื่อมั่น

ในตนเองสูง มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน ใช้ศิลปะในการครองใจคน 
 
ผู้น าที่มีประสิทธิผลน้อย 4 แบบดังนี้ 
1.ผู้น าแบบประนีประนอม (Compromiser) มองเห็นประโยชน์ที่คน และความสัมพันธ์ 

มักไม่กล้าตัดสินใจ ใช้วิธีการยอมความ 
2. ผู้น าแบบนักบุญ (Missionary) มีความสัมพันธ์กับคนเป็นหลัก ไม่กล้าเสี่ยง ขาด

ความริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งเอาอกเอาใจเพ่ือนร่วมงาน 
3. ผู้น าแบบทิ้งงาน (Deserter) ไม่สนใจทั้งคนและงาน ผู้ร่วมงานจะอยู่อย่างโดดเดี่ยว 

ขาดขวัญ ก าลังใจ 
4. ผู้น าแบบเผด็จการ (Autocratic) ใช้อ านาจในการท างาน มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 

ขาดการรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมง่าน80 
ทฤษฎีภาวะผู้น าของ Hersey และ Blanchard (Hersey and Blanchard’s 

SituationalTheory) หรือ ทฤษฎีวงจรชีวิต (Life Cycle Theory of Leadership) ซึ่ง Hersey และ 
Blanchard ได้เสนอทฤษฎีวงจรชีวิต โดยได้รับอิทธิพลจากทฤษฎี Reddin คือ แบบภาวะผู้น าอาจมี 
ประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ทฤษฎีนี้ให้ความส าคัญกับผู้ตามในด้านของระดับความ
พร้อมและวุฒิภาวะ ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นขึ้นอยู่กับระดับความพร้อมและวุฒิ
ภาวะของผู้ตาม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ไม่ได้รับความสนใจจากทฤษฎีภาวะผู้น าแบบอ่ืน ๆ องค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าตามสถานการณ์ตามทฤษฎีของ Hersey and Blanchard ประกอบด้วย1) จ านวนของ
การออกค าสั่ง การให้ค าแนะน าต่างๆ หรือพฤติกรรมด้านของการท างาน 2) ปริมาณการสนับสนุน
ทางอารมณ์ สังคม หรือพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ และ 3) ความพร้อมของผู้ตามหรือกลุ่มผู้ตาม 
และHersey and Blanchard ได้แบ่งพฤติกรรมของผู้น า และวุฒิภาวะของผู้ตามผู้น าดังนี้ 

1. ผู้น าแบบบอกทุกอย่าง หรือแบบสั่งการ (Telling or directing: Q1) เป็นพฤติกรรม
ผู้น าที่มุ่งงานสูงแต่มุ่งความสัมพันธ์ต่ า ผู้น าประเภทนี้จะให้ค าแนะน าและดูแลลูกน้องอย่างใกล้ชิดผู้น า
จะมีการระบุและอธิบายวิธีการท างานให้กับผู้ตาม ผู้น าแบบบอกทุกอย่าง หรือแบบสั่งการเหมาะสม

                                                        
80William, J. Reddin, Managerial effectiveness (New York: McGraw-Hill 

series in management, 1970), 204. 
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กับผู้ตามที่ไม่ยินดีหรือเต็มใจที่จะท างาน ขาดความสามารถในการท างาน และขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเองในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้น าแบบขายความคิดหรือแบบให้ค าแนะน า (Selling or coaching: Q2)เป็น
พฤติกรรมผู้น าที่มุ่งงานสูงและในขณะเดียวกันก็มุ่งความสัมพันธ์สูงเช่นกัน ผู้น าประเภทนี้จะคอย
ชี้แนะว่าผู้ตามขาดความสามารถในการท างาน แต่ถ้าผู้ตามได้รับการสนับสนุนให้ท าพฤติกรรมนั้นโดย
การให้รางวัลก็จะท าให้เกิดความเต็มใจที่จะรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นที่จะท างานมากขึ้น ผู้น า
แบบขายความคิดหรือแบบให้ค าแนะน าเหมาะส าหรับผู้ตามที่ยินดีหรือเต็มใจที่จะท างานแต่ขาด
ทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

3. ผู้น าแบบมีส่วนร่วมหรือผู้น าที่ให้การสนับสนุน (Participating or supporting: Q3)
เป็นพฤติกรรมผู้น าที่มุ่งงานต่ าแต่มุ่งความสัมพันธ์สูง ผู้น าประเภทนี้จะคอยอ านวยความสะดวกต่างๆ
ในการตัดสินใจ มีการซักถาม มีการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ท าให้ผู้ตามปฏิบัติงานโดยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
ผู้น าแบบมีส่วนร่วมหรือผู้น าที่ให้การสนับสนุนเหมาะกับผู้ตามที่เป็นบุคคลที่มีความสามารถแต่ขาด
ความเชื่อมั่นในตนเองและไม่เต็มใจที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานงาน 

4. ผู้น าแบบมอบหมายงาน (Delegating: Q4) เป็นพฤติกรรมผู้น าที่มุ่งงานต่ าแต่ใน
ขณะเดียวกันก็มุ่งความสัมพันธ์ต่ าเช่นเดียวกัน ผู้น าเพียงให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ ผู้
ตามคิดและตัดสินใจเองในทุก ๆ เรื่อง เพราะถือว่าผู้ตามเป็นผู้ที่มีระดับความพร้อมในการท างานสูง 
สามารถท างานให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี ผู้น าแบบมอบหมายงาน เหมาะกับผู้ตามที่มีระดับ
ความพร้อมและเป็นบุคคลที่มีความสามารถสูง มีความยินดีและเต็มใจ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
รวมถึงเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการท างานวุฒิภาวะหรือความพร้อมของผู้ตาม แบ่งได้ 4 ประเภท 
ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 มีแรงจูงใจและความสามรถในระดับที่ต่ า (Low motivation and 
ability: M1) 

ประเภทที่ 2 มีแรงจูงใจในการท างานสูงแต่มีความสามารถต่ า (Dequate motivation 
but low ability: M2) 

ประเภทที่ 3 มีความสามารถเพียงพอแต่มีแรงจูงใจในการท างานต่ า (Adequat ability 
but and low motivation: M3) 

ประเภทที่ 4 มีความสามารถและมีแรงจูงใจที่จะท างานสูง (Needs ability and 
motivation are present: M4) ตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าของเฮอเซย์ และบลันชาร์ด (Hersey & 
Blanchard) จะก าหนดรูปแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมของผู้น าตามวุฒิภาวะหรือความพร้อมของ      
ผู้ตาม81 

 
  

                                                        
81Hersey,P.,& Blanchad,K.H. “Life cycle theory of Leadership,”Training 

and Development Jounal,23 (1969): 26-34 
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ผู้น าเชิงความสามารถพิเศษ 
ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบความสามารถพิเศษ (Chariamatic leadership) ค าว่า 

"Charisma" หรือ "ความสามารถพิเศษ" มาจากภาษากรีก  หมายถึง  พรสวรรค์ (Divinely  
inspired gift)  เช่น  บุคคลที่มีพรสวรรค์ที่สามารถท างานได้ส าเร็จ อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งยังสามารถ
ท านายเหตุการณ์และคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นย า นักสังคมวิทยาอย่าง แม็กซ์ วีเบอร์ (Max 
Weber) อ้างจาก ยุคล์ ( Yukl ) ได้อธิบายถึง ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ (Charismatic leader) ว่า
เป็นผู้น าที่มีอิทธิพลเหนือผู้ตามโดยไม่ได้อาศัยต าแหน่ง อ านาจหน้าที่และประเพณีท่ียึดถือกันมา  

ความสามารถพิเศษของตัวผู้น าเอง มีบารมีเป็นปัจจัยจูงใจ หรือเกิดอ านาจบารมี ความ
เชื่อถือ  ความเคารพ  ความนิยม  ความสามารถในการถ่ายทอด  ความรู้สึก  มีการมอบอ านาจหน้าที่
และการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษนั้นพบในการศึกษาผู้น า
หลายประเภท โดยเฉพาะผู้น าทางการเมือง ทางศาสนา ผู้น าที่น าชุมชน ผู้น าการเคลื่อนไหวหรือต่อสู้
เรียกร้องสิทธิบางประการ แต่ไม่ค่อยพบเห็นผู้น าเช่นนี้ในองค์การทางธุรกิจหรือองค์การประเภทอ่ืน  

ได้มีนักสังคมวิทยาและรัฐประศาสนศาสตร์ พยายามอธิบายค าว่า Charisma โดยศึกษา
เงื่อนไขที่ท าให้เกิดลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษเช่นนั้นในตัวผู้น า จนท าให้มีภาวะผู้น าแบบ
ความสามารถพิเศษในที่สุด สิ่งที่โต้แย้งกันมากก็คือ ความสามารถพิเศษของผู้น าเกิดได้อย่างไรกัน 
จาก คุณลักษณะของผู้น าเอง เงื่อนไขของสถานการณ์หรือเพราะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและ     
ผู้ตาม จากข้อโต้แย้งนี้ท าให้มีการศึกษาแตกต่างกันออกไปหลายแนวทาง เพ่ือหาค าตอบให้ได้ เช่น 
การศึกษาคุณลักษณะ สถานการณ์ กระบวนการใช้อิทธิพลซึ่งกันและกันในการศึกษาวรรณคดี
เกี่ยวกับภาวะผู้น า อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ค าว่า Charisma หรือความสามารถพิเศษ ยังคงถูกใช้หลาย
ความหมายและการใช้แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความหมายที่แสดงให้เข้าใจถึงว่าเกิดจากการ
มีความสัมพันธ์ระหว่างการอยู่ร่วมกัน หรือท างานร่วมกันของผู้น าและผู้ตาม  

1. ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบความสามารถพิเศษของเฮาส์ (House's charismatic 
leadership theory) 

 เฮาส์ (House) ได้อธิบายว่า ภาวะผู้น าแบบความสามารถพิเศษ คือ  บุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษท าให้เกิดผลงาน (Outcome) ที่สูงขึ้นกว่าผลงานปกติที่ควรจะเป็น จากการ
สังเกตผู้น าในสังคมหลายๆ แบบทฤษฎีนี้ได้พบว่า ภาวะผู้น าแบบความสามารถพิเศษนั้น เกิดขึ้น
อย่างไร มีความแตกต่างจากคนอ่ืนอย่างไร และเงื่อนไขใดหรือที่ไหนที่ท าให้เกิดได้อย่างดี ซึ่งรวมถึง
คุณลักษณะของผู้น า พฤติกรรม และเงื่อนไขของสถานการณ์ จึงท าให้ทฤษฎีครอบคลุม โดยได้สรุปให้
เห็นกว้าง ๆ ถึงลักษณะพิเศษของผู้น าที่ท าให้เกิดภาวะผู้น าแบบความสามารถพิเศษได้นั้น ก็คือผู้น าที่
ท าให้ผู้ตามมีความเชื่อหรือเกิดสิ่งต่อไปนี้ อ้างจาก ยุคล์ (Yukl) 

1. ผู้ตามแสดงความเชื่อมั่นว่าความเชื่อของผู้น าเป็นสิ่งถูกต้อง 
2. ผู้ตามมีความเชื่อคล้อยตามเหมือนกับผู้น า 
3. ผู้ตามไม่มีข้อกังขาในการยอมรับผู้น าของผู้ตาม 
4. ผู้ตามมีความรัก และพึงพอใจในตัวผู้น า 
5. ผู้ตาม เต็มใจและยินดีปฏิบัติตามค าสั่งของผู้น า 
6. ผู้ตามพยายามเอาแบบอย่าง  หรือลอกเรียนแบบผู้น า 
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7. ผู้ตามมีอารมณ์ในการท างาน ไม่ซังกะตาย 
8. ผู้ตามพยายามยกระดับเป้าหมาย และมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้สูงขึ้น 
9. มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จจากการปฏิบัติงาน โดยแสดงออกจาก

การให้ความร่วมมือ และความม่ันใจว่าสามารถช่วยท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้ 
จากทฤษฎีจะเห็นได้ว่าภาวะผู้น าแบบความสามารถพิเศษต้องการมีอ านาจ มีความ

มั่นใจและเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง ความต้องการมีอ านาจของผู้น าท าให้ผู้น าพยายามมีอิทธิพล
เหนือผู้ตาม โดยการพยายามมีพฤติกรรมหรือกิจกรรมร่วมกันมากและบ่อยครั้งขึ้น  

จากตัวบ่งชี้ทั้ง 9 ประการ ฮาเปท (Halpet) ได้ใช้หลักสถิติเกี่ยวกับการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor - Analysis) จัดรวมเข้าเป็น 3 กลุ่ม ดังแสดงในแผนภาพที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 7  แสดงมิติด้านต่างๆ ของผู้น าความสามารถพิเศษ 
 
ความเชื่อมั่นในการตัดสินหรือวินิจฉัยงาน และการสั่งการต่างๆ ส าหรับผู้น าที่ขาดทั้ง

ความมั่นใจ และเชื่อมั่นในตนเอง ย่อมไม่สามารถจะสร้างอิทธิพลเหมือนคนอ่ืนได้ และแน่นอนโอกาส
จะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานก็ย่อมน้อยไปด้วย  

มิติที่  1 ภาวะผู้น าแบบความสามารถพิเศษ จะเกิดขึ้นเมื่อผู้น าแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถและ ความส าเร็จจนประทับใจลูกน้อง ฉะนั้นผู้น าต้องรู้จักมีพฤติกรรมให้ลูกน้องเชื่อมั่น
ดังกล่าวให้ได้ เพราะถ้าท าให้ลูกน้องเชื่อมั่นในความสามารถ โดยเฉพาะในเรื่องการตัดสินใจ ก็จะท า
ให้ลูกน้องยอมรับและยินดีจะปฏิบัติตามค าสั่งของผู้น ามากขึ้น แต่หากขาดในสิ่งที่กล่าวมา ปัญหา 

มิติด้านอ านาจจากการอ้างอิง 
(Reference  Power) 

มิติด้านอ านาจจากการความ
เชี่ยวชาญ 

(Expert  Power) 

ความสามารถพิเศษ 
(Charisma) 

มิติเกี่ยวกับงาน 
(Jop Involvment) 
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ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและการผิดพลาดในเรื่องการตัดสินใจ หรืออ่ืนๆ จะท าให้ผู้ตามขาดความเชื่อมั่นในผู้น า 
และผู้น าจะมอิีทธิพลต่อผู้ตามลดน้อยไปเรื่อยๆ 

มิติที่ 2 ผู้น าแบบความสามารถพิเศษเน้นความส าคัญที่เป้าหมายของงาน แต่ก็ให้ความ
สนใจ กับค่านิยม ความคิดเห็นและแรงจูงใจร่วมกันของผู้ตามหรือผู้ท างาน โดยจะให้ผู้ท างานรู้ถึง
ทิศทางในการท างานว่าจะมุ่งไปทางไหน ซึ่งท าให้คนท างานรู้ว่าเขามีความส าคัญและงานของเขา
ทั้งหมดมีความหมาย จึงท าให้มีแรงดลใจและทุ่มเทแรงใจแรงกายร่วมกัน สุดท้ายก็จะท าให้ผู้ท างาน
ทุกคน เกิดการยอมรับในงานและจุดมุ่งหมายของงานร่วมกัน  

มิติที่ 3 ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษจะค านึงถึงความคาดหวัง และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ตามเข้าใจเงื่อนไขที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ตาม รู้ลักษณะงานที่ต้องใช้ความสามารถ
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามก็ต้องท าให้ทุกงานมีความหมายอย่างมีคุณธรรม ผู้น าที่มีความสามารถ
พิเศษจะพยายามปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่ผู้ตาม ไม่ใช่ให้แต่เลียนแบบ แต่ให้รู้ถึงว่าผู้น าควรเป็น
อย่างไร เพ่ือผู้ตามจะเอาอย่างความเชื่อและค่านิยมของผู้น า จากนี้ผู้น าก็สามารถจะท าให้มีความ
พอใจ และแรงจูงใจเมื่อต้องการให้เขามีพฤติกรรม หรือปฏิบัติงานอย่างไร 

มิติที ่4 ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษจะตั้งความหวังในการปฏิบัติงานไว้สูง ในขณะที่ต้อง
แสดงให้ผู้ตามเห็นในความเชื่อมั่นของผู้น าต่อผู้ตามว่าจะต้องท าได้ ผู้น าที่มีอ านาจแห่งการเป็นเพ่ือน
หรือให้ความเป็นกันเอง สามารถจะชักจูงให้ผู้ตามตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติงานไว้สูง และเพ่ิมความ
เต็มใจในการยอมรับหรือเห็นชอบในเป้าหมายนั้นร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การยอมรับเป้าหมายจะไม่
เกิดข้ึน ถ้าผู้น าไม่แสดงความมั่นใจให้เห็นว่าเป้าหมายนั้นสามารถจะเป็นจริงได้ และเป็นเป้าหมายที่มี
คุณค่าและน่าสนใจ เพราะถ้าผู้ตามขาดความมั่นใจว่าจะสามารถท าได้ตามที่ผู้ น าคาดหวัง ก็จะไม่
ยอมรับและจะลดความพยายามในการท างานนั้น ฉะนั้นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจจึงเป็น
เครื่องมือส่งเสริมการทุ่มเทความพยายามของผู้ตามและเชื่อในความส าเร็จนั้น ซึ่งงานวิจัยจ านวนมาก
ก็เห็นท านองเดียวกันว่าผู้ตามจะท างานได้ส าเร็จมากขึ้นหากผู้น าแสดงให้เห็ นว่าเชื่อมั่นใน
ความสามารถของผู้ตาม 

มิติที่ 5 ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ โดยทั่ว ๆ ไปจะมีพฤติกรรมที่ใช้กระตุ้นแรงจูงใจใน
กลุ่มงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น กระตุ้นแรงจูงใจในด้านความต้องการความส าเร็จ จะต้องใช้
กับงานที่ค่อนข้างซับซ้อนหรือยาก งานที่ต้องการการท้าทายความคิดริเริ่มใหม่ ๆ งานที่ต้องเสี่ยงภัย 
ความรับผิดชอบสูง และต้องใช้ความมุมานะ อดทน ส าหรับแรงกระตุ้นจากอ านาจเหมาะสมส าหรับ
งานที่ต้องการใช้การแข่งขันกัน งานที่ต้องการการชักจูงและก้าวร้าว คุกคาม ส่วนการได้แรงกระตุ้น
จากความเป็นเพ่ือน ความเป็นกันเอง เหมาะส าหรับส่วนที่ต้องการความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
งานที่ต้องเป็นทีมงาน และพ่ึงพาระหว่างกันตลอดเวลา แรงจูงใจที่จะใช้ในการกระตุ้นผู้ท างานนั้น ยัง
ต้องการการพูดที่สร้างแรงดลใจให้ลูกน้องเกิดค่านิยมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และควรปฏิบัติให้ได้ เช่น 
"ความภักดีหรือความรักในองค์การ" "ต้องท าแต่สิ่งที่ดีที่สุด" "ชนะคู่แข่งให้ได้" เป็นต้น 

2. บาส  (Bass's Extension of House's Theory)  มีการศึกษาทฤษฎีของเฮาส์ 
เพ่ิมเติม และได้เสนอผลการศึกษาต่อเนื่องจากทฤษฎีของ เฮาส์ ว่า "ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ" นั้น 
ไม่ใช่มีแต่ในด้านความเชื่อมั่นใจในความเชื่อมั่นตนเองเท่านั้น แต่จะเชื่อว่าตนเองมีความมุ่งหมายและ
แรงดลบันดาลใจเหนือคนอ่ืนธรรมดาทั่ว ๆ ไป ส าหรับลูกน้องก็ไม่เพียงแต่ไว้ใจหรือยกย่องผู้น าเฉก
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เช่น ธรรมดา หากแต่ถึงข้ันบูชาและเคารพสักการะในตัวผู้น าว่าเป็น ประดุจวีระบุรุษ หรือตัวแทนของ
ผู้มีปัญญาหรือผู้เสียสละ ซึ่งถ้ามองในภาพรวม ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ จะเป็นกลไกในการ
กระตุ้นทางจิตวิทยาสร้างแรงจูงใจของกลุ่มให้มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องตลอดเวลา ท าให้กลุ่มยอมรับ
และ เกิดความเชื่อม่ัน และมีความฝันที่สามารถสนองตอบต่ออารมณ์ และเหตุผลของคนในกลุ่ม บาส 
ได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้น าแบบนี้จะแตกต่างจากผู้น าแบบอ่ืนตรง มุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี ยืดหยุ่น เปิด
โอกาสและขอร้องแทนการข่มขู่ ผู้น าจะมีลักษณะเป็นนักวิชาการหรือเชี่ยวชาญจนเป็นที่ยอมรับ มี
ทักษะในการชักจูง ตอบสนองความต้องการของคนอ่ืนได้ ไม่ใช่ตามหน้าที่ หากแต่พิจารณาถึงอารมณ์
และความต้องการ ความเชื่อของเขาเหล่านั้นด้วย ในทางตรงกันข้าม ผู้น าที่ไม่มีความสามารถพิเศษ
จะมีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้เหมือนกัน แต่โดยการสร้างหรือกระตุ้นให้เกิดโดยการข่มขู่ หรือสร้างแรงกดดัน
ต่างๆ ให้เกิดความกลัว อันจะน ามาซึ่งการเกลียดชังไปในที่สุด ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ ดูเหมือน
จะเหมาะกับองค์การที่มีความตึงเครียดหรือมีการเปลี่ยนแปลงอ านาจบารมีจะจ าเป็นเมื่ออ านาจ
หน้าที่ของผู้น าใช้ไม่มีผลต่อกรณีวิกฤติต่างๆ ค่านิยมและความเชื่อบางประการที่ยึดถือกันมานาน 
ฉะนั้นจึงมักจะพบผู้น าแบบนี้ในองค์การเก่าที่ก าลังล้มเหลว มากกว่าในองค์การเก่าที่ประสบ
ความส าเร็จ อย่างไรก็ตาม แบส ไม่ได้เสนอสิ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้น าแบบนี้ควรต้องรู้เพ่ือให้สามารถ
มีภาวะผู้น าแบบความสามารถพิเศษได้  

3. คองเกอร์ และคานันโก (Conger and Kanungo) ได้เสนอทฤษฎีของภาวะผู้น าแบบ
ความสามารถพิเศษ บนพ้ืนฐานจากคุณสมบัติของผู้น าที่สังเกตเห็นได้ การศึกษาของเขาเป็นการ
สังเกตจากพฤติกรรมของผู้น า โดยท าการเปรียบเทียบระหว่างผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ กับผู้น าที่
ไม่มีความสามารถพิเศษ เขาได้สรุปข้อค้นพบเกี่ยวกับคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้น าที่มี
ความสามารถพิเศษ (Charismatic leaders) ที่ส าคัญดังต่อไปนี้  

 3.1 วิสัยทัศน์กว้างไกล (Extremty vision) คือ ผู้น าที่เห็นความส าคัญในการมี
วิสัยทัศน์ ไม่ใช่แต่เพียงจะท าการต่าง ๆ ให้แค่ส าเร็จตามหน้าที่เท่านั้น การมีวิสัยทัศน์ย่อมต้องมีความ
กล้า และเข้มแข็งในการปรับเปลี่ยน ซึ่งก็จะขึ้นอยู่ว่าผู้ตามจะเข้าใจหรือตามได้ทันได้แค่ไหนด้วย และ
ถ้าผู้น าที่ขาดอ านาจบารมี ก็มักจะท าได้แค่อยู่ในต าแหน่งเท่านั้น จะคิดปรับเปลี่ยนก็เพียงเล็กน้อย ไม่
มีนโยบายหรือกลยุทธ์ แผนงานที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนพอ ที่จะท าให้ทุกคนได้รู้หรือปฏิบัติตามได้ 
ในทางกลับกัน ถ้าผู้น ามีวิสัยทัศน์ที่ไกลเกินไป จนผู้ตามปรับเปลี่ยนและไม่เข้าใจ ก็จะคิดว่าผู้น าเพ้ียน 
หรือเพราะไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันไปเลย 

 3.2 ความกล้าเสี่ยง (High personal risk) คือ มีความกล้าได้กล้าเสีย และให้
ความส าคัญของการมีส่วนในความส าเร็จร่วมกัน ไม่ใช่ของผู้น าเพียงคนเดียว ความเชื่อใจในผู้ตามจะมี
ให้เห็นในผู้น าแบบนี้ และผู้ตามก็จะเชื่อใจ ผู้น าที่สนใจในความต้องการของผู้ตาม ไม่ใช่เพ่ือสิ่งที่
ตนเองต้องการอย่างเดียว สิ่งที่จะประทับใจผู้ตามต่อการเสี่ยงของผู้น าก็ คือ การเสี่ยงถึงขั้นยอมที่จะ
สูญเสียต าแหน่งหน้าที่ผลประโยชน์และมวลชนในหน่วยงาน องค์กร เพ่ือความยุติธรรม ด ารงค์ไว้ซึ่ง
ความถูกต้องชอบธรรม  

  3.3 ใช้กลยุทธ์วิธีทุกรูปแบบ ใช้กลยุทธวิธีทุกรูปแบบ (Use of unconventional 
strategies) คือผู้น าที่จะใช้กลยุทธวิธีรูปแบบต่างๆ ไม่ติดยึดอยู่กับแบบใดแบบหนึ่ง เพ่ือให้วิสัยทัศน์
ร่วมกันของผู้น าและผู้ตามประสบความส าเร็จ แม้ว่าบางยุทธวิธีจะสร้างแรงกดดันให้ผู้ตามมากว่าปกติ
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ก็ตาม การปรับเปลี่ยนยุทธวิธีเพ่ือส าเร็จจะเป็นคุณสมบัติของผู้น าชนิดนี้ ซึ่งผู้ตามจะสังเกตเห็นได้
ชัดเจน ซึ่งค่อนข้างจะชื่นชอบ เพราะแสดงว่าได้มีความสนใจติดตามการปฏิบัติงาน รู้ถึงอุปสรรค และ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ทันการ และประการสุดท้าย การแสดงถึงความตั้งใจ ทุ่มเทในการท างาน
ของผู้น า  

 3.4 ประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องและเฉียบขาดตลอดเวลา คือ ประเมิน
สถานการณ์รอบข้างตลอดเวลา (Accurate assessment of the situation) โดยทั่วๆ ไปผู้น าที่จะ
เสี่ยงในเรื่องใดก็ตาม ย่อมต้องมีข้อมูลต่าง ๆ อย่างดี เพ่ือจะได้รู้ถึงปัจจัยที่จะสนับสนุน หรือขัดขวาง
การเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะเรื่องเวลา ผู้น าต้องเรียนรู้และมีทักษะในเรื่องความต้องการ ค่านิยม 
เท่าๆ กับปัจจัยรอบด้านนี้จะท าให้การเสี่ยงนั้นประสบความส าเร็จในเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น ผู้น า
จะต้องประเมินสถานการณ์ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ตลอดเวลา 

 
 3.5 เปลี่ยนความติดยึดของผู้ตาม (Follower disenchantment) โดยทั่วไปหลาย

คนคิดว่า ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษจะเป็นที่ต้องการ หรือเหมาะที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาที่วิกฤต แต่
อย่างไร พบว่าเหตุการณ์วิกฤตไม่ใช่เงื่อนไขของความต้องการผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ เพราะถึงแม้
ไม่มีเหตุการณ์วิกฤตก็เกิดข้ึนได้ เมื่อผู้น าต้องการเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน หรือเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
ใหม่ และกระตุ้นผลักดันให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ใหม่ โดยผู้น าใช้กลยุทธวิธีต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึง
ความเชี่ยวชาญของผู้น าในการปฏิบัติงานที่ไม่ติดยึดหรือจ าเจด้วยวิธีเดิม เมื่อผู้ตามได้เห็นผลที่เกิด
จากการใช้วิธีการใหม่ที่ท าให้การท างานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพกว่าวิธีเก่าได้ ต่อไปผู้ น าก็
สามารถจะท าให้ผู้ตามไม่ติดยึด หรือวนเวียนอยู่กับการท างานแบบเดิม และเริ่มจะยอมรับการท างาน
ที่มีการแสวงหาวิธีท างานใหม่ท่ีแตกต่างไป 

 3.6  สื่อสารด้วยความมั่นใจ สื่อสารด้วยความมั่นใจ (Communication of self-
confidence) ผู้น าที่สื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจดูจะเป็นที่ยอมรับว่ามีความสามารถพิเศษ 
มากกว่าผู้ที่สับสนและไม่มีความชัดเจน หรือคลุมเครือ ความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้าน
ต่าง ๆ จะไม่มีทางส าเร็จได้ด้วยความโชคดีของผู้น าไปทุกครั้ง หากเขาขาดการสื่อที่แสดงถึงความ
เชื่อมั่น ความมั่นใจของผู้น าจะเป็นแบบอย่างของผู้ตาม ความรู้สึกของผู้ตามที่เชื่อว่าผู้น ามีความรู้
วิธีการที่จะท าให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ย่อมตั้งใจท างานหนัก เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของผู้น า นั่นก็คือ เพิ่มโอกาสของความส าเร็จของงาน อันเนื่องมาจากการมีการสื่อสารด้วย
ความมั่นใจ 

 3.7 ใช้อ านาจส่วนบุคคลใช้อ านาจส่วนบุคคล (Use of personal power) 
โดยทั่วไปพบว่า ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษชอบใช้อ านาจส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่อ านาจแห่งความ
เชี่ยวชาญ และอ านาจแห่งความเป็นเพ่ือนในการปฏิบัติงานให้เสร็จลุล่วง ส่วนผู้น าที่ใช้อ านาจหน้าที่
สั่งการให้ลูกน้องปฏิบัติงาน แม้ว่างานจะเสร็จลุล่วงด้วยดี ผู้น าก็ดูเหมือนไม่มีความสามารถพิเศษใด ๆ 
เปรียบเหมือนกับการที่ผู้น าสั่งการให้ลูกน้องช่วยกันหากลยุทธ์ต่าง ๆ และช่วยกันท างาน แม้นลูกน้อง
จะพอใจที่ได้มีส่วนร่วม แต่ผู้น าก็ไม่ได้รับการยกย่องใด ๆ มากข้ึน เพราะไม่ได้แสดงความเชี่ยวชาญให้
เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ตามได้       
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มัสเซอร์ (Musser) ได้น าเสนอโดยให้พิจารณาที่ค่านิยมและบุคลิกภาพของผู้น า เพ่ือ
จัดแยกผู้น าที่มีความสามารถพิเศษเป็นด้านลบหรือด้านบวก เขาศึกษาไปที่ความต้องการ (Need) 
การเสียสละ (Devotation) การใช้อิทธิพล (Influence) การตัดสินใจ (Decision) และอ่ืน ๆ เขา
พบว่า ผู้น าแบบที่มีความสามารถพิเศษที่มีผลทางบวก มีความมุ่งมั่นจะแสวงหาเป้าหมายที่เห็นชอบ
ร่วมกันและการเสียสละร่วมกันด้วย ต่างกับผู้น าที่มีความสามารถพิเศษที่มีผลทางลบ จะเน้นให้
ลูกน้องเสียสละเพ่ือผู้น ามากกว่าเป้าหมายขององค์การ และในการสร้างอิทธิพล ผู้น าชนิดนี้เน้นตัว
บุคคลมากกว่าส่วนรวม โดยแสดงให้เห็นว่ามีความคิดเห็น แต่ก็เพ่ือให้มีอ านาจมากขึ้น หลังจากคนอ่ืน
เลิกสนใจในความคิดเห็นนั้นก็จะมุ่งมาที่วัตถุประสงค์ส่วนตัวของผู้น าเองมากขึ้น การตัดสินใจส่วน
ใหญ่ก็เพ่ือผลประโยชน์ของผู้น าเอง และการมีอ านาจอยู่มากกว่าจะนึกถึงความอยู่ดีกินดีของ ลูกน้อง 
และผู้น ามักจะหลงตัวเองว่าเก่งกว่าคนอ่ืนในทางตรงกันข้ามผู้น าที่มีความสามารถพิเศษที่มีผล
ทางบวกจะแสวงหาการเสียสละร่วมกันเพ่ือเป้าหมายขององค์การมากกว่าของตัวผู้น า ในการใช้
อิทธิพลก็นิยมใช้เพ่ือกระตุ้นคนส่วนมากกว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผลของงานที่ท าจะเกิดประโยชน์แก่
ลูกน้องของเขามากที่สุด มีผู้น าที่มีความสามารถพิเศษที่ไม่เป็นทั้งบวกและทั้งลบอย่างเด่นชัด แต่อยู่
ระหว่างกึ่งกลาง และพบว่าจะกลายเป็นผู้น าที่มีความสามารถเป็นลบ หากปล่อยให้ลูกน้อง
ประจบประแจงจนเสียบุคลิกภาพไปในที่สุด มัสเซอร์ (Musser) ยังพบอีกว่า ผู้น าที่มีความสามารถ
พิเศษที่มีผลทางลบมักใช้อ านาจส่วนบุคคลและชอบท าตนเหนือกว่า ข่มขู่ให้ผู้ตามต้องยอมและขึ้นอยู่
กับผู้น าในที่สุด ในขณะที่ผู้น าที่มีความสามารถ พิเศษที่มีผลบวกจะใช้อ านาจทางสังคม หรืออ านาจ
แห่งการยอมรับ หรือความเป็นเพ่ือนมากกว่า ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษที่มีค่าลบ จะไม่กระจาย
อ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจให้ใคร แต่ใช้ตนเองเป็นศูนย์กลางการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้โทษให้คุณ
เพ่ือควบคุมลูกน้อง ข้อมูลต่างๆ ก็จะไม่เปิดเผยทั้งหมด ทั้งนี้ก็เพ่ือไม่ให้มีช่องทางที่จะท าให้ตนเอง
พลาดได้ ในทางตรงกันข้ามผู้น าที่ใช้อ านาจทางสังคมหรือความเป็นเพ่ือนเพ่ือสร้างความเห็นชอบและ
ผูกพันในองค์การ และเป้าหมายขององค์การร่วมกัน ผู้น าจะเน้นค่านิยมของส่วนรวมมากกว่าของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อ านาจหน้าที่ของผู้น าจะถูกมอบหมายให้ลูกน้องมากที่สุด ข้อมูลต่างๆ จะถูกใช้
อย่างเปิดเผย ให้โอกาสลูกน้องได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รางวัล หรือการตอบแทนต่างๆ จะใช้เพ่ือ
สร้างแรงเสริมให้ตั้งใจท างานตามภาระหน้าที่ และวัตถุประสงค์ขององค์การเท่านั้น 

คองเกอร์ (Conger) ได้ทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับผู้น าที่มีความสามารถพิเศษเขาพบว่ามี
ปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นในองค์การที่ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษบริหารอยู่สิ่งต่อไปนี้ ทั้งหมดจะเกิด
ในองค์การที่มีผู้น าที่มีความสามารถพิเศษที่เป็นลบเกือบทั้งหมด แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้เหมือนกันกับผู้น า
ที่มีความสามารถพิเศษเป็นบวก อ้างจาก ยุคล์ (Yukl) 

1. อ่อนในเรื่องความสัมพันธ์ภายใน ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษที่เป็นลบมักจะทนง
ตัวเองว่าเก่งกว่าคนอ่ืน จึงค่อนข้างจะขาดความสนใจในความต้องการและความเป็นอยู่ของคนอ่ืน แต่
ใช้ทักษะหรือความสามารถพิเศษในการชักจูงคนเก่ง และหาผลประโยชน์จากบุคคลอ่ืนๆ ผลที่เกิด
จากลักษณะเช่นนี้ก็จะพบว่า ผู้น ามีความยากในการร่วมมือกับลูกน้อง เพ่ือนและเจ้านาย ผู้น าแบบนี้
จะดูดึงดูดใจคนจริงใจเมื่อแรกพบ แต่เมื่อขาดการสนใจส าหรับบุคคลอ่ืน จะส่งผลเมื่อทุกคนเริ่ม
ปฏิเสธที่จะสนับสนุนผู้น าในเวลาต่อมา 
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2. ผลลบที่ เกิดมาจากการใช้พฤติกรรมที่ ไม่ เป็นแบบแผน ส่วนใหญ่ผู้ น าที่ มี
ความสามารถ พิเศษจะมีพฤติกรรมที่ไม่มีแบบแผน ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เองที่ท าให้เชื่อว่ามีคุณสมบัติ
พิเศษเหนือ ผู้น าคนอ่ืน และพฤติกรรมเช่นนี้ก่อให้หลายคนรู้สึกขุ่นเคืองและเป็นศัตรู หรือเป็นฝ่าย
ตรงข้าม ทั้งนี้เพราะความคิดเห็นว่าพฤติกรรมที่ไม่เป็นแบบแผนนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความสับสนและ
ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะบุคคลที่ติดยึดอยู่กับประเพณีและวัฒนธรรมขององค์การ นอกจากนั้นพบว่า 
ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษจะก่อให้เกิดการแบ่งขั้วหรือฝ่ายอย่างชัดเจน คือกลุ่มหนึ่งจะมีความรู้สึก
ยอมรับ เคารพ และศรัทธา ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งจะรู้สึกเกลียดค่อนข้างจะรุนแรง และมีโอกาสก็จะ
ขับไล่หรือหาเหตุให้ผู้น ามีอันหลุดพ้นไปจนได้ 

3. ผลลบที่เกิดมาจากการบริหารแบบสร้างความประทับใจ ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ
มักจะแสวงหาความประทับใจต่อผู้คน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์การ แรงประทับใจจะช่วยให้ผู้น า
ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงเลื่องลือ แต่มันอาจจะมากไปและเป็นผลลบในเวลาต่อมา ตัวอย่างเช่น 
ผู้น าได้รับการยอมรับในความส าเร็จต่างๆ โดยที่เขาขาดความรู้ หรือไม่สนใจว่าความส าเร็จนั้น ส่วน
หนึ่งเป็นการกระท าร่วมกันของบุคคลหลายฝ่าย การปฏิบัติแบบนี้จะท าให้ผู้น าห่างเหินจากผู้อ่ืน และ
เสียโอกาสในการที่จะสร้างความจงรักภักดี และความผูกพันร่วมกันในงานต่างๆ 

ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษที่เป็นลบจะมีคุณลักษณะที่ชอบป้องกันตัวเองมากเกินไป
และจะปฏิเสธความรับผิดชอบในงานที่เกิดการผิดพลาดขึ้น เลยท าให้ไม่มีโอกาสเอาความผิดพลาด 
นั้นๆ มาเป็นประสบการณ์ในการท างานต่อไป 

4. อ่อนงานด้านการบริหาร ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษจะเน้นงานในภาพรวมแต่ละเลย
ในรายละเอียดของการด าเนินการ ผู้น ายินดีที่จะใช้เวลาไปกับงานที่ทุกคนเห็น เพ่ือสร้างภาพพจน์ แต่
ไม่ยอมเสียเวลาให้กับงานที่จะเป็นรายละเอียด ซึ่งเป็นแนวทางและสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการ ลักษณะการตัดสินใจจะเป็นแบบเผด็จการ จึงพลาดในการหาประโยชน์ของลูกน้องหรือ
เพ่ือนร่วมงานในการสร้างกลยุทธ์ที่ดีกว่า เพ่ืองานที่มีประสิทธิภาพ ผู้น าจะมีลักษณะปล่อยให้มีการ
ด าเนินการโดยไม่สนใจใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะคุมอย่างเข้มงวดเมื่อเกิดผลเสียหายขึ้นต่อการด าเนินการ 

5. ผลลบที่เกิดจากความเชื่อมั่นในตนเอง การมองสิ่งต่างๆ ในแง่ดีและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากในการสร้างอิทธิพลต่อผู้อ่ืน ให้มาสนับสนุนวิสัยทัศน์ของผู้น า แต่ก็
อาจจะท าให้เกิดการพลาดได้โดยผู้น าที่รู้สึกถึงข้อบกพร่องวิสัยทัศน์นั้น การเห็นชอบในวิสัยทัศน์นั้น
มากเกินไปก็จะกลายเป็นสิ่งปิดบังความสามารถในการประเมินวัตถุประสงค์ของมัน การประสบ
ความส าเร็จที่ผ่านมา และการประจบประแจงเอาใจของลูกน้อง จะท าให้ผู้น าประเมินตนเองสูงส่ง
เกินไป และเริ่มหลงตัวเองว่าไม่เคยท าสิ่งใดหรือตัดสินใจสิ่งใดผิดพลาดไป ซึ่งจะเป็นตัวที่ท าให้มุ่งมั่น
จะท าวิสัยทัศน์ให้ส าเร็จให้ได้ โดยไม่มองถึงอุปสรรคนานา หรือความเป็นจริงที่ไม่อาจเกิดข้ึนได้ 

6. ขาดการวางแผนงานเพื่อความส าเร็จ ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษที่ติดลบ บ่อยครั้งที่
พลาดที่จะพัฒนาผู้บริหารใหม่ หรือผู้บริหารที่มีความสามารถ ทั้งนี้ดังที่กล่าวมาแล้วว่าผู้น าชนิดนี้
มักจะชอบข่มขู่ให้ลูกน้องกลัวและพ่ึงพาแต่ผู้น า แทนที่จะส่งเสริมให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
บริการด้านต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จด้วยตนเอง ยิ่งกว่านั้นยังพร้อมจะหาเหตุท าลายหรือโยกย้าย 
ผู้มีภาวะพอจะเป็นผู้น าออกไปจากองค์การ นอกจากนั้น ผู้น ายังพลาดที่จะใช้ความสามารถพิเศษใน



73 

การสร้างความคิดเห็นใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและโครงสร้างขององค์การ และรวบรวมพลัง
ของผู้ตามให้ด าเนินการจนบรรลุเป้าหมายให้ได้ 

จากจุดอ่อนหรือมุมมืดทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ก็ไม่ได้หมายความผู้น าที่มีความสามารถ
พิเศษที่ติดลบจะล้มเหลวในการเป็นผู้น าทั้งหมดก็หาไม่ หากแต่ขึ้นอยู่กับค าจ ากัดความของค าว่า 
"ความส าเร็จ" และ "ความล้มเหลว" 

 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

จากการศึกษาความหมายของผู้น าการเปลี่ยนแปลงหรือเชิงปฏิรูป คือ “การ
เปลี่ยนแปลง” หมายถึง กระบวนการปรับปรุงองค์การที่มีอยู่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การนั้นๆ  
“การปฏิรูป” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างให้ดีขึ้นแบบสันติวิธี ซึ่งมีความหมายเบากว่า 
การปฏิวัติ (หรืออภิวัฒน์) กล่าวสรุปคือ การปฏิรูปหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ในทางที่ดีขึ้นนั่นเอง ดังนั้นจึงมีผู้ที่ได้ให้ความหมายผู้น าการเปลี่ยนแปลงหรืองเชิงปฏิรูปไว้หลาย
ความหมายดังต่อไปนี้ 

สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการส าคัญที่มี
อิทธิพลอย่ากว้างขวางระหว่างผู้น าและผู้ตามเป็นรายบุคคล จนถึงการมีอิทธิพลระหว่างผู้น ากับ
บุคลากรทั่วทั้งองค์กร หน้าที่ของผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leader) คือ บุคคลที่ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในองค์กร โดยการกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่สูง
กว่าเดิม ผู้ตามเกิดแรงจูงใจภายในตนเอง ที่มองถึงผลประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์กรโดยรวมส่งผลให้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น82  

แบสส์ และอโวลิโอ (Bass and Avolio) กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าสามารถ
เห็นได้จากผู้น าที่มีลักษณะดังนี้คือ มีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ตามให้
มองงานของพวกเขาในแง่มุมต่างๆ ใหม่ๆ ท าให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของ
ทีมและขององค์การมีการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตาม มองให้ไกลเกิดกว่าความสนใจ
ของพวกเขาเองไปสู่สิ่งที่ท าให้กลุ่มได้ประโยชน์ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะชักน าผู้อ่ืนให้ท ามากกว่าที่
พวกเขาตั้งใจตั้งแต่ต้นและบ่อยครั้งมากกว่าที่พวกเขาคิดว่ามันจะเป็นไปได้ ผู้น าจะท้าทายความหวัง
และมักจะน าไปสู่การบรรลุผลงานที่สูงขึ้น83 

ราซิก และสแวนสัน (Razik และ Swanson) ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปหรือภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง คือ ลักษณะผู้น าที่เน้นการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์การให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยยกระดับคุณธรรม
และแรงจูงใจจนส่งผลท าให้สมาชิกรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่ ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปหรือภาวะ

                                                        
82สุวัฒน์  จุลสวุรรณ์, “การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสายสนับสนุน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 102. 

83Bass, Bernard M. and B.J. Avolio. Full Range Leadership Development 
: Manual for theMultifactor Leadership Questionnaire. Palo Alto, CA : Mind 
Garden, 1997, 59. 
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ผู้น าการเปลี่ยนแปลง จะท าให้งานสัมฤทธิ์ผลได้จะต้องช่วยให้สมาชิกเห็นความส าคัญและคุณค่า 
ผลงานและแนวทางการท างานให้ส าเร็จ ชักจูงให้สมาชิกเห็นประโยชน์ของทีมและองค์การเป็นหลัก
และต้องเปลี่ยนระดับความต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว (Maslow) ให้สูงขึ้น และขยายวงกว้างขึ้น
ด้วย ดังนั้นผู้น าเชิงปฏิรูปหรือภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเสมือนผู้จุดประกายแรงผลักดันโดย
การหลอมรวมสมาชิกให้มองเห็นประโยชน์ร่วมกันและปรับเปลี่ยนให้มีจุดหมายในการท างานร่วมกัน 
ทั้งนี้ผู้น าใช้ความสามารถเฉพาะตัวเข้ามาช่วยมากกว่าการใช้การบังคับบัญชาตามสายงาน และภาวะ
ผู้น าแบบนี้ต้องช่วยให้ทุกฝ่ายทุ่มเทหัวใจ (Heart) และจิตใจ (Mind) ในการท างานอย่างละ        
เท่าๆ กัน84 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ว่าผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Change leader) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกขององค์การ หรือมา
จากภายนอกองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ85 

กัลยาณี พรมทอง หมายถึงระดับพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นในการจัดการ
หรือการท างานที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความ
พยายามที่คาดหวัง เป็นผลให้การปฏิบัติงานเกิดความคาดหวัง พัฒนาความสามารถและศักยภาพไปสู่
ระดับท่ีสูงขึ้นโดยผู้บริหารแสดงบทบาท ท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกไว้วางใจ ตระหนักรู้ภารกิจและวิสัยทัศน์ 
มีความจงรักภักดีและเป็นข้อจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกล เกิดกว่าความสนใจของตนซึ่งจะน าไปสู่
ประโยชน์ขององค์กร86 

นิตย์ สัมมาพันธ์ กล่าวโดยสรุปว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู้น าที่สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลจ านวนมากลงมือปฏิบัติงานให้มากกว่าเดิมเพ่ือยกระดับผลการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้น87 

ยุดา รักไทย ได้ให้ความหมายของผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ
บุคคลที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหนึ่งๆ ให้เกิดขึ้น และอยู่ในฐานะที่ต้องท างานร่วมกับกลุ่ม
เพ่ือให้บรรลุสิ่งที่ต้องการ88 

 

                                                        
84วินิจ  เกตุข า, การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา 60 ปี มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์: ประมวลบทความทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: พี. เอส. พริ้นท์, 2546), 74. 
85ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์, กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ (กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั, 2546), 85. 
86กัลยาณี  พรมทอง, “ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546), 64. 

87นิตย์ สัมมาพันธ์, ภาวะผู้น า: พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (กรุงเทพฯ: 
อินโนกราฟฟิกส์, 2546), 75. 

88ยุดา รักไทย, การบริหารความเปลี่ยนแปลง, พิมพ์ครั้งที ่3 (กรุงเทพฯ: ธีระป้อม
วรรณกรรม, 2546), 56. 
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คุณลักษณะของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ฟูแลน (Fullan) ได้กล่าวถึงความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational) เป็นผู้น าที่สร้างแรงบันดาลใจชี้น าและท าให้ผู้

ตามเห็นตามวิสัยทัศน์ หรือมีการก าหนดเป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน 
2. มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน (Influence) เป็นผู้ที่มีอิทธิพลและเป็นผู้ที่ดึงดูดใจผู้ตามให้เข้า

มาร่วมกลุ่มในการท างานและการสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือสนับสนุน มีความสามารถในการ
สื่อสารโดยการใช้ค าพูดหว่านล้อมชักจูงและท าให้คนคล้อยตามได้ 

3. การพัฒนาผู้อ่ืน (Developing others) ผู้น าที่มีความสามารถในการพัฒนา
ความสามารถของผู้ อ่ืน มีความเข้าใจเป้าหมาย จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้อ่ืน สามารถให้ข้อมูล
ป้อนกลับในเชิงสร้างสรรค์ 

4. เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง (Change catalyst) เป็นผู้ที่สามารถรู้ได้ถึงความจ าเป็น
ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีอุปสรรคจะมีวิธีการปฏิบัติที่จะเอาชนะอุปสรรคที่ขัดขวางการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

5. การบริหารจัดการความขัดแย้ง (Conflict management) ผู้น าที่สามารถจัดการกับ
ปัญหาความขัดแย้งได้ดี กล้าเผชิญหน้ากับข้อขัดแย้ง และมีความสามารถในการหาข้อตกลงร่วมกัน
เมื่อเกิดความขัดแย้ง 

6. สร้างสายใยแห่งความผูกพัน (Building Bonds) ผู้น าที่มีประสิทธิภาพต้องรู้จักสร้าง
สายใยแห่งความผูกพัน เข้าใจในความแตกต่างของบุคคล มีความสามารถในการสร้างความเชื่อใจ
ให้กับผู้ตาม รวมทั้งการสร้างความสามัคคีในองค์การ 

7. สร้างการท างานเป็นทีมและความร่วมมือในการท างาน ( Teamwork and 
collaboration) เป็นผู้ที่รู้จักการท างานเป็นทีมและการท างานร่วมกัน มีการสร้างบรรยากาศที่เป็น
มิตรในการท างาน สร้างจิตวิญญาณในการท างานเป็นกลุ่ม89 

ยุคล์ (Yukl) กล่าวสรุปคุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ ดังนี้ 
1. สร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความหมาย และน่าสนใจ ท าให้ผู้อ่ืนเกิดความผูกพันต่อ

วิสัยทัศน์ 
2. มีความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนที่จะท าให้วิสัยทัศน์สามารถบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องท าให้วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ซึ่งเป็นวิธีการในการน า
วิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัตินั้นมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องและสอดคล้องกันโดยกลยุทธ์ต้องชัดเจนต่อการ
ปฏิบัติและสอดคล้องกับค่านิยมร่วมของสมาชิกในองค์กร กลยุทธ์ที่จะท าให้วิสัยทัศน์บรรลุเป้าหมาย
นั้นจะต้องมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้ตามและสามารถท่ีจะท าให้ผู้ตามมองเห็นความส าเร็จได้ชัดเจน 

3. มีความม่ันใจและมองโลกในแง่ดี ผู้น าต้องแสดงพฤติกรรมและการกระท าต่างๆ ของ
ตนอย่างมั่นใจ โดยเฉพาะในการเผชิญกับภาวะวิกฤต เช่น การพูดให้เห็นถึงความส าเร็จของงานที่ท า
มา พูดถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในด้านบวกและพูดอย่างสร้างสรรค์ 

                                                        
89M. Fullan,  Turnaround leadership (San Francisco: Jossey-Bass, 2006), 

42. 
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4. มีความเชื่อม่ันในตัวผู้ตาม ผู้น าต้องแสดงออกถึงการให้ก าลังใจผู้ตามเพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจในตนเอง และให้การยอมรับตนเองของผู้ตามว่าสามารถที่จะท างานที่ยากให้ประสบความส าเร็จ
ได้ 

5. ใช้ระยะเวลาที่สั้นในการสร้างโอกาสแห่งความส าเร็จให้เกิดขึ้น เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจ
ในการท างานให้มากขึ้น และเกิดความท้าทายอยากได้รับความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 

6. มีความยินดีต่อความส าเร็จ ผู้น าควรใช้กิจกรรมเสริมบางอย่างเพ่ิมเติมเพ่ือฉลอง
ความส าเร็จในการปฏิบัติที่ลุล่วงไป เป็นการช่วยสร้างความผูกพันและเสริมความเข้มแข็งของการเป็น
การท างานในองค์กร 

7. ใช้การแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เพ่ือเน้นค่านิยมที่ส าคัญ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงควร
กระท าหรือแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความผูกพันต่อวิสัยทัศน์ เช่นการตัดสินใจที่เป็นการ
เสี่ยงต่อสถานภาพและผลประโยชน์ที่ท าให้มองเห็นถึงการเสียสละของผู้น าและก่อให้เกิดความ
ประทับใจแก่ผู้ตามท าให้ผู้ตามยึดมั่นในวิสัยทัศน์ตามตัวของผู้น า 

8. การเป็นแบบอย่างที่ดีในการน า ผู้น าจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีเพ่ือให้ผู้ตามได้เห็นและ
ปฏิบัติด้วยความสม่ าเสมอและให้เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งจะท าให้ผู้ตามเกิดความเลื่อมใสศรัทธาใน
ตัวของผู้น า 

9. มีการกระจายอ านาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจแก่ผู้ตามเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
เป็นการกระจายการตัดสินใจให้ผู้ตามหรือทีมงานในการเลือกหาวิธีการท างานด้วยตนเองหรือเลือก
วิธีการที่เหมาะสมในการท างานเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย โดยผู้น าเป็นเพียงผู้ให้
การสนับสนุน และให้ค าแนะน าปรึกษาผู้ตามในการแก้ปัญหา90 

เฮอร์เซ และเบลนชาร์ด (Hersey & Blanchard) กล่าวว่า ทฤษฎีทฤษฎีภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์นี้ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าพฤติกรรมผู้น า (Leader behavior) นั่นคือ ผู้น าจะต้องแสดง
แบบภาวะผู้น า ให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้ตาม (Follower maturity) ทฤษฎีนี้แบ่งบุคคลเป็น 2 
กลุ่มคือ 

1. ผู้น า(Leader) จะมีแบบภาวะผู้น า (Leadership style จะใช้ตัวย่อว่า S1,S2,S3,S4) 
มีอยู่ 4 แบบคือ 

 1.1 การสั่งการ (Telling หรือ S1) เป็นพฤติกรรมของผู้น าที่จะต้องบอกผู้ปฏิบัติงาน
ว่าจะต้องท าอะไรและท าอย่างไรบอกรายละเอียดต่างๆในการปฏิบัติงาน ผู้น าจะมุ่งงานสูงและมุ่ง
สัมพันธ์ต่ า 

 1.2 แบบการแนะ (Selling หรือ S2) เป็นพฤติกรรมของผู้น าที่จะแนะน าว่าจะ
ปฏิบัติงานอย่างไร เพ่ือจะให้ได้งานตามท่ีผู้น าต้องการ ผู้น าจะมุ่งทั้งงานและมุ่งสัมพันธ์สูง 

 1.3 แบบการให้มีส่วนร่วม (Participating หรือ S3) เป็นพฤติกรรมของผู้น าที่จะ
ท างานร่วมกัน ขอความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นผู้น าจะ
มุ่งสัมพันธ์งานสูงมุ่งงานต่ า 

                                                        
90สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, ภาวะผู้น า: ทฤษฏีและการปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง 

(กรุงเทพฯ: วิรัตน์ เอดดูเคชั่น, 2548), 45. 
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 1.4 แบบการมอบอ านาจ (Delegating) พฤติกรรมของผู้น าแบบนี้จะมอบอ านาจให้
ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดในการตัดสินใจต่างๆในการปฏิบัติงานผู้น าจะมุ่งสัมพันธ์และมุ่งงานต่ า 

2. ผู้ตาม (Follwer) จะมีวุฒิภาวะของผู้ตามอยู่ 4 แบบคือ 
 2.1 วุฒิภาวะต่ า (Low maturity) เป็นลักษณะของผู้ตามที่ไม่มีความสามารถ

เพียงพอไม่เต็มใจในการท างานและไม่มั่นใจในการท างาน 
 2.2 วุฒิภาวะปานกลาง (Moderate maturity) เป็นลักษณะของผู้ตามที่ไม่มี

ความสามารถเพียงพอแต่เต็มใจในการท างาน มีความรับผิดชอบความมั่นใจ แต่ขาดความช านาญและ
มีแรงจูงใจ 

 2.3 วุฒิภาวะปานกลางถึงสูง เป็นลักษณะของผู้ตามที่มีความสามารถแต่ไม่เต็มใจใน
การท างานตามที่ผู้น าต้องการ ความไม่เต็มใจของเขาอาจจะมาจากความไม่มั่นใจหรืออาจจะมาจาก
การขาดความมั่นคง 

 2.4 วุฒิภาวะสูง เป็นลักษณะของผู้ตามที่มีความสามารถเพียงพอมีความเต็มใจใน
การปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่องานและมีแรงจูงใจในการท างาน 

สรุปทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ แบบผู้น าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะ     
ผู้ตามมากที่สุด ผู้วิจัยสรุปในรูปแบบของตารางภาพ ได้ดังแผนภาพที่ 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 8 แสดงภาวะผู้น าตามสถานการณ์ 
 
จากแผนภาพที่ 8 ทฤษฏีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ของ เฮอร์เซ และเบลนชาร์ล อธิบาย

ได้ดังต่อไปนี้ คือ 
1.  ผู้น าแบบสั่งการ เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ตามวุฒิภาวะต่ า   
2.  ผู้น าแบบการแนะน า เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ตามวุฒิภาวะปานกลาง   
3.  ผู้น าแบบการร่วม เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ตามวุฒิภาวะกลางถึงสูง   
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สังการ แนะน า ร่วม มอบหมาย 
Model leader 

 

สูง 

ต่ า 

A = ผู้ตามวุฒิภาวะสูง 
B =  ผู้ตามวุฒิภาวะ
กลางถึงสูง   
C =  ผู้ตามวุฒิภาวะ
ปานกลาง   
D =  ผู้ตามวุฒิภาวะต่ า   
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4.  ผู้น าแบบการมอบ เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ตามวุฒิภาวะสูง91 
 
ภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคต 

สถานการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ฯลฯ เป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องบริหารแบบรู้เท่าทัน ทันการณ์ มี
วิสัยทัศน์ โดยใช้พ้ืนฐานความรู้เดิมเป็นตัวตั้ง แล้วน ามาวิเคราะห์เรียบเรียง เพ่ือศึกษาและท าความ
เข้าใจ แล้วจัดการก าจัดจุดอ่อน  และเพ่ิมจุดแข็งให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่
ผู้น าหรือที่มีภาวะผู้น า เป็นผู้ที่ชักน า จูงใจ ชี้น า ใช้อิทธิพล หรืออ านาจที่มีอยู่ ในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้
หรือกระตุ้นให้หรือชี้น าให้เพ่ือนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยินดี เต็มใจ พร้อมใจ ยินดีในการ
กระท าการ  ให้มีความกระตือรือร้นหรือร่วมด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ผู้น าต้องการให้มี
พฤติกรรมไปในทิศทางที่เขาชักน าในการท างานหรือด าเนินกิจกรรมที่ผู้น านั้นรับผิดชอบ หรือตามที่
ผู้น านั้นต้องการ การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ไม่อาจแยก
จากกันได้เด็ดขาดว่าเป็นยุคอดีต ยุคปัจจุบัน และยุคอนาคต แต่จะมีลักษณะที่คาบเกี่ยวและมี
ความสัมพันธ์ต่อกันเสมือนอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน กระแสการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เรา
คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เช่นกัน ก็อาจมีกระแสหลักอยู่หลายประเด็นที่ได้เกิดมาในอดีต  
แล้วด าเนินสืบต่อมาในปัจจุบันและอาจต่อเนื่องต่อไปในอนาคตก็ได้ หรืออาจเป็นกระแสหลักที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตเลยก็ได้ ดังนั้น ผู้น าในโรงเรียนในอนาคต ควรเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพการศึกษา 

ดังนั้น ผู้บริหารในอนาคตจึงต้องมีคุณสมบัติที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพ
การศึกษา และจัดการบริหารสถานศึกษาให้เป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organization)  
อย่างแท้จริง ผู้บริหารในอนาคตจะต้องมีศักยภาพดังต่อไปนี้ 

1. ผู้บริหารต้องมีความสามารถรับรู้  เข้าใจ และตีความต่อสัญญาณบอกเหตุใดๆ ที่จะ
เข้ามาจากสิ่งแวดล้อม ภายนอกได้อย่างแม่นย าและถูกต้อง  มีความยืดหยุ่นและสามารถสนองตอบ
ต่อสัญญาณบอกเหตุดังกล่าว ด้วยวิธีการต่างๆ ได้ดี เช่น ปรับตัวด้านโครงสร้าง ปรับหลักสูตร ปรับ
กระบวนการเรียนการสอน ปรับกระบวนการบริหารจัดการใหม่ที่มีความสอดคล้องเหมาะสม เป็นต้น 
สามารถที่จะมีอิทธิพลทั้งเชิงรุก และเชิงรับ ต่อชุมชน/สังคม โดยเฉพาะต่อแนวคิดและค่านิยมที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะโลกาภิวัตน์ 

2. ผู้บริหารจ าเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรที่ก่อให้เกิดความร่วมมือและมีความ
ยืดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นโครงสร้างแบบแนวนอน  มากกว่า และยิ่งถ้าโรงเรียนต้องการ
ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดได้ดีในอนาคตด้วยแล้ว ก็จะเป็นที่จะต้องสลายพรมแดนระหว่างหน่วยงาน
ย่อยต่างๆ ภายในให้เหลือน้อยที่สุดต้องลดการควบคุม (Control) แต่เพ่ิมการประสานสัมพันธ์ ให้
มากขึ้น ยึดความยืดหยุ่นคล่องตัวเพื่อให้เกิดการบริหารที่มุ่งเป้าหมายของงานมากกว่าเพ่ือการบริหาร

                                                        
91Hersey,P.,& Blanchard, “Life cycle theory of Leadership.” Training and 

Development Journal, 23 (5) : 26-34 
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ระเบียบกฎเกณฑ์แบบราชการ ซึ่งเป็นระบบที่ตึงตัวที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการ
สถาบันทางวิชาการ 

 3. ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าที่ดี โดยต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ควบคุมงาน
(Controller)  หรือผู้คุมกฎ (Gatekeeper) ไปสู่บทบาทใหม่ในฐานะ ผู้สนับสนุนหรือผู้เอ้ืออ านวย
ด้านสารสนเทศมากขึ้น เป็นผู้น าการพัฒนาศักยภาพของครูและเป็นผู้ใช้วิธีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจให้แก่ผู้ร่วมงาน ด้วยเหตุนี้แนวคิดเดิมที่ถือว่าการบริหารหน่วยงานจะต้องขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจ โดยผู้น าเพียงคนเดียวหรือ Single leader เท่านั้น จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนมาเป็น การ
กระจายภาวะผู้น า  ให้แก่ผู้ร่วมงานในระดับต่างๆ ได้มีโอกาสเป็นผู้น าที่ได้รับการมอบอ านาจความ
รับผิดชอบการตัดสินใจในขอบเขตงานของตนได้ด้วยตนเองมากข้ึน 

4. ผู้บริหารต้องปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการ โดยยึดหลักการให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างกัน เช่น ความเชื่อมโยงการท างานของครูแต่ละคน ให้กลายเป็นทีม ความเชื่อมโยงระหว่าง
ทีมงานกับทีมงาน ระหว่างแผนกงานกับแผนกงาน และระหว่างโรงเรียนกับชุมชนภายนอก เป็นต้น 

5. ผู้บริหารต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Strategic networks)  กับสถานศึกษาอ่ืน  
ตลอดจนกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อประโยชน์ของความร่วมมือ การใช้ทรัพยากรร่วม 
และการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาการ การสร้างผลผลิตที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  รวมทั้งช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนมากยิ่งข้ึน 

6. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกับโรงเรียน เช่น ผู้ปกครองและชุมชนที่
ต้องการเข้าไปมีบทบาทต่อการด าเนินงาน และการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

7. ผู้ บริหารจะต้องแสดงบทบาทการเป็นผู้ น าที่ ส าคัญของสั งคมแห่งความรู้
(Knowledge society)  โดยต้องใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าชั้นสูงเป็นเครื่องมือด าเนินการไปสู่ความส าเร็จ
ดังกล่าว ตลอดจนใช้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้ตามความคาดหวังของสังคม 

8. ผู้บริหารต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและทันสมัยเรียกว่า การเรียนรู้แบบ 
ไร้พรมแดนโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ซึ่งอาจเป็นที่บ้าน ที่ท างาน ศูนย์การค้า รวมทั้งที่โรงเรียน
เองก็ได้ กล่าวโดยสรุปต่อไปนี้ จะมีแหล่งความรู้ที่มีขนาดใหญ่มหึมา  มีข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยให้
เลือกได้ตามที่ต้องการอย่างหลากหลายมากมาย และมีความน่าสนใจ ตลอดจนทุกคนสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้และสารสนเทศเหล่านั้นได้ดีกว่าการเรียนแบบเดิมในห้องเรียน  ปรากฎการณ์ดังกล่าว จะ
บีบบังคับให้ครูต้องพัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
มีประสิทธิผล 

9. ผู้บริหารต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ
โรงเรียนและชุมชุน ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน มิฉะนั้นสิ่งที่เรียน/ที่สอนอยู่
ในโรงเรียนนับวันจะล้าสมัยห่างไกลจากความเป็นจริงยิ่งขึ้น จนไม่สามารถสร้างผลผลิตจากการศึกษา
ให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ผลผลิตของโรงเรียนได้  หน้าที่ส าคัญของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมิอาจจ ากัดเพียงแค่การให้สาระความรู้ที่จ าเป็นแก่ผู้เรียนเท่านั้น แต่สิ่งที่จ าเป็นและขาดไม่ได้
ก็คือ การท าให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  ที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิตในโลกสมัยใหม่ได้อย่างชาญฉลาด
และอย่างมีความสุข การรู้เท่าทันโลก การรู้จักทางเลือก การรู้จักแก้ปัญหา การได้รับการพัฒนา
ทักษะและนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างไม่ยอมจบสิ้น (Life-long learner) 
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10. ผู้บริหารจะต้องมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โดย
มุ่งเน้นให้ครูมีความเป็นนักจัดการเรียนรู้ (Learning managers) ฝีมือดี ที่มีเจตคติแห่งความเป็นครู
สูง มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพที่ทันสมัยอยู่ในระดับสูง 

11. ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูในทุกเรื่องและในทุกบริบท  
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือท ากันเป็นทีมเสมือนคณะแพทย์ที่ท าการผ่าตัดคนไข้  ด้วยเหตุนี้ครูจึง
ต้องได้รับการพัฒนาด้านการท างานแบบทีม รวมทั้งพัฒนาความฉลาดรู้ทางอารมณ์ (EQ) อีกด้วย 

12. ผู้บริหารจะต้องสร้างและมีวัฒนธรรมการท างานที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ   
ร่วมใจ (Collaborative) มากกว่าการเน้นเรื่อง การแข่งขัน (Competitive) ในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ทุกด้านของนักเรียน ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนภายนอก เพราะความ
ร่วมมือร่วมใจกันจะก่อให้เกิดความมีพลังเพ่ิมที่มากกว่าปกติ ที่เรียกว่า Synergy ขึ้น ซึ่งท าให้งาน
ส าเร็จได้ง่าย รวดเร็วขึ้นและได้ปริมาณงานออกมามากขึ้นกว่าเดิม ที่ส าคัญคือ จะช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศของการมีสามัคคีธรรม ให้เกิดข้ึนในที่ท างาน92 

สอดคล้องกับมณฑา  วิญญูโศภิต ได้กล่าวว่า “ผู้น า” คือบุคคลที่มีอ านาจ  มีอิทธิพล  
ทั้งความคิดและพฤติกรรมทางการท างานต่อกลุ่ม  และเป็นที่ยอมรับจากบุคคล  จากกลุ่ม  และมี
ความสามารถในการชักจูงโน้มน้าวผู้อ่ืนปฏิบัติตาม  เพ่ือให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 93 ส่วน 
เบอร์การ์ด เบส (Bernard Bass) กล่าวว่า “ภาวะผู้น า” คือ กระบวนการของการมีอิทธิพลต่อกลุ่ม 
เกิดความคาดหวัง94  ส่วน ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ ได้ให้ความหมายของ “ภาวะผู้น า” คือ บุคคลที่
ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจจากสมาชิกใน
และสถานการณ์ เพ่ือท าหน้าที่พาหมู่คณะให้บรรลุวัตถุประได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้อ านาจที่เขา
มีในการโน้มน้าวและกระตุ้นให้สมาชิกปฏิบัติงานอย่างเต็มที่95 มีความสอดคล้องกับ Tennenbaurn 
ได้แสดงความเห็นไว้ว่า ภาวะผู้น าเป็นการใช้อ านาจอิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจให้คน
ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการ และค าสั่ง เป็นการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมของคนอ่ืน96 ส่วน Bass ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ภาวะผู้น าคือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

                                                        
92อรุณี เมืองมา ,ภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคต,เข้าถึงเมื่อ 28 

มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จากhttps://www.slideshare.net/proud1988/ss-16423401 
93มณฑา วิญญโสภิต, “การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูและผู้บริหาร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), 115.  

94สุนทร โครตบรรเทา, หลักการและทฤษฏีหลักการการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 
2 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ปัญญาชน, 2552), 4. 

95ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ (กรุงเทพฯ: 
เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546), 101. 

96สุวัฒน์ จุลสวุรรณ์, “การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสายสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 79.  
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ผู้น าต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผู้ตามและต้องได้รับผลเกินเป้าหมายที่ ภิชญาภา  สนิท
พจน์  “ภาวะผู้น า” คือ การใช้ความสามารถของบุคคลในการที่จะท าให้บุคคลอ่ืนคล้อยตามปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงค์ของคนด้วยความเต็มใจและไม่เป็นการบังคับเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้97 
สอดคล้องกับ พรรณิภา เติมศักดิ์ กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือ ความสามารถของบุคคลในการชักจูงให้
บุคคลหรือกลุ่มได้ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ตนต้องการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความเต็มใจของ
บุคคล หรือกลุ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลง98 ซึ่งสุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือ 
กระบวนการที่ผู้น าใช้อ านาจและอิทธิผลในการโน้มน้าวให้บุคคล ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน99 สอดคล้องกับ ฮาลปิน (Halpin.) ได้ให้ความหมายของผู้น า
ไว้ 5 ประการ คือ 1. ผู้น า คือ บุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อบุคคลในหน่วยงานมากกว่าบุคคลอ่ืน  
2. ผู้น า คือ บุคคลที่มีบทบาทเหนือคนอ่ืน 3. ผู้น า คือ บุคคลที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการท างาน 
เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายและบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้  4 . ผู้น า คือ บุคคลที่ได้รับ
การคัดเลือกจากบุคคลอ่ืน ๆ ให้เป็นผู้น า 5. ผู้น า คือ บุคคลที่ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าในหน่วยงาน 
ส่วน ไซมอน สมิทเบิร์กและทอมสัน (Simon ,Smithburg & Thompson) ระบุว่า ผู้น า คือ ผู้ที่
สามารถรวมคนให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้ได้100 สอดคล้องกับ 
เฟดเลอร์ (Fiedler) นิยามว่า ผู้น า คือ บุคคลในกลุ่มซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ควบคุมหรือ
ประสานงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของกลุ่ม101 และพระพรหมคุณภรณี (ปอ. ปยุตโต) ได้
กล่าว “ภาวะผู้น า” พูดแบบภาษาชาวบ้าน แปลง่ายๆ ก็คือ ความเป็นผู้น านั่นเอง มีคุณสมบัติ เช่น 
สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายประสานกัน และพากัน
ไปสู่จุดหมายที่ดีงาตามท่ีก าหนดเป้าหมายไว้ ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องและได้ผลดี102   

                                                        
97ภิชญาภา  สนิทพจน์, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต   
สาขารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), 85. 

98พรรณิภา เติมศักดิ,์ “การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552), 74. 

99สุวัฒน ์จุลสุวรรณ์, “การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสายสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 82. 

100วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผู้น า (กรุงเทพฯ: ธีรฟิล์มและไซเท็กซ์, 2548), 56. 
101สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ 2 (เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย, 2548), 73. 
102พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพ์ตถาตาพับลิเคชั่น, 2550), 3-4. 
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ดังนั้น จากความหมายดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า “ภาวะผู้น า”(Leadership) หรือ 
“ผู้น า”(Leader) คือ คุณสมบัติทางสติปัญญาความดีงาม (Intelligence and goodness) ความรู้
ความสามารถ (Knowledge and abilities) เป็นผู้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองและผู้อ่ืน หรือสามารถสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นหรือชี้น าให้เพ่ือนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ยินดี เต็มใจ พร้อมใจ ในการร่วมกันปฏิบัติงานตามที่ผู้น าต้องการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ส่วนแนวคิด “ภาวะผู้น าเหนือผู้น า” ของผู้บริหารสถานศึกษา มาจากการเปลี่ยนแปลงแห่งยุค
สหัสวรรษใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้
สังคมโลกเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี (Hi-techSociety) ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร อาจไม่เพียงพอต่อ
การแข่งขัน เนื่องจากผลกระทบของโลกมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วในทั่วทุกภูมิภาค ภายใ ต้
กระแสแห่งการเคลื่อนไหวของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่มีใครหลีกเลี่ยงผลกระทบของ
สภาพโลกาภิวัตน์เช่นนี้ได้จึงมีความจ าเป็นที่ทุกคนต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตัว ดังนั้นจ าเป็นจะต้องพัฒนา
ศักยภาพภาวะผู้น าเหนือผู้น าเพ่ือให้ทันต่อกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลัน 103 สิ่งส าคัญ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของภาวะผู้น าเหนือผู้น า (Superleadership) คือ มุ่งเน้นไปที่การเจริญเติบโต
และการพัฒนาของตัวเอง และความสามารถเป็นผู้น าในคนอ่ืนๆ เมื่อคนส่วนใหญ่คิดว่าการเป็นผู้น าที่
พวกเขาคิดของคนคนหนึ่งท าอะไรสักอย่างเพ่ือคนอ่ืน เราเรียกวิธีนี้ "อิทธิพล" และเราคิดว่าของผู้น า
เป็นคนที่มีความสามารถในการมีอิทธิพลต่ออีกคลาสสิกผู้น าคนที่ทุกคนตระหนักถึงความเป็นผู้น าเป็น
บางครั้งอธิบายว่า "พรสวรรค์" หรือ "วีรบุรุษ." แนวคิดท่ีนิยมเป็นความคิดของผู้น า "การเปลี่ยนแปลง" 
เป็นผู้หนึ่งที่มีวิสัยทัศน์และสถานที่ส่วนบุคคลแบบไดนามิค เพ่ือสร้างองค์กรรวม เช่นเดียวกันผ่านมา 
20 กว่าปี กับการให้ค าปรึกษาการวิจัย เราได้พัฒนาชุดของความคิดที่เราเชื่อว่าจะช่วยให้ตอบสนอง
ความท้าทายของผู้น าในศตวรรษที่ 21 เราใช้ป้ายชื่อของตัวเองเป็นผู้น าและ (Superleadership) 
ลักษณะที่แตกต่างกันวิธีการเป็นผู้น า ตั้งแต่ค าเหล่านี้มีหลักของเราความคิดก็คุ้มค่าที่จะก าหนดให้สั้น
ตนเองเป็นผู้น าเป็นชุดที่กว้างขวางของกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพฤติกรรมความคิดและความรู้สึกที่เราใช้
ในการออกก าลังกายมีอิทธิพลมากกว่าตัวเรา ตนเองเป็นผู้น าเป็นสิ่งที่คนท าเพ่ือน าไปสู่ ตัวเอง ใน
วิธีการบางอย่างในตัวเองเป็นผู้น าอาจจะคิดว่าเป็นรูปแบบของการตามที่ขั้นสูงหรือบางทีอาจจะ
ถูกต้องมากขึ้นเป็นผู้น ามุ่งเน้นไปท่ีตัวเองที่ช่วยให้ผู้ตาม redefining จากแบบดั้งเดิมนั่นคือถ้าพวกเขา
ได้รับเอกราชและความรับผิดชอบในการควบคุมชีวิตของตัวเองเฉพาะสิ่งที่สามารถติดตามที่ จะ
กลายเป็นผู้น าตนเองท าเพ่ือตอบสนองความท้าทายนี้ในทางที่รับผิดชอบ เราเคยได้ยินพนักงานที่บ่น
ว่า "พวกเขาพวกเขากล่าวว่าต้องการให้เราเป็นผู้มีอ านาจในบริเวณนี้ ณ วันนี้ฉันควรจะเป็นอ านาจ 
ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่หมายถึง ชุดของแนวทางปฏิบัติส าหรับวิธีพนักงานสามารถตอบสนองความ

                                                        
103สุวัฒน ์จุลสุวรรณ์, “การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสายสนับสนุน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 87. 



83 

รับผิดชอบ104สู่จุดหมายปลายทางได้ ไม่ใช่การส าเร็จโดยการน าหรือการสั่งการโดยตัวผู้น าเหมือนที่
ผ่านมา ตัวอย่าง ภาวะผู้น าเหนือผู้น า เช่น ครู (Teacher) ซึ่งไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร 
(Administrator) แต่ครูสามารถเป็นผู้น าดลใจผู้ตาม หรือบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติตามค าสั่งโดยไม่ต้องมี
ค าถาม ดังนั้นเมื่อ “ครู” หรือ “บุคคล” สามารถน าตนเองได้ ก็จะถูกบุคคลภายนอกควบคุมได้น้อย
มาก โดยมานซ์ และซิมส์ (Manz & Sims) ได้ยกตัวอย่างของบริษัทลินคอล์น อีเลคทริค ในช่วงต้น
ทศวรรษ ค.ศ.1990 เมื่อยอดขายผลผลิตเครื่องบัดกรีโลหะของบริษัทลดทรุดฮวบลงจนบริษัทเกือบ
ล้มละลาย แต่ผู้บริหารพยายามจะคงนโยบายของบริษัท ที่จะไม่ปลดพนักงาน จึงขอความช่วยเหลือ
จากพนักงานฝ่ายผลิต ปรากฏว่ามีพนักงานกว่า 50 คน ที่อาสาสมัครช่วยออกไปท าหน้าที่ขาย โดย
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมการขาย พนักงานเหล่านี้ไปเดินไปพบปะอู่ซ่อมต่างๆ ทั่วสหรัฐเพ่ือเสนอ
การขายเครื่องบัดกรีโลหะขนาดเล็ก ปรากฏว่าผลงานของพนักงานขายเฉพาะกิจเหล่านี้ สามารถ
สร้างลูกค้ารายใหม่ให้บริษัทถึง 10 ล้านเหรียญ และจากวันนั้นท าให้บริษัทแห่งนี้กลายเป็นผู้น าด้าน
อุสาหกรรมเครื่องบัดกรีโลหะที่ส าคัญของสหรัฐ จากกรณีตัวอย่างสะท้อนให้เห็นความเป็นผู้น าเหนือ
ผู้น าของผู้บริหารที่มีพฤติกรรมกล้าเสี่ยงในการตัดสินใจใช้พนักงานฝ่ายผลิต ให้ไปท าหน้าที่ส่งเสริม
การขายและด้วยการแสดงออกของผู้บริหารที่เชื่อถือไว้วางใจในความสามารถของพนักงานเหล่านั้น
จึงน ามาซึ่งความส าเร็จดังกล่าว ยุคใหม่ในศตวรรษที่  21 มีค าถามไม่ได้ว่าโลกของเราได้กลายเป็น
ความซับซ้อนมากและมันมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราประวัติการณ์ แต่น่าเสียดายที่หลายวิธีการ
บริหารจัดการของเรายังไม่ได้เก็บไว้กับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และความพยายามของพฤติกรรม
สร้างสรรค์ผ่านองค์กรร่วมสมัยหลายรูปแบบใหม่เหล่านี้ในการจัดระเบียบออกมา ส าหรับวิธีการใหม่
ได้แก่  

1.  องค์การแนวราบ (Horizontal organization) คือ รูปแบบขององค์การที่ควบคุม
จัดการอยู่ในระดับแนวนอน หรือแนวระนาบ การดูแลในองค์การไม่ได้ขึ้นตรงกับผู้บริหารระดับสูง
เท่านั้น แต่ให้อ านาจการจัดการกับหัวหน้าและผู้ร่วมงาน     
       2. องค์การที่ใช้โครงการเป็นพ้ืนฐาน (Pure project – Based organization) เป็น
รูปแบบของทีมที่จัดตั้งขึ้นมาชั่วคราว ขึ้นอยู่กับการวางแผนงานขององค์การในช่วงเวลานั้น 

3. องค์การที่ใช้รูปแบบเครือข่าย (Network organization) เป็นรูปแบบขององค์การที่
เกี่ยวกับเครือข่ายของข้อมูล มีที่มาของข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ระบบ
อินเตอร์เน็ท (Internet) จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การ (Intranet) การมีภาวะผู้น าเหนือ
ผู้น า (Superleadership) จะเริ่มจากการให้ผู้ตามสามารถเป็นผู้น าตนเอง (Self-leader) ได้ โดยยึด
ยุทธศาสตร์สองลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เน้นการปฏิบัติทางพฤติกรรม เช่น การรู้จักสังเกตด้วยตนเอง 
ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง ฝึกฝน
ร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง การให้รางวัลตนเองและสามารถลงโทษหรือวิพากษ์วิจารณ์ตนเองกรณี
ที่มาสามารถจะประพฤติปฏิบัติตามที่ต้องการได้ ลักษณะที่  2 เน้นทางด้านความรู้ความเข้าใจในการ

                                                        
104Manz, C. & Sims, H. “Superleadership:Leading Others to Lead 

Themselves.”Berkley Trade. (1990) : 2-3. 
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ท างาน เช่น รู้จักการท างานให้เกิดคุณค่า ใช้ความรู้ความสามารถและควบคุมตนเอง สร้างความคิดให้
เป็นระบบและฝึกให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น  

ดังนั้น องค์กรหรือสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม หัวใจ
ส าคัญก็คือ ผู้น าหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเป็นตัวจักรส าคัญในการบริหารจัดการเกิดการ
ขับเคลื่อน ซึ่งประกอบไปด้วยคน งบประมาณและการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้น าหรื อ
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่จะชี้เป็นชี้ตายต่อองค์กรเพ่ือตอบสนอง นโยบาย 
หลักสูตร และความคาดหวังของสังคมได้ตามความคาดหวังหรือไม่  ยังเป็นค าถามดังก้องมาหลาย
ทศวรรษ  และยังต้องตามหาค าตอบกันต่อไป ดังค ากล่าวที่ว่า “การปลูกพืชจะเจริญงอกงามต้องเห็น
เงาของผู้ปลูกฉันใด โรงเรียนจะมีคุณภาพต้องเห็นเงาผู้บริหารฉันนั้น” 

 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 
ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (Transfomational leaderhip)  มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทย
ที่ จากการศึกษาค้นคว้ามีผู้ให้ความหมายของ  “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง”  ไว้หลายทัศนะ ดังนี้  

เบิร์น (Burns) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับนิยามของภาวะผู้น าว่า หมายถึง การที่ผู้น าท าให้ผู้
ตามสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่แสดงออกถึงค่านิยม แรงจูงใจ   ความต้องการ ความจ าเป็น และ
ความคาดหวังทั้งของผู้น าและของผู้ตาม  โดยภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่าง
กันในด้านอ านาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งเกิดได้ 3 ลักษณะ คือ 
ภ า ว ะผู้ น า แบบแลก เปลี่ ยน  ( Transactional leadership) ภ า วะผู้ น า ก า ร เปลี่ ย นแปล ง 
(Transformational leadership)  และภาวะผู้น าแบบจริยธรรม (Moral leadership)  โดยได้ให้
ทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า ผู้น าจะตระหนักถึงความต้องการและแรงจูงใจของผู้
ตาม ผู้น าและผู้ตามมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะยกระดับความต้องการซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย คือ เปลี่ยนผู้ตามไปเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้น าแบบจริยธรรม กล่าวคือ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความต้องการ
ของผู้ตาม  และจะกระตุ้น ผู้ตามให้เกิดความส านึก (Conscious) และยกระดับความต้องการของ       
ผู้ตามให้สูงขึ้นตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow)  และท าให้ผู้ตามเกิดจิตส านึกของ
อุดมการณ์และยึดถือค่านิยมเชิงจริยธรรม เช่น อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ 
และสิทธิมนุษยชน105 

บาส (Bass)  กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู้น าจะเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้
ตามมีความต้องการที่สูงขึ้น ท าให้ตระหนักถึงความต้องการ ส านึกในความส าคัญคุณค่าของ
จุดมุ่งหมายและว่าที่จะท าให้บรรลจุดมุ่งหมาย  ให้ค านึงถึงประโยชน์ของทีม องค์การ นโยบาย
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และยกระดับความต้องการให้สูงขึ้น ซึ่งเขาเห็นว่าภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นมากว่าค าเพียงค าเดียวที่เรียกว่า บารมี  (Charisma) แต่ยังมีส่วนประกอบที่ส าคัญ

                                                        
105James M. Burns, Leadership (New York: Harper & Raw, 1978), 142. 
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อีกสามส่วนคือ การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation) การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล (Individualized consideration) และการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) 
นอกจากนี้ ยังให้ทัศนะเพ่ิมเติมว่า ผู้น ามักจูงใจผู้ตามโดยใช้อารมณ์ที่รุนแรงและไม่ค านึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดกับผู้ตาม นักวิจัยคนอ่ืนๆ ได้นิยามความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าเป็นการให้ความส าคัญ
กับจุดประสงค์ร่วมกัน (Common purpose)  ของกลุ่มมากกว่าความต้องการของปัจเจกบุคคล106 

บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio) กล่าวถึง  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าสามารถ
เห็นได้จากผู้น าที่มีลักษณะดังนี้คือ  มีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจระหว่างผู้ร่วมงานและผู้อ่ืนให้มอง
งานของพวกเขาในแง่มุมใหม่ๆ ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์
(Vision) ของทีมและขององค์การ มีการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน และผู้ตามไปสู่ระดับ
ความสามารถที่สูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น ชักน าให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจ
ของพวกเขาเองไปสู่สิ่งที่จะท าให้กลุ่มได้ประโยชน์  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะชักน าผู้ตามให้ท ามากกว่า
ที่พวกเขาตั้งใจตั้งแต่ต้น และบ่อยครั้งมากกว่าที่พวกเขาคิดว่ามันจะเป็นไปได้  ผู้น าจะมีการท้าทาย
ความคาดหวังและมักจะน าไปสู่การบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น107 

  นอร์ทเฮ้า (Northouse) ให้ทัศนะว่า ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวคิดที่
สามารถใช้ในการบรรยายความเป็นผู้น าอย่างกว้างขวาง  ในการมีอิทธิพลต่อผู้ตามในระดับตัวต่อตัว 
ต่อองค์การทั้งหมด และต่อวัฒนธรรมทั้งหมด  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมีบทบาทส าคัญมากในการมี
ส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้ตามและผู้น าไม่สามารถแยกจากกันได้ในกระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลง โฮวเวลล์ และคนอ่ืนๆ (Howell & Avolio) & Shanis et al.  เสนอแนะว่าความเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความพยายามของผู้น าที่จะท าให้บุคคลต่างๆ  มีมาตรฐานของจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบสูงขึ้น  รวมทั้งการจูงใจผู้ตามให้ถ่ายทอดความสนใจในตนเองต่อความดีของหมู่
คณะ องค์การ หรือชุมชน 

เวปเบอร์ เฮ้า และ บาส (Weber, House, และ Bass ) เน้นว่า ความเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวข้องกับพฤติกรรมผู้น า เช่น วิธีที่ผู้น าปฏิบัติตนต่อผู้ตาม ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมักจะ
มีบทบาทโดยตรงในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การสร้างวิสัยทัศน์  และการสร้างแนวทางใหม่ๆ    
Patterson สรุปว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นผู้น าทีมที่ต้องช่วยให้คนอ่ืนเห็นความจ าเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงจะท าให้เกิดความขัดแย้ง  ผู้น าต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
พร้อมรับความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงองค์การจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทุก
อย่างในองค์การ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะท าให้ผู้ตามท างานจนลืมผลประโยชน์ส่วนตัว ผู้น าจะมีบารมี 
(charisma)  รู้จักกระตุ้นผู้ตามได้อย่างชาญฉลาด (Intellectually stimulating) และเห็นอกเห็นใจ

                                                        
106 Bernard M.Bass, Two Decardes of Research and Development in 

Transformation Leadership, Eurpean Journal of World and Organization Psychology 
8, 1 (January 1999), 12. 

107Bernard M.Bass,and Bruce J. Avolio, Improving Organizational 
Effectiveness Throungh Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage 
Publications,1994), 2. 
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คนทุกคน (Individually consideration)   ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นต้นแบบบทบาทส าหรับผู้
ตาม จะเป็นที่รัก ที่เคารพนับถือ และเป็นที่ไว้ใจ  และยังได้รับความคาดหวังจากผู้ตามว่ามีคุณสมบัติ
พิเศษ มีความอดทนเป็นเลิศ และมีความแน่วแน่เด็ดเดี่ยวนอกจากนั้น บาส และคนอ่ืนๆ ( Bass et 
al)ยังชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผู้น าแห่งการจัดการ (Transactional leader) กับผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational leader) ว่าในกรณีแรกนั้น หมายถึง ผู้น าที่จูงใจให้มีการ
ปฏิบัติงานในระดับที่คาดหวัง  โดยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในงาน ความชัดเจนในจุดมุ่งหมาย
ของงาน  ความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุจุดหมายที่ต้องการ ให้เข้าใจเชื่อมโยงระหว่างความ
ต้องการและรางวัลที่จะได้รับการตอบสนองกับการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ ในกรณีที่สอง หมายถึง 
ผู้น าที่จูงใจให้มีการปฏิบัติงานเกินกว่าความคาดหวังตามปกติ มุ่งไปที่ภารกิจงานอย่างกว้างๆ  ด้วย
ความสนใจที่เกิดขึ้นภายในตน  มุ่งการบรรลุความต้องการในระดับสูง เช่น ความส าเร็จของงาน 
มากกว่าความต้องการในระดับต่ า เช่น ความปลอดภัยหรือความมั่นคง และท าให้พวกเขามีความ
มั่นใจที่จะใช้ความสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในภารกิจที่เกินปกตินั้น ความเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มาแทนที่ความเป็นผู้น าแห่งการจัดการ แต่จะช่วยเสริมหรือก่อให้เกิดผลที่เพ่ิมขึ้น 
(Add-on effect) จากความเป็นผู้น าแห่งการจัดการ กล่าวอีกนัยหนึ่ง  การที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะ
ประสบผลส าเร็จได้จ าเป็นต้องอาศัยการเป็นผู้น าแห่งการจัดการเป็นพ้ืนฐานด้วย108 

มัสชินสกี้ (Mushinsky) ให้ทัศนะว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติ  และพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ สร้างความผูกพันของ
สมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่ส าคัญขององค์การ และภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงนี้ยังเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้น าที่มีต่อผู้ตามแต่อิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผู้ตามให้
กลับกลายมาเป็นผู้น า และเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
องค์การ  ดังนั้นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงได้รับการมองว่าเป็นกระบวนการที่เป็นองค์รวม  และ
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของผู้น าในระดับต่างๆ ในหน่วยย่อยขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกันกับ 
เดสส์เลอร์ (Dessler) ที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับนิยามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นกระบวนการใช้
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในเรื่องทัศนคติ และข้อสมมติฐานของสมาชิกขององค์การและต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในเรื่องทัศนคติ และข้อสมมติฐานของสมาชิกขององค์การ และต่อการสร้าง
ความผูกพันส าหรับพันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธขององค์การ109 

บาส (Bass) กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นผู้น าที่ท าให้ผู้ตามอยู่เหนือกว่า
ความสนใจในตนเอง ผ่านทางการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  (Idealized influence or charisma)  
การสร้างแรงบันดาลใจ  การกระตุ้นทางปัญญา หรือการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้น าจะ
ยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณ์ของผู้ตามที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ (Achievement) การบรรลุสัจการ

                                                        
108สมคิด สกุลสถาปัตย์, “รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการ

ปฏิรูปการศึกษาท่ียั่งยืน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 21. 

109Pual M.Machinsky,Psychology Applied to Work An Introductions 
Industrial and Organizational Psychology.5 ed.Carifonia:Brooks/COLE, 1997, 110. 
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แห่งตน (Self-actualization) ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม องค์การ และผู้อ่ืน นอกจากนั้นภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะช่วยกระตุ้นความหมายของงานในชีวิตของผู้ตามให้สูงขึ้น อาจจะชี้น า
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความต้องการทางศีลธรรมให้สูงขึ้นด้วย110 

สุมาลี  ขุนจัน  ให้ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า หมายถึง กระบวนการ
ที่จะน าต้องการเพ่ิมระดับความพยายามของผู้ตาม เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามความคาดหวังโดยผู้น าท าให้
ผู้ตามมีความรู้สึกไว้วางใจ  ยินดี จงรักภักคี และนับถือผู้น า  ท าให้ผู้ตามกลายเป็นผู้ที่มีศักยภาพเป็น
นักพัฒนาเป็นผู้เสริมแรงได้ด้วยตนเอง ควบคุมตนเองได้ โดยผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะใช้วิธีการใด 
วิธีการหนึ่งที่สอดคล้องกัน คือ ยกระดับความรู้สึก ความส านึกของผู้ตาม โดยให้เห็นความส าคัญ และ
คุณค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการ และวิธีการที่จะบรรลุผลตามผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นท าให้ผู้ตามไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศงานเพ่ือทีมงานองค์การและนโยบาย โดยการกระตุ้นระดับความต้องการ
ของผู้ตามให้สูงขึ้นตามระดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow)  

โสภณ  ภูเก้าล้วน ที่ได้นิยามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และสมมติฐานของสมาชิกในองค์การ สร้างความผูกพันในการ
เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่ส าคัญ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของ
ผู้น าที่มีต่อผู้ตาม แต่อิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผู้ตามให้กลับกลายมาเป็นผู้น า และผู้ที่
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองค์การ ดังนั้น ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงจึงได้รับการมองว่าเป็นกระบวนการที่เป็นองค์รวม และเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของ
ผู้น าในระดับต่างๆในหน่วยงานย่อยขององค์กร111 

รัตติกรณ์  จงวิศาล กล่าวว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้น าแสดง
ให้เห็นในการจัดการหรือการท างาน  เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตาม  โดย
การเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานหรือผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายาม
ที่คาดหวัง  พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานหรือผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น   
ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงานหรือ ผู้ตามมองไกล          
เกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม หรือสังคม  

ฐิติพงษ์  คล้ายใยทอง สรุปความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดของ
นักทฤษฎี นักวิจัย และนักการศึกษาไว้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ( Transformational 
leadership) หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าและกระบวนการซึ่งผู้น าและผู้ตามต่างยกระดับซึ่งกันและ
กันในด้านศีลธรรมและแรงจูงใจให้สูงขึ้น  โดยผู้น าจะกระตุ้นจูงใจผู้ตามให้กระท ามากกว่าที่คาดหวัง
ไว้  สร้างความผูกพันต่อจุดประสงค์ขององค์การ โดยผู้น าให้ผู้ตามด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ขององค์การ และคุณลักษณะที่เป็นตัวแบบ หรือแบบอย่างใน
การปฏิบัติแก่ผู้ตาม ที่จะเพ่ิมพลังอ านาจและให้ความสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผู้ตามและภิรมย์ ถินภาวร  

                                                        
110Bernard M.Bass,Leadership and Performance Beyond Expectation.                                                                         

(  New  York: The Free Press,1985), 40.            
111โสภณ  ภูเก้าล้วน, ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง, เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559, เข้าถึง

ได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/108887 
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ที่สรุปความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถในการ
บริหารของผู้บริหารที่จะน าพาให้ผู้ร่วมงานมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
มากกว่าที่ตั้งไว้แต่ต้น ส่งผลให้องค์การได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ประเทศและโลก112 

วิโรจน์  สารรัตนะ ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นทฤษฎีที่อธิบาย
ถึงสิ่งที่ผู้น าท าแล้วประสบความส าเร็จ หรือท าแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ มากกว่าที่
จะมุ่งอธิบายถึงการใช้คุณลักษณะของผู้น าเพ่ือให้เกิดความศรัทธาและมีปฏิกริยาจากผู้ตาม เพราะ
ลักษณะส าคัญของภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ คือ การมุ่งให้มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่
เป็นอยู่ (Change oriented) โดยกระตุ้นให้ผู้ตามได้ตระหนักถึงโอกาสหรือปัญหาและการร่วม
ก าหนดวิสัยทัศน์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในองค์การ113 

สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์  กล่าวว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  จะใช้การจูงใจให้ผู้ตามเกิดการ
เพ่ิมความพยายามในการท างานมากขึ้นกว่าปกติ  ซึ่งมาจากการที่ผู้ตามมีระดับความมั่นใจ ต่อผลของ
งานที่ได้รับมอบหมายและความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จค่อนข้างสูง ในที่สุดผลที่ได้จากการท างานก็คือ 
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง (Transformed) ที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ความคาดหวัง (Expectation) ของผู้
ตามจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเพ่ิมแรงจูงใจให้แก่ผู้ตาม การเปลี่ยนแปลง (Transformation) ที่
เกิดขึ้น อาจมาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือมากกว่าจากสามปัจจัยที่คาบเกี่ยวกัน ได้แก่  1) โดยการ
ยกระดับความตระหนัก  (Awareness) และความรับรู้ (Consciousness) ของผู้ตาม ถึงความส าคัญ
และคุณค่าของผลงานที่ต้องการ  ตลอดจนสามารถเห็นแนวทางท่ีจะท าให้ส าเร็จได้ 2) โดยการท าให้ผู้
ตามมองข้ามผลประโยชน์ส่วนตัว  เพราะเห็นความส าคัญของประโยชน์ของทีมงานหรือขององค์การ
โดยรวม และ 3) โดยวิธีการเปลี่ยนระดับความต้องการด้านแรงจูงใจของผู้ตามใหม่ ด้วยการขยาย
กรอบของความต้องการดังกล่าวของผู้ตามให้กว้างยิ่งขึ้น ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวจึงได้สรุป
องค์ประกอบส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งประกอบด้วย  

1. การเป็นตัวแบบอย่างของพฤติกรรม (Role modeling) 
2. การสร้างแรงดลใจ (Inspirational motivation) 
3. ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary leadership) 
4. การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน (Individualized consideration) 
5. การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual stimulation) 
6. การด ารงไว้ซึ่งอ านาจส่วนบุคคล (Maintaining a source of personal power)114 

                                                        
112รัตติกรณ์ จงวิศาล, ภาวะผู้น า ทฤษฎี การวิจัยและแนวทางสู่การพัฒนา,

(กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556), 247. 
113ชีวิน อ่อนละออ, “การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553), 77-78. 

114สุเทพ พงศศ์รีวัฒน์, ภาวะผู้น า ทฤษฎีและปฏิบัติ:ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้น า
ที่สมบูรณ์,พิมพ์ครั้งที่2 (กรุงเทพฯ:วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น,2537), 367. 
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จากความหมายทั้งหมดที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transfor-
mation leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานเป็น
กระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของ
ผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 
และมีศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงาน
มองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผู้น ามี
อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานจะกระท า โดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ การค านึงถึงเอกัตถะบุคคล การกระตุ้นปัญญา และการสร้างแรงบันดาลใจ 

 
ทัศนะเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

ทฤษฎีและแนวคิดของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership 
theory) เป็นความคิดของการศึกษาภาวะผู้น าแนวใหม่  ที่ยกระดับความต้องการความเชื่อทัศนคติ 
คุณธรรมของ ผู้ตามให้สูงขึ้น เพ่ือให้มีผลต่อการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มองค์การให้มีประสิทธิผล 
โดยมีแนวคิดว่า การศึกษาภาวะผู้น าในระยะที่ผ่านมายังไม่สามารถอธิบายภาวะผู้น าได้อย่างชัดเจน
และยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นแก่นแท้ของภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับชีวิตในยุคปัจจุบัน (Burn) เนื่องจากโลก
ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็วจนองค์การต่างๆ ไม่สามารถจะปรับแผนการบริหารจัดการ
ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง จนน าไปสู่ภาวะวิกฤตในปัจจุบัน ผู้น าจึงต้องมีภาวะผู้น าที่เสริมสร้าง
องค์การ ไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป จึงเป็นสาเหตุของการศึกษาวิจัย
ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ปัจจุบัน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึง
เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และสมมติฐานของสมาชิกในองค์การ สร้าง
ความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์  แเละกลยุทธ์ที่ส าคัญขององค์การ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้น าที่มีต่อผู้ตาม แต่อิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผู้ตามให้
กลับกลายมาเป็นผู้น า และผู้ที่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองค์การ  
ดังนั้น ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงได้รับการมองว่าเป็นกระบวนการที่เป็นองค์รวม และเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการของผู้น าในระดับต่างๆ ในหน่วยย่อยขององค์การ  

 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทัศนะของนักวิชาการ 
 1.1 ทฤษฎีภาวะผู้น า การเปลี่ยนแปลงในทัศนะของ Burns (Burns’s theory 

of transformational leadership)  
 เบิร์นส์ (Burns)เป็นผู้เสนอความคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในหนังสือที่เขาแต่งขึ้น 

ชื่อ “ภาวะผู้น า” (Leadeship) เขามีความเห็นว่า การศึกษาภาวะผู้น าจะส่งน าความคิดเกี่ยวกับผู้น า
และผู้ตามมารวมกันท าให้บทบาทของผู้น ากับผู้ตามกลายเป็นมโนทัศน์รวม (United conceptually) 
คือ เป็นปฎิสัมพันธ์ร่วมกันของผู้น ากับผู้ตาม และให้ความหมายของภาวะผู้น าว่า “การท าให้ผู้ตาม
ปฎิบัติเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่แสดงออกถึงค่านิยมแรงจูงใจความต้องการ ความจ าเป็น ความ
คาดหวังของทั้งผู้น าและผู้ตาม” และมีความเห็นว่า ภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความ
แตกต่างกันในด้านอ านาจ ระดับแรงจูงใจและทักษะเพ่ือไปสู่จุดหมายรวมกัน ซึ่งเกิดขึ้นไว้  3  
ลักษณะ คือ  ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) เป็นปฎิสัมพันธ์ที่ผู้น าริเริ่ม



90 

ติดต่อกับผู้ตาม เพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยใช้กระบวนการต่อรองโดยผู้น า การ
แลกเปลี่ยนจะใช้รางวัลสนองความต้องการของผู้ตาม เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการทุ่มเทความพยายาม  
เพ่ือท างานให้ส าเร็จ ซึ่งถือว่าทั้งผู้น า และผู้ตามมีความต้องการอยู่ในระดับแรกของระดับความ
ต้องการของมาสโลว์  (Maslow’s Need Hierachy Theory) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transfor-
mational leadership) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม ค้นหาแรงจูงใจ
ของผู้ตาม พัฒนาผู้ตาม ผลของผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้น าและผู้ตามมีแรงสัมพันธ์กันในการ
ยกระดับความต้องการซึ่งกันและกันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย คือ เปลี่ยนผู้ ตามไปเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้น าจริยธรรม ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม โดยการกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดความส านึก  (Concious) ของความ
ต้องการ ยกระดับความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้นตามระดับความต้องการของมาสโลว์ และท าให้ผู้
ตามเกิดจิตส านึกของอุดมการณ์อันสูงส่ง และยึดถือค่านิยมเชิงจริยธรรมเป็นค่านิยมจุดหมาย (End 
values) เช่น อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพและสิทธิมนุษย์ชน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือ
ไม่ให้ ผู้ตามถูกครอบง าด้วยอ านาจฝ่ายต่ า  เช่น ความกลัว ความโลภ ความเกลียด ความอิจฉาริษยา  
เป็นต้น และ ภาวะผู้น าจริยธรรม (Moral leadership) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นผู้น า
จริยธรรมอย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อเขาได้ยกระดับความประพฤติของมนุษย์ และความปรารถนาเชิง
จริยธรรมของทั้ง 2 ฝ่ายให้สูงขึ้น และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย สาระส าคัญของผู้น า
จริยธรรมคือ การที่ผู้น าตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ตาม อ านาจของผู้น าจะเกิดขื้นเมื่อ
ผู้น าท าให้ผู้ตามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม ท าให้ผู้ตามเกิดความขัดแย้งระหว่างค่านิยมกับวิธี
ปฏิบัติ สร้างจิตส านึกให้ผู้ตามรู้สึกเกิดความต้องการอย่างแรงกล้า และเป็นความต้องการที่สูงกว่าเดิม
ตามระดับความต้องการของมาสโลว์ แล้วจึงด าเนินการเปลี่ยนแปลง คงจะท าให้ผู้ตามร่วมกัน
เคลื่อนไหวไปสู่จุดหมายที่สูงส่งที่จะยังประโยชน์ทั้งแก่ผู้น าและผู้ตาม ซึ่งผู้น าที่กล่าวมาทั้ง 3 ลักษณะ
นี้  ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนจะเกิดผลประโยชน์เอ้ืออ านวยซึ่งกันและกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จ  ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมุ่งผู้น าและผู้ตามมีสัมพันธ์กัน
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้น าจริยธรรมผู้ตามมีความส านึก ตามระดับของมาสโลว์ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงจะมุ่งเปลี่ยนสภาพไปสู่ ภาวะผู้น าแบบจริยธรรม115 
 1.2  ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทัศนะของบาส (Bass) 

จากทฤษฎีของ เบิร์นส์ (Burns) ดังกล่าวบาส (Bass) ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู้น าที่มี
รายละเอียดมากขึ้น เพ่ืออธิบายกระบวนการเปลี่ยนสภาพในองค์การ โดยเขาเห็นว่าภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นมากกว่าค าเพียงค าเดียวที่เรียกว่าบารมี (Charisma) ซึ่งบารมีได้รับการนิยามว่าเป็น
กระบวนการซึ่งผู้น าส่งอิทธิพลต่อผู้ตาม โดยการปลุกเร้าความเข้มแข็ง และความเป็นเอกลักษณ์ของ
ผู้น า โดยเขาเห็นว่าความมีบารมีมีความจ าเป็น แต่ไม่เพียงพอส าหรับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ยังมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญอีกสามส่วนของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีนอกเหนือจากบารมี คือ       

                                                        
115Yukl and Fleet, Theory and Reasearch on Leadership in 

Orgnizations, In Handbook of industrial and Orgnizational Psychology, 2 nd ed., 3 
edited by Marvin D.Dunnette and Leaetta M. Hounh, 1992), 175-176 
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การกระตุ้ นทางปัญญา  ( Intellectual stimalation) การค านึ งถึ งความเป็นปัจ เจกบุคคล 
(Individualized  consideration)  และการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) ทั้ง
สามองค์ประกอบรวมกับการสร้างบารมีเป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ตาม ผลที่ผสมผสานนี้ท าให้ผู้น าการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกับผู้น าแบบมีบารมี  
นอกจากนี้ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะเพ่ิมพลัง (Empower) และยกระดับผู้ตามในขณะที่
ผู้น าแบบบารมี  มีหลายคนพยายามที่จะท าให้ผู้ตามอ่อนแอและต้องคอยพ่ึงพาผู้น า และสร้างความ
จงรักภักดีมากกว่าความผูกพันในด้านแนวคิด  ซึ่งเขาได้ให้นิยามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทางที่
กว้างกว่าแนวคิดของ Burns โดยไม่ใช่เพียงแต่การใช้สิ่งจูงใจ (Incentive) เพ่ือให้มีความพยายามมาก
ขึ้น  แต่จะรวมการท าให้งานที่ต้องการมีความชัดเจนขึ้น  เพ่ือการให้รางวัลตอบแทน  และเขายังมอง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างจากภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน แต่ไม่ใช่กระบวนการที่
เกิดข้ึนแยกจากกัน  ซึ่งเขายอมรับว่าในผู้น าคนเดียวกันอาจใช้ภาวะผู้น าทั้งสองแบบแต่ในสถานการณ์
หรือเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งต่อมาภายหลังได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดไว้สอดคล้อง116 

 1.3  ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทัศนะของ บาสและอโวลิโอ (Bass & 
Avolio) ส าหรับทัศนะนี้ได้กล่าวถึงโมเดลภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบ โดย บาสและอโวลิโอ (Bass & 
Avolio) ได้น าแนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) กับภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) มารวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยเรียกว่า โมเดลภาวะผู้น า
เต็มรูปแบบ (The model of full range of leadership)  ซึ่งเป็นการแสดงถึงระดับของภาวะผู้น าที่
มีประสิทธิผลต่างกัน โดยเริ่มจากภาวะผู้น าแบบตามสบาย (Laissez–faire leadership:  LF)  ซึ่ง
เป็นผู้น าที่นับได้ว่ามีประสิทธิผลต่ าที่สุดหรือไร้ประสิทธิผลหรือเป็นบุคคลที่ขาดภาวะผู้น า (Non – 
leadership) และในขั้นที่สูงขึ้นของผู้น าที่มีประสิทธิผล ผู้น าจะมีบทบาทมากขึ้นตามล าดับจากผู้น าที่
มีการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive management by exception:  MBE – P) มาสู่การ
บริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active management by exception: MBE – A) เมื่อผู้น าเป็นฝ่ายที่รุก
มากขึ้นในเรื่องการตอบสนองต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานของผู้ตามโดยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ซึ่งกันและกันระหว่างผู้น ากับผู้ตาม โดยที่ผลงานที่ได้ตามข้อตกลงระหว่างกัน ผู้น าจะให้รางวัลแก่     
ผู้ตาม ซึ่งอาจจะเป็นการเลื่อนขั้น ต าแหน่ง โบนัส เป็นต้น ซึ่งเรียกว่า การให้รางวัลตามสถานการณ์  
(Contingent reward: CR) และจากระดับขั้นทั้ง 3 ขั้นนี้ เป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยน (Transactional leadership) ส่วนระดับที่ผู้น าจะมีประสิทธิผลมากที่สุด ก็คือ ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (Transformational leadership) ภาวะผู้น าแบบนี้จะมีพฤติกรรมทั้ง 4 อย่าง 
(4I’s) ที่มีประสิทธิผลมากกว่าภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ผู้น าสามารถกระตุ้น ดลใจแก่ผู้ตามในเรื่อง
ระดับความต้องการให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการท างานที่เกินความคาดหมายได้ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงนี้ ผู้น าจะพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตามโดยผ่านการ
มอบหมายงาน หรือการเสริมสร้างพลังอ านาจ  (Empowerment)  การกระจายอ านาจจะเกิดขึ้นใน

                                                        
116Bernard M.Bass, Two Decardes of Research and Development in 

Transformation Leadership, Eurpean Journal of World and Organization Psychology 
8, 1 (January 1999), 11. 
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องค์การ นวัตกรรมใหม่ๆ จะถูกสร้างขึ้นโดยผู้ตาม ทั้งนี้ผู้น านั้นจะกระตุ้นให้ผู้ตามคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยรวมแล้วผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อการพัฒนา
องค์การอีกด้วย  ดังนั้น ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) จึงเป็น
กระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและ
ผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและ ผู้ตามไปสู่ระดับที่
สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การ 
จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การ
หรือสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้ กระท าโดยผ่านองค์ประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือเรียกว่า “4I’s” (Four I’s) คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
(Idealized influence or charisma leadership: II or CL) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration 
motivation:  IM) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation: IS) และการค านึงถึงความ
เป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized consideration: IC) 117 

 1.4 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทัศนะของ ไทชี่ และเดแวนนา (Tichy 
& Devanna) ไทชี่ และเดแวนนา (Tichy and Devanna) ได้ศึกษาผู้น าในองค์การใหญ่ๆ ซึ่งแตกต่าง
กัน โดยการสัมภาษณ์ผู้น าและผู้ปฏิบัติงานในองค์การนั้นๆ  การศึกษาเน้นไปที่ว่าผู้น าจะต้อง
ปรับเปลี่ยนหรือแปลงรูป (Transform) องค์การอย่างไร เพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จ ในขณะที่
ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมการแข่งขันทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว สังคมของการค้าขาย
ที่เปิดกว้าง วัฒนธรรมของการผลิตและบริโภคที่เปลี่ยนไป และต้องแข่งขันกับต่างชาติในการค้าชนิด
เดียวกันทั้งๆ ที่มีเศรษฐกิจภายในแต่ละประเทศแตกต่างกันด้วย ผู้น าขององค์การต้องรู้วิธีการที่จะ
จัดการให้สนองความต้องการที่ต้องการจะไม่เปลี่ยนแปลง กับความต้องการที่ต้องการการปรับปรุงให้
ทุกคนมีความหวังที่จะได้รับการพัฒนา แต่ต้องไม่ให้เกิดความกลัวในการเปลี่ยนแปลงนั้น จาก
การศึกษา ทิชี และ เดวานนา ได้อธิบายกระบวนการเปลี่ยนรูปองค์การ  พฤติกรรมที่สนับสนุน
กระบวนการเปลี่ยนรูป รวมทั้งคุณลักษณะและทักษะของผู้น าด้วยกระบวนการจะเน้นให้เห็น
ตามล าดับ ตั้งแต่การรู้ถึงความต้องการในการเปลี่ยน การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง  
และการให้องค์การสนับสนุน หรือผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ ดังนี้  คือ 1) รู้ถึงสิ่งที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง (Recognizing the need for change) 2) สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ (Creating a 
new vision) 3) สร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์การ (Institutionalizing the change) 118 

    1.5 แนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทัศนะของฟูลแลนด์ ( Fullan ) ไมเคิล  
ฟูแลน (Micheal Fullan) มีแนวคิดว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยแรงผลักดันในหลายๆ ด้าน 

                                                        
117Bass Bernard M. and Bruce J.Avolio, Improving Organizational  

Effectiveness Through Transformational Leadership (Thousand Oake, : Sage 
Publications,1994), 2. 

118N.M.Tichy and M.A.De Vanna , The Transformational Leader, (New   
York: John Wiley and sonds Inc,1990), 30.            
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และหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีองค์ประกอบ
ที่ ส าคัญ คื อ  เป้ าประสงค์ เชิ งคุณธรรม ( Moral Purpose)  การ เข้ า ใจการ เปลี่ ยนแปลง 
(Understanding Change) การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Building)ความรู้ (Knowledge) 
และการท าให้เกิดความสามัคคี (Coherence Making) ในกรอบของพลัง (Energy) ความศรัทธา
อย่างแรงกล้า (Enthusiasm) และความหวัง (Hope) สร้างพันธะสัญญาทั้งภายนอกและภายใน
เพ่ือให้เกิดสิ่งท่ดีกว่าแรงกดดันจะเกิดขึ้นจากการตั้งเป้าหมายที่ยากล าบาก ส่วนแรงสนับสนุน คือ 
การพัฒนาศักยภาพใหม่ๆ องค์ประกอบประการที่สองนี้จะแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงขนาด
ใหญ่ๆ นั้นต้องมีท้ัง “แรงกดดันและแรงสนับสนุน” 

ในสังคมนั้นมีแรงที่ต่อต้านอยู่มากมาย นั่นก็หมายความว่าจ าเป็นจะต้องมีพลังใหม่ๆ 
เข้ามาเพ่ือช่วยกันเปลี่ยนทิศทางพลังใหม่ๆ เหล่านี้ คือ การใช้แรงกดดันกับแรงสนับสนุนอย่างถูกต้อง 
แรงกดดันนั้นจะต้องมีเป้าหมาย มีการประเมินตรวจสอบที่โปร่งใจ และมีคุณธรรม ส่วนแรงสนับสนุน
จะเป็นการพัฒนาศักยภาพใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ และเวลาที่ใช้กับการศึกษาและท างานร่วมกันมาก
ขึ้น ยิ่งแรงกดดันและแรงสนับสนุนท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดีมากเท่าไรการเปลี่ยนแปลงก็จะประสบ
ผลส าเร็จมากข้ึนเท่านั้น เมื่อมีแรงกดดันทั้งแปด ซึ่งรวมถึงแรงกดดันและแรงสนับสนุนแล้ว ก็จะท าให้
เกิดวัฒนธรรมใหม่ขึ้น นอกจากนี้ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงยังต้องการการยอกรับผู้ที่ผู้บริหาร
ต้องการท าให้เงียบ (Respect those you want to silence) การก้างสู่อันตรายในการสร้าง
พันธมิตรใหม่ (Move toward the danger in forming new alliances) การบริหารจัดการโดยใช้
ความฉลาดทางอารมณ์และเหตุผล (Manage emotionally as well as rationally) และการต่อสู้
กับสาเหตุของความพ่ายแพ้ (Fight for lost causes)119 

  1.6 รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเบนนิสและนานัส (Bennis and 
Nanus Transformational Leadership Model) เบนนิสและนานัส (Bennil and Nanus) ได้
ศึกษาผู้น าระดับสูงจ านวน 90 คน คุณลักษณะของผู้น าที่ค้นพบใหม่ คือ การคิดในเชิงตรรกะ 
(logical thinking) ความมุ่งมั่น (persistence) การให้อ านาจ (empowerment) และการควบคุม
ตนเอง (self-control) อย่างไรก็ตาม ส่วนมากข้อค้นพบใหม่ คือ (ผู้น า) การเปลี่ยนแปลงแตกต่างจาก 
(ผู้จัดการ) แบบแลกเปลี่ยนการเปลี่ยนสภาพ คือ การท าให้ผู้ตามเป็นผู้น าที่ให้อ านาจตนเอง (Self 
empowered leaders) และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงงานของผู้น าคือ การแสดงวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมอย่างชัดเจน ดังนั้น ผู้น าที่ให้อ านาจตนเองอีกครั้งจึงรู้สถานที่ที่จะไป คุณลักษณะของผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงคือ 4 I  ดังนี้ 

1. การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( Idealized Influence) เน้นให้ผู้น าเป็นต้นแบบ 
(role model) 

2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) เน้นจิตวิญญาณทีม (team 
spirit) จูงใจ (motivate) ให้ความหมายและการท้าทาย (provide meaning and challenge 

                                                        
119M.Fullan, Learning To Lead Chang: Building System Capacity,Core 

Concept,accessed March 22,2016,available from www.michaelfulland.ca. 
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3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) เน้นความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (creativity & innovation) 

4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) เน้นการเป็น
พ่ีเลี้ยง (mentoring)120 

 1.7 แนวคิด ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากผลการศึกษาของวิโรจน์ สารรัตนะ
จากผลการศึกษาวิโรจน์  สารรัตนะ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าเป็น
การจูงใจให้บุคคลปฏิบัติงาน “เกินกว่าความคาดหวังตามปกติ” มุ่งไปที่ภารกิจงานอย่างกว้างๆ ด้วย
ความสนใจที่เกิดขึ้นภายในตน มุ่งการบรรลุความต้องการในระดับสูง เช่น ความส าเร็จของงาน
มากกว่าความต้องการในระดับต่ า เช่น ความปลอดภัยหรือความมั่นคง และท าให้พวกเขามีความ
มั่นใจในการที่จะใช้ความสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในภารกิจที่เกินกว่าปกตินั้น ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มาแทนที่ภาวะผู้น าแห่งการจัดการ แต่จะช่วยเสริมหรือก่อให้เกิดผลที่เพ่ิมขึ้น 
(Add-on effect) จากภาวะผู้น าแห่งการจัดการ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การที่ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงจะ
ประสบผลส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัยทักษะภาวะผู้น าแห่งการจัดการเป็นพ้ืนฐานด้วย ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 9    
 

 
 
 

 
 
 
                                                             
                                                
 
 
 
                                 
                                             
 

แผนภาพที่ 9  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

                                                        
120Bennis, W and Nanus, B. Leaders (New York: Harper & Row, 1985),  25. 
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การปฏิบัติงาน 
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การปฏิบัติงาน 
เกินระดับคาดหวังปกต ิ
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  1.8 แนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทัศนะของ รัตติกรณ์  จงวิศาล 
รัตติกรณ์ จงวิศาล ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นกระบวนการที่

ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้น
กว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและ ผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และ
ศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม และองค์การจูงใจให้
ผู้ร่วมงานและผู้ตามให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มขององค์การและ
สังคม ซึ่งประบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า “4I’s” คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ  
ภาวะผู้น าเชิงบารมี (Idealized influence or charisma leadership: II or CL) 2) การสร้าง    
แรงบันดาลใจ(Inspiration motivation: IM) 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation: 
IS) และ 4) การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized consideration: IC) 

  1.9 แนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทัศนะของ โสภณ  ภูเก้าล้วน 
โสภณ  ภูเก้าล้วน ได้สรุปว่า จากการศึกษาผลการวิจัยพฤติกรรมภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง พบว่า “ผู้น าจะมีการถ่ายโอนหน้าที่ ความรับผิดชอบและอ านาจที่ส าคัญ และขจัด
ข้อจ ากัดการท างานที่ไม่จ าเป็นออกไป ผู้น ามีการดูแลสอนทักษะให้แก่ผู้ตามที่มี ความจ าเป็นต้อง
แก้ปัญหา ต้องการการริเริ่ม การกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส าคัญ การกระตุ้นการแข่งขัน
ความคิด การตระหนักในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมความร่วมมือ และการท างานเป็นทีม รวมทั้ง
ส่งเสริมการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ในการบริหารความขัดแย้งต่างๆ ผู้น าจะท าการปรับปรุง
โครงสร้างองค์การ และระบบการบริหาร เพ่ือเน้นและสร้างค่านิยมและวัตถุประสงค์หลักขององค์การ  
โดยองค์ประกอบเฉพาะทั้ง 4 ประการของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้ จะมีความสัมพันธ์กัน 
(Interco related) และมีการแบ่งแยกแต่ละองค์ประกอบ เนื่องจากต่างก็มีความเฉพาะเจาะจง และ
มีความส าคัญที่แตกต่างกัน ดังนี้ คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized influence or 
leadership) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration motivation) 3) การกระตุ้นทางปัญญา 
( Intellectual stimulation) และ4) การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล  ( Individualized 
consideration)121  

จากการศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กล่าว
มาแล้ว จะเห็นมีองค์ประกอบหลักส าคัญ 4 ด้าน คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การค านึงถึง
เอกัตถะบุคคล การกระตุ้นปัญญา และการสร้างแรงบันดาลใจ และยังพบว่ามีงานวิจัยจ านวนมาก  
ทั้งที่เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์ และเชิงทฤษฎีต่างๆ ที่ศึกษาในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม ราชการ 
ทหาร สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และองค์การที่ไม่หวังผลก าไร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า

                                                        
121ชีวิน อ่อนลออ, “การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553), 81-82. 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และยังมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติมากกว่าภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนหรือแบบอ่ืนๆ  
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
รัตติกรณ์  จงวิศาล ได้ศึกษาผลการฝึกอบรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น านิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยได้ให้นิยามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)  เป็นเรื่องของระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นใน
การจัดการหรือการท างานเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตาม  โดยการเปลี่ยน
สภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานหรือผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง  
พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานหรือผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น  ท าให้เกิดการ
ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มจูงใจให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามมองไกลเกินกว่าความสนใจของ
พวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม หรือสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามจะ
กระท า  โดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ (4I’s) คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
การสร้างแรงบันดาลใจ  การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล 122 

ประยุทธ  ชูสอน  ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าและแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็น      
ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้สรุปจาก
ทัศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักวิชาการและผลการวิจัย  ได้องค์ประกอบ
ของพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใช้เป็นกรอบวิจัยพฤติกรรมภาวะผู้น าและแนวทางการ
พัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออก      
เฉียงเหนือ ได้ 4 องค์ประกอบคือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or 
Charisma Leadership: II or CL) 2)  การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation:  IM) 3) 
การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation:  IS) และ4)  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(Individualized  Consideration:  IC)123 

ภาวินี นิลด าอ่อน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 29 ผลการวิจัย พบว่า1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีเขต 29 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) สมรรถนะ

                                                        
122

 รตัติกรณ์ จงวิศาล ,“ผลการฝึกอบรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น านิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548), บทคัดย่อ. 

123ประยุทธ ชูสอน, “พฤติกรรมภาวะผู้น าและแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2548), บทคัดย่อ. 
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การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีเขต  
29 พบว่า สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานีเขต 29 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก124 

ชีวิน อ่อนลออ  ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
มหาวิทยลัยเอกชนในประเทศไทยกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย
เอกชน ปีการศึกษา 2552 จ านวน 335 คน พบว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการสร้างแรงบันดาลใจและผลการศึกษาระดับความเหมาะสม
ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก125 

สมคิด  สกุลสถาปัตย์ ได้ศึกษารูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการ
ปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน พบว่า 1) องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล 
ประกอบด้วย การสร้างสื่อกลางที่มีศักยภาพการใช้ความฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรง
บันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญาและการใช้อิทธิผลอย่างมี
อุดมการณ์ ส าหรับองค์ประกอบของการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน ประกอบด้วย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสมดุล ต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน ปัจจัยน าเข้ามีพลังขับเคลื่อน ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลัพธ์มี
ดุลยภาพเชิงพลวัต บริบทเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบพอเพียง 2) รูปแบบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืนเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพหุตัว
แปรที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 11 องค์ประกอบ กล่าวคือ การสร้างสื่อกลางที่มีศักยภาพ
การใช้ความฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผล) ซึ่งมีอิทธิผลต่อปัจจัยน าเข้ามีพลังขับเคลื่อน กระบวนการเปลี่ยนแปลงสมดุล ต่อเนื่อง 
เน้นผู้เรียน ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลัพธ์มีดุลยภาพเชิงพลวัต บริบทเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบ
พอเพียง (การปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน) ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งรูปแบบมี
ความถูกต้อง เหมาะสมเป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้126 

                                                        
124ภาวินี นิลด าอ่อน “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะ

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต29” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), บทคัดยอ่. 

125ชีวิน อ่อนลออ, “การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553), บทคัดยอ่. 

126สมคิด สกุลสถาปัตย์, “รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการ
ปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), บทคัดย่อ. 
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จุฑารัตน์  นิรันดร ได้ศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พบว่า 1) องค์ประกอบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี 4 
องค์ประกอบ 1.บทบาทของผู้บริหาร 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 3. การวางกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
4. การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 2) รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 4 องค์ประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสมถูกต้องเป็นไปได้และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย127 

ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขนาดกลาง อ าเภอโพธาราม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 พบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และ 2) ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขนาดกลาง อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวม และรายด้าน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลางโดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน และ 4) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขนาดกลาง อ าเภอโพธาราม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 ในภาพรวม มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01128 

สินีนาฎ โพธิจิญญาโน ได้ศึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนที่ 
22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก และระดับ
ปฏิบัติการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22  ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และกลุ่มสาระที่สอน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่
แตกต่างกัน และระดับปฏิบัติในการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22  ส านักงานเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและ
รายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจ าแนกตามกลุ่มสาระที่สอน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่สอนในกลุ่มสาระเสริมมีระดับปฏิบัติในการจัดการความรู้
มากกว่าครูที่สอนในกลุ่มสาระหลัก 3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ

                                                        
127จุฑารัตน์  นิรันดร, “รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2552), บทคัดย่อ.  

128ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ, “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ 
สถานศึกษาขนาดกลาง อ าเภอโพธาราม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 
2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554), บทคัดย่อ. 
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จัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในระดับ
ปานกลาง (r=.53) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01129 

กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การ
ของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1. บูรณภาพของสถาบัน 2. ภาวะผู้น าแบบมิตร
สัมพันธ์ 3. ขวัญในการปฏิบัติงาน 4. การสนับสนุนทรัพยากร 5. ความสามารถในการแก้ปัญหา      
6. ภาวะผู้น าแบบกิจสัมพันธ์ 7. การอยู่ร่วมกันของบุคลากร และ 8. การวางแผน  2) ความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า องค์ประกอบทุก ตัวมี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้านความสามารถในการแก้ปัญหา โดยที่ บูรณภาพของสถาบัน ภาวะ
ผู้น าแบบมิตรสัมพันธ์ ขวัญในการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนทรัพยากร มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อ
ความสามารถในการ แก้ปัญหา และภาวะผู้น าแบบกิจสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันของบุคลากรและการ
วางแผนมีสัมพันธ์โดยอ้อมกับความสามารถในการแก้ปัญหา โดยส่งผ่านขวัญในการปฏิบัติงาน 3) ผล
การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา คือ ตัวแปรที่สังเกตได้ ของ
องค์ประกอบการวางแผน บูรณภาพของสถาบัน ขวัญในการปฏิบัติงาน ภาวะผู้น าแบบมิตรสัมพันธ์
และ ภาวะผู้น าแบบกิจสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ได้ดังนี้ Ytot = .516 + .286 (X8 ) 
+ .197 (X1 ) + .183 (X3 ) +.132 (X2 ) + .099 (X6)130 
  ปรัชญา  มะลิหวล ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา พบว่าผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1)ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
โดยภาพรวมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล รองลงมาด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการกระตุ้นทางปัญญา ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  2)ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รองลงมางานวัดผล
และประเมินผล และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด งานแผนกวิชา และ 3)ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ

                                                        
129สินีนาฎ โพธิจิญญาโน, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

กับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 22  ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนคริน ทรวิโรฒ, 2554), บทคัดย่อ. 

130กมลาศน์ ศรประสิทธิ์, “การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดย่อ. 
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เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01131   

เบนนิส และนานัส (Bennis & Nanus)  ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้น าระดับสูงของบริษัท
ขนาดใหญ่ จ านวน 60 คน และผู้น าจากภาครัฐ 30 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีลักษณะของผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้น าเหล่านี้ใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
คือ 1) การสร้างวิสัยทัศน์เป็นเครื่องก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง 2) การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายขององค์การโดยการติดต่อสื่อสาร 3) การสร้างความผูกพันและเชื่อถือต่อวิสัยทัศน์ และ   
4) การเสริมสร้างพลังอ านาจ ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเชื่อม่ันของสมาชิกในองค์การ โดยการ
ให้ความส าคัญกับผู้ตามทุกคน เสริมสร้างสมรรถนะ และสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของงาน132 

ลิธวูดและโรซานต์ (Leithwood & Rosanns) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงคุณภาพทั้ง
องค์การความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญผนวกกับการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง โดยตรวจสอบการ
ประยุกต์ใช้ภาวะผู้น าเชิงคุณภาพทั้งองค์การ เพ่ือเข้าใจการแสดงสภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล มอง
ภาวะผู้น าเชิงคุณภาพทั้งองค์การ ในลักษณะการรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและการแสดงภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง เก็บรวบรวมข้อมูลจาการสัมภาษณ์ครูใหญ่ของสถานศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งอยู่
ในระบบสถานศึกษาขนาดใหญ่ในเมือง  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าครูใหญ่ สามารถแสดงแบบอย่างที่
ดีของภาวะผู้น าเชิงคุณภาพทั่วทั้งองค์การในทางปฏิบัติในวงกว้า และครูใหญ่ 2 คน ประยุกต์ใช้ภาวะ
ผู้น าเชิงคุณภาพทั่วทั้งองค์การในทางปฏิบัติในการบริการตามเป้าประสงค์ที่แคบ นอกจากนี้ผู้น า
สถานศึกษาอาจจะเป็น นักคิดที่มีความเชี่ยวชาญสูง แต่ล้มเหลวในทางปฏิบัติซึ่งใช้ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับผู้ร่วมงานที่มีความเชี่ยวชาญต่ ากว่า ในบางกรณีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สูง
ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดการเป็นนักคิดที่มีความเชี่ยวชาญสูง การเป็นนักคิดที่มีความเชี่ยวชาญสูงท าให้เ กิด
ความเหมาะสมในการแสดงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว133 

โก๊ะ (Koh) ได้ศึกษาและทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
ประเทศสิงคโปร์ ในกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสิงคโปร์ จ านวน 
90 โรงเรียน โรงเรียนละ 20 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยนสามารถท านายการเป็นพลเมืองดีขององค์การ (Organizational citizenship 

                                                        
131ปรัชญา  มะลิหวล, “การศึกษาความสัมพันธุ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555), บทคัดย่อ. 

132W. Bennis and B.Nanus, Leaders, (New York: Harper & Rwo, 1985), 25. 
133Kenneth Leithwood and Stainbech Rosanns, “Total Quality Leadership: 

Expert Thinking Plus Transformational Practices,” (paper presented at the meeting of 
the American Educational Research Assosiation April, 1993), 12-16. 
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behavior) ความผูกพันกับองค์การ ความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงานขององค์การโดยรวมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท านายความพึงพอใจ และความผูกพันได้
เพ่ิมข้ึนจากภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน134 

ยามาริโน สแปนเกอร์และบาส (Yamarino, Spanger & Bass) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และผลการปฏิบัติงานแบบการส ารวจระยะยาว (Longitudinal investigation) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของนายทหารเรือสหรัฐ ที่จบมาจากโรงเรียนนายเรือสหรัฐ (United 
States Naval Academy: USNA) และได้รับการแต่งตั้งให้ท างานในหน่วยรบบนผิวน้ าข้อมูล    
ระยะยาว ซึ่งเกี่ยวข้องกับนายทหารเหล่านี้รวบรวมจากการบันทึกของ USNA และข้อมูลจาก
นายทหารชั้นรองลงมา 793 นาย และผู้บังคับบัญชาของนายทหารเหล่านี้  ตั้งแต่เวลาที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า สนับสนุนแนวคิดที่เป็นโมเดลของความเกี่ยวข้อง    
ระยะยาว ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผลการปฏิบัติงานของนายทหารเรือ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบตามสบาย สามารถท านายผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
สามารถท านายผลการปฏิบัติงานทางทหารขณะที่เป็นนักเรียน USNA ได้สามารถท านายผลการ
ปฏิบัติงานขณะที่ได้รับแต่งตั้งให้ท างาในหน่วยงานบนผิวน้ าได้  และยังพบว่าภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบตามสบาย ขณะที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้ท างานในหน่วยรบ     
บนผิวน้ า สามารถท านายผลกระทบพฤติกรรมผู้น าของพนักงานได้ดี135 

                                                        
134W.Koh & Lok Kiang. “An Empirical Validation of the Theory of 

Transformational Leadership in Secondary in Singapore” (Ph.D.Dissertation University 
of Oregon,Dissertation Abstracts International 52, 2, 1991), 25. 

135Francis L.Yamarino, William D Spangerler, and Bernard M.Bass. 
“Transformational Leadership and Performance: A longitudinal Investigation,” 
Leadership Quarterly 4,1, 1993), 81. 
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บทที่ 3 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา” ใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1)  เพ่ือทราบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา      
2)  เพ่ือทราบแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methodology) เป็นการวิจัยทั้ ง เชิ งปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative and quantitative research) ประชากรได้แก่ ผู้บริหาร และข้าราชการครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่  
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากร     
กลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล  ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือ และการสร้างเครื่องมือ 
การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติในการวิจัย โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา” 
ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย โดยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามข้ันตอนไว้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

  
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดตัวแปรที่เก่ียวกับตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการก าหนดปัญหาของการวิจัย และก าหนดกรอบแนวคิดของ
การวิจัย โดยศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปวรรณกรรม โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร (Documentary 
analysis) เพ่ือศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับภาวะผ ู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีขั้นตอนที่
วิจัยศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) และน า
ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์เน ื้อหา (Content analysis) มาเป็นประเด็นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 2. ผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – structured interview)  ที่
ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณทิต จ านวน 5 ท่าน และน าข้อมูลจากการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาสรุปเป็นตัวแปรที่จะศึกษา  
และน าตัวแปรที่ได้ไปสร้างแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยในขั้นต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผู้วิจัย

สร้างแบบสอบถามเพ่ือน ามาวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแล้ว
จึงน าตัวแปรมาก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ือสร้างแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา รายละเอียดดังนี้  

1. น าตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็นกระทงค าถามในแบบสอบถาม 
ชนิดประมาณค่า (Rating scale) เป็นเครื่องมือการวิจัยในลักษณะแบบสอบถามความคิดเห็น 
(Questionnaire) ชนิดจัดล าดับคุณภาพ 5 ระดับ (Likert’s rating scale) น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือขอค าชี้แนะ 

    1.1 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถามความคิดเห็น) โดยการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ด้วยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพ่ือน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) ซึ่งพิจารณาค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป ปรับปรุงแบบ 
สอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

  1.2 น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้ (Try out)  กับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับ
การวิจัย แต่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างทุกประการ จ านวน 15 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน 
ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนครูผู้สอนในโรงเรียนเดียวกัน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 30 คน วิเคราะห์ค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach)1 ได้แบบสอบถามความคิดเห็นตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  

2. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 331 โรงเรียน 
ผู้ให้ข้อมูลได้แก ่ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน ตัวแทนครูผู้สอน จ านวน 1 คน แต่ละโรงเรียนมีผู้ให้
ข้อมูล 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 662 คน  

3. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาก าหนดตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ       
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) และวิเคราะห์น้ าหนักของตัวแปรในแต่ละตัวบ่งชี้มาเป็น
เกณฑ์ในการสร้าง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลที่ได้จาก
การด าเนินการ คือ ตัวบ่งชี้และตัวแปรที่สังเกตได้ของแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรง มีความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น 
(Reliability)  อ านาจจ าแนก (Discrimination) ความเป็นปรนัย (Objectivity) และความน่าเชื่อถือได้ด้วย
                                                        

1Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Tests 3rd ed. (New York: 
Harper Row Publishers, 1974), 161. 
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การทดลองใช้จริง สามารถน าไปใช้ในการวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อย่างมีความเหมาะสม น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

1.  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
       ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สร้างและพัฒนาขึ้นมา ด้วยการหาคุณภาพเครื่องมือ 4 ประเด็น  คือ 
  1.1 ความเที่ยงตรง (Validity) การวิเคราะห์หาความตรงเชิงเนื้อหา ของแบบวัดภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน โดยพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้กับพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ค้นพบ เพ่ือทราบค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) รายข้อของตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 ขึ้นไป 

 1.2  ความเชื่อมั่น (Reliability) การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 
30 คน แสดงความคิดเห็นที่มีต่อเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (- coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach) โดยพิจารณาค่าความเชื่อมั่นตามเกณฑ์ของ Garett ว่าถ้ามีค่าตั้งแต่ .71-1.00 แสดงว่ามี
ความเชื่อมั่นสูง 

1.3 อ านาจจ าแนก (Discrimination) การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก โดยการให้ 
ผู้เชี่ยวชาญ 30 คน แสดงความคิดเห็นที่มีต่อเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก  ( r ) โดยพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกมี
ค่าตั้งแต ่.20 ขึ้นไป 

1.4  ความเป็นปรนัย (Objectivity) การวิเคราะห์หาความเป็นปรนัย โดยการให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน แสดงความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่ค้นพบ เพ่ือพิจารณาความชัดเจนของภาษา รัดกุม อ่านง่าย สื่อความหมายที่มีความ
เข้าใจที่สอดคล้องกันโดยไม่ต้องตีความหมาย โดยพิจารณารายข้อของตัวบ่งชี้ที่มีความเป็นปรนัยสูง 

2. การทดลองใช้เครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแล้ว ผู้วิจัยจึงน าเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาไปทดลองใช้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนทั้งหมด 30 คน ว่ายอมรับผลการประเมินตนเองของ
ผู้ทดลองใช้เครื่องมือหรือไม่ โดยพิจารณาจาก ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้ว
น าผลการยอมรับเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จาก         
ผู้ทดลองใช้ไปรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

จากรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยข้างต้น สรุปได้ดังแผนภาพที่ 9 ในหน้า 114  
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ขั้นการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลลัพธ ์

 

ขั้นที ่1 ก าหนดตัวแปร
เกี่ยวกับตัวบ่งช้ีภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

1. ศึกษา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแบบวัดภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 
2. น าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi – structured  interview )
ไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

 

 

ขั้นที ่2 ก าหนดตัวบ่งช้ี เพื่อ
การสร้างเครื่องมือแบบวัด 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
 

 1. สร้างแบบสอบถามความคิดเหน็ 
(Opinionaire) แล้วตรวจสอบคณุภาพ
แบบสอบถาม  
- ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) โดยใช้วิธี IOC 
- ค่าความเชื่อมั่น (Reliability )โดย
ใช้ค่า -coefficient ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach) 
2. เก็บข้อมลูจากกลุม่ตัวอยา่งแล้ว
วิเคราะห์ข้อมูล  
3. วิเคราะห์องคป์ระกอบด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA) 

 
 

 

ตัวแปรเกี่ยวกับภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 

 

แบบวัดภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ที่มีคุณภาพ 

 

ตัวบ่งช้ีและตัวแปรที่
สังเกตได้ของแบบวัด

ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

1. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   - ความเที่ยงตรง (Validity) 
   - ความเชื่อมั่น (Reliability) 
   - อ านาจจ าแนก (Discrimination) 
   - ความเป็นปรนัย (Objectivity) 
2. ทดลองใช้จริงกับผู้บริหารและครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

ขั้นที ่3 การพัฒนาคุณภาพ
เครื่องมือ แบบวัดภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
 

แผนภาพที่ 9 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

กระทงค าถามเพื่อสร้างเครื่องมือ (แบบวัดภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา) 

พัฒนาเครื่องมือ โดยใหผู้้บริหารโรงเรียน และครู จ านวน 30 คน ยืนยันเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

  
เพ่ือให้การวิจัยมีประสิทธิผลสูงสุดและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้

ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
แผนแบบงำนวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวแปรเดียวศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง    
(The one-shot, non-experimental case study design) 

 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อ  R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มอย่างง่ายจ านวน 331 โรงเรียน 

  X หมายถึง ตัวแปรที่น ามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย  
    O     หมายถึง    ข้อมูลที่ได้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
แผนภาพที่ 10 แผนแบบการวิจัย 
 

ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจาก
ทั้งหมด 42 เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 2,361 โรงเรียน  

 
กลุ่มตัวอย่ำง และผู้ให้ข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หน่วยโรงเรียนในการวิเคราะห์ (Unit of analysis) โดยแบ่ง
ประชากรที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
จ านวนโรงเรียนทั้งหมด 2,361 โรงเรียน โดยใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งประเภท (Stratified  random sampling) โดยเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในแต่
ละเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในสังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน 
ออกเป็น 42 เขตพ้ืนที่ ผู้วิจัยได้ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของเครจซีและ   
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มอร์แกน ระดับความเชื่อม่ัน 95% และให้ความคลาดเคลื่อนของผลสุ่มไม่เกินร้อยละ 5(±5%) ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับได้2 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 331 โรงเรียน แล้วจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) แบบเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างกับประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่ ผู้ให้ข้อมูลแต่ละ
โรงเรียนมีจ านวน 2 คน คือ  ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน และครูผู้สอน จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
โรงเรียนละ 2 คน จ านวน ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จ านวน 662 คน รายละเอียดดังตารางที่ 5  

 

ตารางที่ 5 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลของการวิจัย 
 

สพม. 
เขต 

ประชำกร 
(โรงเรียน) 

กลุ่ม
ตัวอย่ำง 

(โรงเรียน) 

ผู้ให้ข้อมูล 
(คน/ร.ร.) 

สพม. 
เขต 

ประชำกร 
(โรงเรียน) 

กลุ่ม
ตัวอย่ำง 

(โรงเรียน) 

ผู้ให้ข้อมูล 
(คน/ร.ร.) 

ผู้บ
ริห

ำร
โร

งเร
ียน

 

คร
ูผู้ส

อน
 

รว
ม 

ผู้บ
ริห

ำร
โร

งเร
ียน

 

คร
ูผู้ส

อน
 

รว
ม 

1 67 9 9 9 18 22 81 11 11 11 22 
2 52 7 7 7 14 23 45 6 6 6 12 
3 47 7 7 7 14 24 55 8 8 8 16 
4 43 6 6 6 12 25 84 12 12 12 24 
5 64 9 9 9 18 26 35 5 5 5 10 
6 54 8 8 8 16 27 60 8 8 8 16 
7 44 6 6 6 12 28 83 12 12 12 24 
8 55 8 8 8 16 29 81 11 11 11 22 
9 61 9 9 9 18 30 37 5 5 5 10 
10 60 8 8 8 16 31 50 7 7 7 14 
11 66 9 9 9 18 32 66 9 9 9 18 
12 99 14 14 14 28 33 85 12 12 12 24 
13 44 6 6 6 12 34 42 6 6 6 12 
14 27 4 4 4 8 35 46 7 7 7 14 
15 46 6 6 6 12 36 59 8 8 8 16 
16 53 8 8 8 16 37 46 7 7 7 14 
17 39 5 5 5 10 38 47 7 7 7 14 
18 50 7 7 7 14 39 57 8 8 8 16 
19 52 7 7 7 14 40 39 5 5 5 10 
20 63 9 9 9 18 41 62 9 9 9 18 
21 56 8 8 8 16 42 58 8 8 8 16 
       2,361 331 331 331 662 

                                                        
2Robert V. Krejcie and Daryle W Morgan D.W. Determing sample size for 

Research, 1970, 21. 
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       รวมผู้ให้ข้อมูล 662 
ตัวแปรที่ศึกษำ ประกอบด้วย 2 ตัวแปร 

ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ       
วุฒิการศึกษา อายุราชการ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน 

ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ 2 ฉบับดังนี้ 
1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ ง โครงสร้ าง  (Semi–structured interview) เ พ่ือน า ไป

สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยศึกษาสภาพปัจจุบัน และความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  

2. แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire and checklist form) เกี่ยวกับตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   
 
กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 

ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือน าไปศึกษาวิจัยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi–structured interview) พัฒนามาจาก
การศึกษาเอกสาร งานวิจัย รวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แล้วน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นแบบ
สัมภาษณ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณทิต เพ่ือน ามาก าหนดตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ–นามสกุล ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก โทรสาร วันที่ให้สัมภาษณ์ เวลา สถานที่ให้สัมภาษณ์  

 ตอนที่ 2 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับการพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า 
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire and checklist form)   
 น าข้อมูลที่ได้จากและการวิเคราะห์เอกสาร โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

analysis) และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา แล้วน ามาสร้างเป็นข้อกระทงค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็น 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุราชการ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างานเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-list)  

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือใช้สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
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ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าจัดอันดับ         
5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert) 3 โดยผู้วิจัยก าหนดค่าน าหนักคะแนนเป็น 5 ระดับ เห็นด้วยกับตัวบ่งชี้      
ที่สามารถวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

ระดับ  5  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับมากที่สุด   ให้มีน้ าหนัก 5 คะแนน 

ระดับ  4  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับมาก  ให้มีน้ าหนัก 4 คะแนน 

ระดับ  3  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับปานกลาง  ให้มีน้ าหนัก 3 คะแนน 

ระดับ  2  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับน้อย ให้มีน้ าหนัก 2 คะแนน 

ระดับ  1  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับน้อยที่สุด ให้มีน้ าหนัก 1 คะแนน 

 
  จากนั้นน าเสนอแบบสอบถาม ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา และน ามา

ปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้ 
 1. หาค่าความเที่ยงตรงเชิง (Content validity) ด้วยเทคนิค IOC (Index of Objective 

Congruence) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ค่า IOC (หลักฐานอ้างอิง     
ภาคผนวค ช) โดยพิจารณาจากค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไปคัดเลือกไว้ใช้ และปรับปรุงแก้ไขภาษา
ตามค าแนะน า  

 2. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการทดลองใช้ (Try out) 
กับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีคุณลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างทุกประการ จ านวน 15 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล
แต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน คือ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน และตัวแทนครูผู้สอน จ านวน 1 คน  
คิดเป็นแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 30 ฉบับรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนทั้งหมด น ามาหา
ความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  
 3. ก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้องค์ประกอบ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 

3. แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือประกอบการ
พัฒนาแบบวัด โดยการหาค่าความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น อ านาจจ าแนก และความเป็นปรนัย โดย
สอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อแบบวัดก่อนที่จะน าเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาไปใช้จริง รายละเอียดการสร้างแบบวัดภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

                                                        
 3Rensis Likert, The Method of Constructing and Attitude Scale (New 

York: Wiley and Son, 1967), 107-108. 
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  ตอนที ่1 ค าชี้แจงเกี่ยวกับข้อค้นพบการวิจัย เรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เกี่ยวกับความสอดคล้องของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อย่างไรบ้าง โดยผู้วิจัยก าหนดค่าน าหนักคะแนนเป็น 5 ระดับความส าคัญ
ของตัวบ่งชี้ทีส่อดคล้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความหมาย
ดังนี้  
  ระดับ 1 หมายถึง ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมกับแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อยู่ในระดับปรับปรุง ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
  ระดับ 2 หมายถึง ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมกับแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อยู่ในระดับพอใช้ ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

  ระดับ 3 หมายถึง ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมกับแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
  ระดับ 4 หมายถึง ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมกับแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อยู่ในระดับมาก ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
  ระดับ 5 หมายถึง ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมกับแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

 แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ไปใช้จริงกับ
ผู้บริหารโรงเรียนและครู จ านวน 30 คน เพ่ือประเมินตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ตนเอง ประกอบการตรวจสอบและยอมรับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของตนเองหรือไม่ โดยแบบวัดนี้
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไป 
ตอนที่ 2 การพิจารณาระดับความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยใช้

เครื่องมือแบบวัด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  ตอนที่ 3 วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์ 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลงานวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. ผู้วิจัยจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลงานวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามของผู้วิจัย เอกสารประกอบด้วย ค าชี้แจงในการ
ตอบแบบสอบถาม ซองปิดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย แล้วส่งถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
และขอรับแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์ 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจยั  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและ
น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิจัย  ดังนี้          

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ 
 2.1 วิเคราะห์ความเที่ยงตรง 
 2.2 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น 
 2.3 วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก 
 2.4 วิเคราะห์ความเป็นปรนัย 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สถิติที่ใช้คือ 

    3.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใช้ค่าร้อยละ(Percentage) 
        3.2 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใช้ค่ามัชฌิม 
เลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 4 ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายถึง ประเด็นข้อค าถามมีความเหมาะสมกับแบบวัด
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
                ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ประเด็นข้อค าถามมีความเหมาะสมกับแบบวัด
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อย 
                ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ประเด็นข้อค าถามมีความเหมาะสมกับแบบวัด
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับพอใช้ 
                ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ประเด็นข้อค าถามมีความเหมาะสมกับแบบวัด
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก 
                ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ประเด็นข้อค าถามมีความเหมาะสมกับแบบวัด
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 กำรน ำเสนอข้อมูล 
  การน าเสนอข้อมูลจากผลการวเิคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ
และการพรรณนาตามลักษณะของข้อมูล 

 

                                                        
4John W. Best, “Research in Education” (Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall, 1970), 190. 
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สรุป 
 

การวิจัยเรื่อง “แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา”   
มีวัตถุประสงค ์เพ่ือ 1) ทราบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) เพ่ือ
ทราบแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย        
3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการก าหนดปัญหาของการวิจัย 
และก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปวรรณกรรมน าข้อสรุปที่ได้จากการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) มาสังเคราะห์จนได้ประเด็นเพ่ือน าไปสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาดุษฎี บัณทิต 
จ านวน 5 ท่าน ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ือการสร้างแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi–structured interview) ที่
ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปสัมภาษณ์ และ  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ได้แก่        
1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างเนื้อหา ภาษาที่ใช้ พิจารณาหาค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยน าคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถาม กับตัวแปรที่ศึกษา โดยค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item–Objective 
Congruence ) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ 2) น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรับแก้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน าแล้วไปทดลองใช้ 
(Try out) กับบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัย จ านวนผู้ให้ข้อมูล 30 คน ค านวณค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α- coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) และน าเครื่องมือการ
วิจัยที่เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้แก่โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 331 
โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน และครู จ านวน 1 คน แต่ละโรงเรียนมีผู้ให้
ข้อมูล 2 คน โดยจัดท าเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรให้
ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังโรงเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน   
574 คน ตอบค าถาม และน าข้อมูลมาหาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis หรือ PCA) ตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้เทคนิควิเคราะห์ด้วยค่า 
Kaiser-Meyer–Olkin measure of sampling adequacy (KMO) มีค่าระหว่าง 0–1 โดยมีค่า
มากกว่า 0.8 แสดงว่ามีความเหมาะสมดีมาก ถ้าน้อยกว่า 0.5 แสดงว่าไม่ควรใช้ และถือเกณฑ์การ
เลือกตัวแปรที่เข้าอยู่ในตัวบ่งชี้ตัวใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen 
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value) ที่มากกว่า 1 และถือเอาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแต่ละตัวของ
องค์ประกอบนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และประกอบด้วยตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธีการของ 
ไกเซอร์ (Kaiser) เพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ขั้นตอน
ที ่3 การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือให้
ผู้บริหารมีความเชื่อม่ันว่าแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีความเที่ยงตรง มีความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability)  อ านาจจ าแนก 
(Discrimination) ความเป็นปรนัย (Objectivity) และความน่าเชื่อถือได้ด้วยการทดลองใช้จริง สามารถ
น าไปใช้ในการวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อย่างมีความเหมาะสม 
น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ 
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 บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา” 
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1)  เพ่ือทราบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2)  เพ่ือทราบแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และ
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ผู้วิจัยได้รวบรวมผลการวิจัย  ประมวลข้อมูลจากการวิจัย และ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวนรวม 331 โรงเรียน และได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 287 โรงเรียน 
รวม 574 ฉบับ คิดเป็นร้อยละะ 86.70 น าข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติ โดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ       
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) และ ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis : PCA) เพ่ือหาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตาราง และแผนภาพประกอบ    
ค าบรรยาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน รายงานตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1 ผลการก าหนดตัวแปรที่เก่ียวกับการวิจัยเรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการก าหนดปัญหาของการวิจัย และก าหนด
กรอบแนวคิดของการวิจัย โดยศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปวรรณกรรม โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary analysis) เพ่ือศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับภาวะผ ู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศกึษา ผู้วิจัยรายงานสรุปผลการวิจัยตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัยได้ผลดังต่อไปนี้ 

1. ผลการศึกษา ค้นคว้า แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
และสรุปวรรณกรรม โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) เกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งจากการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปน าผล ผู้วิจัยได้แสดง
รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้องปรากฎดังตารางที่ 6 - 7 
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ตารางที ่6  ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 และข้อค้นพบที่เก่ียวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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1 ก าหนดวิสัยทัศน์ 
และทิศทางการบริหาร 
ไดอ้ย่างชัดเจน 

               

2 เปิดโอกาสให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ 
และภารกิจของโรงเรียน 

               

3 เป็นผู้น าในการพัฒนา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
ให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของ 
สภาพสังคม 

               

4 มีวิสัยทัศน์และสามารถ
ถ่ายทอดความคิดไปสู่
บุคลากรในโรงเรียน 

               

5 เปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
และภารกิจของโรงเรียน 

               

6 เป็นแบบอย่างของ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
โดยเน้นการปฏิบัติ
มากกว่าการสั่งการ 

               

7 กล้าคิด กลา้ตัดสินใจและ
น าเสนอสิ่งใหม่ๆ ในการ
บริหารงาน 

               

8 สามารถท าให้ผู้ร่วมงาน
ท างานดว้ยความรู้สึก
ภาคภูมิใจ 
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ตารางที ่6  ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 และข้อค้นพบที่เก่ียวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
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9 ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ีก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่นในการ
ท างาน 

               

10 ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม มากกว่า 
ความสนใจหรือประโยชน์
ของตัวเอง 

               

11 มีความสามารถในการ
กระตุ้นบุคลากรให้มี 
ความกระตือรือร้น 
ในการท างาน 

               

12 ประพฤติตนเป็นที ่
น่าเคารพ เชือ่ถอื ยกย่อง 
เลื่อมใสแก่บุคลากรและ
บุคคลทั่วไป 

               

13 มีความรู้ ความสามารถ  
แสดงให้เห็นถึงความ
เฉลียวฉลาดในการ
บริหารงาน 

               

14 ให้ความส าคัญกับความ
เชื่อส่วนบุคคลของ
บุคลากร 

               

15 ให้ความม่ันใจกับบุคลากร
ที่จะชนะอุปสรรคต่างๆ 
ได้ โดยน าความรู้ 
หลักการมาใช ้

               

16 ให้ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างเสมอภาค 
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ตารางที ่6  ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 และข้อค้นพบที่เก่ียวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
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17 ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจ
เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

               

18 สามารถควบคุมอารมณ์ได้
แม้ในสถานการณ์ ที่วกิฤต ิ

               

19 กระตุ้นให้บุคลากรมอง
ปัญหาและหาวิธกีาร
แก้ปัญหาในมุมมอง 
ที่หลากหลาย 

               

20 เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ   
ให้บุคลากร ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น   
ในการท างาน 

               

21 แสดงความสามารถจน   
เป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจ
แก่บุคลากร 

               

22 แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมั่นในตนเอง 

               

23 ให้ความเป็นมิตร  
แสดงความมีน้ าใจ 
ให้ความเป็นกันเอง 
กับบุคลากร 

               

24 แสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่น อุทิศตน ผูกพันกับ
สถานศึกษาเป็นอย่างย่ิง 

               

25 แสดงให้ผู้อื่นรู้สึกถึงพลัง
อ านาจ (power) และ 
ความม่ันใจในตัวเอง 

               

26 แสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความ
ศรัทธาในสถานศึกษา
อย่างแท้จริง 
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ตารางที ่6  ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 และข้อค้นพบที่เก่ียวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
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27 แสดงให้บุคลากรเห็นถึง
ความมุ่งม่ันในอุดมการณ์ 
ความคิด ความเชื่อและ
ค่านิยม 

               

28 สามารถโน้มน้าวให้
บุคลากรเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

               

29 มีทักษะการพูด แสดงให้
บุคลากรเห็นว่า ความรัก
ความไวว้างใจซ่ึงกัน 
และกัน สามารถช่วย 
สร้างบรรยากาศที่ดี  
ในการท างานได ้

               

30 มีความเป็นกัลยาณมิตร 
เปิดใจกว้างรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะของ
บุคลากรและผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย 

               

31 ท าให้บุคลากรเกิดความ
ภาคภูมิใจเต็มใจ ที่จะให้
ความร่วมมือในการ
ท างาน 

               

32 หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจ
เพื่อแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน 

               

33 แสดงให้เห็นถึงความ
เฉลียวฉลาดและ
ความสามารถในการ
ท างานเป็นที่ยอมรับ 
ของบุคลากรและ 
บุคคลทั่วไป 
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ตารางที ่6  ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 และข้อค้นพบที่เก่ียวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
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34 แสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่
ชัดเจนในการแสดงความ
คิดเห็นต่อปัญหาโตแ้ย้งที่
เกิดขึ้น 

               

35 เป็นผู้น าในการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างมากกว่า
การสั่งการ 

               

36 มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานสูง 

               

37 สร้างแรงบันดาลใจให้
บุคลากร เห็นถึงความ 
ส าคัญและมีคุณค่า 
ในตนเอง 

               

38 มีความม่ันใจในตนเอง 
มองโลกในแง่ดี 

               

39 เป็นต้นแบบของบุคลากร
ในการอุทิศตน และเวลา
ให้กับการพัฒนา 

               

40 ให้ความไว้วางใจ บุคลากร
และส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาศักยภาพสูงขึ้น 

               

41 ผู้บริหารสร้างแรงบันดาล
ใจให้บุคลากรเห็นคุณค่า 
และความส าคัญในตนเอง 

               

42 มีเทคนิควิธีการในการ
กระตุ้นแรงบันดาลใจให้
บุคลากร 

               

43 ให้ก าลังใจ ดูแลบุคลากร
ทั้งเร่ืองงานและเรื่อง
ส่วนตัว 
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ตารางที ่6  ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 และข้อค้นพบที่เก่ียวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
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44 ผู้บริหารมอบหมายงาน 
ให้บุคลากรตามความ 
สามารถและความสนใจ 

               

45 กระตุ้นให้บุคลากร
ตระหนักถึงความส าคัญ 
และคุณค่าของงาน 

               

46 กระตุ้นให้บุคลากรได้
ทดลองโครงการใหม่ๆ 
หรือท างานทีท่้าทาย
ความสามารถ 

               

47 ให้โอกาสผู้ร่วมงานในการ
อาสาท างาน เพือ่แสดง
ความ สามารถและสร้าง
ความภาคภูมิใจต่อ
ผลส าเร็จของงานที่เกิดขึ้น 

               

48 ส่งเสริมการทดลองและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อหา
วิธีการแก้ปัญหา 

               

49 มีความกระตือรือร้นใน
การท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายทีไ่ด้ต้ังไว ้

               

50 ใช้การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

               

51 ให้บุคลากรรู้สึกอบอุ่นใจ
ในการปฏิบัติงาน 

               

52 อธิบายผลดี ผลเสียของ
การน าวธิีการใหม่ๆ มาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

               

53 กระตุ้นให้บุคลากรท างาน
ร่วมกันเป็นทีม และม ี
เจตคติที่ดีต่อการท างาน
เพื่อองค์กร 
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ตารางที ่6  ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 และข้อค้นพบที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
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54 เสริมสร้างขวญั และ
ก าลังใจให้กับบุคลากร 
เม ื่อต้องเผชิญ 
กับปัญหา 

               

55 ส่งเสริมให้บุคลากรมอง
เป้าหมายในการพัฒนา
โรงเรียนร่วมกัน 

               

56 ส่งเสริมให้บุคลากรอทุิศ
ตน เพื่อการปฎิบัติงาน
ร่วมกัน 

               

57 มีความรู้ ความสามารถให้
บุคลากร เกิดความเชื่อมั่น
ในตัวผู้บริหาร 

               

58 สร้างความเชือ่มั่นใน
ความสามารถ ของตนเอง
และทีมงาน 

               

59 แสดงความเชื่อมั่นวา่จะ
สามารถด าเนินงานได ้
ตามเป้าประสงค์ 

               

60 มีความหนักแน่น มั่นคงใน
ความคิด และอุดมการณ์ 

               

61 มองปัญหาเชิงบวก 
ใช้วิกฤตเิป็นโอกาส 
ในการพัฒนางาน 

               

62 กระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน
สะท้อนกลับพฤติกรรม
การท างานอยา่งเต็ม
ความสามารถ 

               

63 ก าหนดผลลัพธท์ี่ไดเ้กิน
กว่าความคาดหวังปกต ิ
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ตารางที ่6  ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 และข้อค้นพบที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
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64 สร้างบรรยากาศ การ
ติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย
และเชือ่ถือไวว้างใจซ่ึงกัน
และกัน 

               

65 แสดงให้บุคลากรเห็นวา่
โรงเรียน เป็นของทุกคน 
ที่ควรรักและผูกพัน 

               

66 สนับสนุน จูงใจให้
บุคลากรเพิ่มความ
พยายามในการท างาน 
มากขึ้นกวา่ปกติเพื่อ 
บรรลุตามวิสัยทัศน์ 

               

67 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
เกิดความมุ่งม่ัน 
กระตือรือร้นและ 
ต้องการบรรลุเป้าหมาย  

               

68 ให้โอกาสผู้ร่วมงาน
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที ่

               

69 พิจารณาความดี 
ความชอบแก่บุคลากรที ่
อุทิศตนให้กับงาน 

               

70 เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ครองตน ครองคน ครอง
งาน และประสานชุมชน 

               

71 ปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงาน 
โดยค านึงถึงความแตกตา่ง
ของแตล่ะบุคคล 
อย่างเทา่เทียมกัน 

               

72 ให้การสนับสนุนวิธีการ
ท างานของบุคลากร ใน
โรงเรียนเป็นรายบุคคล 
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ตารางที ่6  ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 และข้อค้นพบที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
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73 ส่งเสริมให้บุคลากร 
ได้พัฒนาตนเอง  ในเรื่อง
ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง 

               

74 มอบหมายงานให้บุคลากร
โดยค านึงถึง ความรู้ 
ความสามารถ 
ของแตล่ะบุคคล 

               

75 ให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ความกา้วหน้าของ
ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล 

               

76 ให้ความรู้และขอ้มูล 
ที่ทันสมัยแก่บุคลากร 

               

77 สร้างบรรยากาศ 
ในการท างาน 
ด้วยความเกือ้กลูกัน 

               

78 ส่งเสริมการแสดงความ
คิดเห็นที่เปิดกวา้งให้กับ
บุคลากร 

               

79 ไม่ยึดติดกับหลักการ 
ทฤษฎีจนเกินไป  และมี
ความยืดหยุ่นทางความคิด 

               

80 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามความ สามารถของ
บุคลากรแต่ละคน 

               

81 เป็นผู้น าในการใช้ และ
การจัดการความรู้ เป็น
ฐานในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

               

82 มีความสามารถในการ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ 
ให้แก่บุคลากร 
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ตารางที ่6  ข้อมลูที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 และข้อค้นพบที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
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83 มีการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ 
จัดเก็บข้อมูล การค้นคว้า 
องค์ความรู้ และการสร้าง
กระบวนทัศน์ได้อยา่ง
รวดเร็ว 

               

84 เป็นผู้น าในการใช้ และ
การจัดการความรู้เป็นฐาน
ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

               

85 มีความ สามารถในการ 
ท าความเขา้ใจกับปัญหา 
วินิจฉัยและแก้ปัญหาได ้

               

86 ร่วมกับบุคลากรในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

               

87 แสดงให้บุคลากรมอง
ปัญหาเป็นสิ่งทีท่้าทาย 
เป็นโอกาสในการเอาชนะ
และแก้ปัญหาร่วมกัน 
ของทกุคน 

               

88 พิสูจน์ให้บุคลากรเห็นว่า
สามารถเอาชนะปัญหา 
และอุปสรรคได้โดย 
ความร่วมมือร่วมใจ  
ของบุคลากร 

               

89 กระตุ้นให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมที่ต้องการ 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
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ตารางที ่6  ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 และข้อค้นพบที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
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90 กระตุ้นให้บุคลากรแสดง
ความคิดเห็น อย่างมี
เหตุผล และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
ที่แตกต่างจากตน 

               

91 มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ในการหา 
แนวทางใหม่ๆ เพือ่ 
แกไ้ขปญัหา 

               

92 ผู้บริหารช่วยชี้แนะ
บุคลากรในการแก้ปัญหา 
เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วง
ด้วยด ี

               

93 ให้ความส าคัญกับเรื่อง
การก าหนดโครงสร้างหลัก
ในการท างาน 

               

94 เน้นที่ความเร็วและ
ประสิทธิผลในการ
ตัดสินใจ 

               

95 ตรวจสอบประเด็นส าคัญ
ของปัญหาในการท างาน
โดยใช้ข้อมูลหลกัฐาน 

               

96 เปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที ่

               

97 แสวงหามุมมองทีแ่ตกต่าง
เมื่อต้องการแก้ปัญหา 

               

98 แกไ้ขปญัหาเพื่อความ
มั่นคงปลอดภัยและการ
อยู่รอดโดยอาศัยข้อมูล
จากประสบการณ์เดิม 
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ตารางที ่6  ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 และข้อค้นพบที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
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99 หาข้อมูลที่หลากหลาย
เพื่อช่วยสนับสนุนการคิด
หาวิธกีาร ค าตอบที่ดีที่สุด
เพื่อความมั่นคงในอนาคต 

               

100 วินิจฉัยปัญหาต่างๆ อย่าง
รอบคอบและเป็นเอกฉันท์
ก่อนตัดสินใจสั่งการ 

               

101 ให้ความส าคัญกับความ
เจริญก้าวหน้าการปรับตัว 
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง        

               

102 ส่งเสริมให้บุคลากร 
มีโอกาสพัฒนา
ความสามารถพิเศษ 
เจริญก้าวหน้าในหน้าที ่
ที่รับผิดชอบ 

               

103 กล้าเสี่ยง คิดค้น 
และน าเสนอนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาดา้นการศึกษา 

               

104 ตระหนักเห็นความส าคัญ 
ของการพฒันางานด้วย 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ันสมัย 

               

105 จูงใจให้บุคลากรสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารทีท่ันสมัย 
เพื่อพัฒนางาน 

               

106 กล้าเสี่ยงและคิดค้น 
สิ่งใหม่ๆ 

               

107 มีการพฒันาบุคลากร 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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ตารางที ่6  ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 และข้อค้นพบที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
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108 ชักชวนให้บุคลากรใช้
ทรัพยากรที่มอียู่อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

               

109 น าภาพรวมที่เป็นจุดเด่น
มาเป็นจุดเน้นในการ
พัฒนา 

               

110 ปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ความส าเร็จของโรงเรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลาย 
ตามบริบท 

               

111 ให้การดูแลเอาใจใส่
บุคลากรเป็นรายบุคคล 

               

112 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
เห็นคุณค่าในตนเอง 

               

113 ให้ค าปรึกษา แนะแนว 
ทางก้าวหน้าให้บุคลากร 

               

114 สนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาความสามารถ ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

               

115 ไม่วพิากษ์ วิจารณ์ความ
ผิดพลาด ความเห็นของ 
ผู้ตามทีแ่ตกตา่งจากผู้น า 

               

116 รับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากร แต่ละบุคคล 

               

117 สร้างความ สัมพันธ ์
กับบุคลากร บนพื้นฐาน
ของความไวว้างใจ 
ซ่ึงกันและกัน 

               

118 เคารพในความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล 
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ตารางที ่6  ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 และข้อค้นพบที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
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119 รักษาความ สัมพันธ์กับครู
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
เชิงความร่วมมือ 

               

120 มอบหมายงานตามความรู้ 
ความสามารถและความ
ถนัดแต่ละบุคคล 

               

121 สร้างบรรยากาศให้
บุคลากรได้มีการพบปะ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
เสนอแนะความคิดร่วมกัน 

               

122 ส่งเสริมสวัสดิการแก่
บุคลากร อย่างทั่วถึง 

               

123 แสดงความชื่นชมใน
ความสามารถและผลงาน
ของบุคลากร 

               

124 ยอมรบัซ่ึงกันและกัน 
ตามบทบาทภาระหน้าที ่

               

125 ให้ขวัญและก าลังใจ 
อย่างสม่ าเสมอ 

               

126 ให้รางวัลและลงโทษ
บุคลากรที่เหมาะสมเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐาน 
การท างานที่สูง 

               

127 สร้างความเชือ่มั่นให้กับ
บุคลากรดา้นสวัสดกิาร
และความเจริญก้าวหน้า
ในการท างาน 

               

128 แสดงการยอมรับ ชื่นชม 
ประกาศให้สาธารณะชน
รับรู้เมื่อบุคลากร
ปฏิบัติงานส าเร็จบรรลุ
เป้าหมาย 
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ตารางที ่6  ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
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129 ใช้ความสามารถเฉพาะต้ว
เข้ามาช่วยมากกว่าการใช้
การบังคับบัญ 

               

130 สนับสนุนให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเองเข้ารับการ
อบรมพัฒนาความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

               

131 สร้างความ สัมพันธก์ับ
บุคลากร เป็นรายบุคคล 

               

132 เปิดโอกาสให้บุคลากร 
ใช้ความสามารถพิเศษ 
ในการปฏิบัติงาน  
อย่างเต็มศักยภาพ 

               

133 ชี้แจงให้บุคลากรทราบ
ชัดเจนถึงผลตอบแทน 
ที่จะได้รับหากท างาน 
ถึงเกณฑ์มาตรฐาน 

               

134 แสดงความเชื่อถือ 
และความพึงพอใจเมื่อ
บุคลากรปฏิบัติงานส าเร็จ 

               

135 ยอมรับในความผิดพลาด
จากการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและแนะน า 
ให้โอกาสในการปรับปรุง
แกไ้ข 

               

136 สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างราบร่ืนภายใต้ความ
แตกตา่งของแต่ละบุคคล 

               

137 ให้ในสิ่งที่บุคลากร
ต้องการเพือ่ตอบแทนกับ
การปฏิบัติงานทีทุ่่มเท 
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138 สร้างความเขา้ใจให้
บุคลากรทราบถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อ
ปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

               

139 สร้างความม่ันใจให้กับ
บุคลากรว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนอย่าง
เหมาะสมเม่ือปฏิบัติงาน
ส าเร็จ 

               

140 แสดงการยอมรับ ชื่นชม 
ประกาศให้สาธารณะชน
รับรู้ เมื่อบุคลากรปฏิบัติ 
งานส าเร็จบรรลุเป้าหมาย 

               

141 ใช้วิธีการท างานแบบ
ใกล้ชิด มีปฏิสัมพันธ ์

               

142 ใช้ความสามารถเฉพาะต้ว
เข้ามาช่วยมากกว่าการใช้
การบังคับบัญชาตาม 
สายงาน 

               

143 มีความรู้ ความเขา้ใจ 
และทกัษะในการบริหาร
จัดการแนวใหม ่
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1 ก าหนดวิสัยทัศน์  
และทิศทางการบริหาร 
ไดอ้ย่างชัดเจน 

                    

2 เปิดโอกาสให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และ
ภารกิจของโรงเรียน 

                    

3 เป็นผู้น าในการพัฒนา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
ให้สอดคลอ้งกับการ
เปล่ียนแปลงของ 
สภาพสังคม 

                    

4 มีวิสัยทัศน์และสามารถ
ถ่ายทอดความคิดไปสู่
บุคลากรในโรงเรียน 

                    

5 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีสว่น
ร่วมในการก าหนดวสิัยทัศน์ 
เป้าประสงค์และภารกิจของ
โรงเรียน 

                    

6 เป็นแบบอย่างของบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน โดยเน้น
การปฏิบัติมากกว่าการสั่งการ 

                    

7 กล้าคิด กลา้ตัดสินใจและ
น าเสนอสิ่งใหม่ๆ ในการ
บริหารงาน 

                    

8 สามารถท าให้ผู้ร่วมงาน
ท างานดว้ยความรู้สึก
ภาคภูมิใจ 

                    

9 ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
ที่ด ีก่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่ผูอ้ื่นในการท างาน 
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10 ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
มากกว่าความสนใจหรือ
ประโยชน์ของตัวเอง 

                    

11 มีความสามารถในการ 
กระตุ้นบุคลากรให้มี 
ความกระตือรือร้น 
ในการท างาน 

                    

12 ประพฤติตนเป็นที ่
น่าเคารพ เชือ่ถอื ยกย่อง 
เลื่อมใสแก่บุคลากรและ
บุคคลทั่วไป 

                    

13 มีความรู้ ความสามารถ  
แสดงให้เห็นถึงความเฉลียว
ฉลาดในการบริหารงาน 

                    

14 ให้ความส าคัญกับความเชื่อ
ส่วนบุคคลของบุคลากร 

                    

15 ให้ความม่ันใจกับบุคลากร 
ที่จะชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ 
โดยน าความรู ้หลักการมาใช ้

                    

16 ให้ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
อย่างเสมอภาค 

                    

17 ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจ 
เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

                    

18 สามารถควบคุมอารมณ์ได ้
แม้ในสถานการณ์ ที่วกิฤต ิ

                    

19 กระตุ้นให้บุคลากรมองปัญหา
และหาวธิีการแก้ปัญหา 
ในมุมมองที่หลากหลาย 
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20 เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ   
ให้บุคลากร ในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น ในการท างาน 

                    

21 แสดงความสามารถจน   
เป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจ 
แก่บุคลากร 

                    

22 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น
ในตนเอง 

                    

23 ให้ความเป็นมิตร แสดงความ
มีน้ าใจให้ความเป็นกันเอง 
กับบุคลากร 

                    

24 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น 
อุทิศตนผูกพันกับสถานศึกษา 
เป็นอย่างย่ิง 

                    

25 แสดงให้ผู้อื่นรู้สึกถึงพลัง
อ านาจ (power) และ 
ความม่ันใจในตัวเอง 

                    

26 แสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความ
ศรัทธาในสถานศึกษา 
อย่างแท้จริง 

                    

27 แสดงให้บุคลากรเห็นถึงความ
มุ่งมั่นในอุดมการณ์ ความคิด 
ความเชื่อและค่านิยม 

                    

28 สามารถโน้มน้าวให้บุคลากร
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

                    

29 มีทักษะการพูด แสดงให้
บุคลากรเห็นว่า ความรัก
ความไวว้างใจซ่ึงกัน 
และกัน สามารถช่วย 
สร้างบรรยากาศที่ดี  
ในการท างาน 
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30 มีความเป็นกัลยาณมิตร  
เปิดใจกว้างรับฟัง 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของบุคลากรและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

                    

31 ท าให้บุคลากรเกิดความ
ภาคภูมิใจเต็มใจ ที่จะให้
ความร่วมมือในการท างาน 

                    

32 หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพือ่
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

                    

33 แสดงให้เห็นถึงความเฉลียว
ฉลาดและความสามารถใน
การท างานเป็นที่ยอมรับ 
ของบุคลากรและ 
บุคคลทั่วไป 

                    

34 แสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่ชัดเจน
ในการแสดงความคิดเห็นต่อ
ปัญหาโตแ้ย้งที่เกิดขึ้น 

                    

35 เป็นผู้น าในการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างมากกว่าการสั่งการ 

                    

36 มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สูง 

                    

37 สร้างแรงบันดาลใจให้
บุคลากร เห็นถึงความส าคัญ
และมีคุณค่าในตนเอง 

                    

38 มีความม่ันใจ 
ในตนเองมองโลกในแง่ดี 

                    

39 เป็นต้นแบบของบุคลากรใน
การอทุิศตน และเวลาให้กับ
การพัฒนา 
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40 ให้ความไว้วางใจ บุคลากร
และส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ศักยภาพสูงขึ้น 

                    

41 ผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจ
ให้บุคลากรเห็นคุณค่า  
และความส าคัญในตนเอง 

                    

42 มีเทคนิควิธีการในการกระตุ้น
แรงบันดาลใจให้บุคลากร 

                    

43 ให้ก าลังใจ ดูแลบุคลากร 
ทั้งเร่ืองงานและเรื่องส่วนตัว 

                    

44 ผู้บริหารมอบหมายงาน 
ให้บุคลากรตามความ 
สามารถและความสนใจ 

                    

45 กระตุน้ให้บุคลากรตระหนัก
ถึงความส าคัญ และคุณค่า
ของงาน 

                    

46 กระตุ้นให้บุคลากรได้ทดลอง
โครงการใหม่ๆ หรือท างานที่
ท้าทายความสามารถ 

                    

47 ให้โอกาสผู้ร่วมงานในการ
อาสาท างาน เพือ่แสดง 
ความ สามารถและสร้าง
ความภาคภูมิใจต่อผลส าเร็จ
ของงานที่เกิดขึ้น 

                    

48 ส่งเสริมการทดลองและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อหา 
วิธีการแก้ปัญหา 

                    

49 มีความกระตือรือร้น 
ในการท างานให้ส าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่ได้ต้ังไว ้
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50 ใช้การบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

                    

51 ให้บุคลากรรู้สึกอบอุ่นใจใน
การปฏิบัติงาน 

                    

52 อธิบายผลดี ผลเสียของการ
น าวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

                    

53 กระตุ้นให้บุคลากรท างาน
ร่วมกันเป็นทีม และม ี
เจตคติที่ดีต่อการท างานเพื่อ
องค์กร 

                    

54 เสริมสร้างขวญั และก าลังใจ
ให้กับบุคลากร เม ื่อต้องเผชญิ 
กับปัญหา 

                    

55 ส่งเสริมให้บุคลากรมอง
เป้าหมายในการพัฒนา
โรงเรียนร่วมกัน 

                    

56 ส่งเสริมให้บุคลากรอทุิศตน 
เพื่อการปฎิบัติงานร่วมกัน 

                    

57 มีความรู้ ความสามารถให้
บุคลากร เกิดความเชื่อมั่น 
ในตัวผูบ้ริหาร 

  

 

     

  

   

  

     

58 สร้างความเชือ่มั่นใน
ความสามารถของตนเอง 
และทีมงาน 

  

    

     

  

     

  

59 แสดงความเชื่อมั่นวา่จะ
สามารถด าเนินงานได ้
ตามเป้าประสงค์  
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60 มีความหนักแน่น มั่นคงใน
ความคิด และอุดมการณ์ 

                    

61 มองปัญหาเชิงบวก 
ใช้วิกฤตเิป็นโอกาส 
ในการพัฒนางาน 

                    

62 กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานสะท้อน
กลับพฤติกรรมการท างาน
อย่างเต็มความสามารถ 

                    

63 ก าหนดผลลัพธท์ี่ไดเ้กินกว่า
ความคาดหวังปกต ิ

                    

64 สร้างบรรยากาศ การติดต่อ 
สื่อสารอยา่งเปิดเผยและ
เชือ่ถอืไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 

                    

65 แสดงให้บุคลากรเห็นวา่
โรงเรียน เป็นของทุกคน 
ที่ควรรักและผูกพัน 

                    

66 สนับสนุน จูงใจให้บุคลากร
เพิ่มความพยายามในการ
ท างานมากขึ้นกวา่ปกต ิ
เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ 

                    

67 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 
เกิดความมุ่งม่ัน กระตือรอืร้น
และต้องการบรรลุเป้าหมาย  

                    

68 ให้โอกาสผู้ร่วมงานปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที ่

                    

69 พิจารณาความดีความชอบแก่
บุคลากรทีอุ่ทิศตนให้กับงาน 

                    

70 เป็นแบบอย่างที่ดีในการครอง
ตน ครองคน ครองงาน และ
ประสานชุมชน 
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71 ปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานโดย
ค านึงถึงความแตกต่างของ 
แต่ละบุคคลอย่างเท่าเทียม
กัน 

                    

72 ให้การสนับสนุนวิธีการ
ท างานของบุคลากร ใน
โรงเรียนเป็นรายบุคคล 

                    

73 ส่งเสริมให้บุคลากรไดพ้ัฒนา
ตนเองในเรื่องใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

                    

74 มอบหมายงานให้บุคลากร
โดยค านึงถึง ความรู้ 
ความสามารถของ 
แต่ละบุคคล 

                    

75 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์
ต่อความก้าวหน้าของ
ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล 

                    

76 ให้ความรู้และขอ้มูล 
ที่ทันสมัยแก่บุคลากร 

                    

77 สร้างบรรยากาศในการ
ท างานดว้ยความเกื้อกูลกัน 

                    

78 ส่งเสริมการแสดงความ
คิดเห็นที่เปิดกวา้งให้กับ
บุคลากร 

                    

79 ไม่ยึดติดกับหลักการ ทฤษฎี
จนเกินไป และมีความ
ยืดหยุ่นทางความคิด 

                    

80 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามความ สามารถของ
บุคลากรแต่ละคน 
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81 เป็นผู้น าในการใช้ และการ
จัดการความรู้ เป็นฐานในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

                    

82 มีความสามารถในการ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ให้แก่
บุคลากร 

                    

83 มีการพฒันาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บข้อมูล  
การค้นคว้าองค์ความรู้และ
การสร้างกระบวนทัศน์ได้
อย่างรวดเร็ว 

                    

84 เป็นผู้น าในการใช้ และ 
การจัดการความรู้เป็นฐาน 
ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

                    

85 มีความ สามารถในการ 
ท าความเขา้ใจกับปัญหา 
วินิจฉัยและแก้ปัญหาได ้

                    

86 ร่วมกับบุคลากรแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
อย่างเป็นระบบ 

                    

87 แสดงให้บุคลากรมองปัญหา
เป็นสิ่งที่ทา้ทาย เป็นโอกาส
ในการเอาชนะและแก้ปัญหา
ร่วมกันของทุกคน 

                    

88 พิสูจน์ให้บุคลากรเห็นว่า
สามารถเอาชนะปัญหา และ
อุปสรรคได้โดยความร่วมมอื 
ร่วมใจ ของบุคลากร 

                    

89 กระตุ้นให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมที่ต้องการ 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
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90 กระตุ้นให้บุคลากรแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นที่แตกต่างจากตน 

                    

91 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
ในการหา แนวทางใหม่ๆ  
เพื่อแกไ้ขปัญหา 

                    

92 ผู้บริหารช่วยชี้แนะบุคลากร
ในการแก้ปัญหา เพื่อให้งาน
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

                    

93 ให้ความส าคัญกับเรื่อง 
การก าหนดโครงสร้างหลัก 
ในการท างาน 

                    

94 เน้นที่ความเร็วและ
ประสิทธิผลในการตัดสินใจ 

                    

95 ตรวจสอบประเด็นส าคัญ 
ของปัญหาในการท างาน 
โดยใช้ข้อมูลหลกัฐาน 

                    

96 เปิดโอกาสให้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่างเต็มที ่

                    

97 แสวงหามุมมองทีแ่ตกต่าง 
เมื่อต้องการแก้ปัญหา 

                    

98 แกไ้ขปญัหาเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยและการอยู่รอดโดย
อาศัยข้อมลูจากประสบการณ์
เดิม 

                    

99 หาข้อมูลที่หลากหลายเพือ่
ช่วยสนับสนุนการคิดหา
วิธีการ ค าตอบที่ดทีี่สุดเพื่อ
ความม่ันคงในอนาคต 
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100 วินิจฉัยปัญหาต่างๆ อย่าง
รอบคอบและเป็นเอกฉันท์
ก่อนตัดสินใจสั่งการ 

                    

101 ให้ความส าคัญกับความเจริญ 
ก้าวหน้าการปรับตัว การ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง        

                    

102 ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาส
พัฒนาความสามารถพิเศษ 
เจริญก้าวหน้าในหน้าที ่
ที่รับผิดชอบ 

                    

103 กล้าเสี่ยง คิดค้นและน าเสนอ
นวัตกรรมเพือ่พัฒนาด้าน
การศึกษา 

                    

104 ตระหนักเห็นความส าคัญ 
ของการพฒันางานด้วย 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย 

                    

105 จูงใจให้บุคลากรสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารทีท่ันสมัย เพือ่พัฒนา
งาน 

                    

106 กล้าเสี่ยงและคิดค้นสิ่งใหม่ๆ                     

107 มีการพฒันาบุคลากรเพือ่เพิ่ม
สมรรถนะ ด้านเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

                    

108 ชักชวนให้บุคลากรใช้
ทรัพยากรที่มอียู่อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

                    

109 น าภาพรวมที่เป็นจุดเด่นมา
เป็นจุดเน้นในการพัฒนา 
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110 ปฏิบัติงานโดยมุง่ความส าเร็จ
ของโรงเรียนด้วยวิธทีี่
หลากหลายตามบริบท 

                    

111 ให้การดูแลเอาใจใส่บุคลากร
เป็นรายบุคคล 

                    

112 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 
เห็นคุณค่าในตนเอง 

                    

113 ให้ค าปรึกษา แนะแนว  
ทางก้าวหน้าให้บุคลากร 

                    

114 สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ความสามารถ ตามศักยภาพ
ของแตล่ะบุคคล 

                    

115 เปิดโอกาสให้บุคลากรได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตามความ
ต้องการ 

                    

116 รับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากร แต่ละบุคคล 

                    

117 สร้างความ สัมพันธก์ับ
บุคลากร บนพื้นฐานของ
ความไวว้างใจซ่ึงกันและกัน 

                    

118 เคารพในความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล 

                    

119 รักษาความสัมพันธก์ับครู 
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
เชิงความร่วมมือ 

                    

120 มอบหมายงานตามความรู้ 
ความสามารถและความถนัด
แต่ละบุคคล 

                    

121 สร้างบรรยากาศให้บุคลากร
ได้มีการพบปะ แลกเปล่ียน
เรียนรู้และเสนอแนะความคิด
ร่วมกัน 
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122 ส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากร 
อย่างทัว่ถึง 

                    

123 แสดงความชื่นชมใน
ความสามารถและผลงาน 
ของบุคลากร 

                    

124 ยอมรับซ่ึงกันและกัน 
ตามบทบาทภาระหน้าที ่

                    

125 ให้ขวัญและก าลังใจ  
อย่างสม่ าเสมอ 

                    

126 ให้รางวัลและลงโทษบุคลากร
ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้เกิด
มาตรฐานการท างานทีสู่ง 

                    

127 สร้างความเชือ่มั่นให้กับ
บุคลากรด้านสวัสดกิาร 
และความเจริญก้าวหน้า 
ในการท างาน 

                    

128 แสดงการยอมรับ ชื่นชม 
ประกาศให้สาธารณะชน 
รับรู้เมื่อบุคลากรปฏิบัติงาน
ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย 

                    

129 ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพือ่หาแนวทางแกไ้ข
เมื่อเกิดข้อบกพร่อง 

                    

130 สนับสนุนให้บุคลากร 
ได้พัฒนาตนเองเข้ารับ 
การอบรมพัฒนาความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

                    

131 ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์
กับบุคลากร เป็นรายบุคคล 
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132 เปิดโอกาสให้บุคลากร 
ใช้ความสามารถพิเศษ 
ในการปฏิบัติงาน 
อย่างเต็มศักยภาพ 

                    

133 ชี้แจงให้บุคลากรทราบชัดเจน
ถึงผลตอบแทนที่จะได้รับหาก
ท างานถึงเกณฑ์มาตรฐาน 

                    

134 แสดงความเชื่อถือ 
และความพึงพอใจเมื่อ
บุคลากรปฏิบัติงานส าเร็จ 

                    

135 ยอมรับในความผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงานของบุคลากร
และแนะน าใหโ้อกาสในการ
ปรับปรุงแก้ไข 

                    

136 สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบร่ืนภายใต้ความแตกต่าง
ของแตล่ะบุคคล 

                    

137 ให้ในสิ่งที่บุคลากรต้องการ
เพื่อตอบแทนกับการ
ปฏิบัติงานที่ทุ่มเท 

                    

138 สร้างความเขา้ใจให้บุคลากร
ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
เมื่อปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

                    

139 สร้างความม่ันใจให้กับ
บุคลากรว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
เมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ 

                    

140 แสดงการยอมรับ ชื่นชม 
ประกาศให้สาธารณะชนรับรู้ 
เมื่อบุคลากรปฏิบัต ิงาน
ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับตัวแปรภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 5 คน ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณทิต มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content  analysis) 
และน ามาสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ปรากฏดังตารางที่ 8  

 
ตารางที ่8  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ข้อ รายการ 

1. 
ดร

.เก
รีย

งพ
งษ

์  ภ
ูมิร

าช
 

2.
 ด

ร.จ
ตุร

งค
์ อ

ินท
ร์ร

ุ่ง 

3.
 ด

ร.น
ิติก

รณ
์ ฉ

ันท
์วง

ศ์ช
นะ

 

4.
. ด

ร.ณ
ริน

ทร
์ ช

 าน
าญ

ด ู

5.
 ด

ร.ศ
รา

ยุท
ธ 

รัต
นป

ัญ
ญ

า 

1 ก าหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการบริหารอย่างชัดเจน      
2 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ และภารกิจของโรงเรียน 
     

3 เป็นผู้น าในการพฒันาวิสัยทัศนข์องโรงเรียนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 

     

4 มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดความคิดไปสู่บุคลากรใน
โรงเรียน 

     

5 กล้าคิด กล้าตัดสินใจและน าเสนอสิ่งใหม่ๆ ในการบริหารงาน      
6 สามารถควบคุมอารมณไ์ด้แม้ในสถานการณ์ ทีว่ิกฤติ      
7 กระตุ้นให้บุคลากรมองปัญหาในหลายๆ มุมมอง      
8 เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ  ให้บุคลากร ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น   

ในการท างาน 
     

9 แสดงความสามารถจน  เป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจแก่บุคลากร      
10 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเอง      
11 ให้ความเป็นมิตร แสดงความมนี้ าใจ ให้ความเป็นกนัเองกับ

บุคลากร 
     

12 แสดงให้ผู้อื่นรู้สึกถึงพลังอ านาจ (power) และ  
ความมั่นใจในตัวเอง 

     

13 มีทักษะการพูด แสดงให้บุคลากรเห็นว่าความรักความไว้วางใจ 
ซึ่งกันและกัน สามารถช่วยสรา้งบรรยากาศที่ดี ในการท างาน 
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ตารางที่ 8  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ข้อ รายการ 

1. 
ดร

.เก
รีย

งพ
งษ

์  ภ
ูมิร

าช
 

2.
 ด

ร.จ
ตุร

งค
์ อ

ินท
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ุ่ง 
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 ด

ร.น
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์ ฉ
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์วง

ศ์ช
นะ
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ทร
์ ช

 าน
าญ

ด ู

5.
 ด

ร.ศ
รา

ยุท
ธ 

รัต
นป

ัญ
ญ

า 

14 แสดงให้บุคลากรเห็นว่าโรงเรียนเป็นของทุกคน      
15 มีมาตรฐานในการปฏบิัติงานสงู      
16 สร้างแรงบนัดาลใจให้บุคลากร เห็นถึงความส าคัญ 

และมีคุณค่าในตนเอง 
     

17 มีความมั่นใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี      
18 เป็นต้นแบบของบุคลากรในการอุทิศตน และเวลาให้กับการ

พัฒนา 
     

19 แสดงให้บุคลากรเห็นว่าโรงเรียน เป็นของทุกคนที่ควรรักและ
ผูกพัน 

     

20 สนับสนนุ จูงใจให้บุคลากรเพิ่มความพยายามในการท างานมาก
ขึน้กว่าปกติเพื่อบรรลุตามวสิัยทศัน์ 

     

21 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่น กระตือรือร้นและ
ต้องการบรรลุเป้าหมาย  

     

22 ให้โอกาสผู้ร่วมงานปฏิบัตงิานทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างเต็มที่      
23 มีความสามารถในการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ให้แก่บุคลากร      
24 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดเก็บข้อมูล การค้นคว้า

องค์ความรู้ และการสร้างกระบวนทัศนไ์ด้อย่างรวดเร็ว 
     

25 มีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเปน็ระบบ      
26 มีความสามารถในการท าความเข้าใจกับปัญหา วนิิจฉัย  

และแก้ปัญหาได ้
     

27 ร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างเปน็ระบบ      
28 สนับสนนุให้บุคลากรใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม 

ทางการศึกษา 
     

29 ให้ในสิ่งที่บุคลากรต้องการเพื่อตอบแทนกับการปฏบิัติงาน      
30 สร้างความเข้าใจให้บุคลากรทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รบัเมื่อ

ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค ์
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ข้อ รายการ 
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31 สร้างความมัน่ใจให้กับบุคลากรว่าจะได้รับผลตอบแทน 
อย่างเหมาะสมเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ 

     

32 ชี้แจงให้บุคลากรทราบชัดเจนถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ 
หากท างานถึงเกณฑ์มาตรฐาน 

     

33 ให้ในสิ่งที่บุคลากรต้องการเพื่อตอบแทน กับการปฏบิัติงาน 
ที่ทุ่มเท 

     

34 สร้างความมัน่ใจให้กับบุคลากรว่าจะได้รับผลตอบแทน 
อย่างเหมาะสมเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ 

     

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  

ผู้วิจัยรายงานผลที่ได้รับดังต่อไปนี้ 
1.  น าข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมา

สรุปเป็นตัวแปรที่จะศึกษา และน าตัวแปรที่ได้ไปสร้างเป็นแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือ
วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในลักษณะของแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จ านวน 143 ข้อ 
  1.1  น าเครื่องมือการวิจัยที่จัดท าขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  โดย
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาผล และน าผลที่ได้มาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง IOC (Index of 
Item – objective Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC  มีค่าระหว่าง 0.6 – 1.0 และตัดข้อค าถาม
รวมทั้งปรับปรุงข้อความตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เหลือข้อค าถามจ านวน 140 ข้อ 
  1.2  น าเครื่องมือการวิจัยที่ได้ไปปรับแก้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า แล้วไปทดลองใช้     
(Try Out) กับบุคลากรที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัย  จ านวนผู้ให้ข้อมูล 30 คน ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α- coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  เท่ากับ 0.985 

2. น าเครื่องมือการวิจัยที่เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนได้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน และ ครู โดยจัดส่งหนังสือขอความร่วมมือการเก็บข้อมูล และแบบสอบถาม จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามของผู้วิจัย เอกสาร
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ประกอบด้วย ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม ซองปิดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย แล้วส่งถึง
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  และขอรับแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์  ได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 
2.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9  แสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
263 
311 

 
45.80 
54.20 

รวม 574 100 
อายุ 
      20 – 30 ปี 
      31 – 40 ปี  
      41 – 50 ปี 
      50 ปีขึ้นไป  

 
43 

138 
182 
211 

 
7.50 

24.00 
31.70 
36.80 

รวม 574 100 
ระดับการศึกษา 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก  

 
147 
395 
32 

 
25.60 
68.80 
5.60 

รวม 574 100 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
      ไม่เกิน 5 ปี           
      5 - 10 ปี  
      11 - 15 ปี            
      15- 20 ปี 
      21 ปีขึ้นไป  

 
48 
88 

103 
99 

236 

 
8.40 

15.30 
17.90 
17.20 
41.10 

รวม 574 100 
ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
  1. ผู้บริหาร 
  2. ครูผู้สอน 

 
287 
287 

 
     50.00 

50.00 

รวม 574 100 



149 

จากตารางที่ 9 พบว่า แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ามีเพศหญิงตอบ
แบบสอบถามมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิงมีจ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 54.20 รองลงมาเป็นเพศชาย
จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80  

ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 
211 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 รองลงมา ช่วงมีอายุ 41-50 ปี จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 ช่วงมีอายุ 
31-40 ปี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และอันดับสุดท้ายช่วงอายุ 20-30 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.50  

ด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาโท จ านวน 395 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.80 รองลงมา วุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จ านวน 147 คน คิดเป็น  ร้อยละ 25.60 และอันดับสุดท้าย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.60  

ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม     
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไป จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 41.10 
รองลงมา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 11-15 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90 
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 15-20 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 มีประสบการณ์      
ในการปฏิบัติงาน 5-10 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30 และอันดับสุดท้าย มีประสบการณ์    
ในการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40   

ด้านต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการ จ านวน 287 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเป็นครูผู้สอน จ านวน 
287 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

 
  2.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ของเบสท์ (Best) ) แสดงในตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น 
  ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา 

(n= 287) 

 

ที ่ รายการ x . S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1 ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารได้อย่างชัดเจน 4.40 0.67 มาก 
2 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ และภารกิจของโรงเรียน 
4.37 0.69 มาก 

3 เป็นผู้น าในการพัฒนาวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 

4.36 0.69 มาก 

4 มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดความคิดไปสู่บุคลากร
ในโรงเรียน 

4.37 0.71 มาก 

5 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์และภารกิจของโรงเรียน 

4.35 0.74 มาก 

6 เป็นแบบอย่างของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  
โดยเน้นการปฏิบัติมากกว่าการสั่งการ 

4.31 0.72 มาก 

7 กล้าคิด กล้าตัดสินใจและน าเสนอสิ่งใหม่ๆ  
ในการบริหารงาน 

4.38 0.73 มาก 

8 สามารถท าให้ผู้ร่วมงานท างานด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ 4.31 0.76 มาก 
9 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์ 

แก่ผู้อื่นในการท างาน 
4.33 0.72 มาก 

10 ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าความสนใจ 
หรือประโยชน์ของตัวเอง 

4.42 0.71 มาก 

11 มีความสามารถในการกระตุ้นบุคลากรให้มี 
ความกระตือรือร้นในการท างาน 

4.34 0.73 มาก 

12 ประพฤติตนเป็นที่น่าเคารพ เชื่อถือ ยกย่อง เลื่อมใส 
แก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

4.40 0.67 มาก 

13 มีความรู้ ความสามารถแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด
ในการบริหารงาน 

4.36 0.74 มาก 

14 ให้ความส าคัญกับความเชื่อส่วนบุคคลของบุคลากร 4.19 0.77 มาก 
15 ให้ความมั่นใจกับบุคลากรที่จะชนะอุปสรรคต่างๆ  

ได้โดยน าความรู้ หลักการมาใช้ 
4.31 0.72 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น 
 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 

(n= 287) 

 
 

ที ่ รายการ x . S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
16 ให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

อย่างเสมอภาค 
4.35 0.73 มาก 

17 ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจ 
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

4.30 0.68 มาก 

18 สามารถควบคุมอารมณ์ได้แม้ในสถานการณ์ที่วิกฤติ 4.33 0.74 มาก 
19 กระตุ้นให้บุคลากรมองปัญหาและหาวิธีการแก้ปัญหา 

ในมุมมองที่หลากหลาย 
4.28 0.76 มาก 

20 เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ให้บุคลากร ในการแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในการท างาน 

4.35 0.71 มาก 

21 แสดงความสามารถจนเป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจ 
แก่บุคลากร 

4.35 0.70 มาก 

22 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเอง 4.37 0.72 มาก 

23 ให้ความเป็นมิตรแสดงความมีน้ าใจ ให้ความเป็นกันเอง 
กับบุคลากร 

4.37 0.74 มาก 

24 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น อุทิศตน ผูกพัน 
กับสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

4.37 0.73 มาก 

25 แสดงให้ผู้อ่ืนรู้สึกถึงพลังอ านาจ (Power) และ  
ความมั่นใจในตัวเอง 

4.35 0.71 มาก 

26 แสดงให้ผู้อ่ืนเห็นถึงความศรัทธาในสถานศึกษา 
อย่างแท้จริง 

4.40 0.72 มาก 

27 แสดงให้บุคลากรเห็นถึงความมุ่งม่ันในอุดมการณ์ 
ความคิด ความเชื่อและค่านิยม 

4.32 0.73 มาก 

28 สามารถโน้มน้าวให้บุคลากรเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

4.34 0.72 มาก 

29 มีทักษะการพูด แสดงให้บุคลากรเห็นว่า ความรักความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี  
ในการท างานได้ 

4.37 0.76 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น 
 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 

(n= 287) 

 
 

ที ่ รายการ x . S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
30 มีความเป็นกัลยาณมิตร เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.36 0.73 มาก 

31 ท าให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจเต็มใจที่จะให้ 
ความร่วมมือในการท างาน 

4.32 0.74 มาก 

32 หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 4.35 0.76 มาก 
33 แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดและความสามารถ 

ในการท างานเป็นที่ยอมรับของบุคลากรและบุคคลทั่วไป 
4.32 0.71 มาก 

34 แสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่ชัดเจนในการการแสดง 
ความคิดเห็นต่อปัญหาโต้แย้งที่เกิดขึ้น 

4.36 0.68 มาก 

35 เป็นผู้น าในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างมากกว่า 
การสั่งการ 

4.40 0.66 มาก 

36 มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูง 4.34 0.68 มาก 

37 สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญ 
และมีคุณค่าในตนเอง 

4.33 0.70 มาก 

38 มีความม่ันใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี 4.37 0.67 มาก 

39 เป็นต้นแบบของบุคลากรในการอุทิศตนและเวลา 
ให้กับการพัฒนา 

4.37 0.70 มาก 

40 ให้ความไว้วางใจบุคลากรและส่งเสริม 
ให้มีการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น 

4.36 0.70 มาก 

41 สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรเห็นคุณค่า 
และความส าคัญในตนเอง 

4.31 0.70 มาก 

42 มีเทคนิควิธีการในการกระตุ้นแรงบันดาลใจ 
ให้บุคลากร 

4.26 0.69 มาก 

43 ให้ก าลังใจ ดูแลบุคลากรทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 4.26 0.72 มาก 
44 มอบหมายงานให้บุคลากรตามความสามารถ 

และความสนใจ 
4.30 0.71 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น 
 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 

(n= 287) 

 
 

ที ่ รายการ x . S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
45 กระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญ  

และคุณค่าของงาน 
4.34 0.67 มาก 

46 กระตุ้นให้บุคคลากรได้ทดลองโครงการใหม่ๆ  
หรือท างานที่ท้าทายความสามารถ 

4.30 0.70 มาก 

47 ให้โอกาสผู้ร่วมงานในการอาสาท างานเพ่ือแสดง
ความสามารถและสร้างความภาคภูมิใจต่อผลส าเร็จ 
ของงานที่เกิดขึ้น 

4.29 0.68 มาก 

48 ส่งเสริมการทดลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือหา 
วิธีการแก้ปัญหา 

4.29 0.72 มาก 

49 มีความกระตือรือร้นในการท างานให้ส าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

4.35 0.69 มาก 

50 ใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 4.35 0.71 มาก 
51 ให้บุคลากรรู้สึกอบอุ่นใจในการปฏิบัติงาน 4.31 0.74 มาก 
52 อธิบายผลดี ผลเสียของการน าวิธีการใหม่ๆ 

มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.29 0.73 มาก 

53 กระตุ้นให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม  
และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างานเพ่ือองค์กร 

4.36 0.69 มาก 

54 เสริมสร้างขวัญ และก าลังใจให้กับบุคลากร  
เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา 

4.36 0.70 มาก 

55 ส่งเสริมให้บุคลากรมองเป้าหมายในการพัฒนา 
โรงเรียนร่วมกัน 

4.37 0.65 มาก 

56 ส่งเสริมให้บุคลากรอุทิศตน เพ่ือการปฏิบัติงานร่วมกัน 4.36 0.65 มาก 
57 มีความรู้ ความสามารถให้บุคลากรเกิดความเชื่อม่ัน 

ในตัวผู้บริหาร 
4.30 0.70 มาก 

58 สร้างความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง 
และทีมงาน 

4.34 0.68 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น 
 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มตี่อพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 

(n= 287) 

 

ที ่ รายการ x . S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
58 สร้างความเชื่อม่ันในความสามารถ 

ของตนเองและทีมงาน 
4.34 0.68 มาก 

59 แสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถด าเนินงาน 
ไดต้ามเป้าประสงค์ 

4.40 0.67 มาก 

60 มีความหนักแน่น มั่นคงในความคิด 
และอุดมการณ์ 

4.39 0.68 มาก 

61 มองปัญหาเชิงบวก ใช้วิกฤติเป็นโอกาส 
ในการพัฒนางาน 

4.37 0.70 มาก 

62 กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานสะท้อนกลับพฤติกรรม 
การท างานอย่างเต็มความสามารถ 

4.30 0.70 มาก 

63 ก าหนดผลลัพธ์ที่ได้เกินกว่าความคาดหวังปกติ 4.22 0.71 มาก 
64 สร้างบรรยากาศการติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย 

และเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
4.28 0.72 มาก 

65 แสดงให้บุคลากรเห็นว่าโรงเรียนเป็นของทุกคน 
ที่ควรรักและผูกพัน 

4.41 0.67 มาก 

66 สนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเพ่ิมความพยายาม 
ในการท างานมากข้ึนกว่าปกติเพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์ 

4.38 0.70 มาก 

67 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความมุ่งม่ันกระตือรือร้น
และต้องการบรรลุเป้าหมาย  

4.37 0.70 มาก 

68 ให้โอกาสผู้ร่วมงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างเต็มที่ 

4.37 0.71 มาก 

69 พิจารณาความดี ความชอบแก่บุคลากรที่อุทิศตน 
ให้กับงาน 

4.32 0.68 มาก 

70 เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน  
และประสานชุมชน 

4.38 0.65 มาก 

71 ปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงความแตกต่าง 
ของแต่ละบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน 

4.31 0.70 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น 
 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 

(n= 287) 

 

ที ่ รายการ x . S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
72 ให้การสนับสนุนวิธีการท างานของบุคลากร 

ในโรงเรียนเป็นรายบุคคล 
4.25 0.75 มาก 

73 ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองในเรื่องใหม่ๆ  
อย่างต่อเนื่อง 

4.35 0.70 มาก 

74 มอบหมายงานให้บุคลากรโดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

4.33 0.70 มาก 

75 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้า 
ของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล 

4.31 0.69 มาก 

76 ให้ความรู้และข้อมูลที่ทันสมัยแก่บุคลากร 4.35 0.67 มาก 
77 สร้างบรรยากาศการท างานด้วยความเกื้อกูลกัน 4.34 0.73 มาก 
78 ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นที่เปิดกว้างให้กับบุคลากร 4.33 0.70 มาก 
79 ไม่ยดึติดกับหลักการ ทฤษฎีจนเกินไป 

และมีความยืดหยุ่นทางความคิด 
4.31 0.69 มาก 

80 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถ 
ของบุคลากรแต่ละคน 

4.34 0.70 มาก 

81 มีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 4.38 0.66 มาก 
82 มีความสามารถในการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ 

ให้แก่บุคลากร 
4.38 0.67 มาก 

83 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บข้อมูล  
การค้นคว้าองค์ความรู้และการสร้างกระบวนทัศน์ 
ได้อย่างรวดเร็ว 

4.32 0.71 มาก 

84 เป็นผู้น าในการใช้และการจัดการความรู้เป็นฐาน 
ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

4.34 0.69 มาก 

85 มีความสามารถในการท าความเข้าใจกับปัญหา  
วินิจฉัย และแก้ปัญหาได้ 

4.33 0.65 มาก 

86 ร่วมกับบุคลากรในแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ 

4.33 0.69 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น 
 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 

(n= 287) 

ที ่ รายการ x . S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
87 แสดงให้บุคลากรมองปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นโอกาส

ในการเอาชนะและแก้ปัญหาร่วมกันของทุกคน 
4.35 0.69 มาก 

88 พิสูจน์ให้บุคลากรเห็นว่าสามารถเอาชนะปัญหา  
และอุปสรรคได้โดยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร 

4.33 0.72 มาก 

89 กระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมที่ต้องการให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลง 

4.30 0.72 มาก 

90 กระตุ้นให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่แตกต่างจากตน 

4.32 0.71 มาก 

91 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการหาแนวทางใหม่ๆ  
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

4.33 0.70 มาก 

92 ช่วยชี้แนะบุคลากรในการแก้ปัญหาเพื่อให้งานส าเร็จ
ลุล่วงด้วยด ี

4.32 0.71 มาก 

93 ให้ความส าคัญกับเรื่องการก าหนดโครงสร้างหลัก 
ในการท างาน 

4.32 0.66 มาก 

94 เน้นที่ความเร็วและประสิทธิผลในการตัดสินใจ 4.29 0.71 มาก 
95 ตรวจสอบประเด็นส าคัญของปัญหาในการท างาน 

โดยใช้ข้อมูลหลักฐาน 
4.36 0.67 มาก 

96 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 

4.32 0.68 มาก 

97 แสวงหามุมมองที่แตกต่างเมื่อต้องการแก้ปัญหา 4.28 0.68 มาก 
98 แก้ไขปัญหาเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยและการอยู่รอด

โดยอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์เดิม 
4.30 0.71 มาก 

99 หาข้อมูลที่หลากหลายเพื่อช่วยสนับสนุนการคิดหา
วิธีการ ค าตอบที่ดีที่สุดเพื่อความม่ันคงในอนาคต 

4.31 0.69 มาก 

100 วินิจฉัยปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบและเป็นเอกฉันท์
ก่อนตัดสินใจสั่งการ 

4.32 0.69 มาก 

101 ให้ความส าคัญกับความเจริญก้าวหน้า การปรับตัว 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง        

4.34 0.69 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น 
 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 

(n= 287) 

 

ที ่ รายการ x . S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
102 ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาความสามารถพิเศษ 

เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
4.36 0.68 มาก 

103 กล้าเสี่ยง คิดค้นและน าเสนอนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาด้าน
การศึกษา 

4.38 0.66 มาก 

104 ตระหนักเห็นความส าคัญของการพัฒนางาน 
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

4.35 0.67 มาก 

105 จูงใจให้บุคลากรสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
เพ่ือพัฒนางาน 

4.35 0.68 มาก 

106 ตระหนักเห็นความส าคัญของการพัฒนางาน 
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

4.36 0.64 มาก 

107 มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ  ด้านเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

4.30 0.68 มาก 

108 ชักชวนให้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.35 0.65 มาก 

109 น าภาพรวมที่เป็นจุดเด่นมาเป็นจุดเน้นในการพัฒนา 4.34 0.68 มาก 
110 ปฏิบัติงานโดยมุ่งความส าเร็จของโรงเรียนด้วยวิธี 

ที่หลากหลายตามบริบท 
4.34 0.70 มาก 

111 ให้การดูแลเอาใจใส่บุคลากรเป็นรายบุคคล 4.17 0.76 มาก 
112 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเห็นคุณค่าในตนเอง 4.28 0.69 มาก 
113 ให้ค าปรึกษาแนะแนวทางก้าวหน้าให้บุคลากร 4.31 0.69 มาก 
114 สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความสามารถ  

ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
4.35 0.70 มาก 

115 เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
ตามความต้องการ 

4.30 0.70 มาก 

116 รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรแต่ละบุคคล 4.33 0.70 มาก 
117 สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรบนพื้นฐาน 

ของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
4.33 0.69 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น 
 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 

(n= 287) 

 

ที ่ รายการ x . S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
118 เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล 4.33 0.69 มาก 

119 รักษาความสัมพันธ์กับครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เชิงความร่วมมือ 

4.29 0.71 มาก 

120 มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 
และความถนัด แต่ละบุคคล 

4.33 0.70 มาก 

121 สร้างบรรยากาศให้บุคลากรได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเสนอแนะความคิดร่วมกัน 

4.33 0.71 มาก 

122 ส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง 4.31 0.72 มาก 
123 แสดงความชื่นชมในความสามารถและผลงาน 

ของบุคลากร 
4.37 0.67 มาก 

124 ยอมรับซึ่งกันและกันตามบทบาทภาระหน้าที่ 4.36 0.68 มาก 
125 ให้ขวัญและก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 4.14 0.77 มาก 
126 ให้รางวัลและลงโทษบุคลากรที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้

เกิดมาตรฐานการท างานที่สูง 
4.27 0.69 มาก 

127 สร้างความเชื่อม่ันให้กับบุคลากรด้านสวัสดิการ 
และความเจริญก้าวหน้าในการท างาน 

4.20 0.76 มาก 

128 แสดงการยอมรับชื่นชม ประกาศให้สาธารณะชนรับรู้
เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานส าเร็จบรรลุเป้าหมาย 

4.34 0.72 มาก 

129 ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดข้อบกพร่อง 

4.31 0.68 มาก 

130 สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม
พัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

4.39 0.68 มาก 

131 สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรเป็นรายบุคคล 4.24 0.77 มาก 
132 เปิดโอกาสให้บุคลากรใช้ความสามารถพิเศษ 

ในการปฏิบัติงาน อย่างเต็มศักยภาพ 
4.40 0.70 มาก 

133 ชี้แจงให้บุคลากรทราบชัดเจนถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ
หากท างานถึงเกณฑ์มาตรฐาน 

4.26 0.70 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น 
 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 

           

 
จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมตัวแปรทั้ง 140 ข้อ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ( x = 4.32 , S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x )  อยู่ระหว่าง 4.14 – 4.42     
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.64 – 0.77  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือที่ 10 และน้อยที่สุด
คือ ข้อที่ 125  

3. ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 การตรวจสอบความเหมาะสมที่ใช้ในองค์ประกอบ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) เพ่ือการตรวจสอบความเหมาะสมที่ใช้ในองค์ประกอบนั้น โคมเรย์ 
และลี (Comrey and Lee) เสนอแนวทางในการพิจารณาจ านวนตัวอย่างที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์
องค์ประกอบจ านวนตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง ดีมาก ซึ่งงานวิจัยนี้เก็บแบบสอบถามได้จ านวน 574 ฉบับ 

ที ่ รายการ x . S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
134 แสดงความเชื่อถือและความพึงพอใจ เมื่อบุคลากร

ปฏิบัติงานส าเร็จ 
4.34 0.67 มาก 

135 ยอมรับในความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและแนะน า ให้โอกาสในการปรับปรุงแก้ไข 

4.32 0.69 มาก 

136 และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น 
ภายใต้ความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

4.31 0.70 มาก 

137 ให้ในสิ่งที่บุคลากรต้องการเพ่ือตอบแทน 
กับการปฏิบัติงานที่ทุ่มเท 

4.17 0.79 มาก 

138 สร้างความเข้าใจให้บุคลากรทราบถึงประโยชน์ 
ที่จะได้รับเมื่อปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

4.32 0.68 มาก 

139 สร้างความม่ันใจให้กับบุคลากรว่าจะได้รับผลตอบแทน
อย่างเหมาะสมเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ 

4.22 0.78 มาก 

140 แสดงการยอมรับ ชื่นชม ประกาศให้สาธารณะชน 
รับรู้เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานส าเร็จบรรลุเป้าหมาย 

4.34 0.70 มาก 

รวม 4.32 0.47 มาก 
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จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป  ด้วยวิธีสกัดปัจจัย แบบวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA)  ซึ่งเกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เข้าอยู่ใน
องค์ประกอบ พิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) ซึ่งมากกว่า 1 และถือเอา 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นต้องมีค่าตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นๆ ไป และอธิบายตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขั้นไป  ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)  ใช้สถิติตัวแปร 
ที่มีความสัมพันธ์กันโดยพิจารณาค่า KMO and Bartlett’s Test โดยค่า Kaiser-Meyer- Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s Test 
of Sphericty ใช้ทดสอบตัวแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่จากวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้ผล
ดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 แสดงค่า KMO- Meyer- Olkin and Bartlett’s Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.976 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 68022.910 

 df 9730 

 Sig. .000 
 
จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบ KMO ของข้อมูลที่เก็บได้จากการวิจัยได้เท่ากับ 0.976

ซึ่งไคเอร์ และ ไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้ท าการศึกษา KMO Kaiser -Meyer- Olkin Measure of 
sampling adequacy) ในการวัดความเหมาะสมของข้อมูลว่าควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
หรือไม่ และได้สรุปว่า ถ้าค่า KMO ≥ 0.8 แสดงว่าข้อมุลชุดนั้นสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ดี ดังนั้นข้อมูลนี้จึ งมีความเหมาะสมที่จะใช้การวิ เคราะห์องค์ประกอบได้ดี การทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bart lett’s of Sphericty มีนัยส าคัญทางสถิติ  
(Sig. = p-value<0.00) แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน 
ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป 
  3.2 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
ด้วยวิธีการสกัดปัจจัยแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis หรือ 
PCA)และด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) โดยใช้วิธีแวริแมกซ์ (Varimax 
rotation) โดยท าการสกัดปัจจัย (Factor extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis : PCA) ผลการสกัดตัวแปรของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา แสดงเฉพาะองค์ประกอบค่าไอเกน (Eigen value) 1 ขึ้นไป ดังตาราง 
ที่ 12 
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ตารางที่ 12  องค์ประกอบ ค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละ 
ของความแปรปรวนสะสมของบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
มัธยมศึกษา ก่อนและหลังหมุน แกนแบบออโธกอนอล 

 
 Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
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1 60.530 43.236 43.236 11.634 8.310 8.310 
2 4.386 3.133 46.369 10.174 7.267 15.577 
3 3.158 2.256 48.624 7.109 5.078 20.655 
4 2.476 1.768 50.392 6.986 4.990 25.645 
5 2.167 1.548 51.941 6.668 4.763 30.408 
6 1.895 1.354 53.294 6.522 4.659 35.066 
7 1.793 1.281 54.575 6.518 4.656 39.722 
8 1.717 1.226 55.802 6.038 4.313 44.035 
9 1.601 1.144 56.945 4.470 3.193 47.228 
10 1.544 1.103 58.048 4.085 2.918 50.146 
11 1.511 1.080 59.128 4.053 2.895 53.041 
12 1.415 1.011 60.139 3.616 2.583 55.624 
13 1.347 0.962 61.101 3.217 2.298 57.922 
14 1.320 0.943 62.044 2.142 1.530 59.452 
15 1.263 0.902 62.946 2.016 1.440 60.892 
16 1.204 0.860 63.806 1.832 1.309 62.201 
17 1.189 0.849 64.655 1.608 1.141 64.490 
18 1.134 0.810 65.465 1.598 1.141 64.490 
19 1.109 0.792 66.257 1.559 1.113 65.604 
20 1.087 0.776 67.033 1.483 1.060 66.663 
21 1.056 0.755 67.788 1.439 1.028 67.691 
22 1.010 0.721 68.509 1.145 0.818 68.509 
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จากตารางที่ 12 พบว่า เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีค่าความแปรปรวนหรือค่าไอเกน (Eigen value) 1 ขึ้นไปได้จ านวน
ตัวบ่งชี้ (Component) ทั้งสิ้น 22 ตัวบ่งชี้ ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) ระหว่าง 
0.721-43.236 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative % of variance) เท่ากับร้อย
ละ 68.509 ลักษณะนี้แสดงว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 22 ตัวบ่งชี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ ตัวบ่งชี้ ได้
เท่ากับ 68.509 เมื่อน าตัวบ่งชี้ ที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (Eigen value) เท่ากับ 
1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จ านวน 22 ตัวบ่งชี้ ไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal 
rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax method) เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้  ในลักษณะที่
ชัดเจนขึ้น และสรุปเป็นตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงรียนมัธยมศึกษาทั้งนี้ในการ
พิจารณาว่าเป็น 1 ตัวบ่งชี้ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรที่มีค่าน าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) 
เท่ากับ 0.55 ขึ้นไปจ านวนตัวแปรในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องมีตัวแปรที่สังเกตได้บรรยายองค์ประกอบนั้นๆ 
ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งพบว่า ได้ 8 ตัวบ่งชี้ มีค่าร้อยละของความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 4.313-8.310 
และค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 44.035 ลักษณะนี้แสดงว่าตัวบ่งชี้ ทั้ง 8 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ ได้เท่ากับร้อยละ 44.035 

เมื่อน าตัวบ่งชี้ที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (Eigen value) เท่ากับ 1 
ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จ านวน 22 ตัวบ่งชี้ ไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal 
rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax method) และการเลือกตัวแปรจากจ านวนตัวแปรทั้งหมด
จะต้องมตีัวแปรที่สังเกตได้บรรยายตัวบ่งชี้นั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไปเพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้
ในลักษณะที่ชัดเจนขึ้น ปรากฏดังตารางที่ 13 

 
ตารางที่ 13  ค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor loading) หลังจากหมุนแกน (Rotated  component 
                matrix)  
 

ตัวแปรที่ 
สังเกตได้ 

ตัวบ่งชี้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

19 0.667        
24  0.661        
18  0.660        
22 0.652        
23 0.647        
17  0.604        
20 0.597        
21 0.587        
25  0.568        
29 0.559        
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ตารางที่ 13  ค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor loading) หลังจากหมุนแกน (Rotated  component 
                matrix)  (ต่อ) 
 

ตัวแปรที่ 
สังเกตได้ 

ตัวบ่งชี้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

118  0.713       
119  0.643       
121  0.630       
120  0.615       
117  0.614       
122  0.594       
116  0.585       
123  0.582       
115  0.567       
114  0.553       
1   0.756      
3   0.753      
2   0.731      
4   0.648      
7   0.554      
66    0.618     

65    0.605     

67    0.602     

68    0.555     

104     0.729    

105     0.671    

108     0.602    

107     0.587    

103     0.579    
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ตารางที่ 13  ค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor loading) หลังจากหมุนแกน (Rotated  component 
                matrix)  (ต่อ) 
 

ตัวแปรที่ 
สังเกตได้ 

ตัวบ่งชี้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

137      0.729   

139      0.714   
133      0.682   
127      0.673   
125      0.587   

83       0.643  

84       0.636  
82       0.565  
86       0.557  
37        0.671 
39        0.622 
35        0.575 
36        0.561 
38        0.561 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (Eigen value) เท่ากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของ   
ไกเซอร์ (Kaiser) จ านวน 22  ตัวบ่งชี้ ไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธี        
แวริแมกซ์ (Varimax method) เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกตัวแปร
ที่มีค่าน าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) เท่ากับ 0.55 ขึ้นไป จ านวนตัวแปรที่สังเกตในแต่ละตัว
บ่งชี้ต้องมีตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งพบว่า ได้ 8 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 48 
ตัวแปร คือ ตัวแปรที่สังเกตได้ข้อที่ 19, 24, 18, 22, 23, 17, 20, 21, 25, 29, 118, 119, 121, 120, 
117, 122, 116, 123, 115,114, 1, 3, 2, 4, 7, 66, 65, 67, 68, 104, 105, 108, 107, 103, 137, 
139, 133, 127, 125, 83, 84, 82, 86, 37, 39, 35, 36, 38   

ผู้วิจัยได้แสดงตัวแปรที่สังเกตได้ที่ส าคัญ ทั้งหมด 48 ตัวแปร สอดคล้องกับการวิเคราะห์
เอกสารของผู้วิจัยได้แสดงองค์ประกอบที่มีตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ที่มี
ค่าเท่ากับ 0.55 และมีจ านวนตัวแปรที่สังเกตได้บรรยายตัวบ่งชี้ตั้งแต ่3 ตัวแปรขึ้นไปดังตารางที่ 14  
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ตารางที่  14 ตัวบ่งชี้ที่ตัวแปรที่สังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) เท่ากับ 0.55  
 ขึ้นไปและมีจ านวนตัวแปรที่สังเกตได้บรรยายตัวบ่งชี้ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป 
 

ตัวบ่งชี้ ตัวแปรที่สังเกตได้ 
จ านวนตัวแปร 
ที่สังเกตได้ 

1 19. 24, 18, 22,23, 17, 20, 21, 25, 29 10 
2 118, 119,121, 120, 117, 122, 116, 123, 115,114 10 
3 1, 3, 2,4,7 5 
4 66, 65, 67, 68 4 
5 104, 105, 108,107,103 5 
6 137, 139, 133, 127, 125 5 
7 83, 84, 82, 86 4 
8 37, 39, 35,36,38 5 

รวมทั้งสิ้น 48 
 

จากตารางที่ 14 พบว่า ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น 8 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 48 ตัวแปรที่สังเกตได้ โดยตัวบ่งชี้ที่ 1 มีตัวแปร
ที่สังเกตได้จ านวน 10 ตัวแปร ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 10 ตัวแปร ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีตัว
แปรที่สังเกตได้ จ านวน    5 ตัวแปร ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 4 ตัวแปร ตัวบ่งชี้ที่ 5 มี
ตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 5 ตัวแปร   ตัวบ่งชี้ที่ 6 มีตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 5 ตัวแปร  ตัวบ่งชี้ที่ 7 มี
ตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 4 ตัวแปร และตัวบ่งชี้ที่ 8 มีตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 5 ตัวแปร 

 
3. น าผลการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจไปก าหนดตัวบ่งชี้และตัวแปรที่สังเกต

ได้จ านวนทั้งสิ้น 8 ตัวบ่งชี้  ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อตัวบ่งชี้ใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างตัวบ่งชี้ รายละเอียด
ดังตารางที่ 15-23   
 
ตารางที่ 15 ตัวบ่งชี้ด้านที่ 1  
 

ที ่
ตัวแปรที่
สังเกตได้ 

ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 19 กระตุ้นให้บุคลากรมองปัญหาและหาวิธีการแก้ปัญหา 

ในมุมมองที่หลากหลาย 
0.667 

2 24 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น อุทิศตน และผูกพัน 
กับสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

0.661 

3 18 สามารถควบคุมอารมณ์ได้แม้ในสถานการณ์ท่ีวิกฤติ 0.660 
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ตารางที่ 15 ตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 (ต่อ) 
 

ที ่
ตัวแปรที่
สังเกตได้ 

ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
4 22 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเอง 0.652 
5 23 ให้ความเป็นมิตร แสดงความมีน้ าใจ ให้ความเป็นกันเอง 

กับบุคลากร 
0.647 

6 17 ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจ 
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

0.604 

7 20 เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ให้บุคลากร ในการแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในการท างาน 

0.597 

8 21 แสดงความสามารถจนเป็นที่ศรัทธา และไว้วางใจ 
แก่บุคลากร 

0.587 

9 25 แสดงให้ผู้อ่ืนรู้สึกถึงพลังอ านาจ (Power) และ  
ความมั่นใจในตัวเอง 

0.568 

10 29 มีทักษะการพูด แสดงให้บุคลากรเห็นว่าความรัก 
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถช่วยสร้างบรรยากาศ 
ที่ดีในการท างานได้ 

0.559 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) 11.634 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 8.310 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of variance) 8.310 
 

จากตารางที่ 15 พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 10 ตัวแปร 
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) คือตัวแปรที่สังเกตได้ที่ 24, 22, 
23, 18, 19, 21, 20, 17, 25, 29 และ 26 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในตัวบ่งชี้อยู่ระหว่าง 0.559 - 0.667 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) เท่ากับ 11.634 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร 
(Percentage of variance) เท่ากับ 8.310 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวบ่งชี้ 
(Cumulative percentage of variance) เท่ากับ 8.310 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรที่สังเกตได้
ทั้ง 10  ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายตัวบ่งชี้ได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัว
แปร(Eigen Value) กับตัวบ่งชี้ทั้ง 8 ตัวบ่งชี้แล้ว โดยแต่ละตัวแปรที่สังเกตได้ของตัวบ่งชี้ที่ 1 ที่มีทั้งหมด 
10 ข้อ และเมื่อพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของตัวแปรทั้งหมดในตัวบ่งชี้ที่ 1 โดยภาพรวมตัวแปรจะ
เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ “สร้างศรัทธา (Faith)”  ส่วนตัวแปร
ที่สังเกตได้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหารแสดงให้ผู้อ่ืนรู้สึกถึงพลังอ านาจและความมั่นใจในตัวเอง 
ผู้บริหารมีทักษะการพูด แสดงให้บุคลากรเห็นว่าความรักความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถช่วย
สร้างบรรยากาศที่ดี ในการท างาน ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 ว่า “การสร้างศรัทธา (Faith)” 
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ตารางที่ 16 ตัวบ่งชี้ด้านที่ 2  
 

ที ่
ตัวแปรที่
สังเกตได้ 

ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 118 เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล 0.713 
2 119 รักษาความสัมพันธ์กับครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เชิงความร่วมมือ 
0.643 

3 121 สร้างบรรยากาศให้บุคลากรได้มีการพบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเสนอแนะความคิดร่วมกัน 

0.630 

4 120 มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถและความถนัด 
แต่ละบุคคล 

0.615 

5 117 สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรบนพื้นฐาน  
ของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

0.614 

6 116 ส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง 0.594 
7 122 รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรแต่ละบุคคล 0.585 
8 123 แสดงความชื่นชมในความสามารถและผลงานของบุคลากร 0.582 
9 114 เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตามความต้องการ 0.567 
10 115 สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความสามารถตามศักยภาพ 

ของแต่ละบุคคล 
0.553 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) 10.174 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 7.267 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of variance) 15.577 

 
 จากตารางที่ 16 พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 มีตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 10 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) คือตัวแปรที่สังเกตได้ที่ 118, 
119, 121, 120, 6, 117, 116, 122,  123, 114 และ 115 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.553 - 0.713 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) เท่ากับ 10.174 ค่าร้อยละของ    
ความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of variance) เท่ากับ 7.267 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative percentage of variance) เท่ากับ 15.577 ลักษณะ
เช่นนี้แสดงว่าตัวแปรที่สังเกตได้ทั้ง 10 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายตัวบ่งชี้ได้ดีรองจาก     
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 1  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าตัวแปร ผู้บริหารเคารพในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล    มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ 0713 และ ตัวแปร ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
เรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ ตามความต้องการ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 0.553 เมื่อพิจารณาถึง
ลักษณะตัวแปรที่สังเกตได้ ผู้วิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 ว่า “การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
(Human development)” 
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ตารางที่ 17 ตัวบ่งชี้ด้านที่ 3  
 

ที ่
ตัวแปรที่
สังเกตได้ 

ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 1 ก าหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการบริหารอย่างชัดเจน 0.756 
2 3 เป็นผู้น าในการพัฒนาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 
0.753 

3 2 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ และภารกิจของโรงเรียน 

0.731 

4 4 มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดความคิดไปสู่บุคลากร 
ในโรงเรียน 

0.648 

5 7 กล้าคิด กล้าตัดสินใจและน าเสนอสิ่งใหม่ๆ 
ในการบริหารงาน 

0.554 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) 7.109 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 5.078 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of variance) 20.655 

 
 จากตารางที่ 17 พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านที่ 3 มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) คือตัวแปรที่ 3, 1, 2, 4 และ 7 
ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.554- 0.756 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร      
(Eigen value) เท่ากับ 7.109 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of variance) 
เท่ากับ 5.078 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative percentage of 
variance) เท่ากับ 20.655 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่
ร่วมกันบรรยายตัวบ่งชี้ได้ดีเป็นอันดับที่ 3 รองจากตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 และ 2 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าตัวแปรที่สังเกตได้ ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการบริหารอย่างชัดเจน มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด คือ 0.756 และตัวแปร ผู้บริหารกล้าคิด กล้าตัดสินใจและน าเสนอสิ่งใหม่ๆ    
ในการบริหารงาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 0.554 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะตัวแปรที่
สังเกตได้ ผู้วิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อตัวบ่งชี้ด้านที่ 3 ว่า “การมีวิสัยทัศน์ (Visionary leader)” 
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ตารางที่ 18 ตัวบ่งชี้ด้านที่ 4  
 

ที ่
ตัวแปรที่
สังเกตได้ 

ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 66 สนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเพ่ิมความพยายาม 

ในการท างานมากข้ึนกว่าปกติเพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์ 0.618 
2 65 แสดงให้บุคลากรเห็นว่าโรงเรียนเป็นของทุกคน 

ที่ควรรักและผูกพัน 0.605 
3 67 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความมุ่งม่ัน กระตือรือร้น 

และต้องการบรรลุเป้าหมาย  0.602 
4 68 ให้โอกาสผู้ร่วมงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

อย่างเต็มที่ 0.555 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) 6.986 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 4.990 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of variance) 25.645 

 
 จากตารางที่ 18 พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านที่ 4 มีตัวแปรที่สังเกตได้ได้ จ านวน 4 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) คือตัวแปรที่ 66, 65,67 และ 68 
ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.555- 0.618 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen 
value) เท่ากับ 6.986 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of variance) เท่ากับ 
4.990 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative percentage of 
variance) เท่ากับ 25.645 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่
ร่วมกันบรรยายตัวบ่งชี้ได้ดีเป็นอันดับที่ 4 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าตัวแปรที่สังเกตได้  
ผู้บริหารสนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเพ่ิมความพยายามในการท างานมากขึ้นกว่าปกติเพ่ือบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ 0.618 และตัวแปร ผู้บริหารให้โอกาสผู้ร่วมงาน
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 0.555 เมื่อพิจารณา
ถึงลักษณะตัวแปรที่สังเกตได้ ผู้วิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อตัวบ่งชี้ด้านที่ 4 ว่า “การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(Achievement focus)” 
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ตารางที่ 19 ตัวบ่งชี้ด้านที่ 5  
 

ที ่
ตัวแปรที่
สังเกตได้ 

ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 104 ตระหนักเห็นความส าคัญของการพัฒนางาน 

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
0.729 

2 105 จูงใจให้บุคลากรสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
เพ่ือพัฒนางาน 

0.671 

3 108 ชักชวนให้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

0.602 

4 107 มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

0.587 

5 103 กล้าเสี่ยง คิดค้นและน าเสนอนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
ด้านการศึกษา 

0.579 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) 6.668 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 4.763 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of variance) 30.408 

 
 จากตารางที่ 19 พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านที่ 5 มีตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 5 ตัวแปร เรียงล าดับ
ความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) คือตัวแปรที่สังเกตได้ข้อที่ 104, 105, 108, 
107และ103 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.579-0.729 ค่าความแปรปรวนของตัว
แปร (Eigen value) เท่ากับ 6.668 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of variance) 
เท่ากับ 4.763 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative percentage of 
variance) เท่ากับ 30.408 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่
ร่วมกันบรรยายตัวบ่งชี้ได้ดีเป็นอันดับที่ 5 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าตัวแปรที่สังเกตได้ 
ตระหนักเห็นความส าคัญของการพัฒนางานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด คือ 0.729 และตัวแปรที่สังเกตได้ กล้าเสี่ยง คิดค้นและน าเสนอนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาด้านการศึกษามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 0.579 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะตัวแปร 
ผู้วิจัยเห็นสมควรตั้ งชื่ อตัวบ่งชี้ ด้านที่  5 ว่า “การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
(Information and technology leader)” 
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ตารางที่ 20 ตัวบ่งชี้ด้านที่ 6  
 

ที ่
ตัวแปรที่
สังเกตได้ 

ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 137 ให้ในสิ่งที่บุคลากรต้องการ เพ่ือตอบแทน 

กับการปฏิบัติงานที่ทุ่มเท 
0.729 

2 139 สร้างความม่ันใจให้กับบุคลากรว่าจะได้รับผลตอบแทน 
อย่างเหมาะสมเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ 

0.714 

3 133 ชี้แจงให้บุคลากรทราบชัดเจนถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ 
หากท างานถึงเกณฑ์มาตรฐาน 

0.682 

4 127 ผู้บริหารสร้างความเชื่อม่ันให้กับบุคลากรด้านสวัสดิการ 
และความเจริญก้าวหน้าในการท างาน 

0.673 

5 125 ให้ขวัญและก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ 0.587 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) 6.522 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 4.659 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of variance) 35.066 

 
 จากตารางที่ 20 พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านที่ 6 มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) คือตัวแปรที่ 137, 139, 133, 
127, และ 125 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.587- 0.729 ค่าความแปรปรวนของ
ตัวแปร (Eigen value) เท่ากับ 6.522 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of 
variance) เท่ากับ 4.695 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative 
percentage of variance) เท่ากับ 35.066 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ทั้ง 5 ตัวแปร 
เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายตัวบ่งชี้ได้ดีเป็นอันดับที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของ  ตัวแปร 
(Eigen value) กับ    ตัวบ่งชี้ทั้ง 8 ตัวบ่งชี้แล้ว และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าตัวแปรที่สังเกตได้ ให้ใน
สิ่งที่บุคลากรต้องการเพ่ือตอบแทนกับการปฏิบัติงานที่ทุ่มเท มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ 
0.729 และ ตัวแปรที่สังเกตได้ ให้ขวัญและก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด 
คือ 0.587 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะตัวแปรที่สังเกตได้ ผู้วิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อตัวบ่งชี้ด้านที่ 6 ว่า “การ
มุ่งบริหารค่าตอบแทน (Compensation management)” 
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ตารางที่ 21 ตัวบ่งชี้ด้านที่ 7  
 

ที ่
ตัวแปรที่
สังเกตได้ 

ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 83 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บข้อมูล  

การค้นคว้าองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนทัศน์ 
ได้อย่างรวดเร็ว 

0.643 

2 84 เป็นผู้น าในการใช้และการจัดการความรู้เป็นฐาน 
ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

0.636 

3 82 มีความสามารถในการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆให้แก่บุคลากร 0.565 
4 86 ร่วมกับบุคลากรแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 

อย่างเป็นระบบ 
0.557 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) 6.518 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 4.656 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative % of variance) 39.722 

 
 จากตารางที่ 21 พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านที่ 7 มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 4 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) คือตัวแปรที่ 83, 84, 82 และ 86 
ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.557- 0.643 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen 
value) เท่ากับ 6.518 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of variance) เท่ากับ 
4.656 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative percentage of 
variance) เท่ากับ 39.722 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่
ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีเป็นอันดับที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen 
value) กับตัวบ่งชี้ทั้ง 8 ตัวบ่งชี้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าตัวแปรที่สังเกตได้ มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลการค้นคว้าองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนทัศน์ได้อย่างรวดเร็ว    
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ 0.643 และตัวแปรที่สังเกตได้ ร่วมกับบุคลากรแก้ปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 0.557 เมื่อพิจารณาถึง
ลักษณะตัวแปรที่สังเกตได้ ผู้วิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อตัวบ่งชี้ด้านที่ 7 ว่า “การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
(Learning person)” 
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ตารางที่ 22  ตัวบ่งชี้ด้านที่ 8  
 

ที ่
ตัวแปรที่
สังเกตได้ 

ข้อความ 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 37 สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญ 

และมีคุณค่าในตนเอง 
0.671 

2 39 เป็นต้นแบบของบุคลากรในการอุทิศตนและเวลา 
ให้กับการพัฒนา 

0.622 

3 35 เป็นผู้น าในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างมากกว่าการสั่งการ 0.575 
4 36 มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูง 0.561 
5 38 มีความม่ันใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี 0.561 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 6.038 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 4.313 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 44.035 

 
จากตารางที่ 22 พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านที่ 8 มีตัวแปรที่สังเกตได้ จ านวน 5 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) คือตัวแปรที่ 37, 39, 35, 36  
และ 38 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.561-0.671 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigen value) เท่ากับ 6.038 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of variance) 
เท่ากับ 4.313 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative percentage of 
variance) เท่ากับ 44.035 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรที่ย่อยทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกัน
บรรยายตัวบ่งชี้ได้ดีเป็นอันดับที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) กับตัว
บ่งชี้ทั้ง 8 ตัวบ่งชี้  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าตัวแปรที่สังเกตได้ ผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจให้
บุคลากรเห็นถึงความส าคัญและมีคุณค่าในตนเอง การค้นคว้าองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนทัศน์
ได้อย่างรวดเร็ว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ 0.671 และตัวแปร ผู้บริหารมีความมั่นใจใน
ตนเอง มองโลกในแง่ดี มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ 0.561 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะตัวแปร
ที่สังเกตได้ ผู้วิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อตัวบ่งชี้ด้านที่ 8 ว่า “การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational 
person)” 

จากผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
พบว่ามีทั้งสิ้นจ านวน 8 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 48 ตัวแปร คือตัวบ่งชี้ด้านที่ 
1) การสร้างศรัทธา (Faith)  มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 10 ตัวแปร 2) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
(Human development) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 10 ตัวแปร 3) การมีวิสัยทัศน์ (Visionary 
leader) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร 4)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement focus)  มีตัว
แปรที่สังเกตได้จ านวน 4 ตัวแปร 5) การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Information and 
technology leader)  มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร 6) การมุ่งบริหารค่าตอบแทน (Compensation 
management) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร7) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning person) 
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มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 4 ตัวแปร 8) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational person)  มีตัวแปรที่
สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร แสดงดังแผนภาพที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 10 แสดงตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ภาวะ 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา 
 

5. การเป็นผู้น า 
ด้านเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ 

มีตัวแปรที่สังเกตได้ 
จ านวน 5 ตัวแปร 

 

6. การมุ่งบริหาร
ค่าตอบแทน 

มีตัวแปรที่สังเกตได้ 
จ านวน 5 ตัวแปร 

 

7. การเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ 

มีตัวแปรที่สังเกตได้ 
จ านวน 4 ตัวแปร 

 

8. การสร้าง 
แรงบันดาลใจ 

มีตัวแปรที่สังเกตได้ 
จ านวน 5 ตัวแปร 

 

 
1. การสร้างศรัทธา 
มตีัวแปรทีส่ังเกตได ้
จ านวน 10 ตัวแปร 2. การพัฒนา

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
มตีัวแปรทีส่ังเกตได ้
จ านวน 10 ตัวแปร 

 

 

3. การมีวิสัยทัศน์ 
มีตัวแปรทีส่ังเกตได ้
จ านวน 5 ตัวแปร 

 

4. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

มีตัวแปรที่สังเกตได้ 
จ านวน 4 ตัวแปร 
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ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

1.  การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาทางสถิติในการยืนยันทางทฤษฎี  พิจารณาจากค่าความน่าเชื่อถือทางสถิต ิ4 ค่า คือ 

  1.1  ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) การหาความตรงเชิงเนื้อหาของ
เครื่องมือที่ใช้โดยการให้ทรงคุณวุฒิ 5 คน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้
กับองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นข้อค้นพบเพ่ือน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) พบว่า เมื่อพิจารณาค่า IOC ทุกตัวบ่งชี้มีค่า ซึ่งมากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
รายละเอียดดังตารางที่ 23 

 
ตารางที่  23  ผลการยืนยันเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
 มัธยมศึกษา โดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 

ข้อ 
ผู้เชียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

รวมคะแนน IOC 
ความ

สอดคล้อง 1 2 3 4 5 
1 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
2 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
3 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
4 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
5 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
6 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
7 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
8 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
9 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
10 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
11 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
12 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
13 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
14 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
15 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
16 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
17 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
18 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
19 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
20 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
21 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
22 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
23 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
24 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ตารางที่  23  ผลการยืนยันเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
 มัธยมศึกษา โดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (ต่อ) 
 

ข้อ 
ผู้เชียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

รวมคะแนน IOC 
ความ

สอดคล้อง 1 2 3 4 5 
25 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
26 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
27 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
28 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
29 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
30 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
31 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
32 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
33 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
34 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
35 -1 0 1 1 1 3 0.6 สอดคล้อง 
36 -1 0 1 1 1 3 0.6 สอดคล้อง 
37 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
38 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
39 1 1 0 -1 1 3 0.6 สอดคล้อง 
40 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
41 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
42 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
43 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
44 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
45 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
46 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
47 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
48 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

 
 1.2  ความเชื่อมั่น (Reliability) วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการ

ค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (- coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ใช้ประมาณ
ค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายในโดยการใช้ทรงคุณวุฒิ 30 คน แสดงความคิดเห็นต่อแบบ
วัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นข้อค้นพบมีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาทั้งฉบับ พบว่า แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีค่า    
= 0.985  ดังตารางที่ 24 
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ตารางที่  24  ผลการยืนยันหาความเหมาะสมของเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 
 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยการหาความเชื่อมั่น  

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
A1 209.63 565.068 .784 .985 
A2 209.67 565.264 .775 .985 
A3 209.70 558.631 .857 .984 
A4 209.63 564.930 .789 .985 
A5 209.73 557.168 .844 .984 
A6 209.80 563.407 .720 .985 
A7 209.53 562.120 .830 .984 
A8 209.60 562.386 .805 .985 
A9 209.87 555.430 .818 .984 
A10 209.67 564.368 .733 .985 
A11 209.87 554.947 .831 .984 
A12 209.77 559.082 .791 .985 
A13 209.70 554.217 .929 .984 
A14 210.00 570.069 .400 .986 
A15 209.80 557.407 .848 .984 
A16 209.63 565.551 .766 .985 
A17 209.73 563.926 .832 .984 
A18 209.67 564.437 .806 .985 
A19 209.83 557.178 .809 .984 
A20 209.60 563.076 .864 .984 
A21 209.73 556.133 .875 .984 
A22 209.63 569.344 .624 .985 
A23 209.73 553.582 .893 .984 
A24 209.53 564.533 .827 .985 
A25 209.63 569.689 .691 .985 
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ตารางที่  24  ผลการยืนยันหาความเหมาะสมของเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 
 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยการหาความเชื่อมั่น (ต่อ) 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
A26 209.63 564.033 .823 .984 
A27 209.67 566.299 .737 .985 
A28 209.77 568.875 .739 .985 
A29 209.73 559.857 .764 .985 
A30 209.63 563.826 .831 .984 
A31 209.67 563.195 .853 .984 
A32 209.73 552.340 .877 .984 
A33 209.63 559.826 .819 .984 
A34 209.73 556.547 .809 .984 
A35 209.60 568.248 .605 .985 
A36 209.83 565.385 .664 .985 
A37 209.83 565.109 .673 .985 
A38 209.70 561.321 .771 .985 
A39 209.63 562.033 .814 .984 
A40 209.80 549.476 .803 .985 
A41 209.73 560.823 .790 .985 
A42 209.73 568.892 .645 .985 
A43 209.73 569.444 .624 .985 
A44 209.80 561.269 .732 .985 
A45 209.60 573.972 .516 .985 
A46 209.63 570.033 .599 .985 
A47 209.67 564.989 .655 .985 
A48 209.63 571.137 .558 .985 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.985 48 
 



179 

 1.3  อ านาจจ าแนก (Discrimination) การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกโดยการให้ 
ทรงคุณวุฒิ 30 คน แสดงความคิดเห็นต่อแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่เป็นข้อค้นพบ เพื่อการค านวณหา r โดยพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อมีค่าตั้งแต่ 0.5
ขึ้นไปทุกข้อ รายละเอียดดังตารางที่ 25 
 
ตารางที่  25 การยืนยันหาความเหมาะสมของเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 
 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยการหาอ านาจจ าแนก 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 .600 17 .467 33 .533 
2 .467 18 .467 34 .533 
3 .400 19 .467 35 .467 
4 .400 20 .533 36 .533 
5 .467 21 .467 37 .533 
6 .400 22 .400 38 .467 
7 .467 23 .200 39 .467 
8 .467 24 .267 40 .533 
9 .400 25 .467 41 .467 
10 .467 26 .533 42 .533 
11 .400 27 .467 43 .533 
12 .467 28 .533 44 .467 
13 .333 29 .533 45 .533 
14 .467 30 .600 46 .533 
15 .467 31 .533 47 .467 
16 .400 32 .600 48 .533 

 
 1.4 ความเป็นปรนัย (Objectivity) การวิ เคราะห์หาความเป็นปรนัยโดยให้

ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามของแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในแต่ละข้อ โดยพิจารณาคัดเลือกข้อประเด็นค าถามที่ใช้ภาษา         
สื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย รัดกุม อ่านแล้วมีความเข้าใจตรงกัน  

2. การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ด้วยการน าเครื่องมือไปใช้จริงในการยืนยันเชิงคุณภาพมีข้ันตอนดังนี้ 

ในการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา น าใช้กับผู้ทดลองใช้จริง จ านวน 30 คน ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลค่าน้ าหนักความส าคัญของ     
ตัวบ่งชี้ รายละเอียดดังตารางที่ 26   
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ตารางที่ 26  ค่าร้อยละแสดงล าดับความส าคัญของความแปรปรวนสะสมองค์ประกอบของเครื่องมือ 
 แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 8 ตัวบ่งชี้ 

 

 
ตัวบ่งชี ้ 

 

จ านวน 
ตัวแปรที่
สังเกตได้ 

ค่าร้อยละของ 
ความ

แปรปรวน 
(% of 

variance) 

อัตราส่วน 
(Ratio) 

ค่าน้ าหนัก 
ของตัวบ่งชี้ 

1 10 8.310 0.20 1.00 
2 10 7.267 0.20 1.00 
3 5 5.078 0.10 0.50 
4 4 4.990 0.10 0.50 
5 5 4.763 0.10 0.50 
6 5 4.659 0.10 0.50 
7 4 4.656 0.10 0.50 
8 5 4.313 0.10 0.50 

รวม 48 44.036 1.00 5.00 
 

จากตารางที่ 26 พบว่า ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาได้ 8 ตัวบ่งชี้ ค่าร้อยละของความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 4.313–8.310 การคิดค่าน้ าหนัก
ความส าคัญของแต่ละตัวบ่งชี้พิจารณาจากค่าร้อยละของความแปรปรวน กล่าวคือ ตัวบ่งชี้ใดสามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้มากจะให้น้ าหนักความส าคัญมาก และเพ่ือความสะดวกในการน าไปใช้จึง
ก าหนดน้ าหนักความส าคัญเป็น 1.00 และ 0.50 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตัวบ่งชี้ทั้ง 8 ตัว
บ่งชี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 44.036 เมื่อพิจารณาค่าร้อยละของความ
แปรปรวนทั้ง 8 ตัวบ่งชี้พบว่า ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ที่ 1 มีค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
8.310 มีค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 1.00 และมีอัตราส่วน เท่ากับ 0.20 รองลงมาคือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวบ่งชี้เท่ากับ 7.267 มีค่าน้ าหนักความส าคัญของตัว
บ่งชี้เท่ากับ 1.00  และมีอัตราส่วน เท่ากับ 0.20 รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 3 มีค่าร้อยละของความ
แปรปรวนของตัวบ่งชี้เท่ากับ 5.078 มีค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวบ่งชี้เท่ากับ 0.50 และมีอัตราส่วน 
เท่ากับ 0.10 รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 4 มีค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวบ่งชี้เท่ากับ 4.990 มีค่า
น้ าหนักความส าคัญของตัวบ่งชี้เท่ากับ 0.50 และมีอัตราส่วน เท่ากับ 0.10 รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 5 มี
ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวบ่งชี้เท่ากับ 4.763 มีค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวบ่งชี้เท่ากับ 
0.50 และมีอัตราส่วน เท่ากับ 0.10 รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 6 มีค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัว
บ่งชี้เท่ากับ 4.659 มีค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวบ่งชี้เท่ากับ 0.50 และมีอัตราส่วน เท่ากับ 0.10
รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่ 7 มีค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวบ่งชี้เท่ากับ 4.656 มีค่าน้ าหนัก
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ความส าคัญของตัวบ่งชี้เท่ากับ 0.50 และมีอัตราส่วน เท่ากับ 0.10 และอันดับสุดท้ายคือตัวบ่งชี้ที่ 8  
มีค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวบ่งชี้เท่ากับ 4.313 มีค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวบ่งชี้เท่ากับ 
0.50 และมีอัตราส่วนเท่ากับ 0.10 ตามล าดับ   

การน าแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาไปใช้จริงกับ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ขอยืนยัน
คุณภาพเครื่องมืองานวิจัย จ านวนทั้งหมด 30 คน แบ่งเป็นเพศชาย 16 คน และเพศหญิง 14 คน   
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 6 คน ปริญญาโท 23  คน และปริญญาเอก 1 คน แบ่งตามภาค 5 
ภาคๆ ละ 6 คน  รายละเอียดดังตารางที่ 27  

 
ตารางที ่ 27 กลุ่มทดลองในการพัฒนาเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
16 
14 

 
53.33 
46.67 

รวม 30 100.00 
ระดับการศึกษา 
  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก 

 
6 

23 
1 

 
20.00 
76.67 
3.33 

รวม 30 100.00 
ต าแหน่ง 
  คร ู
  ผู้บริหาร 

 
15 
15 

 
50.00 
50.00 

รวม 30 100.00 
ภูมิภาค 
  ภาคเหนือ 
  ภาคกลาง 
  ภาคตะวันออก 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ใต ้

 
6 
6 
6 
6 
6 

 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 

รวม 30 100.00 
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โดยครูและผู้อ านวยการโรงเรียนจะประเมินตนเองจากการท าแบบวัดภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ว่าท่านมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับใด และ
ท่านยอมรับผลการวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของท่านหรือไม่ 
จากข้อค้นพบของผู้วิจัย ผู้ทดลองใช้เครื่องมือแสดงความคิดเห็นว่ายอมรับกับผลการประเมินตนเอง
โดยใช้แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษารายละเอียดดังตารางที่ 28 
 
ตารางที่ 28  ผลการประเมินตนเองจากการท าแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
 มัธยมศึกษาของผู้ทดลองใช้จริง ตัวบ่งชี้ด้านที่ 1-4 
 

คนที ่
ตัวบ่งชี้ด้านที ่

1 2 3 4 
x  ระดับ x  ระดับ x  ระดับ x  ระดับ 

1 4.50 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.25 มาก 
2 4.70 มากที่สุด 3.80 มาก 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด 
3 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 
4 4.70 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
5 4.00 มาก 4.00 มาก 3.80 มาก 4.00 มาก 
6 5.00 มากที่สุด 4.70 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
7 4.80 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
8 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
9 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
10 4.70 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
11 3.80 มาก 3.00 พอใช้ 3.80 มาก 3.00 พอใช้ 
12 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 
13 3.50 มาก 3.90 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 
14 4.90 มากทีสุ่ด 4.90 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
15 4.10 มาก 4.30 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 
16 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
17 4.60 มากที่สุด 4.40 มาก 4.80 มากที่สุด 4.25 มาก 
18 4.70 มากที่สุด 4.40 มาก 4.80 มากที่สุด 4.75 มากท่ีสุด 
19 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
20 5.00 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.25 มาก 
21 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 
22 3.70 มาก 3.60 มาก 3.60 มาก 4.00 มาก 
23 3.90 มาก 4.20 มาก 4.00 มาก 4.50 มากที่สุด 
24 5.00 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 
25 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
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ตารางที่ 28  ผลการประเมินตนเองจากการท าแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
 มัธยมศึกษาของผู้ทดลองใช้จริง ตัวบ่งชี้ด้านที่ 1-4  (ต่อ) 
 

คนที ่
ตัวบ่งชี้ด้านที ่

1 2 3 4 
x  ระดับ x  ระดับ x  ระดับ x  ระดับ 

26 3.70 มาก 3.60 มาก 3.60 มาก 4.00 มาก 
27 4.20 มาก 4.10 มาก 4.60 มากที่สุด 4.00 มาก 
28 4.90 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 
29 3.30 พอใช้ 3.50 มาก 4.00 มาก 3.75 มาก 
30 3.80 มาก 3.90 มาก 3.60 มาก 4.00 มาก 

 
 
ตารางที่ 29 ผลการประเมินตนเองจากการท าแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
 มัธยมศึกษาของผู้ทดลองใช้จริง ตัวบ่งชี้ด้านที่ 5-8 
 

คนที ่
ตัวบ่งชี้ด้านที ่

ทั้ง 8 ตัวบ่งชี้ 
5 6 7 8 

x  ระดับ x  ระดับ x  ระดับ x  ระดบั x  ระดับ 
1 4.80 มากที่สุด 4.40 มาก 4.75 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.59 มากที่สุด 
2 4.20 มาก 4.40 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 4.20 มาก 
3 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 
4 5.00 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.88 มากที่สุด 
5 3.80 มาก 3.80 มาก 4.00 มาก 4.00 มาก 3.93 มาก 
6 5.00 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.91 มากที่สุด 
7 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.98 มากที่สุด 
8 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.94 มากที่สุด 
9 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
10 5.00 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.88 มากที่สุด 
11 2.60 พอใช้ 3.60 มาก 3.75 มาก 5.00 มากที่สุด 3.57 มาก 
12 5.00 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.94 มากที่สุด 
13 4.20 มาก 4.20 มาก 4.00 มาก 4.40 มาก 4.01 มาก 
14 5.00 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.93 มากที่สุด 
15 4.40 มาก 4.00 มาก 4.25 มาก 4.60 มากที่สุด 4.21 มาก 
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินตนเองจากการท าแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
 มัธยมศึกษาของผู้ทดลองใช้จริง ตัวบ่งชี้ด้านที่ 5-8 (ต่อ) 
 

คนที ่
ตัวบ่งชี้ด้านที ่

ทั้ง 8 ตัวบ่งชี้ 
5 6 7 8 

x  ระดับ x  ระดับ x  ระดับ x  ระดับ x  ระดับ 
16 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
17 4.60 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.25 มาก 4.60 มากท่ีสุด 4.51 มากที่สุด 
18 4.20 มาก 4.80 มากที่สุด 4.00 มาก 4.00 มาก 4.46 มาก 
19 5.00 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.95 มากที่สุด 
20 5.00 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 4.20 มาก 4.68 มากที่สุด 
21 5.00 มากที่สุด 4.40 มาก 4.25 มาก 4.00 มาก 4.65 มากที่สุด 
22 3.60 มาก 3.60 มาก 3.50 มาก 3.60 มาก 3.65 มาก 
23 4.00 มาก 4.40 มาก 4.00 มาก 4.80 มากที่สุด 4.23 มาก 
24 4.80 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.84 มากที่สุด 
25 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
26 3.60 มาก 3.60 มาก 3.50 มาก 3.60 มาก 3.65 มาก 
27 4.00 มาก 4.20 มาก 4.00 มาก 4.20 มาก 4.16 มาก 
28 5.00 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 4.80 มากที่สุด 4.82 มากที่สุด 
29 4.20 มาก 3.80 มาก 3.75 มาก 3.40 พอใช้ 3.71 มาก 
30 3.60 มาก 3.60 มาก 3.50 มาก 3.60 มาก 3.70 มาก 

 
จากตารางที่ 28 และ29 ผลการประเมินตนเองของผู้ทดลองใช้แบบวัดภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 30 คน  พบว่า 
ส าหรับตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 “การสร้างศรัทธา” ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่

มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 22 คน รองลงมามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
จ านวน 10 คน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 1 คน ตามล าดับ 

ส าหรับตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 “การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” ผู้บริหารและครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 16 คน รองลงมามีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก จ านวน 13 คน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 1 คน ตามล าดับ 

ส าหรับตัวบ่งชี้ด้านที่ 3 “การมีวิสัยทัศน์” ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 19 คน รองลงมามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
จ านวน 11 คน ตามล าดับ 

ส าหรับตัวบ่งชี้ด้านที่ 4 “การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน” ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 17 คน รองลงมามีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก จ านวน 12 คน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 1 คน ตามล าดับ 
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ส าหรับตัวบ่งชี้ด้านที่ 5 “การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ” ผู้บริหารและครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 17 คน รองลงมามีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก จ านวน 12 คน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 1 คน 
ตามล าดับ 

ส าหรับตัวบ่งชี้ด้านที่ 6 “การมุ่งบริหารค่าตอบแทน ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 16 คน รองลงมามีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก จ านวน 14 คน ตามล าดับ 

ส าหรับตัวบ่งชี้ด้านที่ 7 “การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้” ผู้บริหารและครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 15 คน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก จ านวน 15 คน  

ส าหรับตัวบ่งชี้ด้านที่ 8 “การสร้างแรงบันดาลใจ” ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 18 คน รองลงมามีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก จ านวน 11 คน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 1 คน ตามล าดับ 

โดยภาพรวมผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ทีสุ่ด จ านวน 17 คน รองลงมามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก จ านวน 13 คน ตามล าดับ ผลความคิดเห็นใน
การยอมรับผลการประเมินตนเองโดยใช้แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังตารางที่ 30 

  

ตารางที่ 30  ค่าความถี่และร้อยละการยอมรับผลการทดลองใช้แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

ผู้ใช้ 
เครื่องมือ 

ความเห็นผู้ใช้เครื่องมือ ผู้ใช้ 
เครื่องมือ 

ความเห็นผู้ใช้เครื่องมือ 
เครื่องมือ ยอมรับ ไม่ยอมรับ ยอมรับ ไม่ยอมรับ 
คนที่ 1   คนที่ 16   
คนที่ 2   คนที่ 17   
คนที่ 3   คนที่ 18   
คนที่ 4   คนที่ 19   
คนที่ 5   คนที่ 20   
คนที่ 6   คนที่ 21   
คนที่ 7   คนที่ 22   
คนที่ 8   คนที่ 23   
คนที่ 9   คนที่ 24   
คนที่ 10   คนที่ 25   
คนที่ 11   คนที่ 26   
คนที่ 12   คนที่ 27   
คนที่ 13   คนที่ 28   
คนที่ 14   คนที่ 29   
คนที่ 15   คนที่ 30   
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ตารางที่ 30  ค่าความถ่ีและร้อยละการยอมรับผลการทดลองใช้แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
 

ผู้ใช้ 
เครื่องมือ 

ความเห็นผู้ใช้เครื่องมือ ผู้ใช้ 
เครื่องมือ 

ความเห็นผู้ใช้เครื่องมือ 
เครื่องมือ ยอมรับ ไม่ยอมรับ ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

 รวมค่าความถี่  30 0 
    ค่าร้อยละ 100.00 0.00 

 
 ผลการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่ามีความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ 
= 0.985  มีค่าอ านาจจ าแนกสูง  และมีความเป็นปรนัย  และแบบวัดดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
ทดลองว่ามีคุณภาพสามารถวัดได้ตามสภาพจริง   
     จากการด าเนินการวิจัยเรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนการวิจัยและได้ทดลองใช้กับกลุ่มทดลองเพ่ือเป็นการ
ยืนยันคุณภาพจึงได้เครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนี้  
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แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

(THE MEASUREMENT INSTRUMENT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP  FOR   
SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATOR) 

              …………………….………………………..………………………..………………………………………… 
ค าอธิบาย 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่แสดงออก
ในการปฏิบัติงานที่โรงเรียนแล้วประสบความส าเร็จ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ ในโรงเรียน 
ระดับพฤติกรรมของผู้บริหารเป็นตัวบ่งชี้ว่าท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ที่มีภาวะผู้น า    
การเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับใด น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
               
ค าชี้แจง 
 ให้ท่านประเมินภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยขีด
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของท่าน 
ค าตอบที่ท่านตอบไม่ถือว่าถูกหรือผิด ดังนั้นโปรดตอบตามความจริงมากที่สุด 

 

ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
     ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของท่านอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
     ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของท่านอยู่ในระดับ น้อย 
     ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของท่านอยู่ในระดับ พอใช้ 
     ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของท่านอยู่ในระดับ มาก 
     ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของท่านอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน 
      ระดับน้อยที่สุด ให้   1   คะแนน               
      ระดับน้อย   ให้   2   คะแนน                
      ระดับพอใช้   ให้   3   คะแนน                
      ระดับมาก   ให้   4   คะแนน                 
      ระดับมากที่สุด ให้   5   คะแนน          
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ตารางที่ 31 แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ข้อ 
พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
5 4 3 2 1 

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 การสร้างศรัทธา 

1 กระตุ้นให้บุคลากรมองปัญหา และหาวิธีการแก้ปัญหา 
ในมุมมองที่หลากหลาย 

     

2 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น อุทศิตน และผูกพนั 
กับสถานศึกษาเป็นอยา่งยิ่ง 

     

3 สามารถควบคุมอารมณไ์ด้แม้ในสถานการณ์ทีว่ิกฤติ      

4 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเอง      
5 ให้ความเป็นมิตร แสดงความมนี้ าใจ  ให้ความเป็นกันเอง 

กับบุคลากร 
     

6 ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจ 
เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

     

7 เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ  ให้บุคลากร ในการแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในการท างาน 

     

8 แสดงความสามารถจนเป็นที่ศรทัธา และไว้วางใจ 
แก่บุคลากร 

     

9 แสดงให้ผู้อื่นรู้สึกถึงพลังอ านาจ (power) 
และความมัน่ใจในตัวเอง 

     

10 มีทักษะการพูด แสดงให้บุคลากรเห็นว่าความรัก 
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถช่วยสร้างบรรยากาศ 
ที่ดีในการท างานได ้

     

 
การคิดน้ าหนักรายข้อ = ระดับคะแนน x 1 

 
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ย ด้านที่ 1 เท่ากับ  ….…………………………  คะแนน  
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ตารางที่ 31 แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ตอ่) 
 

ข้อ 
พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
5 4 3 2 1 

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบญัชา 

11 เคารพในความแตกต่างระหวา่งบุคคล      
12 รักษาความสัมพนัธ์กับครูและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

เชิงความร่วมมือ 
     

13 สร้างบรรยากาศให้บุคลากรได้มกีารพบปะ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะความคิดร่วมกัน 

     

14 มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ  
และความถนัดแตล่ะบุคคล 

     

15 สร้างความสัมพันธ์กบับุคลากรบนพืน้ฐาน 
ของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

     

16 ส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง      
17 รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร แต่ละบุคคล      
18 แสดงความชื่นชมในความสามารถและผลงาน 

ของบุคลากร 
     

19 เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
ตามความต้องการ 

     

20 สนับสนนุให้บุคลากรพัฒนาความสามารถ  
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

     

 
การคิดน้ าหนักรายข้อ = ระดับคะแนน x 1 

 
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ย ด้านที่ 2 เท่ากับ  ….…………………………  คะแนน  
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ตารางที่ 31 แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
 

ข้อ 
พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
5 4 3 2 1 

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 3 การมีวิสัยทัศน์ 

21 ก าหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการบริหารอย่างชัดเจน      
22 เป็นผู้น าในการพฒันาวิสัยทัศนข์องโรงเรียนให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 
     

23 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ และภารกิจของโรงเรียน 

     

24 มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดความคิดไปสู่บุคลากร 
ในโรงเรียน 

     

25 กล้าคิด กล้าตัดสินใจและน าเสนอสิ่งใหม่ๆ 
ในการบริหารงาน 

     

 
การคิดน้ าหนักรายข้อ = ระดับคะแนน x 0.5 

 
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ย ด้านที่ 3 เท่ากับ  ….…………………………  คะแนน  
 

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

26 สนับสนนุ จูงใจให้บุคลากรเพิ่มความพยายามในการท างาน 
มากข้ึนกว่าปกติเพื่อบรรลุตามวสิัยทัศน์ 

     

27 แสดงให้บุคลากรเห็นว่าโรงเรียนเป็นของทุกคนที่ควรรัก 
และผูกพัน 

     

28 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่น กระตือรือร้น 
และต้องการบรรลุเปา้หมาย  

     

29 ให้โอกาสผู้ร่วมงานปฏิบัตงิานทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างเต็มที ่      
 
การคิดน้ าหนักรายข้อ = ระดับคะแนน x 0.5 

 
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ย ด้านที่ 4 เท่ากับ  ….…………………………  คะแนน  
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ตารางที่ 31 แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
 

ข้อ ตัวบ่งชี้พฤติกรรม 
ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
5 4 3 2 1 

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 5 การเป็นผู้น าดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

30 ตระหนักเห็นความส าคัญของการพัฒนางาน 
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

     

31 จูงใจให้บุคลากรสืบคน้ข้อมูลข่าวสารที่ทนัสมัย  
เพื่อพัฒนางาน 

     

32 ชักชวนให้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
และเกิดประโยชนส์ูงสุด 

     

33 มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ    
ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

     

34 กล้าเสี่ยง คิดค้นและน าเสนอนวตักรรม 
เพื่อพัฒนาดา้นการศึกษา 

     

การคิดน้ าหนักรายข้อ = ระดับคะแนน x 0.5 

 
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ย ด้านที่ 5 เท่ากับ  ….…………………………  คะแนน  
 

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 6 การมุ่งบริหารค่าตอบแทน      

35 ให้ในสิ่งที่บุคลากรต้องการ เพื่อตอบแทนกับการ 
ปฏิบัติงานทีทุ่่มเท 

     

36 สร้างความมัน่ใจให้กับบุคลากรว่าจะได้รับผลตอบแทน 
อย่างเหมาะสมเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ 

     

37 ชี้แจงให้บุคลากรทราบชัดเจนถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ 
หากท างานถึงเกณฑ์มาตรฐาน 

     

38 สร้างความเชื่อมัน่ให้กับบุคลากรด้านสวสัดิการ 
และความเจริญก้าวหนา้ในการท างาน 

     

39 ให้ขวัญและก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ      
การคิดน้ าหนักรายข้อ = ระดับคะแนน x 0.5 

 
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ย ด้านที่ 6 เท่ากับ  ….…………………………  คะแนน  
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ตารางที่ 31 แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 
 

ข้อ ตัวบ่งชี้พฤติกรรม 
ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
5 4 3 2 1 

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 7 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
40 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดเก็บข้อมูล  

การค้นคว้าองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนทัศน์ 
ได้อย่างรวดเร็ว 

     

41 เป็นผู้น าในการใช้และการจัดการความรู้เป็นฐาน 
ในการพัฒนาการปฏบิัติงาน 

     

42 มีความสามารถในการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ  
ให้แก่บุคลากร 

     

43 ร่วมกับบุคลากรในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ในโรงเรียนอย่างเปน็ระบบ 

     

การคิดน้ าหนักรายข้อ = ระดับคะแนน x 0.5 

 
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ย ด้านที่ 7 เท่ากับ  ….…………………………  คะแนน  

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 8 การสร้างแรงบันดาลใจ 
44 สร้างแรงบนัดาลใจให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญ 

และมีคุณค่าในตนเอง 
     

45 เป็นต้นแบบของบุคลากรในการอุทิศตนและเวลา 
ให้กับการพัฒนา 

     

46 เป็นผู้น าในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
มากกว่าการสั่งการ 

     

47 มีมาตรฐานในการปฏบิัติงานสงู      
48 มีความมั่นใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี      

การคิดน้ าหนักรายข้อ = ระดับคะแนน x 0.5 

 
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ย ด้านที่ 8 เท่ากับ  ….…………………………  คะแนน  

 

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งฉบับ  =  ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยรายด้าน  = ……………….. คะแนน  
                                                    8                           
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การแปลผลคะแนน 
 
 ในการก าหนดช่วงคะแนนของแบบวัดภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือน ามา
เป็นเกณฑ์ในการแปลผลคะแนนนั้น  ได้มาโดยการหาค่าพิสัยจากคะแนนสูงสุด 25 คะแนน และคะแนนต่ าสุด 
5 คะแนน  โดยแบ่งออกเป็น 5 ชั้น ซึ่งได้ผลความกว้างจ านวนชั้น  เท่ากับ 16 แล้วจึงน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์
การแปลผลคะแนนแบบวัด  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา  ดังนี้ 
 คะแนน     5 –  9 หมายถึง  ท่านมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ระดับ น้อยที่สุด   
 คะแนน   10 – 13  หมายถึง  ท่านมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ระดับ น้อย  
 คะแนน   14 – 17  หมายถึง  ท่านมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ระดับ พอใช้  
 คะแนน   18 – 21  หมายถึง  ท่านมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ระดับ มาก   
 คะแนน   22 – 25    หมายถึง  ท่านมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ระดับ มากที่สุด 
 
  
สรุป  ท่านมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับ ………………………………. 
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บทที่  5 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา”   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือทราบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
2) เพ่ือทราบแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยมี 3  ตอน 
คือ  ตอนที่ 1  การก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนที่ 2 การก าหนดตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed methodology) เป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interviews)  และแบบสอบถาม
ชนิดประมาณค่า (Opinionnaire and checklist form) กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย คือ โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 331 โรงเรียน  ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ  2  คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และ ครู รวม 662 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
(Arithmetic mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  
(Exploratory factor analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 8 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 48 ตัวแปร คือ การสร้าง
ศรัทธา (Faith) มีความสามารถด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (Human development) มี
วิสัยทัศน์ (Visionary leader) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievment focus) ผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and communication technology leader) มุ่งการบริหารค่าตอบแทน 
(Compensation management) บุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning person) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational 
person) และตอนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารมีความเชื่อม่ันว่าแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรง มีความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability)  
อ านาจจ าแนก (Discrimination) ความเป็นปรนัย (Objectivity) และความน่าเชื่อถือได้ด้วยการทดลองใช้
จริง สามารถน าไปใช้ในการวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อย่างมีความ
เหมาะสม น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้วยการหาคุณภาพ
เครื่องมือ 4 ประเด็น  คือ 1) ความเที่ยงตรง (Validity) การวิเคราะห์หาความตรงเชิงเนื้อหา ของแบบ
วัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน โดยพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้กับพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ค้นพบ เพ่ือทราบค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) รายข้อของตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 ขึ้นไป  2 ) ความเชื่อมั่น (Reliability) การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 30 คน แสดงความคิดเห็นที่มีต่อเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
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ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (- coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach) โดยพิจารณาค่าความเชื่อมั่นตามเกณฑ์ของ Garett ว่าถ้ามีค่าตั้งแต่       
.71-1.00 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง 3) อ านาจจ าแนก (Discrimination) การวิเคราะห์หาค่าอ านาจ
จ าแนก โดยการให้ ผู้เชี่ยวชาญ 30 คน แสดงความคิดเห็นที่มีต่อเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก  ( r ) โดย
พิจารณาค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ .20 ขึ้นไป 4) ความเป็นปรนัย (Objectivity) การวิเคราะห์หา
ความเป็นปรนัย โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน แสดงความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้แบบวัดภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ค้นพบ เพ่ือพิจารณาความชัดเจนของภาษารัดกุม อ่าน
ง่าย สื่อความหมายที่มีความเข้าใจที่สอดคล้องกันโดยไม่ต้องตีความหมาย โดยพิจารณารายข้อของตัว
บ่งชี้ที่มีความเป็นปรนัยสูง และ น าเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาไปทดลองใช้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวนทั้งหมด 30 คน แล้วสรุปผลว่ายอมรับผลการประเมินตนเองของผู้ทดลองใช้เครื่องมือ
หรือไม ่โดยพิจารณาจาก ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

 
สรุปผลการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนมีจ านวน 2 คน คือ 1) ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน 2) ครู จ านวน 1 คน    
ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นพหุตัวบ่งชี้ ทั้ง 8 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 48 ตัว
แปร โดย ตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 การสร้างศรัทธา (Faith) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 10 ตัวแปร ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 2 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (Human development) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 10 ตัว
แปร ตัวบ่งชี้ด้านที่ 3 การมีวิสัยทัศน์ (Visionary leader) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement  focus)  มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 4 ตัวแปร ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 5 การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication 
technology leader) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร ตัวบ่งชี้ด้านที่ 6 การมุ่งบริหารค่าตอบแทน 
(Compensation management) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร ตัวบ่งชี้ด้านที่ 7 การเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ (Learning person) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 4 ตัวแปร และตัวบ่งชี้ด้านที่ 8 การสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspirational person) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 การสร้างศรัทธา (Faith) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 10 ตัวแปร พบว่า
ตัวแปรที่สังเกตได้ในตัวบ่งชี้มีค่าน้ าหนักตัวแปรที่สังเกตได้ในตัวบ่งชี้อยู่ระหว่างระหว่าง 0.559 - 0.667 
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) เท่ากับ 11.634 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร 
(Percentage of variance) เท่ากับ 8.310 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวบ่งชี้ 
(Cumulative percentage of variance) เท่ากับ 8.310 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 10 ตัว
แปรที่สังเกตได้ เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายตัวบ่งชี้ได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของ  
ตัวแปร (Eigen value) กับตัวบ่งชี้ทั้ง 8 ตัวบ่งชี้แล้ว รายละเอียดแต่ละตัวแปรที่สังเกตได้เรียงตามน้ าหนัก
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องค์ประกอบ (Factor loading) จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ กระตุ้นให้บุคลากรมองปัญหาในหลายๆ มุมมอง  
แสดงให้เห็นถึงมุ่งมั่น อุทิศตน ผูกพันกับสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง สามารถควบคุมอารมณ์ได้แม้ในสถานการณ์
ที่วิกฤติ  แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเอง  ให้ความเป็นมิตร แสดงความมีน้ าใจ ให้ความเป็นกันเองกับ
บุคลากร มีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจต่อบุคลากร  เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ให้บุคลากรในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน แสดงความสามารถจนเป็นที่ศรัทธา และไว้วางใจแก่บุคลากร แสดงให้ผู้อ่ืน
รู้สึกถึงพลังอ านาจ (Power) และ ความมั่นใจในตัวเอง รวมถึงมีทักษะการพูด แสดงให้บุคลากรเห็นว่าความรัก
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (Human development) มีตัวแปรที่
สังเกตได้จ านวน 10 ตัวแปร พบว่าตัวแปรที่สังเกตได้ในตัวบ่งชี้มีค่าน้ าหนักตัวแปรในตัวบ่งชี้อยู่ระหว่าง 
0.553 - 0.713 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) เท่ากับ 10.174 ค่าร้อยละของความแปรปรวน
ของตัวแปร (Percentage of variance) เท่ากับ 7.267 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของ
ตัวแปร (Cumulative percentage of variance) เท่ากับ 15.577 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรที่
สังเกตได้ทั้ง 10 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายตัวบ่งชี้ได้ดีรองจากตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 รายละเอียด
แต่ละตัวแปรที่สังเกตได้เรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ เคารพใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล รักษาความสัมพันธ์กับครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงความร่วมมือ สร้างบรรยากาศ
ให้บุคลากรได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดและเสนอแนะร่วมกัน มอบหมายงานตามความรู้ 
ความสามารถและความถนัด แต่ละบุคคล  สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากร บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน  รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร แต่ละบุคคล ส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง  แสดงความ
ชื่นชมในความสามารถและผลงานของบุคลากร  สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความสามารถ ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล  และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่  ๆตามความต้องการ 

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 3 การมีวิสัยทัศน์ (Visionary leader) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร 
พบว่าตัวแปรที่สังเกตได้ในตัวบ่งชี้มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง 0.554- 0.756 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigen value) เท่ากับ 7.109 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of variance) 
เท่ากับ 5.078 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative percentage of 
variance) เท่ากับ 20.655 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่
ร่วมกันบรรยายตัวบ่งชี้ได้ดีเป็นอันดับที่ 3 รองจากตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 และ 2 รายละเอียดแต่ละตัวแปรที่
สังเกตได้เรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ก าหนดวิสัยทัศน์ และ       
ทิศทางการบริหารอย่างชัดเจน  เป็นผู้น าในการพัฒนาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคม เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดความคิดไปสู่บุคลากรใน
โรงเรียน และกล้าคิด กล้าตัดสินใจและน าเสนอสิ่งใหม่  ๆในการบริหารงาน 

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement focus)  มีตัวแปรที่สังเกตได้
จ านวน 4 ตัวแปร พบว่าตัวแปรที่สังเกตได้ในตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักตัวแปรที่สังเกตได้ในตัวบ่งชี้อยู่ระหว่าง 
0.555- 0.618 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) เท่ากับ 6.986 ค่าร้อยละของความแปรปรวน
ของตัวแปร (Percentage of variance) เท่ากับ 4.990 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของ 
ตัวแปร (Cumulative percentage of variance) เท่ากับ 25.645 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปร   
ที่สังเกตได้ทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายตัวชี้วัดได้ดีเป็นอันดับที่ 4 รายละเอียดแต่ละ     
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ตัวแปรที่สังเกตได้เรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) จากมากไปน้อยได้ดังนี้  สนับสนุน จูงใจให้
บุคลากรเพ่ิมความพยายามในการท างานมากขึ้นกว่าปกติเพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์ แสดงให้บุคลากรเห็นว่า
โรงเรียนเป็นของทุกคนที่ควรรักและผูกพัน กระตือรือร้นและต้องการบรรลุเป้าหมาย ให้โอกาสผู้ร่วมงาน
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ และสนับสนุนให้บุคลากรใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 5 การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ (Information and 
communication technology leader) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร พบว่าตัวแปรที่สังเกตได้ในตัว
บ่งชี้มีค่าน้ าหนักตัวแปรในตัวบ่งชี้อยู่ระหว่าง 0.579- 0.729 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen 
value) เท่ากับ 6.668 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of variance) เท่ากับ 
4.763 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร(Cumulative percentage of variance) 
เท่ากับ 30.408 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยาย
องค์ประกอบได้ดีเป็นอันดับที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) กับตัวบ่งชี้
ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้แล้ว รายละเอียดแต่ละตัวแปรที่สังเกตได้เรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) จากมาก
ไปน้อยได้ดังนี้ จูงใจให้บุคลากรสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนางาน  ชักชวนให้บุคลากรใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กล้าเสี่ยงและคิดค้นสิ่งใหม่  ๆและสนับสนุนให้บุคลากรใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 6 การมุ่งบริหารค่าตอบแทน (Compensation management) มีตัวแปร         
ที่สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ในตัวบ่งชี้มีค่าน้ าหนักตัวแปรในตัวบ่งชี้อยู่ระหว่าง 
0.587- 0.729 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) เท่ากับ 6.522 ค่าร้อยละของความแปรปรวน
ของตัวแปร (Percentage of variance) เท่ากับ 4.695 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัว
แปร (Cumulative percentage of variance) เท่ากับ 35.066 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปร      
ที่สังเกตได้ทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายตัวบ่งชี้ได้ดีเป็นอันดับที่  6 รายละเอียดแต่ละตัว
แปรที่สังเกตได้เรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ให้ในสิ่งที่บุคลากร
ต้องการเพ่ือตอบแทนกับการปฏิบัติงานที่ทุ่มเท  สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่าง
เหมาะสมเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ ชี้แจงให้บุคลากรทราบชัดเจนถึงผลตอบแทนที่จะได้รับหากท างานถึงเกณฑ์
มาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ และ ให้
ในสิ่งที่บุคลากรต้องการเพ่ือตอบแทนกับการปฏิบัติงาน 

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 7 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning person)  มีตัวแปรที่สังเกตได้
จ านวน 4 ตัวแปร พบว่าตัวแปรที่สังเกตได้ในตัวบ่งชี้มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.557- 0.643 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) เท่ากับ 6.518 ค่าร้อยละของความแปรปรวน
ของตัวแปร (Percentage of variance) เท่ากับ 4.656 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของ  
ตัวแปร (Cumulative percentage of variance) เท่ากับ 39.722 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปร   
ที่สังเกตได้ทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายตัวบ่งชี้ได้ดีเป็นอันดับที่ 7 รายละเอียดแต่ละตัว
แปรที่สังเกตได้เรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) จากมากไปน้อยได้ดังนี้ มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บข้อมูล การค้นคว้าองค์ความรู้และการสร้างกระบวนทัศน์ได้อย่างรวดเร็ว เป็นผู้น าใน
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การใช้และการจัดการความรู้เป็นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  มีความสามารถในการเสริมสร้างความรู้
ใหม่  ๆให้แก่บุคลากร และ ร่วมกับบุคลากรในการแก้ปัญหาต่าง  ๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ด้านที่ 8 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational person) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 
5 ตัวแปร พบว่าตัวแปรที่สังเกตได้ในตัวบ่งชี้มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.561- 
0.671 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) เท่ากับ 6.038 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัว
แปร (Percentage of variance) เท่ากับ 4.313 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร 
(Cumulative percentage of variance) เท่ากับ 44.035 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรที่สังเกตได้
ทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีเป็นอันดับที่ 8 รายละเอียดแต่ละตัวแปร    
ที่สังเกตได้เรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) จากมากไปน้อยได้ดังนี้ สร้างแรงบันดาลใจให้
บุคลากรเห็นถึงความส าคัญและมีคุณค่าในตนเอง เป็นต้นแบบของบุคลากรในการอุทิศตน และเวลาให้กับการ
พัฒนา เป็นผู้น าในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างมากกว่าการสั่งการ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูง และมีความ
มั่นใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
จากผลการวิจัยเรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา พบประเด็นส าคัญที่ได้ค้นพบจากผลการวิจัยในเรื่องนี้ สามารถน ามาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิเคราะห์
ทั้งหมดเป็นพหุตัวบ่งชี้ ทั้ง 8 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 48 ตัวแปร โดย ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 1 การสร้างศรัทธา (Faith) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 10 ตัวแปร ตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 การพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา (Human development) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 10 ตัวแปร ตัวบ่งชี้ด้านที่ 3 
การมีวิสัยทัศน์ (Visionary leader) มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร ตัวบ่งชี้ด้านที่ 4 การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement focus)   มีตัวแปรที่สังเกตได้จ านวน 4 ตัวแปร ตัวบ่งชี้ด้านที่ 5 การ
เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Information and technology leader)  มีตัวแปรที่สังเกตได้
จ านวน 5 ตัวแปร ตัวบ่งชี้ด้านที่ 6 การมุ่งบริหารค่าตอบแทน (Compensation management) มีตัวแปรที่
สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร ตัวบ่งชี้ด้านที่ 7 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning person) มีตัวแปรที่
สังเกตได้จ านวน 4 ตัวแปร และตัวบ่งชี้ด้านที่ 8 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational person) มีตัวแปร
ที่สังเกตได้จ านวน 5 ตัวแปร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.1 ตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 การสร้างศรัทธา (Faith) คือสามารถกระตุ้นให้บุคลากรมอง
ปัญหา และหาวิธีการแก้ปัญหาในมุมมองที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น  อุทิศตน และ
ผูกพันกับสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง สามารถควบคุมอารมณ์ได้แม้ในสถานการณ์ที่วิกฤติ แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมั่นในตนเอง ให้ความเป็นมิตร แสดงความมีน้ าใจให้ความเป็นกันเองกับบุคลากร ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ  ให้
บุคลากร ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานแสดงความสามารถจนเป็นที่ศรัทธา และไว้วางใจแก่
บุคลากร แสดงให้ผู้อ่ืนรู้สึกถึงพลังอ านาจ (power) และความมั่นใจในตัวเอง มีทักษะการพูดแสดงให้
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บุคลากรเห็นว่าความรักความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานได้  
สอดคล้องกับแนวคิดของ บาส (Bass) ที่กล่าวว่า การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ เป็นการมีอิทธิพลที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมที่ระดับสูงสุดของจริยธรรม คือความไม่เห็นแก่ตัวทั้งผู้น าและผู้ตามที่จะอุทิศตัว
เท่าที่สามารถท าได้ สอดคล้องกับแนวคิดของบาส และ  อโวลิโอ ( Bass & Avolio ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่พบว่า ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่มีคุณลักษณะที่แสดงถึง
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized  influence หรือ Charisma  leadership : II หรือ CL)  
คือการที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง  หรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม  ผู้น าจะเป็นที่ยกย่อง  เคารพ
นับถือ  ศรัทธา  ไว้วางใจ  และท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน  ผู้ตามจะพยายาม
ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น าของเขา สิ่งที่ผู้น าต้องปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึง
คุณลักษณะนี้  คือ  ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม  ผู้น าจะมีความสม่ าเสมอ
มากกว่าการเอาแต่อารมณ์  สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต  ผู้น าเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะ
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง  ผู้น าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตน  แต่จะประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม ผู้น า
จะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด  ความมีสมรรถภาพ  ความตั้งใจ  การเชื่อมั่นในตนเอง  ความ
แน่วแน่ในอุดมการณ์  ความเชื่อและค่านิยมของเขา  ผู้น าจะเสริมความภาคภูมิใจ  ความจงรักภักดี  
และความมั่นใจของผู้ตาม  และท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกันกับผู้น า  โดยอาศัยวิสัยทัศน์และ
การมีจุดประสงค์ร่วมกัน  ผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน  เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ  ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความมั่นใจในตนเอง  
ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ
เป้าหมายและปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์การ สอดคล้องกับ สมเกียรติ บาลลา ที่ศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ หรือการสร้างบารมี ปรากฏผลว่าอยู่ในระดับสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร คือ
ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้น าองค์การ หรือหัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงาน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องแสดงออกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน หรือหน่วยงานอ่ืนเห็นถึงพลัง
อ านาจ แต่ไม่ใช่อิทธิพลที่มาจากอ านาจหน้าที่โดยต าแหน่ง เชื่อมั่นในตนเองเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี 
เช่น ความมุ่งม่ันในการท างาน มีความรับผิดชอบสูง การอุทิศตน โดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว เห็น
ได้จาการที่บุคลากร หรือหน่วยงานอื่นๆให้การยอมรับ ศรัทธา นิยมชมชอบ ให้ความไว้วางใจ ให้ความ
เคารพ มีพฤติกรรมเลียนแบบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัยวรรณ  ฝอยหิรัญ ที่ศึกษาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต1 ที่พบว่า ด้าน
การสร้างบารมี อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารกระท าตนเป็นแบบอย่างในการอุทิศเวลา 
เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีความเชื่อมั่นในตนเอง แน่วแน่ในอุดมคติ ความ
เชื่อและค่านิยมของตน ให้ความส าคัญกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน ให้ก าลังใจ และความ
ไว้วางใจในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการแสดงข้อคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 
นอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่วมงาน และ
ชนากานต์  ไชยวรรณ์ และสุทธิพร บุญส่ง ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
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กับการบริหารการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครนายก พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารประพฤติตนให้เป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่น มีความเหมาะสมสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ค่านิยมอุดมคติ
ของการบริหารงานการบริหารงานของผู้บริหาร เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน ผู้บริหารมีแผนนโยบาย
ในการพัฒนาอย่างชัดเจนสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และ ผู้บริหารแสดงถึงความเชื่อมั่นในตนเองในการ
ท างาน จากข้อสนับสนุนดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบนี้ มีความเหมาะสมที่จะบ่งชี้
พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้าน “การสร้างศรัทธา”ได้ 

 1.2 ตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (Human development)  คือ 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล รักษาความสัมพันธ์กับครู
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงความร่วมมือ  สร้างบรรยากาศให้บุคลากรได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความคิดและเสนอแนะร่วมกัน มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถและความถนัด แต่ละบุคคล 
สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากร บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากร แต่ละบุคคลส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างท่ัวถึง แสดงความชื่นชมในความสามารถและ
ผลงานของบุคลากรสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความสามารถ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เปิด
โอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตามความต้องการ บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio) ได้
กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ( Individualized  
consideration : IC) ว่าผู้น าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่
ผู้ตามเป็นรายบุคคลและท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ  ผู้น าจะเป็นโค้ช (Coach)  และ
เป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตามแต่ละคน  เพ่ือการพัฒนาผู้ตามผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความ
ต้องการของปัจเจกบุคคล  เพ่ือความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแต่ละคน  ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น  นอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้โอกาสในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านความจ าเป็นและความต้องการ  การประพฤติของผู้น าแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  เช่น  บางคนได้รับก าลังใจมากกว่า  บางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วย
ตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า ผู้น ามีการ
ส่งเสริมการสื่อสารสองทาง  และมีการจัดการด้วยการเดินดูรอบๆ (Management  by  walking  
around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว  ผู้น าสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล  เห็นปัจเจก
บุคคลเป็นบุคคลทั้งครบ (As a whole person)  มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต  
ผู้น าจะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy)  ผู้น าจะมีการ
มอบหมายงานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม  เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษ
อย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถ  ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่าต้องการค าแนะน า การ
สนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าในการท างานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่  โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขา
ก าลังถูกตรวจสอบ สอดคล้องกับแนวคิดของ พระครูพิมล กาญจนธรรม (บรรหาญ ทับทิมศรี) ที่
ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอเลาขวัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4 พบว่า การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน คือ ผู้บริหาร
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สถานศึกษามอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงาน ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังความ
คิดเห็นของผู้ร่วมงานทุกคนอย่างตั้งใจ และผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ตามล าดับ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเองต่อผู้ร่วมงาน
ทุกคนท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ปรัชญา  มะลิหวล และ พิกุล ภูมิโคกรักษ์ 
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมาพบว่า 
พฤติกรรมในด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ในภาพรวมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา อยู่ใน
ระดับมาก สรุปได้ว่าผู้บริหารเป็นผู้น าที่ใช้ประสบการณ์ท างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาในบทบาทการเป็น
พ่ีเลี้ยง  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้น า  ใช้ความรู้  ประสบการณ์และต าแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่  เพ่ือ
พัฒนาผู้ตามให้สามารถดูแลตนเอง  สามารถจัดการกับงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยกระบวนการสอน  
แนะน าและให้ความรู้ และ สอดคล้องกับ กนกวรรณ เชื้อบ้านเกาะ ที่ศึกษา ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานของสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายและ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ความส าเร็จของสถานศึกษามีส่วนสัมพันธ์กับความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ความส าเร็จในการบริหารงานทุกด้านของสถานศึกษา  ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้
งานวิธีการบรรลุผลอย่างเชิงประจักษ์  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในอันดับสูงสุด จากข้อสนับสนุน
ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบนี้ มีความเหมาะสมที่จะบ่งชี้พฤติกรรมภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้าน “การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา”ได้ 

 1.3 ตัวบ่งชี้ด้านที่ 3 การมีวิสัยทัศน์ (Visionary leader)  คือ มีวิสัยทัศน์ แสดง
พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เริ่มจากตัวบ่งชี้ที่ว่า เป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ และ
ทิศทางการบริหารอย่างชัดเจน พัฒนาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคม เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และภารกิจของ
โรงเรียน มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดความคิดไปสู่บุคลากรในโรงเรียน กล้าคิด กล้าตัดสินใจและ
น าเสนอสิ่งใหม่ๆ ในการบริหารงาน เวสท์เลย์ และมินต์เบิร์ก (Westly & Mintzberg) กล่าวว่า ผู้น าที่
มีวิสัยทัศน์เป็นผู้น าที่มองการไกล และมีวิสัยทัศน์เพ่ือใช้กลยุทธ์ในการบริหารและน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จในอนาคต เช่นเดียวกับ โรบิน (Robbin) ได้กล่าวว่า ผู้น าที่มีความสามารถในการสร้าง 
และสื่อสารวิสัยทัศน์ในอนาคตขององค์การ โดยชี้ให้เห็นว่าองค์การจะเจริญเติบโตและมีสภาพที่ดีกว่า
ปัจจุบัน อย่างน่าเชื่อถือ น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้จริง หากต้องการให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ผู้น าจ าเป็นต้องมีความสามารถในการตัดสินใจเรื่องท่ีควรเป็นในอนาคตขององค์การ โดย
เริ่มจากวิสัยทัศน์ส่วนตัว (Personal vision) ของผู้น าก่อนแล้วจึงหล่อหลอมให้กลายเป็นวิสัยทัศน์
ร่วม (Shared vision) ของสมาชิกในองค์การ จากนั้นจึงช่วยกันสื่อสารวิสัยทัศน์ร่วมดังกล่าว พร้อม
ทั้งมอบอ านาจการตัดสินใจ (Empower)แก่ผู้ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นจริงตามวิสัยทัศน์นั้น จากแนวคิด
ดังกล่าวจะเห็นว่าผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ (Having vision) เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้น าจะขาดมิได้ สอดคล้อง
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กับ แมเนสส์ ( Manasse ) ที่ได้เสนอแนวคิด วิสัยทัศน์ว่า  เป็นพลังที่เกิดจากการหลอมความหมาย 
(Molds  meaning) ของทุกคนในองค์การนั้น และด้วยเหตุที่ฐานส าคัญของการเป็นผู้น า ต้องเป็น
ผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary leadership) ซึ่ง Manasse อธิบายเพ่ิมเติมว่า  วิสัยทัศน์ที่ผู้น า
เกี่ยวข้องประกอบด้วยวิสัยทัศน์ 4 ประเภท ได้แก่1)วิสัยทัศน์องค์การ (Organizational vision) ซึ่ง
เกี่ยวข้องและครอบคลุมการมีภาพที่สมบูรณ์ขององค์การอย่างมีระบบ  มีการระบุองค์ประกอบย่อยๆ 
และสร้างความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยเหล่านั้น 2) วิสัยทัศน์เชิงอนาคต 
(Future vision) เป็นวิสัยทัศน์ที่บ่งบอกถึงภาพที่สมบูรณ์ที่ควรเป็นในอนาคตขององค์การ   รวมถึงรู้
ว่าในสภาพแวดล้อมที่องค์การตั้งอยู่ในอนาคตนั้นเป็นอย่างไร และการท าหน้าที่ของส่วนต่างๆ ภายใน
ขององค์การในอนาคตเป็นเช่นไร 3) วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล (Personal vision) ได้แก่ วิสัยทัศน์ส่วนตัว
ของผู้น าที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อองค์การ รวมทั้งการกระท าของบุคคลอ่ืนที่ช่วยผู้น าในการ
ปฏิบัติการเพ่ือให้องค์การปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาพที่เป็นวิสัยทัศน์ ในอนาคตขององค์การ 
4) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic vision)ได้แก่แนวทางที่ท าให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างความเป็น
จริงปัจจุบัน (วิสัยทัศน์ปัจจุบันขององค์การ) กับความน่าจะเป็นไปได้ในอนาคต (วิสัยทัศน์ในอนาคต
ขององค์การ) ด้วยวิธีการที่เหมาะกับทั้งต่อองค์การและต่อตัวผู้น าด้วย ดังนั้น วิสัยทัศน์ของผู้น าจึง
จ าเป็นต้องท าให้กลายเป็นสิ่งที่ร่วมกัน (Shared) ของบุคคลต่างๆ  ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องในการท าให้
วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริง  สอดคล้องกับขวัญตา  เกื้อกูลรัฐ ที่ได้ศึกษาในการบริหารสถานศึกษาผู้น าเป็นผู้
ที่มีความส าคัญมากต่อการพัฒนาองค์กรให้บรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดี  ดังนั้นผู้บริหารจ าเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
ระบบ  ซึ่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมและเจตคติในการ
ท างานของบุคลากรในสถานศึกษาให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน จึงจ าเป็นที่ผู้บริหารและครูจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
กระบวนการ  วิสัยทัศน์  ในการท างาน นอกจากนี้ อานันท์ ปันยารชุน (อ้างอิงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล) 
กล่าวถึง คุณลักษณะความเป็นผู้น าส าหรับสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน์  ควรมีคุณสมบัติดังนี้                
1) มีคุณธรรมและจริยธรรม 2) มีความสามารถท าให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม เพราะมีความศรัทธาหรือมีบารมี 
3) มีความสามารถพูดหรือสื่อสารให้บุคคลอ่ืนเข้าใจได้ 4) มีวิสัยทัศน์ 5) มีการเรียนรู้ และหา
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และคู่แข่ง สอดคล้องกับ นานัส (Nanus) 
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาวะผู้น าที่   กล่าวว่า หากปราศจากภาวะผู้น าองค์การก็เสมือนเรือชูชีพที่อยู่
ท่ามกลางทะเลบ้า โดยไม่มีพายเข็มทิศแผนที่และความหวัง องค์การจึงต้องการผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่ง
เขาเน้นว่า วิสัยทัศน์เสมือนอนาคตที่เป็นจริงเชื่อถือได้ และเป็นเป้าหมายที่ก้าวไปสู่สภาพที่ดีกว่าเดิม 
ตลอดจนเป็นที่ปรารถนาของทุกฝ่าย เป็นสิ่งที่สร้างความหมายในของบุคลากรในในองค์การนั้น สร้าง
พลังในการก้าวไปสู่การสร้างมาตรฐานแห่งความส าเร็จ เป็นตัวเชื่อมปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการพัฒนา
วิสัยทัศน์ที่ดีที่สุด สอดคล้องกับความเป็นจริง และมีความเป็นไปได้ในอนาคต จากข้อสนับสนุน
ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบนี้ มีความเหมาะสมที่จะบ่งชี้พฤติกรรมภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้าน “การมีวิสัยทัศน์” ได้ 
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 1.4 ตัวบ่งชี้ด้านที่ 4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement focus)  จากการศึกษา    
ตัวบ่งชี้แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้าน“มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน” เป็นผู้สนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเพิ่มความพยายามในการท างานมากขึ้นกว่าปกติเพ่ือบรรลุตาม
วิสัยทัศน์  เป็นผู้แสดงให้บุคลากรเห็นว่าโรงเรียนเป็นของทุกคนที่ควรรักและผูกพัน เป็นผู้สร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่น กระตือรือร้นและต้องการบรรลุเป้าหมาย และ ให้โอกาส
ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ พรพิมล เขาสมบูรณ์ กล่าวว่า เมื่อบุคคลมีการ
รวมตัวกันจึงเรียกการรวมตัวนั้นว่า กลุ่ม โดยพ้ืนฐานแล้วบุคคลจะมองว่าตนเองเป็นสมาชิกที่ปรากฏ
ตัวอยู่ในกลุ่มในสถานที่แห่งหนึ่งและมีความเชื่อมโยงรู้จักกัน ความสัมพันธ์อาจท าให้เกิดการพ่ึงพา
ระหว่างกันหรือไม่ก็ได้ การฝังตัวของบุคคลอยู่ในระบบสังคม เช่น ในชุมชม หรือในองค์การจึงเกิดการ
สร้างกลุ่มขึ้น และเมื่อมีการพ่ึงพากันจุดมุ่งหมายก็คือต้องการให้งานของตนประสบความส าเร็จตาม
ความต้องการของตน การปฏิบัติต่อกันมีผลกระทบซึ่งกันและกันโดยตรงในสถานภาพของแต่ละบุคคล
ในกลุ่ม เช่น เป็นลูกค้า เป็นผู้ให้บริการ หรือเป็นเพ่ือนร่วมองค์การ เป็นต้น  ส่วนการรวมตัวกันที่
เรียกว่า ทีม มีความลึกซึ้งกว่าการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ถ้าบุคคลในองค์การรวมตัวกันแต่ท างานใน
บริบทของกลุ่มย่อมก่อให้เกิดผลกระทบที่ท าให้การน านโยบายสู่การปฏิบัติและการยึดเกาะกันเพ่ือให้
งานส าเร็จเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความยากล าบาก หัวใจของทีม คือ การมีข้อผูกมัดร่วมกันท าให้
กลายเป็นพลังในการท างานแบบร่วมมือกัน ไม่ใช่การท างานแบบต่างคนต่างท าเพ่ือประโยชน์ของตน
เท่านั้น แต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันท าในงานที่คนเดียวท าไม่ได้หรือบรรลุความส าเร็จได้ยาก ผลงาน
ของทีมจึงให้คุณค่ามากกว่าผลรวมของงานที่ทุกคนแล้วน ามาบวกรวมกัน (Worth more than sum 
of its parts) เพราะความร่วมมือร่วมใจกันจึงท างานด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (A team is a 
group of people who function as a unit.)  ในเรื่องของการท างาน ทีมงานในบางองค์การอาจ
ใช้ค าว่า  “คณะท างาน” แทน ตัวอย่างของการท างานเป็นทีมที่ชัดเจน ดังนั้นสิ่งที่ท าให้ทีมแตกต่าง
จากกลุ่ม คือ ความสามารถที่จะน างานไปสู่ความส าเร็จได้มากกว่าโดยการน าความรู้และทักษะมา
บูรณาการเข้าด้วยกัน ค าว่า”ทีม” เป็นค าในภาษาอังกฤษที่น ามาใช้ทับศัพท์ โดยมีความหมายว่าเป็น
การร่วมมือกันท างานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีความปรองดองและราบรื่นซึ่งน ามาสู่ความส าเร็จ แม้ว่า
การรวมตัวกันของบุคคลเป็นกลุ่มจะท าเพ่ือจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกัน แต่ผลลัพธ์ของ
งานและประโยชน์ที่ต้องการเป็นเรื่องของแต่ละคนที่คิดช่วงชิงให้ได้มา จึงพบว่าในหลาย ๆ องค์การที่
เรียกกลุ่มงานของตนว่า ทีมงาน อาจไม่ใช่ทีมงานที่แท้จริงถ้าผลผลิตของงานเป็นการน างานของแต่ละ
คนมารวมกัน สอดคล้องกับ แคทเซนเซนแบช และ สมิธ (Katzenbach & Smith) ที่อธิบายว่า ทีม
เป็นการรวมตัวของบุคคลที่มีทักษะประกอบกันได้อย่างสมบูรณ์ (Complementary skills) โดยมีการ
ตกลงร่วมกันในจุดมุ่งหมาย (Common purposes) มีเป้าหมายปฏิบัติการ (Performance goals) 
ตามแนวทางที่ก้าวร่วมกันไป (Common approaches) ด้วยความเชื่อมั่นต่อกันและกัน (Mutually 
accountable) จากนั้นได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า จ านวนบุคคลที่พอเหมาะของทีมควรเป็นกลุ่มเล็กๆ 
(Small number) ประมาณ 5-9 คน แต่อาจมีถึงจ านวนได้ถึง 25 คน ถ้าจ านวนนั้นพอเหมาะกับงาน
และสามารถน าทักษะของสมาชิกทีมที่หลากหลายมาประสานพลังรวมกัน (Complementary skills) 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ การวางจุดมุ่งหมายร่วมกันของทีมงาน (Common purposes) 
จะเป็นทิศทางท่ีท าให้ทีมสามารถก าหนดเป้าหมายปฏิบัติการ (Performance goals) อย่างมีแนวทาง
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ร่วมกัน (Common approaches) เช่น ตั้งกฎเกณฑ์ในการท างาน และวางแบบแผน ก าหนด
พฤติกรรมที่คาดหวัง และบทบาทของสมาชิก เช่น ผู้ก ากับเวลา ผู้กระตุ้น ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ประเมิน 
เป็นต้น อันจะน าไปสู่ความเชื่อมั่นต่อกันและกันในผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่พึงได้ร่วมกัน (Mutually 
accountable) ทั้งที่เป็นความส าเร็จและความล้มเหลว  ทั้งนี้ คลาร์ค (Clark) ให้ข้อพิจารณาในด้าน
พฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกทีมไว้ ดังนี้ 1) การแสดงตัว ( Identity) ของสมาชิกในทีมที่แสดง
ตนอย่างชัดเจนว่าเป็นสมาชิกในทีม  มีวิสัยทัศน์ และพันธกิจร่วมกัน ซึ่งสมาชิกใช้เป็นแนวทางและ
ทิศทางในการท างานของทีมงานเพ่ือผลลัพธ์ที่ต้องการร่วมกัน 2) การยึดเกาะระหว่างสมาชิก 
(Cohesion) เป็นการแสดงออกของทีมงานถึงความผูกพันเชื่อมโยงกันในทีมด้วยจิตและวิญญาณที่
บุคคลในทีมรู้สึกได้ 3) การกระตุ้นการท างาน (Facilitate) สมาชิกในทีมจะใช้การประชุมเป็น
เครื่องมือที่มีค่าเพ่ือก ากับการด าเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้อง ใช้เป็นเวทีในการสื่อสารเพ่ือความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 4) การสื่อสาร (Communication) เมื่อการท างานขึ้นอยู่กับพลังอ านาจที่แต่
ละคนได้รับการเปิดช่องทางการสื่อสารท าให้ทีมได้ขายความคิดให้กันและกัน อย่างจริงใจ มีการรับฟัง
ในสิ่งที่ส าคัญ ความคิดที่แตกต่างมีคุณค่า และวิธีการบริหารความขัดแย้งที่ดีก่อให้เกิดผลดีกับทีมงาน 
5) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ทีมที่มีความยืดหยุ่นจะท างานที่ได้รับมอบหมายและรักษาหน้าที่ไว้ได้
ตามท่ีก าหนด มีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้น าร่วมกัน ท าให้สมาชิกได้แสดงจุดแข็งของตน และ 6) 
ความเป็นเพื่อน (Friendship) ท าให้ขวัญและก าลังใจ (Morale) ของสมาชิกแต่ละคนอยู่ในระดับที่จะ
สร้างความกระตือรือร้นในการท างาน รู้สึกภาคภูมิใจในที่ได้เป็นสมาชิกของทีม มีความมุ่งมั่นในงาน 
เพ่ือให้มีผลผลิตในระดับที่ทีมพึงพอใจร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ดาลตัน และคณะ (Dalton 
et al.) ที่ได้เสนอแนวคิดในการสร้างทีม ที่มีประสิทธิผล(Characteristics of effective team) ว่า
ปัจจัยที่ส าคัญ คือ ผู้น าทีมจะต้องมีความ รับผิดชอบ และมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 1) มอบหมายงาน
ให้ถูกคนหรือจัดคนให้เหมาะสมกับงาน 2) ท าให้ความคาดหวังชัดเจน 3) กระตุ้นผู้ร่วมทีมโดยผลักดัน 
มอบหมาย สอน ช่วยเหลือ และตอบค าถาม 4) มองให้เห็นภาพใหม่ หรือมีวิสัยทัศน์ที่ใหม่และชัดเจน 
5) มีการวางแผนที่ดี 6) น าพนักงานใหม่เข้าไปในทีม เพ่ือท าให้เกิดวิธีการหรือภาพใหม่ ๆ ที่สดชื่น 7) 
ให้การกระตุ้น จูงใจ และมุ่งมั่น 8) ให้รางวัลส าหรับผลการปฏิบัติงาน ให้แรงเสริมทางบวก และเห็น
คุณค่าของการให้การสนับสนุน 9) เคลื่อนย้ายอุปสรรคที่ท าให้ทีมไม่บรรลุเป้าหมาย 10) มุ่งมั่นกับสิ่ง
ซึ่งเป็นวิถีทางที่จะน าทีมไปสู่ความก้าวหน้า จากงานวิจัยของบุญลดา คุณาเวชกิจ ที่ศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคลที่มีต่อการพัฒนาทีมงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยได้ข้อสรุปดังนี้ พนักงานระดับ
ปฏิบัติการของบริษัทผลิตแอมิเนชั่นแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาทีมงานสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้ โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยแนวทางพัฒนาทีมงานไปสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ และ สัมมนา สีหมุ่ย ที่ได้การศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบว่าด้านการตัดสินใจร่วมกัน มี
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก ด้านการกระจายความเป็นผู้น า มี
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับที่สอง ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย มี
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับที่สาม ด้านการมอบหมายงานตามบทบาท
หน้าที่ มีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับที่สี่ และด้านการก าหนด ภารกิจ
และเป้าหมายของทีมงาน มีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับสุดท้าย 
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เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมทั้ง 5 ด้าน สรุปได้ว่ามีระดับประสิทธิภาพการท างานเป็น
ทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาน ามาวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จากข้อสนับสนุน
ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบนี้ มีความเหมาะสมที่จะบ่งชี้พฤติกรรมภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้าน “การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน”ได้ 

 1.5 ตัวบ่งช้ีด้านที ่5 คือ “การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ” จากการศึกษา
ตัวบ่งชี้แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้าน“ผู้น าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร” จูงใจให้บุคลากรสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนางาน  ชักชวนให้
บุคลากรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา กล้าเสี่ยง คิดค้นและน าเสนอนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาด้าน
การศึกษา ไคล์เนอร์ และเลวิส (Kleiner, & Lewis) ได้ศึกษาลักษณะของผู้น ายุคใหม่ ต้องเป็นผู้ที่มี
ความเข้าใจและมองเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ต้องให้ความส าคัญกับ
สภาวะแวดล้อม ทั้งนี้เนื่องจากประเทศอาเซียนจะเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม คนในชาติจะท างานในโรงงานมากกว่าการเป็นเกษตรกร ดังนั้น ผู้น ายุคใหม่ต้องสามารถ
น าเอาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาที่ดินและพัฒนาบุคคลในภาคเกษตรที่ลดน้อยลงให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
จะต้องค านึงถึงมลภาวะอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบต่อประเทศ กว่าสามสิบปีที่
นักการศึกษาได้มองเห็นพัฒนาการในการบูรณาการเทคโนโลยีสู่การจัดการศึกษาที่ขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว เกือบทุกห้องเรียนในสถานศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มี
เว็บไซต์ทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก สอดคล้องกับ โอส์เตน (Osten) ที่กล่าวว่า ความ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีท าให้มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีที่ไร้ขีดจ ากัด
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ท าให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมาย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการศึกษา ธุรกิจ และในชีวิตประจ าวัน ผู้น ายุคใหม่ต้องสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ได้และเป็นผู้ที่
เข้าใจและเห็นผลกระทบของเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็จะเกิดปัญหาหรือช่องว่างระหว่างผู้ที่มีและ
ไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้น ายุคใหม่ต้องสามารถท าให้ช่องว่างนี้แคบลง รูปแบบของผู้น ายุคใหม่ควร
จะเป็นผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สารสนเทศมี
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น อัตราความเร็วในการเคลื่อนที่ของสารสนเทศสูงมาก ผู้น าต้องก้าวทันเทคโนโลยี
อยู่เสมอ แหล่งที่มาของอ านาจจะเปลี่ยนไป มีการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลของผู้น า ฟาร์กาส (Farkas et al) น าเสนอว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นเชิง
สนับสนุนต่อแนวคิดเรื่องการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
น าไปสู่ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล ประกอบกับผลการวิเคราะห์ที่พบว่า 2 ใน 3 ของผู้อ านวยการเขต
พ้ืนที่การศึกษาของมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา เห็นว่า การจะประสบความส าเร็จในการบริหารเขต
พ้ืนที่การศึกษาเป็นเรื่องยาก หากไม่เคยผ่านการเป็นผู้บริหารสถานศึกษามาก่อน และสัดส่วนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่เห็นว่าควรต้องเป็นครูผู้สอนมาก่อนก็จะอยู่ในระดับสูงด้วย) ในทางตรงกันข้าม 
ก็เกิดข้อโต้แย้งว่า บุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการในระดับสูงแม้จะปราศจากประสบการณ์ใน
การจัดการศึกษา แต่อาจจะประสบความส าเร็จในการเป็นผู้น าทางการศึกษาได้ แต่ทั้งนี้ไม่สอดคล้อง
กับ งานวิจัยของ สจ๊อต มิลล์ และอีมัส (Stuart, Mills, & Emus, 2009) ที่น าเสนอว่า การน า
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เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในสถานศึกษา จะท าให้เกิดความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี จะมีความตั้งใจที่จะแสดง
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี จากการส ารวจครูใหญ่จ านวน 64 โรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า 
ครูใหญ่ต้องการเป็นผู้น าทางเทคโนโลยี ต้องการพัฒนาวิชาชีพ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ซึ่งข้อ
ค้นพบนี้ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสังคมที่ปรากฏว่าผู้บริหารโรงเรียนยังมีความสามารถ
ทางเทคโนโลยีอยู่ในระดับต่ ามาก  นอกจากนี้ ไบรอม และบิงแฮม (Byrom, & Bingham) ได้สรุปว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนที่ฉลาดและมีประสิทธิผลเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการตัดสินใจที่จะน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้บริหารโรงเรียนอีก
หลายคนที่อาจจะไม่มีภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี พวกเขาอาจจะไม่มั่นใจในการใช้กลยุทธ์ที่จะปรับปรุง
การเรียนรู้หรือมีความเชื่อว่าความรู้ของตนไม่เพียงพอที่จะไปให้ค าแนะน าใดๆ แก่ใคร เพราะว่า
เทคโนโลยีได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมผลผลิตทางอุตสาหกรรม หลายคนเชื่อว่า 
การใช้เทคโนโลยีในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิผลจะท าให้มีการเพ่ิมโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา
มากขึ้น งานวิจัยชี้ให้เห็นว่ายังมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในวงการศึกษาน้อยมาก ถ้าหากมีการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเพ่ิมผลผลิตทางการศึกษา  เทคโนโลยีมี
ความส าคัญต่อการบริหารด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ ความจ าเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรในอัตรา
เพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรมีอยู่จ ากัด บางอย่างลดน้อยลง เช่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือ
ความพร้อมด้านบุคลากรในชุมชน ซึ่งสภาพดังกล่าวเป็นแรงกดดันให้การบริหารต้องแสวงหา
เทคโนโลยีในรูปแบบของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีการเพ่ือใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่หรือขยายขีด
ความสามารถด้านทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ตัวอย่างความจ าเป็นดังกล่าวได้แก่ 1) 
จากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมและบริการ ท าให้เกษตรกรจ านวนไม่
น้อยขายที่ดินและเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืน บุตรหลานจึงไม่มีที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ต่อไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการศึกษาหลายด้าน เช่น ปริมาณการผลิตนักศึกษาในสาขาเกษตรกรรม
จะต้องลดลงและปรับคุณภาพด้านวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นเพ่ือให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถท าการเกษตรแนวใหม่ซึ่งหลากหลายในรูปแบบได้ผลผลิตสูงขึ้นในพ้ืนที่ที่น้อยลง ใน
รูปแบบของการท าการเกษตรแบบผสมผสาน หรือปรับเปลี่ยนสาขาที่จะเปิดสอนซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อวิธีการในการผลิตครูใหม่เข้าสู่ระบบ และการฝึกอบรมครูเก่าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบใหม่
ได้ การที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้รวดเร็วทันการณ์ย่อมจะต้องอาศัยเทคโนโลยีในรูปแบบ
ของวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 2) การเปลี่ยนสภาพสังคมเป็นสังคมข่าวสาร (Information society) ท า
ให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง ผู้ที่จะอยู่รอดและก้าวหน้าได้นั้น
จะต้องฉับไวต่อการติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพราะข่าวสารข้อมูลเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญ
ในอันดับสูงต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการ
แข่งขันสูง ด้วยเหตุนี้ การบริหารข่าวสารและเวลาไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าปราศจาก
เทคโนโลยี 3) นโยบายของรัฐท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้น จนไม่สามารถจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยวิธีการบริหารทรัพยากรแบบเดิม ระบบการศึกษาต้องปรับตัวเพ่ือให้ได้ผล
งานมากขึ้นในทรัพยากรเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ต่ ากว่า รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการเพ่ือด ารง
รักษาคนดีในระบบไว้ให้ได้ 4) ปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้น เช่น พฤติกรรมทางการเมืองที่ไม่พึงประสงค์ 
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สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลง มลภาวะ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ท าให้
สัดส่วนคนที่มีอายุสูงขึ้น ท าให้เกิดการเรียกร้องให้การศึกษารับภาระในการพัฒนาคนเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งการศึกษาในฐานะที่เป็นระบบย่อยของสังคม เป็นระบบที่ใหญ่จนเป็นอุปสรรค
ต่อการเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็ว และเป็นระบบซึ่งมักจะต้องรับผลกระทบจากระบบอ่ืน เช่น เมื่อเกิด
ปัญหาในด้านซึ่งเห็นผลเสียหายชัดเจนกว่าการศึกษา ทรัพยากรก็จะถูกน าไปใช้ในด้านอ่ืนก่อน 
การศึกษาจึงต้องมีการเคลื่อนไหวเพ่ือหาว่าวิธีการใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหาอยู่เสมอ 5) จากสภาพการมี
ทรัพยากรที่จ ากัด โดยที่วัตถุประสงค์และนโยบายทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ผู้บริหารต้องใช้
ความสามารถในการใช้วิธีการที่จะท าให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจ และยอมรับในผลของการ
จัดสรรทรัพยากรหรือต้องหาวิธีการขยายทรัพยากร ซึ่งในเรื่องทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การจัดสรรทรัพยากร รัฐควรปรับให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมแก่ส่วนรวมและเอ้ือต่อการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ขาดและด้อยโอกาสในระดับและประเภทการศึกษาต่างๆ สอดคล้อง
กับ ยี (Yee)  ที่ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในด้านการน า การเรียนรู้ และ
การคิด ในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ ผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ พบว่า 
คุณลักษณะของผู้น าทางเทคโนโลยีมีหลายประการ ดังนี้ 1) มีความเสมอภาค 2) มุ่งเรียนรู้สู่การสร้าง
วิสัยทัศน์ 3) เรียนรู้ในสิ่งที่ท้าทาย 4) ถ่ายทอดความรู้อย่างอดทน 5) เป็นผู้พิทักษ์หน่วยงาน 6) ก ากับ
ติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ 7) เป็นผู้บริหารจัดการเครือข่าย 8) ท้าทายการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รอบคอบระมัดระวัง 9) สร้างวัฒนธรรมทางเทคโนโลยีโดยการระดมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการสร้าง
วัฒนธรรมทางเทคโนโลยี  และในทัศนะของ ชิลล์เลอร์ (Schiller)  ซึ่งให้ความเห็นว่า ผู้บริหารที่มี
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีมักจะแสดงออกในหลายลักษณะ เช่น 1) ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี  2) 
อ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง  3) ก าหนดกลยุทธ์ในการสอนและการเรียนรู้ 4) การจัดสรร
ทรัพยากร 5) ก าหนดแผนการพัฒนาครู  จากข้อสนับสนุนดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบนี้ มีความเหมาะสมที่จะบ่งชี้พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ด้าน “จัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ”ได้ 

 1.6 ตัวบ่งชี้ด้านที่ 6 “มุ่งการบริหารค่าตอบแทน (Compensation management)” ให้
ในสิ่งที่บุคลากรต้องการเพ่ือตอบแทนกับการปฏิบัติงานที่ทุ่มเท สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรว่าจะ
ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ ชี้แจงให้บุคลากรทราบชัดเจนถึงผลตอบแทนที่
จะได้รับหากท างานถึงเกณฑ์มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรด้านสวัสดิการและให้ขวัญ
และก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ  ค่าตอบแทนมีความส าคัญอย่างมากในการเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
จัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยระบบการจ่ายค่าตอบแทนได้มีการพัฒนามาอยู่เสมอ 
เพ่ือให้โครงสร้างของค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับองค์กรซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้การด าเนินกลยุทธ์
ขององค์กรประสบผลส าเร็จ มอนดี และโน (Mondy & Noe) ได้แบ่งค่าตอบแทนในรูปแบบตัวเงินกับ
ไม่ใช่ตัวเงิน ดังนี้ 1.ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในรูปตัวเงินโดยตรง หมายถึง 
ค่าตอบแทนที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง ได้แก่ ค่าจ้าง  โบนัส ค่านายหน้าซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษตาม
ผลงาน ค่าคุณวุฒิ หรือประสบการณ์ ค่าท างานล่วงเวลา ค่าท างานตามกะและค่าพาหนะขนส่ง และ 
ค่าตอบแทนในรูปตัวเงินทางอ้อม หมายถึง ค่าตอบแทนที่ลูกจ้าง หรือพนักงานได้รับตามที่ กฎหมาย
ก าหนด ได้แก่ การประกันสังคม การประกันการว่างงาน ค่าตอบแทนที่องค์กรจัดให้พนักงานในช่วง
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วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อน วันลาป่วย ลาคลอดบุตร ผลประโยชน์ อ่ืน ได้แก่ค่า
รักษาพยาบาล การประกันชีวิต เงินบ าเหน็จบ านาญ การทุพพลภาพ สวัสดิการ อาหารกลางวัน 
เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย เงินช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร 2.ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ในรูปของตัวเงิน 
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมในองค์กร สภาพแวดล้อมในการท างาน การยกย่องชมเชย การให้รางวัล
หรือสิ่งจูงใจ มีโอกาสเลื่อนต าแหน่ง การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และก าหนดวัตถุประสงค์ของ
งาน และการมีข้อมูลย้อนกลับสามารถเสนอข้อคิดเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานได้อย่าง
อิสระ รวมไปถึงการที่พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน นอกจากนี้ คาเรล (Carrel) ได้กล่าวว่า 
วัตถุประสงค์ของการบริหารค่าตอบแทนก็เพ่ือดึงดูดบุคคลทั่วให้เข้ามาท างานในองค์กร เป็นการรักษา
พนักงานให้ท างานอยู่ในองค์กรต่อไป และที่ส าคัญคือเป็นการจูงใจพนักงานให้มีความตั้งใจและใช้
ความพยายามในการท างานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ นอกจากนี้ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg and 
other) ได้ศึกษาการสร้างแรงจูงใจ พบว่ามีปัจจัยหรือองค์ประกอบ 2 ประการ  ที่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ องค์ประกอบจูงใจ (Motivation factors) และ 
องค์ประกอบค้ าจุน (Maintenance factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene factors)
องค์ประกอบจูงใจ (Motivation factors) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง และ
เป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วย ความส าเร็จในการท างาน 
(Achievement) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) ลักษณะของงาน (Work itself) ความ
รับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่ๆ และมีอ านาจอย่างเต็มที่ 
ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด ความก้าวหน้า (Advancement) องค์ประกอบค้ าจุน 
(Maintenance factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene factors) เป็นองค์ประกอบที่ช่วย
ป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง ประกอบด้วย 
เงินเดือน  โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงานสถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหาร สภาพการท างาน ชีวิตส่วนตัว ความมั่นคงใน
งาน และการปกครองบังคับบัญชา   มาสโลว์ (Maslow ) กล่าวว่า มนุษย์เราทุกคนต่างพยายามดิ้น
รนเพื่อต่อสู้สู่จุดมุ่งหมายของตนเอง แต่ เนื่องจากการที่มนุษย์มีความแตกต่างกัน ฉะนั้นการที่จะได้รับ
การตอบสนองถึงขั้นไหนย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละบุคคลล าดับขั้นความต้องการพ้ืนฐานของ
มาสโลว์  แบ่งความต้องการในการตอบสนอง ได้ดั งนี้  ขั้นที่  1 ความต้องการทางร่างกาย 
(Physiological needs) เป็นระดับความต้องการปัจจัย พ้ืนฐานของมนุษย์ ได้แก่ ปัจจัย 4 อาหาร 
เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้า ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัย 
(Security and safety needs) เช่น ปราศจากการประสบอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย 
เศรษฐกิจตกต่ า การถูกข่มขู่จากบุคคลอ่ืน และการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน เป็นต้น ขั้นที่ 3 ความ
ต้องการทางสังคม (Social needs) ได้แก่ ความต้องการการยอมรับการเข้าเป็นสมาชิก การให้ความ
รัก การให้อภัย และความเป็นมิตรเป็นต้น ขัน้ที่ 4 ความต้องการการยอมรับนับถือและเห็นว่าตนเองมี
คุณค่าต่อสังคม (Esteem or ego needs)     มาสโลว์ ได้ให้ความหมายไว้ 2 ประการ คือ ประการที่ 
1 ความต้องการการยกย่อง   นับถือ  ประการที่ 2 ความต้องการที่เกี่ยวกับการมีชื่อเสียง และขั้นที่ 5 
ความต้องการความส าเร็จ (Actualization needs) เป็นความต้องการระดับสูงสุดของมนุษย์ เป็น
ความพยายามของมนุษย์ที่จะให้บุคคลอ่ืนยอมรับนับถือตนเองรวมกับความต้องการและความส าเร็จ
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ของตนเอง ซึ่งมาสโลว์เรียกว่า ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth needs)  มาสโลว์ ได้
กล่าวเน้นว่า ความต้องการต่างๆ เหล่านี้ต้องเกิดเป็นล าดับขั้น และจะไม่มีการ ข้ามขั้น ถ้าขั้นที่ 1 
ไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการในล าดับขั้นที่ 2-5  ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ การตอบสนองที่ได้รับใน
แต่ละขั้นไม่จ าเป็นต้องได้รับทั้ง 100% แต่ต้องได้รับบ้างเพ่ือจะได้เป็นบันไดน าไปสู่การพัฒนาความ
ต้องการในระดับที่สูงขึ้นในล าดับขั้นต่อไป  ทฤษฎีของ มาสโลว์ สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการ
สร้างประสิทธิภาพในการจูงใจได้ โดยท าให้เราได้แง่คิดที่ว่า ก่อนที่เราจะสามารถจูงใจบุคคลให้เกิด
พฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดนั้น เราได้ค านึงถึงล าดับขั้นของความต้องการของบุคคลเสียก่อนหรือไม่ 
เช่น ถ้าเราพยายามให้คนมาใช้บริการท่องเที่ยว ในขณะที่คนนั้นยังไม่สามารถสนองความต้องการขั้น
ต่ าของตนเองได้ดีพอ เพราะรายได้ที่มีอยู่ยังต้องใช้จ่ายในการกินอยู่ในครอบครัวอันได้แก่ปัจจัยสี่ ซึ่ง
เป็นความต้องการพ้ืนฐานของร่างกาย ถ้าเป็นเช่นนี้ การจูงใจก็คงไร้ผล ดังนั้นการจูงใจจึงต้องค านึงถึง
ความพร้อมของบุคคลด้วย ประสิทธิภาพของการจูงใจจึงขึ้นอยู่กับข้อส าคัญที่ว่า เราได้ท าการจูงใจได้
ถูกช่วงจังหวะ หรือเหมาะสมกับเงื่อนไขหรือไม่ วรูม (Victor H.Vroom) เป็นนักจิตวิทยา ที่ศึกษาวิจัย
การท างานของคนในโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องของความคิดของบุคคลว่าเป็นส่วนส าคัญในการท าให้
เกิดแรงจูงใจต่อพฤติกรรม หรือการกระท า แม้จะมีเรื่องของผลรางวัลหรือสิ่งเร้าภายนอกตัวเข้ามา
เกี่ยวข้อง แต่ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจคือความคิดของบุคคล วรูม เน้นศึกษาเรื่องความ
คาดหวังของ วรูม เน้นใน 2 เรื่องด้วยกัน คือเรื่องค่านิยมในงานว่าท างานแล้วคาดหวังว่าจะได้อะไร 
เช่น ท างานให้ดี เพ่ือหวังจะได้รับเงินเดือนเพ่ิม หรือบางคนหวังได้รับค ายกย่อง ในที่นี้เงินและค ายก
ย่องเป็นค่านิยม และอีกเรื่องที่เน้นคือแรงจูงใจซึ่งก าหนดทิศทางการกระท าเพ่ือให้ได้ตามค่านิยมของ
ตน คือคาดหวังว่าจะได้ตามค่านิยม เป็นแรงจูงใจให้บุคคลใช้ความพยายามกระท าให้ส าเร็จ และ
ความส าเร็จของงานเกิดจากความพยายามบวกกับความสามารถของตน จากค าอธิบายดังกล่าวนี้ 
หลายคนเห็นว่าวรูม เน้นที่สิ่งจูงใจจากภายนอก คือความคาดหวังที่จะได้รับรางวัล ได้รับการยกย่อง 
ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น ฯลฯ แต่ถ้ามองทัศนะของกลุ่มพุทธินิยม กลุ่มนี้จะกล่าวว่า ความคาดหวังซึ่ง
เป็นความคิดของบุคคล เป็นจุดส าคัญของแรงจูงใจ การศึกษาของวรูมนับว่าเป็นประโยชน์และเป็น
จุดเริ่มต้นให้มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องแรงจูงใจในการท างานอีกมาก  แนวคิดในทฤษฎีของวรูม สรุปได้
ว่า แรงจูงใจในการท างานของบุคคล เกิดจากความคิดของบุคคลในการตั้งความคาดหวังในสิ่งที่กระท า 
ซึ่งความคาดหวังนั้นมักเป็นไปตามค่านิยมของตน ท าให้บุคคลพยายามท าให้ได้ หากสิ่งที่พยายาม
สอดคล้องกับความสามารถด้วย  ก็จะเป็นแรงจูงใจที่เข้มข้นส าหรับบุคคล นอกจากนั้น ผลการศึกษา
ต่อเนื่องจาก วรูมก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว และยังได้ข้อสรุปเพ่ิมขึ้นจากการที่บุคคลได้เข้าใจ
บทบาทการท างานของตนเป็น อย่างดี จึงเห็นได้ว่า แนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลท างาน คือ
การสร้างความคาดหวัง การให้ตระหนักในค่านิยมต่องาน การใช้ความพยายามการเสริมสร้าง
ความสามารถในงาน และการช่วยให้บุคคลเข้าใจบทบาทของตนในงานนั้นๆ สอดคล้องกับเดวิด แมค
คลีแลนด์ และจอห์น แอทคินสัน ซึ่งเน้นอธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระท าการเพ่ือให้ได้มาซึ่งความ
ต้องการความส าเร็จ มิได้หวังรางวัลตอบแทนจากการกระท าของเขา ซึ่งความต้องการความส าเร็จนี้ 
ในแง่ของการท างานหมายถึงความต้องการท างานที่ดี ท างานนั้นให้ดีที่สุด และท าได้ส าเร็จเมื่อท าได้
ส าเร็จแล้วจะเป็นแรงกระตุ้นให้ท างานอ่ืนให้ส าเร็จต่อไป ซึ่งจากที่กล่าวนี้จะเห็นได้ว่าพนักงานใน
องค์การนั้น ถ้ามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับใด มักจะก้าวหน้าได้รวดเร็ว จาก
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การศึกษาค้นคว้าของ แมคคลีแลนด์ (McClelland)  จากผลการศึกษาวิจัย แมคคลีแลนด์ได้สรุป
คุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ว่าประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้ คือมีความต้องการ
รับผิดชอบมาก ไม่เกี่ยงงาน และเมื่อเผชิญอุปสรรคก็มักค้นหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้ ไม่ยอมแพ้ปัญหา ใน
องค์การที่มีพนักงานลักษณะนี้มักเป็นพนักงานที่ท างานคนเดียว หรือถ้าจะเลือกผู้ร่วมงานเขามักเลือก
ผู้มีความสามารถ ไม่เลือกโดยค านึงถึงความเป็นพรรคพวกเดียวกัน ไม่เล่นพวก มีความต้องการ
ผลส าเร็จสูง พนักงานลักษณะนี้มักตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้และพอใจกับการท างาน ท้าทาย
ความสามารถเพ่ือให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ ไม่กลัวเหนื่อย ไม่คิดว่าตนท างานมากกว่าคนอ่ืน มีความ
ต้องการรับทราบผลการกระท าของตน พนักงานลักษณะนี้จะกระหายใคร่รู้ความคิดของคนอ่ืนมาก 
เขาอยากรู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไรหรือรู้สึกอย่างไรกับผลงานของเขาและอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาท าส่งผลต่องาน
ของส่วนรวมหรือผู้อ่ืนอย่างไร ถ้าไม่ได้รับทราบจะกังวลใจ ถ้าทราบว่าให้ผลดีจะพึงพอใจและเป็นแรง
กระตุ้นให้กระท าอย่างอ่ืนต่อไป ด้วยคุณลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 3 ประการดังกล่าว เมื่อ
แมคคลีแลนด์ท าการศึกษาพนักงานในองค์การที่มีลักษณะที่ว่านั้นว่าพนักงานเหล่านี้เมื่อท างานส าเร็จ
แล้ว เขาต้องการผลตอบแทนอย่างไร ผลการศึกษาพบว่าพนักงานไม่ต้องการแรงจูงใจอ่ืนใดอีกเพราะ
เขามีของเขาอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ต้องการให้องค์การจัดกระท า คือ สภาพการท างานที่เหมาะสมที่เอ้ือให้
เขาท างานได้ส าเร็จ ซึ่งจากการศึกษาของแมคคลีแลนด์และคนอ่ืนๆ ได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจในเรื่อง
ความต้องการของพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง คือ พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักต้องการ
ท างานที่มีลักษณะ 3 ประการด้วยกัน ดังนี้คือ ประการที่ 1 พนักงานต้องการที่เปิดโอกาสให้เขา
รับผิดชอบเป็นส่วนเฉพาะของเขา เขามีอิสระที่จะตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเขาเอง ประการที่ 
2 พนักงานต้องการงานที่มีระดับยากง่ายพอดี ไม่ง่ายเกินไป หรือยากเกินไปกว่าความสามารถของเขา 
เขาเห็นว่า ถ้าง่ายเกินไปก็ประสบความส าเร็จระดับต่ า ถ้ายากเกินไปก็อาจท าไม่ส าเร็จ ประการที่ 3 
พนักงานต้องการงานที่มีความแน่นอนและต่อเนื่องของการได้รับทราบผลงานและความก้าวหน้าของ
เขา คือ ต้องการให้มีการสนับสนุนงานนั้น ๆ ให้ด าเนินไปได้ตลอดต้องการการยอมรับในระดับที่พอดี
ในภาพรวมของผลงาน และโดยต่อเนื่องสม่ าเสมอเพ่ือให้เขาได้มีโอกาสแสดงผลงานได้เรื่อยๆ เพ่ือให้
เห็นความก้าวหน้าและพิสูจน์ตนเองจากการศึกษาของแมคคลีแลนด์  ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการจัด
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการท างานของพนักงานในองค์การเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการท างาน
ของพนักงานช่วยให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ส าหรับพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 
เงินเดือนหรือค่าตอบแทน หรือรางวัลเป็นสิ่งของอาจไม่สามารถดึงดูดใจเขาได้พอ สิ่งที่เขาต้องการคือ
ลักษณะของงานที่เปิดโอกาสให้เขาได้รับความส าเร็จ นอกจากนี้ อทิตยา เสนะวงศ์  ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างานที่คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย M พบว่าความส าเร็จในการท างาน มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก ได้แก่ หัวหน้างานไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถ การได้เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง
พิจารณาจากความส าเร็จในการท างาน งานที่ได้รับมอบหมายสามารถท าได้ส าเร็จตามเป้าหมาย
ปริมาณงานของมีความเหมาะสม และโชติกา ระโส ที่ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พบว่าโดยภาพรวมบุคลกรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มากเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านการยอมรับ ที่อยู่ในระดับปาน
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กลาง จากข้อสนับสนุนดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบนี้ มีความเหมาะสมที่จะบ่งชี้
พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้าน “การมุ่งการบริหาร
ค่าตอบแทน”ได้ 

1.7 ตัวบ่งชี้ด้านที่ 7 คือ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning person)  พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บข้อมูล การค้นคว้าองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนทัศน์ได้อย่างรวดเร็ว  
มีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  มีความสามารถในการเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากร 
และร่วมกับบุคลากรแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
หมายถึง ผู้ที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความกระตือรือร้น สนใจเสาะ
แสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ และสามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม การเรียนรู้อาจทาได้หลายวิธี เช่น อ่านหนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ 
ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูล
จากผู้รู้ รวมทั้งสามารถจับใจความส าคัญเพ่ือแยกแยะและเลือกสาระข้อมูลที่ได้มาอย่างมีเหตุผล  
ทักษะพ้ืนฐานส าคัญต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ทักษะการฟัง ท าให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการคิดและการพูด 2) ทักษะการถาม ท าให้เกิดประบวนการคิด การ
เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ เนื่องจากค าถามที่ดีทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับการจ าไปจนถึงระดับ
วิเคราะห์และประเมินค่า 3) ทักษะการอ่าน ท าให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งนอกจากจะเป็นทักษะการ
อ่านข้อความ จะรวมถึงการอ่านสถิติ ข้อมูลเชิงคณิตศาสตร์ต่างๆด้วย 4) ทักษะการคิด ท าให้บุคคล
มองการไกล สามารถควบคุมการกระท าของตนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ การคิดอย่างมีเหตุผลและมี
วิจารณญาณ มีผลต่อการเรียนรู้ การตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรม 5) ทักษะการเขียน เป็น
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทัศนคติ และความรู้สึกออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวงการศึกษา (การหาความรู้) เนื่องจากบันทึกเหตุการณ์ 
ข้อมูลความจริง ใช้เป็นหลักฐานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไป 6) ทักษะการปฏิบัติ เป็นการลงมือกระท า
จริงอย่างมีระบบเพ่ือค้นหาความจริง และสามารถสรุปผลอย่างมีเหตุผลได้ด้วยตนเองเพ่ือน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหา สอดคล้องกับ ชอดเดอร์เบิร์ก และเคฟาลาส (Schoderbek  and Kefalas) กล่าวว่า 
การแก้ปัญหาในปัจจุบันจ าเป็นต้องมองที่ระบบมากกว่าพิจารณารายละเอียดของแต่ละปัญหา ดังนั้น
จึงมองปัญหาโดยรวมหรือที่เรียกว่า Systems view or systems approach และได้ขยายความว่า 
วิธีการเชิงระบบ มีความแตกต่างกับ วิธีการเชิงวิเคราะห์ (Analytical approach) ตรงที่วิธีการ     
เชิงระบบเป็นกระบวนการแยกแยะจากส่วนรวมทั้งหมด ออกเป็นส่วนๆ ที่เล็กกว่า เพ่ือให้เข้าใจการ
ท าหน้าที่ของส่วนร่วมวิธีการเชิงระบบอยู่บนพ้ืนฐานของ ทฤษฎีระบบทั่วไป ซึ่งสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
การรวมเอาแนวทางปฏิบัติต่างๆ มารวมกันเข้าเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจากความหมายของ            
นักการศึกษาหลายท่าน สรุปได้ว่า วิธีการเชิงระบบ (Systems approach) หมายถึง วิธีการทาง
ความคิดที่เป็นรูปแบบ ซึ่งแสดงให้เห็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมองปัญหาอย่าง
องค์รวม ทั้งนี้รูปแบบของวิธีการหาความรู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวิเคราะห์สังเคราะห์และวาง
รูปแบบการด าเนินการ โดยต้องเกี่ยวพันกับรูปแบบปฎิบัติทั้งภายในและภายนอกโดยใช้ระบบมาเป็น
พ้ืนฐานความคิด ส่วน ธร  สุนทรายุทธ กล่าวถึง“ระบบ”(Systems) ว่าเป็นกลุ่มองค์ประกอบต่างๆ   
ที่มีความสัมพันธ์กัน และมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ท าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือ
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กระท ากิจกรรมให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ตฤณ สุขนวล ได้ศึกษาการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยใช้ทฤษฎีระบบ: กรณีโรงเรียนบ้านทุ่ง โป๊ะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่าเมื่อน าทฤษฎีระบบมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรย่อย
ในระดับปฏิบัติการ จะท าให้เห็นว่า ระบบจะเกิดมีขึ้นได้จากผลรวมของส่วนต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องและท างานร่วมกัน โดยที่ส่วนต่างๆ หรือองค์ประกอบย่อยของระบบนี้อาจจะเป็นระบบย่อย
อีกมากมายหลายระบบที่รวมอยู่ในระบบใหญ่นั้น และจะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันไม่
ทางตรงก็โดยทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงของส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะมีผลกระทบไปยังการท างานของ
ระบบใหญ่ในส่วนรวมโดยอาจเป็นการให้ผลที่ดีขึ้นหรือเป็นผลในทางตรงข้ามก็ได้ ซึ่งในโรงเรียนบ้าน
ทุ่งโป๊ะเมื่อได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และโอกาสแล้ว เห็นว่าปัจจัยส าคัญที่ท าหน้าที่ตัดสินใจ
และเชื่อมโยงระบบย่อยๆ ไปยังระบบใหญ่ๆ ในการพัฒนาองค์กรจากการบริหารโดยใช้ทฤษฎีระบบ
มาช่วยมองท าให้การบริหารจัดการมีความชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเป็นระบบ 
และมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถน าองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ดียิ่งขึ้น  มนตรี มณีวงษ์ 
ศึกษาปัจจัยเชิงระบบที่ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจั งหวัด ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าผลการศึกษาปัจจัยเชิงระบบที่ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมสภาพความเป็นจริงอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาปัจจัยในแต่ละด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านปัจจัย
น าเข้าอยู่ ในระดับมาก ด้านผลผลิตอยู่ ในระดับมาก ด้านผลลัพธ์อยู่ ในระดับม าก และด้าน
กระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สุธิชา ชิตกุล  ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเชิงระบบ 
กับการพัฒนาองค์กร :ศึกษากรณี บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด มหาชน จากการศึกษาพบว่า 
เครื่องมือความคิดเชิงระบบมีความเหมาะสมต่อสภาพปัญหาบริษัท ทั้งนี้โดยมีหลักการส าคัญคือการ
ท าให้พนักงานมองเห็นภาพความเป็นจริง (Current reality) ร่วมกัน ได้แก่ การจัดการให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเสนอภาพทรรศนะร่วมกัน สร้างการประชุมอย่างมีคุณค่า มี
ประเด็นสาระต่อการเปลี่ยนแปลง    สู่ความท้าทายใหม่ๆ การขุดคุ้ยพลังที่ซ่อนเร้นของพนักงานมาใช้
เพ่ือประสานพลัง ขั้นต่อมาคือการเพ่ิมความสามารถในการมองภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 
(การเข้าใจกฎแห่งความจริง) สร้างทักษะการแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์กร ซึ่งต่อไปจะกลายเป็น
ความสามารถหลักที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะขององค์กร และการก้าวสู่องค์กรที่ แข็งแรง มี
ภูมิคุ้มกัน หรือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก็มิใช่เรื่องยากอีกต่อไป จากข้อสนับสนุนดังกล่าวข้างต้นจะ
เห็นว่าตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบนี้ มีความเหมาะสมที่จะบ่งชี้พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้าน “การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้”ได้ 

1.8 ตัวบ่งชี้ด้านที่ 8 คือ “การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational person)” ผู้สร้าง      
แรงบันดาลใจให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญและมีคุณค่าในตนเอง เป็นต้นแบบของบุคลากรในการ  
อุทิศตน และเวลาให้กับการพัฒนา เป็นผู้น าในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างมากกว่าการสั่งการ        
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูง และ มีความมั่นใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี  อินทิรา มีอินทร์เกิด ได้
กล่าวถึง การสร้างแรงบันดาลใจในการท างานวิชาการ มีเป้าหมาย มีการวางแผนที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมาย (เริ่มคิดบวก) แรงบันดาลใจบรรลุ ควรจะหาเรื่องของบุคคลที่ประสบความส าเร็จ อย่างน้อย
จะให้เราได้เกิดความรู้สึกมีแรงกระตุ้น หรือได้รับพลังเพ่ิม และมีข้อมูลเพ่ิมจากบุคคลเหล่านี้ (เกิด 
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องค์ความรู้ใหม่) สุดท้าย ควรมีตั้งรางวัล เมื่อผลลัพธ์ที่ออกมาได้ผลในช่วงระยะเวลาที่เราก าหนดไว้ มี
ความมั่นใจ รักษาทิศทาง หมายความว่า เราควรมีความตื่นตัวอยู่ตลอด ขัดเกลาแผนการ เมื่อมี
เป้าหมายที่วางไว้และตัวเองรู้ว่าท าอย่างไรถึงจะบรรลุเป้าหมายนั้น และเมื่อท าส าเร็จนั่นแสดงให้เห็น
ว่าคุณด าเนินตามแผนไปสู่เส้นทางแห่งดวงดาว อีกประเด็นหนึ่งคือ มองหาเพ่ือนที่ มีแนวความคิด
คล้ายคลึงกันมาเป็นผู้สนับสนุน เพ่ือช่วยพยุงเราเมื่อเรากาลังรู้สึกเหมือนจะหมดแรงใจ และสุดท้าย
ควรจะคอยจดบันทึกความก้าวหน้าในงาน เพ่ือบันทึกหน้าที่ของตนเองว่าสิ่งที่ลงมือท าไปนั้น สิ่งบรรลุ
เป้าหมาย และสิ่งไหนที่ไม่บรรลุ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทาให้ตัวเองสามารถประเมินความส าเร็จของ
ตนเอง แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังอ านาจในตนเองชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการ
คิดและ การกระท าใดๆ ที่พึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งจูงใจ
ภายนอกก่อให้เกิด แรงจูงใจ ขึ้นภายในจิตใจเสียก่อน เพ่ือที่จะกระตุ้นให้เกิดการคิดและการกระท าใน
สิ่งที่พึงประสงค์เหมือน เช่นปกติวิสัยของมนุษย์ ส่วนใหญ่ ไม่ว่าสิ่งที่ตนกระท านั้นจะยากสักเพียงใด 
ตนก็พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายสู่ความส าเร็จที่ต้องการให้จง ได้ แม้จะต้องเสียสละบางสิ่งของ
ตนเองไปบ้าง  ก็พร้อมที่จะเสียสละได้เสมอ ถ้าจะช่วยน ามาซึ่งผลส าเร็จที่ต้องการนั้น ได้จริงๆ มนุษย์
ส่วนใหญ่ที่ใช้พฤติกรรมทางอารมณ์น าหน้าสติปัญญา ปริญญา ตันสกุล เสนอว่า การสร้างแรงบันดาล
ใจของผู้น า  มี 3 ขั้นดังต่อไปนี้ 1) มีความเชื่อมั่นในตนเองมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงพอ ผู้ น าต้อง
เชื่อมั่นในตนเองว่า ผลส าเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก การกระท านั้น สามารถพิชิตมัน
ได้อย่างแน่นอน โดยต้องไม่มีความวิตกกังวล ความลังเลใจ ความสับสนสงสัย และความไม่มั่นใจใน
ตนเอง เข้ามาสอดแทรกในระหว่างการคิดค านึงหรือในขณะที่ก าลังลงมือกระท าสิ่งนั้นอยู่โดยเด็ดขาด 
เพราะมันจะเป็นตัวการลดทอนหรือบ่อนท าลายความเชื่อมั่นในตนเองจนหมดสิ้น เมื่อพลังแห่งความ
เชื่อมั่น    สูญสิ้นพลังความคิด พลังจิต และพลังกายก็จะพลอยถดถอยตามไปด้วย ผู้น าที่มีพลังอ านาจ
ในการกระท าสิ่งใดๆ ได้ส าเร็จ แม้เป็นสิ่งยากก็เหมือนง่าย ล้วนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงด้วยกัน
ทั้งสิ้น     2) ความมุ่งมั่นในการลงมือท า เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้แล้ว 
ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นที่สอง บันไดข้ันที่สอง คือ “ความมุ่งมั่น” ความมุ่งมั่น หมายถึง ความตั้งใจล้นเปี่ยม 
ในอันที่จะท าสิ่งใดๆ ให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และก าลังสติปัญญา
มากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใด และ ไม่ว่าจะยากสักปานใด ก็จะไม่ย่อ
ท้อโดยเด็ดขาดพลังอ านาจแห่งความมุ่งม่ัน จะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านพฤติกรรมของการมีมานะ
พยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความกล้าหาญต่อการฟันฝ่า
อุปสรรค ปัญหา ซึ่งมันจะช่วยให้ คุณสามารถท างานใดๆ ได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะประสบผลส าเร็จ
ได้ และ 3) ความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวังความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง หมายถึง การ
มองเห็นผลส าเร็จที่จะได้จากการกระท าที่มีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่า ถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็นสิ่ง  
ที่น่าท้าทายที่สุด จากข้อสนับสนุนดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบนี้ มีความเหมาะสม
ที่จะบ่งชี้พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้าน “การสร้างแรง
บันดาลใจ”ได้ 
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ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวัดพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการน าแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาไปใช้วัด 360 องศา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสถานศึกษา
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  2. ผู้บริหารโรงเรียนได้น าแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ไปใช้เป็นแนวทางการวัดและประเมินตนเอง เพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป 

  3. หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการก าหนดนโยบาย และมี
การวัดและประเมินพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือการหาวิธีการบริหารจัดการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากผลการวิจัยท าให้ได้สารสนเทศในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

1. การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาอาจ
เหมาะสมในบริบทและสังคมในด้านต่างๆ ในอนาคตสภาพสังคมอาจเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงควรมี
การวิจัยในด้านการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ  

2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเพ่ือศึกษา
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น   

3. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในระดับ
อ่ืนๆ 
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หนังสือขอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ และแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์ 
 

แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
(THE MEASUREMENT INSTRUMENT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP  FOR 

SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATOR)             
 
 

ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง 
1. ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
2. ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
3 ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
4. ดร.จาตุรงค ์ อินทร์รุ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดนครปฐม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
5. ดร.ณรินทร์ ช านาญดู ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
เรื่อง  แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
 

เรียน  ............................................................................... 
 

แบบสัมภาษณ์นี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการ
รวบรวมข้อมูลหรือตัวแปรต่างๆ ส าหรับดุษฎีนิพนธ์เรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ข้อมูลหรือตัวแปรที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ท่านมีค่ายิ่งต่อการ
ด าเนินการวิจัยครั้งนี้และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้วิจัยจะได้น าไป
สังเคราะห์และก าหนดเป็นกรอบในการวิจัยขั้นต่อไป   
 
แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย  2  ตอนดังนี้ 
 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ 
 ตอนที่ 2  ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับการพิจารณาก าหนดตัวแปรเพ่ือเป็นกรอบใน 
 การวิจัย 
 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดียิ่ง          
จึงขอบพระคุณอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
                                                                      

(นางสาวกุหลาบ หงษ์ทอง) 
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที ่1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ – นามสกุล.................................................................................. ...................................................... 
ต าแหน่ง.............................................................................................. .................................................... 
สถานที่ท างาน......................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ................................................ e-mail  ......................... 
วันที่ให้สัมภาษณ์ .........เดือน .........................พ.ศ.2559  เวลา ...................น. ถึง เวลา...................น. 
สถานที่ให้สัมภาษณ์ ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที ่2 : ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับการพิจารณาก าหนดตัวแปร 
เกริ่นน า…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 1. ในทัศนะของท่าน ได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

2. ในทัศนะของท่าน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาควรมี
องค์ประกอบ และหลักที่ส าคัญอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................. ... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

3. ในทัศนะของท่าน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา       
ในองค์ประกอบหลักท่ีควรมีองค์ประกอบย่อยที่ส าคัญใดบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... .......... 
                4. ในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่า คุณลักษณะและพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารที่
แสดงถึงการมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
      5. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ          
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์ครั้งนี้ 

นางสาวกุหลาบ  หงษ์ทอง 
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ภาคผนวก ข  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ และแบบประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 

 
 ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา และค่าความเที่ยงตรง (IOC) เครื่องมืองานวิจัยเรื่อง“แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา” ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้  
 
             รายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จ านวน 5 ท่านคือ 
 

ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง 
1.   ดร.กฤษณา   คิดดี อาจารย์สอนวิชาสถิติ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
การศึกษา คด. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.   ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อ านวยการกลุ่มและส่งเสริมการนิเทศ  
ส านักวิชาการมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
การศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน 

3.   ดร.ประสงค์   กลิ่นบรม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  
อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
การศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. (Educational 
Administration) มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 

4.   ดร.เกศสุดา   เนรมิตธนไพศาล   ผู้อ านวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา  
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
การศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. (Educational 
Administration) มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 

5.   ดร.จิรวรรณ สุรเสียง   ผู้อ านวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  
อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
การศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. (Educational 
Administration) มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
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แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

การพิจารณาความสอดคล้องของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาให้คะแนนความสอดคล้อง โดยเขียนเครื่องหมายลงในช่อง   ที่ตรงกับ 
 ความคิดเห็นของท่าน 
 
 ให้คะแนนเท่ากับ +1  เมื่อแน่ใจว่า เป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงฯ ได ้
 ให้คะแนนเท่ากับ   0  เมื่อไม่แน่ใจว่า เป็นตัวบ่งชี้ทีส่ามารถวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงฯ ได้ 
 ให้คะแนนเท่ากับ  -1  เมื่อแน่ใจว่า เป็นตัวบ่งชี้นีไ้ม่สามารถวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงฯ ได้ 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย   ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 

1. เพศ 
   ชาย    หญิง 

2. อายุ 
        20 – 30 ปี         31 – 40 ปี  
        41 – 50 ปี         50 ปีขึ้นไป  
3. ระดับการศึกษา  
        ปริญญาตรี           
        ปริญญาโท   
        ปริญญาเอก 
4. ประสบการณใ์นการปฏิบัตงิาน 
        ไม่เกิน 5 ปี              5 - 10 ปี  
        11 - 15 ปี           15- 20 ปี 
        21 ปีขึ้นไป 
5. ต าแหน่ง 
        ผู้บริหาร           
        ครู   
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ข้อที่ ตัวบ่งชี ้
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1 ก าหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการบริหารอย่างชัดเจน     
2 เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงวสิัยทศัน์     
3 เป็นผู้น าในการพฒันาวิสัยทัศนข์องโรงเรียนให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 
    

4 มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดความคิด 
ไปสูบุ่คลากรในโรงเรียน 

    

5 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ เปา้ประสงค์และภารกิจของโรงเรียน 

    

6 เป็นแบบอยา่งของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 โดยเน้นการปฏิบัติมากกว่าการสั่งการ 

    

7 กล้าคิด กล้าตัดสินใจและน าเสนอสิ่งใหม่ๆ 
ในการบริหารงาน 

    

8 สามารถท าให้ผู้ร่วมงานท างานดว้ยความรู้สึก
ภาคภูมิใจ 

    

9 ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่ผู้อื่นในการท างาน 

    

10 ค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมมากกว่า 
ความสนใจหรือประโยชน์ของตวัเอง 

    

11 มีความสามารถในการกระตุ้นบคุลากร 
ให้มีความกระตือรือร้นในการท างาน 

    

12 ประพฤติตนเปน็ทีน่่าเคารพ เชือ่ถือ ยกย่อง 
 เลื่อมใสแก่บุคลากร และบุคคลทั่วไป 

    

13 มีความรู้ ความสามารถ แสดงให้เห็นถึงความ 
เฉลียวฉลาดในการบริหารงาน 

    

14 ให้ความส าคัญกับความเชื่อส่วนบุคคล 
ของบุคลากร 

    

15 ให้ความมั่นใจกับบุคลากรที่จะชนะอุปสรรคต่างๆ  
ได้ โดยน าความรู้ หลักการมาใช้ 

    

16 ให้ขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรอย่างเสมอภาค 
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ข้อที่ ตัวบ่งชี ้
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

17 มีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจ 
ต่อบุคลากร 

    

18 สามารถควบคุมอารมณ์ได้แม้ในสถานการณ์ 
ที่วิกฤติ 

    

19 กระตุ้นให้บุคลากรมองปัญหาในหลายๆ 
มุมมอง 

    

20 เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ให้บุคลากร 
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 
 

    

21 แสดงความสามารถจนเป็นที่ศรทัธา  
และไว้วางใจแก่บุคลากร 

    

22 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

    

23 ให้ความเป็นมิตร แสดงความมนี้ าใจ  
ให้ความเป็นกันเองกับบุคลากร 

    

24 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น อุทศิตน  
ผูกพันกับสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

    

25 แสดงให้ผู้อื่นรู้สึกถึงพลังอ านาจ (power)  
และ ความมัน่ใจในตัวเอง 

    

26 แสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความศรัทธาในสถานศึกษา 
อย่างแท้จริง 

    

27 แสดงให้บุคลากรเห็นถึงความมุ่งมั่น  
ในอุดมการณ์ ความคิด ความเชื่อและค่านิยม 

    

28 สามารถโน้มนา้วให้บุคลากรเสียสละประโยชน์ 
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

    

29 มีทักษะการพูด แสดงให้บุคลากรเห็นว่าความรัก
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถช่วยสร้าง
บรรยากาศที่ดี ในการท างานได้ 
 

    

30 มีความเป็นกัลยาณมิตร เปิดใจกว้าง รับฟัง 
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของบคุลากร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    

31 ท าให้บุคลากรเกิดความภาคภูมใิจ 
เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือในการท างาน 
 

    

32 หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ส่วนตน 
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ข้อที่ ตัวบ่งชี ้
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

33 แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดและความสามารถ
ในการท างานเปน็ที่ยอมรับของบุคลากรและบุคคล
ทั่วไป 

    

34 แสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่ชัดเจนในการ 
แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาโตแ้ย้งที่เกิดขึ้น 

    

35 แสดงให้บุคลากรเห็นว่าโรงเรียน 
เป็นของทุกคน 

    

36 มีมาตรฐานในการปฏบิัติงานสงู     
37 สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากร 

เห็นถึงความส าคัญและมีคุณค่าในตนเอง 
    

38 มีความมั่นใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี     
39 เป็นต้นแบบของบุคลากรในการอุทิศตน  

และเวลาให้กับการพัฒนา 
    

40 ให้ความไว้วางใจบุคลากรและส่งเสริม 
ให้มีการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น 

    

41 สร้างแรงบนัดาลใจให้บุคลากรเห็นคุณค่า 
และความส าคัญในตนเอง 

    

42 มีเทคนิควิธีการในการกระตุ้นแรงบันดาลใจให้
บุคลากร 

    

43 ให้ก าลังใจ ดูแลบุคลากรทั้งเร่ืองงาน 
และเร่ืองส่วนตัว 

    

44 มอบหมายงานให้บุคลากรตามความสามารถ 
และความสนใจ 

    

45 กระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญ  
และคุณค่าของงาน 

    

46 กระตุ้นให้บุคคลากรได้ทดลองโครงการใหม่ๆ  
หรือท างานที่ทา้ทายความสามารถ 

    

47 ให้โอกาสผู้ร่วมงานในการอาสาท างาน 
เพื่อแสดงความสามารถและสรา้งความภาคภูมิใจ 
ต่อผล ส าเร็จของงานที่เกิดขึ้น 

    

48 ส่งเสริมการทดลองและเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ   
เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา 

    

49 มีความกระตือรือร้นในการท างานให้ส าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่ได้ตัง้ไว ้
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ข้อที่ ตัวบ่งชี ้
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

50 ใช้การบริหารงานแบบมสี่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 

    

51 ให้บุคลากรรู้สึกอบอุ่นใจในการปฏิบัติงาน 
 

    

52 อธิบายผลดี ผลเสยีของการน าวธิีการใหม่ๆ 
มาใช้ในการปฏบิัติงาน 

    

53 กระตุ้นให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม  
และมีเจตคติที่ดีต่อการท างานเพื่อองค์กร 
 

    

54 เสริมสร้างขวัญ และก าลังใจให้กับบุคลากร 
เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา 

    

55 ส่งเสริมให้บุคลากรมองเป้าหมาย 
ในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน 

    

56 ส่งเสริมให้บุคลากรอุทิศตน เพื่อการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

    

57 มีความรู้ ความสามารถให้บุคลากรเกิดความเชื่อม่ัน
ในตัวผู้บริหาร 

    

58 สร้างความเชื่อมัน่ในความสามารถของตนเอง 
และทีมงาน 

    

59 แสดงความเชื่อมั่นวา่จะสามารถด าเนินงานได้ 
ตามเป้าประสงค ์

    

60 มีความหนักแน่น มัน่คงในความคิดและอุดมการณ์ 
 

    

61 มองปัญหาเชิงบวก ใช้วิกฤติเป็นโอกาส 
ในการพัฒนางาน 

    

62 กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานสะท้อนกลับพฤติกรรมการ
ท างานอย่างเต็มความสามารถ 
 

    

63 ก าหนดผลลัพธ์ทีไ่ด้เกินกว่าความคาดหวังปกติ 
 

    

64 สร้างบรรยากาศการติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย 
และเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกนัและกนั 
 

    

65 แสดงให้บุคลากรเห็นว่าโรงเรียน 
เป็นของทุกคนที่ควรรักและผูกพัน 
 

    

66 สนับสนนุ จูงใจให้บุคลากรเพิ่มความพยายาม 
ในการท างานมากข้ึนกว่าปกติเพื่อบรรลุ 
ตามวิสัยทัศน ์
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ข้อที่ ตัวบ่งชี ้
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

67 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่น 
กระตือรือร้นและต้องการบรรลุเป้าหมาย  

    

68 ให้โอกาสผู้ร่วมงานปฏิบัตงิานทีไ่ด้รับมอบหมาย
อย่างเต็มที่ 

    

69 พิจารณาความดี ความชอบแก่บุคลากร 
ที่อุทิศตนให้กับงาน 

    

70 เป็นแบบอยา่งที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน 
และประสานชุมชน 

    

71 ปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานโดยค านงึถึง 
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน 

    

72 ให้การสนับสนุนวิธีการท างานของบุคลากร 
ในโรงเรียนเป็นรายบุคคล 

    

73 ส่งเสริมให้บุคลากรได้พฒันาตนเอง 
ในเร่ืองใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

    

74 มอบหมายงานให้บุคลากรโดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

    

75 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชนต์่อความก้าวหน้า 
ของผู้ร่วมงานเปน็รายบุคคล 

    

76 ให้ความรู้และข้อมูลที่ทันสมัยแก่บุคลากร     
77 สร้างบรรยากาศในการท างานดว้ยความเก้ือกูลกัน     
78 ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นทีเ่ปิดกว้าง 

ให้กับบุคลากร 
    

79 ไม่ยึดติดกับหลักการ ทฤษฎีจนเกินไป 
และมีความยืดหยุน่ทางความคดิ 

    

80 ประเมินผลการปฏิบัตงิานตามความสามารถ 
ของบุคลากรแต่ละคน 

    

81 ผู้บริหารเป็นผูน้ าในการใช้ และการจัดการความรู้
เป็นฐานในการพฒันาการปฏิบตัิงาน 

    

82 มีความสามารถในการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ  
ให้แก่บุคลากร 

    

83 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดเก็บข้อมูล 
การค้นคว้าองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนทัศน์
ได้อย่างรวดเร็ว 

    

84 มีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเปน็ระบบ     
 



 

 
 
 

236 

ข้อที่ ตัวบ่งชี ้
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

85 มีความสามารถในการท าความเข้าใจ 
กับปัญหา วนิิจฉัย และแก้ปญัหาได้ 

    

86 ร่วมกับบุคลากรแก้ปัญหาตา่งๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ 

    

87 แสดงให้บุคลากรมองปัญหาเปน็สิ่งที่ทา้ทาย เป็น
โอกาสในการเอาชนะและแก้ปญัหาร่วมกัน 
ของทุกคน 

    

88 พิสูจน์ให้บุคลากรเห็นว่าสามารถเอาชนะปัญหา และ
อุปสรรคได้โดยความร่วมมือ ร่วมใจ 
ของบุคลากร 

    

89 กระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมที่ตอ้งการ 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

    

90 กระตุ้นให้บุคลากรแสดงความคดิเห็น 
อย่างมีเหตุผล และยอมรับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น
ที่แตกต่างจากตน 

    

91 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการหาแนวทางใหม่ๆ
เพื่อแก้ไขปัญหา 

    

92 ช่วยชี้แนะบุคลากรในการแก้ปญัหา  
เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

    

93 ให้ความส าคัญกับเรื่องการก าหนดโครงสร้างหลักใน
การท างาน 

    

94 เน้นที่ความเร็วและประสทิธิผลในการตัดสนิใจ     
95 ตรวจสอบประเด็นส าคัญของปญัหาในการท างาน

โดยใช้ข้อมูลหลักฐาน 
    

96 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่ 

    

97 แสวงหามุมมองที่แตกต่างเมื่อตอ้งการแก้ปัญหา     
98 แก้ไขปัญหาเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและการอยู่รอด

โดยอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์เดิม 
    

99 หาข้อมูลที่หลากหลายเพื่อช่วยสนับสนนุการคิดหา
วิธีการ ค าตอบที่ดีทีสุ่ดเพื่อความมั่นคง 
ในอนาคต 

    

 
 
 



 

 
 
 

237 

ข้อที่ ตัวบ่งชี ้
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

100 วินิจฉัยปัญหาต่างๆอยา่งรอบคอบและเป็นเอกฉันท์
ก่อนตัดสินใจสั่งการ 

    

101 ให้ความส าคัญกับความเจริญก้าวหน้า การปรับตัว
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง        

    

102 ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพฒันาความสามารถ
พิเศษ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ 

    

103 สนับสนนุให้บุคลากรใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา 

    

104 จูงใจให้บุคลากรสืบคน้ข้อมูลข่าวสารที่ทนัสมัย เพื่อ
พัฒนางาน 

    

105 ชักชวนให้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชนส์ูงสุด 

    

106 ตระหนักเห็นความส าคัญของการพัฒนางานด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย 

    

107 กล้าเสี่ยงและคิดค้นสิง่ใหม่ๆ     
108 มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยทีางการศึกษา 
    

109 น าภาพรวมที่เป็นจุดเดน่มาเปน็จุดเน้นในการพฒันา     
110 ปฏิบัติงานโดยมุ่งความส าเร็จของโรงเรียนด้วยวิธีที่

หลากหลายตามบริบท 
    

111 ให้การดูแลเอาใจใส่บุคลากรเป็นรายบุคคล     
112 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเห็นคุณค่าในตนเอง     

113 ให้ค าปรึกษา แนะแนวทางก้าวหน้าให้บุคลากร     

114 สนับสนนุให้บุคลากรพัฒนาความสามารถ  
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

    

115 เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
ตามความต้องการ 

    

116 รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร แต่ละบุคคล     

117 สร้างความสัมพันธ์กบับุคลากร บนพืน้ฐาน 
ของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
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ข้อที่ ตัวบ่งชี ้
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

118 เคารพในความแตกต่างระหวา่งบุคคล     
119 รักษาความสัมพนัธ์กับครูและผูม้ีส่วนได้ 

ส่วนเสียเชิงความร่วมมือ 
    

120 มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ 
และความถนัด แตล่ะบุคคล 

    

121 สร้างบรรยากาศให้บุคลากรได้มกีารพบปะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดและเสนอแนะร่วมกัน 

    

122 ส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง     
123 แสดงความชื่นชมในความสามารถและผลงาน 

ของบุคลากร 
    

124 และบุคลากรยอมรับซึ่งกันและกัน 
ตามบทบาทภาระหนา้ที่ 

    

125 ให้ในสิ่งที่บุคลากรต้องการเพื่อตอบแทนกับการ
ปฏิบัติงาน 

    

126 ให้รางวัลและลงโทษบุคคลที่เหมาะสม 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานการท างานที่สงู 

    

127 สร้างความเชื่อมัน่ให้กับบุคลากรด้านสวสัดิการ 
และความเจริญก้าวหนา้ในการท างาน 

    

128 แสดงการยอมรับ ชืน่ชม ประกาศให้สาธารณะชน
รับรู้เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมาย 

    

129 ใช้ความสามารถเฉพาะต้วเข้ามาช่วยมากกว่า 
การใช้การบังคับบัญชาตามสายงาน 

    

130 สนับสนนุให้บุคลากรไดพ้ัฒนาตนเองเข้ารับ 
การอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถเพิ่มข้ึน 

    

131 สร้างความสัมพันธ์กบับุคลากร  
เป็นรายบุคคล 

    

132 เปิดโอกาสให้บุคลากรใช้ความสามารถพิเศษในการ
ปฏิบัติงาน อย่างเต็มศักยภาพ 

    

133 ชี้แจงให้บุคลากรทราบชัดเจนถึงผลตอบแทนที่จะ
ได้รับหากท างานถึงเกณฑ์มาตรฐาน 

    

134 แสดงความเชื่อถือและความพงึพอใจเมื่อบุคลากร
ปฏิบัติงานส าเร็จ 
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ข้อที่ ตัวบ่งชี ้
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

135 ยอมรับในความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและแนะน า ให้โอกาสในการปรับปรุงแก้ไข 

    

136 และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
ภายใต้ความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

    

137 ให้ความส าคัญกับการปฏบิัติงานอย่างทุ่มเท     
138 สร้างความเข้าใจให้บุคลากรทราบถึงประโยชน์ 

ที่จะได้รบัเมื่อปฏิบัติงานบรรลุวตัถุประสงค์ 
    

139 สร้างความมัน่ใจให้กับบุคลากรว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ 

    

140 แสดงการยอมรับ ชืน่ชม ประกาศให้สาธารณะชน
รับรู้เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมาย 

    

141 ใช้วิธีการท างานแบบใกลช้ิด มีปฏิสัมพันธ์     
142 ติดตามผลการปฏิบตัิงานของบคุลากร 

เพื่อหาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดข้อบกพร่อง 
    

143 มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการบริหาร 
จัดการแนวใหม่ 

    

 
 
 

 
ลงชื่อ………………………………………… ผู้ประเมิน 

                                                             (...................................................) 
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ตารางที่  32  การวิเคราะห์หาคา่ IOC ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
 มัธยมศึกษา 
 

ประเด็น 
ที่ 

 

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 

รวม 
R 

ดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
3 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
4 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
5 +1 0 +1 +1 0 3 0.60 สอดคล้อง 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
8 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
10 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
11 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
13 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
17 0 0 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 
18 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
19 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
22 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
23 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
24 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
25 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
29 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่  32  การวิเคราะห์หาคา่ IOC ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
 มัธยมศึกษา (ต่อ) 
 

ประเด็น 
ที่ 

 

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 

รวม 
R 

ดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
31 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
33 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
34 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
35 +1 0 +1 0 +1 3 0.60 สอดคล้อง 
36 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
39 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
40 +1 +1 0 +1 +1 5 0.80 สอดคล้อง 
41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
42 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
43 +1 0 +1 0 +1 3 0.60 สอดคล้อง 
44 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
45 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
47 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
48 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
49 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
50 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
51 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
52 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
53 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
54 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
55 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
56 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
57 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
58 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
59 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
60 +1 +1 0 +1 +1 5 0.80 สอดคล้อง 
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ตารางที่  32  การวิเคราะห์หาคา่ IOC ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
 มัธยมศึกษา (ต่อ) 
 

ประเด็น 
ที่ 

 

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 

รวม 
R 

ดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
61 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
62 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
63 +1 0 +1 0 +1 3 0.60 สอดคล้อง 
64 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
65 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
66 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
67 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
68 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
69 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
70 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
71 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
72 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
73 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
74 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
75 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
76 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
77 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
78 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
79 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
80 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
81 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
82 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
83 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
84 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
85 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
86 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
87 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
88 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
89 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
90 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่  32  การวิเคราะห์หาคา่ IOC ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
 มัธยมศึกษา (ต่อ) 
 

ประเด็น 
ที่ 

 

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 

รวม 
R 

ดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
91 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
92 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
93 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
94 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
95 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
96 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
97 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
98 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
99 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
100 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
101 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
102 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
103 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
104 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
105 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
106 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
107 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
108 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
109 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
110 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
111 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
112 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
113 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
114 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
115 +1 0 +1 0 0 2 0.40 ไม่สอดคล้อง 
116 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
117 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
118 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
119 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
120 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่  27  การวิเคราะห์หาคา่ IOC ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
 มัธยมศึกษา (ต่อ) 
 

ประเด็น 
ที่ 

 

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 

รวม 
R 

ดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
121 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
122 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
123 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
124 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
125 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
126 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
127 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
128 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
129 +1 0 +1 0 0 2 0.40 ไม่สอดคล้อง 
130 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
131 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
132 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
133 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
134 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
135 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
136 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
137 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
138 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
139 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
140 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
141 0 0 +1 0 +1 2 0.40 ไม่สอดคล้อง 
142 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
143 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ค  
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย รายชื่อโรงเรียนที่ทดลองใช้เครื่องมือ 

และผลการค านวณค่า Reliability 
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รายช่ือโรงเรียนที่ทดลองใช้เครื่องมือ 
 
 

ล าดับที ่ รายชื่อโรงเรียน สังกัด จังหวัด 
1. แม่สายประสิทธิศาสตร ์   สพม. เขต 36 เชียงราย 
2. เสริมงามวิทยาคม   สพม. เขต 35 ล าปาง 
3. ท่าวังผาวิทยาคม   สพม. เขต 37 น่าน 
4. ค่ายบางระจันวิทยาคม  สพม. เขต 5 สิงห์บุรี 
5. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 
6. ขาณุวิทยา   สพม. เขต 41 ก าแพงเพชร 
7. มะขามสรรเสริญ   สพม. เขต 17 จันทบุร ี
8. แสนสุข   สพม. เขต 18 ชลบุร ี
9. บรมราชินนีาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุร ี
10. ห้วยทรายประชาสรรค ์   สพม. เขต 10 เพชรบุรี 
11. ยโสธรพิทยาคม   สพม. เขต 19 ยโสธร 
12. กาฬสินธุ ์   สพม. เขต 24 กาฬสินธุ ์
13. พุทไธสง   สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
14. ปากพนงั   สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
15. สภาราชนิี จังหวัดตรัง   สพม. เขต 13 ตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1010720045
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1010720064
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1010720134
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.985 .988 140 
 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 649.9000 2156.921 .463 .985 

VAR00002 650.0000 2137.724 .685 .985 

VAR00003 649.9333 2139.926 .730 .985 

VAR00004 649.9667 2142.861 .751 .985 

VAR00005 650.0667 2137.926 .624 .985 

VAR00006 650.0333 2140.378 .701 .985 

VAR00007 650.0000 2146.207 .593 .985 

VAR00008 650.0333 2146.102 .668 .985 

VAR00009 649.9333 2153.099 .472 .985 

VAR00010 649.9000 2151.197 .592 .985 

VAR00011 649.9333 2155.168 .491 .985 

VAR00012 649.9000 2147.403 .678 .985 

VAR00013 650.0333 2143.413 .726 .985 

VAR00014 650.3333 2144.713 .482 .985 

VAR00015 649.9667 2146.723 .667 .985 

VAR00016 650.0000 2145.586 .605 .985 

VAR00017 650.0333 2146.654 .527 .985 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00018 650.0333 2150.033 .432 .985 

VAR00019 650.0000 2135.448 .725 .985 

VAR00020 649.9000 2137.817 .784 .985 

VAR00021 649.8333 2157.868 .471 .985 

VAR00022 649.8333 2153.040 .588 .985 

VAR00023 649.8667 2150.671 .622 .985 

VAR00024 649.9000 2151.610 .583 .985 

VAR00025 649.8667 2152.395 .582 .985 

VAR00026 649.8667 2155.154 .518 .985 

VAR00027 649.9333 2147.237 .667 .985 

VAR00028 650.0000 2149.448 .601 .985 

VAR00029 649.9000 2140.645 .728 .985 

VAR00030 649.8667 2156.671 .482 .985 

VAR00031 649.9667 2162.723 .281 .985 

VAR00032 649.7667 2161.978 .413 .985 

VAR00033 649.9333 2163.582 .306 .985 

VAR00034 649.9000 2154.300 .522 .985 

VAR00035 649.9667 2157.206 .439 .985 

VAR00036 650.0000 2158.138 .414 .985 

VAR00037 649.8667 2160.395 .396 .985 

VAR00038 649.9667 2156.999 .443 .985 

VAR00039 649.7333 2160.409 .489 .985 

VAR00040 649.7333 2160.064 .498 .985 

VAR00041 649.9667 2151.413 .565 .985 

VAR00042 650.0000 2137.103 .696 .985 

VAR00043 650.0333 2138.516 .668 .985 

VAR00044 649.8000 2148.441 .622 .985 

VAR00045 649.9667 2145.551 .611 .985 

VAR00046 650.0333 2148.033 .555 .985 

VAR00047 650.0000 2132.759 .772 .985 

VAR00048 649.8333 2143.523 .705 .985 

VAR00049 649.9333 2141.720 .694 .985 

VAR00050 649.9333 2147.099 .670 .985 

VAR00051 650.0667 2143.857 .715 .985 

VAR00052 650.0333 2148.171 .624 .985 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00053 649.9667 2139.275 .733 .985 

VAR00054 649.9667 2140.792 .703 .985 

VAR00055 649.8667 2148.464 .673 .985 

VAR00056 649.8667 2148.464 .673 .985 

VAR00057 649.9333 2147.306 .665 .985 

VAR00058 649.8000 2151.821 .646 .985 

VAR00059 649.9333 2153.857 .520 .985 

VAR00060 649.8333 2150.006 .661 .985 

VAR00061 649.9333 2148.409 .641 .985 

VAR00062 649.9667 2149.826 .529 .985 

VAR00063 650.0333 2149.620 .525 .985 

VAR00064 650.0000 2151.793 .487 .985 

VAR00065 649.9333 2144.823 .572 .985 

VAR00066 649.7667 2160.185 .461 .985 

VAR00067 649.8333 2154.282 .558 .985 

VAR00068 649.8000 2152.993 .616 .985 

VAR00069 649.7667 2132.254 .502 .985 

VAR00070 649.7333 2129.926 .535 .985 

VAR00071 649.7000 2132.976 .529 .985 

VAR00072 649.7333 2130.754 .548 .985 

VAR00073 649.6667 2130.023 .575 .985 

VAR00074 649.7000 2132.700 .533 .985 

VAR00075 649.7667 2131.771 .529 .985 

VAR00076 649.7000 2125.459 .621 .985 

VAR00077 649.7667 2129.564 .555 .985 

VAR00078 649.8333 2126.695 .576 .985 

VAR00079 649.9333 2122.961 .564 .985 

VAR00080 649.7667 2128.254 .570 .985 

VAR00081 649.8000 2119.614 .640 .985 

VAR00082 649.7000 2124.631 .631 .985 

VAR00083 649.9333 2160.478 .374 .985 

VAR00084 649.9000 2150.162 .616 .985 

VAR00085 649.8000 2151.338 .658 .985 

VAR00086 649.8667 2146.257 .630 .985 

VAR00087 649.8333 2144.764 .679 .985 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00088 649.9000 2141.266 .716 .985 

VAR00089 649.9667 2140.171 .715 .985 

VAR00090 649.9000 2148.576 .652 .985 

VAR00091 649.7667 2148.530 .771 .985 

VAR00092 649.9000 2153.748 .535 .985 

VAR00093 649.8333 2146.075 .756 .985 

VAR00094 649.9000 2146.438 .505 .985 

VAR00095 649.8000 2150.648 .575 .985 

VAR00096 649.8667 2147.706 .601 .985 

VAR00097 649.8333 2149.868 .664 .985 

VAR00098 649.9333 2142.133 .686 .985 

VAR00099 649.8000 2151.683 .649 .985 

VAR00100 649.9333 2141.306 .634 .985 

VAR00101 649.8333 2145.109 .779 .985 

VAR00102 649.9667 2127.482 .745 .985 

VAR00103 649.8333 2146.764 .637 .985 

VAR00104 649.7333 2150.616 .768 .985 

VAR00105 649.8000 2146.028 .674 .985 

VAR00106 649.8333 2142.971 .716 .985 

VAR00107 649.9333 2143.030 .669 .985 

VAR00108 649.8667 2144.533 .765 .985 

VAR00109 649.8333 2145.592 .767 .985 

VAR00110 649.8667 2155.568 .508 .985 

VAR00111 649.9333 2155.306 .387 .985 

VAR00112 649.7333 2150.271 .778 .985 

VAR00113 649.7000 2152.286 .791 .985 

VAR00114 649.8000 2153.269 .609 .985 

VAR00115 649.7667 2157.151 .541 .985 

VAR00116 649.8333 2150.075 .659 .985 

VAR00117 649.9333 2150.616 .592 .985 

VAR00118 649.9667 2149.068 .616 .985 

VAR00119 649.8000 2156.993 .515 .985 

VAR00120 649.8333 2147.523 .721 .985 

VAR00121 649.8333 2150.557 .648 .985 

VAR00122 649.8667 2146.464 .720 .985 

VAR00123 649.9000 2148.576 .652 .985 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00124 649.9667 2142.792 .753 .985 

VAR00125 650.1333 2160.533 .207 .986 

VAR00126 649.9333 2153.099 .472 .985 

VAR00127 650.0667 2159.237 .222 .986 

VAR00128 649.8667 2147.637 .602 .985 

VAR00129 649.9000 2154.783 .511 .985 

VAR00130 649.8333 2151.868 .616 .985 

VAR00131 649.9667 2160.171 .273 .985 

VAR00132 649.8000 2142.028 .761 .985 

VAR00133 649.8333 2159.109 .380 .985 

VAR00134 649.7000 2154.079 .734 .985 

VAR00135 649.8000 2146.028 .674 .985 

VAR00136 649.8667 2144.533 .665 .985 

VAR00137 650.0333 2145.551 .503 .985 

VAR00138 649.9000 2146.300 .554 .985 

VAR00139 650.1000 2150.507 .317 .986 

VAR00140 649.8000 2152.855 .527 .985 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

654.5667 2177.771 46.66660 140 
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ภาคผนวก ง  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล  

รายชื่อโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายชื่อโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
ล าดับที ่ รายชื่อโรงเรียน สังกัด จังหวัด 

1. โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
2. วัดสังเวช สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
3. สายปญัญา ในพระราชนิูปถัมภ์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
4. ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
5. ศึกษานาร ี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
6. โพธิสารพทิยากร สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
7. ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
8. ชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
9. วัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

รวม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 9 โรงเรียน 
10. วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
11. สายน้า้ผึง้ ในพระอุปถัมภ์ ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
12. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
13. บดินทรเดชา (สงิห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
14. หอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
15. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
16. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

รวม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 7 โรงเรียน 
17. ราษฎร์นิยม สพม. เขต 3 นนทบุรี 
18. ศรีบุณยานนท ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี 
19. สตรีนนทบุร ี สพม. เขต 3 นนทบุรี 
20. ไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี 
21. จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 
22. ท่าเรือ "นิตยานุกลู" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 
23. อยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 

รวม สพม. เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) 7 โรงเรียน 
24. คณะราษฎร์บ้ารุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธาน ี
25. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถ

สารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
สพม. เขต 4 ปทุมธาน ี

26. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธาน ี
27. สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุร ี สพม. เขต 4 สระบุร ี

http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1010720048
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1010720045
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1010720064
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1010720134
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1010720076
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1010720087
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1010720079
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1010720090
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1010720099
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720066&Area_CODE=101702
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720126&Area_CODE=101702
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720070&Area_CODE=101702
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720113&Area_CODE=101702
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720122&Area_CODE=101702
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720127&Area_CODE=101702
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1010720133&Area_CODE=101702
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1013270178
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1013270182
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1013270182
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1013270181
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1019600301


 

 
 
 

256 

รายชื่อโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ล าดับที ่ รายชื่อโรงเรียน สังกัด จังหวัด 
28. หนองแซงวิทยา สพม. เขต 4 สระบุร ี
29. เทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุร ี

รวม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)  6  โรงเรียน 
30. อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 
31 วิเศษชัยชาญวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 
32. สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง 
33. พิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุร ี
34. จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุร ี
35. สิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี 
36. บางระจนัวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี 
37. ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 
38. หันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท 

รวม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)  9  โรงเรียน 
39. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

ฉะเชิงเทรา 
สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 

40. มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 
41. ดัดดรุณ ี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 
42. วัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 
43. วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 
44. ปทุมคงคาสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 
45. ราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 
46. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

สมุทรปราการ 
สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 

รวม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)  8  โรงเรียน 
47. ปราจิณราษฎรอ้ารุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุร ี
48. ลาดตะเคียนราษฎร์บา้รุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุร ี
49. นครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก 
50. บ้านนา นายกพิทยากร สพม. เขต 7 นครนายก 
51. สระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว 
52. ทัพพระยาพทิยา สพม. เขต 7 สระแก้ว 

รวม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)  6  โรงเรียน 
 

http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1019600310
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1019600321
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1015670160&Area_CODE=101705
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1015670171&Area_CODE=101705
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1015670161&Area_CODE=101705
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1016490393&Area_CODE=101705
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1016490404&Area_CODE=101705
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1017610141&Area_CODE=101705
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1017610143&Area_CODE=101705
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1018090208&Area_CODE=101705
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1018090220&Area_CODE=101705
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1024070344&Area_CODE=101706
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1024070344&Area_CODE=101706
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1024070351&Area_CODE=101706
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1024070321&Area_CODE=101706
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1024070322&Area_CODE=101706
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1011570164&Area_CODE=101706
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1011570172&Area_CODE=101706
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1011570161&Area_CODE=101706
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1011570166&Area_CODE=101706
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1011570166&Area_CODE=101706
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1025290265&Area_CODE=101707
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1025290273&Area_CODE=101707
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1026170152&Area_CODE=101707
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1026170157&Area_CODE=101707
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1026170157&Area_CODE=101707
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1027740312&Area_CODE=101707
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รายชื่อโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ล าดับที ่ รายชื่อโรงเรียน สังกัด จังหวัด 
53. เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี สพม. เขต 8 ราชบุร ี
54. คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ สพม. เขต 8 ราชบุร ี
55. โพธาวฒันาเสน ี สพม. เขต 8 ราชบุร ี
56. ท่ามะขามวทิยา สพม. เขต 8 ราชบุร ี
57. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ                  

พระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี
สพม. เขต 8 กาญจนบุร ี

58. พนมทวนชนปูถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุร ี
59. ท่ามะกาวทิยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุร ี
60. ประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุร ี

รวม สพม. เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)  8  โรงเรียน 
61. สงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 
62. ศรีประจันต์ (เมธีประมุข) สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 
63. บรรหารแจ่มใสวิทยา5 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 
64. ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 
65. สามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 
66. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

(พระต้าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
สพม. เขต 9 นครปฐม 

67. ภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 
68. วัดห้วยจรเข้วิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 
69. ศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 

รวม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)  9  โรงเรียน 
70. พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร ี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 
71. จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุร ี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 
72. คงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี 
73. ประจวบวทิยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ ์
74. ชัยเกษมวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ ์
75. กุยบุรีวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ ์
76. ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม 
77. สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม 

รวม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม) 8  โรงเรียน 
 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1070480358&Area_CODE=101708
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1070480375&Area_CODE=101708
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1070480378&Area_CODE=101708
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020468&Area_CODE=101708
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020468&Area_CODE=101708
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020472&Area_CODE=101708
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020473&Area_CODE=101708
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020477&Area_CODE=101708
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1076370247&Area_CODE=101710
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1076370259&Area_CODE=101710
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1076370251&Area_CODE=101710
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1077280239&Area_CODE=101710
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1077280248&Area_CODE=101710
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1077280242&Area_CODE=101710
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1075580096&Area_CODE=101710
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1074590111&Area_CODE=101710
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รายชื่อโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ล าดับที ่ รายชื่อโรงเรียน สังกัด จังหวัด 
78. สุราษฎร์ธาน ี สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธาน ี
79. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ      

สุราษฎร์ธาน ี
สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธาน ี

80. ไชยาวิทยา สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธาน ี
81. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย            

สุราษฎร์ธาน ี
สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธาน ี

82. พระแสงวิทยา สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธาน ี
83. ศรียาภัย สพม. เขต 11 ชุมพร 
84. ท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. เขต 11 ชุมพร 
85. ปากน้า้หลังสวนวิทยา สพม. เขต 11 ชุมพร 
86. พะโต๊ะวทิยา สพม. เขต 11 ชุมพร 

รวม สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร 9  โรงเรียน 
87. เบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
88. จุฬาภรณราชวทิยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 

89. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ นครศรีธรรมราช 

สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 

90. สตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
91. ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์     

รัชมังคลาภิเษก 
สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 

92. นาบอน สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
93. ทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
94. พัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 
95. สตรีพัทลุง สพม. เขต 12 พัทลุง 
96. ควนขนุน สพม. เขต 12 พัทลุง 
97. ตระพังพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 
98. หัวไทรบ้ารุงราษฎร์ สพม. เขต 12 พัทลุง 
99. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. เขต 12 พัทลุง 
100. ศรีบรรพตพิทยาคม สพม. เขต 12 พัทลุง 

รวม สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง 14  โรงเรียน 
 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1084640538&Area_CODE=101711
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1084640547&Area_CODE=101711
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1084640547&Area_CODE=101711
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1084640555&Area_CODE=101711
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1084640557&Area_CODE=101711
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1084640557&Area_CODE=101711
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1084640577&Area_CODE=101711
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1086110284&Area_CODE=101711
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1086110289&Area_CODE=101711
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1086110298&Area_CODE=101711
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1086110302&Area_CODE=101711
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210774&Area_CODE=101712
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210781&Area_CODE=101712
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210781&Area_CODE=101712
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210849&Area_CODE=101712
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210849&Area_CODE=101712
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210805&Area_CODE=101712
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210815&Area_CODE=101712
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210815&Area_CODE=101712
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210812&Area_CODE=101712
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210813&Area_CODE=101712
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1093340262&Area_CODE=101712
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1093340261&Area_CODE=101712
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1093340273&Area_CODE=101712
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210826&Area_CODE=101712
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210833&Area_CODE=101712
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210801&Area_CODE=101712
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1093340283&Area_CODE=101712
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รายชื่อโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ล าดับที ่ รายชื่อโรงเรียน สังกัด จังหวัด 
101. ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 13 ตรัง 
102. ตรังรังสฤษฎ์ สพม. เขต 13 ตรัง 
103. ห้วยยอด สพม. เขต 13 ตรัง 
104. เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 กระบี่ 

    
106. คลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 กระบี่ 

รวม สพม. เขต 13 ตรัง กระบี่  6  โรงเรียน 
107. สตรีพังงา สพม. เขต 14 พังงา 
108. ภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 ภูเก็ต 
109. สตรีระนอง สพม. เขต 14 ระนอง 
110. กระบุรีวิทยา สพม. เขต 14 ระนอง 

รวม สพม. เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)  4  โรงเรียน 
111. ร่มเกล้า สพม. เขต 15 นราธิวาส  
112. ตันหยงมัส สพม. เขต 15 นราธิวาส  
113. เบญจมราชูทิศ จงัหวัดปัตตาน ี สพม. เขต 15 ปัตตาน ี
114. วุฒิชัยวทิยา สพม. เขต 15 ปัตตาน ี
115. คณะราษฎรบ้ารุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 ยะลา 
116. สตรียะลา สพม. เขต 15 ยะลา 

รวม สพม. เขต (15 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)  6  โรงเรียน 
117. นวมินทราชูทิศ ทักษณิ สพม. เขต 16 สงขลา 
118. ระโนด สพม. เขต 16 สงขลา 
119. หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 สงขลา 
120. หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา สพม. เขต 16 สงขลา 
121. เขาแดงกุศลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 
122. สตูลวิทยา สพม. เขต 16 สตูล 
123. พิมานพิทยาสรรค ์ สพม. เขต 16 สตูล 
124. สาครพิทยาคาร สพม. เขต 16 สตูล 

รวม สพม. เขต 16 (สงขลา สตูล)  8  โรงเรียน 
 
 
 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1092140338&Area_CODE=101713
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1092140341&Area_CODE=101713
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1092140346&Area_CODE=101713
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1081010235&Area_CODE=101713
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1081010247&Area_CODE=101713
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1082330175&Area_CODE=101714
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1083400058&Area_CODE=101714
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1085460094&Area_CODE=101714
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1085460098&Area_CODE=101714
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240354
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240355
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1094300329
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1094300335
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1095440214
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1095440215
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1090550488
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1090550504
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1090550513
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1090550520
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1090550501
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1091560167
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1091560168
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1091560173


 

 
 
 

260 

รายชื่อโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ล าดับที ่ รายชื่อโรงเรียน สังกัด จังหวัด 
125. เบญจมราชูทิศ จงัหวัดจันทบุร ี สพม. เขต 17 จันทบุร ี
126. เบญจมานสุรณ ์ สพม. เขต 17 จันทบุร ี
127. มัธยมวัดเขาสุกิม สพม. เขต 17 จันทบุร ี
128. สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 ตราด 
129. โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจนิต์

รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 
สพม. เขต 17 ตราด 

รวม สพม. เขต 17 (จันทบุรี ตราด)  5  โรงเรียน 
130. ชลราษฎรอ้ารุง สพม. เขต 18 ชลบุร ี
131. อ่างศิลาพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุร ี
132. บางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุร ี
133. สัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุร ี
134. ระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง 
135. ปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง 
136. มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง 

รวม สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)  7  โรงเรียน 
137. เลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 เลย 
138. เขาแก้ววิทยาสรรพ ์ สพม. เขต 19 เลย 
139. เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 เลย 
140. เชียงคาน สพม. เขต 19 เลย 
141. กุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 หนองบัวล้าภ ู
142. ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวล้าภ ู
143. สุวรรณคูหาพิทยาสรรค ์ สพม. เขต 19 หนองบัวล้าภ ู

รวม สพม. เขต 19 (เลย หนองบัวล าภู)  7  โรงเรียน 
144. อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 อุดรธาน ี
145. สตรีราชินทูิศ สพม. เขต 20 อุดรธาน ี
146. มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธาน ี สพม. เขต 20 อุดรธาน ี
147. หนองวัวซอพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธาน ี
148. เพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธาน ี
149. กุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 อุดรธาน ี
150. ไชยวานวทิยา สพม. เขต 20 อุดรธาน ี

 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1022060229&Area_CODE=101717
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1022060232&Area_CODE=101717
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1022060238&Area_CODE=101717
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1022060246&Area_CODE=101717
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1023150130&Area_CODE=101717
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1023150130&Area_CODE=101717
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1020080309
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1020080313
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1020080321
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1020080335
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1021470219
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1021470235
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1021470232
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520457
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520462
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520456
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520461
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760336
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760338
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760343
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680822&Area_CODE=101720
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680823&Area_CODE=101720
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680830&Area_CODE=101720
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680842&Area_CODE=101720
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680881&Area_CODE=101720
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680852&Area_CODE=101720
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680860&Area_CODE=101720
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รายชื่อโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ล าดับที ่ รายชื่อโรงเรียน สังกัด จังหวัด 
151. กุดจับประชาสรรค ์ สพม. เขต 20 อุดรธาน ี
152. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธาน ี สพม. เขต 20 อุดรธาน ี

รวม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 9  โรงเรียน 
153. ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย 
154. หนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย 
155. ค่ายบกหวานวิทยา สพม. เขต 21 หนองคาย 
156. ท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย 
157. สังคมวิทยา สพม. เขต 21 หนองคาย 
158. โพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 บึงกาฬ 
159. บึงกาฬ สพม. เขต 21 บึงกาฬ 
160. เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 บึงกาฬ 

รวม สพม. เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ)  8  โรงเรียน 
161. นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม 
162. ธาตุพนม สพม. เขต 22 นครพนม 
163. นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม 
164. หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม 
165. เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม 
166. เมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 
167. ค้าชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 
168. ร่มเกล้าพิทยาสรรค ์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 
169. ดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 
170. หว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 
171. หนองสูงสามัคคีวทิยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 

รวม สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)  8  โรงเรียน 
172. สกลราชวทิยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 
173. ท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 
174. สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 สกลนคร 
175. มัธยมวาริชภูม ิ สพม. เขต 23 สกลนคร 
176. โพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 
177. นิคมน้้าอูนเจริญวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 

รวม สพม. เขต 23 (สกลนคร)  6  โรงเรียน 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680839&Area_CODE=101720
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680874&Area_CODE=101720
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1043660494&Area_CODE=101721
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1043660498&Area_CODE=101721
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1043660500&Area_CODE=101721
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1043660504&Area_CODE=101721
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1043660528&Area_CODE=101721
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1038660524&Area_CODE=101721
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1038660507&Area_CODE=101721
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1038660533&Area_CODE=101721
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รายชื่อโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ล าดับที ่ รายชื่อโรงเรียน สังกัด จังหวัด 
178. กาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ ์
179. ดอนจานวทิยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ ์
180. กุฉินารายณ ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ ์
181. ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ ์
182. กมลาไสย สพม. เขต 24 กาฬสินธุ ์
183. ฟ้าแดดสูงยางวทิยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ ์
184. สหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 กาฬสินธุ ์
185. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสนิธุ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ ์

รวม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)  6  โรงเรียน 
186. ขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
187. ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
188. ขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
189. ชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
190. บ้านไผ ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
191. โคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
192. พล สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
193. ล้าน้า้พอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
194. บัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
195. เวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
196. มัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
197. แวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 

รวม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)  12  โรงเรียน 
198. สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 
199. วาปปีทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 
200. บรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 
201. โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 
202. นาดนูประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 

รวม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)  5  โรงเรียน 
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รายชื่อโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ล าดับที ่ รายชื่อโรงเรียน สังกัด จังหวัด 
203. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 
204. โพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 
205. เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 
206. ทุ่งหลวงพลบัพลาไชย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 
207. โพธิ์ทองพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 
208. ทุ่งกุลาประชานสุรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 
209. จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 
210. เมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด 

รวม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)  8  โรงเรียน 
211. สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 
212. ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 
213. กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 
214. จตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 
215. ขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 
216. นครศรีล้าดวนวทิยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ 
217. ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร 
218. สมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 ยโสธร 
219. เลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร 
220. กุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร 
221. ป่าติ้ววทิยา สพม. เขต 28 ยโสธร 
222. ทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 ยโสธร 

รวม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)  12  โรงเรียน 
223. อุบลราชธานีศรีวนาลยั สพม. เขต 29 อุบลราชธาน ี
224. เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 อุบลราชธาน ี
225. มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 อุบลราชธาน ี
226. เข่ืองในพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธาน ี
227. วารินชา้ราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธาน ี
228. ดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธาน ี
229. สิรินธรวิทยานุสรณ ์ สพม. เขต 29 อุบลราชธาน ี
230. อ้านาจเจริญ สพม. เขต 29 อ้านาจเจริญ 
231. นาคืมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อ้านาจเจริญ 
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รายชื่อโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ล าดับที ่ รายชื่อโรงเรียน สังกัด จังหวัด 
232. ค้าเข่ือนแก้ววิทยาคม สพม. เขต 29 อ้านาจเจริญ 
233. หัวตะพานวทิยาคม สพม. เขต 29 อ้านาจเจริญ 

รวม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี อ านาจเจริญ)  11  โรงเรียน 
234. ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 
235. สตรีชัยภูม ิ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 
236. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูม ิ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 
237. เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 
238. แก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 

รวม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)  5  โรงเรียน 
239. ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา 
240. สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 
241. บัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา 
242. มัธยมด่านขนุทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา 
243. ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา 
244. เสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา 
245. วังน้้าเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา 

รวม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)  7  โรงเรียน 
246. บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
247. นางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
248. พนมรุ้ง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
249. ล้าปลายมาศ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
250. ล้าดวนพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
251. ตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
252. ประค้าพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
253. ร่มเกล้า สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
254. สตึก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 

รวม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)  9 โรงเรียน 
255. สุรินทร์ภักดี สพม. เขต 33 สุรินทร ์
256. สุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร ์
257. สิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร ์
258. ศรีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 สุรินทร ์
259. ท่าตูมประชาเสริมวทิย ์ สพม. เขต 33 สุรินทร ์
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รายชื่อโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ล าดับที ่ รายชื่อโรงเรียน สังกัด จังหวัด 
260. ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร ์
261. สังขะ สพม. เขต 33 สุรินทร ์
262. ส้าโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร ์
263. จอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร ์
264. กาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร ์
265. ชุมพลวิทยาสรรค ์ สพม. เขต 33 สุรินทร ์
266. บัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร ์

รวม สพม. เขต 33 (สุรินทร์)  12 โรงเรียน 
267. กาวิละวิทยาลยั สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 
268. สันก้าแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 
269. นวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 
270. หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 
271. สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 
272. ห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 

รวม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)  6 โรงเรียน 
273. ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล้าพนู สพม. เขต 35 ล้าพูน 
274. แม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 ล้าพูน 
275. แม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 ล้าพูน 
276. ล้าปางกัลยาณ ี สพม. เขต 35 ล้าปาง 
277. บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ล้าปาง 
278. เถินวิทยา สพม. เขต 35 ล้าปาง 
279. ห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 ล้าปาง 

รวม สพม. เขต 35 (ล าปาง ล าพูน)  7 โรงเรียน 
280. พะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา 
281. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ พะเยา 
สพม. เขต 36 พะเยา 

282. ดอกค้าใต้พิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา 
283. สามัคคีวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย 
284. พานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย 
285. เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย 
286. เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย 
287. ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย 

รวม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา)  8 โรงเรียน 
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รายชื่อโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ล าดับที ่ รายชื่อโรงเรียน สังกัด จังหวัด 
288. พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ 
289. สองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ 
290. วังชิ้นวทิยา สพม. เขต 37 แพร่ 
291. สตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน 
292. นาน้อย สพม. เขต 37 น่าน 
293. น่านนคร สพม. เขต 37 น่าน 
294. ปัว สพม. เขต 37 น่าน 

รวม สพม. เขต 37 (แพร่ น่าน)  7 โรงเรียน 
295. ตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 
296. แม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 
297. ท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 
298. สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 
299. ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย 
300. เมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย 
301. กงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย 

รวม สพม. เขต 38 (สุโขทัย ตาก)  7 โรงเรียน 
302. อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 
303. พิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 
304. ลับแลพิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 
305. เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 
306. พุทธชินราชพทิยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 
307. วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 
308. นครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก 
309. ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 

รวม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)  8 โรงเรียน 
310. วิทยานุกลูนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 
311. เพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 
312. ชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 
313. เมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 
314. หลุ่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 

รวม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)  8 โรงเรียน 
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รายชื่อโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ล าดับที ่ รายชื่อโรงเรียน สังกัด จังหวัด 
315. ก้าแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 ก้าแพงเพชร 
316. ลานกระบือพิทยา สพม. เขต 41 ก้าแพงเพชร 
317. วัชรวิทยา สพม. เขต 41 ก้าแพงเพชร 
318. ระหานวิทยา สพม. เขต 41 ก้าแพงเพชร 
319. พิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร 
320. สากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร 
321. ตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร 
322. บางมลูนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร 
323. แหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร 

รวม สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร พิจิตร)  9 โรงเรียน 
324. นครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ 
325. สตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ 
326. ชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ 
327. ตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ 
328. ลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ 
329. อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธาน ี
330. วังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธาน ี
331 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธาน ี

รวม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี)  8 โรงเรียน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน  331 โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

แบบวัดภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา 
 ……………………………………………………………………………… 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ค าชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย   ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 

1. เพศ 
   ชาย    หญิง 

2. อายุ 
        20 – 30 ปี         31 – 40 ปี  
        41 – 50 ปี         50 ปีขึ้นไป  
3. ระดับการศึกษา  
        ปริญญาตรี             ปริญญาโท   
        ปริญญาเอก 
4. ประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน 
        ไม่เกิน 5 ปี     5 - 10 ปี  
        11 - 15 ปี               15- 20 ปี 
        21 ปีขึ้นไป 
5. ต าแหน่ง 
        ผู้บริหาร                ครู   
 

ตอนที่ 2 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องขวามือเมื่อท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าตัวแปรถือว่าเป็นตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นลักษณะที่ควรมีอยู่ในตัวตนของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามความเห็นของท่านควรอยู่ในระดับใด 
 

ระดับ 5   หมายถึง เป็นตัวบง่ชี้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง เป็นตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ข้อ
ที่ 

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับตัวบง่ชี ้ ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

1 ก าหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการบริหารอย่างชัดเจน         

2 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ เปา้ประสงค์ และภารกิจของโรงเรียน 

      

3 เป็นผู้น าในการพฒันาวิสัยทัศนข์องโรงเรียนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 

      

4 มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดความคิด 
ไปสูบุ่คลากรในโรงเรียน 

      

5 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ เปา้ประสงค์และภารกิจของโรงเรียน 

      

6 เป็นแบบอยา่งของบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดย
เน้นการปฏิบตัิมากกว่าการสั่งการ 

      

7 กล้าคิด กล้าตัดสินใจและน าเสนอสิ่งใหม่ๆ 
ในการบริหารงาน 

      

8 สามารถท าให้ผู้ร่วมงานท างานดว้ย 
ความรู้สึกภาคภูมิใจ 

      

9 ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้อื่นในการท างาน 

      

10 ค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมมากกว่า 
ความสนใจหรือประโยชน์ของตวัเอง 

      

11 มีความสามารถในการกระตุ้นบคุลากร 
ให้มีความกระตือรือร้นในการท างาน 

      

12 ประพฤติตนเปน็ทีน่่าเคารพ เชือ่ถือ  
ยกย่อง เลื่อมใสแก่บุคลากร และบุคคลทั่วไป 

      

13 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ แสดงให้เห็นถึง 
ความเฉลียวฉลาดในการบริหารงาน 

      

14 ให้ความส าคัญกับความเชื่อส่วนบุคคล 
ของบุคลากร 

      

15 ให้ความมั่นใจกับบุคลากรที่จะชนะ 
อุปสรรคต่างๆ ได้ โดยน าความรู้ หลักการมาใช้ 
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ข้อ
ที่ 

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับตัวบง่ชี ้ ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

16 ให้ขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรอย่างเสมอภาค 

        

17 ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจ
เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

      

18 สามารถควบคุมอารมณไ์ด้แม้ในสถานการณ์ทีว่ิกฤติ       
19 กระตุ้นให้บุคลากรมองปัญหาและหาวิธีการ

แก้ปัญหาในมุมมองที่หลากหลาย 
      

20 เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ให้บุคลากร ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 

      

21 แสดงความสามารถจนเป็นที่ศรทัธาและ 
ไว้วางใจแก่บุคลากร 

      

22 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเอง       

23 ให้ความเป็นมิตร แสดงความมนี้ าใจ 
ให้ความเป็นกันเองกับบุคลากร 

      

24 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น อุทศิตน ผูกพันกับ 
สถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

      

25 แสดงให้ผู้อื่นรู้สึกถึงพลังอ านาจ (power)  
และ ความมัน่ใจในตัวเอง 

      

26 ผู้บริหารแสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความศรัทธา 
ในสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

      

27 แสดงให้บุคลากรเห็นถึงความมุง่มั่น          
 ในอุดมการณ์ ความคิด ความเชื่อและค่านิยม 

      

28 สามารถโน้มนา้วให้บุคลากรเสียสละประโยชนส์่วน
ตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

      

29 มีทักษะการพูด แสดงให้บุคลากรเห็นว่า ความรัก
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถช่วยสร้าง
บรรยากาศที่ดี ในการท างานได ้
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ข้อ
ที่ 

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับตัวบง่ชี ้ ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

30 มีความเป็นกัลยาณมิตร เปิดใจกว้างรับฟัง 
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของบคุลากรและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

        

31 ท าให้บุคลากรเกิดความภาคภูมใิจเต็มใจที่จะให้
ความร่วมมือในการท างาน 

      

32 หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ส่วนตน 

      

33 แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดและความสามารถ
ในการท างานเปน็ที่ยอมรับของ บุคลากรและบุคคล
ทั่วไป 

      

34 แสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่ชัดเจนในการแสดงความ
คิดเห็นต่อปัญหาโต้แย้งที่เกิดขึ้น 

      

35 แสดงให้บุคลากรเห็นว่าโรงเรียน เป็นของทุกคน       

36 มีมาตรฐานในการปฏบิัติงานสงู       

37 สร้างแรงบนัดาลใจให้บุคลากร เห็นถึงความส าคัญ
และมีคุณค่าในตนเอง 

      

38 มีความมั่นใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี       

39 เป็นต้นแบบของบุคลากรในการอุทิศตนและเวลา
ให้กับการพัฒนา 

      

40 ให้ความไว้วางใจบุคลากรและส่งเสริม 
ให้มีการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น 

      

41 สร้างแรงบนัดาลใจให้บุคลากร เห็นคุณค่า  
และความส าคัญในตนเอง 

      

42 มีเทคนิควิธีการในการกระตุ้นแรงบันดาลใจให้
บุคลากร 

      

43 ให้ก าลังใจ ดูแลบุคลากรทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตัว       

44 มอบหมายงานให้บุคลากรตามความสามารถและ
ความสนใจ 
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ข้อ
ที่ 

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับตัวบง่ชี ้ ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

45 กระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญ  
และคุณค่าของงาน 

        

46 กระตุ้นให้บุคคลากรได้ทดลองโครงการใหม่ๆ  
หรือท างานที่ทา้ทายความสามารถ 

      

47 ให้โอกาสผู้ร่วมงานในการอาสาท างานเพื่อ 
แสดงความสามารถและสร้างความภาคภูมิใจ    
ต่อผลส าเร็จของงานที่เกิดขึ้น 

      

48 ส่งเสริมการทดลองและเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  
เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา 

      

49 มีความกระตือรือร้นในการท างานให้ส าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่ได้ตัง้ไว ้

      

50 ใช้การบริหารงานแบบมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน       

51 ให้บุคลากรรู้สึกอบอุ่นใจในการปฏิบัติงาน       

52 อธิบายผลดี ผลเสยีของการน าวธิีการใหม่ๆ  
มาใช้ในการปฏบิัติงาน 

      

53 กระตุ้นให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม 
และมีเจตคติที่ดีต่อการท างานเพื่อองค์กร 

      

54 เสริมสร้างขวัญ และก าลังใจให้กับบุคลากร 
เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา 

      

55 ส่งเสริมให้บุคลากรมองเป้าหมายในการพัฒนา
โรงเรียนร่วมกัน 

      

56 ส่งเสริมให้บุคลากรอุทิศตน เพื่อการปฎิบัติงาน
ร่วมกัน 

      

57 มีความรู้ ความสามารถให้บุคลากร เกิดความเชื่อม่ัน
ในตัวผู้บริหาร 

      

58 สร้างความเชื่อมัน่ในความสามารถของตนเอง 
และทีมงาน 

      

59 แสดงความเชื่อมั่นวา่จะสามารถด าเนินงาน 
ได้ตามเปา้ประสงค ์

      

60 มีความหนักแน่น มัน่คงในความคิดและอุดมการณ์       
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ข้อ
ที่ 

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับตัวบง่ชี ้ ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

61 มองปัญหาเชิงบวก ใช้วิกฤติเป็นโอกาส 
ในการพัฒนางาน 

        

62 กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานสะท้อนกลับพฤติกรรม 
การท างานอย่างเต็มความสามารถ 

      

63 ก าหนดผลลัพธ์ทีไ่ด้เกินกว่าความคาดหวังปกติ       
64 สร้างบรรยากาศการติดต่อสื่อสาร อย่างเปิดเผย 

และเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกนัและกนั 
      

65 แสดงให้บุคลากรเห็นว่าโรงเรียน เป็นของทุกคน 
ที่ควรรักและผูกพัน 

      

66 สนับสนนุ จูงใจให้บุคลากรเพิ่มความพยายามในการ
ท างานมากข้ึนกวา่ปกติ เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน ์

      

67 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่น 
กระตือรือร้นและต้องการบรรลุเป้าหมาย  

      

68 ให้โอกาสผู้ร่วมงานปฏิบัตงิานทีไ่ด้รับมอบหมาย
อย่างเต็มที่ 

      

69 พิจารณาความดี ความชอบแก่บุคลากรที่อุทิศตน
ให้กับงาน 

      

70 เป็นแบบอยา่งที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน 
และประสานชุมชน 

      

71 ปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานโดยค านงึถึงความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลอย่างเทา่เทียมกัน 

      

72 ให้การสนับสนุนวิธีการท างานของบุคลากร ใน
โรงเรียนเป็นรายบุคคล 

      

73 ส่งเสริมให้บุคลากรได้พฒันาตนเองในเร่ืองใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

      

74 มอบหมายงานให้บุคลากรโดยค านึงถึง ความรู้ 
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

      

75 ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชนต์่อความก้าวหน้า 
ของผู้ร่วมงานเปน็รายบุคคล 

      

76 ให้ความรู้และข้อมูลที่ทันสมัยแก่บุคลากร       
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ข้อ
ที่ 

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับตัวบง่ชี ้ ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

77 สร้างบรรยากาศในการท างานดว้ยความเก้ือกูลกัน         
78 ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นทีเ่ปิดกว้าง 

ให้กับบุคลากร 
      

79 ผู้บริหารไม่ยึดติดกบัหลักการ ทฤษฎีจนเกินไป      
และมีความยืดหยุน่ทางความคดิ 

      

80 ประเมินผลการปฏิบัตงิานตามความสามารถ 
ของบุคลากรแต่ละคน 

      

81 เป็นผู้น าในการใช้และการจัดการความรู้เป็นฐาน 
ในการพัฒนาการปฏบิัติงาน 

      

82 มีความสามารถในการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ 
ให้แก่บุคลากร 

      

83 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดเก็บข้อมูล 
การค้นคว้าองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนทัศน์
ได้อย่างรวดเร็ว 

      

84 เป็นผู้น าในการใช้และการจัดการความรู้เป็นฐาน  
ในการพัฒนาการปฏบิัติงาน 

      

85 มีความสามารถในการท าความเข้าใจกับปัญหา 
วินิจฉัย และแก้ปญัหาได้ 

      

86 ร่วมกับบุคลากรแก้ปัญหาตา่งๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ 

      

87 แสดงให้บุคลากรมองปัญหาเปน็สิ่งที่ทา้ทาย  
เป็นโอกาสในการเอาชนะและแก้ปัญหาร่วมกัน 
ของทุกคน 

      

88 พิสูจน์ให้บุคลากรเห็นว่าสามารถเอาชนะปัญหา  
และอุปสรรคได้โดยความร่วมมอื ร่วมใจของบุคลากร 

      

89 กระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมที่ตอ้งการให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลง 

      

90 กระตุ้นให้บุคลากรแสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล 
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่าง 
จากตน 

      

91 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการหาแนวทางใหม่ๆ
เพื่อแก้ไขปัญหา 
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ข้อ
ที่ 

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับตัวบง่ชี ้ ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

92 ช่วยชี้แนะบุคลากรในการแก้ปญัหา 
เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

        

93 ให้ความส าคัญกับเรื่องการก าหนดโครงสร้างหลัก 
ในการท างาน 

      

94 เน้นที่ความเร็วและประสทิธิผล ในการตัดสินใจ       
95 ตรวจสอบประเด็นส าคัญของปญัหาในการท างาน

โดยใช้ข้อมูลหลักฐาน 
      

96 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นอย่างเต็มที ่

      

97 แสวงหามุมมองที่แตกต่างเมื่อตอ้งการแก้ปัญหา       
98 แก้ไขปัญหาเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและ การอยู่

รอดโดยอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์เดิม 
      

99 หาข้อมูลที่หลากหลายเพื่อช่วยสนับสนนุ การคิดหา
วิธีการ ค าตอบที่ดีทีสุ่ดเพื่อความมั่นคง ในอนาคต 

      

100 วินิจฉัยปัญหาต่างๆอยา่งรอบคอบและเป็นเอกฉันท์
ก่อนตัดสินใจสั่งการ 

      

101 ให้ความส าคัญกับความเจริญก้าวหน้าการปรับตัว
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง        

      

102 ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพฒันาความสามารถ
พิเศษ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ 

      

103 กล้าเสี่ยง คิดค้นและน าเสนอนวตักรรมเพื่อพัฒนา
ด้านการศึกษา 

      

104 ตระหนักเห็นความส าคัญของการพัฒนางาน  
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

      

105 จูงใจให้บุคลากรสืบคน้ข้อมูลข่าวสารที่ทนัสมัย  
เพื่อพัฒนางาน 

      

106 กล้าเสี่ยงและคิดค้นสิง่ใหม่ๆ       
107 มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ  

ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      

108 ชักชวนให้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชนส์ูงสุดทางการศึกษา 
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ข้อ
ที่ 

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับตัวบง่ชี ้ ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

109 น าภาพรวมที่เป็นจุดเดน่มาเปน็จุดเน้นในการพฒันา         
110 จูงใจให้บุคลากรสืบคน้ข้อมูลข่าวสารที่ทนัสมัย  

เพื่อพัฒนางาน 
      

111 ชักชวนให้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชนส์ูงสุด 

      

112 ตระหนักเห็นความส าคัญของการพัฒนางาน 
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

      

113 กล้าเสี่ยงและคิดค้นสิง่ใหม่ๆ         
114 สนับสนนุให้บุคลากรพัฒนาความสามารถ  

ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
      

115 เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ     
ตามความต้องการ 

      

116 รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร แต่ละบุคคล         
117 สร้างความสัมพันธ์กบับุคลากร บนพืน้ฐาน 

ของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
      

118 เคารพในความแตกต่างระหวา่งบุคคล         
119 รักษาความสัมพนัธ์กับครูและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

เชิงความร่วมมือ 
      

120 มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ 
และความถนัด แตล่ะบุคคล 

      

121 สร้างบรรยากาศให้บุคลากรได้มกีารพบปะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดและเสนอแนะร่วมกัน 

      

122 ส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง         
123 แสดงความชื่นชมในความสามารถและ ผลงาน 

ของบุคลากร 
      

124 ส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง         
125 ให้ขวัญและก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ       
126 สร้างความเข้าใจให้บุคลากรทราบถึงประโยชน์ 

ที่จะได้รบัเมื่อปฏิบัติงานบรรลุวตัถุประสงค์ 
      

127 สร้างความเชื่อมัน่ให้กับบุคลากรด้านสวสัดิการ 
และความเจริญก้าวหนา้ในการท างาน 
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ข้อเสนอแนะ 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

 
 

ข้อ
ที่ 

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับตัวบง่ชี ้ ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

128 แสดงการยอมรับ ชืน่ชม ประกาศให้สาธารณะชน
รับรู้เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานส าเร็จบรรลุเป้าหมาย 

        

129 ติดตามผลการปฏิบตัิงานของบคุลากร 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดข้อบกพร่อง 

      

130 สนับสนนุให้บุคลากรไดพ้ัฒนาตนเองเข้ารับ 
การอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถเพิ่มข้ึน 

      

131 สร้างความสัมพันธ์กบับุคลากรเป็นรายบุคคล       
132 เปิดโอกาสให้บุคลากรใช้ความสามารถพิเศษ 

ในการปฏิบัติงาน อยา่งเต็มศักยภาพ 
        

133 ชี้แจงให้บุคลากรทราบชัดเจนถึงผลตอบแทน 
ที่จะได้รบัหากท างานถึงเกณฑ์มาตรฐาน 

      

134 แสดงความเชื่อถือและความพงึพอใจเมื่อบุคลากร
ปฏิบัติงานส าเร็จ  

      

135 ยอมรับในความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและแนะน า ให้โอกาสในการปรับปรุงแก้ไข 

        

136 สามารถปฏบิัติงานได้อย่างราบรื่น 
ภายใต้ความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

      

137 ให้ในสิ่งที่บุคลากรต้องการเพื่อตอบแทน    
กับการปฏิบัติงานที่ทุ่มเท 

        

138 สร้างความเข้าใจให้บุคลากรทราบถึงประโยชน์ 
ที่จะได้รบัเมื่อปฏิบัติงานบรรลุวตัถุประสงค์ 

      

139 สร้างความมัน่ใจให้กับบุคลากรว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ 

      

140 แสดงการยอมรับ ชืน่ชม ประกาศให้สาธารณะชน
รับรู้เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานส าเร็จบรรลุเป้าหมาย 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญยืนยืนคุณภาพเครื่องมือ 

และการยืนยันเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

280 

 



 

 
 
 

281 

รายชื่อผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ขอยืนยันเครื่องมืองานวิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
งานวิจัย เรื่อง แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน ภาค 
1 นายณรงค์ศักดิ์  จ ารูญหิน ผู้อ านวยการ บ้านแป้นพิทยาคม จ.ล าพูน เหนือ 
2 นางปรีญา  แสงศรีจันทร์ คร ู บ้านแป้นพิทยาคม จ.ล าพูน เหนือ 
3 นายจงรัก  เกตแค ผู้อ านวยการ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย เพชรบรูณ ์ เหนือ 
4 นางมาราศี  มีโชค คร ู กาญจนาภเิษกวิทยาลัย เพชรบรูณ ์ เหนือ 
5 นายนิคม  สินธุพงษ ์ ผู้อ านวยการ เชียงดาวพิทยาคม จ.เชียงใหม่ เหนือ 
6 นางอรอนงค ์ ไชยศรี คร ู เชียงดาวพิทยาคม จ.เชียงใหม ่ เหนือ 
7 นายอรรถพนธ ์ ศรีโพธ์ิ ผู้อ านวยการ ศาลาตึกวิทยา จ.นครปฐม กลาง 
8 นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง คร ู ศาลาตึกวิทยา จ.นครปฐม กลาง 
9 นายตรัยพงษ ์ เข็มเพชร ผู้อ านวยการ สามชุกรัตนโภคาราม จ.สุพรรณบรุี กลาง 
10 นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน คร ู สามชุกรัตนโภคาราม จ.สุพรรณบรุี กลาง 
11 นายพยนต ์ ข าขจร ผู้อ านวยการ พนมทวนชนูปถัมภ์ จ.กาญจนบรุ ี กลาง 
12 นางสาวสุนันท ์ จารุกรุณา คร ู พนมทวนชนูปถัมภ์ จ.กาญจนบรุ ี กลาง 
13 นายวิษณุ  ผสมทรัพย ์ ผู้อ านวยการ บางละมุง จ.ชลบุร ี ตะวันออก 
14 นายกิตติศักดิ์  แสงทอง คร ู บางละมุง จ.ชลบรุ ี ตะวันออก 
15 ดร.สรุิสา  บุญโชติหริัญ ผู้อ านวยการ ระยองวิทยาคม จ.ระยอง ตะวันออก 
16 นางฤทัย  ชูประเสริฐ คร ู ระยองวิทยาคม จ.ระยอง ตะวันออก 
17 นายประชง  วัฒนชัย ผู้อ านวยการ ศรียานสุรณ ์ จ.จันทบุร ี ตะวันออก 
18 นางสาววาสนา  พันธษา คร ู ศรียานสุรณ์  จ.จันทบุร ี ตะวันออก 
19 นายชาตรี   แก้วมา ผู้อ านวยการ เฉลิมพระเกียรตฯิ สกลนคร ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
20 นายชนวีร์  สร้อยมาลัย คร ู เฉลิมพระเกียรตฯิ สกลนคร ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
21 นายปรีชา  เคนชมภ ู ผู้อ านวยการ กาญจนาภเิษกวิทยาลัย ชัยภมู ิ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
22 นางศุทธิน ี ภาษิต คร ู กาญจนาภเิษกวิทยาลัย ชัยภมู ิ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
23 นายมานพ  สัมมาวรกิจ ผู้อ านวยการ ล าดวนพิทยาคม จ.บุรรีัมย ์ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
24 นางจารุวรรณ  ษมากิตต ิ คร ู ล าดวนพิทยาคม จ.บุรรีัมย ์ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
25 นางวรรณา  มณีรตัน ์ ผู้อ านวยการ มัธยมพัชรกิตตยิาภา จ.สุราษฎร์ธานี ใต ้
26 นางฐิติวัลล์  เอียดนิมิต คร ู มัธยมพัชรกิตตยิาภา จ.สุราษฎร์ธานี ใต ้
27 นางมณี  แก้วเรือง ผู้อ านวยการ เขาชัยสน จ.พัทลุง ใต ้
28 นางประภา  บ ารุงเสนา คร ู เขาชัยสน จ.พัทลุง ใต ้
29 นายอุดม  ชุลีวรรณ ผู้อ านวยการ วรนารีเฉลิม จ.สงขลา ใต ้
30 น.ส.กังวานรัตน์  อัฒพันธุ์ คร ู วรนารีเฉลิม จ.สงขลา ใต ้
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การยืนยันเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยการหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือที่ใช้ โดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน 

 

ข้อ 
ผู้เชียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

รวมคะแนน IOC 
ความ

สอดคล้อง 1 2 3 4 5 
1 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
2 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
3 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
4 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
5 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
6 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
7 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
8 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
9 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
10 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
11 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
12 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
13 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
14 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
15 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
16 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
17 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
18 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
19 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
20 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
21 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
22 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
23 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
24 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
25 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
26 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
27 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
28 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
29 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
30 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
31 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
32 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
33 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
34 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ข้อ 
ผู้เชียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

รวมคะแนน IOC 
ความ

สอดคล้อง 1 2 3 4 5 
35 -1 0 1 1 1 3 0.6 สอดคล้อง 
36 -1 0 1 1 1 3 0.6 สอดคล้อง 
37 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
38 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
39 1 1 0 -1 1 3 0.6 สอดคล้อง 
40 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
41 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
42 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
43 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
44 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
45 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
46 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
47 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
48 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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การยืนยันหาความเหมาะสมของเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยการหาความเชื่อมั่น (Riliability) 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

n1 209.63 565.068 .784 .985 

n2 209.67 565.264 .775 .985 

n3 209.70 558.631 .857 .984 

n4 209.63 564.930 .789 .985 

n5 209.73 557.168 .844 .984 

n6 209.80 563.407 .720 .985 

n7 209.53 562.120 .830 .984 

n8 209.60 562.386 .805 .985 

n9 209.87 555.430 .818 .984 

n10 209.67 564.368 .733 .985 

n11 209.87 554.947 .831 .984 

n12 209.77 559.082 .791 .985 

n13 209.70 554.217 .929 .984 

n14 210.00 570.069 .400 .986 

n15 209.80 557.407 .848 .984 

n16 209.63 565.551 .766 .985 

n17 209.73 563.926 .832 .984 

n18 209.67 564.437 .806 .985 

n19 209.83 557.178 .809 .984 

n20 209.60 563.076 .864 .984 

n21 209.73 556.133 .875 .984 

n22 209.63 569.344 .624 .985 

n23 209.73 553.582 .893 .984 

n24 209.53 564.533 .827 .985 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

n25 209.63 569.689 .691 .985 

n26 209.63 564.033 .823 .984 

n27 209.67 566.299 .737 .985 

n28 209.77 568.875 .739 .985 

n29 209.73 559.857 .764 .985 

n30 209.63 563.826 .831 .984 

n31 209.67 563.195 .853 .984 

n32 209.73 552.340 .877 .984 

n33 209.63 559.826 .819 .984 

n34 209.73 556.547 .809 .984 

n35 209.60 568.248 .605 .985 

n36 209.83 565.385 .664 .985 

n37 209.83 565.109 .673 .985 

n38 209.70 561.321 .771 .985 

n39 209.63 562.033 .814 .984 

n40 209.80 549.476 .803 .985 

n41 209.73 560.823 .790 .985 

n42 209.73 568.892 .645 .985 

n43 209.73 569.444 .624 .985 

n44 209.80 561.269 .732 .985 

n45 209.60 573.972 .516 .985 

n46 209.63 570.033 .599 .985 

n47 209.67 564.989 .655 .985 

n48 209.63 571.137 .558 .985 
 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.985 48 

 

ผลการยืนยันหาความเหมาะสมของเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) = .985 
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การยืนยันหาความเหมาะสมของเครื่องมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการหาอ านาจจ าแนก (Discrimination) รายข้อ 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 .600 17 .467 33 .533 
2 .467 18 .467 34 .533 
3 .400 19 .467 35 .467 
4 .400 20 .533 36 .533 
5 .467 21 .467 37 .533 
6 .400 22 .400 38 .467 
7 .467 23 .200 39 .467 
8 .467 24 .267 40 .533 
9 .400 25 .467 41 .467 
10 .467 26 .533 42 .533 
11 .400 27 .467 43 .533 
12 .467 28 .533 44 .467 
13 .333 29 .533 45 .533 
14 .467 30 .600 46 .533 
15 .467 31 .533 47 .467 
16 .400 32 .600 48 .533 

 



การยืนยันหาความเหมาะสมของเคร่ืองมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา 
โดยการหาความเป็นปรนัย (Objectivity) ของเคร่ืองมือ 

 

ข้อ ตัวบ่งชี้ 
สรุปประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 กระตุ้นให้บุคลากรมองปัญหา และหา
วิธีการแก้ปัญหาในมมุมองที่หลากหลาย 

กระตุ้นให้บุคลากรมองเห็น
ปัญหา 

สามารถกระตุ้นให้บุคลากร
มองเห็นปัญหาหลากหลาย 

กระตุ้นให้บุคลากรมองเห็น
ปัญหาหลายๆ ด้าน อย่าง
หลากหลาย  

เป็นปรนัย 

2 แสดงให้เห็นถึงมุ่งมั่น อุทิศตน และผูกพัน
กับสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

มุ่งมั่น อุทิศตน ผูกพันกับ
สถานศึกษา 

แสดงออกถึงมุ่งมั่น อุทิศตน 
ผูกพันกับสถานศึกษามาก 

แสดงให้เห็นมุ่งมั่น อุทิศตน 
ผูกพันกับสถานศึกษา 

เป็นปรนัย 

3 สามารถควบคุมอารมณไ์ด้แม้ใน
สถานการณ์ที่วิกฤต ิ

มคีวามมั่งคงทางอารมณ์ 
คุมสตไิดด้ ี

ควบคุมอารมณไ์ด้ด ี ควบคุมอารมณไ์ด้แม้ใน
สถานการณ์ที่วิกฤต ิ

เป็นปรนัย 

4 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเอง แสดงออกถึงความเชื่อมั่น เชื่อมั่นในตนเอง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น
ในตนเองอย่างเปิดเผย 

เป็นปรนัย 

5 ให้ความเป็นมติร แสดงความมีน ้าใจ   
ให้ความเป็นกันเองกับบุคลากร 

เป็นกัลยาณมติร แสดงให้
เห็นถึงความมีน ้าใจ   
 

แสดงความมีน า้ใจ  ให้ความ
เป็นกันเองกับบุคลากร 

เป็นมิตร มีน ้าใจ  ให้ความ
เป็นกันเองกับบุคลากร 

เป็นปรนัย 

6 ยึดหลักคณุธรรมจริยธรรม หลีกเลีย่งการ
ใช้อ้านาจเพื่อประโยชน์ของตนเอง 

ยึดหลักคณุธรรมจริยธรรม 
หลีกเลี่ยงการใช้อ้านาจเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง 
 

มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ใช้
อ้านาจเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง 

เป็นผู้มีคณุธรรมจริยธรรม
ไม่ใช้อ้านาจเพื่อประโยชน์
ของตนเอง 

เป็นปรนัย 

7 เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ให้บุคลากร 
ในการแกปั้ญหาที่เกดิขึ นในการทา้งาน 

เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ  
ให้บุคลากรในการเผชิญกบั
ปัญหา 
 

เสนอวิธีการใหม่ๆ ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ นในการ
ท้างาน 

สามารถเสนอแนวทางใหม่ๆ 
ให้บุคลากรในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ นในการท้างาน 

เป็นปรนัย 

255 



การยืนยันหาความเหมาะสมของเคร่ืองมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา 
โดยการหาความเป็นปรนัย (Objectivity) ของเคร่ืองมือ 

 

ข้อ ตัวบ่งชี้ 
สรุปประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

8 แสดงความสามารถจนเป็นที่ศรัทธา  
และไว้วางใจแก่บุคลากร 

เป็นที่ศรัทธา และไว้วางใจ
ของผู้ร่วมงาน 

แสดงความสามารถจนเป็น
ที่ศรัทธา และไว้วางใจ 

เป็นที่ศรัทธา และไว้วางใจ
แก่บุคลากร 

เป็นปรนัย 

9 แสดงให้ผู้อื่นรูส้ึกถึงพลังอ้านาจ (power)  
และ ความมั่นใจในตัวเอง 

มีอ้านาจ มั่นใจในตนเอง มีพลัง มอี้านาจ (power)  
และ มีความมั่นใจในตัวเอง 

สามารถท้าให้ผู้อื่นรูส้ึกถึง
พลังอ้านาจ และมคีวาม
มั่นใจในตัวเองสูง 

เป็นปรนัย 

10 มีทักษะการพูด แสดงให้บุคลากรเห็นว่า   
ความรักความไว้วางใจซึ่งกันและกนั  
สามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ด ี
ในการท้างานได ้

มีทักษะการพูด แสดงให้ว่า
ความรักความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน สามารถช่วยสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท้างาน 

ผู้บริหารสามารถช่วยสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท้างาน
ได้ด้วยการพูดอย่าง
สร้างสรรค ์

มีทักษะการพูดอย่าง
สร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศ
เชิงบวก 

เป็นปรนัย 

11 เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ยอมรับ เคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

เคารพในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

เป็นปรนัย 

12 รักษาความสมัพันธ์กับครูและผู้มสีว่นได้
ส่วนเสยี เชิงความร่วมมือ 

ใหค้วามร่วมมือ รักษา
ความสัมพันธ์กับครูและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย  

รักษาความสมัพันธ์กับครู
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี เชิง
ความร่วมมือ 

เป็นผู้รักษาความสมัพันธ์กับ
ครูและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

เป็นปรนัย 

13 สร้างบรรยากาศให้บคุลากรได้มีการพบปะ  
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และเสนอแนะความคิด
ร่วมกัน 

สร้างบรรยากาศให้บคุลากร
ได้มีการพบปะ แลกเปลีย่น
เรียนรูซ้ึ่งกัน 

ให้บุคลากรได้มีการพบปะ  
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ความคิด
และเสนอแนะร่วมกัน 

สร้างบรรยากาศในการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ความคิด
และเสนอแนะร่วมกันของ
บุคลากร 

เป็นปรนัย 

14 มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ 
และความถนดัแตล่ะบุคคล 

มอบหมายงานตามความรู้ 
ความสามารถ 
 

ส่งเสริมมอบหมายภาระงาน 
ตามความรู้ ความสามารถ 
และความถนดั  

ด้าเนินการมอบหมายงาน
ตามความรู้ ความสามารถ 
และความถนดั แต่ละบุคคล 

เป็นปรนัย 

256 



การยืนยันหาความเหมาะสมของเคร่ืองมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา 
โดยการหาความเป็นปรนัย (Objectivity) ของเคร่ืองมือ 

 

ข้อ ตัวบ่งชี้ 
สรุปประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

15 สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรบนพื นฐาน 
ของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารกบับุคลากร
เชิงบวก 

สร้างความสัมพันธ์กับ
บุคลากรด้วยความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน 
 

สร้างความสัมพันธ์กับ
บุคลากรอยา่งไว้ใจซึ่งกัน 

เป็นปรนัย 

16 ส่งเสริมสวสัดิการแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง ให้สวัสดิการอย่างเหมะสม
กับบริบท 

ส่งเสริมสวสัดิการบุคลากร
อย่างทั่วถึงและเหมาะสม 

จัดสวสัดิการแกบุ่คลากร
อย่างทั่วถึง 

เป็นปรนัย 

17 รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  
แต่ละบคุคล 

ใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้ร่วมงาน 

รับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากร  
 

ยอมรับ รับฟังความคดิเห็น
ของบุคลากร 

เป็นปรนัย 

18 แสดงความช่ืนชมในความสามารถ 
และผลงานของบุคลากร 

ช่ืนชม ประกาศ
ความสามารถ และผลงาน
ของครู และผูร้่วมงาน 

ช่ืนชมในความสามารถของ
บุคลากร 

ช่ืนชมในความสามารถและ
ผลงานของบุคลากร 

เป็นปรนัย 

19 เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ 
ตามความต้องการ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรไดเ้รียนรู้สิ่งใหม่ๆ   

เปิดโอกาสให้บุคลากรได้
เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ตามความ
ต้องการ 

จัดให้บุคลากรได้เรยีนรูส้ิ่ง
ใหม่ๆ และเป็นประโยชน์ 

เป็นปรนัย 

20 สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความสามารถ  
ตามศักยภาพของแต่ละบคุคล 

ส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

สนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาความสามารถ  
 

สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ความสามารถ ศักยภาพของ
แต่ละบคุคล 

เป็นปรนัย 

21 ก้าหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการบริหาร
อย่างชัดเจน 

ผู้บริหารมีวสิัยทัศนชั์ดเจน ร่วมก้าหนดวสิัยทัศน์และ
ทิศทางการบริหารอย่าง
ชัดเจน 

เป็นผู้น้าในการก้าหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการ
บริหารอย่างชัดเจน 

เป็นปรนัย 

257 



การยืนยันหาความเหมาะสมของเคร่ืองมือแบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา 
โดยการหาความเป็นปรนัย (Objectivity) ของเคร่ืองมือ 

 

ข้อ ตัวบ่งชี้ 
สรุปประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

22 เป็นผู้น้าในการพัฒนาวสิัยทัศน์ของ
โรงเรียนใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคม 

การพัฒนาวิสัยทัศน์ให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 

เป็นผู้น้าในการพัฒนา
วิสัยทัศน์ของโรงเรยีน 

เป็นผู้น้าในการพัฒนา
วิสัยทัศน์ของโรงเรยีนตาม
สภาพการเปลีย่นแปลง 

เป็นปรนัย 

23 เปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการ
ก้าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และภารกิจ
ของโรงเรียน 

ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก้าหนดวิสัยทัศน์เป้าประสงค์ 
และภารกิจของโรงเรียน 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก้าหนดวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ และภารกจิ
ของโรงเรียน 

เปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วน
ร่วมในการก้าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ และภารกจิ
ของโรงเรียน 

เป็นปรนัย 

24 มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดความคิด
ไปสู่บุคลากรในโรงเรยีน 

มีวิสัยทศัน์ในการพัฒนาและ
น้าสู่การปฏิบัต ิ

น้าวิสัยทัศน์ลงสู่ผูร้่วมงาน มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
และน้าสู่บุคลากร 

เป็นปรนัย 

25 กล้าคิด กล้าตัดสินใจและน้าเสนอสิ่งใหม่ๆ
ในการบริหารงาน 

กล้าคิด กล้าตัดสินใจและ
น้าเสนอสิ่งใหม่ๆ  

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าคิด กล้าตัดสินใจและ
น้าเสนอสิ่งใหม่ๆ ในการ
บริหารงาน 

เป็นปรนัย 

26 สนับสนุน จูงใจให้บุคลากรเพิ่มความ
พยายามในการท้างานมากขึ นกว่าปกติ 
เพื่อบรรลตุามวสิัยทัศน ์

สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
เพิ่มความพยายามในการ
ท้างานมากขึ นกว่าปกต ิ

สนับสนุน จูงใจให้บุคลากร
เพิ่มความพยายามในการ
ท้างานมากขึ นกว่าปกต ิ
 

ผู้บริหารแรงจูงใจให้
บุคลากรท้างานมากขึ นกว่า
ปกติเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน ์

เป็นปรนัย 

27 แสดงให้บุคลากรเห็นว่าโรงเรียนเป็นของ
ทุกคนท่ีควรรักและผูกพัน 

สร้างความรักความผูกพันกับ
องค์กร 

แสดงให้บุคลากรเห็นว่า
โรงเรียนเป็นของทุกคน 

โรงเรียนเป็นที่รักและผูกพัน
ของทุกคน 

เป็นปรนัย 

28 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกดิความมุ่งมั่น 
กระตือรือร้นและต้องการบรรลุเปา้หมาย  

สร้างแรงจูงใจ กระตือรือร้น
และต้องการบรรลุเป้าหมาย
ให้กับบุคลากร 

สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
เกิดความมุ่งมั่น  

สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
เกิดความมุ่งมั่น เพื่อบรรลุ
เป้าหมาย 

เป็นปรนัย 
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สรุปประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

29 ให้โอกาสผูร้่วมงานปฏิบตัิงาน 
ที่ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มที ่

เปิดให้โอกาสผูร้่วมงาน
ปฏิบัติงาน อย่างเต็มทีเ่ต็ม
ความสามารถ 

ให้โอกาสผูร้่วมงาน
ปฏิบัติงาน 
 

ให้โอกาสผูร้่วมงาน
ปฏิบัติงานที่ไดร้ับ
มอบหมายอย่างสุด
ความสามารถ 

เป็นปรนัย 

30 ตระหนักเห็นความส้าคญัของการพัฒนา  
งานด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ที่ทันสมัย 

เห็นความส้าคัญของการ
พัฒนางานด้วยระบบ
เทคโนโลย ี

ผู้บริหารเห็นความส้าคัญ
ของการพัฒนา ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้ความส้าคญัการพัฒนา  
งานด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมยั 

เป็นปรนัย 

31 จูงใจให้บุคลากรสืบค้นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนางาน 

สร้างแรงจูงใจในการใช้
ข้อมูลสารสนเทศในการ
พัฒนางาน 

จูงใจให้บุคลากรสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

ส่งเสริมให้บุคลากรสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
เพื่อพัฒนางาน 

เป็นปรนัย 

32 ชักชวนให้บุคลากรใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสดุ 

บริหารจดัการทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด 

เชิญชวน ชักชวนให้
บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสดุ 

บริหารจดัการทรัพยากรได้
คุ้มค่า 

เป็นปรนัย 

33 มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิม่สมรรถนะ   
ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมสมรรถนะ   
ด้านเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

เพิ่มสมรรถนะ   ด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลากร 

พัฒนาบุคลากร  ด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

เป็นปรนัย 

34 กล้าเสี่ยง คิดค้นและน้าเสนอนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา 

กล้าเสี่ยงและคิดค้นสิ่งใหม่ๆ
เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา 

กล้าเสี่ยงและคิดค้นสิ่งใหม่ๆ กล้าเสี่ยงและคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
การศึกษา 

เป็นปรนัย 
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สรุปประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

35 ให้ในสิ่งท่ีบุคลากรต้องการเพื่อตอบแทน   
กับการปฏิบัติงานท่ีทุ่มเท 

ตอบแทนอย่างเหมาะสม   
กับการปฏิบัติงานท่ีทุ่มเท 

ให้ในสิ่งท่ีบุคลากรต้องการ
เพื่อตอบแทนการปฏิบตัิงาน
ที่ทุ่มเท 

ตอบแทนกับการปฏิบตัิงาน
ที่ทุ่มเท และให้ในสิ่งท่ี
บุคลากรต้องการ 

เป็นปรนัย 

36 สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรว่าจะไดร้ับ
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมเมื่อปฏิบัติงาน
ส้าเรจ็ 

สร้างความมั่นใจให้กับ
บุคลากรว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม 

สร้างความมั่นใจให้กับ
บุคลากร 

สร้างความมั่นใจให้กับ
บุคลากรผลตอบแทนอย่าง
เหมาะสมเมื่อปฏิบตัิงาน
ส้าเรจ็ 

เป็นปรนัย 

37 ชี แจงให้บุคลากรทราบชัดเจนถึง
ผลตอบแทนท่ีจะได้รับหากท้างานถึง
เกณฑ์มาตรฐาน 

ชี แจงให้บุคลากรทราบ
ชัดเจนถึงผลตอบแทนท่ีจะ
ได้รับหากท้างานถึงเกณฑ์
มาตรฐาน 

ชี แจงให้บุคลากรทราบ
ชัดเจนถึงผลตอบแทนท่ีจะ
ได้รับหากท้างานถึงเกณฑ์
มาตรฐาน 

ชี แจงให้บุคลากรทราบ
ชัดเจนถึงผลตอบแทนท่ีจะ
ได้รับหากท้างานถึงเกณฑ์
มาตรฐาน 

เป็นปรนัย 

38 สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร 
ด้านสวสัดิการและความเจริญก้าวหน้า 
ในการท้างาน 

สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
บุคลากรด้านสวสัดิการและ
ความเจรญิก้าวหน้า 
 

ใหค้วามเชื่อมั่นให้กับ
บุคลากรด้านสวสัดิการ 
และความเจรญิก้าวหน้า 

สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
บุคลากรด้านสวสัดิการ 
และความเจรญิก้าวหน้า 
ในการท้างาน 

เป็นปรนัย 

39 การให้ขวัญและก้าลังใจแก่ผูร้่วมงานอย่าง
สม่้าเสมอ 

การให้ขวัญและก้าลังใจแก่
ผู้ร่วมงาน 

การให้ขวัญและก้าลังใจ
อย่างสม่้าเสมอ 

ให้ขวัญและก้าลังใจแก่
ผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง 

เป็นปรนัย 

40 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บข้อมลู การค้นคว้าองค์ความรู้ และ
การสร้างกระบวนทัศน์ได้อย่างรวดเร็ว 

มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการสร้าง
กระบวนทัศน์ได้อย่าง
รวดเร็ว 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดเก็บข้อมูล การ
ค้นคว้าองค์ความรู้ และการ
สร้างกระบวนทัศน์ 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดเก็บข้อมูล การ
ค้นคว้าองค์ความรู ้

เป็นปรนัย 
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ข้อ ตัวบ่งชี้ 
สรุปประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

39 การให้ขวัญและก้าลังใจแก่ผูร้่วมงานอย่าง
สม่้าเสมอ 

การให้ขวัญและก้าลังใจแก่
ผู้ร่วมงาน 

การให้ขวัญและก้าลังใจ
อย่างสม่้าเสมอ 

ให้ขวัญและก้าลังใจแก่
ผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง 
 

เป็นปรนัย 

40 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บข้อมลู การค้นคว้าองค์ความรู้ และ
การสร้างกระบวนทัศน์ได้อย่างรวดเร็ว 

มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการสร้าง
กระบวนทัศน์ได้อย่าง
รวดเร็ว 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดเก็บข้อมูล การ
ค้นคว้าองค์ความรู้ และการ
สร้างกระบวนทัศน ์
 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดเก็บข้อมูล การ
ค้นคว้าองค์ความรู ้

เป็นปรนัย 

41 เป็นผู้น้าในการใช้และการจดัการความรู้
เป็นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

เป็นผู้น้าในการใช้และการ
จัดการความรู้เป็นฐาน 

มีเป็นผู้น้าในการจัดการ
ความรู้เป็นฐานในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เป็นผู้น้าในการใช้และการ
จัดการความรู้เป็นฐานใน
การพัฒนาการปฏบิัติงาน 

เป็นปรนัย 

42 มีความสามารถในการเสริมสร้าง 
ความรู้ใหม่ๆ  ให้แก่บุคลากร 

การเสริมสร้าง จัด
บรรยากาศ ให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาความรู้ที่
ทันสมัย 
 

ส่งเสริมใหค้วามรู้ใหม่ๆ 
ให้แก่บุคลากร 

สนับสนุน ส่งเสรมิการให้
บุคลากรได้พัฒนาความรู้
ใหม่ๆ 
 

เป็นปรนัย 

43 ร่วมกับบุคลากรแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ น
ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

บริหารจดัการแบบให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 

แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ นใน
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ นใน
โรงเรียนร่วมกับบุคลากร
อย่างเป็นระบบ 

เป็นปรนัย 
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ข้อ ตัวบ่งชี้ 
สรุปประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญ 

สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

44 สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรเหน็ถึง
ความส้าคญัและมีคณุค่าในตนเอง 

ผู้บริหารเสริมสรา้งบุคลากร
เห็นถึงความส้าคญัคณุค่าใน
ตนเอง 

สร้างแรงบันดาลใจให้เห็น
ถึงความส้าคัญและมีคุณค่า
ในตนเองบุคลากร 

ผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจ
ใหเ้ห็นความส้าคัญและ
คุณค่าในตนเองแก่บุคลากร 
 

เป็นปรนัย 

45 เป็นต้นแบบของบุคลากรในการอทุิศตน   
และเวลาให้กับการพัฒนา 

ต้นแบบการอุทิศตน 
เสียสละให้กับการพัฒนา
โรงเรียน 

ผู้บริหารเป็นผู้ทีอุ่ทิศตน   
และเวลาให้กับการพัฒนา
โรงเรียน 

เป็นบุคคลต้นแบบของ
บุคลากรในการอุทิศตน   
และสละเวลาให้กับการ
พัฒนาองค์กร 
 

เป็นปรนัย 

46 เป็นผู้น้าในการปฏิบัตตินเป็นแบบอย่าง
มากกว่าการสั่งการ 

เป็นผู้น้าในการปฏิบัต ิ เป็นผู้น้าในการปฏิบัตติน
มากกว่าการสั่งการ 
 

เป็นผู้น้าในการปฏิบัตติน เป็นปรนัย 

47 มีมาตรฐานในการปฏบิัติงานสูง มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานสูง 

มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานสูง 
 

มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานสูง 

เป็นปรนัย 

48 มีความมั่นใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี มีความมั่นใจในตนเอง มอง
โลกในแง่ด ี

มีความมั่นใจในตนเอง มอง
โลกในแง่ด ี
 

มีความมั่นใจในตนเอง มอง
โลกในแง่ด ี

เป็นปรนัย 
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