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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสันสลี
สั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาเชี ยงรายเขต 2 ทั้ง 4 ด้าน คือ 1.การมีอิทธิ พลอย่ า งมี
อุดมการณ์ 2.การสร้างแรงบันดาลใจ 3.การกระตุ้นทางปัญญา 4.การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลโดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม แหล่งข้อมูลในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
จานวน 4 คน และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในอาเภอเวียงป่าเป้า จานวน 4 คน ผลการศึกษา
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในและนอกเวลาทางาน ควรจะศึกษาบริบท
ภายในและภายนอกสถานศึกษาตลอดจนภาระงานในด้านต่าง ๆ ให้รู้จริง เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันกั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหารสถานศึกษาต้องคอย
ชี้แนะและแนะนาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกาลังให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้
การทางานมีประสิทธิภาพ ควรจะทาความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมความต้ องการจุดเด่นจุดด้อยของคนใน
องค์กรให้ความสาคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อกระตุ้นให้มีการทาความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งส่งผลต่อ
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษา
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาการเลี่ยนแปลง, บุคลิกภาพของผู้นา,โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตาบลสันสลี
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Abstract
This research It is mixed research. The objectives of this study were to study the
factors and guidelines for the development of transformational leadership of school
administrators. In the group of schools expanding educational opportunities, San Salee Subdistrict, under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2, all 4 aspects are:
1. having ideological influence; 2. Inspiration 3. Intellectual stimulation 4. Taking into account
the individuality by means of interviews and group discussions. The data sources for the study
included 4 administrators of the Educational Opportunity Expansion School Group, San Salee
Sub-district, under the Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2, and 4
administrators of the Educational Opportunity Expansion School in Wiang Pa Pao District. The
results of the study found that educational institution administrators should act as a role
model both inside and outside of working hours. Should study the context inside and outside
the educational institution, as well as the workload in various fields, in order to really work
together with subordinates and the community to be effective and effective. The
administrators of the educational institutions must always guide and suggest ways to solve
problems as well as to build morale and strength for subordinates to work effectively. Should
understand the behavior, needs, strengths and weaknesses of people in the organization,
giving equal importance to everyone. To encourage mutual understanding, which affects
cooperation in driving educational development.

Keyword: Transformational Leadership, Leader’s personality, Schools Expands Opportunities

San Salee Sub-district,

บทนา
ในโลกยุคปัจจุบันการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาและการแข่งขันของทุกประเทศโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ปัจจุบันเป็นการแข่งขันกันทางด้านความรู้ความสามารถของคน แตกต่างจากแต่ก่อนที่เป็นการแข่งขันใน
เรื่องของจานวนคนและทรัพยากร การศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการสาคัญในการสร้างความเจริญงอกงามให้แก่
บุคคลจึงจาเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับยุคสมัย โดยการศึกษาที่ดีนั้นจะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคคลทั้ง
ด้านความคิด เจตคติ ความสามารถ และหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดขั้น รัฐจึงใช้กระบวนการศึกษาเป็น
เครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนรู้จักพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาที่มีความสาคัญในด้านการจัดการศึกษาให้กับ
เยาวชนเพื่อพัฒนาเยาวชนเหล่านั้นให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ โดยบุคคลที่มีความสาคัญที่นาเอานวัตกรรม
และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทและหน้าที่ในการกาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง มีอานาจในการตัดสินใจ เป็นผู้
กระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ร่วมงานให้ผู้ร่วมงานสามารถทางานได้อย่างเต็มความสามารถ สอดคล้อ งกับ
ปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาทาให้องค์กรการศึกษามีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเตรียม
ตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ผู้บริหารจาเป็นต้องใช้กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้
ทันต่อสถานการณ์
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี อิ ท ธิ พ ลสู ง ต่ อ คุ ณ ภาพของผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากระบบการศึ ก ษา ทั้ ง ด้ า น
ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษาและประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษา นักวิชาการหลายท่านมีความ
เห็นตรงกันว่าความสาเร็จและความล้มเหลวทางการศึกษานั้นผู้บริหารนับว่าเป็นตัวแปรสาคัญโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในสังคมไทย คุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา มักแปรปรวนไปตามผู้นาเสมอ (จันทกานต์ ตัณเจริญ
พานิ ช . 2549, น.60) ซึ่ ง หน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารในฐานะผู้ น าที่ ส าคั ญ นั้ น จะต้ อ งจั ด การภายในองค์ ก ร เพื่ อ
อานวยการให้ทรัพยากรทั้งคนและวัตถุประสานเข้าด้วยกัน สามารถทางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
นาองค์กรให้สามารถดาเนินไปได้ ผู้นาที่มีความสามารถจะทาให้ผู้ใด้บังคับบัญชามีความขยันขันแข็ง สามัคคี
มุ่งมั่น ตั้งใจในการทางานซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นาย่อมจะส่งผลให้
การจัดการศึกษาของสถานศึ กษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน การ
ทางานใด ๆ จะประสบผลสาเร็จหรือไม่ ปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งคือตัวผู้นาขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ
นั้นเอง
ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการนาพาสถานศึกษาให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงคือผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ผู้บริหารก็จะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีภาวะผู้นาและภาวะผู้นาที่เหมาะสมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน คือ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นภาวะที่ผู้บริหารจะนามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและต่อยอดไปสู่การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อันเป็นจุดหมายปลายทาง (เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล.2548,น.1 – 11)
กระบวนการที่ผู้บริหารสามารถใช้อิทธิพลให้บุคคลหรือกลุ่มคนปฏิบัติงานได้สาเร็จตามเป้าหมายนั้น
เรียกว่า “ภาวะผู้นา” (leadership) ภาวะผู้นาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่งในการบริหารงานในโรงเรียน
ซึ่งผู้บริหารต้องรับผิดชอบทุกงานให้บรรลุสาเร็จตามจุดมุ่งหมายจึงจาเป็นต้องมีภาวะผู้นาเพื่อให้สามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มีการศึกษาวิจัยกันมาเป็นระยะเวลานาน จนทาให้เกิดแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวกับภาวะผู้นามากมาย ซึ่งภาวะผู้นาที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและการ
แข่ ง ขั น กั น สู ง ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและการเมื อ ง ผู้ น าที่ มี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงสามารถท า ให้

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในองค์กรสูงขึ้นได้ ในทศวรรษที่ผ่านมาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงาน
ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพมีจานวนมาก แต่มีแนวคิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและกล่าวถึงกันมาก
คือ ภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลง (Transformational Leadership) พบว่า ภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงนี้ มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ ผลการปฏิบัติงานทั้งของกลุ่ม และของผู้ใต้บังคับบัญชา เจตคติต่อการ
ทางาน ความพึงพอใจในการทางานความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดี รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรในองค์การ และสามารถสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสภาวะผู้นาที่จาเป็นสาหรับสังคมไทยที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาจากภาวะวิกฤติก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและช่วยพัฒนาสังคมได้
จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นา ภาวะผู้นาจึงมีความสาคัญกับผู้บริหารในยุค
ใหม่เป็ น อย่ างยิ่ งเพราะการจะน าพาสถานศึกษาให้ เจริ ญก้าวหน้า ต้ องอาศัยภาวะผู้ นาของผู้ บริห าร โดย
ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งศึ ก ษาและน าพาองค์ ก รให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายที่ ว างไว้ ต ามที่ Bass & Avolio
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,2550,น.5-15; อ้ า งอิ ง จาก Bass & Avolio, 1990,p.112) กล่ า วถึ ง ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงว่าเป็นภาวะผู้นาที่ทาให้ผู้ต ามอยู่เหนือความสนใจตนเอง เป็นกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ผู้
ตามโดยเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความสามารถของผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
สภาพปัญหาด้านการจัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ตลอดจนความยากของการ
บริหารจัดการจึงทาให้ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงบุคลากรที่จะสามารถนาพาองค์กรให้ประสบความสาเร็จและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือผู้นา หรือผู้บริหารสถานศึกษานั้นเอง จาเป็นจะต้องใช้ภาวะผู้นาการ
เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ เป็ น การน าเสนอแนวทางให้ ผู้ บริ ห ารสามารถน าไปปรับ ใช้ พั ฒ นาและส่ ง เสริม การจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาปัญหาการบริหารการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ประกอบด้วย 4 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 2.โรงเรียนบ้านโป่งนก 3.โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา 4. โรงเรียนบ้านโป่ง
เหนือโดยบริบทแต่ละโรงเรียนมีนักเรียนอยู่หลายชาติพันธุ์ ได้แก่ อาข่า ลาหู่ ม้ง ไทใหญ่ โรงเรียนบางแห่ง
ตั้งอยู่บนที่สูง มีเด็กนักเรียนที่ย้ายสถานที่เรียนติดตามผู้ป กครองบ่อยครั้งโดยส่วนใหญ่เป็นคนในจังหวัดทาง
ภาคใต้ ซึ่งเข้ามาประกอบอาชีพกรีดยางและพาครอบครัวติดตามมาด้วย ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ทาไร่ ทานา มีรายได้ที่ไม่แน่นอน นับถือ ศาสนาคริสต์ พุทธ และมีการนับถือผี ประชากรบางส่วนขาด
สิทธิทางด้านกฎหมาย ไร้สัญชาติ ขาดโอกาสทางการศึกษา และตัวผู้ปกครองเองไม่ค่อยใส่ใจด้านการศึกษา
ในตาบลสันสลี มีมูลนิธิที่รับดูแลเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีปัญหาทางครอบครัว และผู้ปกครองมีฐานะ
ยากจน ในโซนภาคเหนือตอนบนโดยทางมูลนิธิจะเข้ามาให้การช่วยด้วยการรับอุปการะเด็กเหล่านี้มา ส่งเสริม
ให้ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาการเรียนรู้(สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 2, 2563) ด้วยสภาพ
บริบทของชุมชน ที่มีความแตก ทางด้านภาษาสอดคล้องกับแนวคิดของ (Bass.1985)ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงเป็นมากกว่าคาเพียงคาเดียวที่เรียกว่าบารมี( Charisma) Bass เห็นว่าความมีบารมีมีความจาเป็น
แต่ นั้ น ไม่ เ พี ย งพอส าหรั บ ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง ที่ ส าคั ญ อี ก สามส่ ว นของภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงที่มี
นอกเหนือจากความมีบารมี คือการกระตุ้นทางปัญญา การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการสร้างแรง
บันดาลใจ
จากความเป็นมาและความสาคั ญของปัญหาที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบล
สันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 และผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถ
น าไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการวางแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ กิ ด

ประสิทธิภาพต่อการจัดการของสถานศึกษาอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น ให้นักเรียนมีความพร้อม ทั้งด่านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดารงชีวิต
อย่างมีความสุข และเป็นผลเมืองที่ดีของโลก สืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒ นาภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บริห ารสถานศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 บุคลิกภาพของผู้นา
1.2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2. แหล่งข้อมูล
2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในอาเภอเวียงป่าเป้า
และผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสันสลี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
3. ด้านพื้นที่
กลุ่ ม โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา ต าบลสั น สลี สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
4. ด้านระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 – 2565
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย นี้ ใช้ร ะเบี ย บการวิจั ย แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เป็นวิธีการวิจัยผสม
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ แล้วตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ การศึกษาแนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสตาบลสันสลี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีขั้นตอนดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอน
ที่ 1 ศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสตาบลสันสลี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขั้นตอนที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 2 ขั้ น ตอนที่ 3 ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาภาวะผู้ น าการ

เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสตาบลสันสลี สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
1.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในกลุ่ มโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสั นสลี สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณ
ค่ า 5 ระดั บ ได้ แ ก่ แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ระดั บภาวะผู้ นาการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 63 คน ผู้ศึกษาได้
ดาเนินการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากรและรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) ผู้ศึกษานาหนังสือจากคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายถึงผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จานวน 4 โรงเรียน เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2.) ส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 4 โรงเรียน โดยผู้วิจัย
นาไปส่งด้วยตนเองเพื่อขอความร่วมมือผู้บริหารและคณะครูในการตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถาม
กลับ 3.) สรุปผลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสตาบลสันสลี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 4.) นาผลสรุปการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลทั้งหมดมา
รวมกัน จัดหมวดหมู่ บันทึกไว้ และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยายการจัดทาข้อมูล
1.2 ขั้นตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริห าร
การศึกษาในกลุ่ มโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา ตาบลสั นสลี สั งกัดส านักงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ประชากรที่ให้ข้อมูลในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึ ก ษา ต าบลสั น สลี สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 2 ปี
การศึกษา 2564 จานวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ กษา ตาบลสันสลี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ผู้ศึกษาได้ดาเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากร
และรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1.) ผู้ศึกษานาหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายถึง ผู้บริหาร
สถานศึกษาในกลุ่ มโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสั นสลี สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จานวน 4 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 2.) ส่งแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาก่อนวันสัมภาษณ์ 3.)
ผู้ศึกษานาแบบสัมภาษณ์ที่ได้บันทึกข้อมูลมาตรวจสอบพบว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกฉบับ 4.) ผู้ศึกษาทา
การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปสาระสาคัญจากแบบสัมภาษณ์เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

1.3 ขั้นตอนที่ 3 เป็นแบบสนทนากลุ่มที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เพื่อการศึกษาหาแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบล
สันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยมี ขั้ น ตอนในการด าเนิ น การสร้ า ง
เครื่องมือตามลาดับขั้นตอน ดังนี้ ศึกษาหลักการจากข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลจากวัตถุประสงค์ ข้อที่
1 คือระดับ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสตาบลสันสลี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และข้อมูลจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสตาบลสันสลี สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี ตารา เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาสร้างแบบสนทนากลุ่ม 1.) กาหนดกรอบเครื่องมือในการวิจัยจากข้อมูลที่ศึกษามาแล้วจึง
รวบรวมองค์ความรู้ขึ้นมาสร้างเป็นเอกสารสนทนากลุ่ม2.) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการร่างเอกสารสนทนากลุ่ม
ข้อคาถามเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 3.)สร้างร่างเอกสารสนทนากลุ่มตามขอบเขตและโครงสร้างที่กาหนดไว้ 4.)นาร่างเอกสารสนทนากลุ่มที่
สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เพื่อทาการตรวจสอบให้ข้อคิดเห็น หลังจากนั้นนามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 5. นาแบบร่างเอกสารสนทนากลุ่มที่สมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูล 6.)การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสนทนาจากกลุ่มตัวอย่าง (Focus Group Discussion) ที่ผู้วิจัยกาหนดโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีขั้นตอนดังนี้ 1.ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย เพื่อส่งจดหมายอย่างเป็นทางการ ในการขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2.เตรียม
เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ไปให้กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาก่อนที่จะสนทนา
กลุ่ม 3.เตรียมอุปกรณ์ประกอบการสนทนากลุ่ มให้มีความพร้อมในการใช้งาน ได้แก่ กล้องถ่ายรูป เครื่อง
บันทึกเสียง แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม กระดาษ ดินสอ และปากกา เป็นต้น 4. ผู้ศึกษาเป็นผู้ร่วมสนทนา
ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ างโดยมี น างอุ ทุ ม พร สนิ ท ผล เป็ น ผู้ ด าเนิ น การสนทนากลุ่ ม
(Moderator) ซึ่งต้องเดินทางให้ถึงที่นัดหมายอย่างตรงเวลาและแต่งกายให้เหมาะสม 5.ดาเนินการสนทนา
กลุ่มตัวอย่าง (Focus Group Discussion) 6.ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาสรุปผลและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อสรุปผลข้อมูล ที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาแนวทาการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 สรุปเป็นประเด็นสาคัญ 3
ประเด็น ดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่าระดับภาวะผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมาคือ
ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือระดับภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่ างมี อุดมการณ์ และระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ตามลาดับ

2. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดย
วิธีการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในกลุ่ มโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสั นสลี สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 2 มี 4 ด้ า นคื อ 1) ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพแบบแสดงออก 2)ปั จ จั ย ปั จ จั ย ด้ าน
บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง 3)ปัจจัยด้านบุคลิกภาพแบบยอมรับผู้อื่น 4)ปัจจัยด้านบุคลิกภาพแบบมีสติ
3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสตาบลสันสลี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านที่ 1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในและนอกเวลาทางานละมีภาวะผู้นา
ด้ า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ เ ป็ น ผู้ ที่ ก ล้ า ตั ด สิ น ใจ มั่ น ศึ ก ษาเทคนิ ค วิ ธี ก ารเพื่ อ น ามาน ามาปรั บ
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการเตรียมความพร้อ มให้เหมาะสมก่อนเข้ารับตาแหน่งตาแหน่ง สร้าง
ความน่าเชื่อถือและความเชื่อมันให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้านที่ 2 การสร้างแรงบันดาลใจ
2.1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะศึกษาบริบทภายในและภายนอกสถานศึกษาตลอดจนภาระงานใน
ด้านต่าง ๆ ให้รู้จริง เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้ใตบังคับบัญชาและชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา
2.2ผู้บริหารควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ ดี ต้องมีความเสียสละ อดทน คอยตักเตือนให้
คาแนะนา และกล้าคิดกล้าทาในสิ่งที่ถูกต้อง
2.3 ผู้บริหารต้องมีเทคนิคการลดแรงปะทะในการทางานร่วมกันต้องมีการเสริมแรงทั้งทางบวกและลบ
เพื่อให้การทางานและการประสานงานต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วง
ด้านที่ 3 การกระตุ้นทางปัญญา
3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องคอยชี้แนะและแนะนาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนมีการสร้าง
ขวัญและกาลังให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ
3.2 ผู้บริหาสถานศึกษามีหน้าที่ติดตาม ช่วยเหลือให้กาลังใจในการทางานและชี้นาแนวทางให้ เห็น
ภาพความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้านที่ 4 การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
4.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะทาความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมความต้องการจุดเด่นจุดด้อยของคล
ในองค์กรให้ความสาคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่ อทาการวิเคราะห์และสร้างรูปแบบในการบริหารจัดการ
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรเลือกใช้บุคลากรในการทางานให้สอดคล้องเหมาะสมตามความถนัดและ
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลในสถานศึกษา

4.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะสร้างวิธีการในการสื่อสารประสานงานกับบุคลากรในองค์กรชุมชน
ผู้ปกครองเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยใช้วิธีการหลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสภาพ
ของชุมชน
4.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะเอาใจใส่ปัญหาของบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อกระตุ้นให้มี
การทาความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งส่งผลต่อการร่วมมือในการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษา
อภิปรายผล
จากการศึกษา เรื่อง แนวทางการทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
เชียงรายเขต 2 ผู้ศึกษาได้นาประเด็นสาคัญมาอภิปราย ดังนี้
1. ระดั บ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในกลุ่ ม โรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชวนชิต รักเถาว์ (2552, น. 88-89)ได้ทาการวิจัยเรื่องภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปั ตตานีภาพ
รวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ ประภา อัครพงศ์พันธ์ (2551, น. 73)ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ สุมาลี ละม่อ ม(2553, น. 33) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะ
เกษ เขต4 ภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ แสงเดือน กมลมาลย์ (2552, น. 123-125) ที่ได้ศึกษาภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากสอดคล้ อ งกั บ สมพร จ าปานิ ล (2549, น. 95-97) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากสอดคล้องกับสราญรัตน์ จันทะมล (2548, น. 49-51) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา อาเภอสะพุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้ องกั บ ชรั ตน์ จี น ขาวขา (2547, น. 66) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผลการศึกษาที่ปรากฏเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นผู้ที่มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีอุดมการณ์ในการทางาน มีความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้อื่นในการทางานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน และสอดคล้องกับวิโรจน์ สารรัตนะ (2546, น.
150) ได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้นาไว้ว่า คือ กระบวนการที่ผู้นาใช้ศิลปะ ความสามารถ อิทธิพลและวิธีการ
ที่จะก่อให้เกิดการกระทากิจกรรมหรือการปฏิบัติงานของผู้ตามเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
กลุ่ม สอดคล้องกับ สุรีย์ภรณ์ ทรรศนียากร (2541, น.30) ได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้นาไว้ว่า หมายถึง
พฤติกรรมที่ผู้นาแสดงออกในการใช้อานาจหน้าที่หรืออิทธิพลที่มีอยู่ต่อผู้ร่วมงานในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการ
จูงใจผู้ร่วมงานพึงพอใจให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจและใช้ความพยายามของตนในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เศาวนิต เศาณานนท์

(2542, น. 4)กล่าวว่า ภาวะผู้นา หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพล
ของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ชี้นา ผลักดัน ให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นมีความเต็มใจ และกระตือรือร้นใน
การทาสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความสาเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมายสอดคล้องกับแนวคิดของ
ประเวศ วะสี (2540, น. 52) ที่ ก ล่ า วว่ า ภาวะผู้ น า คื อ ภาวะที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ศรั ท ธาเป็ น ที่ ย อมรั บ และเกิ ด
จุดมุ่งหมายร่วมกันในสังคมนั้น ๆ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือระดับภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมาคือระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้าน
การกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจตามลาดับ
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอทาง
การศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัย
ด้านบุคลิกภาพของผู้นา คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านบุคลิกภาพของผู้นา
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ
1. บุคลิกแบบแสดงออก
2. บุคลิกแบบเปิดกว้าง
3. บุคลิกแบบยอมรับผู้อื่น
4. บุคลิกแบบมีสติ
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนขยายโอทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเชียงรายเขต
พบว่าว่าผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 นั้น มีประสบการณ์ในการในการบริหารเป็นเวลานานมีความเข้าใจใน
บริบทของสถานศึกษา คณะครูนักเรียนและบริบทของชุมชนเป็นอย่างดีทาให้ปัจจัยด้านต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้
การบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดีทักษะและความชานาญในการนาปัจจัย
ต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทในสถานศึกษาของตัวเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Dawis and Lofquist (1984) ที่กล่าวว่า บุคลิกภาพของบุคคลจะทาให้บุคคลมีความสามารถใน
การปรับตัวในการทางาน โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทางาน และบุคลิกภาพที่
เหมาะสมที่ได้รับ การพัฒนาให้ส อดคล้ องกับความต้องการและความคาดหวังขององค์กร โดยคุณลักษณะ
บุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการทางานจาเป็นต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคลิ กภาพมีอิทธิพลต่อแรงจู งใจในการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะบุคลิ กภาพที่มีอิทธิพลต่ อ การ
ปรับตัวในการทางาน (Shaffer Harrison, Gregersin, Black, and Ferzandi, 2006) ผลการวิจัยที่ค้น พบยัง
สอดคล้องกับงานวิจัย (Caligiuri, 2000) ที่พบว่าคุณลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลเป็นตัวแปรที่ส่งผลทางบวก
ต่อการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม สอดคล้องกับการศึกษาของ ผลการวิจัยของ (Hung, Chi and Lower , 2005)
ที่ทาวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันที่มาทางานในประเทศไต้หวัน พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพ
แบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบเปิดรับสถานการณ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อการปรับตัวในการทางาน ผล
การศึกษาของ (Lee and Sukoco, 2008) พบว่าคุณลักษณะบุคลิกภาพมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับตัวใน
การทางาน และงานวิจัยของ กล้าหาญ ณ น่าน วันชัยประเสริฐศรี อลงกรณ์ ทิพย์เนตร และรุ่งฤดี กุลสิงห์
(2556) ที่ทาการศึกษาแบบจาลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการทางานของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดประทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพ คุณลักณะงาน ความพึงพอใจในงาน และด้านการปรับตัวในการทางานเกือบทั้งหมดอยู่ในระดับ
มาก

3. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษา
ปัจจัยทั้งหมด 4 ด้านคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นการ
ใช้ปัญญาและด้านการคานึงถึงเอกบุคคล จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาเป็นรายด้านได้ดังนี้
ด้านที่1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
มี แ นวทางการพั ฒ นาโดยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น แบบอย่ า งให้ แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน ควรหมั่นศึกษาเทคนิควิธีการตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ
ในการบริหาร เพื่อนามานามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และต้องมีการเตรียมความพร้อม
หรือเตรียมตนเองให้เหมาะสมกับตาแหน่ง เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเกิดความเชื่อมั่น ต่อผู้ใต้บังคับ บัญชา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมภพ ลัคนาชีวันต์ (2555) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยา
ความผูกพันในงาน และภาววะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของข้าราชการในสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ สู งอายุ พบว่า ภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงมีความสั มพันธ์ใน
ทางบวกต่อความผูกพันในงาน แสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้นาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ตาม ผู้ตามจะเกิด
ความเคารพและศรัทธา ทาให้ผู้ตามเกิดความเชื่อใจในผู้นา ผู้ตามจะเกิดความผูกพันต่อองค์กร
ด้านที่2 การสร้างแรงบันดาลใจ
มี แ นวทางการพั ฒ นาโดยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรที จะท าการศึ ก ษาบริ บ ทของโรงเรี ย น ชุ ม ชน
ตลอดจนบริ บ ทโดยรอบสถานศึกษา ให้ ดีก่อนเป็นล าดับแรกเพื่อให้ การปฏิบัติงานร่วมกันกับบุคลากรใน
สถานศึกษาและองค์กรภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการดาเนินงานให้
เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ มี ก ารมอบหมายงานที่ ท้ า ทายความสามารถของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาท าให้
ผู้ ใต้บั งคับ บั ญชารู้ สึกท้าทายในการทางานและเกิดความทุ่มเทการทางานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้ บริห าร
สถานศึกษาต้องปฏิบัติตนให้เป็น ตัว อย่างที่ดี น่าเชื่อถือและน่าเคารพในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร โดยที่
ผู้บริหารต้องมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างวัฒนธรรมในการทางานร่วมกัน
โดยเปิ ดโอกาศให้บุ คลากรสามารถแสดงความคิดเห็ นในมิติที่ห ลากหลายและเท่าเทียมกัน สอดคล้ องกับ
แนวคิดทฤษฎีของ Bass and Avolio (1994) ที่กล่าวว่า ผู้นาจะกระตุ้นให้ผู้ตามได้มีการทดลองทาสิ่งใหม่ๆ
หรือทางานที่ท้าทายความสามารถ อีกทั้งยังให้โอกาสผู้ตามได้แสดงความสามารถ ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
เมื่อผู้ตามทางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้ตามจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง ซึ่งการที่ผู้ตามมีความภาคภูมิใจในตนเองจะทาให้มีความคาดหวังสูงเพื่อต้องการทาผลงานให้ออกมา
ดีที่สุด ผู้ตามจะใช้ทักษะความรู้ที่มีออกมาอย่างเต็มความสามารถเพื่อความสาเร็จขององค์กร (Baker, 1 992)
ด้านที่3 การกระตุ้นทางปัญญา
มีแนวทางการพัฒนาโดย ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการศึกษาและวิเคราะห์องค์กรเข้าใจความ
ต้องการและสภาพปัญหาต่าง คอยชี้แนะและแนะนาแนวทางในการแก้ไขปัญหากระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด
กระบวนการคิดโดยตั้งคาถามหรือการรวมกลุ่มแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ด้วยมุมมองใหม่ ๆ ในสถานการณ์เดิม ช่วยกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ทาเกิดมีอิสระทางความคิดและจินตนาการ เกิดกระบวนการที่มุ่งในตัวปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิม ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้ใต้ บังคับบัญชาจะเกิด
ความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จ ะทุ่มเทก าลั ง กายและก าลั ง ใจและความพยามยามอย่างสุ ดความสามารถเพื่ อ
ประโยชน์และความสาเร็จขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ (Hall & Quinn, 1983) ที่นาเสนอ
วิธีที่ผู้นาใช้ในการกระตุ้นทางปัญญา ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มความเต็มใจที่จะทางานอย่างสุดความสามารถเพื่อความ

ผู ก พั น ในการท างานและความผู ก พั น ในองค์ ก าร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ พณิ ช า ปรี ช า (2547) ที่
ทาการศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิตการทางานกับความผูก พันต่ อ
องค์การของเจ้าหน้าที่บริษัท สยามสตีล อิน เตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่
บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) โดยรวม
ด้านที่4 การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
มีแนวทางการพัฒนาโดยผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและ
จุดเด่นจุดด้อยของบุคลากรในองค์กรให้ความสาคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อบริหารจัดการบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการให้โอกาสส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้
ความสามารถ ให้สอดคล้องเหมาะสมตามศักยภาพและบุคลิ กภาพของแต่ล ะบุคคลเปิดโอกาสให้ ได้แสดง
ความสามารถหรือความคิดเห็นในการทางาน มีการสร้างวิธีการในการสื่อสารการประสานงานกับบุคลากรใน
องค์กรชุมชนผู้ ป กครองเพื่อจะสร้ างความสั มพันธ์ที่ ดีโ ดยใช้วิธีการที่ห ลากหลายรูปแบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัฒ นธรรม และบุ คลิ กภาพของแต่ล ะบุ คคลและผู้ บริห ารสถานศึกษาควรจะเอาใจใส่ ปัญหาของบุค ลากร
นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อกระตุ้นให้มีการทาความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งส่งผลต่อการร่วมมือในการพัฒนา
สถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของบราวน์ (Brown, 1996) ที่กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้นาที่มีการดูแล
เอาใจใส่ คานึงถึงความแตกต่างในด้านความต้องการของผู้ตามแต่ละบุคคล อีกทั้งยังยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนสื่อสาร 2 ทาง และจากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธา
ริ ณี น้ อยจาด (2555) ที่ศึกษาความสั มพัน ธ์ระหว่างผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง การเสริมสร้างพลั งอานาจเชิง
จิตวิทยา และความผูกพันในงานของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด พบว่า การรับรู้ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกผูกพันในงาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. ผลจากการศึกษาครั้ งนี้ ทาให้ ได้แนวทางการพั ฒ นาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในกลุ่ มโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสั นสลี สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ควรนาแนวทางการพัฒนาเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ตาบลสั นสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เพื่อใช้ใน
การดาเนินการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยกาหนดเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้สูงสุดต่อไป
2. ควรมีการกาหนดแผนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งรายเขต 2 อย่างชัดเจนให้เหมาะสมกับ
บริบทสภาพการจัดการศึกษาโดยอาศัยผลการศึกษาครั้งนี้เป็นแนวทาง ทั้งก่อนการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารและหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารแล้ว
3. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องอย่ายึดติดกับการบริหารแบบเก่า ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้ทัน
โลก ทันเหตุการณ์ พร้อมเผเชิญกับทุกสถานการณ์ ใช้หลักภาวะผู้นาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและแก่ตัว
นักเรียนอันเป็นเป้าหมายสุงสุดของการจัดการศึกษา2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจั ยแนวทางการพัฒ นาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริห ารสถานศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอื่น ๆ ที่บริบทด้านต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน เพื่อนาผลมาเปรียบเทียบ
และนาผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
2. ควรท าการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บแนวทางการพั ฒ นาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษากับประสิทธิผลทางการศึกษา
3. ควรทาการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาให้ทันกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง
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