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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 

สถานศึกษาและการจัดการความรู้ของครูจำแนกตามวุฒิการศึกษาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและกลุ่ม

สาระท่ีสอนและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการจัดการความรู้ของครูใน

เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยคร้ังน้ีคือข้าราชการครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1 จำนวน 8 โรงเรียน รวม 103 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับหาค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.96 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test และค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบ 
เพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษา 

ท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับ
มาก และระดับปฏิบัติการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้นำการเปล่ียน 

แปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และกลุ่ม
สาระท่ีสอน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน และระดับปฏิบัติในการจัดการความรู้ของครูใน

เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตาม 
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วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือ

จำแนกตามกลุ่มสาระท่ีสอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูท่ีสอนในกลุ่ม

สาระเสริมมีระดับปฏิบัติในการจัดการความรู้มากกว่าครูท่ีสอนในกลุ่มสาระหลัก 3) ภาวะผู้นำการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่า

แซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในระดับปานกลาง (r=.53) อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง, การจัดการความรู้ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study and compare transformational 

leadership of school administrators and knowledge management of teachers, by educational 

level, work experience and teaching area and to examine the relationship between 

transformational leadership and knowledge management of teachers in Tha Sae 

Educational Network 2, Chumphon Primary Educational Service Area Office 1. The Sample in 

this research was 103 teachers from 8 schools in Tha Sae Educational Network 2, Chumphon 

Primary Educational Service Area Office 1. The data collection tool was a 5-level rating 

scale questionnaire with confidence level at 0 .96. The statistics used for data analysis 

included percentage, mean, standard deviation, t-test and Pearson product moment 

correlation coefficient. 

The results of this research were as follow: 1) Transformational leadership of 

school administrators in Tha Sae Educational Network 2, Chumphon Primary Educational 

Service Area Office 1, in overall and by each side are at a high level. In addition, knowledge 

management level of teachers in Tha Sae Educational Network 2, Chumphon Primary 

Educational Service Area Office 1, in overall and each side were at high levels. 2) 

Transformational leadership of school administrators measured by teachers in Tha Sae 

Educational Network 2, Chumphon Primary Educational Service Area Office 1, Distinguished 

by educational level, work experience and teaching area, addition, knowledge management 

level of teachers in Tha Sae Educational Network 2, Chumphon Primary Educational 

Service Area Office 1, compared by educational level and work experience were identical 

in overall and each side. However, there was a difference when compared by the aspect 
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of teaching area at .05 significant levels. Furthermore, teachers in supplementary teaching 

area have more knowledge management level than those in main teaching area. 3) 

Transformational leadership of school administrators in Tha Sae Educational Network 2, 

Chumphon Primary Educational Service Area Office 1, is positively related to knowledge 

management of teachers in Tha Sae Educational Network 2, Chumphon Primary 

Educational Service Area Office 1, at intermediate level (r=.53) with statistical significance 

at .01 level. 

 

Keywords: Transformational Leadership, Knowledge Management 

 

บทนำ 

สังคมปัจจุบันอยู่ในยุคเปล่ียนผ่านจากสังคมท่ีให้ความสำคัญกับสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือสังคมท่ีมีสารสนเทศเป็นฐาน มาเป็นสังคมท่ีให้ความสำคัญกับความรู้คือมีความรู้เป็นฐาน 

ท่ีเรียกว่า “สังคมฐานความรู้” น่ันคือ การเปล่ียนกระบวนทัศน์ท่ีเคยมีลักษณะของสารสนเทศคืออำนาจมา

เป็น “ความรู้คืออำนาจ” (อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์, 2550: 1) การจัดการกับการเปล่ียนแปลงของสังคมเช่นน้ีจึง

จำเป็นจะต้องอาศัยจิตสำนึกใหม่ท่ีมีคนเป็นศูนย์กลางแบบบูรณาการ ต้องจัดการกับปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนโดยรวม การสร้างจิตสำนึกใหม่มิได้แค่สอนให้รู้หรือถ่ายทอดความรู้เท่าน้ัน

แต่ต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้หรือการจัดการกับความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือก่อให้เกิด

จิตสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกัน มีเอกภาพในความหลากหลาย จิตสำนึกแห่งการพ่ึงพาอาศัยกันจิตสำนึก

แห่งการเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกันไว้วางใจกันจิตสำนึกในการสร้างพลังร่วมของหมู่คณะ (ประมวล ศรีขวัญใจ, 
2550: 1 อ้างอิงใน ธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์, 2548) การศึกษาจึงเป็นกระบวนการทุกอย่างท่ีช่วยพัฒนาหรือ

ปรับปรุงจิตใจ อุปนิสัยและคุณสมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ของมนุษย์ให้ดีข้ึนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้

อย่างมีความสุขสามารถเก้ือหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ ของประเทศ 

การจัดการความรู้ระดับประเทศท่ีดำเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็นการกระทำต่อ ๆ กันมาตามแบบเดิม

หรือถูกต่างประเทศชักจูงหรือสร้างเง่ือนไขให้ทำตาม แต่มนุษย์มีลักษณะพิเศษคือสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตัวเองได้ตลอดเวลา การเรียนรู้และส่ังสมความรู้พัฒนาวิชาการต่าง ๆ ให้ก้าวหน้า ทำให้มีการคิดค้นส่ิง 
ต่าง ๆ ท้ังทางด้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติหาคำตอบจากประสบการณ์ธรรมชาติทำให้ทราบความจริง

ต่าง ๆ มากมาย และท่ีสำคัญคือวิชาการท่ีเป็นความรู้เหล่าน้ันมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ความ

สะดวกสบาย การแก้ปัญหาต่าง ๆ ท้ังทางด้านท่ีอาศัยการเดินทาง ยามเจ็บป่วยก็มียารักษาโรคและวิธีการ

รักษาทำให้มนุษย์อยู่ได้และมีสภาพท่ีเหนือกว่าสัตว์ต่าง ๆ ท้ังหลายในโลก ด้วยการท่ีมีความรู้และเก็บส่ังสม
ความรู้จักคิดรู้จักเหตุผล ทำให้การใช้ปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน (ยืน ภู่วรวรรณ, 
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2553) การจัดการความรู้จึงเป็นเคร่ืองมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อม ๆ กันคือ 

เป้าหมายของงานเป้าหมายการพัฒนาคน และเป้าหมายการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

(ประมวล ศรีขวัญใจ, 2550: 2) เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการประมวลข้อมูลสารสนเทศ 
ความคิดการกระทำตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพ่ือสร้างเป็นความรู้หรือ นวัตกรรมและจัดเก็บใน

ลักษณะแหล่งข้อมูลท่ีบุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ท่ีองค์กรจัดเตรียมไว้เพ่ือนำความรู้ท่ี

มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงก่อให้เกิดการแบ่งปัน การถ่ายโอนความรู้และในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยู่

จะแพร่กระจายไหลเวียนไปท่ัวท้ังองค์การอย่างสมดุล (วีระพจน์ กิมาคม, 2548) ท้ังยังเป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาผลผลิตพัฒนาครูพัฒนาโรงเรียน พัฒนาชุมชน พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา พัฒนาศาสตร์ด้าน

การเรียนรู้ท่ีต้องทำในแนวราบและการบริหารแบบกระจายอำนาจ เป็นส่ิงสำคัญซ่ึงสร้างสรรค์จากการ

ทำงานทำให้เกิดศาสตร์ด้านการเรียนรู้บริบทของไทย (วิจารณ์ พานิช, 2547: 3) 

ความรู้ในสถานศึกษาทุกแห่งมีอยู่มากมายแต่บางสถานศึกษาไม่ได้จัดเก็บให้เป็นระบบ จึงทำให้

ความรู้กระจัดกระจายและต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลนาน โดยเฉพาะความรู้ต่าง ๆ ท่ีฝังลึกอยู่ใน 

ตัวคน (Tacit Knowledge) ซ่ึงเป็นทักษะเฉพาะคนท่ีเกิดจากประสบการณ์ค่านิยมและพฤติกรรมการสอน 

ท่ีจะจางหายไปกับผู้เกษียณอายุราชการ การลาออกหรือโอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนทำให้ความรู้ใน
คน ๆ น้ันไม่ได้ถูกเก็บไว้ให้เป็นประโยชน์กับผู้ร่วมงานรุ่นหลังและไม่ก่อให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ส่วน

ความรู้อีกประการหน่ึงคือความรู้ท่ีมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) ความรู้เหล่าน้ี

สามารถเผยแพร่แบ่งปันให้กับผู้ร่วมงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาได้ (ประนอม แมนมาศวิหค, 2553) 

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ประกอบด้วย 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนบ้านท่าลานทอง โรงเรียนวัดควนมณี 

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ โรงเรียนวัดวังครก โรงเรียนประชาสันติ และโรงเรียนบ้านละมุ (โรงเรียนวัดวังครก

และโรงเรียนประชาสันติ ไม่มีนักเรียน) มีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา 
และระดับประถมศึกษา โรงเรียนประชานิคม 2 โรงเรียนชุมชนประชานิคม และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 

(บ้านเนินสันติ) มีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีต้ังของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีท่ีความหลากหลายของสภาพเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตท่ีแตกต่างของคนในพ้ืนท่ีการจัดการศึกษาจึงต้องทันสมัย และก้าวทันสภาวการณ์ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นไปตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา และการบริหารงานของผู้บริหารท่ี

จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริหารบุคลากร ซ่ึงเป็น

ทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีสุดในทุก ๆ องค์การ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพรเขต 1 เป็นผู้นำท่ีมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาพัฒนางานด้านการบริหารสู่การเป็นผู้บริหาร

สมัยใหม่มีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงโดยเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นท่ียอมรับนับถือของครูและบุคลากร
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ในสถานศึกษานอกจากน้ีผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 8 โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาครูสอดคล้องกับนโยบายจาก

ทางภาครัฐในการสนับสนุนให้ครูได้มีการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาความรู้เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงจัดให้มี “โครงการพัฒนาข้าราชการครูเครือข่าย

สถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  1” มาโดยตลอด  

โดยแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ประสานงานเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกันเป็นเครือข่ายในทุกปีความรู้ท่ีนำมา
จัดการอบรมสัมมนา มาจากการสำรวจความสนใจและความต้องการของครูในแต่ละโรงเรียนแล้วนำมา

พิจารณาในภาพรวม เน้นความรู้ท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานของครูกำหนดเป็นองค์ความรู้และเชิญวิทยากร

ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับมาเป็นผู้ให้การอบรมครูท่ีเข้ารับการอบรมมี
จัดเก็บความรู้เป็นบันทึกรายงานการอบรม หรือบันทึกการสัมมนาและทักษะในการปฏิบัติจริงสามารถ

นำไปใช้ได้อย่างครอบคลุมท้ังงานหลักของตนเอง สถานศึกษาและสามารถร่วมกันทำงานเป็นทีมท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จะเห็นได้ว่าครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 1 มีการจัดการความรู้ตลอดเวลา ซ่ึงในการดำเนินการจัดการความรู้น้ันครูจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้า

มาช่วยในการจัดการความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บแลกเปล่ียนและนำความรู้ท่ีเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ

ไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วการรวบรวมความรู้และจัดเก็บลงในเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันกับบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษาจึงเป็นวิธีท่ีแต่ละสถานศึกษากำลัง
ส่งเสริมให้เป็นระบบ แต่ยังไม่สามารถจัดการความรู้ให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ได้ เน่ืองจากสถานศึกษายังเก็บ

ข้อมูลไว้อย่างกระจัดกระจายท้ังในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ในยามท่ีต้องใช้ข้อมูลเพ่ือ

การตัดสินใจหรือดำเนินการงานด่วนจึงต้องใช้เวลานานครูยังไม่นำความรู้ท่ีได้รับจากภายนอกมาปรับใช้ไม่มี
การสะสมความรู้ไว้ให้ครูหรือบุคลากรรุ่นต่อไป ครูบางคนไม่แบ่งปันความรู้ท่ีได้มาจากการเป็นตัวแทนเข้า

รับการอบรม ผู้บริหารยังไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนในการให้ครูท่ีไปอบรมมานำความรู้ท่ีได้มาจัดการความรู้ไว้ใน

ฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์ของสถานศึกษา ทำให้การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนา อาจไม่คุ้มค่า

กับงบประมาณละเวลาท่ีใช้ไป 
จากการติดตามและประเมินผลการประเมินภายนอกรอบท่ีสอง พ.ศ.2549-2553 (คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา, 2553: 91) โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ปรากฏว่ามีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมากในสามด้าน คือด้านนักเรียน ด้านครูและด้านผู้บริหาร แต่ใน

รายด้านยังมีส่วนท่ีควรพัฒนาหรือปรับปรุงท่ีได้รับการแนะนำจาก สมศ. คือด้านครูในส่วนของการเผยแพร่
ผลงานและการใช้ระบบสารสนเทศ สาเหตุในภาพรวมเน่ืองจากระบบสารสนเทศยังไม่เอ้ือต่อการจัด

การศึกษาและยังไม่เพียงพอครูยังใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการปฏิบัติงานน้อย ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าควร

ส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมให้ครูมีการสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ผลงาน 
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และควรเพ่ิมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและควรเพ่ิมจำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาให้เพียงพอกับ

ภาระงานจำนวนบุคลากรในสถานศึกษา (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 2552: 92) 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับ
การจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต 1ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้ภาวะผู้นำบริหารจัดการความรู้

โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง อีกท้ังยังเป็นข้อมูลสำหรับครูในการพัฒนาจัดการความรู้ให้มี

ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบมากข้ึนนำไปสู่การพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์การต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารและการจัดการความรู้ของครูในเครือข่าย
สถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงและการจัดการความรู้ของครูในเครือข่าย 

สถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และกลุ่มสาระท่ีสอน 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการจัดการความรู้ของครู 

ในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 

การดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2

จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จำนวน 8 คน โรงเรียนบ้านท่าลานทอง จำนวน 14 คน 
โรงเรียนวัดควนมณี จำนวน 2 คน โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ จำนวน 27 คน โรงเรียนบ้านละมุ จำนวน 5 คน 

โรงเรียนประชานิคม 2 จำนวน 14 คน โรงเรียนชุมชนประชานิคม จำนวน 24 คน และโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) จำนวน 47 คน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปี

การศึกษา 2562 รวมครูท้ังส้ินจำนวน 141 คน 
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 

จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 103 คน โดยใช้เกณฑ์กำหนดจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางของ 

เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608) ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 

Sampling) ตามโรงเรียน 8 โรงเรียน แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากรายช่ือครูแต่ละโรงเรียน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
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ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและกลุ่มสาระ 

ท่ีสอนของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ปีการศึกษา 2562 ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เป็นคำถามเก่ียวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และกลุ่มสาระท่ีสอน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ใน 4 ด้าน คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาการคำนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

แบ่งเป็น 5 ระดับคือมากท่ีสุดมาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามระดับปฏิบัติในการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 
2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 6 ด้าน คือ 1) การกำหนดความรู้  

2) การแสวงหาความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การแลกเปล่ียนความรู้ 5) การเก็บความรู้ และ 6) การนำ

ความรู้ไปใช้ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ

คือมากท่ีสุดมาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 
แบบสอบถามได้โดยผ่านข้ันตอนการวิเคราะห์คุณภาพและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจาก

ผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 ท่าน โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: 

IOC) มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเท่ากับ 0.60 - 1.00 หลังจากน้ันนำไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 13 คนเพ่ือหาค่าความเช่ือม่ัน โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟาของครอนบาค์ ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.96 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

ข้อมูลการวิจัยถึงผู้บริหารในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1จำนวน 8 โรงเรียน 

2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามให้ครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 103 ฉบับโดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปให้ด้วยตนเอง 

3. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจากครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยไปรับด้วยตนเอง จากจำนวน 103 ฉบับได้รับแบบสอบถาม

กลับคืน เป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ท้ังหมดจำนวน 103 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 
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ผลการวิจัย 

ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีรองลงมามีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปีเป็นส่วนใหญ่รองลงมี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี และทำการสอนในกลุ่มสาระหลักเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาทำ

การสอนในกลุ่มสาระเสริม 

จากผลการวิจัยสรุป ได้ดังน้ี 
1. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ การสร้าง
แรงบันดาลใจ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นทางปัญญาและการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ ระดับปฏิบัติการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการ

จัดการความรู้ของครูอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา น้อย คือการกำหนด
ความรู้การแสวงหาความรู้การนำความรู้ไปใช้การสร้างความรู้การเก็บความรู้และการแลกเปล่ียนความรู้ 

2. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ

กลุ่มสาระท่ีสอน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกันและการจัดการความรู้ของครูในเครือข่าย
สถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกันแต่เม่ือจำแนกตามกลุ่ม

สาระท่ีสอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ด้านการกำหนดความรู้และด้านการ
เก็บความรู้ไม่แตกต่างกันส่วนด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการแลกเปล่ียนความรู้และ

ด้านการนำความรู้ไปใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

3. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (Xtot) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ของครูใน
เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (Ytot) ในระดับ 

ปานกลาง (r= .53) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการจัดการ

ความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญและอภิปรายผลจากข้อมูลค้นพบท่ีได้จากการศึกษาวิจัย ดังน้ี 
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1. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1โดยรวมและด้านการมีอิทธิพลอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพก่อนเข้าสู่ตำแหน่งประกอบกับผู้บริหารรุ่นใหม่ในปัจจุบันจะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้

สามารถบริหารให้องค์การมีการเปล่ียนแปลงและทำงานให้สอดคล้องเข้ากับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง

ใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ความสำเร็จขององค์การไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(Results-based Management) ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล ล้วนแต่ข้ึนกับภูมิปัญญา ความคิด อ่าน

และแนวปฏิบัติท่ีสร้างสรรค์ของผู้นำขององค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีพบว่าภาวะผู้นำสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลของงาน และภาวะผู้นำมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ เน่ืองจาก ผู้นำมีความสำคัญ 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 2-3) นอกจากน้ีผู้นำการเปล่ียนแปลงจะทำให้ผู้ตามเช่ือถือยอมรับศรัทธา  

ยกย่องและภักดีและผู้นำยังกระตุ้นให้ผู้ตามทำงานได้มากกว่าปกติผู้นำสามารถเปล่ียนสถานะของปัจเจก

บุคคลและองค์การไปสู่ความสำเร็จ (Bass. 1985: 51-52 อ้างอิงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2553) ผู้บริหารจึง

ต้องสร้างภาวะผู้นำท่ีเข้มแข็งในการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารท่ีมีความ
เป็นผู้นำหรือใช้ภาวะผู้นำได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามหน้าท่ีและบทบาทของผู้บริหารท่ีดีจะส่งผลต่อ

ความสำเร็จในการดำเนินงานภายในสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนเพราะจะมีความสามารถในการใช้อิทธิพล

โน้มน้าว จูงใจบุคลากรในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ตระหนักถึงความเป็นส่วนหน่ึงในความสำเร็จของ

งานเกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
ผู้นำหรือผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงสามารถทำให้ประสิทธิผลขององค์การสูงข้ึนแม้ว่า

สภาพการณ์ขององค์การจะมีข้อจำกัดต่าง ๆ เพียงใด (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2553) สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ขวัญชัย จะเกรง (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช่วงช้ันท่ี 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สมุทรสงครามพบว่าภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช่วงช้ันท่ี 3-4 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ 

ณัชญานุช สุดชาดี (2553) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรแกนกลางกากรศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร จังหวัด

ขอนแก่นพบว่าผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร จังหวัดขอนแก่นมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงใน

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมและด้านการกำหนดความรู้ด้านการ
แสวงหาความรู้ด้านการสร้างความรู้ด้านการแลกเปล่ียนความรู้ด้านการเก็บความรู้ ด้านการนำความรู้ไปใช้

อยู่ในระดับมากท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูป 

(Education reform) ซ่ึงเป็นความพยายามท่ีจะทำให้โรงเรียนสร้างผลลัพธ์ท่ีดีให้แก่สังคมเพ่ือให้โรงเรียน
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พัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการท่ีดีท้ังด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา ซ่ึงในอีกแง่หน่ึงก็เพ่ือให้

นักเรียนเป็นคนท่ี “ดีเก่งและมีความสุข” ประกอบกับความพร้อมของโรงเรียนท่ีได้รับงบประมาณในการ

พัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาในด้านความรู้เช่นการศึกษาต่อศึกษาดูงาน ทำให้ครู
ได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึนสามารถนำมาปฏิบัติเพ่ือจัดการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ

สอน ดังน้ันจึงทำให้ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของวสันต์ ลาจันทึก (2548: 6-8) ได้วิจัยเร่ืองการ

จัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 4 พบว่า การ

จัดการความรู้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ “มาก” และงานวิจัยของ ขนิษฐา อุ่นวิเศษ (2550: 5-6) ได้ศึกษา
ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และกลุ่มสาระท่ีสอน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ท่ีเข้าสู่

ตำแหน่งได้เข้ารับการพัฒนาก่อนดำรงตำแหน่งจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ทำให้ผู้บริหารมีการปรับภาวะผู้นำในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการบริหารให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษารวมท้ังความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่

ความทันสมัยของเทคโนโลยีรวมถึงกระแสข้อมูลข่าวสารทันสมัยทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีโอกาสรับรู้

และศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาสร้างความรู้ความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคการในสถานการณ์เฉพาะ
หน้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงและเกิดข้ึนตลอดเวลา มีความรับผิดชอบสามารถเลือกใช้หลักการบริหารได้

เหมาะสมกับคน เหมาะสมกับงาน และเหมาะสมกับแต่ละสถานศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ความ

คิดเห็นของครูท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และกลุ่มสาระท่ีสอนต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับเพ็ญจันทร์ เอ่ียวสานุรักษ์ (2546: 5-6) 

พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ท่ีมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าและวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ำกว่า โดยรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกันและการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่

แตกต่างกันท้ังน้ีเป็นเพราะการจัดการความรู้เป็นเร่ืองใหม่ (KM) ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญเป็น

กระบวนการท่ีนำความรู้ท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการจัดการ

ความรู้ได้แก่การกำหนดความรู้การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้การแลกเปล่ียนความรู้การจัดเก็บความรู้
และการนำความรู้ไปใช้ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ความคิดเห็นของครูท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน และกลุ่มสาระท่ีสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่าง

กันสอดคล้องกับ ศิรินทิพย์ ป้อมบุบผา (2543) พบว่าผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ต่างกันมีพฤติกรรม 
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ผู้นำไม่แตกต่างกันแต่เม่ือจำแนกตามกลุ่มสาระท่ีสอน โดยรวมแตกต่างกันท้ังน้ีอาจเป็นเพราะแนวคิดจาก

การกำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ซ่ึงประกอบด้วย องค์ความรู้

ทักษะกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนเป็น 8 กลุ่มดังน้ี
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ  

การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ (สิริกัญญา พรหมวิมานรัตน์, 2551 : 44) ทำให้ครูท่ี

สอนในแต่ละกลุ่มสาระมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันเน่ืองจากแต่ละคนก็เรียนมาตามสาขาท่ีตนถนัดทำให้มี

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน 
3. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (Xtot) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้ของครูใน

เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (Ytot) ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์์ (r) เท่ากับ .53 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ี เน่ืองมาก

จากผลการศึกษาระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1มีระดับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงในระดับมาก จึงส่งผลถึงจัดการ

ความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ณัชญานุช สุดชาดี (2553: 6-8) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร จังหวัดขอนแก่นพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร จังหวัดขอนแก่นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร จังหวัด

ขอนแก่นในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และวิลเล่ียมสเทียร์และเทอร์บอร์ก (William 

Steers, & Terborg, 1995: 319-333) ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง
ของผู้นำของโรงเรียนในโรงเรียน 89 แห่ง ในประเทศสิงคโปร์พบว่ารูปแบบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การพฤติกรรมกลุ่มและกัฟฟี (Cuffe, 1997: 4606-A) ได้ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของครูใหญ่ท่ีมีวิสัยทัศน์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน พบว่า ครูใหญ่ท่ีมีวิสัยทัศน์ทำให้โรงเรียนมีบรรยากาศองค์การท่ีดีกว่า สร้างความภักดีต่อ
ครูใหญ่ มากกว่าและสร้างความผูกพันต่อองค์การได้มากกว่าและพบว่าโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กกว่าก่อให้เกิด 

การส่ือสารด้านวิสัยทัศน์ท่ีดีกว่า 

 

 

 

 

 



 74 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 2 May - August 2020 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1.1 จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นำการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จากข้อค้นพบของการวิจัยพบว่า 

1.1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้บริหารสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในทุก

สถานการณ์มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดดังน้ันจึงควรส่งเสริมให้ผู้บริหารได้มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงรุกในด้านการ
ควบคุมอารมณ์ให้ได้ในทุกสถานการณ์สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการกับความเครียดท่ีเกิดจากปัญหาท่ี

เกิดข้ึน ผู้บริหารปฏิบัติต่อครูโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผลการวิจัยพบว่ามีค่าเฉล่ียน้อยกว่า

ค่าเฉล่ียรวม ดังน้ันจึงควรส่งเสริมให้ผู้บริหารได้พัฒนาพฤติกรรมเชิงรุกในด้านการ บริหารจัดการโดยมุ่งเน้น
การส่ือสารเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ความจำเป็นความต้องการ ความกังวล ศึกษาความสามารถของครูแต่ละ

คนแล้วส่งเสริมครูได้มีโอกาสใช้ความสามารถพิเศษของตนเอง สร้างบรรยากาศให้ครูรู้สึกว่าได้รับการ

สนับสนุนมากกว่าการถูกตรวจสอบ ผู้บริหารให้การดูแลเอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคล ผลการวิจัยพบว่า 

มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าค่าเฉล่ียรวม ดังน้ันจึงควรส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีคอยส่ือสารกับครูแบบเดินดูโดยรอบ 
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล ทำให้ครูรู้สึกมีคุณค่าและมีความสำคัญคอยสร้างบรรยากาศของ

การให้ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำการให้การสนับสนุนผลักดันให้รับผิดชอบงานท่ีครูสนใจ และสามารถทำ

ได้ตามความถนัด 

1.1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารให้ขวัญและกำลังใจแก่ครูในการทำงาน  
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดดังน้ันจึงควรส่งเสริมให้ผู้บริหารพยายามแสดงให้ครูเห็นว่าผู้บริหารมุ่งบริหารงานอย่าง

เต็มความสามารถโดย ตระหนักว่าผลสำเร็จทุกอย่างมาจากความมุ่งม่ันปฏิบัติงานของครูและให้กำลังใจใน

การปฏิบัติงานและเม่ือเกิดปัญหาว่าจะร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาจนสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน และสร้าง
เจตคติในทางบวกโดยให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบแก่ครูท่ีมีผลงานดีเด่นและขยัน

ทำงาน 

1.1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารให้กำลังใจครูในการคิดหาทางแก้ปัญหา 

การทำงานผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดดังน้ันผู้บริหารควรพยายามสร้างบรรยากาศท่ีโดยใช้คำพูดท่ี
พยายามสร้างชัยชนะในเวลาส้ัน ๆ เพ่ือเป็นกำลังใจแก่ครูให้ครูรับรู้ถึงความสำเร็จในแต่ละข้ันตอน ครูจะได้

มีกำลังใจท่ีจะแก้ปัญหาและก้าวต่อไปยังอีกข้ันหน่ึงอย่างมีหวังและสามารถแนะนำให้ครูรู้สึกว่าข้ันตอน 

ต่าง ๆ ท่ีผู้บริหารแนะนำให้น้ันสามารถปฏิบัติได้และไม่ใช่เร่ืองยาก ผู้บริหารให้ความรู้แก่ครูเก่ียวกับวิธี

ปฏิบัติงานและวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือให้ครูสามารถคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองผลการวิจัยพบว่ามีค่าเฉล่ียน้อย
กว่าค่าเฉล่ียรวม ดังน้ันผู้บริหารควรพยายามการกระตุ้นให้ครูเข้าใจถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนทำให้ครูต้องการหา

แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีใหม่ ๆ ผู้บริหารคอยส่งเสริมให้ครูได้คิดวิเคราะห์แสดงเหตุผลต่าง ๆ และสร้าง

ความม่ันใจให้แก่ครู โดยสนับสนุนให้มีทีมงานในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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1.1.4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารปฏิบัติต่อครูแต่ละคนโดยคำนึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคล ผลการวิจัยพบว่ามีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดดังน้ันผู้บริหารควรเอาใจครูมุ่งเน้นเป็น

รายบุคคล สนใจ เข้าใจและ ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้กำลังใจ เป็นท่ีปรึกษาให้ผู้ร่วมงานได้
พัฒนาศักยภาพของ ตนเองให้สูงข้ึนตามความต้องการอย่างเท่าเทียมกัน ผู้บริหารให้การดูแลเอาใจใส่ครู

เป็นรายบุคคลทำให้ครูรู้สึกมีคุณค่าและมีความสำคัญ ผลการวิจัยพบว่ามีค่าเฉล่ียน้อยกว่าค่าเฉล่ียรวม 

ดังน้ันผู้บริหารควรช่วยเหลือ รับฟังปัญหาท่ีครูต้องพบในการทำงานเสนอแนะแนวทางท่ีครูม่ันใจว่าจะ

สามารถทำได้อย่างแน่นอน และเป็นผู้สอน งานแก่ครูเม่ือครูต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  
ด้วยบรรยากาศท่ีเป็นกันเองทำให้ครูมีข้อมูลในการตัดสินใจท่ีดีข้ึนสามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ได้อย่างม่ันใจ 

1.2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จากข้อค้นพบของการวิจัยพบว่า 

1.2.1 ด้านการกำหนดความรู้ ครูสามารถจำแนกได้ว่าความรู้ใดต้องเรียนรู้มีค่าเฉล่ียน้อย

ท่ีสุดดังน้ันควรกำหนดเป็นนโยบายท่ีมีเป้าหมายท่ีชัดเจนให้ครูได้เข้าใจตรงกันและรับรู้ร่วมกันเก่ียวกับ

ความรู้ท่ีครูต้องเรียนรู้ระบุขอบข่ายของความรู้ท่ีครูต้องได้ใช้สำรวจความต้องการในการเรียนรู้ของครู
ผู้บริหารส่งเสริมให้จัดทีมผู้ชำนาญการหรือครูแกนนำเพ่ือคอยช่วยพิจารณา แนะนำและช่วยเหลือครูในการ

วิเคราะห์รวบรวมความรู้เรียงลำดับความสำคัญของความรู้เรียงตามลำดับท่ีต้องนำมาใช้ครูสามารถจำแนก

ได้ว่าความรู้ใดท่ีต้องเรียนรู้มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าค่าเฉล่ียรวม ดังน้ันควรจัดกิจกรรมให้ครูได้มีการปรึกษาหารือ

ประชุมหรือจัดอบรมสัมมนาเพ่ือให้ครูได้ร่วมวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ท่ีได้เรียนรู้แล้วจำแนกไว้เป็น
เป็นหมวดหมู่ท่ีสำคัญจำเป็นและต้องได้ใช้ในการปฏิบัติงานในสภาพจริง 

1.2.2 ด้านการแสวงหาความรู้ ครูมีการกล่ันกรองความรู้ท่ีแสวงหามา มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด

ดังน้ันครูควรมีการทบทวนเป้าหมายในการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้เดิมมาพิจารณากับความรู้ท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างการปฏิบัติงาน ว่าสามารถแก้ไขปัญหาและทำให้งานประสบความสำเร็จเพียงใดครูควรปรึกษา 

และร่วม แสดงความคิดเห็นกับครูคนอ่ืน ๆ ในส่วนของงานท่ีรับผิดชอบร่วมกันหรือสอนในกลุ่มสาระ

เดียวกัน เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ มาแก้ไขปัญหาเก่า ๆ แล้วพัฒนาให้ได้แนวทางใหม่ ๆ ในการการปฏิบัติงาน

ได้ ประสบความสำเร็จมากกว่าและรวดเร็วกว่าเดิมปรึกษาผู้เช่ียวชาญเฉพาะแล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของงาน ครูสามารถสืบค้นความรู้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าค่าเฉล่ียรวม ดังน้ันครู

ควรเห็นความสำคัญของการใช้ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวในการค้นคว้าหาความรู้และสืบค้น

ข้อมูลหรือข่าวสารท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและเคร่ืองมือ

เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีว่าพยายามใฝรู่้ทดลองและฝึกฝนการการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ แล้วเลือก
ช่องทางท่ีสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานลง และสามารถใช้ได้ในสภาพจริง 

1.2.3 ด้านการสร้างความรู้ ครูมีการใช้เคร่ืองมือส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารสนเทศใน

การสร้างความรู้ข้ึนมาใหม่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดดังน้ันควรส่งเสริมให้ครูได้เข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
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สารสนเทศได้ สะดวกข้ึนโดยการจัดเวลาในการสืบค้นให้แก่ครูอาจจะเป็นเวลาหลังเลิกเรียนหรือจัดเป็น

ชมรม อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือครูจัดอบรมเพ่ือฝึกประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานของ

ตนเอง และจัดอบรมเฉพาะกลุ่มย่อยท่ีสนใจ จะทำให้ครูมีความม่ันใจในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สร้างสรรค์
ผลงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ดีย่ิงข้ึน 

1.2.4 ด้านการแลกเปล่ียนความรู้ ครูนำความรู้ท่ีสร้างข้ึนออกมาเผยแพร่และแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับบุคคลภายนอก สถานศึกษา มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดดังน้ันควรส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคท่ีหลากหลายใน

การนำเสนอผลงาน ครูใช้การนำเสนอด้วยวาจาโดยการสนทนา การเล่าเร่ือง การเล่าประสบการณ์การ
ปรึกษา ครูปรับการนำเสนอแบบส่ือส่ิงพิมพ์ให้น่าสนใจมากข้ึนใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตโดยส่งผ่ายบุคคลท้ังท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องและเปิดให้บุคคลภายนอกท่ีสนใจได้มีโอกาสศึกษา

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปล่ียนความรู้มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า
ค่าเฉล่ียรวม ดังน้ันครูควรมีการประชาสัมพันธ์หรือประกาศให้ครูคนอ่ืน ๆ ได้ทราบถึงแหล่งข้อมูลท่ีสำคัญ

และจำเป็นครูเห็นความสำคัญเปิดรับส่ือต่าง ๆ ให้มากข้ึนคำนึงถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับโดยเฉพาะส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสำคัญในปัจจุบันคือฐานข้อมูลซ่ึงในแต่ละสถานศึกษาได้ดำเนินการให้มีระบบท่ีชัดเจนข้ึนครู

สามารถเข้าถึงได้สะดวกข้ึนและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือโต้ตอบได้โดยตรง และปรับให้เป็นปัจจุบัน 
1.2.5 ด้านการเก็บความรู้ ครูจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้รวดเร็ว  

มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดังน้ันครูควรต้ังเป้าหมายในการจัดเก็บความรู้ให้ชัดเจนแล้วเลือกช่องทางท่ีเหมาะสมกับ

ลักษณะของความรู้และความสามารถของตนเอง แล้วจัดเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลท่ีสามารถนำมาใช้ได้อย่าง

รวดเร็วอาจจะเป็นเอกสาร หนังสือคู่มืองานวิจัยท่ีครูได้จัดทำข้ึนแล้วรวบรวมไว้ในห้องสมุด จัดเก็บตาม
ระบบพ้ืนฐานไว้ในสถานศึกษา ครูมีการจัดเก็บความรู้ท่ีสร้างข้ึนหรือได้มาไว้ในฐานข้อมูลมีค่าเฉล่ียน้อยกว่า 

ค่าเฉล่ียรวม ดังน้ันควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครูเข้าร่วมจัดเก็บความรู้มีติดประกาศ วิธีการหรือ

ลำดับข้ันตอนการเข้ามาเป็นสมาชิกทำให้ครูรู้สึกว่าการดำเนินการจัดเก็บความรู้ไว้ในฐานข้อมูลไม่ใช่ 
เร่ืองยาก สำรวจความต้องการในการเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการจัดเก็บความรู้ในระบบฐานข้อมูลแก่ครูจะ

ทำให้ครูสามารถจัดเก็บความรู้ไว้ในฐานข้อมูลได้จริง 

1.2.6 ด้านการนำความรู้ไปใช้ ครูนำความรู้ท่ีจัดเก็บมาใช้ได้ทันเวลา มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับ

น้อยท่ีสุดดังน้ันครูควรเป็นผู้ท่ีต่ืนตัวและกระตือรือร้นในการเรียนรู้วิธีการ หรือปรับเปล่ียนกลวิธีในการนำ
ความรู้ท่ีจัดเก็บไว้ ในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้อย่างสม่ำเสมอและเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมและรวดเร็วท่ีสุดจะ

ช่วยลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานได้มาก นอกจากน้ีการศึกษาข้อมูลท่ีเก็บไว้ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรมี

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจึงควรส่งเสริมให้ครูมีกิจกรรมรักการอ่านควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการสืบค้น 

การใช้ข้อมูลในแหล่งข้อมูลมูลต่าง ๆ ทำให้ครูมีข้อมูลทันสมัยและสามารถปรับแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันได้อย่างไม่ยุ่งยาก ส่วนการนำความรู้ท่ีไม่สามารถบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมาใช้ไห้ทันเวลาน้ันครู

ต้องฝึกประสบการณ์ทดลอง และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 การวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงสมควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษาในเครือข่ายอ่ืน ๆ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1และเป็นสถานศึกษาท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในโอกาสต่อไป 

2.2 การวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาตัวแปรวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและกลุ่มสาระ 

ท่ีสอน จึงควรจะมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ว่าส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับ
การจัดการความรู้ของครูหรือไม่เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา และ

พัฒนาการบริหารจัดการความรู้ในโอกาสต่อไป 
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