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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10. (2) ศึกษาระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10. (3) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการ

เปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10  

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ป

การศึกษา 2563 จำนวน 357 คน โดยกำหนดกลุมตัวอยางจากตารางสำเร็จรูปของศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน ปตยานนท 

และดิเรก ศรีสุโข (2551: 150-151) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อน ±5% แลวดำเนินการสุมกลุม

ตัวอยางแบบแบงชั ้น (Stratified Random Sampling) เครื ่องมือที ่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั ้งนี ้เปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัย พบวา (1) ระดับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลดานการกระตุนทางปญญา ดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณและดานการสรางแรงบันดาลใจ (2) ระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 

ดานบริหารจัดการการเรียนรูดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู (3).ภาวะผูนำการเปลีย่นแปลงมีความสัมพันธกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ (r) =.64 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

คำสำคัญ: ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) to study the level of the transformational leadership of 

school administrators under the Secondary Educational Service Area Office 10; (2) to study the level of 

academic administration competencies of school administrators under the Secondary Educational 

Service Area Office 10; (3) to study the relationship between the transformational leadership and 

academic administration competencies of school administrators under the Secondary Educational 

Service Area Office 10; 

The samples consisted of 357 teachers in the Secondary Educational Service Area Office 10 in 

the academic year 2016 by using Sirichai Kanjanawasee, Taweewat Pitayanon and Direk Srisuko. 

(2008:150-151). The stratified random sampling was used. The instruments used for data collection were 

5 point-rating scale questionnaires. The data analysis was done by mean and standard deviation. The 

tests of hypothesis were done by using Pearson’s product-moment correlation coefficient, multiple 

correlation and multiple regression analysis- enter method.  

The research results were as following; (1) The level of the transformational leadership of school 

administrators under the Secondary Educational Service Area Office 10 as a whole was at high level. 

When considering each individual aspect, the research found to be at high level in all aspects by 

descending order of the average as follow; individual consideration, intellectual stimulation, power 

expertise and inspiration. (2) The level of academic administration competencies of school administrators 

under the Secondary Educational Service Area Office 10 as a whole was at high level. When considering 

each individual aspect, the research found to be at high level in all aspects by descending order of the 

average as follow; learning supervision, learning management, curriculum development and promote 

research to improve the quality of learning management. (3) Transformational leadership has relationship 

and academic administration competencies of the school administrators under the Secondary 

Educational Service Area Office 10. There was a statistically significant positive relationship at .01 by 

Pearson's correlation coefficient (r) = .64 showed that the two variables had relationship at moderate 

level. 

Keywords: the transformational leadership, academic administration competencies 

 

บทนำ 

ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี อันเปนผลมาจากการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ การเมือง มีผลทำใหประเทศตางๆ ตองพ่ึงพาอาศัยซึ่ง

กันและกัน และมีความเช่ือมโยงระหวางกันมากข้ึน อีกท้ังยังตองพยายามปรับเปลี่ยน และดำเนินนโยบายใหเทาทันกระแส

ของการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหประเทศของตนสามารถยืนหยัดอยูในสังคมโลกอยางมีศักดิ์ศรี คุณภาพของประชากรเปน

ปจจัยสำคัญท่ีจะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสูความสำเร็จ และสามารถแขงขันกับนานาชาติได (สำนักเลขาธิการคุรุ

สภา, 2549: คำนำ) 
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ผูบริหารจึงตองมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งไดแก การ

บริหารการจัดการการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา และการสงเสริมใหมีการวิจัย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู (สำนักเลขาธิการคุรุสภา, 2549: 21) 

สมรรถนะ (Competency) คือ ความรู ทักษะ การทำงานของบุคคลใหประสบผลสำเร็จสูงกวามาตรฐานทั่วไป 

ซึ่งประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 ประการ ดังนี้ 1) ความรู (Knowledge) คือ สิ่งที่องคการตองการใหรู เชน ความรู

ความเขาใจในกฎหมายปกครอง 2) ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่องคการตองการใหทำ เชน ทักษะดานเทคโนโลยีการบริหาร

สมัยใหม เปนสิ่งที่ตองผานการเรียนรูและฝกฝนเปนประจำจนเกิดความชำนาญในการใชงาน 3) พฤตินิสัยที่พึงปรารถนา 

(Attributes) คือ สิ่งท่ีองคการตองการใหเปน เชน ความใฝรู ความซื่อสัตย ความรักในองคการ สิ่งเหลาน้ีจะอยูลึกลงไปใน

จิตใจ ตองปลูกฝงสรางยากกวาความรูและทักษะ แตถาหากมีอยูแลวจะเปนพลังผลักดันใหคนมีพฤติกรรมที่องคการ

ตองการ ตามสมรรถนะของผูบริหารในการบริหารดานวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน

เลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 2) ซึ ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) สามารถบริหารการจัดการเรียนรู 2) สามารถพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 3) สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และ 4) สามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู 

จากการศึกษาพบวาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง สามารถสงผลตอประสิทธิภาพขององคการในการปฏิบัติงานท้ัง

ของกลุมและของผูใตบังคับบัญชา เจตคติความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันตอองคการ พฤติกรรมความเปนพลเมือง

ดี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองคการ (รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 11) 

สภาพปญหาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จาก

ผลการดำเนินงานที่ผานมา พบวา ผู บริหารสถานศึกษาสวนใหญยังไมใหความสนใจและขาดความเอาใจใส ไมมีการ

ถายทอดใหบุคลากรในสถานศึกษาของตนใหรับทราบถึงเปาหมายและแผนกลยุทธในการดำเนินงาน สงผลใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน ยังไมบรรลุเปาหมาย การชวยเหลือ ระบบดูแลนักเรียน ปรับไมทันกระแสความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมทำใหเกิดชองวางระหวางครูและนักเรียนอยางรวดเร็วและมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน การรวมมือบริหารจัดการศึกษา การ

มีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชนยังมีนอย กระบวนการจัดการเรียนรูยังยึดครูเปนศูนยกลาง ขาดสื่อนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

ขาดงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, ออนไลน) 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนขาราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 จึงมีความสนใจภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่ง

ผลจากการวิจัยหวังวาจะนาไปใชเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความสามารถและสมรรถนะ

บริหารงานวิชาการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการทกุแหงในยุคปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู เพื่อรองรบัการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ใหมี

ประสิทธิภาพและสูมาตรฐานสากลตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 

2. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการบริหาร งานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตของเน้ือหา 

 การศึกษาขอบเขตเนื้อหาครั้งนี้มุงศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 4 ดาน ไดแก ดานบริหารจัดการการ

เรียนรู ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และดานสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัด การเรียนรูและภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 ใน 4 ดาน ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทาง

ปญญา และดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร ไดแก ขาราชการครูสายผูสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

เขต 10 ปการศึกษา 2563 จำนวน 2,944 คน 

2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ป

การศึกษา 2563 ขนาดของกลุมตัวอยางไดจากตารางสำเร็จรูปของ ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน ปตยานนท และดิเรก ศรีสุ

โข (2551: 150-151) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อน ±5% แลวดำเนินการสุมกลุมตัวอยางแบบแบง

ชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดของโรงเรียนชั้นตามสัดสวนของจำนวนประชากร แลวจึงทำการสุมอยางงาย 

ไดจำนวน 357 คน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ เปนดัชนีบงชี้ความสำเร็จของการบริหาร การที่ผูบริหารไดมีความเขาใจใน

บทบาทหนาท่ีของการบริหารสถานศึกษา จะเปนสิ่งท่ีชวยใหการจัดการศึกษาสำเร็จลุลวงไปดวยดี ผูบริหารเปนเสาหลักท่ีมี

ความสำคัญยิ่งตอหนวยงาน ตอผูใตบังคับบัญชา และ ตอผลงานอันเปนสวนรวม คุณภาพและบทบาทของผูบริหารมี

ความสำคัญอยางใกลชิดกับคุณภาพของสถานศึกษา รวมท้ังมีผลสะทอนตอผลงานและวิธีปฏิบัติของสถานศึกษาแตละแหง

เปนอันมากแนวคิดของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549: 23) ท่ีไดกำหนดสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาไว 4 ดาน คือ ดานบริหารจัดการการเรียนรูดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานนิเทศการจัดการเรียนรูใน

สถานศึกษา และดานสงเสริมใหมีการวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการจัดการภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาน้ันก็มีสวนสำคัญท่ีจะทำใหการดำเนินการบรหิารสถานศึกษาเกิดประสทิธิภาพ โดยผูวิจัยไดแนวคิดทฤษฎีภาวะ

ผู นำการเปลี ่ยนแปลงของ Bass and Avolio ภาวะผู นำการเปลี ่ยนแปลง (Transformational Leadership) ซึ ่งเปน

กระบวนการที ่มีอิทธิพลตอการเปลี ่ยนแปลงเจตคติ และสมมติฐานของสมาชิกในองคกร สรางความผูกพันในการ

เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค และกลยุทธที่สำคัญ ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับอิทธิพลของผูนำที่มีตอผูตาม แต

อิทธิพลนั้นเปนการใหอำนาจแกผูตามใหกลับกลายมาเปนผูนำ และ ผูที่เปลี่ยนแปลงหนวยงานในกระบวนการของการ

เปลี่ยนแปลงองคกร  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการสอบถามความคิดเห็นของครู เก่ียวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับ

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยมี

วิธีการดำเนินการ ดังน้ี ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 10 ปการศึกษา 2563 จำนวน 64 โรงเรียน แบงเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก 30 โรงเรียน ขนาดกลาง 20 

โรงเรียน ขนาดใหญ 10 โรงเรียน และสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 4 โรงเรียน โดยมีครู จำนวนทั้งสิ้น 2,944 คน กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ป

การศึกษา 2563 จำนวน 64 โรงเรียน แบงเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก 30 โรงเรยีน ขนาดกลาง 20 โรงเรียน ขนาดใหญ 10 

โรงเรียน และสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 4 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 357  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยนำสงแบบสอบถามทั้งทางไปรษณียและเดินทางดวยตนเองไปยัง

โรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง และขอความอนุเคราะหใหตอบแบบสอบถามและสงแบบสอบถามกลับคืนท้ังทางไปรษณียและ

เดินทางไปรับดวยตนเอง ผูวิจัยจะติดตามยืนยันการตอบแบบสอบถามกลับคืน 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนำสถิติมาใชวิเคราะหขอมูล  

การหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค 

ขอมูลพื ้นฐานผูตอบแบบสอบถามใชคารอยละ (Percentage) และหาคาเฉลี ่ย (Mean) คาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) สถิติวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

  

สรุปผลการวิจัย 

 1. ระดับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

10 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือ ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการกระตุนทางปญญา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และดาน

การสรางแรงบันดาลใจ 

 2. ระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ดานบริหารจัดการการเรียนรู ดานพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา และดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

 3. ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 

= .64 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ระดับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

10 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือ ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลดานการกระตุนทางปญญา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และดาน

การสรางแรงบันดาลใจ เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแขงขันเพ่ือชิงความเปน

เลิศ ดังนั้น วิธีที่จะทำใหผูบริหารประสบความสำเร็จสูงสุด คือ ผูบริหารตองเปลี่ยนแปลงตนเอง ทำใหผูรวมงานสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถมากกวาท่ีตั้งใจไวตั้งแตตน สงผลใหองคกรมีการพัฒนาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลก (สุจิตราภรณ สาเภาอินทร, 2553: 20) มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ทำใหผูใตบังคับบัญชาสามารถ
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แสดงพลังแหงความมุงมั่น จริงจัง จริงใจ เต็มศักยภาพของแตละคน มุงหวังใหไดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในระดับสูง  

 2. ระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลำดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ดานบริหารจัดการการเรียนรู ดานพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา และดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เปนเชนน้ี อาจเนื่องจาก

ผูบริหารเปนเสาหลักที่มีความสำคัญยิ่งตอหนวยงานตอผูใตบังคับบัญชาและตอผลงานอันเปนสวนรวม คุณภาพและ

บทบาทของผูบริหาร มีความสำคัญอยางใกลชิดกับคุณภาพของสถานศึกษา รวมท้ังมีผลสะทอนตอผลงานและวิธีปฏิบัติของ

สถานศึกษาแตละแหงเปนอันมาก (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2545: 8) ผูบริหารมีความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งเปน

สิ่งท่ีเช่ือมโยงจากวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และกลยุทธทางธุรกิจ 

3. ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 

= .64 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ที่เปนเชนน้ี อาจเนื่องจากภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงให

ความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผูนำตองสามารถทำใหองคการเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ด ีผูบริหารคือผูที่ทำงาน

ประจำใหถูกตอง ในขณะที่ผูนำ คือ ผูที่ทำใหเกิดการสรางนวัตกรรมโดยการตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ควรกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงและจุดประกายสรางแรงบันดาลใจใหแกผูตาม ใหเกิดการเริ่มตนและยนืหยัดมุงทุมเทความพยายามปฏบัิตงิาน 

(ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ, 2543: 85) ผูนำแสดงใหเห็นพฤติกรรมใน การทำงานเปนกระบวนการท่ีผูนำมีอิทธิพลตอผูรวมงาน

และผูตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามใหสูงกวาความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถ

ของผูรวมงานหรือผูตามไลสูระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน ซึ่งตองใชสมรรถนะในการบริหารจัดการ 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

1.1 จากการวิจัย ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ในขอผูบริหารสราง

บรรยากาศในองคกรใหครูมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ไดแก จัดสัมมนานอกสถานท่ี ศึกษาดูงานมีคาเฉลี่ยต่ำสุด ดังน้ัน

ผูบริหารโรงเรียนตองคำนึงความแตกตางระหวางบุคคล ดวยความสัมพันธ เอาใจใสครูเปนรายบุคคลอยางใกลชิด สงเสริม

สนับสนุนการศึกษาดูงานเพื่อใหครูไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้นตามความตองการความสนใจ ใหประสบการณ 

การเรียนรูใหมๆ ดวยบรรยากาศการสนับสนุนครูแตละคนอยางเทาเทียมกัน 

1.2 จากการวิจัย ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจ ในขอผูบริหารเนนใหครูเห็นถึง

ความสำคัญของการปฏิบัติงานตามภารกิจรวมกัน มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนตองกระตุนจูงใจใหครูเกิดแรง

บันดาลใจ กระตือรือรน ตระหนัก เขาใจ และเห็นคุณคาของเปาหมาย สรางความเช่ือมั่น ความเขาใจ ใหกาลังใจ ทำใหครู

เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานตามภารกิจรวมกัน 

1.3 จากการวิจัย ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญาในขอ ผูบริหารใหกำลังใจแกครูเสมอ

ในการวิเคราะหปญหาและแกปญหาของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยต่ำสุด ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนตองกระตุนใหครูตระหนักรู 

เขาใจปญหาที่เกิดขึ้น และทำใหครูมีความตองการหาแนวทางวิธีการใหมๆ มาใชในการแกปญหา ใหกำลังใจแกครูในการ

แกปญหาในแงมุมตางๆ ดวยการคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็นและเหตุผลตางๆ รวมกัน 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป 
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2.1 ควรศึกษาภาวะผู นำการเปลี ่ยนแปลงที ่ส งผลตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษาจากกลุมตัวอยางในระดับอ่ืนๆ และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในโอกาสตอไป 

2.2 ควรหาตัวแปรภาวะผูนำรูปแบบอื่น เชน ภาวะผูนำเชิงสรางสรรค ที่สงผลตอสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

2.3 ควรทำวิจัยในรูปแบบตางๆ เชน กรณีศึกษา วิจัยเชิงคุณภาพ เปนตน 
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