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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ�านาจเจริญ 2) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มธัยมศกึษาในจงัหวดัอ�านาจเจรญิ 3) ศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ�านาจเจริญ และ  
4) ศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดัอ�านาจเจรญิ กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คอื ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครใูนโรงเรียนมัธยมศกึษาจงัหวดัอ�านาจเจรญิ จ�านวน 283 คน เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา จ�านวน 61 คน 
และคร ูจ�านวน 222 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ได้ค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ.965 และ.932 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมุติฐาน โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression)

ผลการวจิยัพบว่า 1) ภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ในจังหวัดอ�านาจเจริญโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดอ�านาจเจริญโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดอ�านาจเจริญ มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับที่สูงมาก (r

xy
=.817**) อย่างมีนัยส�าคัญทาง
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สมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ 
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Abstract 

The purposes of this research were to 1) study transformational leadership of school 
administrators in secondary schools in Amnat Charoen province, 2) study effectiveness 
of academic administration in secondary schools in Amnat Charoen province, 3) study  
relationship between transformational leadership of school administrators and effectiveness 
of academic administration in secondary schools in Amnat Charoen province, and 4) study 
transformational leadership of school administrators affecting effectiveness of academic  
administration in secondary schools in Amnat Charoen province. The samples were 283 
people in secondary schools in Amnat Charoen province, divided into 61 administrators and 
222 teachers. The research instrument was a five rating scales questionnaire with reliabilities 
of Cronbach’s alpha coefficient were 0.965 and 0.932. The statistical techniques employed 
in data analysis were percentage, mean, standard deviation and Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient. Regression equations were created for predicting dependent variables 
through stepwise Multiple Regression analysis.

The research findings were as follows: 1) Transformational leadership of school’s 
administrators in secondary schools in Amnat Charoen province in overall were at a highest  
level and each 2) Effectiveness of academic administration in secondary schools in 
Amnat Charoen province in overall were at a highest level. 3) The relationship between  
transformational leadership of school administrators and effectiveness of academic  
administration in secondary schools in Amnat Charoen province had a positive relationship 
at the highest level (r=.25) with significantly different at the.01.

4) Transformational leadership of school administrators in Reciprocal Trust (X
5
), 

Inspirational Motivation (X
3
), Idealized Influence (X

1
), and Individualized Consideration (X

4
) 

affecting effectiveness of academic administration in secondary schools in Amnat Charoen 
province with significantly different The prediction equations could be written as follow: 

The regressive equation in the form of raw score (Unstandardized Score) 
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The regressive equation in the form of standard score (Standardized Score)
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บทนำา

ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้จัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธกิาร ฉบบัที ่12 พ.ศ. 2560-2574 
ได้ก�าหนดสาระส�าคัญส�าหรับบรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้า
ถึง ความเท่าเทียม คุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์บรบิททีเ่ปลีย่นแปลง ในระยะ 15 ปีข้าง
หน้า โดยมีวิสยัทศัน์คอืให้ความส�าคญักบัการสร้าง
ระบบการศกึษาทีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพ เพือ่
เป็นกลไกหลกัของการพฒันาศกัยภาพและขีดความ
สามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การ
เรยีนรู ้และความท้าทาย (ส�านักงานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ. แผนพัฒนาการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 
2560-2574, 2560: 25) 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง เป็นแนวคิด 
ท่ีมุ่งให้ผู้น�าเป็นผู้จูงใจให้บุคคลปฏิบัติงานเกิด
ความคาดหวงั และยงัเป็นการบรหิารทีมุ่ง่ยกระดบั 
ความต้องการ ความเชื่อ ทัศคติ คุณธรรมของครู 
เพือ่ให้มผีลต่อการพฒันาเปลีย่นแปลงสถานศกึษา
ให้มีประสิทธิผล ซึ่งท�าให้ผู้บริหารและครูมีความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ตามหลักทฤษฎีของ (Bass and Avolio, 1994) 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคอื 1) การสร้างบารมี  
2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุน้ให้ใช้ปัญญา  
4) การค�านึงถึงความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นราย
บคุคล ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงจงึท�าให้เกดิการ
ตระหนกัเรือ่ง พนัธกจิ และวสิยัทศัน์ ในการบรหิาร
งานท่ีช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ
ประสบความส�าเรจ็มปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้ความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ 
ยังเป็นเครื่องชี้ให้ เห็นถึงการบริหารงานอีกด้วย  
(เชาวน ีอยูร่อด, 2557: 3) ด้วยสภาพแวดล้อมทีม่ี
การเปลีย่นแปลงตลอดเวลามกีารแข่งขนักนัสงูเช่นนี้ 
ผูบ้รหิารในฐานะผูน้�าจงึมบีทบาทส�าคญัทีจ่ะน�าพา
องค์การให้สามารถแข่งขันเพื่อให้เกิดการยอมรับ
ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับสากลโลก ต้อง
บริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลเพือ่รองรบัและเตรยีมความพร้อม
รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทางการศกึษา ซึง่จะท�าให้
ระบบการศกึษาบรรลเุป้าหมาย ต้องอาศยัผูน้�าทีม่ี
คณุลกัษณะทีแ่ตกต่างไปจากอดตี เพราะการจดัการ
ศกึษาต้องเปลีย่นแปลงกระบวนการท�างาน สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ท�าให้บทบาท
หน้าทีข่องผูบ้รหิารโรงเรยีนและรปูแบบการบรหิาร
จัดการต้องเปลี่ยนไป เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้อง
กบัพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพุทธศักราช 
2542 ดังนั้นวิธีที่จะท�าให้ผู้บริหารประสบความ
ส�าเร็จสูงสุดคือผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง 
(โกวัฒน์ เทศบุตร, 2554: 27) 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพนั้น โรงเรียนจะต้องมีความสามารถ
ในการบริหารงานวิชาการ องค์ประกอบส�าคัญ ที่
จะช่วยพฒันาคณุภาพการศกึษาให้มปีระสทิธภิาพ 
คือ การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ซึ่งเป็นงาน
บริหารทีม่คีวามส�าคัญผูบ้ริหารจะต้องให้ความสนใจ 
สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ซึ่งเกือบเป็นครึ่งหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา  
(Smith, 1961 อ้างถงึใน ปรยีาพร วงศ์อนตุโรจน์, 
2553: 43) สอดคล้องกับแนวคิดของ (สันติ  
บุญภิรมย์, 2552: 22) กล่าวไว้ว่า การบริหาร
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งานวชิาการของโรงเรยีนนัน้เป็นการบรหิารจัดการ
กิจกรรมทุกชนิด ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอน ซึ่งมีอิทธิผลอย่างมากในการบริหาร
สถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องเป็น
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงจึงต้องมีกระบวนการ วิธีการที่ท�าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงจากสิง่เดิมให้กลายเป็นสิง่ใหม่
โดยอาศยัองค์ประกอบในการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญ 
เช่น การวางแผนกลยทุธ์ในการด�าเนนิงานการปรบั
เปลีย่นโครงสร้าง วิธกีารท�างาน การประยกุต์ การ
ท�างานภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่
ท�าให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ
สามารถท�าให้เกดิความได้เปรยีบทางการแข่งขนัได้  
(สุธรรม ธรรมทัศนานนท์, 2554: 121-124)

ด้วยความส�าคัญของการบริหารงาน
วิชาการดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาภาวะผู้น�า 
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานสถานศึกษาที ่
ส่งผลต่อประสทิธผิลการบริหารงานวชิาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดอ�านาจเจริญ เพื่อน�าผล
การวิจัยไปเป็นข้อมูล ในการพัฒนาตนเองของ 
ผูบ้รหิารและน�ามาพฒันาการบรหิารงานวชิาการของ
โรงเรียนในจังหวัดอ�านาจเจริญให้มีประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลมาก ยิง่ขึน้และเป็นแนวทางในการ
บริหารงานแก่หน่วยงานอื่นๆ สืบไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดอ�านาจเจริญ

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรยีนมัธยมศกึษาในจงัหวดัอ�านาจเจรญิ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา กบั
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดอ�านาจเจริญ

4. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดอ�านาจเจริญ

สมมุติฐานของการวิจัย

1. ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บรหิาร
สถานศกึษามคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสทิธผิล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดอ�านาจเจริญ

2. ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิาร
สถานศึกษาด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ด้าน
การสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการกระตุน้การใช้ปัญญา 
ด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล ด้านการให้ความ 
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน อย่างน้อยหนึ่งด้าน ส่งผล
ต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
มัธยมศึกษาในจังหวัดอ�านาจเจริญ

วิธีการดำาเนินการวิจัย

ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัมุง่ศกึษาภาวะผูน้�า
การเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษาประกอบ
ด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุน้การใช้สติ
ปัญญา 4) การค�านึงถึงปัจเจกบุคคล และ 5) การ
ให้ความไว้วางใจซึง่กนัและกนัทีส่่งผลต่อประสทิธผิล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดอ�านาจเจริญ 

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการ
โรงเรียน รองผู้อ�านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน
วชิาการ หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนเรยีนรู ้จ�านวน 
227 คน และครู จ�านวน 826 คน รวมท้ังส้ิน
จ�านวน 1,053 คน 
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กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั ได้แก่  ผู้อ�านวย
การโรงเรยีน รองผูอ้�านวยการโรงเรยีน หัวหน้างาน
วชิาการ หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนเรยีนรู ้จ�านวน 
61 คน และคร ูจ�านวน 222 คน รวมทัง้สิน้จ�านวน 
283 คน ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตาราง Krejcie & Morgan (บุญชม ศรีสะอาด,
2556: 42-44) การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัย
ท�าการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วนตามขนาด
ของโรงเรียน การเลือก กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการ
สุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
เกีย่วกบัเพศ ต�าแหน่ง ประสบการณ์ในการท�างาน 
และขนาดของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบ 
ตรวจสอบรายการ (Checklist)

ตอนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าทาง
วชิาการของผู้บริหารสถานศกึษามลีกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 

ตอนที ่3 ค�าถามเกีย่วกบัประสทิธผิลของ
สถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ก�าหนดตัวเลือกไว้ 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ขอหนงัสือเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ถึงผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดัอ�านาจเจรญิ จ�านวน 
22 โรงเรียนเพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. ตดิต่อประสานงานกบัโรงเรยีนทีเ่ป็นก
ลุม่ตัวอย่างเพือ่เก็บรวบรวมข้อมูลกบัครดู้วยตนเอง 
เพื่อช้ีแจงรายละเอียดและความมุ่งหมายของการ

วิจัย ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จ�านวน 283 ชุด  
และสามารถเก็บข้อมูลกลับคืนมาได้ 283 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 100

3. น�าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจ
สอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนน�าไปประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลในล�าดับต่อไป 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. วเิคราะห์ระดบัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา และระดับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดอ�านาจเจริญ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน�าผล
ทีว่เิคราะห์ได้แปลความหมายรายข้อ รายด้านและ
ความหมายในภาพรวม โดยใช้เกณฑ์การแปลความ
หมายค่าเฉลี่ยของกลุ่มดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 
2556: 121)

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา และ
ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ�านาจเจริญ โดย
การค�านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ 
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment  
Correlation Coefficient) แล้วน�าเสนอในรปูตาราง 
โดยน�าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2556: 137) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และระดับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดอ�านาจเจริญ โดยใช้การ
วเิคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบมขีัน้ตอน (Stepwise 
Multiple Regression)
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ผลการวิจัย

ผลวิเคราะห์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดอ�านาจเจริญ โดยหาค่าเฉล่ียและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ�านาจเจริญ โดยรวม และรายด้าน

ภ�วะผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงของผู้บริห�รสถ�นศึกษ� S.D. ระดับภ�วะผู้นำ� ลำ�ดับ

1 ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 4.52 0.40 มากที่สุด 1

2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.51 0.39 มากที่สุด 2

3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 4.51 0.41 มากที่สุด 2

4 ด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล 4.48 0.40 มาก 3

5 ด้านการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 4.51 0.41 มากที่สุด 2

โดยรวม 4.51 0.35 ม�กที่สุด

จากตาราง 1 พบว่าภาวะผู ้น�าการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาของโรงเรยีน
มัธยมศึกษาในจังหวัดอ�านาจเจริญโดยรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 4 ด้าน เรียงล�าดบัจากค่าเฉลีย่
สงูไปหาต�า่ ได้แก่ ด้านการมอีทิธพิลเชงิอดุมการณ์ 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้การใช้

ปัญญา และด้านการให้ความไว้วางใจซึง่กนัและกนั 
และอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านด้านการ
ค�านึงถึงปัจเจกบุคคล

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
อ�านาจเจริญ โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยรวม และรายด้าน ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับประสิทธิผลการบริหารงาน วิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ�านาจเจริญ โดยรวม 

ประสิทธิผลก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร S.D. ระดับประสิทธิผล ลำ�ดับ

1 ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 4.53 0.41 มากที่สุด 2

2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 4.53 0.39 มากที่สุด 2

3 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน 4.53 0.42 มากที่สุด 2

4 ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา 4.52 0.40 มากที่สุด 3

5 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4.59 0.40 มากที่สุด 1

โดยรวม 4.54 0.33 ม�กที่สุด
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จากตาราง 2 พบว่าประสทิธผิลการบรหิาร
งานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
อ�านาจเจริญโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ
ทุกด้าน เรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่า ได้แก่ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ 

และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือด้านการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดอ�านาจเจริญ

ต�ร�ง 3 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ�านาจเจริญ

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

Y ระดับคว�มสัมพันธ์

X
1

1 - - - - .700** สูง

X
2

.735** 1 - - - .663** สูง

X
3

.693** .673** 1 - - .717** สูง

X
4

.669** .693** .711** 1 - .701** สูง

X
5

.636** .629** .670** .691** 1 .744** สูง

X .817** สูงมาก
** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 3 พบว่า ภาวะผู้น�าการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา กบัประสทิธผิล
การบริหารงานวชิาการของโรงเรยีนมธัยมศกึษาใน
จงัหวัดอ�านาจเจริญ มคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวกใน
ระดบัทีสู่งมาก (r

xy
 =.817**) อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .01 

วิเคราะห์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การ
บรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดั
อ�านาจเจริญ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบมีขั้นตอ(Stepwise Multiple Regression)

ต�ร�ง 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน เพื่อค้นหาตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ�านาจเจริญ

โมเดล ตัวแปรพย�กรณ์ R R2 F P

1 X
5 .744 .554 348.638** 0.000

2 X
5, 

X
3 .800 .640 249.269** 0.000

3 X
5
, X

3,
 X

1 .820 .672 190.255** 0.000

4 X
5
, X

3, 
X

1, 
X

4 .825 .681 148.392** 0.000

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตาราง 4 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศกึษา ด้านการให้ความไว้วางใจ
ซ่ึงกนัและกนั (X

5
) ด้านการกระตุน้การใช้สตปัิญญา 

(X
3
) ด้านการมีอทิธิพลเชิงอุดมการณ์ (X

1
) และด้าน

การค�านงึถงึปัจเจกบคุคล (X
4
) ส่งผลต่อประสทิธผิล

การบริหารงานวชิาการของโรงเรยีนมธัยมศกึษาใน
จงัหวดัอ�านาจเจรญิ โดยเขยีนเป็นสมการพยากรณ์
ในรปูแบบคะแนนดบิ และคะแนนมาตรฐานได้ ดงันี้

สมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ 

Y´ = 1.032 + 0.285X
5
 + 0.178X

3
 + 

0.187X
1 
+ 0.129X

4

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z´y = 0.348ZX
5
 + 0.219ZX

3
 + 

0.222ZX
1
 + 0.156ZX

4
 

อภิปรายผล

จากการวิจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจงัหวดัอ�านาจเจรญิผูว้จิยัได้พบข้อประเดน็ ทีน่่า
สนใจและควรน�ามาอภิปรายและน�าเสนอดงัต่อไปน้ี

1. ภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลงของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
อ�านาจเจรญิโดยรวมและรายด้าน อยูใ่นระดับมาก
ที่สุดเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการมีอิทธิพล 
เชงิอดุมการณ์ เป็นด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะว่า การทีผู่บ้รหิารสถานศกึษามีวสิยัทศัน์
ที่ชัดเจนในการท�างาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ท�าให้บุคลากรในสถานศึกษายอมรับ เกิดความ
เชื่อมั่น ศรัทธา เกิดความไว้วางใจที่จะได้ท�างาน
ร่วมกัน ทั้งยังมีความสามารถจัดการกับอารมณ์
ของตนเห็นคุณค่าในตัวเอง มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้เป็นผูคุ้ณธรรม
จรยิธรรม ไม่ใช้อ�านาจเพือ่ประโยชน์ของตนเอง และ

ท�างานโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรสรรค์  
สาระค�า และหทยั น้อยสมบตั ิ(2563: 122-140) 
ได้ศกึษาเรือ่งภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมของครู
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้รหิารสถานศึกษา โดยรวมและ
รายด้านอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และสอดคล้องกบังาน
วิจัยของ ณฐวัฒน์ พระงาม (2561: 13-23) ได้
ศกึษาเรือ่งภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ การ
ศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
มอีทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์ ด้านการค�านงึถงึความ
เป็นปัจเจกบุคคล และด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ�านาจเจริญ
โดยรวมและรายด้าน อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทุกด้าน 
โดยเฉพาะด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา เป็น
ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า สถาน
ศึกษามีการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาร่วมกับ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พฒันาระบบประกนัคณุภาพจดัท�าแผนพฒันาการ
ศึกษา การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในให้
หน่วยงานต้นสงักดัและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการจดั
ระบบบริหารและสารสนเทศ จัดท�าแผนสถานศึกษา 
ทีมุ่่งเน้นคณุภาพการศกึษา ตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศกึษา จดัท�ารายงานคณุภาพการศกึษา
ประจ�าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ�าปี ส่งผล
ให้การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
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มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวรรณ 
อังศุชวาลวงศ์ (2557: 80) ได้ศึกษาเร่ืองความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ากับประสิทธิผลการ
บรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดั
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิผล
การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศกึษา และสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
วรรณที ศรีโนนยาง และคณะ (2562: 333-335) 
วจิยัเรือ่งปัจจยัพหรุะดบัทีม่อีทิธิพลต่อประสิทธผิล
การบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในสงักดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พบว่า ประสทิธผิลการบริหาร
งานวชิาการอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ สายใจ สีแจ้ และคณะ (2559: 255-269) 
วจิยัเรือ่งสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ต่ีอ
ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาเพชรบุร ีผลการวจัิยพบว่า ประสทิธผิล
การบรหิารงานวชิาการของสถานศึกษาในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธผิล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดอ�านาจเจริญ มีความสัมพันธ์กันทาง
บวก ในระดับที่สูงมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับสูง โดยด้านที่มีความสัมพันธ์ระดับสูงสุด 
ได้แก่ด้านการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รอง
ลงมาคือ ด้านการกระตุ้นการใช้สติปัญญา ด้าน
การค�านึงถึงปัจเจกบุคคล ด้านการ มีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตาม
ล�าดับ ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้เพราะโรงเรียนที่
ประสบความส�าเร็จทางด้านการจัดการศึกษานั้น 

องค์ประกอบส�าคัญของความส�าเรจ็ในอันดับต้นๆ 
นัน้คอืผูบ้รหิารสถานศกึษาได้รบัความไว้วางใจจาก
ครูและบคุลากรในสถานศกึษาในการปฏบิตัหิน้าที่
ทีไ่ด้รบัมอบหมาย ครแูละบคุลากรในสถานศกึษามี
ความเช่ือมัน่ในความซือ่สัตย์และความสามารถของ
กนัและกนั รวมทัง้เชือ่มัน่ในความซือ่สตัย์และความ
สามารถของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความจริงใจ 
เป็นทีพ่ึง่พงิให้แก่บคุลกรเมือ่เกดิความเครยีดความ
ยุ่งยากหรือเสี่ยงต่ออันตรายในการปฏิบัติงานการ
แสตงออกที่คงเส้นคงวาของผู้น�าทั้งค�าพูดและ
การกระท�า ไม่เพียงแค่นั้นผู้บริหารสถานศึกษายัง
มีการโน้ม น้าว กระตุ้นให้บุคลากรในสถานศึกษา
ตระหนกัถงึปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในหน่วยงาน 
ท�าให้บคุลากรในสถานศกึษาเกิดแนวคิดใหม่ๆ เกิด
กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน 
เปลี่ยนทัศนคติมุมมองในการ ส่งเสริมการมีเหตุมี
ผลรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา 
ส่งผลให้โรงเรียนประสบความส�าเร็จทางด้านการ
จดัการศกึษาตลอดมาสอดคล้องกบังานวจิยั ละออ 
จันทร์ชุม และรวีวัตร์ สิริภูบาล (2560: 64-69) 
วิจยัเรือ่งการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�า
การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา กบัสภาพ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการ
วิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับสภาพ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสถานศกึษามคีวามสมัพันธ์กนัอย่าง มนียัส�าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05

4. ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จงัหวดัอ�านาจเจรญิ จากตวัแปรทัง้หมด 5 ตวัแปร  
มีตัวแปรที่ทดสอบแล้วส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บรหิารงานวชิากการของโรงเรยีน อย่างมนียัส�าคญั
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ทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ�านวน 4 ตวัแปร ตามล�าดับ 
ได้แก่ ด้านการให้ความไว้วางใจซึง่กนัและกนั ด้าน
การกระตุน้การใช้สตปัิญญา ด้านการมอีทิธพิลเชงิ
อุดมการณ์ และด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล จะ
เหน็ได้ว่าในด้านการให้ความไว้วางใจซึง่กนัและกนั 
ผู้บรหิารจะต้องเน้นการให้ความไว้วางใจซึง่กนัและ
กนั ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีไ่ด้รบัความไว้วางใจจาก
ครูและบคุลากรในสถานศกึษาในการปฏบิติัหน้าที่
ทีไ่ด้รบัมอบหมาย ครแูละบุคลากรในสถานศกึษามี
ความเชือ่มัน่ในความซ่ือสตัย์และความสามารถของ
กนัและกนั รวมทัง้เชือ่มัน่ในความซือ่สตัย์และความ
สามารถของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความจริงใจ 
เป็นท่ีพ่ึงพิงให้แก่บคุลกรเมือ่เกดิความเครยีดความ
ยุง่ยากหรอืเสีย่งต่ออนัตรายในการปฏบิตังิาน การ
แสตงออกท่ีคงเส้นคงวาของผูน้�าทัง้ค�าพดูและการก
ระท�า จะส่งผลให้การบริหารงานในสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความราบรื่น และได้คุณภาพของงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้นอีกด้วย สอดคล้องกับ
แนวคดิของ Bass (1985: 62) กล่าวว่า การสร้าง
ความไว้วางใจซึง่กนัและกนั เป็นแหล่งความเข้มแขง็
ทางอารมณ์เม่ือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเครียด
ความยุ่งยากหรือเสีย่งต่ออนัตรายในการปฏบิตังิาน 
ผู้น�าต้องสร้างความไว้วางใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความไว้วางใจ จะท�าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดขวัญและก�าลังใจ และทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานเพื่อให้
องค์การบรรลเุป้าหมาย และสอดคล้องกับแนวคดิ
ของ Schermerhorn (2003: 387, อ้างถงึใน สทุนิ 
สุทธิอาจ, 2550: 46) ที่ว่า การให้ความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ผู้บริหารจะต้องมีความซื่อสัตย์และ
น่าเชื่อถือไว้วางใจมีพฤติกรรมที่มุ่งมั่นรักษาความ
ดีมีจริยธรรมอย่างสม�่าเสมอไม่เสื่อมคลายอันเกิด
จากจิตใจที่ดีงามและสามารถรักษาค�ามั่นสัญญา

ด้านการกระตุน้การใช้สตปัิญญา ผูบ้รหิาร
โรงเรียนมีการใช้เทคนิคการโน้ม น้าว กระตุ้นให้
บุคลากรในสถานศึกษาตระหนักถึงปัญหาต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ท�าให้บุคลากรในสถาน
ศกึษาเกดิแนวคดิใหม่ๆ เกดิกระบวนการแก้ปัญหา
ร่วมกนัอย่างเป็นขัน้ตอน เปลีย่นทศันคตมิมุมองใน
การ ส่งเสรมิการมเีหตมุผีลรบัฟังความคดิเหน็ของ
บุคลากรในสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ 
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2559: 18) กล่าวว่า การที่
ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนัก
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ชี้แนะ ให้  
ผูร่้วมงานหาจดุเด่นและจดุด้อยของสถานศกึษาเพือ่
พฒันางานกระตุน้ให้ผูร่้วมงานหาวธิกีาร แก้ปัญหา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้มีการศึกษา
ค้นคว้าหาความรูใ้หม่ๆ มาพฒันางาน รูจ้กั วธิกีาร
แก้ปัญหาด้วยตนเองยอมรบัความคดิเหน็ของผูร่้วม
งาน อย่างมีเหตมีุผล เป็นผู้ทันต่อข่าวสารบ้านเมือง
การเปลีย่นแปลงทางการศกึษาแจ้งให้ผูร่้วมงานรบั
ทราบอย่างสม�่าเสมอ ส่งเสริมให้บุคลาการพัฒนา
ตนเอง ส่งเสริมให้มีการท�าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทาง
ด้านการเรียนการสอน สนับสนุนให้น�าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในกาพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสอดคล้องกับแนวคิด
ของฐิตารีย์ ภูขามคม (2558: 8) ที่ว่า การกระตุ้น 
การใช้ปัญญา เป็นการที่ผู้น�ามีการกระตุ้นผู้ตาม
ให้เข้าใจถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานให้ผู้ตาม
มีความคิดหากระบวนการวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อ 
แก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงาน เพือ่หากระบวนการ
แก้ปัญหาใหม่อย่างเป็นระบบมคีวามคดิสร้างสรรค์
ที่ดียิ่งกว่าเดิม 

ด้านการมอิีทธพิลเชงิอุดมการณ์ ผูบ้ริหาร
โรงเรยีนต้องปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างท�าให้บคุลากร
ในสถานศึกษายอมรบั และเกดิความเชือ่มัน่ ความ
ไว้วางใจทีจ่ะได้ท�างานร่วมกัน พร้อมทัง้ผู้บริหารจะ
ต้องสามารถจัดการกับอารมณ์ของตน เห็นคุณค่า
ในตัวเอง มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้เป็นผู้คุณธรรมจริยธรรม  
ไม่ใช้อ�านาจเพื่อประโยชน์ของตนเองและ 
มุ่งประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอจึงจะท�าให้  
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การบรหิารงานในสถานศกึษาเกดิประสทิธิภาพ ซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดของ ประนอม แมนมาศวิหค 
(2553: 4) กล่าวว่า การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
เป็นการที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ ความสามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติ ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
หรอืรปูแบบส�าหรบัผูป้ฏบิติัเป็นท่ีน่ายกย่อง เคารพ 
นับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท�าให้ผู้ตามเกิดความ
ภาคภูมิใจตาม สอดคล้องกับแนวคิดของ รุ่งอรุณ 
รังรองรัตน์ (2556: 13) กล่าวว่า การมีอิทธิพล
เชิงอุดมการณ์ ผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างท่ีดสีามารถกระตุน้ให้ผูต้ามเกดิความเตม็ใจที่
จะปฏิบติัตาม และสอดคล้องกบัแนวคดิของ Bass 
& Avolio (1990: 19) กล่าวว่า การมีอิทธิพลเชิง
อดุมการณ์ เป็นพฤตกิรรมของผู้น�าทีแ่สดงออกต่อ 
ผู้ตามท�าให้เกดิความศรทัธา รกัใคร่ไว้วางใจในความ
สามารถของผูน้�า และท�าให้ผูน้�าสามารถจงูใจผูต้าม
ให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ผู้น�าต้องมี
ความม่ันใจตวัเอง ให้การสนบัสนนุการท�างานของ
ผู้ตามเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเป็นผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง

ด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล เนื่องจาก 
ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความเอาใจใส่บุคลากรใน
สถานศึกษาเป็นรายบุคคล ท�าให้บุคลากรรู้สึก 
มีคุณค่า และมีความส�าคัญ สามารถเป็นทั้งผู้สอน
และเป็นท้ังท่ีปรึกษาให้แก่บคุลากรแต่ละคน จะท�าให้
การบรหิารงานนัน้เป็นไปอย่างราบร่ืนและมีคณุภาพ 
และผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้แก่บุคลากรทุกคน
ได้แสดงความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรแต่ละคนเพื่อ
พฒันาและให้ดงึศกัยภาพของตนเองออกมาใช้ในการ
ท�างานอย่างเตม็ความสามารถ ซ่ึงจะส่งผลให้งานที่
ออกมานัน้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ไพศาล ศิวเวทพิกุล (2557: 7) ที่
ว่า การค�านงึถงึปัจเจกบคุคล ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จะต้องเอาใจใส่ในเรือ่งของความต้องการของบุคคล  
มกีารมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความสามารถ

ของบคุคล ปฏิบตักิบัผูต้ามด้วยความเสมอภาค เน้น
ในการพฒันาศกัยภาพของแต่ละบคุคลและค�านงึถงึ
ความเป็นปัจเจกบุคคล และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Bass & Avolio (1990: 112) ที่ว่า การ
ค�านึงถึงปัจเจกบุคคล ผู้น�าจะต้องสนับสนุนโน้ม
น้าวใจ กระตุ้น เสริมแรง และเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ตาม

ข้อเสนอแนะ

ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวจิยัไปใช้

1. จากการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาของโรงเรยีน
มัธยมศึกษาในจังหวัดอ�านาจเจริญ ด้านการค�านึง
ถงึปัจเจกบคุคลมค่ีาเฉลีย่ต�า่กว่าด้านอืน่ๆ แต่กลบั
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา 
ควรดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลท�าให้ผู้ตาม
รู้สึกมีคุณค่าและส�าคัญ ยอมรับความต้องการของ 
ผู้ตาม และเป็นส่ิงท่ีช่วยโน้มน้าวจูงใจ สนับสนุน 
และยกระดบัความต้องการให้สูงข้ึน ควรส่งเสรมิการ
พฒันาประสบการณ์ของผูต้ามให้เต็มตามศกัยภาพ 
เช่น มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถเพื่อให้
รบัผิดชอบ ช่วยสร้างความมัน่ใจในสิง่ทีผู้่ตามจะท�า
นอกเหนอืจากทีค่าดหวงั เพือ่ให้ผูต้ามมโีอกาสเรยีนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

2. จากการวิจัยพบว่าประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการนิเทศ
ภายในสถานศกึษามค่ีาเฉลีย่ต�า่กว่าด้านอืน่ๆ ดงันัน้  
สถานศึกษาควรมีการจัดการนิเทศภายในสถาน
ศึกษาให้มีคุณภาพท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบ  
ให้ผูบ้รหิารมอบหมายให้ศกึษานเิทศก์ได้ช่วยครแูละ
บุคลากรในการปรับปรุงการเรียนการสอนท�าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนดีขึ้น ด�าเนินการ 
ตามแผน โครงการนิเทศ โดยใช้กิจกรรมทีเ่หมาะสม 
กบังานและผูร้บัการนเิทศอย่าสม�า่เสมอและทัว่ถงึ 
ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกเพือ่พฒันาการ
นิเทศ
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3. จากการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดอ�านาจเจริญ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรใช้ค�าพดูในการโน้มน้าวจงูใจให้ก�าลงัใจมากขึน้  
โดยท�าให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเกดิความร่าเรงิ กระตอืรอืร้น 
สร้างเจตคติที่ดีในการท�างาน สร้างพลังบวกอย่าง
ชดัเจนให้แก่บคุลากร ท�าให้บคุลากรในสถานศกึษา
เกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะปฏิบตัหิน้าท่ีให้สถานศกึษา
ประสบความส�าเรจ็ตามทีห่น่วยงานได้วางเป้าหมายไว้ 

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานของโรงเรียนแต่ละแห่ง เพื่อ 
ผูร้บัผดิชอบสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถวางแผน

พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผู้น�าทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น

2. ควรศึกษาปัจจยัทีสั่มพนัธ์กบัประสิทธผิล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเพื่อผู้บริหาร
สถานศึกษาจะได้ทราบถึงปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
และสามารถพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวชิาการให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน

3. ควรศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพเกีย่วกบัภาวะ
ผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาและ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
ซึ่งจะได้ข้อค้นพบที่เจาะลึกในแต่ละองค์ประกอบ
มากยิ่งขึ้น และมีความรู้ความเข้าใจภาวะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล 
ต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
ได้อย่างถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น
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