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บทคัดย่อ

 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำองค์ประกอบที่สสำคัญของคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำร 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 

กลุม่ตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวจิยัครัง้นีเ้ป็นผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ และครผููส้อนสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ

เขตที่ 25, 26, 30 และเขตที่ 31 จสำนวน 120 คน ได้มำจำกกำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอนโดยวิธีจับฉลำก เครื่องมือที่ใช้ใน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง แบบสัมภำษณ์เชิงลึก และแบบสอบถำมกำรวิเครำะห ์

องค์ประกอบเชิงสสำรวจคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นจสำนวน 51 ข้อ มีค่ำควำมเชื่อมั่น 

.981 กำรวเิครำะห์ข้อมลูใช้สถติพิืน้ฐำน ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำนและสถติกิำรทดสอบสมมตฐิำน 

โดยใช้โปรแกรม Mplus คือกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงสสำรวจ (Exploratory Factory Analysis) ด้วยวิธีกำรสกัด 

องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉำกด้วยวิธี (Varimax) ผลกำรวิจัย 

พบว่ำ ชดุตวัแปรท่ีทสำกำรศกึษำสำมำรถวเิครำะห์องค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบ 51 ตวับ่งชี ้ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ด้ำนทักษะมี 13 ตัวบ่งชี้ ด้ำนควำมรู้ มี 6 ตัวบ่งชี้ ด้ำนกำรเป็นผู้นสำ มี 12 ตัวบ่งชี้ ด้ำนคุณลักษณะ มี 11 ตัวบ่งชี้ และ 

ด้ำนรูปแบบกำรทสำงำนมี 9 ตัวบ่งชี้ ซึ่งทุกองค์ประกอบมีค่ำไอแกน (Eigen Value) มำกกว่ำ 1.00 โดยสำมำรถอธิบำย

ควำมแปรปรวนสะสมได้ 67.569 

ค�าส�าคัญ: กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงสสำรวจ คุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำขึ้นพ้ืนฐำน 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
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Abstract

 This research aimed to study the exploratory factory analysis in the necessary leadership characteristics of 

the basic education administrators under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Offices in the 

National Education Plans during the B.E., 2017 – 2036. The research samples included 120 school administrators and 

teachers under the jurisdiction of the Offices of Secondary Educational Service Areas- 25, 26 and 31, derived from 

the multi-stage random sampling by the lottery technique. The instruments for collecting the data were the structured 

interview form, in-depth interview form and the questionnaires for analyzing the exploratory factory analysis in the 

necessary leadership characteristics of the basic education administrators under the jurisdiction of the Secondary 

Educational Service Area Offices in the National Education Plans during the B.E., 2560 – 2579, constructed by the 

researcher for 51 items with the reliability value at .981. The statistics used for the data analysis were the descriptive 

statistics of the mean and standard deviation, and the statistics for the hypothesis testing with Mplus Program was 

the Exploratory Factory Analysis using the Principal Component Analysis and Rotation of Perpendicular of Verimax 

method. The research findings revealed that the variable set studied found 5 factors and 51 indicators, covering the 

factors of: skills with 13 indicators, knowledge with 6 indicators, leadership with 12 indicators, characteristics with 11 

indicators and working models with 9 indicators, which every domain contained the Eigan Value over 1.00 enabling 

to explain the cumulative variance in 67.569.

Keywords: exploratory factor analysis indicator the necessary leadership characteristics of the basic education 

administrators, the national education plans during 2560 – 2579, the basic education administrators

บทน�า

 โลกในศตวรรษที ่21 มกีำรเปลีย่นแปลงเข้ำสูส่งัคมยคุเทคโนโลย ีหรอื ยคุดจิทิลันัน้ ส่งผลให้มกีำรเปลีย่นแปลง

อย่ำงรวดเรว็โดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลยต่ีำง ๆ  ทีเ่ข้ำมำมบีทบำทในสงัคมไทยในยคุปัจจบุนั ซึง่พลงัขบัของเทคโนโลยนีัน้ 

ทสำให้เกิดควำมเจริญไม่ว่ำจะเป็นควำมเจริญด้ำนคอมพิวเตอร์ เกม อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงควำมเจริญ

ก้ำวหน้ำของวทิยำศำสตร์ส่งผลทสำให้ทกุคนต้องมกีำรปรบัตวัให้ทนักบัควำมเปลีย่นแปลงนี ้โดยควำมเปลีย่นแปลงครัง้นี้ 

ก็ได้เข้ำมำมีผลกระทบในระบบกำรศึกษำอีกด้วย สมหมำย อส่ำดอนกลอย [1] สถำบันกำรศึกษำ ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่

ในกำรจัดกำรศึกษำ อบรม หล่อหลอมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ สอดคล้องกับชีวิตจริง ส่งเสริมกำรสร้ำง 

องค์ควำมรู้ ให้นสำไปสู่กำรประกอบวิชำชีพในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ โดยสถำบันกำรศึกษำต้องจัดระบบ 

กำรเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นให้โอกำสทกุคนได้เรยีนรูแ้ละพฒันำตนเองอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะ มคีวำมรู้ 

สำมำรถแข่งขนัทัง้ในด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและเทคโนโลยกีบันำนำประเทศได้ ซึง่ในภำรกจิทีส่สำคญันีจ้ะต้อง

มีผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นตัวจักรสสำคัญในกำรขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนและบริหำรจัดกำรเพ่ือให้กำรดสำเนินกำร 

เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล กนกอร สมปรำชญ์ [2] แต่อย่ำงไรก็ตำมระบบกำรศึกษำในปัจจุบัน สสำนักงำน

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ [3] ได้เสนอว่ำยังมีปัญหำอีกหลำยประกำร ที่ยังต้องกำรกำรแก้ไข เช่น ปัญหำคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรจดักำรศกึษำในทกุระดบัและกำรบรหิำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำทีย่งัไม่เหมำะสม ขำดควำมคล่องตวั 

มีควำมเหลื่อมลส้ำในด้ำนโอกำส และควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบกำรศึกษำ ทสำให้ส่งผลต่อ
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คุณภำพกำรศึกษำที่ตกตส่ำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของอภิชำ พุ่งพวง [4] ได้ทสำกำรศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำ 

กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนมัธยมศึกษำ พบว่ำ โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำงโดยเรียงลสำดับจำกมำก

ไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

และด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมลสำดับ และสอดคล้องกับ ยุทธนำ เกื้อกูล และนิเลำะ แวอุเซ็ง [5] ได้ศึกษำ

สภำพและปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำร พบว่ำ ปัญหำท่ีพบอยู่ในระดับมำก คือ ผู้บริหำรและครูไม่มีควำมเชี่ยวชำญ 

ในกำรพัฒนำหลักสูตร ครูขำดเทคนิคกำรสอนท่ีหลำกหลำย โรงเรียนไม่มีคลังเก็บข้อสอบ สื่อกำรสอนไม่มีควำม 

หลำกหลำย และขำดกำรนิเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

 นอกจำกนีส้สำนกังำนรบัรองมำตรฐำนและ ประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ (สมศ.) ได้สรปุผลกำรประเมนิภำยนอกรอบ

แรกของโรงเรยีนกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 17,362 แห่ง ซึง่ผลกำรประเมนิมำตรฐำนของโรงเรยีน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนิเพยีง

ร้อยละ 45 แสดงให้เห็นว่ำยังมีโรงเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์ถึงร้อยละ 55 จำกข้อมูลดังกล่ำว ทสำให้เห็นว่ำระบบกำรศึกษำยังมี

ปัญหำทีต้่องหำแนวทำงแก้ไข ซึง่ถ้ำมองไปในด้ำนกำรบรหิำรงำนนัน้แสดงให้เหน็ว่ำ ยงัขำดผูบ้รหิำรทีม่ปีระสทิธภิำพ 

ที่จะนสำพำสถำนศึกษำก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศทั้งในด้ำนวิชำกำร และด้ำนอื่นๆ ธีระ รุญเจริญ [6] ชัยยนต์ เพำพำน [7] ได้

กล่ำวถึงผู้บริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 จะต้องมีควำมรู้เชิงทฤษฎี มีควำมสำมำรถ มีทักษะ และประสบกำรณ์

ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำให้ทันสมัยเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำยุคใหม่จะ

ต้องมคีวำมรอบรูท้ีห่ลำกหลำย ประกอบด้วย กำรมวีสิยัทศัน์กว้ำงไกล กำรมคีวำมรูท้ำงวชิำกำร เป็นนกัประกอบกำร นกั

ริเร่ิมสร้ำงสรรค์ และต้องมคีวำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลย ีซึง่ควำมรูต่้ำง ๆ  ดงัทีก่ล่ำวมำยงัมอีงค์ประกอบทีส่สำคญัสสำหรบั

ผู้บริหำรคือ คุณลักษณะภำวะผู้นสำซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สสำคัญของผู้บริหำรในกำรเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ กำรบริหำรงำน

สสำเรจ็ลลุ่วงไปได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพโดยควำมหมำยของคณุลกัษณะภำวะผูน้สำนัน้ หมำยถงึศลิปะทีจ่สำเป็น และสสำคญั

ยิ่งต่อนักบริหำรที่จะนสำพำองค์กำรไปสู่ควำมสสำเร็จ สำมำรถเป็นผู้ตัดสินใจ กสำหนดปัญหำ วำงแผน และรับผิดชอบต่อ

ควำมอยูร่อดขององค์กำร เพือ่ให้กำรทสำงำนสสำเรจ็บรรลเุป้ำหมำยของกลุม่ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ พเิชษฐ์ วงศ์เกยีรติข์จร 

[8] ซึ่งควำมสสำคัญและจสำเป็นของภำวะผู้นสำของผู้บริหำรยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของทรรศนกร สงครินทร์ [9] ที่ได้

ทสำกำรศกึษำเกีย่วกบั ปัจจยัทำงด้ำนกำรบรหิำรทีส่่งผลต่อประสทิธิผลของสถำนศกึษำ พบว่ำประสทิธิผลของกำรบรหิำร

สถำนศกึษำโดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก และปัจจยัทำงด้ำนกำรบรหิำรอยูใ่นระดบัมำกทกุด้ำน มปัีจจยัทำงกำรบรหิำร

ทีส่ำมำรถพยำกรณ์ระดบัประสทิธิผลของสถำนศกึษำได้อย่ำงมนียัสสำคญัทีร่ะดบั .01 คอืปัจจยัด้ำนภำวะผูน้สำ ปัจจยัด้ำน

กำรจงูใจ ปัจจยัด้ำนโครงสร้ำงกำรบรหิำรสถำนศกึษำ ซึง่ผลกำรศกึษำชีใ้ห้เหน็ว่ำคณุลกัษณะภำวะผูน้สำในทำงกำรศกึษำ

จดัอยู่ในระดบัท่ีมสีสำคญัทีส่ดุ นอกจำกนีค้รุสุภำ สสำนกังำนเลขำธิกำรครุสุภำ [10] ยงัได้กสำหนดข้อบงัคบั ว่ำด้วยมำตรฐำน

วชิำชพีและจรรยำบรรณวชิำชพีของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ ซึง่ถอืเป็นองค์ประกอบของคณุลกัษณะภำวะผูน้สำทีจ่สำเป็นของ

ผูบ้รหิำร โดยกสำหนดให้ผูบ้รหิำรต้องมคีวำมรูด้้ำนมำตรฐำนและจรรยำบรรณวชิำชีพดงัต่อไปนี ้ควำมรูด้้ำนหลกักำรและ

กระบวนกำรบริหำรงำน ด้ำนนโยบำยและกำรวำงแผนกำรศึกษำ กำรบริหำรด้ำนวิชำกำร ด้ำนธุรกำร กำรเงินและพัสดุ 

บคุลำกร กจิกำรนกัศกึษำ กำรประกนัคณุภำพ กำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ด้ำนคณุธรรมจรยิธรรม และในปัจจบุนั

รัฐบำลได้มกีำรกสำหนดแผนกำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2560-2579 ขึน้มำเพือ่เป็นกรอบเป้ำหมำยและทศิทำงกำรจดักำรศกึษำ

ของประเทศในกำรพฒันำศกัยภำพ และขดีควำมสำมำรถของคนไทยทกุช่วงวยัให้พฒันำได้อย่ำงเตม็ศกัยภำพ สำมำรถ

แสวงหำควำมรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ [11] 

 ดังนั้นกำรที่จะทสำให้สถำนศึกษำพัฒนำไปสู่ควำมสสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กสำหนดไว้ได้นั้น กิตติกำญจน์  

ปฏิพันธ์, จักรกฤษณ์ โพดำพล และวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ [12] ยังได้เสนอแนวคิดไว้ว่ำ มีควำมจสำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง

มีผู้บริหำรที่มีคุณลักษณะภำวะผู้นสำสูงเพ่ือท่ีจะเป็นเครื่องมือในกำรนสำพำสถำนศึกษำก้ำวสู่ควำมสสำเร็จในด้ำนต่ำง ๆ  
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ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ซึง่องค์ประกอบคณุลกัษณะภำวะผูน้สำของผูบ้รหิำรทีจ่สำเป็น ได้แก่ ด้ำนทกัษะ (Skill) ด้ำนควำมรู้ 

(Knowledge) ด้ำนกำรเป็นผูน้สำ (Leadership Practice) และสอดคล้องกบั ทองใบ สดุชำร ี[13] ได้ศกึษำทฤษฎทีีส่สำคญัของ

ผู้บริหำร โดยได้กล่ำวถึง ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory) และทฤษฎีสไตล์ภำวะผู้นสำ (Leader Theory of Leadership) 

ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ นักวิชำกำร นักบริหำรควรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งเพื่อเป็นแนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรทรัพยำกรของ

องค์กำรให้เกิดประสิทธิภำพ ซึ่งทฤษฎีและองค์ประกอบของคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่กล่ำวมำนี้ ถือว่ำเป็นองค์ประกอบ

สสำคัญสสำหรับผู้บริหำรยุคใหม่ที่จะเป็นตัวช่วยให้กำรบริหำรงำนให้สสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่กสำหนดไว้ได้ 

 จำกควำมเป็นมำและควำมสสำคัญท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะภำวะผู้นสำของผู้บริหำรดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นแสดงให้

เห็นว่ำผู้บริหำรอำจยังยึดติดกับกำรบริหำรงำนแบบเดิม ๆ โดยเฉพำะผู้บริหำรที่มีอำยุ ซึ่งจะขำดควำมคิดเห็นที่ทันต่อ 

กำรเปลีย่นแปลงของสงัคมยคุใหม่ทีก่สำลงัเข้ำมำมบีทบำทในกำรศกึษำยคุปัจจบุนัอย่ำงหลำกหลำย และผูว้จิยัยงัไม่พบงำน

วจิยัทีม่กีำรศกึษำเกีย่วกบัคณุลกัษณะภำวะผูน้สำทีจ่สำเป็นของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำในสงัคมยคุใหม่ โดยเฉพำะคณุลกัษณะ

ภำวะผูน้สำทีจ่สำเป็นของผูบ้รหิำรในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษำ ซึง่มคีวำมสสำคญัอย่ำงยิง่ เพรำะเป็นหน่วยงำนสถำนศกึษำ

ที่ผลิตทรัพยำกรมนุษย์ที่ส่งต่อไปสู่กำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ และกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำซึ่งเป็นสิ่งท้ำทำยของ 

ผู้บริหำรที่จะต้องทสำหน้ำที่บริหำรโรงเรียนให้ประสบควำมสสำเร็จ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จำกเหตุผลดังกล่ำว 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษำกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงสสำรวจคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำร 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษำองค์ประกอบท่ีสสำคัญของคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัด

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ขอบเขตของเนื้อหำ ได้มำจำกกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์เอกสำรแนวคิดทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

ในช่วงแผนกำรศกึษำแหง่ชำต ิพ.ศ. 2560-2579 เพื่อนสำมำกสำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัยเบือ้งต้น ได้แก่ องค์ประกอบ

ด้ำนทกัษะม ี13 ตวับ่งชี ้องค์ประกอบด้ำนควำมรู ้ม ี6 ตวับ่งชี ้องค์ประกอบด้ำนกำรเป็นผูน้สำ ม ี12 ตวับ่งชี ้องค์ประกอบ

ด้ำนคุณลักษณะ มี 11 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบด้ำนรูปแบบกำรทสำงำนมี 9 ตัวบ่งชี้

 2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25, 26 

30 และเขต 31 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 12,863 คน รวม 206 โรงเรียน สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

[14] กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25, 26, 

30 และเขต 31 ปีกำรศึกษำ 2561 จำกสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 25, 26, 30 และ 31 เขตพื้นที่ละ 10 

โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 120 คน โดยวิธีกำรสุ่มหลำยขั้นตอน โดยวิธีกำรจับฉลำก

 3. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ตัวแปรต้น คือ กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงสสำรวจคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579

  ตัวแปรตำม ได้แก่ องค์ประกอบด้ำนทักษะ ด้ำนควำมรู้ ด้ำนกำรเป็นผู้นสำ ด้ำนคุณลักษณะ และด้ำนรูปแบบกำรทสำงำน
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสำนวิธี (Mixed Methodology) แบบกำรผสมอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมลสำดับ

ก่อนหลัง (Sequential Equivalent Design) โดยมีวิธีวิจัยเชิงคุณภำพเป็นตัวนสำ ตำมด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมำณ กลุ่มตัวอย่ำง

ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25, 26, 30 

และเขต 31 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 120 คน ซึ่งได้มำโดยวิธีกำรสุ่มหลำยขั้นตอน โดยวิธีกำรจับฉลำกได้ทสำกำรแจก

แบบสอบถำมไปจสำนวน 120 ชดุ ได้รบัแบบสอบถำมกลบัคนืมำ 120 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 100 ระหว่ำงวนัที ่1 พฤศจกิำยน 

2561 – 30 ธันวำคม 2561 แล้วพิจำรณำแบบสอบถำมที่มีควำมสมบูรณ์ได้จสำนวน 120 ชุด 

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ดงันี ้1) แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง ทสำกำรสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็ของผูท้รงคณุวฒุิ

ด้ำนกำรบรหิำรกำรศกึษำ เกีย่วกบัคณุลกัษณะภำวะผูน้สำของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ ตำมแนวคดิทฤษฎขีองนกักำรศกึษำและ

นกัวจิยั 2) แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ ทสำกำรสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็กลุม่ผูเ้กีย่วข้องได้แก่ ผูบ้รหิำรและครผููส้อนทีม่วีทิยฐำนะ

ชสำนำญกำรพเิศษขึน้ไปในโรงเรยีนมธัยมศกึษำสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ ทีผ่่ำนกำรประเมนิคณุภำพ

กำรศกึษำจำกสสำนกังำนรบัรองมำตรฐำนและประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ (สมศ.) ในระดบัดมีำกทกุด้ำน 3) แบบสอบถาม 

เป็นแบบสอบถามการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสสำรวจคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัด

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นแบ่งออกเป็น 

2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นข้อคสำถำมที่มีลักษณะเป็นกำรตรวจสอบรำยกำร ส่วนที่ 

2 แบบสอบถำมเกีย่วกบัวเิครำะห์องค์ประกอบเชงิสสำรวจคณุลกัษณะภำวะผูน้สำทีจ่สำเป็นของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ สงักดั

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแบบสอบถำมแบบเลือก

ตอบมีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale) 

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ

 1. สร้ำงแบบสมัภำษณ์แบบมโีครงสร้ำงโดยกำรศกึษำเอกสำรกำรศกึษำทฤษฎ ีตสำรำ เอกสำร งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

มำเป็นกรอบแนวคิดในกำรสร้ำงตัวบ่งชี้ ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในกำรวิจัย จัดทสำแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง

ตรวจสอบคุณภำพของแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงโดยผู้เช่ียวชำญจสำนวน 3 คน โดยตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหำ (Content Validity) ครบถ้วน ครอบคลุม ถูกต้องเหมำะสม ภำษำที่ใช้เหมำะสม สมคิด พรมจุ้ย [15] จำกนั้นนสำ

ไปสัมภำษณ์กับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ แบ่งเป็นผู้บริหำรกำรศึกษำจสำนวน 5 คน และอำจำรย์ที่มี

ประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำในมหำวิทยำลัย จสำนวน 5 คน รวม 10 คน และทสำกำรสรุปอุปนัยเพิ่มเติม 

นสำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจสอบ แนะนสำและเสนอแนะเพิ่มเติม ได้จสำนวน 68 ตัวบ่งชี้

 2. สร้ำงแบบสัมภำษณ์เชิงลึก นสำผลจำกกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงที่ปรับปรุงแล้ว นสำมำจัดทสำเป็นแบบ

สมัภำษณ์ เชงิลกึ ตรวจสอบคณุภำพของแบบสมัภำษณ์เชงิลกึโดยผูเ้ชีย่วชำญจสำนวน 3 คน ด้วยกำรตรวจสอบควำมเทีย่งตรง 

ของเนื้อหำ เนื้อหำ (Content Validity) ครบถ้วน ครอบคลุม ถูกต้อง เหมำะสม ภำษำที่ใช้เหมำะสมกับผู้ให้สัมภำษณ์ 

สมคิด พรมจุ้ย [15] จำกนั้นนสำไปสัมภำษณ์ผู้บริหำรจสำนวน 4 คน และครูผู้สอนที่มีวิทยฐำนะชสำนำญกำรพิเศษขึ้นไป 

จสำนวน 6 คน รวม 10 คน จำกโรงเรียนมัธยมศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ที่ผ่ำนกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกจำกสสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ในระดับดีมำกทุกด้ำน จสำนวน 

1 โรงเรียนโดยได้มำจำกกำรเลือกแบบเฉพำะเจำะจง และนสำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจสอบ แนะนสำและเสนอแนะ 

ทสำกำรสรุปผลกำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึกได้จสำนวน 51 ตัวบ่งชี้
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 3. สร้ำงแบบสอบถำมดสำเนินกำรดังน้ี 1) ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องของคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่

จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 2) สร้ำงแบบสอบถำมฉบับร่ำง จำกผลกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบกำรณ์ 

ด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำมำสร้ำงเป็นแบบสัมภำษณ์เชิงลึกใช้สัมภำษณ์กับกลุ่มผู้บริหำรและครูผู้สอนในโรงเรียน

มัธยมศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ที่ผ่ำนกำรประเมินจำกสสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ในระดับดีมำกทุกด้ำน จำกน้ันทสำกำรสรุปอุปนัยเพ่ิมเติมนสำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ

ตรวจสอบ แนะนสำและเสนอแนะ เพื่อจัดทสำร่ำงแบบสอบถำม 

 4. นสำร่ำงแบบสอบถำมหำคุณภำพของเครื่องมือ โดย 4.1) ตรวจสอบควำมตรงของเนื้อหำ (Content Validity) 

โดยผูเ้ชีย่วชำญ 3 คน ทสำกำรตรวจสอบควำมตรงของเนือ้หำซึง่ผลกำรประเมนิมค่ีำ IOC อยูร่ะหว่ำง 0.67-1.00 ปรบัปรงุ

แก้ไขแบบสอบถำมตำมคสำแนะนสำของผู้เชี่ยวชำญให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 4.2) นสำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วทสำ 

กำรทดลองใช้ Try out กับกลุ่มผูบริหำรและครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 30 คน เพื่อหำควำมเชื่อมั่นของ 

เครือ่งมอื มค่ีำอสำนำจจสำแนก (Discrimination) ตัง้แต่ .428 - .766 โดยใช้วธิกีำรหำค่ำสหสมัพนัธ์ใช้สตูรสหสมัพนัธ์แบบ

เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) และมีค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ำกับ .981 

4.3) สรุปตรวจสอบและจัดพิมพ์แบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ถึงผู้ให้สัมภำษณ์ เพ่ือขอ

สัมภำษณ์ใช้แบบสอบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง และแบบสัมภำษณ์เชิงลึก ทสำกำรสัมภำษณ์ในประเด็นที่กสำหนด 

กำรเก็บรวมรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำมโดยวิธีมีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้บริหำรและ 

ครผููส้อน โดยวธิส่ีงทำงไปรษณย์ีพร้อมซองตดิแสตมป์ กำรวเิครำะห์ข้อมลูโดยตรวจสอบควำมสมบรูณ์ของแบบสอบถำม 

และได้รับคืนจสำนวน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และทสำกำรวิเครำะห์ดังนี้ 1) วิเครำะห์ข้อมูลแบบสัมภำษณ์แบบ

มีโครงสร้ำงสสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถำนภำพ

ของผู้ให้ข้อมูลวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำควำมถี่ ส่วนที่ 2 ควำมเหมำะสม/ไม่เหมำะสมของตัวบ่งชี้ วิเครำะห์โดยค่ำ

ควำมถี่ และข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไข วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ และทสำกำรสรุปอุปนัยเพิ่มเติม 2) 

วิเครำะห์ข้อมูลแบบสัมภำษณ์เชิงลึกสสำหรับผู้บริหำรและครูผู้สอนที่มีวิทยฐำนะชสำนำญกำรพิเศษขึ้นไปในโรงเรียน

มัธยมศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ที่ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำจำกสสำนักงำนรับรอง

มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ในระดับดีมำกทุกด้ำน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและ

สถำนภำพของผู้ให้ข้อมูลวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำควำมถี่ ส่วนที่ 2 ควำมเหมำะสม/ไม่เหมำะสมของตัวบ่งชี้ วิเครำะห์

ข้อมูลโดยค่ำควำมถี่ และข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไข วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ และสรุปอุปนัยเพิ่ม

เติม 3) วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือแบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย โดยทสำกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมั่น 

(reliability) ตำมวิธีของครอนบำค ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Cronbachs Alpha Coefficient) 4) วิเครำะห์ข้อมูลของ

แบบสอบถำมเบื้องต้น ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ โดยใช้ค่ำสถิติพื้นฐำน ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน ตอนที ่2 วเิครำะห์ข้อมลูเกีย่วกบัควำมคดิเหน็ทีม่ต่ีอควำมเหมำะสมของตวับ่งชีค้ณุลกัษณะภำวะผูน้สำทีจ่สำเป็น

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้ค่ำสถิติพ้ืนฐำน ได้แก่  

ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 5) วิเครำะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐำนระดับควำมคิดเห็นคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็น

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-

2579 โดยทสำกำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชงิสสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวธิกีำรวเิครำะห์องค์ประกอบหลกั 

(Principal Component Analysis) โดยนสำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) พิจำรณำค่ำดัชนี ไกเซอร์-ไมเยอร์ ออลคิน 

(KMO: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 2) กำรสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction)  
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3) กำรหมนุแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) ด้วยวธิหีมนุแกนแบบมมุฉำก (Orthogonal) โดยวธิแีวรแิมกซ์ (Varimax) และ  

4) กำรสรปุผลกำรวเิครำะห์ผลกำรตรวจสอบควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตัวแปร โดยพจิำรณำตัวบ่งช้ีทีม่นีสำ้หนกัองค์ประกอบ 

0.3 ขึ้นไป และพิจำรณำค่ำควำมแปรปรวนรวมองค์ประกอบที่มีค่ำไอเกน (Eigen Value) มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1.0 และ

มีจสำนวนตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไปตำมหลักทั่วไปในกำรกสำหนดควำมเป็นไปได้ค่ำเดียวของโมเดล 

ผู้วิจัยควรมีตัวบ่งชี้ได้อย่ำงน้อย 3 ตัวต่อตัวแปรแฝง 1 ตัว ที่เรียกว่ำ กฎสำมตัวบ่งชี้ (Three Indicator Rule) Marsh et 

al.[16] ; กัลยำ วำนิชบัญชำ [17] โดยใช้โปรแกรม Mplus

ผลการวิจัย

 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงสสำรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) พบว่ำสำมำรถจัดองค์ประกอบ

ได้ 5 องค์ประกอบ และได้กสำหนดชื่อองค์ประกอบดังนี้ 1) องค์ประกอบด้ำนทักษะ 2) องค์ประกอบด้ำนควำมรู้  

3) องค์ประกอบด้ำนกำรเป็นผู้นสำ 4) องค์ประกอบด้ำนคุณลักษณะ และ 5) องค์ประกอบด้ำนรูปแบบกำรทสำงำน  

โดยแสดงค่ำไอเกนจำกกำรสกัดองค์ประกอบและจำกกำรหมุนแกนองค์ประกอบ ดังตำรำงที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่ำไอเกนจำกกำรสกัดองค์ประกอบ และจำกกำรหมุนแกนองค์ประกอบ

องค์ประกอบ

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings

Total
% of 

Variance

Cumula-

tive %
Total

% of 

Variance

Cumula-

tive %
Total

% of 

Variance

Cumula-

tive %

ด้ำนทักษะ 27.132 50.244 50.244 27.132 50.244 50.244 7.817 14.477 14.477

ด้ำนควำมรู้ 2.609 4.832 55.076 2.609 4.832 55.076 7.017 12.994 27.471

ด้ำนกำรเป็นผู้นสำ 2.131 3.947 59.023 2.131 3.947 59.023 6.007 11.125 38.595

ด้ำนคุณลักษณะ 1.726 3.197 62.220 1.726 3.197 62.220 5.579 10.332 48.927

ด้ำนรูปแบบ
กำรทสำงำน 1.355 2.509 67.569 1.355 2.509 67.569 3.045 5.639 60.458

 จำกตำรำงที ่1 เมือ่พจิำรณำค่ำไอเกนของสถติติัง้ต้น (Initial Eigenvalues) ขององค์ประกอบ พบว่ำ ค่ำไอเกน และ

ร้อยละของควำมแปรปรวนขององค์ประกอบที่ 1 - 5 สำมำรถกสำหนดชื่อองค์ประกอบ เรียงตำมลสำดับจำกองค์ประกอบ

สูงสุด ดังนี้ 1) ด้ำนทักษะมีค่ำ 27.132 และ 50.244, 2) ด้ำนควำมรู้มีค่ำ 2.609 และ 4.832, 3) ด้ำนกำรเป็นผู้นสำมีค่ำ 2.131 

และ 3.947, 4) ด้ำนคุณลักษณะมีค่ำ 1.726 และ 3.197, 5) ด้ำนรูปแบบกำรทสำงำนมีค่ำ 1.355 และ 2.509 ร้อยละของ

ควำมแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบทั้งหมด เท่ำกับ 67.569 หมำยควำมว่ำทุกองค์ประกอบมีค่ำไอเกนมำกกว่ำ 1 

และแต่ละองค์ประกอบสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของตัวบ่งชี้ทั้งหมดได้ร้อยละ 50.244, 55.076, 59.023, 62.220, 

67.569 ตำมลสำดับและสำมำรถกสำหนดกลุ่มองค์ประกอบ ดังตำรำงที่ 2
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ตารางที่ 2 กำรกสำหนดกลุ่มขององค์ประกอบคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

องค์ประกอบ ตัวแปร Factor Loading

ด้ำนทักษะ 1. มีทักษะกำรติดต่อประสำนงำนในองค์กรและในหน่วยงำนอื่น

2. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล

3. เป็นผู้นสำในกำรทสำงำนเป็นทีม

4. สำมำรถจูงใจให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วม

    ในกำรจัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ

5. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรด้ำนภำษำอังกฤษ

6. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ปัญหำและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ

7. มีทักษะในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมควำมต้องกำรของผู้สอน

8. มีทักษะกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง

9. ตัดสินใจโดยคสำนึงถึงผลที่เป็นเป้ำหมำยองค์กรให้เกิดขึ้นกับครู บุคลำกร

    ทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง

10. เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และวิจำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์

11. สร้ำงมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชำ นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน

12. ตัดสินใจหรือวินิจฉัยทันต่อเหตุกำรณ์

13. ส่งเสริมและยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพครู

27.132

ด้ำนควำมรู้ 1. มีควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ

2. มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรศึกษำ

3. มีควำมรู้และทักษะกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

4. มีควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน

5.มีจิตวิทยำและกลยุทธ์ทำงกำรบริหำร

6. แสวงหำและนสำข้อมูลข่ำวสำรมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กร

2.609

ด้ำน 1. มีควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง

2. สร้ำงขวัญกสำลังใจและส่งเสริมให้ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำน

    ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ

3. เป็นผู้มีควำมรักควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน

4. เป็นผู้นสำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง

5. มีควำมใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม

6. ดสำเนินชีวิตตำมวิถีพอเพียงและเป็นตัวอย่ำงแก่บุคคลอื่น

7. กระจำยภำวะผู้นสำในกำรจัดกำรศึกษำและบริหำรโรงเรียน

กำรเป็นผู้นสำ

2.131
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องค์ประกอบ ตัวแปร Factor Loading

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ

9. สร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้

10. เป็นผู้มุ่งมั่นในกำรพัฒนำผู้ร่วมงำน

11. เป็นผู้นสำกำรพัฒนำในชุมชนและสำมำรถสร้ำงผู้นสำในกำรพัฒนำได้

12. ริเริ่มสร้ำงสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ ที่ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบัน ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชำชีพ

ด้ำน 1. โปร่งใสตรวจสอบได้

2. วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ (EQ) สูง

3. ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 

4. มีวินัยในตนเองและส่งเสริมให้ผู้ร่วมงำนรักษำวินัย

5. กระตือรือร้นและมีควำมตื่นตัวอยู่เสมอ

6. มีจริยธรรมส่วนตน และสอดคล้องกับจริยธรรมขององค์กร

7. เป็นผู้รักษำควำมลับของทำงรำชกำร

8. มีควำมรับผิดชอบสูง

9. มีควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม

10. มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและให้เกียรติผู้อื่น

11. มีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ

คุณลักษณะ

1.726

รูปแบบ 1. สื่อสำรและใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงหลำกหลำยช่องทำง

2. บริหำรโดยใช้หลักธรรมพรหมวิหำร 4

3. มุ่งมั่นต่อเป้ำหมำยควำมสสำเร็จของงำน

4. เชื่อมั่นในตนเอง

5. มีอุดมกำรณ์ที่เป็นนักพัฒนำท้องถิ่น

6. มีอิสระ และเสรีภำพทำงควำมคิดอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล

7. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

8. มอบอสำนำจและควำมรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงำนตำมควำมเหมำะสม

9. ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น

กำรทสำงำน

1.355

ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
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 จำกตำรำงท่ี 2 พบว่ำ กำรกสำหนดองค์ประกอบคุณลักษณะภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำกสำหนดได้ 5  

องค์ประกอบ ได้แก่ ด้ำนทักษะ มีค่ำนส้ำหนักปัจจัย (Factor Loading) เท่ำกับ 27.132 ด้ำนควำมรู้ มีค่ำนส้ำหนักปัจจัย  

(Factor Loading) เท่ำกับ 2.609 ด้ำนกำรเป็นผู้นสำ มีค่ำนส้ำหนักปัจจัย (Factor Loading) เท่ำกับ 2.131 ด้ำนคุณลักษณะ  

มค่ีำนสำ้หนักปัจจยั (Factor Loading) เท่ำกบั 1.726 ด้ำนรปูแบบกำรทสำงำน มค่ีำนสำ้หนักปัจจยั (Factor Loading) เท่ำกบั 1.355

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลกำรวิจัยพบว่ำ คุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสสำนักงำนเขต

พืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ ในช่วงแผนกำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2560-2579 ทีส่สำคญัทีส่ดุจำกกำรวเิครำะห์องค์ประกอบ

ได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้ำนทักษะมีตัวบ่งชี้ภำยใน 13 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้ำนควำมรู้มีตัวบ่งชี้ภำยใน 

6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้ำนกำรเป็นผู้นสำมีตัวบ่งชี้ภำยใน 12 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้ำนคุณลักษณะมีตัวบ่งชี้ภำยใน 11 

ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบด้ำนรูปแบบกำรทสำงำนตัวบ่งชี้ภำยใน 9 ตัวบ่งชี้

อภิปรายผล

 ผลกำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชงิสสำรวจคณุลกัษณะภำวะผูน้สำทีจ่สำเป็นของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ สงักดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 พบว่ำได้ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ  

โดยสำมำรถอภิปรำยผล ดังนี้

 องค์ประกอบด้ำนทกัษะ มตีวัแปรภำยในกลุ่มคอื มทีกัษะกำรติดต่อประสำนงำนในองค์กรและในหน่วยงำนอืน่ 

เป็นผูน้สำในกำรทสำงำนเป็นทมี มทีกัษะในกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพตำมหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่สอดคล้อง

กับชัยยนต์ เพำพำน [7] ได้สรุปไว้ว่ำผู้บริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีทักษะต่ำง ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

ดังนี้ ทักษะกำรคิดวิเครำะห์และกำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรแก้ปัญหำ กำรสื่อสำร กำรทสำงำนเป็นทีม เทคโนโลยีและดิจิทัล 

กำรตัดสิน มุ่งผลสัมฤทธิ์และมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของผู้บริหำรที่เหมำะสม กับกำรเปลี่ยนแปลงในโลก

ยุคใหม่ ซึ่งสัมฤทธิ์ กำงเพ็ง และ กิตต์กำญจน์ ปฏิพันธ์ [18] ยังได้กล่ำวถึงคุณลักษณะของผู้นสำที่สสำคัญในยุคศตวรรษที่ 

21 ได้แก่ ผู้นสำที่ดีต้องมีทักษะในกำรสื่อสำร มีทักษะในกำรสร้ำงและเสริมมิตรภำพให้ยั่งยืน เป็นทักษะในกำรทสำงำน  

กำรตดิต่อส่ือสำรกบัเพือ่นร่วมงำน และสอดคล้องกบังำนวจิยัของกรรณกิำ เรดมอนด์ [19] ทีไ่ด้ทสำกำรศกึษำเรือ่ง ตวับ่งชี ้

ทักษะภำวะผู้นสำในศตวรรษท่ี 21 สสำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พบว่ำตัวบ่งช้ีทักษะภำวะผู้นสำในศตวรรษที่ 

21 ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้ำนทักษะมีตัวบ่งชี้ ได้แก่ สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ เนื้อหำสำระและเจตนำของ

สื่อได้ มีอิสระในกำรตัดสินใจ ไม่ถูกชี้นสำด้วยสื่อ มีควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 

 องค์ประกอบด้ำนควำมรู ้มตีวัแปรภำยในกลุม่คอื มคีวำมรูใ้นกำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ แสวงหำและนสำ

ข้อมูลข่ำวสำรมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กร สอดคล้องกับดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศิริ [20] ได้กล่ำวถึงภำวะผู้นสำสสำหรับผู้บริหำร

ในศตวรรษที่ 21 ที่จสำเป็นดังนี้ 1) ควำมรู้ ผู้นสำต้องมีควำมรู้พร้อม ๆ กับกำรบ่มนิสัยใฝ่หำควำมรู้ต้องมีควำมรู้รอบด้ำน

นอกเหนือวิชำชีพ เพื่อที่จะสำมำรถมองโลกและสังคมได้ครบทุกแง่มุม 2) สติและปัญญำ ผู้นสำต้องมีสติ มีควำมต่ืนรู้  

รู้เท่ำทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว และรู้ตนเอง มีปัญญำ และไหวพริบ และสอดคล้องกับธนสำร บัลลังก์ปัทมำ [21]  

ที่ได้ศึกษำคุณลักษณะของผู้บริหำรที่ดี ที่จะช่วยพัฒนำองค์กำรให้เจริญก้ำวหน้ำเป็นผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลง คือ ผู้บริหำร

ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ เป็นคุณสมบัติพื้นฐำนของผู้บริหำร  

ใช้ศำสตร์และศิลป์ในกำรบริหำรจัดกำร 
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 องค์ประกอบด้ำนกำรเป็นผูน้สำ มตีวัแปรภำยในกลุม่คอื กระจำยภำวะผูน้สำในกำรจดักำรศกึษำและบรหิำรโรงเรยีน 

สอดคล้องกับกนกอร สมปรำชญ์ [2] ที่ได้กล่ำวถึงภำวะผู้นสำเชิงจริยธรรมมีหลักกำรและจริยธรรมในกำรเป็นผู้นสำดังนี้ 

1) ผู้นสำต้องมีกำรวิเครำะห์วิจำรณ์ 2) ต้องทสำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ 3) ต้องหยั่งรู้ทำงข้ำงหน้ำ 4) ต้องศึกษำ

เรียนรู้ตลอดเวลำ 5) ต้องเสริมพลังอสำนำจแก่คนอื่น 6) ต้องมีอิสรเสรีภำพ ไม่ถูกครอบงสำ สอดคล้องกับ งำนวิจัยของ 

Cavazos [22] ซึ่งได้ทสำกำรวิจัยเรื่องภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำมัธยมศึกษำที่ประสบควำมสสำเร็จ

ในโรงเรียน Hispanic Majority High Schools พบว่ำผู้บริหำรจะต้องเป็นผู้นสำที่เข้มแข็งในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนทำงวชิำกำร ต้องกสำหนดวฒันธรรมของโรงเรยีนและกำรจดักำรเรยีนกำรสอนได้อย่ำงมคีณุภำพ 

 องค์ประกอบด้ำนคุณลักษณะ มีตัวแปรภำยในกลุ่มคือ มีจริยธรรมส่วนตนและสอดคล้องกับจริยธรรม 

ขององค์กรที่จะปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ สอดคล้องกับเจริญ ภูวิจิตร์ [23] ได้กล่ำวถึงคุณลักษณะของผู้บริหำร 

สถำนศกึษำในศตวรรษที ่21 ดงันี ้1) มบีคุลกิลกัษณะทีเ่ป็นตัวของตัวเอง แสดงออกชัดเจนเปิดเผยและมคีวำมเป็นอสิระ

ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และสอดคล้องกับสสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ [24] ได้ประมวลคุณลักษณะ

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เอื้อต่อกำรจัดและบริหำรกำรศึกษำตำมแนว พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ ดังนี้ 1) คุณลักษณะ

ทำงกำย ได้แก่ เป็นผู้มีสุขภำพแข็งแรงร่ำงกำยสง่ำผ่ำเผย เป็นผู้มีควำมอดทน มีควำมเด็ดขำด เด็ดเด่ียว ม่ันคง อดทน  

2) คุณลักษณะทำงบุคลิกภำพ ได้แก่ ควำมทะเยอทะยำน ควำมเชื่อมั่นในตนเอง ควำมซื่อสัตย์ ควำมเป็นผู้บรรล ุ

วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 3) คุณลักษณะด้ำนกำรงำน ได้แก่ มุ่งมั่นพัฒนำผู้ร่วมงำนให้ศึกษำปฏิบัติงำนได้เต็มศักยภำพ 

พัฒนำแผนงำนองค์กรให้สำมำรถปฏิบัติได้จนเกิดผลดี พัฒนำและใช้นวัตกรรมกำรบริหำรจนเกิดผลงำนที่สูงขึ้น 

ตำมลสำดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

 องค์ประกอบด้ำนรปูแบบกำรทสำงำน มตีวัแปรภำยในกลุม่คอื มุง่มัน่ต่อเป้ำหมำยควำมสสำเรจ็ของงำนสอดคล้อง

กับ ทองใบ สุดชำรี [13] ได้ศึกษำทฤษฎีที่สสำคัญของผู้บริหำร โดยได้กล่ำวถึง ทฤษฎีสไตล์ภำวะผู้นสำ (Leader Theory 

of Leadership) เป็นทฤษฎีที่ นักวิชำกำร นักบริหำรควรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งเพื่อเป็นแนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำร

ทรัพยำกรขององค์กำรให้เกิดประสิทธิภำพ ซึ่งได้สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Daniel Goleman [25] ได้ทสำกำรศึกษำ 

เรือ่ง ควำมเป็นผูน้สำทีไ่ด้รบัผลลพัธ์ พบว่ำ รปูแบบของผูน้สำ (Leadership Style) ซึง่ได้แยกสไตล์กำรทสำงำนของผูบ้รหิำร

ไว้ดังนี้ 1) ผู้นสำตำมอสำนำจหน้ำที่ผู้นสำรูปแบบนี้ขับเคลื่อนทีมผ่ำนวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมุ่งเน้นต่อผลสสำเร็จของงำน  

มีอิสรเสรีภำพทำงควำมคิดอย่ำงมีเหตุผล โดยคนกลุ่มน้ีจะสร้ำงแรงบันดำลใจให้รู้สึกถึงควำมเป็นเจ้ำของร่วมกัน  

หรอืสร้ำงแรงขบัเคลือ่นด้วยควำมกระตอืรอืร้นทีจ่ะบรรลภุำรกจิ 2) ผูน้สำสร้ำงควำมร่วมมอื ผูน้สำลกัษณะนีจ้ะทสำงำนได้ด ี

ในช่วงของภำวะตึงเครียด เม่ือผู้ร่วมทีมต้องกำรกำรเยียวยำทำงจิตใจ ผู้นสำจะสร้ำงควำมเห็นอกเห็นใจ และกสำลังใจ 

ให้กับทีม 3) ผู้นสำออกคสำสั่งผู้นสำรูปแบบนี้เหมำะกับช่วงเวลำวิกฤติหรือกำรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน มีควำมเชื่อมั่น 

ในตนเองสงู 4) ผูน้สำแบบมส่ีวนร่วม คอืผูน้สำต้องกำรให้คนในทมีเข้ำร่วมมส่ีวนในกำรตดัสนิใจ มอบอสำนำจแก่ผูร่้วมงำน

ตำมควำมเหมำะสม มีกำรยอมรับควำมคิดเห็นของทีม เพื่อต้องกำรควำมคิดใหม่ๆ จำกทีมที่มีควำมเชื่อถือได้ 

ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 1. โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษำสำมำรถนสำตัวบ่งช้ีที่ได้จำกกำรสังเครำะห์องค์ประกอบในครั้งนี้ใช้เป็น 

เครื่องมือชี้วัด ที่จะสำมำรถเป็นข้อมูลสำรสนเทศสสำหรับกสำหนดกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้

มีคุณภำพต่อไป 

 2. องค์ประกอบจสำนวน 5 องค์ประกอบ 51 ตวับ่งชี ้ทีไ่ด้จำกกำรศกึษำในครัง้นีโ้รงเรยีนในสงักดัมธัยมศกึษำควร

ให้ควำมสสำคัญ และนสำองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ ไปใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำโดยเฉพำะผู้บริหำร 
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ข้อเสนอแนะในการท�าการวิจัยครั้งต่อไป

  1. ควรมีกำรศึกษำถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579

  2. ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ  

ในบริบทที่แตกต่ำงกัน เช่น คนละจังหวัดหรือคนละภำค หรือคนละสังกัด ว่ำมีควำมแตกต่ำงกันหรือไม่อย่ำงไร
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