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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส�ำคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูผสู้ อนสังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขตที่ 25, 26, 30 และเขตที่ 31 จ�ำนวน 120 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนโดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส�ำรวจคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ�ำนวน 51 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
.981 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและสถิตกิ ารทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้โปรแกรม Mplus คือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factory Analysis) ด้วยวิธีการสกัด
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากด้วยวิธี (Varimax) ผลการวิจัย
พบว่า ชุดตัวแปรทีท่ ำ� การศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ด้านทักษะมี 13 ตัวบ่งชี้ ด้านความรู้ มี 6 ตัวบ่งชี้ ด้านการเป็นผู้น�ำ มี 12 ตัวบ่งชี้ ด้านคุณลักษณะ มี 11 ตัวบ่งชี้ และ
ด้านรูปแบบการท�ำงานมี 9 ตัวบ่งชี้ ซึ่งทุกองค์ประกอบมีค่าไอแกน (Eigen Value) มากกว่า 1.00 โดยสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนสะสมได้ 67.569
ค�ำส�ำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ คุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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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�ำ

โลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลีย่ นแปลงเข้าสูส่ งั คมยุคเทคโนโลยี หรือ ยุคดิจทิ ลั นัน้ ส่งผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ทีเ่ ข้ามามีบทบาทในสังคมไทยในยุคปัจจุบนั ซึง่ พลังขับของเทคโนโลยีนนั้
ท�ำให้เกิดความเจริญไม่ว่าจะเป็นความเจริญด้านคอมพิวเตอร์ เกม อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงความเจริญ
ก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์สง่ ผลท�ำให้ทกุ คนต้องมีการปรับตัวให้ทนั กับความเปลีย่ นแปลงนี้ โดยความเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้
ก็ได้เข้ามามีผลกระทบในระบบการศึกษาอีกด้วย สมหมาย อ�่ำดอนกลอย [1] สถาบันการศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
ในการจัดการศึกษา อบรม หล่อหลอมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับชีวิตจริง ส่งเสริมการสร้าง
องค์ความรู้ ให้น�ำไปสู่การประกอบวิชาชีพในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ โดยสถาบันการศึกษาต้องจัดระบบ
การเรียนรูท้ มี่ งุ่ เน้นให้โอกาสทุกคนได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะ มีความรู้
สามารถแข่งขันทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีกบั นานาประเทศได้ ซึง่ ในภารกิจทีส่ ำ� คัญนีจ้ ะต้อง
มีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวจักรส�ำคัญในการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการเพื่อให้การด�ำเนินการ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กนกอร สมปราชญ์ [2] แต่อย่างไรก็ตามระบบการศึกษาในปัจจุบัน ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา [3] ได้เสนอว่ายังมีปัญหาอีกหลายประการ ที่ยังต้องการการแก้ไข เช่น ปัญหาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีย่ งั ไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว
มีความเหลื่อมล�้ำในด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ท�ำให้ส่งผลต่อ
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คุณภาพการศึกษาที่ตกต�่ำ สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชา พุ่งพวง [4] ได้ท�ำการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางโดยเรียงล�ำดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามล�ำดับ และสอดคล้องกับ ยุทธนา เกื้อกูล และนิเลาะ แวอุเซ็ง [5] ได้ศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ พบว่า ปัญหาที่พบอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารและครูไม่มีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาหลักสูตร ครูขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลาย โรงเรียนไม่มีคลังเก็บข้อสอบ สื่อการสอนไม่มีความ
หลากหลาย และขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนีส้ ำ� นักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้สรุปผลการประเมินภายนอกรอบ
แรกของโรงเรียนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 17,362 แห่ง ซึง่ ผลการประเมินมาตรฐานของโรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินเพียง
ร้อยละ 45 แสดงให้เห็นว่ายังมีโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ 55 จากข้อมูลดังกล่าว ท�ำให้เห็นว่าระบบการศึกษายังมี
ปัญหาทีต่ อ้ งหาแนวทางแก้ไข ซึง่ ถ้ามองไปในด้านการบริหารงานนัน้ แสดงให้เห็นว่า ยังขาดผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ที่จะน�ำพาสถานศึกษาก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ ธีระ รุญเจริญ [6] ชัยยนต์ เพาพาน [7] ได้
กล่าวถึงผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีความรู้เชิงทฤษฎี มีความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์
ทางการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ โดยผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่จะ
ต้องมีความรอบรูท้ หี่ ลากหลาย ประกอบด้วย การมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล การมีความรูท้ างวิชาการ เป็นนักประกอบการ นัก
ริเริม่ สร้างสรรค์ และต้องมีความสามารถด้านเทคโนโลยี ซึง่ ความรูต้ า่ ง ๆ ดังทีก่ ล่าวมายังมีองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญส�ำหรับ
ผู้บริหารคือ คุณลักษณะภาวะผู้น�ำซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญของผู้บริหารในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ การบริหารงาน
ส�ำเร็จลุลว่ งไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยความหมายของคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� นัน้ หมายถึงศิลปะทีจ่ �ำเป็น และส�ำคัญ
ยิ่งต่อนักบริหารที่จะน�ำพาองค์การไปสู่ความส�ำเร็จ สามารถเป็นผู้ตัดสินใจ ก�ำหนดปัญหา วางแผน และรับผิดชอบต่อ
ความอยูร่ อดขององค์การ เพือ่ ให้การทำ� งานสำ� เร็จบรรลุเป้าหมายของกลุม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติข์ จร
[8] ซึ่งความส�ำคัญและจ�ำเป็นของภาวะผู้น�ำของผู้บริหารยังสอดคล้องกับงานวิจัยของทรรศนกร สงครินทร์ [9] ที่ได้
ท�ำการศึกษาเกีย่ วกับ ปัจจัยทางด้านการบริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา พบว่าประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และปัจจัยทางด้านการบริหารอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน มีปจั จัยทางการบริหาร
ทีส่ ามารถพยากรณ์ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาได้อย่างมีนยั สำ� คัญทีร่ ะดับ .01 คือปัจจัยด้านภาวะผูน้ ำ� ปัจจัยด้าน
การจูงใจ ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ซึง่ ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่าคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ในทางการศึกษา
จัดอยูใ่ นระดับทีม่ สี ำ� คัญทีส่ ดุ นอกจากนีค้ รุ สุ ภา สำ� นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา [10] ยังได้กำ� หนดข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ซึง่ ถือเป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ทีจ่ ำ� เป็นของ
ผูบ้ ริหาร โดยก�ำหนดให้ผบู้ ริหารต้องมีความรูด้ า้ นมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพดังต่อไปนี้ ความรูด้ า้ นหลักการและ
กระบวนการบริหารงาน ด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา การบริหารด้านวิชาการ ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ
บุคลากร กิจการนักศึกษา การประกันคุณภาพ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และในปัจจุบนั
รัฐบาลได้มกี ารกำ� หนดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึน้ มาเพือ่ เป็นกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้พฒ
ั นาได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [11]
ดั ง นั้ น การที่ จ ะท� ำ ให้ ส ถานศึ ก ษาพั ฒ นาไปสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ก� ำ หนดไว้ ไ ด้ นั้ น กิ ต ติ ก าญจน์
ปฏิพันธ์, จักรกฤษณ์ โพดาพล และวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ [12] ยังได้เสนอแนวคิดไว้ว่า มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะภาวะผู้น�ำสูงเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการน�ำพาสถานศึกษาก้าวสู่ความส�ำเร็จในด้านต่าง ๆ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารทีจ่ ำ� เป็น ได้แก่ ด้านทักษะ (Skill) ด้านความรู้
(Knowledge) ด้านการเป็นผูน้ ำ� (Leadership Practice) และสอดคล้องกับ ทองใบ สุดชารี [13] ได้ศกึ ษาทฤษฎีทสี่ ำ� คัญของ
ผู้บริหาร โดยได้กล่าวถึง ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory) และทฤษฎีสไตล์ภาวะผู้น�ำ (Leader Theory of Leadership)
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ นักวิชาการ นักบริหารควรศึกษาอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นแนวทางการบริหารและการจัดการทรัพยากรของ
องค์การให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งทฤษฎีและองค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่กล่าวมานี้ ถือว่าเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญส�ำหรับผู้บริหารยุคใหม่ที่จะเป็นตัวช่วยให้การบริหารงานให้ส�ำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้ได้
จากความเป็นมาและความส�ำคัญที่เกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้น�ำของผู้บริหารดังที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้
เห็นว่าผู้บริหารอาจยังยึดติดกับการบริหารงานแบบเดิม ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารที่มีอายุ ซึ่งจะขาดความคิดเห็นที่ทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงของสังคมยุคใหม่ทกี่ ำ� ลังเข้ามามีบทบาทในการศึกษายุคปัจจุบนั อย่างหลากหลาย และผูว้ จิ ยั ยังไม่พบงาน
วิจยั ทีม่ กี ารศึกษาเกีย่ วกับคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ทีจ่ ำ� เป็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังคมยุคใหม่ โดยเฉพาะคุณลักษณะ
ภาวะผูน้ ำ� ทีจ่ ำ� เป็นของผูบ้ ริหารในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึง่ มีความสำ� คัญอย่างยิง่ เพราะเป็นหน่วยงานสถานศึกษา
ที่ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งต่อไปสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นสิ่งท้าทายของ
ผู้บริหารที่จะต้องท�ำหน้าที่บริหารโรงเรียนให้ประสบความส�ำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากเหตุผลดังกล่าว
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส�ำคัญของคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา ได้มาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อน�ำมาก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเบือ้ งต้น ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านทักษะมี 13 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านความรู้ มี 6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านการเป็นผูน้ ำ� มี 12 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบ
ด้านคุณลักษณะ มี 11 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบด้านรูปแบบการท�ำงานมี 9 ตัวบ่งชี้
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, 26
30 และเขต 31 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 12,863 คน รวม 206 โรงเรียน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[14] กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, 26,
30 และเขต 31 ปีการศึกษา 2561 จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25, 26, 30 และ 31 เขตพื้นที่ละ 10
โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 120 คน โดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน โดยวิธีการจับฉลาก
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
ตัวแปรตาม ได้แก่ องค์ประกอบด้านทักษะ ด้านความรู้ ด้านการเป็นผู้น�ำ ด้านคุณลักษณะ และด้านรูปแบบการท�ำงาน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) แบบการผสมอย่างเท่าเทียมกันตามล�ำดับ
ก่อนหลัง (Sequential Equivalent Design) โดยมีวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นตัวน�ำ ตามด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, 26, 30
และเขต 31 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 120 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน โดยวิธีการจับฉลากได้ท�ำการแจก
แบบสอบถามไปจ�ำนวน 120 ชุด ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมา 120 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน
2561 – 30 ธันวาคม 2561 แล้วพิจารณาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ได้จ�ำนวน 120 ชุด
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังนี้ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ท�ำการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารการศึกษา เกีย่ วกับคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษาและ
นักวิจยั 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ทำ� การสัมภาษณ์ความคิดเห็นกลุม่ ผูเ้ กีย่ วข้องได้แก่ ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนทีม่ วี ทิ ยฐานะ
ชำ� นาญการพิเศษขึน้ ไปในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ทีผ่ า่ นการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากทุกด้าน 3) แบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น
2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อค�ำถามที่มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ ส่วนที่
2 แบบสอบถามเกีย่ วกับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำ� รวจคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ทีจ่ ำ� เป็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแบบสอบถามแบบเลือก
ตอบมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยการศึกษาเอกสารการศึกษาทฤษฎี ต�ำรา เอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างตัวบ่งชี้ ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย จัดท�ำแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ครบถ้วน ครอบคลุม ถูกต้องเหมาะสม ภาษาที่ใช้เหมาะสม สมคิด พรมจุ้ย [15] จากนั้นน�ำ
ไปสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา แบ่งเป็นผู้บริหารการศึกษาจ�ำนวน 5 คน และอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ทางด้านการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 5 คน รวม 10 คน และท�ำการสรุปอุปนัยเพิ่มเติม
น�ำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แนะน�ำและเสนอแนะเพิ่มเติม ได้จ�ำนวน 68 ตัวบ่งชี้
2. สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก น�ำผลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ปรับปรุงแล้ว น�ำมาจัดท�ำเป็นแบบ
สัมภาษณ์ เชิงลึก ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจำ� นวน 3 คน ด้วยการตรวจสอบความเทีย่ งตรง
ของเนื้อหา เนื้อหา (Content Validity) ครบถ้วน ครอบคลุม ถูกต้อง เหมาะสม ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์
สมคิด พรมจุ้ย [15] จากนั้นน�ำไปสัมภาษณ์ผู้บริหารจ�ำนวน 4 คน และครูผู้สอนที่มีวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษขึ้นไป
จ�ำนวน 6 คน รวม 10 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากทุกด้าน จ�ำนวน
1 โรงเรียนโดยได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และน�ำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แนะน�ำและเสนอแนะ
ท�ำการสรุปผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกได้จ�ำนวน 51 ตัวบ่งชี้
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3. สร้างแบบสอบถามด�ำเนินการดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่
จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา 2) สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง จากผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
ด้านการบริหารการศึกษามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกใช้สัมภาษณ์กับกลุ่มผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ผ่านการประเมินจากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากทุกด้าน จากนั้นท�ำการสรุปอุปนัยเพิ่มเติมน�ำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ แนะน�ำและเสนอแนะ เพื่อจัดท�ำร่างแบบสอบถาม
4. น�ำร่างแบบสอบถามหาคุณภาพของเครื่องมือ โดย 4.1) ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity)
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 คน ทำ� การตรวจสอบความตรงของเนือ้ หาซึง่ ผลการประเมินมีคา่ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 ปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 4.2) น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วท�ำ
การทดลองใช้ Try out กับกลุ่มผูบริหารและครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของ
เครือ่ งมือ มีคา่ อำ� นาจจ�ำแนก (Discrimination) ตัง้ แต่ .428 - .766 โดยใช้วธิ กี ารหาค่าสหสัมพันธ์ใช้สตู รสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ .981
4.3) สรุปตรวจสอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อขอ
สัมภาษณ์ใช้แบบสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ท�ำการสัมภาษณ์ในประเด็นที่ก�ำหนด
การเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดยวิธีมีหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและ
ครูผสู้ อน โดยวิธสี ง่ ทางไปรษณียพ์ ร้อมซองติดแสตมป์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และได้รับคืนจ�ำนวน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และท�ำการวิเคราะห์ดังนี้ 1) วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างส�ำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพ
ของผู้ให้ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ส่วนที่ 2 ความเหมาะสม/ไม่เหมาะสมของตัวบ่งชี้ วิเคราะห์โดยค่า
ความถี่ และข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และท�ำการสรุปอุปนัยเพิ่มเติม 2)
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกส�ำหรับผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษขึ้นไปในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากทุกด้าน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและ
สถานภาพของผู้ให้ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ส่วนที่ 2 ความเหมาะสม/ไม่เหมาะสมของตัวบ่งชี้ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยค่าความถี่ และข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปอุปนัยเพิ่ม
เติม 3) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถามเพื่อการวิจัย โดยท�ำการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น
(reliability) ตามวิธีของครอนบาค ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbachs Alpha Coefficient) 4) วิเคราะห์ข้อมูลของ
แบบสอบถามเบื้องต้น ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ ความเหมาะสมของตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน้ ำ� ทีจ่ ำ� เป็น
ของผู้บริหารสถานศึกษามีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5) วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานระดับความคิดเห็นคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602579 โดยทำ� การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำ� รวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
(Principal Component Analysis) โดยน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) พิจารณาค่าดัชนี ไกเซอร์-ไมเยอร์ ออลคิน
(KMO: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 2) การสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction)
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3) การหมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) ด้วยวิธหี มุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal) โดยวิธแี วริแมกซ์ (Varimax) และ
4) การสรุปผลการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยพิจารณาตัวบ่งชีท้ มี่ นี ำ�้ หนักองค์ประกอบ
0.3 ขึ้นไป และพิจารณาค่าความแปรปรวนรวมองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigen Value) มากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 และ
มีจ�ำนวนตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไปตามหลักทั่วไปในการก�ำหนดความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล
ผู้วิจัยควรมีตัวบ่งชี้ได้อย่างน้อย 3 ตัวต่อตัวแปรแฝง 1 ตัว ที่เรียกว่า กฎสามตัวบ่งชี้ (Three Indicator Rule) Marsh et
al.[16] ; กัลยา วานิชบัญชา [17] โดยใช้โปรแกรม Mplus
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) พบว่าสามารถจัดองค์ประกอบ
ได้ 5 องค์ประกอบ และได้ก�ำหนดชื่อองค์ประกอบดังนี้ 1) องค์ประกอบด้านทักษะ 2) องค์ประกอบด้านความรู้
3) องค์ประกอบด้านการเป็นผู้น�ำ 4) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ และ 5) องค์ประกอบด้านรูปแบบการท�ำงาน
โดยแสดงค่าไอเกนจากการสกัดองค์ประกอบและจากการหมุนแกนองค์ประกอบ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าไอเกนจากการสกัดองค์ประกอบ และจากการหมุนแกนองค์ประกอบ

ด้านทักษะ

Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared
Loadings
Loadings
% of Cumula% of Cumula% of CumulaTotal
Total
Total
Variance tive %
Variance tive %
Variance tive %
27.132 50.244 50.244 27.132 50.244 50.244 7.817 14.477 14.477

ด้านความรู้

2.609

4.832

55.076

2.609

4.832

55.076

7.017

12.994

27.471

ด้านการเป็นผู้น�ำ 2.131

3.947

59.023

2.131

3.947

59.023

6.007

11.125

38.595

ด้านคุณลักษณะ

1.726

3.197

62.220

1.726

3.197

62.220

5.579

10.332

48.927

ด้านรูปแบบ
การท�ำงาน

1.355

2.509

67.569

1.355

2.509

67.569

3.045

5.639

60.458

องค์ประกอบ

Initial Eigenvalues

จากตารางที่ 1 เมือ่ พิจารณาค่าไอเกนของสถิตติ งั้ ต้น (Initial Eigenvalues) ขององค์ประกอบ พบว่า ค่าไอเกน และ
ร้อยละของความแปรปรวนขององค์ประกอบที่ 1 - 5 สามารถก�ำหนดชื่อองค์ประกอบ เรียงตามล�ำดับจากองค์ประกอบ
สูงสุด ดังนี้ 1) ด้านทักษะมีค่า 27.132 และ 50.244, 2) ด้านความรู้มีค่า 2.609 และ 4.832, 3) ด้านการเป็นผู้น�ำมีค่า 2.131
และ 3.947, 4) ด้านคุณลักษณะมีค่า 1.726 และ 3.197, 5) ด้านรูปแบบการท�ำงานมีค่า 1.355 และ 2.509 ร้อยละของ
ความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบทั้งหมด เท่ากับ 67.569 หมายความว่าทุกองค์ประกอบมีค่าไอเกนมากกว่า 1
และแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ทั้งหมดได้ร้อยละ 50.244, 55.076, 59.023, 62.220,
67.569 ตามล�ำดับและสามารถก�ำหนดกลุ่มองค์ประกอบ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การก�ำหนดกลุ่มขององค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา
องค์ประกอบ
ตัวแปร
Factor Loading
ด้านทักษะ 1. มีทักษะการติดต่อประสานงานในองค์กรและในหน่วยงานอื่น
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
27.132
3. เป็นผู้น�ำในการท�ำงานเป็นทีม
4. สามารถจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
5. มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
6. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
7. มีทักษะในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้สอน
8. มีทักษะการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
9. ตัดสินใจโดยค�ำนึงถึงผลที่เป็นเป้าหมายองค์กรให้เกิดขึ้นกับครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
10. เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์และวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
11. สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน
12. ตัดสินใจหรือวินิจฉัยทันต่อเหตุการณ์
13. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู
ด้านความรู้

1. มีความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
3. มีความรู้และทักษะการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มีความรู้ในการบริหารจัดการโรงเรียน
5.มีจิตวิทยาและกลยุทธ์ทางการบริหาร
6. แสวงหาและน�ำข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการพัฒนาองค์กร

ด้าน
1. มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การเป็นผู้น�ำ 2. สร้างขวัญก�ำลังใจและส่งเสริมให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. เป็นผู้มีความรักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
4. เป็นผู้น�ำในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5. มีความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม
6. ด�ำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียงและเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น
7. กระจายภาวะผู้น�ำในการจัดการศึกษาและบริหารโรงเรียน
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
องค์ประกอบ

ตัวแปร
Factor Loading
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
9. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
10. เป็นผู้มุ่งมั่นในการพัฒนาผู้ร่วมงาน
11. เป็นผู้น�ำการพัฒนาในชุมชนและสามารถสร้างผู้น�ำในการพัฒนาได้
12. ริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ

ด้าน

1. โปร่งใสตรวจสอบได้
คุณลักษณะ 2. วุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) สูง
3. ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
4. มีวินัยในตนเองและส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานรักษาวินัย
5. กระตือรือร้นและมีความตื่นตัวอยู่เสมอ
6. มีจริยธรรมส่วนตน และสอดคล้องกับจริยธรรมขององค์กร
7. เป็นผู้รักษาความลับของทางราชการ
8. มีความรับผิดชอบสูง
9. มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
10. มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและให้เกียรติผู้อื่น
11. มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
รูปแบบ
การท�ำงาน

1. สื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลายช่องทาง
2. บริหารโดยใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4
3. มุ่งมั่นต่อเป้าหมายความส�ำเร็จของงาน
4. เชื่อมั่นในตนเอง
5. มีอุดมการณ์ที่เป็นนักพัฒนาท้องถิ่น
6. มีอิสระ และเสรีภาพทางความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
7. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
8. มอบอ�ำนาจและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
9. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

1.726

1.355
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จากตารางที่ 2 พบว่า การก�ำหนดองค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาก�ำหนดได้ 5
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านทักษะ มีค่าน�้ำหนักปัจจัย (Factor Loading) เท่ากับ 27.132 ด้านความรู้ มีค่าน�้ำหนักปัจจัย
(Factor Loading) เท่ากับ 2.609 ด้านการเป็นผู้น�ำ มีค่าน�้ำหนักปัจจัย (Factor Loading) เท่ากับ 2.131 ด้านคุณลักษณะ
มีคา่ น�ำ้ หนักปัจจัย (Factor Loading) เท่ากับ 1.726 ด้านรูปแบบการทำ� งาน มีคา่ นำ�้ หนักปัจจัย (Factor Loading) เท่ากับ 1.355
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านทักษะมีตัวบ่งชี้ภายใน 13 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านความรู้มีตัวบ่งชี้ภายใน
6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านการเป็นผู้น�ำมีตัวบ่งชี้ภายใน 12 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะมีตัวบ่งชี้ภายใน 11
ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบด้านรูปแบบการท�ำงานตัวบ่งชี้ภายใน 9 ตัวบ่งชี้
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำ� รวจคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ทีจ่ ำ� เป็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 พบว่าได้ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ
โดยสามารถอภิปรายผล ดังนี้
องค์ประกอบด้านทักษะ มีตวั แปรภายในกลุม่ คือ มีทกั ษะการติดต่อประสานงานในองค์กรและในหน่วยงานอืน่
เป็นผูน้ ำ� ในการท�ำงานเป็นทีม มีทกั ษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ สอดคล้อง
กับชัยยนต์ เพาพาน [7] ได้สรุปไว้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีทักษะต่าง ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย
ดังนี้ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การท�ำงานเป็นทีม เทคโนโลยีและดิจิทัล
การตัดสิน มุ่งผลสัมฤทธิ์และมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของผู้บริหารที่เหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคใหม่ ซึ่งสัมฤทธิ์ กางเพ็ง และ กิตต์กาญจน์ ปฏิพันธ์ [18] ยังได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น�ำที่ส�ำคัญในยุคศตวรรษที่
21 ได้แก่ ผู้น�ำที่ดีต้องมีทักษะในการสื่อสาร มีทักษะในการสร้างและเสริมมิตรภาพให้ยั่งยืน เป็นทักษะในการท�ำงาน
การติดต่อสือ่ สารกับเพือ่ นร่วมงาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของกรรณิกา เรดมอนด์ [19] ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง ตัวบ่งชี้
ทักษะภาวะผู้น�ำในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้น�ำในศตวรรษที่
21 ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้านทักษะมีตัวบ่งชี้ ได้แก่ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาสาระและเจตนาของ
สื่อได้ มีอิสระในการตัดสินใจ ไม่ถูกชี้น�ำด้วยสื่อ มีความสามารถในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
องค์ประกอบด้านความรู้ มีตวั แปรภายในกลุม่ คือ มีความรูใ้ นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาและนำ�
ข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการพัฒนาองค์กร สอดคล้องกับดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศิริ [20] ได้กล่าวถึงภาวะผู้น�ำส�ำหรับผู้บริหาร
ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นดังนี้ 1) ความรู้ ผู้น�ำต้องมีความรู้พร้อม ๆ กับการบ่มนิสัยใฝ่หาความรู้ต้องมีความรู้รอบด้าน
นอกเหนือวิชาชีพ เพื่อที่จะสามารถมองโลกและสังคมได้ครบทุกแง่มุม 2) สติและปัญญา ผู้น�ำต้องมีสติ มีความตื่นรู้
รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว และรู้ตนเอง มีปัญญา และไหวพริบ และสอดคล้องกับธนสาร บัลลังก์ปัทมา [21]
ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี ที่จะช่วยพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้าเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้บริหาร
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้บริหาร
ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ
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องค์ประกอบด้านการเป็นผูน้ ำ� มีตวั แปรภายในกลุม่ คือ กระจายภาวะผูน้ ำ� ในการจัดการศึกษาและบริหารโรงเรียน
สอดคล้องกับกนกอร สมปราชญ์ [2] ที่ได้กล่าวถึงภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรมมีหลักการและจริยธรรมในการเป็นผู้น�ำดังนี้
1) ผู้น�ำต้องมีการวิเคราะห์วิจารณ์ 2) ต้องท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 3) ต้องหยั่งรู้ทางข้างหน้า 4) ต้องศึกษา
เรียนรู้ตลอดเวลา 5) ต้องเสริมพลังอ�ำนาจแก่คนอื่น 6) ต้องมีอิสรเสรีภาพ ไม่ถูกครอบง�ำ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ
Cavazos [22] ซึ่งได้ท�ำการวิจัยเรื่องภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาที่ประสบความส�ำเร็จ
ในโรงเรียน Hispanic Majority High Schools พบว่าผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น�ำที่เข้มแข็งในการสนับสนุนการพัฒนา
เป้าหมายการปฏิบตั งิ านทางวิชาการ ต้องก�ำหนดวัฒนธรรมของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ มีตัวแปรภายในกลุ่มคือ มีจริยธรรมส่วนตนและสอดคล้องกับจริยธรรม
ขององค์กรที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับเจริญ ภูวิจิตร์ [23] ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 1) มีบคุ ลิกลักษณะทีเ่ ป็นตัวของตัวเอง แสดงออกชัดเจนเปิดเผยและมีความเป็นอิสระ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และสอดคล้องกับส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [24] ได้ประมวลคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดและบริหารการศึกษาตามแนว พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 1) คุณลักษณะ
ทางกาย ได้แก่ เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสง่าผ่าเผย เป็นผู้มีความอดทน มีความเด็ดขาด เด็ดเดี่ยว มั่นคง อดทน
2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ได้แก่ ความทะเยอทะยาน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์ ความเป็นผู้บรรลุ
วุฒิภาวะทางอารมณ์ 3) คุณลักษณะด้านการงาน ได้แก่ มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้ศึกษาปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
พัฒนาแผนงานองค์กรให้สามารถปฏิบัติได้จนเกิดผลดี พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่สูงขึ้น
ตามล�ำดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
องค์ประกอบด้านรูปแบบการท�ำงาน มีตวั แปรภายในกลุม่ คือ มุง่ มัน่ ต่อเป้าหมายความสำ� เร็จของงานสอดคล้อง
กับ ทองใบ สุดชารี [13] ได้ศึกษาทฤษฎีที่ส�ำคัญของผู้บริหาร โดยได้กล่าวถึง ทฤษฎีสไตล์ภาวะผู้น�ำ (Leader Theory
of Leadership) เป็นทฤษฎีที่ นักวิชาการ นักบริหารควรศึกษาอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นแนวทางการบริหารและการจัดการ
ทรัพยากรขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Daniel Goleman [25] ได้ท�ำการศึกษา
เรือ่ ง ความเป็นผูน้ ำ� ทีไ่ ด้รบั ผลลัพธ์ พบว่า รูปแบบของผูน้ ำ� (Leadership Style) ซึง่ ได้แยกสไตล์การทำ� งานของผูบ้ ริหาร
ไว้ดังนี้ 1) ผู้น�ำตามอ�ำนาจหน้าที่ผู้น�ำรูปแบบนี้ขับเคลื่อนทีมผ่านวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมุ่งเน้นต่อผลส�ำเร็จของงาน
มีอิสรเสรีภาพทางความคิดอย่างมีเหตุผล โดยคนกลุ่มนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน
หรือสร้างแรงขับเคลือ่ นด้วยความกระตือรือร้นทีจ่ ะบรรลุภารกิจ 2) ผูน้ ำ� สร้างความร่วมมือ ผูน้ ำ� ลักษณะนีจ้ ะท�ำงานได้ดี
ในช่วงของภาวะตึงเครียด เมื่อผู้ร่วมทีมต้องการการเยียวยาทางจิตใจ ผู้น�ำจะสร้างความเห็นอกเห็นใจ และก�ำลังใจ
ให้กับทีม 3) ผู้น�ำออกค�ำสั่งผู้น�ำรูปแบบนี้เหมาะกับช่วงเวลาวิกฤติหรือการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน มีความเชื่อมั่น
ในตนเองสูง 4) ผูน้ ำ� แบบมีสว่ นร่วม คือผูน้ ำ� ต้องการให้คนในทีมเข้าร่วมมีสว่ นในการตัดสินใจ มอบอ�ำนาจแก่ผรู้ ว่ มงาน
ตามความเหมาะสม มีการยอมรับความคิดเห็นของทีม เพื่อต้องการความคิดใหม่ๆ จากทีมที่มีความเชื่อถือได้
ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
1. โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาสามารถน�ำตัวบ่งชี้ที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบในครั้งนี้ใช้เป็น
เครื่องมือชี้วัด ที่จะสามารถเป็นข้อมูลสารสนเทศส�ำหรับก�ำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้
มีคุณภาพต่อไป
2. องค์ประกอบจำ� นวน 5 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้ ทีไ่ ด้จากการศึกษาในครัง้ นีโ้ รงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาควร
ให้ความส�ำคัญ และน�ำองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหาร
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ข้อเสนอแนะในการท�ำการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ในบริบทที่แตกต่างกัน เช่น คนละจังหวัดหรือคนละภาค หรือคนละสังกัด ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
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