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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืน และศึกษาความสัมพันธ์
ของคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันองค์กรของบุคลากร
ทางการจัดการศึกษา จาก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, 26 และผู้อ านวยการสถานศึกษา รวม 18 คน ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการ รอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และครู รวม 790 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มช้ันหลายข้ันตอน การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษา
เอกสาร การระดมสมองและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยแบบสัมภาษณ์ รวมท้ัง การส ารวจ
ด้วยแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ 3 ข้ันตอน คือ  1) การลดทอนข้อมูล 2) การจัดระบบ
ข้อมูล 3) การตีความน าไปสู่บทสรุป ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบ
เหนือช้ันอย่างย่ังยืน คือ จิตวิญญาณความเป็นผู้น า วิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม  การใ ฝ่บริการ และสมรรถนะผู้น า                 
ท่ีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความสัมพันธ์ของคุณลักษณะภาวะผู้น า
แบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันองค์กรของบุคลากรทางการจัดการศึกษา                         
มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จากการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการจัด
การศึกษาของการปรับตัวและปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิผล  
 

ค าส าคัญ : คุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ัน ; ความย่ังยืน ; การส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน  ; ความผูกพันองค์กร ; 
บุคลากรทางการจัดการศึกษา  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study aimed to develop the sustainable transcendental leadership 
characters, and study to the relationship of sustainable transcendental leadership characters towards job 
satisfactions and organization commitments of personnel education administration from two groups. The 
selective groups were included:  key informant and samples, for key informant as directors, voice 
directors of Secondary education service area office (25 and 26 area office), and schools directors a total 
of 18 persons, they all were by purposive sampling, the samples including the directors, voice directors of 
secondary education service area office, schools directors and teachers for   790 persons in total, they all 
were by multistage random sampling. The collection came from documentary study, brainstorming and 
participatory action learning, in-depth interviews by interview questionnaire, include to survey by 
questionnaire. The data analysis of qualitative data was analyzed by using three main stages, i.e., data 
reduction, data organization, data interpretation to conclusion. The quantitative data was analyzed by 
descriptive statistical analysis including mean, standard deviation, Confirmatory Factor Analysis (CFA), and 
correlation coefficient (r). The findings showed that the factors of sustainable transcendental leadership 
characters  including  spirit of leadership, visions, morals and ethics, pursuing services, and leader 
competencies, to consistent with empirical data of statistical significance at the levels of .01. The 
relationship of sustainable transcendental leadership characters towards job satisfactions and organization 
commitments of personnel education administration have to positive relationship of statistical significance 
at the levels of .01., such statistical data explained about the capability and effectiveness of  personnel  
education administration in understanding knowledge.    
 

Keywords :  Transcendental Leadership Characters ; Sustainable ; A Effecting Job Satisfaction ; Organization     
Commitment ; Personnel Education Administration 

 
บทน า 

 

ภาวะผู้น า เป็นกระบวนการหรือความสามารถท่ีมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ดลบันดาลใจ หรือการเห็น
พ้องต้องกันเก่ียวกับเป้าหมายและวิธีการท่ีต้องการปฏิบัติ  โดยกระท าหรือไม่ กระท าบาง ส่ิงบางอย่าง ท้ังหมดเพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จของตนหรือบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้ ซ่ึงการศึกษาภาวการณ์เป็นผู้น านั้นจะมุ่งศึกษาถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติ
ของการเป็นผู้น า  หรือท่ีเรียกว่า ทฤษฎีคุณลักษณะของผู้น า อย่างไรก็ตาม  ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าคุณลักษณะข้างต้น
สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้น าได้จริงในองค์กรโดยเฉพาะองค์กรทางการศึกษา ท่ีมีโครงสร้างแบบกว้างและชัดเจน  
การศึกษาคุณลักษณะของผู้น าจึงมีความส าคัญลดลงและน าไปสู่การค้นหาภาวะของ ผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพท่ีส่งผลมาจาก
พฤติกรรมของผู้น าเอง  โดยเรียกแนวทางการศึกษานี้ว่า กลุ่มทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม (Liu, 2007) และการศึกษาเ ร่ือง
ภาวะผู้น าได้พัฒนาแนวคิดต่อยอด กล่าวคือ แนวคิดทฤษฏีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมของ ผู้น าท่ีมี
ประสิทธิผลจะปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ไม่ยึดติดกับพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเท่านั้น  (Phongsriwa, 2014) การเป็น
ผู้น าท่ีดีข้ึนอยู่กับปัจจัยสถานการณ์ ในการแก้ปัญหาทางการบริหารไม่มีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด  หากแต่ข้ึนอยู่กับสถานการณ์เป็นตัวคอย
ก าหนดว่า ควรใช้วิธีการแบบใดในสถานการณ์นั้นๆ (Jedaman, 2019) ภาวะผู้น าแบบเหนือช้ัน สามารถจ าแนกองค์ประกอบ 
ได้แก่ จิตวิญญาณของความเป็นผู้น า วิสัยทัศน์ จริยธรรม การใฝ่บริการ และสมรรถนะของ ผู้น า (Duangmataphon, 2014) 
เป็นคุณลักษณะท่ีมุ่งเน้นด้านจิตวิญญาณท้ังความคิด ความรู้สึก และความศรัทธา โดยประสิทธิภาพของกลุ่มข้ึนอยู่กับรูปแบบ
การบริหารงานของผู้น าท่ีสามารถควบคุมการปฏิบัติงานนั้นได้มากน้อยเพียงใด และการศึกษาภาวะผู้น ายังไ ด้พัฒนาไปสู่
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีผู้น าการเปล่ียนแปลง ท่ีเช่ือว่าผู้น าจะมีอ านาจก็ต่อเมื่อสามารถสร้างอิทธิพลต่อผู้ตามให้กระท าตาม  
และอ านาจนั้นจะเกิดข้ึนเมื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ตามพึงพอใจ   
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การศึกษาสภาพปัญหาของภาวะผู้น า จากการขับเคล่ือนการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ของส านัก
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายใต้กรอบการปฏิรูปการศึกษา              
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 5 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกและตะวันตก และ                 
ภาคตะวันออกเฉล่ียงเหนือ พบว่า ด้านผู้น าทางการศึกษาขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการ ขาดการสร้างการมีส่วนร่วม 
ในทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ขาดการสร้างเสริมแรงจูง ใจ และให้ราง วัลกับบุคลากรทางการศึกษา                      
ท่ีปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามความสามารถท่ีแท้จริง  ดังนั้น หากผู้น า และบุคลากรในองค์กรการศึกษา ขาดความพร้อมใน
การก้าวผ่าน จะส่งผลให้ไม่สามารถเดินต่อไปได้และอาจเส่ียงกับการเป็นองค์กรท่ีล้มเหลว ซ่ึงปัจจุบันการศึกษาภาวะผู้น าท่ีมี
ความโน้มเอียงจากการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมไปสู่การศึกษาด้านจริยธรรมหรือจิตใจด้วย  จนในท่ีสุด จึง ไ ด้มีพัฒนาการเกิด
เป็นทฤษฏีภาวะผู้น าแบบเหนือช้ัน ท่ีมีจุดเด่น อาทิ เป็นแบบภาวะผู้น าท่ียึดมิติด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณเป็นส าคัญ (Liu, 
2007) โดยเฉพาะด้านคุณธรรมท่ีเน้นการท าเพ่ือความดีงามเพ่ือผู้อ่ืนและเพ่ือส่วนรวมเป็นหลัก  มีบทบาทสมรรถนะและ
คุณลักษณะผู้น าท่ีอยู่ในระดับท่ีสูงเป็นพิเศษกว่าภาวะผู้น าแบบอ่ืน (Phongsriwat, 2014) และ Strack and Fotter (2002) 
ความเป็นผู้น า เป็นการใช้อ านาจในรูปแบบพิเศษ และบุคคลนั้นต้องมีทักษะพิเศษในความสามารถปลุกพลัง ความสามารถใน
การสร้างความทะเยอทะยาน แนวคิดส าคัญ คือ การให้ในการแลกเปล่ียนเป็นหลักการของความสัมพันธ์ระหว่างกัน การน าพา
องค์กรทางการศึกษาและบุคลากรทางการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากรของผู้น าจึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะการสร้าง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันองค์กรของบุคลากรทางการจัดการศึกษา โดยผู้น าแบบเหนือช้ันอย่าง ย่ัง ยืน 
จะให้ความห่วงใยบุคลากรท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาของตน และมุ่งท่ีจะพัฒนายกระดับแรงจูงใจ เกิดประสิทธิผลได้อย่างเข้มแข็ง  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันองค์กร

ของบุคลากรทางการจัดการศึกษา  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและ

ความผูกพันองค์กรของบุคลากรทางการจัดการศึกษา 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

ภาวะผู้น าแบบเหนือชั้น 
ภาวะผู้น าแบบเหนือช้ัน (Transcendental Leadership) ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน 

และภาวะผู้น าแบบการเปล่ียนแปลง โดยภาวะผู้น าท้ังสามแบบนี้จะเก่ียวพันต่อกัน ดังนั้นกรอบความคิดท่ีใ ช้อธิบายถึงภาวะ
ผู้น าแบบเหนือช้ัน ในประเด็นต่างๆ จึงจ าเป็นต้องอธิบายครอบคลุม ต้ังแต่ภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน  ภาวะผู้น าแบบ                
การเปล่ียนแปลง ภาวะผู้น าแบบเหนือช้ัน ไปด้วยกัน หรือ เรียกว่า 3 Ts Leadership ท่ีมีความเก่ียวพันกัน ซ่ึงภาวะผู้น าแบบ
แลกเปล่ียนและภาวะผู้น าแบบการเปล่ียนแปลงเป็นภาวะผู้น าท่ีต่อเนื่อง กันและไม่สามารถแยกออกจากกันเป็นอิสระได้             
โดยในทางปฏิบัติภาวะผู้น าท้ังสองต่างช่วยเสริมและเก้ือกูลซ่ึงกันและกันมากกว่าท่ีจะอยู่ตรงกันข้ามคนละข้ัว กล่าวคือ            
ในประเด็นท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงช่วยเสริมภาวะผู้น าแบบ
แลกเปล่ียนและในทางกลับกันภาวะผู้น าแบบการเปล่ียนแปลงมีโอกาสท่ีจะไร้ประสิทธิผลถ้าใช้ตามล าพังโดยปราศจากภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปล่ียน ข้อแตกต่างกันก็คือ ผู้น าแบบแลกเปล่ียนใช้การให้รางวัลเป็นกลไกควบคุมในการสร้างการแลกเปล่ียน
ด้านความสัมพันธ์ต่อกันซ่ึงเป็นวิธีการจูงใจผู้ตามด้วยปัจจัยภายนอกอย่างชัดเจน ในขณะท่ีภาวะผู้น าแบบการเปล่ียนแปลงใช้
การให้รางวัลเป็นเพียงปัจจัยเสริมของระบบเพ่ือเพ่ิมความผูกพันของผู้ตาม และเพ่ิมแรงจูง ใจภายในของ ผู้ตามให้สูง ข้ึน                      
(Liu, 2007) ภาวะผู้น าแบบเหนือช้ัน เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนต่อความคิดและต่อจิตใจ ของบุคคลให้สูงข้ึนกว่าระดับธรรมดาท่ีเคยเป็น
และสูงกว่าความเป็นอัตตาของผู้นั้น (Phongsriwat, 2014) การยกระดับจิตใจและการด ารง ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและ                      
มีความหมายย่ิงข้ึน และยึดหลักการพัฒนาจิตใจ ท้ังของผู้น าเองและของ ผู้ตามให้สูง ข้ึนและใช้เป็นแนวทางด ารง ชีวิตท่ี
สอดคล้องกัน (Northouse, 2016) โดยแสดงออกให้เห็นถึงความใส่ใจความห่วงใยการนับถือท้ังต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนจากการ
แสดงออกเช่นนี้ของผู้น า ช่วยท าให้ผู้ตามเกิดความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญมีความสามารถในการตัดสินใจสามารถท าใ ห้งาน
ส าเร็จและสามารถท่ีจะเป็นผู้น าตนเองได้ และถือว่าเป็นกระบวนการวิสัยทัศน์ และเป็นกระบวนการเชิงจริยธรรม ท่ีท้ัง ผู้น า
และผู้ตามยึดค่านิยมท่ีสอดคล้องกัน (Sanders, Hoppkins and Geroy, 2019) ภารกิจการน าพาบุคลากรในองค์กรการศึกษา 
เดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งสู่การเป็น “ผู้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอันย่ิงใหญ่” ในการ
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พัฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือรอง รับให้การบริหารจัดการ ( Office of the 
Education Council, 2017) แนวคิดภาวะผู้น าแบบเหนือช้ัน มีจุดเด่น คือ การท าความดีงามเพ่ือผู้อ่ืนและส่วนร่วม ยึดเอา
การแลกเล่ียนในเร่ืองเก่ียวกับการให้เป็นหลักในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันเพ่ือยกระดับแรงจูง ใจภายใน  (Cardona, 
2000) เป็นกระแสทางด้านภาวะผู้น าของศตวรรษท่ี 21 ภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืน เป็นผู้น าท่ีให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาองค์กร และบุคลากร ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจใ ห้กับบุคลากรท่ีอยู่ภายใต้การบัง คับบัญชาของตนเอง รวมท้ัง                
การสร้างแรงบันดาลใจ การทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติงานและมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยผ่านการมีวิสัยทัศ ความคิดสร้างสรรค์               
ในการน าพาองค์กรบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
งานและความผูกพันองค์กรของบุคลากรทางการจัดการศึกษา ท่ีได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบหลักของการศึกษาแนวคิด
ทฤษฏี ใน 5 องค์ประกอบหลัก คือ จิตวิญญาณความเป็นผู้น า วิสัยทัศน์  คุณธรรมและจริยธรรม  การใ ฝ่บริการ  และ
สมรรถนะผู้น า น าสู่การศึกษาองค์ประกอบย่อยและตัวช้ีวัด  

 

ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการจัดการศึกษา 
ความพึงพอใจในการท างานของบุคคลในองค์กร มีผลต่อความส าเร็จของงานและองค์กร รวมท้ัง ความสุขของ

ผู้ปฏิบัติงาน หากองค์กรใดมีบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการท างานสูง จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวบ่งช้ีท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของการท างาน (Bell- Roundtree, 2004) ความพึงพอใจในงานเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีจะเป็นส่ิงกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษาเกิดความสนใจในงานมากข้ึน เพ่ิมความกระตือรือร้นใน
การท างานมากข้ึน  มีผลต่อความส าเร็จของงาน  สามารถเพ่ิมผลผลิตในการท างานให้สูงข้ึน เกิดความเต็มใจท่ีจะน าความ รู้
ความสามารถของตนเองท่ีมีอยู่มาสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรการศึกษา ท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาท่ีต้ังไว้ อันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูง ใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทาง ท่ี
บุคลากรเหล่านั้นประสงค์ (Charnnarong, 2014) การสร้างความพึงพอใจในงานให้กับบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง
ความรู้สึกพอใจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบัติตามบทบาทและหน้าท่ีของ             
แต่ละส่วนฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ ซ่ึงการศึกษาความความสัมพันธ์ของ
ภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย                 
ด้านลักษณะงาน ด้านรายได้ ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านผู้บังคับบัญชา และด้านเพ่ือนร่วมงาน  

 

ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการจัดการศึกษา 
ความผูกพันต่อองค์กร เป็นสภาวะทางจิตใจ  ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงกันระหว่างความรู้สึกและการกระท าท่ีบุคลากร

ทางการจัดการศึกษาแสดงออกต่อองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกท่ีบุคลากรมีต่อองค์กร เป็นส่ิง ยึดเหนี่ยว
ให้บุคลากรยังคงอยู่กับองค์กร ท้ังความผูกพันด้านความรู้สึก  ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
ทางสังคม  (Chen, Yongxia, Jia, Liangding and Li, Chaoping et al., 2018) ท้ังนี้  ผู้น าและผู้ตามจ าเป็นต้องมีการ
ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบเพ่ือให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างเข้มแข็ง   โดยการศึกษา
ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่าง ย่ัง ยืนท่ีส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรทางการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย ด้านจิตใจ  ด้านการคงอยู่ในงาน และด้านบรรทัดฐาน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันองค์กรของบุคลากรทางการจัดการศึกษา 

คุณลักษณะภาวะผู้น า 
แบบเหนือช้ันอย่างยั่งยืน 
    - จิตวิญญาณความเป็นผู้น า 
    - วิสัยทัศน์   
    - คุณธรรมและจริยธรรม   
    - การใฝ่บริการ  
    - สมรรถนะผู้น า 

 

ผลองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งช้ี คุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ัน
อย่างยั่งยืนและผลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลความสัมพันธ์ของคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในงานและความผูกพันองค์กรของบุคลากรทางการจัดการศึกษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) ท้ังเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) 
และเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  จากการระดมสมอง (Barnstorming) การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Learning) การสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีอาศัยมุมมองพหุบริบทและวัฒนธรรม (Multi-contextual and 
Cultural Perspectives) และการส ารวจ เพ่ือให้การวิจัยคร้ังนี้ มีความสมบูรณ์ท่ีสุด สามารถให้ผลการวิจัยท่ีเป็นค าอธิบายท่ี
สรุปอิงผลการวิจัย นอกจากนั้น ยังสามารถให้ผลการวิจัยท่ีเป็นการพรรณนาอย่างลึกซ้ึง ของการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น า
แบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันองค์กรของบุคลากรทางการจัดการศึกษา 

 

ประชากร กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร คือ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ านวน 3,689 คน 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 2,954 คน รวม 6,643 คน ซ่ึงเป็นเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีใ ห้ความ
อนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการวิจัย  

2. กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จากการระดมสมอง (Brainstorming) การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Learning) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-deep Interview) ได้แก่ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, 26 และผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) รวม 18 คน  

3. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการส ารวจ ได้แก่ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25, 26 ผู้อ านวยการสถานศึกษา และครู ได้มาจากการใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามวิธีคิดของ Taro 
Yamane (สัดส่วนร้อยละ 95) ระดับความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 และท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ช้ันหลายข้ันตอน (Multistage 
Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง รวม 790 คน   

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับองค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่าง ย่ัง ยืน ท่ีสร้าง ข้ึนจากการ

วิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ชนิดมีโครงสร้าง เป็นข้อการสัมภาษณ์ ใน 5 องค์ประกอบ แบบปลายเปิด ได้แก่ จิตวิญญาณ
ความเป็นผู้น า วิสัยทัศน์  คุณธรรมและจริยธรรม  การใฝ่บริการ และสมรรถนะผู้น า ท่ีมีค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบ
สัมภาษณ์ จากการก าหนด ค่า IOC (Srisa-art, 2010) ท่ีตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  

2. แบบสอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่าง ย่ัง ยืน ท่ีสร้าง ข้ึนจากการ 
วิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ชนิดก่ึงมีโครงสร้าง แบบมาตราส่วนประมาณค่า ระดับ 5 ข้ัน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไ ด้แก่ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนท่ี 2 ข้อค าถาม ได้แก่ จิตวิญญาณความเป็นผู้น า วิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม การใ ฝ่บริการ 
และสมรรถนะผู้น า ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแบบปลายเปิด ท่ีมีค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม และมีค่า
ความเช่ือมั่น (Cronbach, 1970) จากการน าไปทดลองใช้ (Try Out) มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.87 

3. แบบสอบถามเก่ียวกับความสัมพันธ์ของคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
งานและความผูกพันองค์กรของบุคลากรทางการจัดการศึกษา ชนิดก่ึงมีโครงสร้าง แบบมาตราส่วนประมาณค่า                     
ระดับ 5 ข้ัน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนท่ี 2  ข้อค าถามคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ัน
อย่างย่ังยืน ส่วนท่ี 3 ข้อค าถามความสัมพันธ์ด้านความพึงพอใจในงาน ไ ด้แก่  ด้านลักษณะงาน ด้านรายได้ ด้านโอกาส
ก้าวหน้า ด้านผู้บังคับบัญชา และด้านเพ่ือนร่วมงาน ส่วนท่ี 4 ข้อค าถามความสัมพันธ์ด้านความผูกพันองค์กร ได้แก่ ด้านจิตใจ  
ด้านการคงอยู่ในงาน และด้านบรรทัดฐาน พร้อมข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด ท่ีมีค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
และมีค่าความเช่ือมั่น จากการน าไปทดลองใช้ (Try out) มีค่าความเช่ือมั่น 0.89 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันองค์กรของ

บุคลากรทางการจัดการศึกษา ได้ด าเนินการ ต้ังแต่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 - มีนาคม พ.ศ.2563 มีข้ันตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้ 
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ข้ันการวิเคราะห์ 
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้ผลเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน เป็นกรอบในการสร้างและ

พัฒนากรอบแนวคิดในองค์ประกอบของ คุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่าง ย่ัง ยืน และน าผลมาก าหนดกรอบ
องค์ประกอบให้สอดคล้องกับแนวคิด โดยการวิเคราะห์จากการศึกษาองค์ประกอบและหลักการพัฒนา 

2. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดมสมอง และการสัมภาษณ์ เชิง ลึกเป็น
รายบุคคล ด้วยแบบสัมภาษณ์ องค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่าง ย่ัง ยืน กับกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, 26 และผู้อ านวยการสถานศึกษา               
รวม 18 คน รวบรวมข้อมูลท่ีได้มา  

ข้ันการสังเคราะห์ 
3. ศึกษาเอกสารเพ่ิมเติม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลาย น าสู่การสังเคราะห์ 
4. สรุป ผลองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ีของคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่าง

ย่ังยืน 
ข้ันประเมินผล 

5. น าแบบสอบถามองค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืน ไปส ารวจความคิดเห็น
กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, 26 ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และครู รวม 790 คน รวบรวม น าไปวิเคราะห์ผลองค์ประกอบเชิงยืนยัน 

6. ประชุมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืน โดยขอความอนุเคราะห์ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 25, 26 น าไปขยายผลให้กับสถานศึกษารับทราบและน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการในสถานศึกษาท่ีตนเองรับผิดชอบ 

7. น าแบบสอบถามความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและ
ความผูกพันองค์กรของบุคลากรทางการจัดการศึกษา  ไปส ารวจความคิดเห็นกับกลุ่มตัวอย่าง ไ ด้แก่ ผู้อ านวยการ                     
รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, 26 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู รวม 790 คน รวบรวม 
น าไปวิเคราะห์ผล  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืน ในองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ

ย่อย และตัวบ่งช้ี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ 3 ข้ันตอน คือ  1) การลดทอนข้อมูล ให้สามารถลงรหัส
เพ่ือจ าแนกประเภทของตัวแปรเชิงคุณภาพ ให้สามารถแจงนับความถ่ีได้ 2) การจัดระบบข้อมูล คือ การจ าแนกประเภทของ 
ตัวแปรจัดรวมกลุ่มตัวแปรเป็นองค์ประกอบหรือมิติของแนวคิด จากนั้นจึงรวมกลุ่มองค์ประกอบให้เป็นแนวคิด เรียกวิธีนี้ ว่า 
แบบจ าลองการวิเคราะห์ตัวแปรสู่แนวคิด และ 3) การตีความ คือ การระบุทิศทางและแนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิด ด้วยการอธิบายและตีความท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลน าไปสู่บทสรุป  

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืน เป็นการวิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) วิเคราะห์ตัวแปร
ท่ีสังเกตได้กับค่าน าหนักของตัวแปร กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยโปแกรม LISREL โดยใช้คอมพิวเตอร์  

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพัน
องค์กรของบุคลากรทางการศึกษาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการค านวณหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืน กับความพึงพอใจในงานกับ
ความผูกพันองค์กร ซ่ึงเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  2  ตัว จึงใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s  
Product Moment Correlation Coefficient)  เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์   
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

1. ผลองค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพัน
องค์กรของบุคลากรทางการจัดการศึกษา มีผลการวิจัย ดังนี้ 

1.1 ผลองค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืน ใน 5 องค์ประกอบหลัก กับองค์ประกอบ
ย่อยและตัวช้ีวัด  

1) องค์ประกอบหลักด้านจิตวิญญาณความเป็นผู้น า มีองค์ประกอบย่อย คือ การน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
โดยมี 15 ตัวบ่งช้ี (1) ยึดถือและมุ่งปฏิบัติจากการให้ความรักและเอาใจใส่ต่อบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา (2) ทุ่มเทเสียสละการ
ท างานในหน้าท่ี (3) มุ่งประสิทธิผลของงานบุคลากรและองค์กร (4) ให้ความส าคัญกับการรักษาดูแลบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยู่
กับองค์กรยาวนานท่ีสุด (5) สร้างความจงรักภักดีของบุคลากรในองค์กรด้วยวิธีการจูงใจ (6) แสดงศักยภาพความเป็นผู้น าของ
ตนเอง (7) ใช้เทคนิคต่างๆ ในการจูงใจการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายส่วนบุคคล              
(8) การวางแผนและจัดองค์กร (9) การจูงใจ การประสานงาน การส่ือสารและการประเมินผลงาน (10) รักษาบุคลากร                  
ให้ท างานร่วมกันและเกิดความพึงพอใจในงาน (11) เป็นผู้น าท่ีน าได้และน าเป็น (12) กล้าท่ีจะคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ส่ิง ใหม่ๆ  
(13) เป็นแบบอย่างท่ีดี (14) มีความกล้าหาญ กล้าคิด กล้าตัดสินใจและมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง (15) มีพลังความคิดในการสร้างสรรค์
งานและกิจกรรมอย่างมีจุดมุ่งหมาย 

2) องค์ประกอบหลักด้านวิสัยทัศน์  มีองค์ประกอบย่อย คือ ความมีวิสัยทัศน์และทัศนะกว้างไกล โดยมี             
12 ตัวบ่งช้ี (1) ต้ังเป้าหมายหรือส่ิงท่ีมุ่งหวังจะให้มีหรือเกิดข้ึนในกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ (2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์และ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (3) เป็นแบบอย่างท่ีดีและมีเป้าหมายท่ีชัดเจน (4) น าพาบุคลากรท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาให้ก้าวไปข้างหน้า 
(5) สร้างความร่วมมือให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายสู่ความส าเร็จ (6) เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้ดีย่ิงข้ึน (7) สนับสนุนให้
บุคลากรกลายเป็นผู้น าท่ีดีได้ในอนาคต (8) แปลงวิสัยทัศน์ให้เกิดเป็นการปฏิบัติงานจริงจนเกิดผลส าเ ร็จใ ห้ไ ด้มากท่ีสุด                
(9) สร้างความร่วมมือของการท างานเป็นทีม (10) เปิดรับส่ิงใหม่ๆ ท่ีท าให้ค้นพบวิธีการท างาน ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ
(11) เปิดรับความรู้แบบไม่จ ากัด รักท่ีจะเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ (12) พัฒนาตัวเองและรักความก้าวหน้าอยู่เสมอ 

3) องค์ประกอบหลักด้านคุณธรรมและจริยธรรม  มีองค์ประกอบย่อย คือ การมีคุณธรรมประจ าใจ โดยมี 11 
ตัวบ่งช้ี (1) มีความยุติธรรมและความซ่ือสัตย์ (2) ยึดถือหลักคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล (3) ยึดมั่นในความถูกต้อง               
ชอบธรรมและมีสัจจะ (4) มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีและความอดกล้ัน (5) การเข้าใจผู้อ่ืน (6) รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา              
(7) ไม่คิดและตัดสินใจอะไรซ่ึงเก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืนด้วยอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว (8) ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
อย่างมีเหตุผล (9) แสดงออกถึงความจริงใจ (10) ใส่ใจในทุกความรู้สึกของทีมงาน (11) ถ้อยทีถ้อยอาศัยซ่ึงกันและกัน 

4) องค์ประกอบหลักด้านการใฝ่บริการ มีองค์ประกอบย่อย คือ การมุ่ง เน้นประโยชน์ส่วนรวม  โดยมี 16             
ตัวบ่งช้ี (1) ลักษณะพฤติกรรมในการท างานท่ีมีการเสริมพลังอ านาจ (2) มีความนอบน้อม (3) ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน             
(4) บ าเพ็ญตนเป็นผู้ให้หรือผู้บริการท่ีมุ่งบริหารจัดการท างานเพ่ือให้ บุคลากรและผู้อ่ืนได้ (5) เอาใจใ ส่อ านวยบริการ                    
(6) จัดสรรความสงเคราะห์ อนุเคราะห์ให้ได้รับประโยชน์สุขและความสะดวกปลอดภัย (7) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
บุคลากร (8) เป็นผู้ประสานงานในองค์กรให้เกิดการท างานท่ีราบร่ืน (9) มุ่ง ใ ห้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน                          
(10) ประสานงานนอกองค์กรให้เกิดภาคีเครือข่าย (11) ร่วมคิด ร่วมจัดการและประนีประนอมเมื่อเกิดปัญหา (12) การ
ประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน (13) พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องใ ห้ทุกคนมีความก้าวหน้า  (14) ใ ห้อภัย 
ตักเตือนและเป็นกัลยาณมิตร (15) เป็นแบบอย่างซ่ึงท าให้บุคลากรเกิดศรัทธา (16) สามารถแก้ปัญหา น าพาบุคลากรและ
องค์กรไปถึงจุดหมาย 

5) องค์ประกอบหลักด้านสมรรถนะผู้น า มีองค์ประกอบย่อย คือ การเป็นผู้น าท่ีก้าวทันการเปล่ียนแปลง  
โดยมี 14 ตัวบ่งช้ี (1) สามารถก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาท้ังบุคลากร องค์กรและตนเอง  (2) สามารถน าตนเองและน าผู้อ่ืน                  
(3) น าพาองค์กรของตนให้อยู่ในฐานะผู้น าการเปล่ียนแปลง (4) ทราบวิธีการค้นหาการเปล่ียนแปลงท่ีถูกต้อง (5) ทราบวิธีท่ีจะ
สร้างการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิผล (6) มีนโยบายการสร้างอนาคตอย่างเป็นระบบ (7) การมองหาและคาดการณ์ถึงการ
เปล่ียนแปลง (8) สร้างสมดุลระหว่างการเปล่ียนแปลงกับความต่อเนื่อง (9) เป็นผู้กระตุ้นความเป็นผู้น า (10) เป็นนักวางแผน
และการเป็นผู้ตัดสินใจ (11) สร้างจิตส านึกให้บุคลากร มองเห็นว่าการเปล่ียนแปลงนั้นคือโอกาสท่ีเกิดข้ึนมาใหม่  (12) สร้าง
การเปล่ียนแปลงของแผนปฏิบัติการการปรับแต่งส่ิงต่าง ๆ  ให้แตกต่างจากเดิม (13) ก าหนดเป้าหมายและเลือกวิธีท่ีจะน ามาใช้
ในการจัดการจากการวางเชิงกลยุทธ์แล้วจึงน าไปปฏิบัติตามแผน (14) มีสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.2 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืน ใน 5 องค์ประกอบ
หลัก คือ จิตวิญญาณความเป็นผู้น า  วิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม  การใ ฝ่บริการ สมรรถนะผู้น า โดยใช้รหัสท่ีเป็น
สัญลักษณ์ในแต่ละองค์ประกอบ ตามล าดับ ดังนี้ CSL= คุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืน  SR1 = จิตวิญญาณ
ความเป็นผู้น า VR2 =  วิสัยทัศน์ MR3 = คุณธรรมและจริยธรรม SV4 = การใฝ่บริการ CR5 = สมรรถนะผู้น า มีผลวิเคราะห์
ของตัวบ่งช้ีท่ีสังเกตได้ แสดงดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 CFA องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนกับตัวบ่งช้ีท่ีสังเกตได้ 
 

องค์ประกอบเชิง ยืนยันของ คุณลักษณะภาวะผู้น าแบบ เหนือ ช้ันอย่ าง ย่ัง ยืนกับ ตัวแปรท่ีสัง เกตไ ด้ คือ                           
(1) องค์ประกอบด้านจิตวิญญาณความเป็นผู้น า มีตัวบ่งช้ีท่ีสังเกตได้ คือ ยึดถือและมุ่งปฏิบัติจากการให้ความรักและเอาใจใ ส่
ต่อบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน เท่ากับ 0.86, ทุ่มเทเสียสละการท างานในหน้าท่ี มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.73, มุ่งประสิทธิผลของงาน บุคลากร องค์กร มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน เท่ากับ 0.69,  ให้ความส าคัญกับการรักษาดูแล
บุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรยาวนานท่ีสุด มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน  เท่ากับ 0.65 (2) องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์               
มีตัวบ่งช้ีท่ีสังเกตได้ คือ เป็นแบบอย่างท่ีดี มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน เท่ากับ 0.66, 
ต้ังเป้าหมายหรือส่ิงท่ีมุ่งหวังจะให้มีหรือเกิดข้ึนในกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ และปฏิบัติตามวิสัยทัศน์   
มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน เท่ากับ 0.62, ช่วยเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้ดีย่ิงข้ึน และสนับสนุนให้กลายเป็นผู้น าท่ีดีได้ในอนาคต 
มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน เท่ากับ 0.49, น าพาบุคลากรท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาให้ก้าวไปข้างหน้า มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน เท่ากับ 0.47, 
สร้างความร่วมมือให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายสู่ความส าเร็จ มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน เท่ากับ 0.45, สามารถท่ีจะแปลง
วิสัยทัศน์ให้เกิดเป็นการปฏิบัติงานจริงจนเกิดผลส าเร็จให้ได้มากท่ีสุด มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน เท่ากับ 0.40 (3) องค์ประกอบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีตัวบ่งช้ีท่ีสังเกตได้ คือ ยึดถือหลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน  เท่ากับ 
0.71, มีความยุติธรรม มีความซ่ือสัตย์ มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน เท่ากับ 0.70, มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี และความอดกล้ัน              
มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน เท่ากับ 0.67, การเข้าใจผู้อ่ืน มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน เท่ากับ 0.59, ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม            
การมีสัจจะ มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน เท่ากับ 0.40 (4) องค์ประกอบด้านการใ ฝ่บริการ  มีตัวบ่ง ช้ีท่ีสัง เกตได้ คือ ลักษณะ
พฤติกรรมในการท างานของผู้น าท่ีมีการเสริมพลังอ านาจ มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน เท่ากับ 0.79, บ าเพ็ญตนเป็นผู้ให้หรือผู้บริการ
ท่ีมุ่งบริหารจัดการท างานเพ่ือให้บุคลากรและผู้อ่ืนได้ มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน  เท่ากับ 0.61, มีความนอบน้อม และไม่เห็น               
แก่ตนเอง ท่ีมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 และ (5) องค์ประกอบด้านสมรรถนะผู้น า มีตัวบ่งช้ี
ท่ีสังเกตได้ คือ ความสามารถในการก าหนดและมียุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาท้ังบุคลากร  องค์กร ตนเอง มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.79, ทราบวิธีการค้นหาการเปล่ียนแปลงท่ีถูกต้องและทราบวิธีท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิผล                   



72  
 

มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน เท่ากับ 0.61, ความสามารถน าตนเอง ความสามารถน าผู้อ่ืน และความสามารถน าพาองค์กรของตนให้
อยู่ในฐานะผู้น าการเปล่ียนแปลง มีค่าน้ าหนักมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 ตามล าดับ โดยทุกตัวตัวบ่งช้ี มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ผลองค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืน โดย 1) องค์ประกอบหลักด้านจิตวิญญาณความเป็น
ผู้น า มีองค์ประกอบย่อย คือ การน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายโดยมีตัวบ่งช้ี เช่น คุณลักษณะท่ีผู้น ายึดถือและมุ่งปฏิบัติจากการ
ให้ความรักและเอาใจใส่ต่อบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา และทุ่มเทเสียสละการท างานในหน้าท่ี มุ่งประสิทธิผลของงาน บุคลากร 
องค์กร การแสดงศักยภาพความเป็นผู้น าของตนเองและใช้เทคนิคต่างๆ ในการจูงใจการปฏิบัติงานร่วมกันให้บรรลุผลส าเ ร็จ
ตามเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายส่วนบุคคล จากการวางแผน การจัดองค์กร การจูงใจ การประสานงานการส่ือสาร และ
การประเมินผลงาน ตลอดจนการรักษาบุคลากรให้ท างานร่วมกัน จากการเป็นผู้น า น าได้ น าเป็น กล้าท่ีจะมีความคิดริเ ร่ิม
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความกล้าหาญ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง  มีพลังความคิดในการ
สร้างสรรค์งานและกิจกรรมอย่างมีจุดมุ่งหมาย 2) องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ มีองค์ประกอบย่อย คือ ความมีวิสัยทัศน์และ
ทัศนะกว้างไกล โดยมี ตัวบ่งช้ี  เช่น การต้ังเป้าหมายหรือส่ิงท่ีมุ่งหวังจะให้มีหรือเกิดข้ึนในกระบวนการสร้าง วิสัยทัศน์ และ
สร้างความร่วมมือให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายสู่ความส าเร็จ และเปิดรับความรู้แบบไม่จ ากัด รักท่ีจะเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
ท าให้ผู้ตามเปิดโลกใหม่ๆ ได้ 3)  องค์ประกอบด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีองค์ประกอบย่อย คือ การมีคุณธรรมประจ าใจ 
โดยมีตัวบ่งช้ี อาทิเช่น มีความยุติธรรม มีความซ่ือสัตย์ และยึดถือหลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล และการยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม การมีสัจจะ ความรับผิดชอบในหน้าท่ี  ความอดกล้ัน  ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลท่ีถูกต้องอย่างมีเหตุผล              
การแสดงออกถึงความจริงใจ ใส่ใจในทุกความรู้สึกของทีมงาน 4) องค์ประกอบด้านการใ ฝ่บริการ มีอง ค์ประกอบย่อย คือ             
การมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม โดยมีตัวบ่งช้ี เช่น ลักษณะพฤติกรรมในการท างานของ ผู้น า ท่ีมุ่ง เน้นประโยชน์ส่วนรวม                
การบ าเพ็ญตนเป็นผู้ให้หรือผู้บริการท่ีมุ่งบริหารจัดการหรือท างานเพ่ือให้บุคลากรและผู้อ่ืนได้ จากการเอาใจใส่อ านวยบริการ  
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากร มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และประสานงานนอกองค์กรให้เกิดภาคี
เครือข่าย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทุกคนมีความก้าวหน้า และ 5) องค์ประกอบด้านสมรรถนะผู้น า มีองค์ประกอบย่อย คือ 
การเป็นผู้น าท่ีก้าวทันการเปล่ียนแปลง โดยมีตัวบ่ง ช้ี อาทิ ความสามารถในการก าหนดและมียุทธศาสตร์เ พ่ือพัฒนา 
ความสามารถน าตนเอง ความสามารถน าผู้อ่ืน และความสามารถน าพาองค์กรของตนให้อยู่ในฐานะ ผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ทราบวิธีการค้นหาการเปล่ียนแปลงท่ีถูกต้องและทราบวิธีท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิผล  การสร้างสมดุล
ระหว่างการเปล่ียนแปลงกับความต่อเนื่อง การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่อย่างเป็นระบบ การมีสมรรถนะและการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับ Phongsriwat (2014) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้น าแบบเหนือช้ัน เป็นคุณลักษณะ พฤติกรรม และ
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เป็นระดับพฤติกรรมการท างานท่ีผู้น าแสดงให้เห็นและเป็นกระบวนการท าให้ผู้ร่วมงานยอมรับ 
เช่ือมั่น ศรัทธา ซ่ึงภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืน เป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีผู้น าแสดงให้เห็นในการท างาน ท่ีเป็น
กระบวนการท าให้ผู้ร่วมงาน มีแรงจูงใจภายใน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน การต้ังมาตรฐานในการท างานสูง มีการคิดเชิงบวก 
ท้ังนี้ คุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนของผู้น าจะต้องมีความสามารถท่ีจะแปลงวิสัยทัศน์ใ ห้เกิดเป็นการ
ปฏิบัติงานจริงจนเกิดผลส าเร็จให้ได้มากท่ีสุด สร้างความร่วมมือของการท างานเป็นทีมในสร้างให้บุคลากรทุกคนเกิดความ
ร่วมมือกัน และการพัฒนาตัวเองและรักความก้าวหน้าอยู่เสมอ สอดคล้องกับ Chen, Yongxia, Jia, Liangding and Li, 
Chaoping et al., (2018) เป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีผู้น าแสดงให้เห็นในการท างาน ท่ีเป็นกระบวนการท าให้ผู้ร่วมงาน 
มีแรงจูงใจภายใน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน การต้ังมาตรฐานในการท างานสูง มีการคิดเชิงบวกและเช่ือมั่นว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนกระตุ้นทางปัญญา ในการท างานท่ีเป็นกระบวนการกระตุ้นผู้ร่วมงานให้เห็นวิธีการ หรือ แนวทางใหม่
ในการแก้ปัญหา ซ่ึงการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรทางการจัดการศึกษาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานสัมฤทธ์ิผลตาม
เป้าหมาย จากการสร้างแรงจูงใจ การให้คุณค่าระหว่างกันในการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์งาน จากการส่ง เสริมให้บุคลากร
ทางการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ Cook and Wall (2016) การส่งเสริมให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเอง มีเทคนิคการ มอบหมายงานท่ีดี สร้างทีมงาน และภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืน จะมีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
เป็นคุณลักษณะหนึ่งท่ีส าคัญ สอดคล้องกับ Northouse (2010) ผู้น าท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริตจะจุดประกายความเช่ือมั่น              
จากผู้อ่ืน เนื่องจากได้รับความไว้วางใจในส่ิงท่ีผู้น าพูดและส่ิงท่ีกระท า ความซ่ือสัตย์ สุจริต จะสร้างความเช่ือถือในตัวผู้น าแบบ
เหนือช้ันอย่างย่ังยืนและความไว้วางใจจากบุคลากรทางการจัดการศึกษา  ดังนั้น คุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ัน                 
อย่างย่ังยืน คือ การแสดงศักยภาพความเป็นผู้น าของตนเองและใช้เทคนิคต่างๆ ในการจูงใจการปฏิบัติงานร่วมกันให้บรรลุผล
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ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายส่วนบุคคล การวางแผน การจัดองค์กร การจูงใจ การประสานงานการส่ือสาร                  
การประเมินผลงาน การรักษาบุคลากรให้ท างานร่วมกันและเกิดความพึงพอใจในการท างาน การเป็นผู้น า น าได้ น าเป็น กล้าท่ี
จะมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ และเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความกล้าหาญ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง  มีพลัง
ความคิดในการสร้างสรรค์งาน ร่วมแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กร มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ผลความสัมพันธ์ของคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่าง ย่ัง ยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและ                
ความผูกพันองค์กร ของบุคลากรทางการจัดการศึกษา แสดงดังตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) ระหว่างระหว่างคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนกับความ
พึงพอใจในงานของบุคลากรทางการจัดการศึกษา เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  

 

ด้านความพึงพอใจในงาน 
คุณลักษณะภาวะผู้น าแบบ

เหนือชั้นอย่างย่ังยืน Sig. (2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านลักษณะงาน 0.83** 0.00 ระดับสูง 
ด้านผู้บังคับบัญชา 0.82** 0.00 ระดับสูง 
ด้านโอกาสก้าวหน้า 0.81** 0.00 ระดับสูง 
ด้านเพ่ือนร่วมงาน 0.73** 0.00 ระดับสูง 
ด้านรายได้ 0.72** 0.00 ระดับสูง 

รวมเฉลี่ย 0.78** 0.00 ระดับสูง 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) ระหว่างคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนกับความผูกพัน
องค์กรของบุคลากรทางการจัดการศึกษา เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

 

ด้านความผูกพันองค์กร 
คุณลักษณะภาวะผู้น าแบบ

เหนือชั้นอย่างย่ังยืน Sig. (2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านจิตใจ 0.81** 0.00 ระดับสูง 
ด้านความคงอยู่ 0.81** 0.00 ระดับสูง 
ด้านบรรทัดฐาน 0.80** 0.00 ระดับสูง 

รวมเฉลี่ย 0.81** 0.00 ระดับสูง 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 

ผลความสัมพันธ์ของคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพัน
องค์กรของบุคลากรทางการจัดการศึกษา พบว่า ด้านความพึงพอใจในงาน ใน 5 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ไ ด้แก่  
ด้านลักษณะงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านเพ่ือนร่วมงาน และด้านรายได้ ตามล าดับ มีค่าความสัมพันธ์ 
รวมเฉล่ียเท่ากับ 0.78 ซ่ึงอยู่ในระดับสูง ส่วนด้านความผูกพันองค์กร ใน 3 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ไ ด้แก่                  
ด้านจิตใจ ด้านความคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน ตามล าดับ มีค่าความสัมพันธ์ รวมเฉล่ียเท่ากับ 0.81 ซ่ึงอยู่ในระดับสูง เช่นกัน 
โดยภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันองค์กรของบุคลากร
ทางการจัดการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ัน
อย่างย่ังยืนกับความผูกผันองค์กร คือ ด้านความเช่ือมั่นและค่านิยมขององค์กร ด้านความทุ่มเทในการท างานให้กับองค์กร และ
ด้านความต้องการท่ีจะคงอยู่ในองค์กรต่อไป ท่ีสอดคล้องกับ Yukl (2018) การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทุกคนมีความก้าวหน้า 
การให้อภัย การตักเตือน การเป็นกัลยาณมิตร ซ่ึงการเป็นผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ทรัพยากร การมีความเข้าใจในระบบ และสอดคล้องกับ Sukkamart, Jedaman et al (2017) การพัฒนาบุคลากรและการ
จัดการเรียนรู้ การเข้าใจทฤษฎีการสร้างและพัฒนา การมีความ รู้และทักษะเก่ียวกับการใ ช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ความสามารถบริหารทรัพยากรในองค์กร และการแสวงหาของการสนับสนุนจากภายใน ภายนอกองค์กร และสอดคล้องกับ 
Masintree (2015) การบริหารงานการศึกษายุค 4.0 ในศตวรรษท่ี 21 ควรยึดการบริหารงานในหลักประชาธิปไตย การเคารพ
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ในสิทธิและความสามารถของบุคลากร ท่ีมีความยืดหยุน และความยุติธรรม มีการพัฒนาและการให้ขวัญก าลังใจต่อบุคลากร 
การสนับสนุนให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู ความสามารถ และการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน มีคุณความดี  
ความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ จนเรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างท่ีดี  

 
สรุปผลวิจัย 

 

องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพัน
องค์กรของบุคลากรทางการจัดการศึกษา โดย 1) องค์ประกอบด้านจิตวิญญาณความเป็นผู้น า จากการยึดถือและมุ่งปฏิบัติจาก
การให้ความรักและเอาใจใส่ต่อบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ทุ่มเทเสียสละการท างานในหน้าท่ี  มุ่งประสิทธิผลของงาน 2)
องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ จากการเป็นแบบอย่างท่ีดี มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีวิสัยทัศน์ ท่ีกว้างไกล และสามารถท่ีจะแปลง
วิสัยทัศน์ให้เกิดเป็นการปฏิบัติงานจริงจนเกิดผลส าเร็จ 3) องค์ประกอบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  จากการยึดถือหลัก
คุณธรรม ธรรมาภิบาล มีความยุติธรรม มีความซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบ 4) องค์ประกอบด้านการใฝ่บริการ จากการบ าเพ็ญ
ตนเป็นผู้ให้หรือผู้บริการท่ีมุ่งบริหารจัดการท างานเพ่ือให้บุคลากรและผู้อ่ืนได้ มีความนอบน้อม และไม่เห็นแก่ตนเอง ท่ีมุ่งเน้น
ประโยชน์ส่วนรวม และ 5) องค์ประกอบด้านสมรรถนะผู้น า จากความสามารถในการก าหนดและมียุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาท้ัง
บุคลากร  องค์กร ตนเอง ความสามารถน า ตนเอง ผู้อ่ืน และน าพาองค์กรให้อยู่ในฐานะ ผู้น าการเปล่ียนแปลง  ท่ีมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 และความสัมพันธ์ของคุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือ
ช้ันอย่างย่ังยืนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันองค์กรของบุคลากรทางการจัดการศึกษา มีความสัมพันธ์เชิง
บวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีเป็นส่ิง กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความสนใจในงาน มีผลต่อความส าเร็จของงานเป็น
ความรู้สึกท่ีบุคลากรมีต่อองค์กร เป็นส่ิงยึดเหนี่ยวให้บุคลากรยังคงอยู่กับองค์กร เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง สุดได้
อย่างเข้มแข็ง   
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
คุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่าง ย่ัง ยืน เป็นประโยชน์ในการสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                   

เชิงยุทธศาสตร์ จะช่วยสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพ เป็นวิธีการ กระบวนการ และยุทธศาสตร์ ช่วยพัฒนาความสามารถ
ของผู้บริหาร ซ่ึงประการส าคัญ ช่วยให้ผู้เก่ียวข้องเข้าใจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ให้ด าเนินงานเหมาะสมและใช้ทรัพยากร
มนุษย์เกิดประโยชน์สูงสุด 

   

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้   
1. การสร้างความเข้าใจในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและพัฒนา 

ตนเองให้สอดคล้องกับลักษณะงานท่ีเปล่ียนแปลงไป จนสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย 
2. คุณลักษณะภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืน เป็นสมรรถนะของผู้น าท่ีต้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง  โดยการ 

สร้างเครือข่ายบนฐานความร่วมมือปฏิบัติอย่างจริงจัง อันเป็นภารกิจในองค์กรการศึกษาทุกภาคส่วน ท่ีเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ 
ประกอบกันและมีช้ันเชิงหรือศิลป์ในการท่ีจะน าผู้อ่ืนไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการพัฒนา 

3. บทบาทของบุคลากรทางการศึกษา จ าเป็นต้องเน้นท่ีการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน และบทบาทของตนเองไป
เป็นผู้ฝึก หรือผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และต้องเรียนรู้ทักษะในการท าหน้าท่ี จากการรวมตัวเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
การศึกษาภาวะผู้น าแบบเหนือช้ันอย่างย่ังยืน ท่ีส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ ในการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 

ข้อจ ากัดการวิจัย 
การแสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม ตลอดจน ระยะเวลาในการ

ขยายผลความรู้ ความเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง เป็นข้อจ ากัดของงานวิจัย ท่ีจะท าให้เกิดในลักษณะการร่วมคิด การร่วมตัดสินใจ 
การร่วมปฏิบัติ การร่วมก ากับติดตามและประเมินผลของสถานศึกษาสู่เป้าหมายส าคัญ 
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