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บทคดัย่อ 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารและการส่งเสริม

สนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการหลกัสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  และ  3) ศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร           
ท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณ                
ราชวิทยาลยั  เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย กาํหนดกลุ่ม
ตวัอย่างคือผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั จาํนวน 412 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Random Sampling) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย             
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธี Enter เพ่ือดูตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญั และใชว้ิธี Stepwise เพ่ือหารูปแบบท่ีดีท่ีสุดใน
การนาํไปสร้างสมการพยากรณ์ 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากและ      
การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั      
โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง
ทางบวก  (r = 0.894) กบัการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียน   
จุฬาภรณราชวิทยาลยั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.9594 ค่าสัมประสิทธ์ิการทาํนายร้อยละ 92.04  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของภาวะผูน้าํ  
การเปล่ียนแปลงแต่ละดา้นท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มากท่ีสุดคือ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) การสร้างแรงบนัดาลใจ (X2)  
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1)  และการกระตุน้การใชปั้ญญา (X3) ตามลาํดบั 
โดยสามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามวิธี Stepwise ไดด้งัต่อไปน้ี 
 สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ (Unstandardized Score) 

  Ŷ   =  0.071 + 0.339(X4) + 0.323(X2)  + 0.250(X1)  + 0.066(X3) 
สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) 

  Ẑ y  =  0.406(X4) + 0.486(X2)  + 0.343(X1)  + 0.097(X3) 
                                                       

* นักศึกษา หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
*** ผู้อาํนวยการโรงเรียน สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to investigate administrator’s transformational leadership and the 

promotion  support  regional science schools curriculum administration management in Princess Chulabhorn’s  
Colleges 2) to study the relationship between administrator’s transformational leadership and promotion support 
regional science schools curriculum administration management in Princess Chulabhorn’s Colleges 3) to study the 
administrator’s transformational leadership affecting the promotion supports regional science schools curriculum 
administration  management in Princess Chulabhorn’s Colleges. The Survey Research was used questionnaries to 
applied for data collection. The Samples were 412 consisted school principals and teachers in princess chulabhorn’s 
colleges with the method of multi-stage random sampling. data was analyzed by using ready-to-use computer 
program for calculating statistic figures including percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation 
coefficient and coefficient of multiple regression analysis using Enter method for reviewing significant variables. The 
usage of Stepwise method also was made for finding out the best method to create regression equation. 

The research findings were found that the administrator transformational leadership at the high level, as a 
whole and in each aspect. The promotion support regional science schools curriculum administration  management  in  
Princess Chulabhorn’s Colleges were found at high level, as a whole and in each aspect. The relation between 
administrator’s transformational leadership and promotion support regional science schools curriculum administration 
management in Princess Chulabhorn’s Colleges ( PSPCC) was found the high level of optimistic aspects with 
statistical significance at .01 level. The result of analyzing multiple regression equation found the multiple correlation 
coefficients at 0.9594. Coefficient of determination was found at 92.04. Coefficient of regression for leadership of 
change on each aspect which affected to the promotion support  regional science schools curriculum administration 
management in Princess Chulabhorn’s Colleges was mostly found at individualized consideration (X4), following by 
inspiration motivation (X2), charisma leadership (X1) and intellectual stimulation (X3), respectively.  
 The regression equation could be created to the form of unstandardized and standardized score through the 
method of Stepwise ad follows: 

Regression equation in the form of Unstandardized Score 

Ŷ   =  0.071 + 0.339(X4) + 0.323(X2)  + 0.250(X1)  + 0.066(X3) 
Regression equation in the form of Standardized Score 

  Ẑ y  =  0.406(X4) + 0.486(X2)  + 0.343(X1)  + 0.097(X3) 
 
คาํสําคญั: ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  การส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการหลกัสูตร 
Key Words: Administrator’s transformational leadership, Promotion supports curriculum administration management 
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บทนํา
การศึกษาขั้ น พ้ืนฐานเป็นสิทธิท่ี เด็กและ

เยาวชนทุกคนตอ้งได้รับอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตให้
สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดัและความสนใจ
ท่ีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล  รัฐและสังคมพึงจัด
การศึกษาสําหรับผูมี้ความสามารถพิเศษให้ทุกคนได้
พฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพในทุกดา้น โดยไม่ลดทอนและ
สกดักั้นความสามารถพิเศษดา้นใดดา้นหน่ึงของบุคคล 
ทั้ งน้ีโดยมีครอบครัวและสังคมให้การดูแลส่งเสริม          
ให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้ งดา้นสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม  เป็นคนดีมีคุณภาพควบคู่ไปกับ
ความสามารถพิเศษท่ีมีอยู ่ตลอดจนสนบัสนุนส่งเสริม
ให้นาํความสามารถพิเศษนั้น ๆ ไปพฒันาองค์ความรู้
ให้กบัสังคมและประเทศชาติในฐานะผูน้าํทางวิชาการ
ในดา้นท่ีตนมีศกัยภาพ สามารถดาํเนินชีวิตอยูใ่นสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2551)  
 การจดัการศึกษาใหแ้ก่ผูมี้ความสามารถพิเศษ
ทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เป็นเพียงการ
ดาํเนินการเพ่ือให้บุคคลไดรั้บโอกาสตามสิทธิเท่านั้น 
แต่ยงัเป็นการตอบสนองความตอ้งการของประเทศชาติ 
โดยเป็นการสร้างขุมกาํลงัทางวิชาการในดา้นน้ีอย่าง
เป็น รูปธรรม  เยาวชน ท่ี มีศักยภาพพิ เศษ เห ล่ าน้ี                  
เม่ือไดรั้บการบ่มเพาะจนเกิดพฒันาการถึงระดบัสูงสุด
แล้ว  ในภายหน้ าก็ จะส ามารถค้น คิด ส่ิ งอํานวย
ประโยชน์ให้แก่สั งคมและประเทศชาติได้อย่าง
มหาศาล  เป็นการสร้างสั งคมแห่งภูมิ ปัญญาและ                 
การเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขนัได ้และสังคม
ท่ีย ัง่ยืนพอเพียงมีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) เหตุแห่ง
ค ว ามสํ าคัญ ท่ี ก ล่ าวม า น้ี จึ งทํ า ให้ เม่ื อ วัน ท่ี  25 
พฤศจิกายน  พ .ศ . 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีม ติให้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัทั้ ง 12 เป็น “โรงเรียน
วิทยาศาสต ร์ ภู มิภาค” โดยมีภารกิจ ท่ีสํ าคัญ  คือ 
“โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีภารกิจในการศึกษา

ค้นคว้า  และดําเนินการจัดการศึกษาสํ าห รับผู ้มี
ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ทั้ งในระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย              
ในลกัษณะของโรงเรียนประจาํ เพ่ือเป็นการกระจาย
โอกาสให้กบัผูมี้ความสามารถพิเศษ  ท่ีมีกระจายอยูใ่น
ทุกภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาส
ใหก้บันกัเรียนกลุ่มดอ้ยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย ์
ทั้ งน้ีเพ่ือพัฒนานักเรียนผูมี้ความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้น ไปสู่ความเป็น
นักวิจัย  นักประดิษฐ์  นักคิดค้น  ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสต ร์และเทคโนโลยี  ท่ี มี ความสามารถ        
ระดับ สู งเยี่ ยม  เที ยบ เคี ยงกับนักวิจัยชั้ นนํ าของ
นานาชาติ  (world class) มี จิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนา
ประเทศชาติ  มี เจตคติ ท่ี ดี ต่อ เพ่ื อน ร่วมโลกและ
ธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ และ
สังคมไทยในอนาคต  ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้
สามารถดํารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก            
เป็นสังคมผูผ้ลิตท่ีมีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน สร้างสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สังคมแห่งคุณภาพและ
แข่ งขัน ได้  และสั งคม ท่ี ย ั่งยืนพอ เพี ยง  มี ค วาม
สมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกนั” และไดด้าํเนินการจดัทาํ
หลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นหลกัสูตรท่ี
มุ่งพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล  มุ่งเน้นทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามความ
สนใจของผู ้เรียน  (สํ านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2552) 
 การดาํเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ  ผูบ้ริหารเป็นตวัจกัรสําคญั
ท่ี สุ ด  เพ ราะผู ้บ ริห าร เป็น ผู ้ก ําหนด ทิ ศท างการ
ดาํเนินงานของสถานศึกษา เน่ืองดว้ยหลกัสูตรโรงเรียน
วิท ยาศ าสต ร์ ภู มิ ภ าค  เป็ นหลัก สู ต ร ท่ี มี จุ ด เน้ น           
ด้านผูเ้รียนต่างจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ทาํให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตอ้งกระตุน้และผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายใน
สถานศึกษา  ในฐานะผูน้าํองคก์รผูบ้ริหารสถานศึกษา
จึงตอ้งใชภ้าวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นพฤติกรรม
เฉพาะ 4 ประการ ประกอบดว้ย 1) การมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้ง  ประพฤติตวัเป็น
แบบอย่าง หรือเป็นโมเดลสําหรับผูต้าม เพ่ือให้ผูต้าม
ยกยอ่ง เคารพนบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และทาํให้ผูต้าม
เกิดความภาคภูมิใจเสมอเม่ือได้ร่วมงานกัน  2) การ
สร้างแรงบันดาลใจ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งแสดง
พฤติกรรมในทางท่ีจูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผูต้าม 
โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน กระตุน้จิตวิญญาณของ
ทีมให้มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้น โดยการ
สร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก  ทําให้ผู ้ตาม
สัมผสักบัภาพท่ีงดงามของอนาคต 3) การกระตุน้ทาง
ปัญญา ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีการกระตุน้ผูต้ามให้
ตระหนกัถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ทาํให้ผู ้
ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหา             
เพ่ือหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกว่าเดิม โดยผูผู้บ้ริหารมีการะ
บวนการ คิดและการแก้ ปัญ ห าอย่าง เป็ น ระบบ                     
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถมองปัญหาและ
เผชิญกับสถานการณ์ เก่าๆ  ด้วยวิถีทางแบบใหม่ๆ                 
4) การคํานึ งถึงความ เป็นปัจเจกบุคคล  ผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาตอ้งมีการจูงใจและสนบัสนุนความคิดริเร่ิม
ใหม่ๆ ของผูต้ามในการพิจารณาปัญหาและการหา
คาํตอบของปัญหาท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตอ้งใหก้ารดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล และทาํให้
ผู ้ต าม รู้ สึ ก มี คุณ ค่ าและมีความสํ าคัญ  ผู ้บ ริห าร
สถานศึกษาจะเป็น ท่ีป รึกษาของผู ้ตามแต่ละคน                 
เพ่ือการพฒันาศกัยภาพของผูต้ามของผูต้ามและเพ่ือน
ร่วมงานให้ นอกจากน้ีตอ้งให้โอกาสกบัผูต้ามในการ
เรียน รู้ ส่ิ งให ม่ๆ  อยู่ เสมอ  (Bass, 1990 อ้าง ถึ งใน     
ณชัญานุช, 2553 ) เพ่ือพลิกฟ้ืนใหส้ถานศึกษาท่ีประสบ
ปัญหาให้สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

ด้วยเหตุน้ีผู ้วิจัยจึงให้ความสนท่ีจะศึกษา
ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ  
การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณ    
ราชวิทยาลัย เพ่ือหาปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อการส่งเสริม
สนับสนุนการบ ริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซ่ึงจะนาํไปสู่แนวทางการบริหาร
จัด ก ารท างด้ าน วิ ช าก ารขอ งส ถ าน ศึ กษ าให้ มี
ประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู มิภาค  สํ าห รับ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดสืบไป 
 
คาํถามของการวิจัย 

1. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
และการส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการหลกัสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณ          
ราชวทิยาลยั อยูใ่นระดบัใด 

2. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
กบัการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการหลกัสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณ                 
ราชวทิยาลยั มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

3. ปัจจัยภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลงของ
ผู ้บ ริห ารในด้านใดบ้าง ท่ี ส่ งผล ต่อการส่ งเส ริม
สนับสนุนการบ ริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียน
วทิยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ภ า ว ะ ผู ้ นํ า ก า ร
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารและการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ
ก าร เป ล่ี ยนแปลงของผู ้บ ริห ารกับ การส่ ง เส ริม
สนับสนุนการบ ริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียน
วทิยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั 
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3. เพ่ือศึกษาปัจจัยภาวะผู ้นําการเป ล่ียน 
แปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั 
 
ขอบเขตของการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การวิจยัคร้ัง
น้ี เป็ น ก ารวิ จัย เชิ งสํ ารวจ  (Survey Research) โดย       
ดําเนินการสอบถามความ คิด เห็นของผู ้บ ริห าร
สถาน ศึกษาและครูผู ้สอนในโรงเรียน จุฬาภรณ                   
ราชวิทยาลยั ทั้ง 12 แห่ง ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีใชห้ลกัสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  โดยมีประชากร คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จํานวน  53 คน  และครูผู ้สอน 
จํานวน  747 คน  รวมทั้ ง ส้ิน  800 คน  กําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน  412 คน  ประกอบด้วยผู ้บ ริห าร
สถานศึกษา จาํนวน 27 คน และครูผูส้อน จาํนวน 385 
คน  โดยการ สุ่มแบบหลายขั้ นตอน  (Multi-Stage 
Random Sampling)  

2. ตัวแปรที่ศึกษา  ตวัแปรตน้ คือ ภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 1) การมี
อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X1)  2) การสร้างแรงบนัดาล
ใจ  (X2) 3) ก ารก ระ ตุ้น ก าร ใช้ ปั ญ ญ า  (X3) แล ะ                 
4) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) ตวัแปรตาม 
คือ การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการหลกัสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณ    
ราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) การพัฒนาบุคลากร        
2) การสนบัสนุนงบประมาณ ทรัพยากร 3) การดาํเนิน 
งานแบบมีส่วนร่วม และ 4) การส่งเสริมสนบัสนุนทาง
วชิาการ 
 
วธีิการดําเนินการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey 
Research) โดยดาํเนินการสอบถามความคิดเห็นของ
ผู ้บ ริหารสถาน ศึกษาและครูผู ้สอน  ในโรงเรียน                  
จุฬาภรณราชวิทยาลยั ทั้ง 12 โรงเรียน ซ่ึงเป็นโรงเรียน
ท่ีใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้กลุ่ม

ตวัอย่าง คือผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํนวน 27 คน และ
ครูผูส้อน จาํนวน 385 คน รวมทั้ งส้ินจาํนวน 412 คน
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ               
ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์
ทั้ งฉบับ เท่ากับ 0.94 แยกเป็นรายด้าน คือ ด้านภาวะ
ผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร และการส่งเสริม
สนับสนุนการบ ริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
เท่ ากับ  0.91 และ  0.96 ตามลําดับ  โดยผู ้เช่ียวชาญ
จํานวน  5 ท่าน  ค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงของแบบ 
สอบถาม  แยกเป็นรายด้าน  คือ  ด้านภาวะผู ้นําการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร และการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค  ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เท่ากับ  
0.9531 และ 0.9211 ตามลาํดบั การเก็บรวบรวมขอ้มูล
ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา 412 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
100 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น 
สม บู ร ณ์  แล ะนํ าไป วิ เค ร าะ ห์ ข้อ มู ลท างส ถิ ติ                         
หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
สถิติอา้งอิงใชก้ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบ เพี ย ร์สั น และวิ เค ราะห์ การถดถอยพ หุ คูณ 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิ ธี  Enter เพ่ื อ ดู
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรทุกตวัท่ีส่งผลต่อตวัแปรตาม
อย่ าง มี นั ยสํ าคัญ ท างส ถิ ติ  และใช้ วิ ธี  Stepwise                    
เพื่อพิจารณารูปแบบท่ีดีท่ีสุดในการนําตัวแปรท่ีมี
นยัสาํคญัไปสร้างสมการพยากรณ์ 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ท่ีใชห้ลกัสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภู มิภาค  ผลการวิจัยพบว่า  ผู ้บ ริหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มีพฤติกรรมแสดงออก
ถึงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีวิสัยทศัน์ แสดงให้
เห็นถึงความเฉลียวฉลาด มีสมรรถภาพ มีความตั้งใจ 
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เช่ือมัน่ในตนเองและสามารถถ่ายทอดไปยงัผูร่้วมงาน
ได ้ มีความเสมอตน้เสมอปลายในการทาํงาน สามารถ
ควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วิกฤต  เป็นแบบอยา่ง
ท่ีดี มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง เป็นท่ีเคารพนับถือ
ของผู ้ร่วมงาน  ใจกว้าง  ยอม รับ ฟั งความ คิด เห็น                  
จากผู ้ ร่ วม งาน เพ่ื อ เป็ น แน วท างใน ก ารพัฒ น า
สถานศึกษา  กระตุน้ให้เกิดการทาํงานเป็นทีม ส่งเสริม
ให้ผูร่้วมงานมองเห็นเป้าหมายในการพฒันาองค์กร
ร่วมกนั เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและตดัสินใจในการหาวิธีใหม่ ๆ ในการทาํงาน
ให้เกิดความสําเร็จ ปฏิบติัต่อผูร่้วมงานโดยคาํนึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล เป็นนกัประสานงานท่ีดี อาํนวย
ความสะดวกคอยแนะนําช่วยเหลือสนับสนุนวิธีการ
ทํางานของบุคลากรในสถานศึกษา ส่งเส ริมและ
สนับสนุนครูได้พฒันาศกัยภาพ ให้คาํแนะนําท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล โดยมี
พฤติกรรมแสดงออกด้านภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง
ครอบคลุมด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  การ
สร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา และการ
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และจากผลการวิจยัเชิง
สํารวจพบว่า ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงใน
ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด คือ การกระตุ้นการใช้ปัญญา รองลงมาคือ  
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า
ท่ีสุด คือ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบว่า  1) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  
ผูบ้ริหารใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นจากผูร่้วมงาน
เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาสถานศึกษา มีการปฏิบติั
มากท่ี สุดเป็นอันดับแรก  ส่วนอันดับ สุดท้าย  คือ
ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และ
แสดงให้ เห็นถึงความ  เฉลียวฉลาด  มีสมรรถภาพ         
มีความตั้งใจ เช่ือมัน่ในตนเองและสามารถถ่ายทอดไป
ยังผู ้ร่ วมงานได้  2) ด้านการส ร้างแรงบันดาลใจ 
ผู ้บ ริหารสร้างและส่งเสริมให้ผู ้ร่วมงานมองเห็น
เป้าหมายในการพฒันาองคก์รร่วมกนั มีการปฏิบติัมาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ส่วนอนัดบัสุดท้ายคือ ผูบ้ริหาร

กระตุน้ผูร่้วมงานให้รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและสามารถ
ช่วยสถานศึกษาฝ่าฟันอุปสรรคได ้3) ดา้นการกระตุน้
การใชปั้ญญา  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจในการหาวิธีใหม่ 
ๆ ในการทาํงานให้เกิดความสําเร็จ มีการปฏิบัติมาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ส่วนอนัดบัสุดทา้ย คือผูบ้ริหารมี
การจูงใจและสนบัสนุนให้เกิดความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ใน
การพิจารณาปัญหา มีการให้กําลังใจผู ้ร่วมงานให้
พยายามหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีการใหม่ๆ 4) การ
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ผูบ้ริหารมอบหมาย
งานใหค้รูอยา่งทัว่ถึง โดยคาํนึงถึงความรู้ความสามารถ
และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  มีการปฏิบติัมาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ส่วนอนัดบัสุดท้าย คือผูบ้ริหาร
ปฏิบัติต่อผูร่้วมงานโดยคาํนึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  และเป็นนักประสานงาน ท่ี ดีระหว่าง  ครู 
นกัเรียน และผูป้กครอง  

2. การส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการ
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลยั  จากผลการวิจยัพบว่า โรงเรียน
จุฬาภรณราชวทิยาลยั มีการดาํเนินงานดา้นการส่งเสริม
สนับสนุนการบ ริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครบทุกด้าน ดงัน้ี 1) การพฒันา
บุคลากร  2) การสนับสนุนงบประมาณ  ทรัพยากร               
3) การดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม  4) การส่งเสริม
สนบัสนุนทางวิชาการ  พบวา่การส่งเสริมสนบัสนุนกา
การบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ภาพรวมและ
รายดา้น อยูใ่นระดบั “มาก” ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ
การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ  รองลงมาคือ                
การดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วม ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตํ่ าสุดคือ  การสนับสนุนงบประมาณ  ทรัพยากร                  
เม่ือพิจารณารายด้าน  พบว่า 1) การพัฒนาบุคลากร  
สถานศึกษาส่งเส ริมให้ค รูได้มี โอกาส เข้าอบรม 
แลกเปล่ียนความรู้อย่างต่อเน่ือง มีการปฏิบัติมาก            
เป็นอนัดบัแรก ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือ สถานศึกษาช้ีให้
ครูเห็นความสําคญัในการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง

1493



HMO11-7 
 

 

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 2) การสนบัสนุนงบประมาณ 
ทรัพยากร  สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอ  สําหรับการพัฒนาหลักสูตรและติดตาม
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร มีการปฏิบติัมากเป็นอนัดบั
แรก ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือ สถานศึกษาจดัทรัพยากร
ดา้นอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้อยา่งเพียงพอ และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้          
3) การดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วม สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาหลักสูตร  และตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษา  มีการปฏิบติัมากเป็นอนัดบัแรก ส่วนอนัดบั
สุดทา้ยคือ สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนประสบการณ์
การระหวา่งสถานศึกษาท่ีใชห้ลกัสูตรเดียวกนั ร่วมกนั
พฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียน 4) การส่งเสริม
สนับสนุนทางวิชาการ สถานศึกษาสนับสนุนให้มี
ระบบข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป็นเพ่ือใช้ในการพัฒนา 
หลกัสูตร เช่น ทรัพยากร เศรษฐกิจ และความตอ้งการ
ของท้องถ่ิน  มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับแรกส่วน
อันดับสุดท้ายคือ สถานศึกษาสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ท่ีดีทั้งห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ มุมคน้ควา้ แก่
ครูผูส้อนและนกัเรียน 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกับการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  ผลการวิจยั
พบว่า ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร โดย
ภาพรวมมีความสัมพนัธ์สูงทางบวก (r = 0.894) กบัการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการหลกัสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเรียงลาํดับ
ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุดไปน้อยสุด ดงัน้ีคือ                  
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (r=0.854) การสร้าง
แ ร งบั น ด าล ใจ  (r=0.806) ก าร มี อิ ท ธิพ ลอ ย่ าง มี
อุดมการณ์ (r = 0.426)  และการกระตุน้การใช้ปัญญา  
(r = 0.379) ตามลาํดบั 

4. สรุปผลการศึกษาภาวะผูน้ําการเปล่ียน 
แปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมสนบัสนุนการ
บริหารจดัการหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั พบว่า ผลการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัด ก ารห ลัก สู ต รโรง เรี ยน วิ ท ย าศ าส ต ร์ ภู มิ ภ าค                
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.9594 ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ทํานายร้อยละ 92.04 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ
ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงแต่ละด้านท่ีส่งผลต่อการ
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการหลกัสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
เรียงลาํดบัมากท่ีสุดไปหาน้อยสุดคือ การคาํนึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล (X4) การสร้างแรงบนัดาลใจ (X2) การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1)  และการกระตุน้การใช้
ปัญญ า  (X3) ตามลําดับ  สามารถส ร้างเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตาม
วธีิ Stepwise ไดด้งัต่อไปน้ี 

 สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ  

Ŷ   =  0.071  +  0.339(X4)  +  0.323(X2)     
+  0.250(X1)  +  0.066(X3) 
 สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน  
 Ẑ y  =  0.406(X4)  +  0.486(X2)  + 0.343(X1)  
+  0.097(X3) 
 
อภิปรายผลการวจิัย 

1. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ท่ีใชห้ลกัสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค จากผลการวิจัย พบว่า ผูบ้ริหาร              
มีพฤติกรรมแสดงออก มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์             
มี วิสั ยทัศ น์  แสดงให้ เห็ น ถึ งความ เฉ ลียวฉลาด                       
มีสมรรถภาพ  มีความตั้ งใจ  เช่ือมั่นในตนเองและ
สามารถถ่ายทอดไปยงัผูร่้วมงานได ้ มีความเสมอตน้
เสมอปลายในการทาํงาน สามารถควบคุมอารมณ์ได ้
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ในสถานการณ์วิกฤต  เป็นแบบอยา่งท่ีดี มีศีลธรรมและ
มีจริยธรรมสูง  เป็น ท่ี เคารพนับถือของผู ้ร่วมงาน         
ใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นจากผูร่้วมงาน กระตุน้
ใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีม ส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานมองเห็น
เป้ าหมายในการพัฒนาองค์กรร่วมกันปฏิบัติ ต่อ
ผู ้ร่วมงานโดยคํานึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
อาํนวยความสะดวกคอยแนะนาํช่วยเหลือ สนับสนุน
วิธีการทาํงานของบุคลากรในสถานศึกษา ส่งเสริมและ
สนับสนุนครูได้พฒันาศกัยภาพ ให้คาํแนะนําท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อความ ก้าวหน้าของแต่ละบุคคล โดยมี
พฤติกรรมแสดงออกด้านภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง
ครอบคลุมทุกด้าน จากผลการวิจัยเชิงสํารวจ พบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
มีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมและรายดา้น 
อยู่ในระดับมาก ด้านทีมีด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 
การกระตุน้การใชปั้ญญา รองลงมาคือดา้นการคาํนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือดา้น 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ซ่ึงสอดคล้องกับ 
พิสิฐธวฒัน์  กล่ินไธสงค ์(2552)ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชยัภูมิเขต 3 พบวา่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
และสอดคลอ้งกบั ณัชญานุช สุดชาดี (2553)ไดศึ้กษา
การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในโรงเรียนตน้แบบการใช้
หลักสูตร ในจังหวดัขอนแก่น  พบว่าภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลงผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและราย
ดา้นอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ รวมทั้ง
การมีเทคนิคเฉพาะตนท่ีเป็นท่ียอมรับในการบริหาร
จดัการหลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซ่ึงต่าง
จ ากห ลัก สู ต รแกนกลางก าร ศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน 
พุทธศกัราช 2551 ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ฉะนั้นผูบ้ริหาร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ย่อมเป็นผู ้ท่ี มีความ 
สามารถ มีผลงานการบริหารโดดเด่น เป็นท่ียอมรับ มี

ผลงานเชิงประจักษ์ มากด้วยประสบการณ์ทั้ งด้าน
คุณวุฒิ  วยัวุฒิ  จึงมีพฤติกรรมภาวะผู ้นําการเปล่ียน 
แปลงครอบคลุมทุกด้าน (สํานักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [สํานักงาน 
ก.ค.ศ.], 2553)    

2. การส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารจดัการ
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  พบว่า  โรงเรียน จุฬาภรณ                   
ราชวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ครู
และผู ้บ ริหาร  มีการเตรียมพร้อมเก่ียวกับส่งเสริม
สนับสนุนการบ ริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค และโรงเรียนมีการดําเนินงาน                  
ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
หลัก สู ตร  ทุ กด้าน  ดัง น้ี  1) การพัฒน าบุ คลากร                   
2) การสนับสนุนงบประมาณ  ทรัพยากร  3) การ
ดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วม  4) การส่งเสริมสนับสนุน
ทางวิชาการ จากการวิจยัพบว่าการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ภาพรวมและ
รายดา้น อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัชญานุช       
สุดชาดี (2553) ได้ศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ใน
โรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตร ในจงัหวดัขอนแก่น 
พบว่าโรงเรียนตน้แบบทุกโรงเรียนไดรั้บการส่งเสริม
สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ในระดับมาก  
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ถือว่า
เป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อม มีการเตรียมการในดา้น
ต่างๆ รวมทั้งมีประสบการณ์เดิมจากการบริหารจดัการ
หลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 และไดท้ดลองใชห้ลกัสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  พุทธศักราช 2552 
ควบคู่กัน  ทําให้ มีการดําเนินการด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการบ ริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครบถว้นตามแนวทางการบริหาร
จดัการหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นําการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกับการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั พบว่า ภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์สูง
ทางบวกกบัการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการ
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียน    
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ซ่ึ งสอดคล้องกับ  สิทธิพล        
พหลทัพ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ํา
การเปล่ียนแปลงของผู ้บ ริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า 
ปัจจัย ท่ี ส่ งผลต่อภาวะผู ้นําการเป ล่ียนแปลงของ
ผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษาสั งกัดสํ านักงาน เขต พ้ืน ท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงมากทุกปัจจยั  

4. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ี
ส่งผลต่อการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียน            
จุฬาภรณราชวิทยาลยั พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณเท่ากบั 0.9594 ค่าสัมประสิทธ์ิการทาํนายร้อย
ละ 92.04  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของภาวะผูน้ํา  
การเปล่ียนแปลงแต่ละด้าน ท่ีส่งผลต่อการส่งเสริม
สนับสนุนการบ ริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
เรียงลาํดับมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดคือ การคาํนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล  การสร้างแรงบนัดาลใจ  การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  และการกระตุ้นการใช้
ปัญญา  ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัชญานุช สุดชาดี 
(2553) ได้ศึกษาภาวะผู ้นํ าการ เป ล่ียนแปลงของ
ผู ้บ ริหารท่ี ส่ งผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
โรงเรียนต้นแบบการการใช้หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ในจังหวัด
ขอนแก่น  พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ด้านการคาํนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้น
การสร้างแรงบนัดาลใจ  สามารถพยากรณ์การบริหาร
จัดการหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน 

พุ ท ธศัก ราช  2551 ใน จังห วัดขอนแ ก่น ได้  และ
สอดคลอ้งกบั สมเกียรติ บาลลา (2554) ไดศึ้กษาภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อาํเภอเมือง
ป ทุมธานี  สั งกัดสํ านั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี ก าร ศึกษ า
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ตวัแปรพยากรณ์
ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ด้านการ
กระตุน้การใชปั้ญญา  และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
สามารถทํานายการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาได้ ทั้ งน้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษา
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ขององค์กรหรือหน่วยงาน           
ซ่ึ งจะสะท้อนให้ เห็น ถึงภาพลักษณ์และคุณภาพ                 
ของหน่วยงานวา่จะเป็นไปในทิศทางใด รวมไปถึงการ
มีอิทธิพลเหนือจิตใจของผู ้ร่วมงานด้วย ผู ้บริหาร
สถานศึกษาจึงตอ้งแสดออกถึงพฤติกรรม เพ่ือแสดง
ความมีวิสัยทัศน์ ใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม      
มีการกระจายอาํนาจ เน้นการทาํงานเป็นทีม ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างในทุกๆ  ด้าน  ขยนั  มุ่งมั่นสู่ความ 
สําเร็จ คิดเชิงบวกและใช้วินัยเชิงบวก รับฟังความ
คิดเห็น  เข้าใจให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน  และให้การ
สนับสนุนปัจจัยทุกอย่างในการทํางาน  (สํานักงาน  
ก.ค.ศ., 2553) 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 

1. ผู ้บริหารควรให้ความสําคัญกับการมี
ภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลง เพราะมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัการบริหารจดัการหลกัสูตร โดยเฉพาะใน
ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

2. ผูบ้ริหารควรให้ความสาํคญักบัการศึกษา
วิ เคราะห์ ข้อ มูล  เพ่ื อกําหนดวิสั ยทัศ น์  พันธ กิจ 
เป้าหมายร่วมกันของผู ้ร่วมงานทุกฝ่ายท่ี เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้สามารถจัดกระบวนการเรียน รู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยด้านอ่ืน  ๆ ท่ี

ส่งผลต่อกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการหลัก สู ตรโรงเรียนวิท ยาศ าสต ร์ ภู มิ ภ าค                    
ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั นอกเหนือจาก ปัจจยั
ดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง เช่น  ปัจจยัดา้นครูและ
นกัเรียน ปัจจยัดา้นหลกัสูตร การเรียนและการสอน ปัจจยั
ดา้นกระบวนการบริหาร หรือปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  เพ่ือเป็นการ
ขยายขอบเขต ใหก้วา้งขวางและลึกซ่ึงยิง่ข้ึน 

2. ควรมี การ ศึกษ าวิ จัย ใน เชิ ง คุณ ภาพ                  
ซ่ึงอยู่ในรูปการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเป็นการศึกษา
เฉพาะรายปัจจัย เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ท่ีลึกซ้ึงและ            
ก่อประโยชน์โดยตรงสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีวิจยัซ่ึงจะนาํ
ผลวิจัยมาใช้ในการพฒันาและยกระดับการส่งเสริม
สนบัสนุนการบริหารจดัการหลกัสูตรไดต้รงเป้าหมาย
และมีคุณค่ายิง่ข้ึน 
เอกสารอ้างองิ 
ณัชญานุช สุดชาดี. ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของ

ผู ้บ ริห าร  ท่ี ส่ งผลต่อการบ ริหารจัดการ
หลักสูตรแกนนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ในโรงเรียนตน้แบบการใช้
หลักสูตร จังหวัดขอนแก่น  [วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา]. ขอนแก่น : บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2553 

ดาวดึงส์ พุทธา. การบริหารจดัการหลกัสูตร การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนประถมศึกษาอาํเภอ
ชุมพลบุรีสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุ รินท ร์  เขต  2 [รายงานการศึกษาอิสระ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบ ริห าการ ศึกษ า ]. ขอนแ ก่น : คณ ะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2548. 

พิสิฐธวฒัน์  กล่ินไธสงค์. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาชยัภูมิ เขต 3 [วิทยานิพนธ์ปริญญา                   

ศึ ก ษ าศ าส ต รม ห าบั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช า                
การบริหารการศึกษา]. ขอนแก่น : บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2552. 

สิทธิพล  พหลทัพ . ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู ้นําการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 [รายงานการศึกษา
อิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การบ ริ ห ารการศึ กษา]. ขอนแก่ น : คณ ะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั ขอนแก่น; 2552. 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา. หลกัเกณฑ์และวิธีการพฒันา
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แ ต่ งตั้ ง ให้ ดํ าร งตําแห น่ งผู ้อ ําน วยก าร
สถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2553. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. แผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (2552-2559) ฉบับ
สรุป. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค; 2553. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา: ระเบียบวาระ
แห่งชาติ (พ.ศ. 2551-2555). กรุงเทพฯ: พริก
หวานกราฟฟิค; 2551. 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวทาง                
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